บทที่ 2
กรอบแนวคิด และการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลก้านเหลื อง อาเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น (ประจาปีงบประมาณ 2563) อาศัยกรอบแนวคิดและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 1) ความหมาย ความสาคัญ หลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น 2) แนวคิ ด
การบริ การสาธารณะ (Public Services) ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และ 3) การศึ ก ษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามลาดับ ดังนี้

2.1 ความหมาย ความสาคัญ หลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น
นิยามความหมายของการปกครองท้องถิ่น ได้มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ใ ห้
ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคานิยามต่าง ๆ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกัน จะ
แตกต่างกันบ้างในรายละเอี ยดย่อยและสานวนในการเขียนและการพรรณนาอธิบายเท่านั้ น โดย
ผู้เขียนจะนาเสนอเฉพาะนิยามความหมายสาคัญของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และมักจะถูก
นาไปอ้างอิงถึงในการเขียนตาราและงานวิชาการสาคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ในสารานุกรมทางสังคมศาสตร์ของ วิลเลียม ร๊อบสัน (Robson, 1953: 547 อ้างถึงใน
อุ ดม ทุ มโฆสิ ต, 2551: 210-211) ได้ อ ธิ บายความหมายของการปกครองท้ อ งถิ่ น ในบริ บทของ
แนวคิดแบบอังกฤษดั้งเดิมเอาไว้ว่า
“โดยทั่วไปกล่าวได้ว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากการ
จัดเขตพื้นที่ในการปกครอง โดยชุมชนผู้จัดการปกครองเหล่านี้ไม่มีอานาจอธิปไตยของตัวเอง แต่มี
สิทธิในการจัดการปกครองโดยกฎหมายได้ให้อานาจไว้ ชุมชนเหล่านี้มีสิทธิจัดตั้งองค์กรที่จาเป็น
สาหรับจัดการภารกิจต่าง ๆ ของตัวเอง โดยนัยดังกล่าวนี้ การดารงไว้ซึ่งอานาจหน้าที่ในการ
ปกครองท้องถิ่นจึงเป็นเงื่อนไขที่สาคัญและมีความจาเป็นต่อการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง
การปกครองท้องถิ่นต้องปลอดจากการควบคุมภายนอก เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น (local community)
สามารถบริหารกิจการของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยความเป็นอิสระนี้ จะต้องครอบคลุมไปในทุก
กิจกรรมของท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขแห่งกฎหมายของรัฐ และในฐานะที่ท้องถิ่นเป็นผู้ครอบครอง
อานาจอธิปไตยส่วนหนึ่งของรัฐเอาไว้ ท้องถิ่นจึงต้องได้รับการดูแลคุ้มครองจากรัฐด้วย อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมดาเนินกิจกรรมทางการปกครองของตัวเอง
ตลอดเวลา ดังนั้น การใช้อานาจของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นสามารถทาได้โดยผ่านการ
เลือกตั้ง และใช้มติข้างมากเป็นเครื่องมือในการตัดสินเรื่องราวต่างๆ ของท้องถิ่น”
เดเนี ยล วิท (Daniel Wit, 1967: 14-21 อ้ างถึ งใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539: 23-24)
นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง เรื่องที่รัฐบาลกลางให้อานาจ หรือกระจายอานาจไปให้

เทศบาลตาบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โครงการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563)

หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอานาจในการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลัก การที่ว่า ถ้าอานาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการ
กระจายอานาจของรัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอานาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอานาจของตน
แฮรี ส จี มอนตากู (Haris G. Montagu, 1984: 574 อ้ า งถึ ง ใน ชู ว งศ์ ฉายะบุ ต ร,
2539: 24) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้ มี
การเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่น มีอานาจอิสระพร้อมความ
รับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง
หรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอานาจสูงสุดของ
ประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด
เอ็ม เอ มูตตอลิบ และโมฮัมหมัด อัคบัร อาลี ข่าน (M.A. Muttalib and Mohd, Akbar
Ali Khan, 1982: 2-19 อ้า งถึ งใน บูฆ อรี ยีห มะ, 2550: 13-14) เสนอว่ า แนวคิด ว่า ด้ว ยการ
ปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ หลายมิติดังนี้
1) มิติทางสังคม (Social Dimension) การปกครองเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่
อาศัย อยู่ ใ นพื้ นที่ ใ ดพื้ นที่ หนึ่ ง ซึ่ง มีค วามรู้สึ ก เป็ นหนึ่ง เดีย วกั น ภายใต้ สภาพสัง คมและเศรษฐกิ จ
เฉพาะที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ
2) มิติทางเศรษฐกิจ (Economic Dimension) การปกครองท้องถิ่นจะช่วยนาไปสู่การ
กระจายอานาจในทางเศรษฐกิจ ลดการแทรกแซงของส่วนกลางในการวางแผนและพัฒนา แต่ใน
ขณะเดี ย วกั น ความก้ า วหน้ าในทางเศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ย่อ มน ามาสู่ค วามเข้ม แข็ง ของ
เศรษฐกิจชาติโดยปริยาย
3) มิ ติ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Dimension) การปกครองท้ อ งถิ่ น มาจาก
แนวความคิดที่ว่า ประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งย่อมมีจิตสานึก มีความคิด ความรู้สึกที่แตกต่าง
จากประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศเดียวกัน และย่อมมองเห็นถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับแตกต่าง
จากชุมชน หรือสังคมที่อยู่ติดกับตนและพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ประโยชน์ที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ย่อมทา
ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ปัญหาที่แตกต่างกันย่อมต้องแก้ไขแตกต่าง
กันทั้งในด้านวิธีการ แนวทางการเมือง การบริหารและกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความจาเป็นที่
จะต้องมีการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้น
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4) มิ ติ ท างกฎหมาย (Legal Dimension) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั บ เป็ น
หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์สาธารณชนในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งใน
ด้านอานาจอธิปไตยของรัฐ มีอิสระในการดาเนินงานในระดับหนึ่ง
5) มิติท างการเมือ ง (Political Dimension) มิ ตินี้ นับว่ ามี ความส าคัญ ที่สุ ดสาหรั บ
แนวคิดของการปกครองท้องถิ่น เพราะการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานต่าง ๆ ทาหน้าที่แบ่งเบา
ภาระของภาครัฐในส่วนกลาง จากการส่งมอบอานาจ หรือกระจายอานาจแก่ท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่างๆ และยังเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะถื อว่ า
สังคมใดก็ตามไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหากปราศจากการปกครองท้องถิ่น
6) มิติทางการบริหาร (Administrative Dimension) การปกครองท้องถิ่น คือ การ
บริหารองค์กรที่มีส่วนผสมร่วมกันของการเมือง การบริหารและเทคโนโลยี
ธเนศวร์ เจริญ เมื อง (2553: 27) ได้ สรุ ป ความหมายของการปกครองท้อ งถิ่ นโดย
ปรับปรุงจากแนวคิดของ Dilys M. Hill (1974: 23 อ้างถึงใน ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2553: 27)
โดยสรุปว่า
การปกครองท้องถิ่นก็คือ ระบบการบริหารและจัดการกิจการสาธารณะ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ของท้องที่หนึ่งภายในรัฐหนึ่ง เป็นท้องที่ อันมีขอบเขตชัดเจน (defined boundaries) ภายใน
รัฐนั้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล (legal entity) มีโครงสร้างด้านอานาจและหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย
ทั่วไปและ/หรือกฎหมายพิเศษ (an institutional structure with powers and duties laid down
in general and/or special statutes)
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2553: 29) สรุปว่า คาว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นคารวม ส่วน
จะมีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อันหลากหลายในแต่ละประเทศ ปัจจัยสาคัญ คือ (1)
ประวัติศาสตร์ของประเทศ (2) ความเข้มแข็งของท้องถิ่น (3) ความเข้มแข็งของรัฐ (4) อุดมการณ์
และนโยบายของรัฐ และ (5) ปัจจัยภายนอก
บูฆอรี ยีหมะ (2550: 14) สรุปความหมายและสาระสาคัญของการปกครองท้องถิ่นว่า
หมายถึ ง การปกครองของชุมชนหนึ่ง ๆ ซึ่ง มีอานาจอิส ระในการปฏิ บัติหน้ าที่ด้านต่าง ๆ เพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนตามขอบเขตอานาจที่ได้รับจากรัฐบาลกลางหรือส่วนกลาง
โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการตรา
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนมีงบประมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีและรายได้
ในรูปต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดาเนินงาน สมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน มีเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง
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อุดม ทุมโฆสิต (2551 : 222) ได้ประมวลสาระส าคัญของการปกครองท้องถิ่ นตาม
แนวคิ ด แบบดั้ ง เดิ ม ของนั ก วิ ช าการทั้ ง ในและต่ า งประเทศ แล้ ว สรุ ป ว่ า การปกครองท้ อ งถิ่ น
หมายถึง “การจัดการปกครองของท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่น ” การจัดการปกครองดังกล่าว
กระทาโดยการเลือกคณะบุคคลเข้ามาดาเนินการจัดการปกครอง ซึ่ งท้องถิ่นและชุมชนดังกล่าว
อาจมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในด้านอาณาเขต จานวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง ทาให้
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีลักษณะทางการปกครองเป็นการเฉพาะของตนเอง
โกวิ ท ย์ พวงงาม (2552: 29-30; 2549: 3-5) ได้ ป ระมวลหลั ก การส าคั ญ ของการ
ปกครองท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
1) การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความ
เจริญ จานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็นองค์การ
บริหารส่ว นจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์ก ารบริหารส่ว นตาบล (อบต.) รู ปแบบพิเศษ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล่าว
2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควรเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอานาจมาก
เกินไปไม่มีขอบเขต
3) หน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งมี สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย (Legal Rights) ที่ จ ะ
ดาเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
3.1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพื่อใช้บังคับประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทศบัญญัติ เป็นต้น
3.2) สิทธิที่จะเป็นหลักในการดาเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อานาจในการกาหนด
งบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ
4) มีองค์กรที่จาเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จาเป็นของท้องถิ่น
จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่น
แบบเทศบาลจะมี ค ณะเทศมนตรี เ ป็ น ฝ่ า ยบริ หาร และสภาเทศบาลเป็ น ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ หรื อ
กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพฯ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
เป็นต้น
5) ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองท้ อ งถิ่ น จากแนวความคิ ด ที่ ว่ า
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพื่อให้สมเจตนารมณ์และความต้องการ
ของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย
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จากคานิยามความหมายของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้เขียนขอสรุปความหมายและสาระสาคัญของการปกครองท้องถิ่นว่า หมายถึง การ
ปกครองของชุมชนท้องถิ่น (local community) ซึ่งมีอานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนตามขอบเขตอานาจที่ได้รับจากรัฐ บาลกลางหรื อ
ส่วนกลาง โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) หรือรูปแบบพิเศษอื่นๆ ตามลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
กันในด้านอาณาเขต จานวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กาหนด
รูปแบบเอาไว้ ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนี้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิ อานาจหน้าที่
รวมทั้งการมีอานาจในการตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่น ๆ กาหนด ตลอดจนมีงบประมาณ ไม่ว่าจะได้จากการจัดเก็บภาษีอากร มีรายได้
หรือเงิ นสนับสนุนต่า งๆ เพื่ อใช้ใ นการบริ หารจัดการภายในท้องถิ่ น มี องค์ ก ร เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรที่จาเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง ที่สาคัญ คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา
ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

2.2 แนวคิดการบริการสาธารณะ (Public Services) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ภารกิจหลักอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การจัดทาบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนแทนรัฐ บาลที่ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้
อย่างทั่วถึง การจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักการกระจายอานาจจากรัฐบาลไปสู่
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์ การบริหารส่วน
ตาบล เทศบาล กรุง เทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ดังนั้น องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นจึงเป็ น
ตัวแทนของรัฐในการจัดบริการสาธารณะ จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดให้มีการบริการสาธารณะเป็น
หน้าที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐและประชาชนในท้องถิ่น
2.2.1 ความหมายของการบริการสาธารณะ
มีผู้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะไว้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ
การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริก ารหรือกิจกรรมที่รัฐ จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการที่อยู่ในความอานวยการ
หรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน (อรทัย ก๊กผล, 2552: 4) อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
และสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติใน
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ภาพรวม โดยมี ห ลั ก การที่ เ ป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ในการจั ด บริ ก ารสาธารณะคื อ การจั ด บริ ก าร
สาธารณะต้องดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริก าร (นราธิป ศรีร าม,
2557: 1-6)
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (2552: 4) ให้ความหมายว่า
การบริการสาธารณะ หมายถึง “บริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่วนรวม”
ประยูร กาญจนดุล กล่า วว่า การบริก ารสาธารณะ หมายถึ ง “กิจการที่อยู่ในความ
อานวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทาเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน” (ประยูร กาญจนดุล อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554: 75)
นอกจากนี้ นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2554: 75) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การจัดทาบริการ
สาธารณะบางอย่างนั้น รัฐหรือฝ่ายปกครองไม่จาเป็นต้องเป็นผู้จัดทาเอง แต่สามารถมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นจัดทาแทนได้
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การบริการสาธารณะ คือ การจัดทา
กิจ การของภาครัฐ ซึ่ง ภาครั ฐอาจจะเป็น ผู้จั ดท าเองหรือ มอบหมายให้ ห น่ วยงานอื่น จัด ทา เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม
2.2.2 หลักสากลในการจัดบริการสาธารณะ
แนวคิดพื้นฐานทั่วไปซึ่งเป็นสากลในการแบ่งแยกการจัดกิจการสาธารณะระหว่างรัฐบาล
กลางและท้องถิ่น ได้แก่ (วุฒิสาร ตันไชย, 2557)
1) หลักผลประโยชน์มหาชน (Public Interest) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) ประโยชน์มหาชนของรัฐ ได้แก่ ประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของ
พลเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดของรัฐ เป็นความต้องการส่วนรวมของประชาชนทั่วทั้งประเทศ ที่มีลักษณะ
เหมือน ๆ กันและมีความสาคัญต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ดังนั้น จึงต้องอาศัยองค์กรกลางเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ หรือหากรัฐมอบให้ท้องถิ่นดาเนินการ รัฐ ก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้ท้องถิ่น
ดาเนินการตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เช่น การป้องกัน
ประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นต้น
(2) ประโยชน์มหาชนของท้องถิ่น ได้แก่ ประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
ของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ
2) ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การ เป็ น การพิ จ ารณาในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพของบริ ก าร
สาธารณะที่จัดทาขึ้น กล่าวคือ การจัดทาบริการสาธารณะอย่างหนึ่งควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนได้มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอย่างจาเป็นต้องใช้
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เทคโนโลยีระดับสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการที่จาเป็นต้องมีการประสานงานระหว่าง
องค์กรต่างๆ หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจัดทาบริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการที่ไม่
สลับซับซ้อน หรือมีเทคนิคมักนัก จึงต้องมีองค์กรที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านการเงิน บุคลากร
และความสามารถด้านอื่นๆ ที่จะจัดทาบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
3) หลั ก ความรั บ ผิด ชอบในการจั ดบริ ก าร (Accountability) กิจ กรรม ที่ต อบสนอง
ความต้องการของหน่วยชุมชนระดับใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดับนั้นเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ สนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชน
ได้ดีที่สุด อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั้นๆ แต่หากเป็นกิจกรรมที่ต้องสนองตอบความ
ต้องการของหน่วยชุมชนที่สูงขึ้นไปหรือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสนองตอบปัญหาความต้องการของผู้คน
ทั้งประเทศหรือปัญหาของ ชาติโดยรวม ก็ควรมอบให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปตาม
ความเหมาะสม
4) หลักความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) เกิดจากพื้นฐานแนวคิดว่าการ
ดาเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับล่างสุดเสมอ
หน่วยการปกรองท้องถิ่นในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกดาเนินกิจกรรมสาธารณะใดๆ ก็ต่อเมื่อท้องถิ่น
ระดับล่างไม่มีศักยภาพที่จะดาเนินการได้ หรือหากดาเนินการได้ก็อาจเกิดปัญหากระทบกับท้องถิ่น
อื่นๆ หรือเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยรวม
5) หลั ก การก าหนดระดับ ของหน่ ว ยจั ดบริ ก ารที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบสูง สุ ด (Optimal
accountability) หน่วยจั ดบริการที่มีความรับ ผิดชอบสูงสุดในที่นี้ หมายถึ ง หน่ว ยจัด บริ ก ารใน
ระดับ ใด ๆ ก็ตามที่มีคุณสมบัติ 2 ประการ ดังต่อไปนี้ ประกอบกันมากที่สุด
(1) เป็นหน่วยจัดบริก ารระดับล่างสุด มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่มี
ความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์
(2) เป็นหน่วยจั ดบริการที่มีพื้นที่ก ารให้บริการครอบคลุมประชากร หรือพื้นที่ที่
ได้ รั บ ประโยชน์ และผลกระทบจากการให้ บ ริ ก ารโดยสมบู ร ณ์ และประชาชนผู้ มี ส่ ว นได้ รั บ
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะทั้งหมดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการผลิต และควบคุมตรวจสอบผลการดาเนินงานของหน่วยจัดบริการนั้น ๆ ได้โดยตรงมาก
ที่สุด
2.2.3 หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะ
การจัดทาบริการสาธารณะ หน่วยงานที่จัดทาต้องยึดตามหลักเกณฑ์สาคัญ ดังต่อไปนี้
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554: 85-94)
1) ความเสมอภาค หลัก เกณฑ์ข้อนี้มีความสาคัญเพราะรัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดทาบริการสาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ประโยชน์ของประชาชนทุกคน กล่าวคือ ประชาชนทุก คนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2) ความต่อเนื่อง เนื่องจากบริก ารสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจาเป็นต่อประชาชน
กิจการดังกล่ าวจึง ถูกจัด ทาอย่ างต่อ เนื่อง เพราะหากหยุด ชะงัก ลง ประชาชนย่อ มได้รั บความ
เดือดร้อนในทางใดทางหนึ่งได้
3) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริก ารสาธารณะที่ดีจะต้ องได้รับการปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น สนองตอบความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
หรือเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2.2.4 ประเภทของการบริการสาธารณะ
1) ภารกิจพื้นฐาน หมายถึง การบริการสาธารณะพื้นฐานที่สาคัญ ซึ่งทุก รัฐต้องจัดทา
ให้กับประชาชน ไม่สามารถละเลยได้ เนื่องจากเป็นหลัก ประกันความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ภารกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทและการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น การดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนและประเทศ การรัก ษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยจากการรุกรานภายนอก เป็นต้น การบริการในลักษณะนี้ ประชาชนไม่ต้องเสียค่าบริการ
ให้กับรัฐโดยตรง
2) ภารกิจลาดับรอง หมายถึง บริการสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น การให้บริการทางการศึกษา การรักษาพยาบาล การขนส่ง
คมนาคม การส่งเสริมด้านกีฬา การประกันการว่างงาน ฯลฯ โดยการบริการสาธารณะประเภทนี้
สามารถเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากประชาชนที่มาใช้บริการได้ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อแสวงหากาไร (ประยูร กาญจนดุล อ้างถึงใน วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552: 5-6)
จะเห็นได้ว่า การบริการสาธารณะเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชา
ชนเป็นอย่างมาก แม้ว่ารัฐจะไม่สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในทุกส่วนของประเทศ
ได้เอง แต่รัฐก็สามารถมอบหมายให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาจัดทาบริการสาธารณะต่างๆ แทนได้ ส่วนรัฐ
นั้นมีหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐานการจัดทาบริการสาธารณะของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
อาจจะทาผ่านการประเมินในรูปแบบต่างๆ
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2.2.5 รู ป แบบและประเภทการจั ด บริก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
การก่อตั้ งองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในประเทศไทยทุก รูป แบบต้อ งกาหนดรูป แบบ
วิธีการและประเภทบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทาได้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้มีการ
จัดการปกครองส่วนท้อ งถิ่นตามหลัก แห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ข องประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ โดยการจัดตั้ง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบใดให้ ค านึ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ข องป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวนและความหนาแน่นของประชากร
และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ
และกิ จกรรมสาธารณะเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนในท้อ งถิ่ นตามหลั ก การพัฒ นาอย่ างยั่ง ยื น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึ ก ษาให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่ก ฎหมาย
บัญญัติ การจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอานาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลัก ในการดาเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้
ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นตามวรรคสี่ และกฎหมายดัง กล่า วอย่า งน้อ ยต้องมีบทบัญญั ติ
เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่
เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ในการจัดทาบริการสาธารณะหรือกิ จกรรมสาธารณะใดที่เ ป็นหน้ าที่และอานาจของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถ้ า การร่ ว มด าเนิ น การกั บ เอกชนหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ การ
มอบหมายให้เ อกชนหรือ หน่ว ยงานของรัฐ ดาเนิน การ จะเป็นประโยชน์แ ก่ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น
มากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการนั้นก็ได้ รัฐต้องดาเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรื อการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตามวรรค
หนึ่ ง ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ อ าจด าเนิ น การได้ ให้ รั ฐ จั ด สรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทาบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่ อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง
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ความเหมาะสมและความแตกต่ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะรู ป แบบ และต้ อ งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย (มาตรา 150)
ในการกาหนดรูปแบบและประเภทการจัด บริก ารสาธารณะขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นไทย ต้องกาหนดอานาจหน้าที่ผ่านกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติใน 2 ประเภท คือ
(1) อานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งรวมถึงในแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติด้วย
(2) อานาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.6 รูปแบบบริการสาธารณะท้องถิ่นไทย
รูปแบบและวิธีการในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทในประเทศไทยทาได้ใน 5 รูปแบบ คือ (วุฒิสาร ตันไชย, 2559: 43-53)
1) การจัดทาบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการเอง
โดยทั่วไปการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักเป็นผู้ดาเนินการเองโดยอาศัยทรัพยากรงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ ตาม
อานาจในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามอานาจของกฎหมายจัดตั้งองค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 กาหนดให้รูปแบบการจัดทาบริการสาธารณะที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่าย
โอน “ภารกิจที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะนั้นๆ ได้เอง
โดยมีกฎหมายให้อานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เคยดาเนินการอยู่แล้ว โดยสามารถรับโอนได้ทันทีและขอบเขตการทางานอยู่ในพื้นที่ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” นอกจากนี้มีภารกิจที่รัฐ ยังคงดาเนินการอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจะด าเนิ น การได้ ต้ อ ง “เป็ น ภารกิ จ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ ก ฎหมายก าหนดให้ บ ริ ก าร
สาธารณะที่กฎหมายกาหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในภารกิจเดียวกัน
และยั ง คงก าหนดให้ รั ฐ ด าเนิ น การอยู่ ต่ อ ไป ในกรณี นี้ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น สามารถ
ดาเนินการได้เช่นเดียวกัน” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยยังนิยมจัดบริการสาธารณะด้วย
ตนเองในฐานะหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม การจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
เอง แม้จะเป็นรูปแบบพื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศยังใช้อยู่ พบว่า
รูปแบบดังกล่าวเหมาะสมกับการบริการสาธารณะบางประเภทที่ไม่สมควรหรือยังไม่มีความพร้อม
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ในถ่ายโอนให้ผู้อื่นดาเนินการในรูปแบบอื่น เช่น บริก ารสาธารณะที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การสร้างเสถียรภาพและการวางแผนเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับการบริการสาธารณะบางประเภทที่
ต้องอาศัยความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบการบริหารงานภาครัฐ และการ
บริการสาธารณะที่ต้องทาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆ
2) การจัดทาบริการสาธารณะโดยให้ผู้อื่นดาเนินการแทน
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น อื่ น ดาเนิ น การแทน หรือ องค์ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่น สามารถมอบให้เ อกชน
ดาเนิ นการตามอ านาจหน้ า ที่แ ทนได้ต ามเงื่อ นไขที่ก าหนด อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุบั น ไม่ มีอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทนแต่อย่างใด
การจัดทาบริการสาธารณะโดยให้ผู้อื่นดาเนินการแทนมีข้อได้เปรียบเพราะช่วยให้องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแบ่งเบาภาระการจัดการบริการสาธารณะให้ผู้อื่นดาเนินการแทน และ
ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญในการจัดบริการสาธารณะบางประเภทมากกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการแทนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องกากับผู้ที่ได้รับมอบให้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนด อย่างไรก็ตาม
รูป แบบนี้ อาจประสบปัญ หาถ้า องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นไม่มี ศัก ยภาพในการก ากั บดู แลการ
ดาเนินงานของผู้อื่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขาดความสามารถในการออกแบบข้อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการจัดบริการสาธารณะให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตาม
3) การจัดทาบริการสาธารณะโดยการจัดตั้งสหการ (Syndicate หรือ Union)
การจัดตั้งสหการเป็นรูปแบบการจัดบริก ารสาธารณะประเภทหนึ่ งที่มีอยู่ในกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นของประเทศไทยมายาวนาน ปัจ จุบันองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่สามารถจัดตั้งสหการได้ 4 ประเภท ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตาบล คือ
(1) เทศบาล ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 มาตรา 58 กาหนดว่าถ้ามีกิจการ
อันใดอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะรวมกันทาเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างยิ่ง ก็ให้จัดเป็นองค์กรขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การจัดตั้งสหการจะกระทาการได้ก็แต่โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะกาหนดอานาจหน้าที่และระเบียบการดาเนินงานไว้ การยุบเลิก
สหการให้เป็นพระราชกฤษฎีกาโดยกาหนดวิธีการจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย
(2) กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพ
มหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 95 ก าหนดให้ ถ้ า กิ จ การใดอยู่ ภ ายใต้ อ านาจ หน้ า ที่ ข อง
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กรุ ง เทพมหานคร กรุ ง เทมหานครอาจอาจด าเนิ น การร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการหน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นได้โดยจัดตั้งองค์ก ารเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีค ณะกรรมการบริห ารประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนของกรุง เทพ ส่ว นราชการ หน่ วยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี การจัดตั้งสหการจะกระทาได้โดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้กาหนดชื่อ อานาจหน้าที่ และวิธีการดาเนินการ
เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีการจัดการทรัพย์ไว้ด้วย
(3) เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2542 มาตรา 69 กาหนดให้เมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งองค์กรขึ้นเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อกิจการ
ใดอันอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่เมืองพัทยาได้ การจัดตั้งสหการจะทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
โดยระบุชื่อ อานาจหน้าที่ และวิธีการบริการและการดาเนินงานไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีการจัดการทรัพย์ไว้ด้วย
(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดให้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 กาหนดให้ “ทา
กิจการไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือการสหการ”
นอกจากนี้ แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2551 กาหนดให้ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ใน
ลักษณะการร่วมมือหรือรูปแบบสหการเป็นภารกิจซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรอื่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผลกระทบต่อประชาชนไม่เฉพาะในเขตพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งโดยเฉพาะแต่มีผลกระทบต่อประชาชนในองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด้วย หรือมีความ
จาเป็นต้องลงทุนจานวนมาก และไม่คุ้มค่าหากต่างฝ่ายต่างดาเนินการเอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ร่วมกันจัดตั้งสหการแต่อย่างใด
การจัดทาบริการสาธารณะโดยการจั ดตั้งสหการมีข้อได้เปรียบสาหรับการจัดบริก าร
สาธารณะในอาณาบริเวณที่อยู่นอกเหนือเขตพื้นที่ตามกฎหมายขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้ นไป เนื่อ งจากบริ ก ารสาธารณะบางประเภทต้อ งอาศัยความร่ วมมือ กับองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนมากในการบริก าร เช่น การจัดการพื้ นที่ทางธรรมชาติ การจัดการ
ระบบการคมนาคม ฯลฯ นอกจากนี้ รูปแบบสหการมีข้อได้เปรียบในการช่วยให้ก ารจัดบริก าร
สาธารณะเกิดการประหยัดต้นทุนจากขนาด (Economic of Scale) เพราะการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งร่วมกันจัดบริการจะช่วยให้เกิดการประหยัดและความคุ้ มค่ามากขึ้น อีก
ทั้งช่วยให้เกิดการระดมทุนร่วมกันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะที่ต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก เช่น การจัดบริการรถดับเพลิงร่วมกัน หรือการจัดรถขนส่งประจาทาง
ร่วมกันอาจอาศัยความร่วมมือกันระหว่างพื้นที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่ง
เพื่อให้การใช้รถดับเพลิงเกิดความคุ้มค่าหรือเพื่อให้การเดินรถประจาทางมีเส้นทางการเดินรถที่
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ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งสามารถระดมทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดซื้อและอานวยการ
ให้เกิดการใช้รถดับเพลิงและการเดินรถประจาทางได้มากขึ้นมากกว่าการให้องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวดาเนินการ
4) การจัดทาบริการสาธารณะโดยการว่าจ้าง (Out Sourcing)
ที่ผ่ านมามีก ารเปิ ดโอกาสให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นสามารถใช้วิ ธีก ารว่า จ้า งให้
บุคคลภายนอกเข้ามาจัดบริการสาธารณะ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดทาบริการสาธารณะโดยอาศัยการว่าจ้างได้ ตามข้อ 5 ของระเบียบที่กาหนดให้ “การจ้าง”
หมายความรวมถึงการจ้างทาของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการ
จ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นการรับขนใน
การเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น มท.0313.4/ว 1452 การเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริก ารขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยาเบิกจ่าย
ค่าจ้า งเหมา เอกชนที่เกี่ย วกับ บริก ารสาธารณะทั้ง 4 ที่ต้ องด าเนิน การให้เป็ นไปตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 คือ
(1) การจ้ างเหมารั ก ษาความปลอดภั ย สถานที่ ร าชการ ไม่ร วมถึง บ้ า นพั ก ของ
ข้าราชการ
(2) การจ้างเหมาทาความสะอาดที่ทาการ
(3) การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม
หญ้าของทางราชการ
(4) การจ้า งเหมาอื่ นๆ ที่ เ ป็ น กิ จการในอ านาจหน้ า ที่ ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การจ้างครูฝึกสอนออกกาลังกาย
นอกจากนี้ ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 กาหนดให้ภารกิจที่องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการแต่องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น อาจซื้ อบริก ารจากเอกชน หน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้ องเป็ น
ภารกิจที่ต้องใช้เทคนิค ทักษะ วิชาการ ความรู้ความชานาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นไม่สามารถดาเนินการเองหรือดาเนินการเองแล้วไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่คุ้ มทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถซื้อบริก ารจากเอกชน หรื อหน่วยงานอื่นที่ มี
ประสบการณ์ หรือเคยดาเนินการ
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5) การจัดทาบริการสาธารณะโดยการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสามารถดาเนินงานในรูปแบบกิจการพาณิชย์ตามที่
พระราชบั ญญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น
อย่า งไรก็ต ามองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นแต่ล ะประเภทมีรูป แบบการด าเนินกิ จการพาณิ ชย์ ที่
สามารถทาได้ตามที่กฎหมายกาหนดแตกต่างกัน และในทางกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้เ อกชนร่วมลงทุนในกิจการพาณิ ชย์ ตามพระราชบั ญญัติก ารให้เ อกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้ เช่น เทศบาลสามารถมีรูปแบบการดาเนินกิจการพาณิชย์ได้มากถึง
4 รูปแบบ (การดาเนินการด้วยตนเอง การก่อตั้งบริษัทจากัดหรือถื อหุ้นในบริษัทจากัด การก่อตั้ง
สหการ และการให้เอกชนร่วมลงทุน) แต่องค์การบริหารส่วนตาบลมีรูปแบบการดาเนินกิจการ
พาณิชย์ได้เพียง 2 รูปแบบ (ดาเนินการด้วยตนเอง และเอกชนร่วมลงทุน)
จากการสารวจของวุฒิสาร ตันไชย และคณะ (2558) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 684
แห่ง พบว่าส่ วนใหญ่ จานวน 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.7 ไม่ได้ดาเนินกิจการพาณิชย์ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 295 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.2 ดาเนินกิจการพาณิชย์ โดย
ประเภทบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการในรูปแบบกิจการพาณิชย์มาก
ที่สุด คือ ประปาจานวน 169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.4 รองลงมาลาดับสอง คือ ตลาด จานวน
129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.01 ลาดับสาม คือ โรงฆ่าสัตว์ จานวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12
ลาดับสี่ คือ โรงรับจานา จานวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.3 และลาดับห้า คือ บ่อบาบัดน้าเสีย
จานวน 20 แห่ง คิดเป็นร้ อยละ 2.7 ในขณะที่กิ จการสนามกี ฬาและสั นทนาการ น้ าดื่ม และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพียงอย่างละ 1 แห่ง
การจัดการสาธารณะในรูปแบบการพาณิชย์ งานวิจัยของวุฒิสาร ตันไชยและคณะ (2558)
ค้นพบว่า กิจการพาณิชย์มีข้อได้เปรียบเพราะสามารถหารายได้และแสวงหาผลกาไรให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การดาเนินกิจการ
พาณิชย์อาจประสบปัญหาการดาเนินงานได้ถ้าขาดการบริหารจัดการเพื่อมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน หรือขาดความสามารถในการดาเนินงานทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะของการ
จัดบริการสาธารณะ
2.2.7 อานาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นกับบริก ารสาธารณะ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) ในประเด็นอานาจหน้าที่ในการจัดการบริก ารสาธารณะขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สรุ ป ว่ า ปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นหลากหลายประเภท ซึ่ง เป็นบริก าร
สาธารณะที่เกี่ยวข้ องกับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในทุ ก มิติ ทั้งมิติ ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
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สิ่งแวดล้อม และยังเกี่ยวกับประชากรทุกช่วงวั ยตั้งแต่แรกเกิด เด็กและเยาวชน วัยทางาน และ
ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างทางเดิน ทางเท้า สะพาน ถนนหนทาง ทางระบายน้า การ
จัดการสถานีขนส่งทางบกและทางน้า การจัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ การจัดให้มีตลาด
การจัดให้มีไฟฟ้า ประปา น้าสะอาด การจัดให้มีห้อ งน้าสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย การ
บาบัดน้าเสีย การผังเมือง การควบคุมอาคาร การสังคมสงเคราะห์ การจัดการศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมกีฬา
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน์ การดูแลโบราณสถาน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
2.2.8 ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า นับเป็น
เวลาสองทศวรรษที่ องค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่นกลายเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดการบริก าร
สาธารณะให้ประชาชน หากพิจารณาถึงประสิทธิภ าพการด าเนินงานขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ที่ช่ วงสองปี ที่ผ่ านมา (ปีง บประมาณ 2558 – 2559) พบว่า ในปี งบประมาณ 2558
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกื อ บทั้ ง หมด จ านวน 7,285 แห่ ง จาก 7,852 แห่ ง (ไม่ ร วม
กรุงเทพมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 92.78 สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่า (มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป)
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่าแบ่งเป็น องค์การปกครองส่วนจังหวัด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.74 ขององค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด ทั้ งหมด เทศบาลนคร 29 แห่ง คิด เป็น ร้ อยละ 96.67 ของเทศบาลนครทั้ง หมด
เทศบาลเมือง 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.19 ของเทศบาลเมืองทั้งหมด เทศบาลตาบล 2,092
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของเทศบาลตาบลทั้งหมด ององค์การบริหารส่วนตาบล 4,918 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด และเมืองพัทยา 1 แห่ง
นอกจากนี้ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยภาพรวมทั้งประเทศสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี หรือ
มีผลการประเมินเฉลี่ยของทั้งสองปี คิดเป็นร้อยละ 73.76 โดยในปี 2559 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าปี 2558
ในช่ ว งสองปี ที่ ผ่ า นมา (ปี ง บประมาณ 2558–2559) การบริ ก ารสาธารณะที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในห้าลาดับแรก ได้แก่ อันดับแรก
ด้ า นไฟฟ้ า สาธารณะ มี ผ ลการประเมิ น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 93.15 อั น ดั บ สอง ด้ า นการส่ ง เสริ ม
ผู้ด้อยโอกาส มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 85.34 อันดับสาม ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
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ภัย มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 82.16 อันดับสี่ ด้านระบบระบายน้า มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อย
ละ 80.16 และอันดับห้า ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 79.11 ขณะที่ การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดบริ การได้มีป ระสิ ทธิภ าพน้อ ยที่สุ ดในห้าลาดับแรก ได้แก่ อัน ดับแรก ด้ านการส่ง เสริ มการ
ท่องเที่ยว มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 59.31 อันดับสอง ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า มีผล
การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 62.24 อันดับสาม ด้านการส่งเสริมกีฬา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ
65.34 อันดับสี่ ด้านงานสาธารณสุข มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 65.41 และอันดับห้า ด้านการ
จัด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม มี ผ ลการประเมิ นเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 66.54 (สถาบั น
พระปกเกล้า, 2560: 3-16)
ทั้งนี้ในงบประมาณ 2558 และ 2559 การบริก ารสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะเป็ น
ประเภทการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีเด่น ขณะที่ ในงบประมาณ 2558 การบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น
ประเภทการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าหรือควรปรับปรุง และในงบประมาณ 2559 การบริการสาธารณะด้าน
ถนน ทางเดิน และทางเท้าเป็นประเภทการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดบริการได้มีประสิทธิภาพต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าหรือควรปรับปรุง
2.2.9 ความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดบริก ารสาธารณะขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมทั้ง
ประเทศในช่วงสองปี คือ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 อยู่ระดับดี และมีความสอดคล้องกับ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ไ ด้รับบริก าร โดยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 –
2559 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสูง โดยเฉพาะ
ในปี พ.ศ. 2557-2559 มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 91.6 และ 92.2 และ 92.1
ตามลาดับ
หากพิจารณาแยกตามประเภทบริก ารสาธารณะ พบว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.
2558 และ 2559) บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนพึงพอใจห้า
ลาดั บ แรก ได้ แ ก่ อั นดั บ แรก ไฟฟ้ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บความพึ ง พอใจร้ อ ยละ 90.85 อั น ดั บ สอง
โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.7 อันดับสาม ศูนย์ เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจร้อยละ 82.8 อันดับสี่ บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 82.65 และอันดับห้า ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.35
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สาหรับบริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนพึ่งพอใจน้อยที่ สุด
ในห้าลาดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 38.05
อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.15 อั นดับสาม ระบบขนส่ ง
มวลชน (รถประจาทาง) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 57.65 อันดับสี่ การจัดการน้าเสีย
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 62.6 และอันดับห้า สิ่งแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้า) ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.55 (สถาบันพระปกเกล้า, 2560: 3-16)
ข้ อ มู ล จากบั น ทึ ก เรื่ อ งเด่ น รางวั ล พระปกเกล้ า "ท้ อ งถิ่ น : ทบทวน ท้ า ทาย เพื่ อ การ
จัดบริการสาธารณะ" โดยสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี ซึ่งมีความสอดคล้อง
กั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ เ คยได้ รั บ บริ ก ารจากองค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ส ารวจ
ประชาชนที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีประชาชนเพียงร้อย
ละ 39.5 ที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการ แต่ประชาชนกลุ่มนี้เกือบทั้งหมด หรือร้อยละ 93.1 มีความ
พึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหากดูสถิติในช่วงหกปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 2560) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประชาชนที่พึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมากกว่า ร้อยละ 90 ของผู้ที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการทั้งหมด และมีจานวนเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.6, 92.2, 92.1 และ 93.1 ตามลาดับ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนพอใจ
ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนพึงพอใจ
มากที่สุดในห้าลาดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับ
สอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจร้อยละ 85.1 อันดับสี่ ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า
บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.30
และในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐ และ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในห้าลาดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.83 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 88.90 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.40 อันดับสี่ ถนน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.27 และอันดับห้า บริก ารสาธารณสุขและศูนย์อนามัย
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.87
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บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนยังไม่เคยพอใจ
ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนพึงพอใจ
น้อยที่สุดในห้าลาดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ
35.6 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 55.5 อันดับสาม ระบบการ
ขนส่งมวลชน (รถประจาทาง) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 57.5 อันดับสี่ การจัดการน้า
เสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 64.8 และอันดับห้า การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ป่า/
น้า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 67.6
และในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐ และ
องค์ ก รปกรองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ในห้ า ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ อั น ดั บ แรก
อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 37.23 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.60 อันดับสาม ระบบขนส่งมวลชน (รถประจาทาง) ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 57.60 อันดับสี่ การจัดการน้าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ
63.33 และอันดับห้า สิ่งแวดล้อมชุมชน (ป่า/น้า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.90
2.2.10 ความท้าทายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แม้ว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ใน
ระดับสูงดังที่กล่าวข้างต้น แต่จากวันนี้เป็นต้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการภายใต้
สภาวการณ์ ใหม่ ๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ต่ างๆ ในระดั บโลกและ
ประเทศ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระบุ
สถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ดังนี้
สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลก ประกอบด้วย 5 เรื่องได้แก่
1) สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลก
เข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ทาให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางด้านการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสที่สาคัญของการพัฒนา
ประเทศไทย
2) การวิจัยและด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็น
กุญแจสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคน ทาให้
เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา
มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะ
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ด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ
เช่นความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นต้น
3) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
รูปแบบการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสาคัญที่ให้มีการ
บริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มี
ศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
4) สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็ น
ทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
17 เป้าหมาย และ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้า
5) สถานการณ์ความมั่นคงโลก ประเทศมหาอานาจมีแนวโน้มใช้อานาจทางทหารและ
เศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่า งประเทศด้าน
อาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลและภูมิศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิง
ทรัพยากร นอกจากนั้น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวี
ความรุนแรงและวิธีการที่ทับซ้อนมากขึ้น
สถานการณ์และแนวโน้มระดับประเทศ ประด้วย 8 เรื่องได้แก่
1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ. 2504 – 2558
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น
สามารถขยั บฐานะการพั ฒนาประเทศเป็ น ประเทศรายได้ ป านกลางตอนบนในปี พ.ศ. 2553
โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการ
ผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมี
ความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการ
แข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 ปี ที่ผ่าน
มา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจการส่งออก
ของประเทศไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก
จุดอ่อนที่สาคัญๆ ทั้งด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจั ยทางด้าน
การดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ

37

เทศบาลตาบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โครงการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563)

2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในลาดับต่าและการบริหาร
จัดการงานวิจัยการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัยและหน่วยวิจัย
หลักทาให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศไม่
ชัดเจนมีความซ้าซ้อน และยังมีข้อจากัดการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้ก ารพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่า
3) สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้า สู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี พ.ศ.2557 ประชากรวัยแรงงาน
จะมี จานวนสูง สุด และเริ่ มลดลงอย่างต่อ เนื่ อง คุณ ภาพคนไทยทุ ก กลุ่มวั ยยั งมี ปัญหา คุณ ภาพ
การศึกษาแลการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่
ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลังของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผล
ต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่
ตระหนักถึงความสาคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ
4) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลง
และเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินศัก ยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริหาร
จัด การทรั พ ยากรน้ ายั งขาดกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและการวิ เคราะห์ป ระเมิน ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจก่อนดาเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้า ความ
ขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพื้นที่ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหา
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน
5) การเจริญเติบโตของภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลางทาให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ร ะหว่างภาค รวมถึง
กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ ขณะที่การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง
ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาพื้นที่
6) ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่มี
รากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิดความ
สูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบองค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่าความ
สูญเสียสูง
7) ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา การเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคเอเชียเป็นเงื่อนไขสาคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า
การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศ
ต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาค
8) การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจาเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่า ขาดระบบการทางานที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ การให้บริการประชาชนยังต้องปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายให้ในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน
และองค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล่าสมัยและ
กระบวนการตรากฎหมายยั ง มีจุ ด อ่ อ นหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุ ติ ธ รรมยั ง ขาด
ประสิทธิภาพและไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค
สถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ เหล่านี้กลายเป็นความท้าทายใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเผชิญเพราะเป็นทั้งภั ยคุกคามและโอกเสในการพัฒนา ดั งนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
เตรียมความพร้อมและทางานเชิงรุกในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
2.2.11 ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
จากการดาเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมายัง
ประสบกับปัญหาต่างๆมากมายที่ทาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถให้บริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการของการจัดบริการสาธารณะ โดยทั้งนี้สามารถแบ่ง
ปัญหาของการจัดบริการสาธารณะออกได้เป็น 2 ระดับ คือ
ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหภาคจากปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในเชิงอานาจการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ยังไม่ได้รับอิสระที่แท้จริงในการตัดสินใจดาเนิน
นโยบายสาธารณะภายในท้องถิ่นด้วยข้อจากัดทางกฎหมายและงบประมาณในการดาเนินการ
รวมทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่ยังเน้นการ
รวมศูนย์อานาจ ขาดความชัดเจน มีความซับซ้อน สายการบังคับบัญชายาว และมีโครงสร้างการ
บริหารที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น (รสคนธ์ รัตยเสริมพงศ์ , 2557) ซึ่งสาเหตุหลัก
ของปัญหาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการกระจายอานาจตามบริบททางการเมืองของ
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แต่ละรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน ที่ทาให้ก ารขับเคลื่อนนโยบายกระจายอานาจขาด
ความชัดเจน ไม่มีความต่อเนื่อง และมีความสับสนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการขับ เคลื่ อนนโยบายกระจายอานาจที่ต่ างตี ความหมายและกาหนดขอบเขตในการ
กระจายอานาจที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค จนทาให้การปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแย้งกันเอง
ในภาพรวมซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2558: 39-44) ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาจึงควรมีการ
ปรับปรุงให้นโยบายในการกระจายอานาจของรัฐให้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของทิศทาง
นโยบายการกระจายอานาจของรัฐ บาลและแนวทางการปฏิ บัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ก ารขั บเคลื่อ นกระบวนการกระจายอ านาจสู่อ งค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจุลภาค ที่ก าร
จัดบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น นอกจากนี้การบริการสาธารณะยังมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม อันเป็น
ผลจากการให้ บริ การสาธารณะที่ไ ม่ครบถ้ วนทุก ด้ านและทั่ว ถึง ประชาชนทุก กลุ่ม เช่นอาจเน้ น
ประโยชน์ ข องบุ ค คลบางกลุ่ ม และละเลยประโยชน์ ข องประชาชนบางกลุ่ ม ขาดการล าดั บ
ความสาคัญในการจัดบริการสาธารณะที่ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือควรมีการพิจารณาถึง
ความจาเป็นเร่งด่วน ทาให้การจัดบริการสาธารณะขาดคุณภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความเป็น
ธรรมและไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ คือ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเสนอนโยบาย การมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน และการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รส
คนธ์ รัตยเสริมพงศ์, 2557) อีกทั้งควรมีการปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบ
ใหม่ๆเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา เช่น แนวทางการทางานในลักษณะของเครือข่าย (network) ที่เป็นการทางานร่วมมือกัน
ระหว่าง หน่วยงานต่างๆของรัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร เนื่องจากเป็นแนวทางการทางานที่ให้ความสาคัญกับการแสวงหาแนว
ร่วม (partnership) ที่มี ความรู้ค วามสามารถในด้ านที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อช่ วยกัน แก้ ไขปัญ หาต่า งๆที่
เกิ ด ขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น (วี ร ะศั ก ดิ์ เครื อ เทพ, 2550: 13-18) ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารสาธารณะมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

40

เทศบาลตาบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โครงการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563)

2.3 การศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การสารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้วิจัยได้ทาการสารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ 2562 ในรอบที่ 1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งใบสมัคร
เข้าประกวดทั้งสิ้น 378 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลประเภทดี เลิศ จานวน 13 แห่ง รางวัลประเภทโดด
เด่น จานวน 90 แห่ง และรางวัลประเภททั่วไป จานวน 275 แห่ง ซึ่งจากการคัดกรอง ใบสมัคร
ของคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณ ฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ มีองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่า น
เข้ารอบที่ 2 จานวน 250 แห่ง โดยคณะที่ปรึก ษาและนัก วิจัยในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 250 แห่ง ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดและวิธีการคิดคานวณคะแนนตามที่
คณะอนุก รรมการก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารจัด สรรเงิน อุ ดหนุน เพื่ อให้ เป็ นรางวัล สาหรั บองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ผลการตรวจประเมินของคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยในพื้นที่พบว่า จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 250 แห่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 72.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.27 สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือ เทศบาล
เมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในประเภทดีเลิศซึ่งได้ 92.64 คะแนน องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ ค ะแนนต่ าสุ ด คื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากกราน อ.เมื อ ง จ.
พระนครศรีอยุธยา ในประเภททั่วไป ซึ่งได้ 47.05 คะแนน
สาหรั บ รางวั ล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ประเภททั่ ว ไป คณะอนุ ก รรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้ใช้
ค่าคะแนน T-score เท่ากับ 56 คะแนนเป็นเกณฑ์ คัดกรององค์การบริหารส่วนตาบล ประเภท
ทั่วไป เข้าสู่รอบที่ 3 ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวทาให้มีองค์การบริหารส่วนตาบลที่เข้ารอบจานวน 23
แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีคะแนน T-score สูงสุด คือ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่
แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ (T-score = 68.83) และองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีคะแนน
T-score ต่าสุด คือ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (T-score = 56.30)
โดยส่ วนใหญ่อ งค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล ประเภททั่ วไปที่ ผ่า นเข้ ารอบกระจุ ก ตั ว อยู่ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2562ก: 1-2)
สาหรับรางวัลเทศบาลตาบล ประเภททั่วไป คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ก าร
จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็ น รางวัลสาหรับองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดกาหนดให้ใช้ค่า
คะแนน T-score เท่ากับ 56 คะแนนเป็นเกณฑ์คัดกรอง เทศบาลตาบล ประเภททั่วไปเข้าสู่รอบที่
3 ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวทาให้มีเทศบาลตาบลที่เข้ารอบจานวน 23 แห่ง โดยเทศบาล ตาบลมี
คะแนน T-score สูงสุด คือ เทศบาลตาบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (T-score = 73.42) และ
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เทศบาลตาบลที่มี คะแนน T-score ต่าสุด คือ เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (Tscore = 56.77) โดยส่วนใหญ่เทศบาลตาบล ประเภททั่วไปที่ผ่านเข้ารอบกระจุก ตัวอยู่ในเขต
ภาคเหนือ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2562ข: 1-2)
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) ได้ จัดทาเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนา
เกณฑ์ ชี วั ด มาตรฐานบริ ก ารสาธารณะและค่ า เป้ า หมายขั้ น ต่ า (minimum service standard:
MSS) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการดาเนินภารกิจหลัก 8 ด้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน ผังเมือง สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต การศึกษา การรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ยภายในชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและการท่ อ งเที่ ย ว การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อ งถิ่น และ
โบราณสถาน เพื่อนาไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริการสาธารณะของ อปท. เพื่อให้ภาค
ประชาสังคมมีข้อมู ลสาหรั บติดตามการปฏิบั ติงานของ อปท. และเพื่อให้ห น่วยงานรัฐ มีข้อมู ล
สาหรับก าหนดมาตรการสนับสนุน การจัด บริก ารสาธารณะของ อปท. ให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
คณะวิจัยได้ดาเนินงานหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวแบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่า เริ่ม
ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมและภารกิจตามกฎหมายหรืออานาจหน้าที่ของ อปท. การทบทวน
ประสบการณ์ต่างประเทศในการจัดท าเกณฑ์ชี้วั ดมาตรฐานบริก ารสาธารณะและการนาไปใช้
(ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) จากนั้นจึงจัดทาตัวแบบเกณฑ์ชี้วัดในขั้นต้นเพื่อ
ไปทดสอบ (pilot) ในพื้นที่ อปท. นาร่องจานวน 12 แห่ง จัดประชุมกลุ่มย่อยจานวน 3 ครั้งเพื่อรับ
ฟังความคิ ดเห็นในการปรับปรุ งเกณฑ์ ชี้วัดให้มี ความสมบู ร ณ์ และดาเนินการจัดเก็บ ข้อมูลการ
ดาเนินงานจริงของ อปท. ตามเกณฑ์ชี้วัดด้วยวิธีสารวจทางไปรษณีย์ (mail survey) ได้ข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง อปท. จานวน 1,008 แห่ง และนาข้อมูลมาประมวลเป็นค่าเป้าหมายขั้นต่าการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. หลังจากนั้ น จึ งได้ จัดให้มี ก ารประชุมกลุ่มย่ อยขึ้ นอี ก จานวน 9 ครั้ง เพื่ อ
นาเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นและในขั้นสุดท้ายเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและนาไป
ปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้งานจริงต่อไป
หลักการสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะที่คณะวิจัยกาหนดขึ้น
คือ หลัก Feasibility, Affordability และ Accountability หรือหลัก “FAA” โดยมุ่งให้เป็นเกณฑ์
ชี้วัดที่ใช้งานได้ง่ายและใช้ได้จริง ไม่มีภาระในการจัดเก็บข้อมูลวัดผลการดาเนินงานแก่ อปท. ที่มาก
เกินไป เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่สามารถนาไปใช้กาหนดแนวทางการจัดสรรรายจ่ายขั้นต่า (expenditure
need) ให้แก่อปท. และใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นหรือจูงใจให้ อปท. ดาเนินงานจัดบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในภาพรวมได้ คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนาเกณฑ์
ชี้วัดขึ้นจานวน 442 เกณฑ์ชี้วัด แบ่งเป็นเกณฑ์ชี้ วัดภารกิจหลัก หรือ Core Indicators ซึ่งเป็น
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ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของ อปท. จานวน 322 เกณฑ์ชี้วัด และเกณฑ์ชี้วัดภารกิจเสริม หรือ
Auxiliary Indicators ซึ่ ง เป็ น ตามความต้ อ งการของประชาชนหรื อ ตามความจ าเป็ น ของพื้ น ที่
จานวน 120 เกณฑ์ชี้วัด ชุดของเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ครอบคลุมกิจกรรมการดาเนินงานที่หลากหลาย
ของ อปท. ทั้งในด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ซึ่งได้แก่โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. ดาเนินการ ผลผลิต
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการดาเนินงานของ อปท. ที่ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนหรือต่อการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่น ทั้งนี้ จานวนเกณฑ์ชี้วัดที่จะนาไปใช้กับ อปท. ในแต่ละ
ประเภทมีจานวนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขอบเขตภารกิจ อานาจหน้าที่ และศักยภาพทางการเงินการ
คลังขององค์กร
ผลการสารวจในครั้งนี้มีหลายประการ จาแนกได้ตามลาดับต่อไปนี้
1) ภาพรวมการดาเนินงานของ อปท. กลุ่มตั วอย่างจานวน 1,008 แห่งตามเกณฑ์ชี้
วัดมาตรฐานบริการสาธารณะอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี (fair to above average) แต่พบว่า
มีข้อจากัดในการจัดบริการสาธารณะบ้างเล็กน้อยสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใน
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณสถาน ส่วนกรณีของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองพบว่ามีข้อจากัดในการดาเนินภารกิจตาม
เกณฑ์ ชี้ วั ด ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชนและการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย และส าหรั บ กรณี
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพบว่าการดาเนินการบริการสาธารณะส่วนใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ชี้วัดเท่าใดนัก และพบว่าขาดระบบงานหรือการบันทึก ติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ชี้
วัดที่ดี ส่วนกรณีขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
รวมถึงกรณีของเทศบาลตาบล สามารถดาเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วนตามค่าเป้าหมายขั้นต่า
มาตรฐานบริการสาธารณะเป็นส่วนใหญ่
2) คณะนักวิจัยพบว่า อปท. ส่วนใหญ่ยังขาดการดาเนินการวัดผลลัพธ์หรือผลสาเร็จ
(Outcome or impact evaluation) จากการดาเนินโครงการบริการสาธารณะที่มีต่อการพัฒนา
ชุมชนหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนและมักไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานหรือ
ฐานข้อมูลในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเท่าใดนัก
โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็ก ดังเช่น อบต. หรือเทศบาลตาบล ข้ อจากัดเหล่านี้ ควรได้รั บการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อ
3) การวิเคราะห์การดาเนินภารกิจตามเกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะของ อปท. ในเชิง
ลึก พบว่า มีค วามทับ ซ้อ นในการด าเนิ นงานระหว่า ง อปท. ระดับ บนและระดับ ล่า ง พอสมควร
โดยเฉพาะในภารกิจที่มีลักษณะ “งานง่าย” หรือ “งานขั้นพื้นฐาน” ดังเช่น การพัฒนาถนนและ
เส้นทางการจราจร การระบายน้า การดูแลและใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว งาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ งานจัดการศึกษา
ระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมศึกษา งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตร งานจัดการขยะชุมชน
และงานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรม และประเพณี เป็นต้น ความทับซ้อนในการดาเนินงาน
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เหล่ า นี้ ท าให้ เ กิ ด ความสิ้ น เปลื องและขาดการหนุ น เสริ ม ซึ่ ง กั นและกั น เพื่อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้นในระบบการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้นในปัจจุบัน
ในทางกลับกัน “งานยาก” หรืองานที่ต้องใช้เทคนิคการดาเนินการขั้นสูง หรืองานที่
ต้องการจัดการโดยใช้ความอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง กลับพบว่า อปท. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมิได้
ดาเนินการหรือมิการดาเนินการในขอบเขตที่จากัด และกลายเป็นช่องว่างในระบบบริการสาธารณะ
ของพื้นที่ที่ทาให้ประชาชนมิได้รับบริการอย่างเต็มที่หรือ อปท. โดยรวมไม่สามารถจัดการแก้ปัญหา
ได้อย่างลุล่วง อาทิ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งรวมในจังหวัด/เขตเมือง การจัดการผังเมือง
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการน้าเสีย รวมถึงการดูแลรัก ษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า ดิน
น้าใต้ดิน และสารเคมีตกค้างในดิน การจัดการห่วงโซ่เศรษฐกิจชุมชนให้ครบวงจร การพัฒนาทักษะ
ช่างฝีมือแรงงาน การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การจัดสถานสงเคราะห์/สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ผู้
พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส การจัดการภัยพิบัติ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยและจัด
ระเบียบชุมชน และงานดูแลอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ คณะนักวิจัยจึงได้เสนอแนวทางการจัดแบ่งภารกิจระหว่าง อปท. ด้วยกัน
โดยสั ง เคราะห์ “ตั ว แบบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งท้ อ งถิ่ น ในระบบสองชั้ น (Two-Tier Local
Collaboration: TTLC” ซึ่งได้ใช้ข้อมูลการดาเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดบริก ารสาธารณะของ อปท.
เป็นแนวทาง ตัวแบบที่นาเสนอคือ การใช้แนวคิดการจัดการแบบห่วงโซ่การผลิต (Supply-chain:
SCM) และการจัดการแบบร่วมคิดร่วมทา (Co-planning, Co-production: CPPM) ในการกาหนด
ขอบเขตภารกิจและรูปแบบการหนุนเสริมร่วมมือกันในการดาเนินงานบริก ารสาธารณะระหว่าง
อบจ. เทศบาล และ อบต. ต่างคนต่างทา (Conventional: CVM) หรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ
ผ่านระบบการอุดหนุนหรือการประสานแผน (Brotherhood: BHM) ตัวแบบใหม่ที่นาเสนอดังกล่าว
สามารถนาไปประมวลเป็นบทบัญญัติ ของกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกาหนดแนวทาง
จัดบริการสาธารณะและการสร้างความร่วมมือระหว่าง อปท. ในระบบสองชั้นได้ต่อไป
4) เกณฑ์ชี้วั ดมาตรฐานบริ ก ารสาธารณะสามารถนาไปใช้ ขับเคลื่ อนวิสั ย ทัศน์ก าร
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ เป็นการเฉพาะได้ (Strategic vision driven by local public
service standards) ในการนี้คณะนักวิจัยได้จัดทาแบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่าในการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. ขึ้นเป็นการเฉพาะสาหรับการพัฒนาเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ
อาทิ เมื อ งน่ า อยู่ เมื อ งเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ และเมื อ ง/ชุ ม ชน
เกษตรกรรม เพื่อ อปท. นาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนงาน โครงการ และ/หรือระดับ
ผลสาเร็จที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นสาหรับการบรรลุวิสัยทัศน์ก ารพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่มีอัตลั ก ษณ์
เฉพาะด้านได้ต่อไป
5) คณะนัก วิจัยได้ ประมาณการรายจ่า ยที่จาเป็นสาหรับการจัดบริ ก ารสาธารณะ
(Minimum expenditure needs) โดยอ้างอิงปริมาณงานหรือผลงานโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
อปท. จานวน 1,008 แห่งในปีงบประมาณ 2559 ผลการประมาณรายจ่ายต่อหัวประชากรแตกต่าง
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กัน ไปตามแต่ ประเภทของ อปท. ตั้ ง แต่ 1,845.53 บาทต่ อ ประชากรถึง 15,740.37 บาทต่ อ
ประชากร และในภาพรวม อปท. ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 5.952 แสนล้านบาท (ไม่
นับรวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) แต่ปัจจุบัน อปท. ได้รับงบประมาณโดยรวมเพียง 5.652
แสนล้านบาทเท่านั้น ในการนี้ รั ฐควรสนับสนุนทรัพยากรให้แก่ อปท. เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.99
หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.3 จากปัจจุบัน) เพื่อให้ อปท. สามารถจัดบริการได้มี
คุณภาพมาตรฐานโดยเฉลี่ยไม่เหลื่อมล้าแตกต่างกัน แต่ถ้าหากรัฐบาลคาดหวังให้ อปท. ทั้ง 7,851
แห่งสามารถจัดบริการสาธารณะได้ครบถ้วนตามค่าเป้าหมายขั้นต่าแล้วก็ต้องให้การสนับสนุนทาง
ทรัพยากรเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 7.94 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 140.6 จาก
ระดับที่ อปท. ได้รับในปัจจุบัน แนวทางดังกล่าวนี้จะทาให้ อปท. มีรายได้รวมราว 1.36 ล้านล้าน
บาทและส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้ของรัฐบาลอยู่ที่ 50 : 50 โดยประมาณ
ข้อค้นพบดังกล่าวนี้เป็นเรื่องสาคัญยิ่งและมีความสอดคล้องกับกระแสการกระจาย
อานาจสากลในหลายๆ ประเทศที่มีสัดส่วนรายได้ของ อปท. ใกล้เคียง(หรือสูงกว่า)รายได้สุทธิของ
รัฐบาลกลาง อาทิ ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น และถือเป็นประเด็น
นโยบายการกระจายอานาจทางการคลังให้แก่ อปท. ในยุคต่อไปที่ต้องอาศัยการตัดสินใจและการ
ผลักดันร่วมกันจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการกระจายอานาจหน้าที่และถ่ายโอนภารกิจ
ความรับผิดชอบให้กับ อปท. อย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ คณะนักวิจัยจึงเสนอแนะให้รัฐปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรรายได้ระหว่าง อปท.
ด้ ว ยกั น โดยค านึ ง ถึ ง “รายจ่ า ยขั้ น ต่ าส าหรั บ การจั ด บริ ก ารสาธารณะที่ จ าเป็ น (assigned
expenditure)” เป็นสาคัญ (หรือใช้หลักการ “งานนาเงิน”) มากกว่าหลักการกาหนด “ความเป็น
เจ้าของภาษีให้แก่ อปท. แต่ละประเภท (assigned revenue)” ดังที่ได้ใช้กันต่อเนื่องหลายปีจวบ
จนถึงปัจจุบัน (หรือหลักการ “เงินนางาน”) ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวนอกจากจะทาให้เกิดความไม่สมดุล
ระหว่างรายได้ที่ อปท. ได้รับการจัดสรรจริงกับความจาเป็นด้านรายจ่ายของ อปท. แต่ละประเภท
ที่มีความแตกต่างกันแล้ว (fiscal gap) ยังเป็นการไม่กระตุ้นหรือไม่สร้างแรงจูงใจให้กับ อปท. มุ่ง
จัดบริการสาธารณะอย่างเต็มที่อีกด้วย การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ตามแนวทางการกาหนด
ประเภทภาษี ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น จึ ง ควรได้ รั บ การยกเครื่ อ งต่ อ ไปเพื่ อ เพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) ของ อปท. ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ตามแนวทางนี้ รัฐจะต้องปรับเปลี่ยนภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โดยนา
ภาษีและเงินอุดหนุนทุกประเภทมารวมกัน (pooled taxes and transfers) แล้วจัดสรรให้แก่ อปท.
โดยอิงรายจ่ายที่จาเป็นต่อประชากรหักด้วยภาษี ท้องถิ่น อปท. อย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นหลัก
ประกั น ว่ า อปท. จะน าเงิ น รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจากรั ฐ ไปจั ด บริ ก ารสาธารณะตรงตาม
มาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนดไม่มีการใช้ดุลพินิจอันไม่เหมาะสมในการนาเงินรายได้ไปใช้เพื่อการอื่น
ที่มิใช่ประเด็นสาคัญเร่งด่วนของชุมชน แนวทางดังกล่าวนี้ได้ยืดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานในกรณี
ของประเทศญี่ปุ่น (ระบบ Local Allocation Taxes: LAT) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบที่

45

เทศบาลตาบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โครงการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563)

ช่วยกระตุ้นให้ อปท. จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานที่รัฐกาหนดและยังมีส่วนช่วยลดความ
เหลื่อ มล้ าทางการคลัง (fiscal gap) ระหว่ าง อปท. แห่ งต่ างๆ ได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลด้วย
6) ในประเด็นสุดท้าย คณะนักวิจัยพบว่ารัฐและ อปท. จะต้องสร้างระบบสนับสนุน
หลายประการเพื่อกระตุ้นให้การดาเนินงานของ อปท. บรรลุค่าเป้าหมายมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด อาทิ
การปรับปรังแก้ไขกฎหมายหรือแนวทางการตีความอานาจหน้าที่เพื่อให้ อปท. สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเกณฑ์ชี้วัด การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อเติมเต็มศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ
การปรับเปลี่ยนระบบกาหนดแผนงานและแผนงบประมาณของ อปท. โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะเป็นเข็มทิศ รวมถึงการใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดในการติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อปท. ในระยะยาว เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป การศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะทาให้เกิดความเข้าใจใหม่ในทางวิชาการ
และเปิดพื้นที่เชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการอภิปรายในประเด็นการกาหนดมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และประเด็นการกระจายอานาจทางการคลัง
(fiscal decentralization) แล้วนั้น ยังช่วยให้เกิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ในการ
จัดบริการสาธารณะ อาทิ การนาเกณฑ์ชี้วัดเป็นแนวทางในการจัดจัดทาแผนงาน การจัดสรร
งบประมาณ และติดตามผลสาเร็จของการจัดบริก ารสาธารณะของ อปท. ส่วนภาคประชาสังคม
สามารถใช้ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดเป็นแนวทางในการเรียกร้องบริการสาธารณะและติดตามการทางาน
ของ อปท. และสาหรั บภาครัฐก็ส ามารถนาผลการศึก ษาไปใช้กาหนดแนวทางพั ฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นในงานที่ อปท. ปฏิบัติไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ใช้ในการทบทวนแนวทางการจัดสรรภาษี
และเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพื่อมุ่งการบรรลุเป้าหมายในมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
อปท. และสามารถใช้ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสาหรับกากับดูแลการทางานของ
อปท. ได้ต่อไป
กรวรรณ สังขกร, สุรีย์ บุญญานุพงศ์, ศิริศักดิ์ มีเมล์, กาญจนา จี้รัตน์ และเพ็ญพิชชา
สุรินต๊ะ (2555) ทาวิจัยเรื่อง “โครงการสารวจคุณภาพความพึงพอใจงานบริการสาธารณะตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ประจาปี 2555” ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีค วามพึง พอใจต่ องานบริ ก ารสาธารณะตามยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ ก าร
บริหารส่วนจั งหวัดล าพูนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80.23) ผลการติ ดตามและประเมิน ผลการ
ดาเนินงานในโครงการตามแผนฯ พบว่า การดาเนินงานโครงการพัฒนาส่วนมากมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี โดยการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ได้ให้ความสาคัญต่อเกณฑ์ ผลกระทบของ
โครงการ (Impacts) และเกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ค่อนข้างสูงมีการให้
ความสาคัญต่อผลที่จะเกิดขึ้นต่อประชากรเป้าหมายและให้ความระมัดระวังต่อความเสียหายที่จะ
เกิด ขึ้นจากโครงการมากที่สุด ในภาพรวมกลุ่ มตั วอย่ างมีความพึงพอใจต่อ การปฏิ บัติ งานตาม
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โครงการฯ ในระดับ มากที่สุด (ร้อยละ 85.11) โดยมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ในการจัด กิจกรรม และด้า นคุณ ภาพการให้บริ ก ารระดั บมากที่สุ ด (ร้อ ยละ 85.05 และ 86.03
ตามล าดับ ) และมีความพึ งพอใจต่อ ด้านกระบวนการ ขั้น ตอน และวิธีก ารให้บริ ก าร และด้า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับมาก (ร้อยละ 83.91 และ 83.67 ตามลาดับ) ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานโดยองค์การบริการส่วนจังหวัดลาพูนควร ดาเนินโครงการให้ครอบคลุม
ในทุกแนวทางของทุกยุทธศาสตร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการจัดทาแผนงานโครงการ
พัฒนาและแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ความรู้โดยเฉพาะการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การปรับปรุงเว็บไซต์ การสร้างเครือข่าย
ทางสั ง คม (Social Networks) พั ฒ นาระบบติ ด ตามการด าเนิ น งานและการประเมิ น ผลเพื่ อ
รวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกั บปัญ หาอุ ปสรรคและปั จจัย ที่ทาให้ต้ องมี ก ารเปลี่ ยนแปลงแผนงาน และ
โครงการควรมีแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านการสาธารณสุขเพิ่มการบูรณาการทางานร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาชน รวมทั้งเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ในการปฏิบัติงานในระดับชุมชนท้องถิ่น
กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553) วิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย โดยรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สมาชิก สภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จานวน 9 แห่ง เพื่อนาผลการศึกษามาบันทึกข้อมูล
ประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้วิธีของ Taro
Yamane เพื่ อ หาจ านวนขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชาชนทั้ ง หมด และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชาชนอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละตาบล ไม่น้อยกว่า 398 คน ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลจะใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล จากผลการศึกษาทาให้
ทราบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และด้านประปา อีกทั้งระดับความพึง
พอใจของประชาชนของแต่ละตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการวางแผนพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป
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มหาวิทยาลัยทักษิณ (2553) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจาปี 2553” พบว่า
1) ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีความพึงพอใจการให้ บริก ารด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดคือ สภาพการใช้ งานไดของป้ายจราจร/สัญญาณไฟจราจร/สัญญาณ
จราจรบนพื้นถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การจัดให้ มีความส่อง
สว่างบริเวณป้ายจอดรถโดยสารสาธารณะ (ที่มีรถประจาทางให้ บริการเวลากลางคืน) ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.
2) ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านการส่ง เสริ มคุณ ภาพชีวิ ตมากที่ สุด คือ การสนั บสนุนการกีฬาและการออกกา ลัง กายของ
เยาวชนและประชาชน และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การป้องกันปัญหาและการบาบัดผู้ติดยาเสพติด
3) ความพึงพอใจด้านการจัดระเบียบชุมชนประชาชนมีความพึงพอใจการให้ บริการด้าน
การจัดระเบียบชุมชนฯมากที่สุด คือ การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติใน
จังหวัด และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การรณรงค์ให้ความรู้ฝึกอบรมประชาชนให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจแนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
4) ความพึงพอใจด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ประชาชนมี
ความพึงพอใจการให้บริการด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวมากที่สุด คือ
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์การทองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัด
5) ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ การให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในจังหวัด และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การให้ ความรู้ ฝึกอบรมแกประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะ
6) ความพึงพอใจด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ประชาชนมีความ
พึงพอใจการให้บริการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด คือ
การด าเนิ น งานอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู แ หล่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
รองลงมา คือ การให้ความรูกับประชาชนเกี่ยวกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สาคัญของจังหวัด
7) ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของ อบจ. ในภาพรวมและรายด้ า น
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบจ.ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนรายด้าน พบว่ า รายด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภู มิปัญญาท้องถิ่น (ค่า เฉลี่ย = 0.73) และพึงพอใจน้ อยที่สุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ค่าเฉลี่ย = 0.62) รวมความพึงพอใจทุกด้านมีค่าเฉลี่ย = 0.67 หรือมีความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่าไมผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไดแกด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ
และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวนรายด้านที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ไดแก ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การศึกษาวิจัย ของ เนตร หงส์ไกรเลิศ (2550) เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางกระทึก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยใช้ แ บบสอบถามและการศึ ก ษาวิ จั ย จากเอกสาร (Quantitative
Research) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
กระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอานวยความสะดวกใน 4 โครงการ ได้แก่ การให้บริการ
ด้านงานพัฒนาสวัสดิการสังคม การให้บริก ารด้านการจัดเก็บภาษี (ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือน) การให้บริการด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการให้ บริการด้านการควบคุม
และป้องกันโรค
ในแต่ละโครงการได้สารวจ 4 ประเด็น ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
ข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ อาชี พ
ระดับการศึกษา จานวนสมาชิก รายได้ ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในเขต อบต. การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 2
ด้านบุคลากร ความเพี ยงพอของเจ้า หน้ าที่ การแต่ งกาย การต้อ นรั บ
ความสุภาพยิ้มแย้ม เต็มใจในการให้บริการ กระตือรือร้น ให้คาแนะนา ให้บริการที่เท่าเทียม
ส่วนที่ 3
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพื้นที่ สถานที่พักรอ น้าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่ าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย ห้องสุขา
ส่วนที่ 4
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ขั้ น ตอนการกรอก
เอกสาร จัดลาดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะอาด ความทันสมัย
และรวดเร็ว
ผลการศึ ก ษา พบว่ า กิ จ กรรมที่อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางกระทึ ก จั ดขึ้ น ทั้ ง 4
โครงการ โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็นแต่ละด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวก และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้มารับบริการให้ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้ง
3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก คิดเป็นร้อยละ 73
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เนตร หงส์ไกรเลิศ, ดุษณี ดามี, เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม และปราณี สุทธิสุคนธ์ (2550) ได้
ทาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลท่า
ตลาด” พบว่า
1) ด้านบุคลากร พบว่า ผู้มารับบริการให้ระดับของความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง คือ
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 หรือร้อยละ 71.6
2) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้มารับบริการให้ระดับความพึงพอใจ
กับการได้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.48
หรือร้อยละ 69.6
3) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า ผู้มารับ บริการให้ระดับของความพึงพอใจกับ
การได้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในระดับปานกลาง คือ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
หรือร้อยละ 71.4
โดยภาพรวมแล้ว ความพึงพอใจของประชาชนชาวตาบลท่าตลาดที่มีต่อการให้บริการ
ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตลาด อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมที่ประชาชน
ให้ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ งานด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ดังนั้น ข้อค้นพบที่ได้แสดงให้
เห็นถึงความต้องการด้านสาธารณูปโภคในสานักงาน ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงในลาดับแรก ส่วน
งานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร มีข้อเสนอแนะให้มี การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างทั่วถึงเป็นระยะๆ
ตลอดปี แม้ว่าภารกิจในสานักงานจะมีจานวนมาก การพัฒนาบุคลากรควรเป็นภารกิจหนึ่งที่สาคัญ
เช่นกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้ านการบริก ารให้กับประชาชนในพื้นที่ อันจะส่ งผลให้องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลท่าตลาดอยู่ในใจของชาวท่าตลาดสืบไป
พวงเพชร สุ ว รรณชาติ (2553) วิ จั ย เรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การ
ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553”
พบว่า
1) ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นหญิง อายุต่ากว่า 30 ปี ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป การศึกษาระดับ ปริญญาตรี /หรือเทียบเท่า มากที่ สุด โดยมีร ายได้เฉลี่ยต่อเดือ น
5,000 – 10,000 บาท และอาศัยอยู่ในชุมชน 1-5 ปี
2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการดาเนินการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 โดยภาพรวมและพิจารณา
ในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
3) ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การ
ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
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โดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่
4) ปัญ หาและข้ อเสนอแนะทั่ว ไปของประชาชนกลุ่ม ตัว อย่ างต่อ การด าเนิน การด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ คือ ควรปรับปรุงก่อสร้างทาง
เท้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน และควรจัดระเบียบทางเท้าเพื่อให้เป็นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวกแก่ผู้สัญจร ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าที่ชารุดให้ใช้งานได้ดีทั่วถึง
และใช้เวลาให้เหมาะสมกับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจราจร ควรเอาใจใส่ใน
การเก็บขยะใน คูระบายน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อป้องกันขยะอุดตัน ขยายคูระบายน้าเพื่อให้ทันใน
สภาวะฉุกเฉินในการระบายน้า และจัดอบรมประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ ควรดาเนินการแก้ไข
เครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่ไม่ชัดเจนและเพิ่มตามจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสม ควร
ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม และ
จัดการตรวจตราแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดชารุด

2.4 กรอบแนวคิดการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังภาพที่ 2.1
การศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก ารในเขตเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจาปีงบประมาณ 2563) กาหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 5 ด้าน ได้แก่
(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
(2) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(3) งานด้านการศึกษา
(4) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะสารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ในช่วงปีงบประมาณ
2563 และการทาแบบสารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร
จัดลาดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว
(3) ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ความหลากหลายของช่ อ งทางในการ
ให้บ ริการ ความทันสมัย ของช่องทางในการให้บ ริก าร ความสะดวกสบายของช่อ งทางในการ
ให้บริการ ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน
(4) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้คาแนะนา และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ
(5) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพื้นที่ สถานที่พักรอ น้าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา
ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร
ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ

ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการ

52

