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บทคัดย่อ
รายงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพแลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองชุมเห็ด และ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการ
สาธารณะและบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี องเทศบาลเมือง
ชุมเห็ด ประชากร ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
จำ�นวน 17,238 คน และ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองชุมเห็ดจำ�นวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้นำ�ชุมชน
และประชาชนในเขตพื้นที่ จำ�นวน 394 คนผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด จำ�นวน 8 คน เครื่องมือวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) ด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะและบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองชุมเห็ดพบว่า เทศบาลเมือง
ชุมเห็ดมีแนวทางการพัฒนาในด้านการจัดบริการสาธารณะ
และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวม 17 ด้าน ที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (2) ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
จัดบริการสาธารณะและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลเมืองชุมเห็ด พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดบริการสาธารณะและบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี อง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด รวม 17 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 4 ด้านได้แก่ ด้านการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
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ABSTRACT
This research aimed to study the efficiency
and effectiveness of public service and good
governance of the Chumhet Municipality and to
evaluate the public satisfaction towards public
service and good governance of the Chumhet
Municipality. The population consisted of 17,238
people in the area of Chumhet Municipality and
70 administrators and personnel of the Chumhet
Municipality. The samples consisted for 394 leaders and people in the area and 8 administrators
and personnel of the Chumhet Municipality. The
statistics used to analyze data were percentage,
mean, and standard deviation. The findings of
research showed that: (1) in the aspect of efficiency

and effectiveness of public services and good
governance of the Chumhet Municipality, Chumhet
Municipality had carried out a plan of development
in total of 17 issues in accordance with standards
and indicators of Department of Local Administration.
(2) in the aspect of the satisfaction of the public
towards the public service and good governance of
the Chumhet Municipality, the public satisfaction
with the public service and governance of the
Chumhet Municipality in total of 17 issues was
overall at the moderate level, four of which were at
a high level, namely, Senior Citizen Housing, Career
Development, Child and Youth Development, and
Women Empowerment.

Keywords : efficiency, effectiveness, Public Service, Good Governance, Chumhet Municipality,
Public satisfaction

บทนํา
ความสำ�คัญและที่มาของปัญหางานวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กำ�หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำ�นาจหน้าที่โดย
ทั่วไปในการดูแล และจัดทำ�บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระใน
การกำ�หนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำ�นาจ
หน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำ�นึงถึงความสอดคล้อง
กับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเป็นส่วนรวม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีความเข้มแข็ง ในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบ
สนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัด
บริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอำ�นาจ หน้าที่ จัดตั้ง
หรือร่วมกันจัดตัง้ องค์การเพือ่ การจัดทำ�บริการสาธารณะตาม
อำ�นาจหน้าที่ เพื่อให้เกิด ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้
บริการประชาชนอย่างทัว่ ถึง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 มาตรา 238)
สื บ เนื่ อ งจากการที่ ต้ อ งการให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองตนเองและแบ่ ง
ปันความรับผิดชอบจากรัฐบาลกลาง ตลอดจนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร
จากรั ฐ ในการดำ�เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคุ้ ม ค่ า
กั บ การลงทุ น และมี ม าตรฐานไม่ ตํ่ า กว่ า การดำ�เนิ น งาน
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ของหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการการ
กระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้พจิ ารณา
แนวทางการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราช
บัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการการกระจายอำ�นาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มีความเห็นว่า ใน
ปัจจุบนั ภารกิจการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ยังประสบ
ปัญหาในการบูรณาการแผนงานโครงการและการดำ�เนินงาน
ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่
จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ดังนั้น คณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพือ่ ทำ�การกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความ
สัมพันธ์ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ดำ�เนินการจำ�แนกลักษณะและกำ�หนดมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. เพือ่ ให้การดำ�เนินงานดังกล่าว
ข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำ�เนินการประเมินจัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะของเทศบาล/ อบต. ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้
เทศบาล/อบต. ทำ�การประเมินตนเอง เพือ่ ความเป็นเอกภาพ
และเป็นแนวทางให้เทศบาล/อบต. ได้ใช้ในการประเมินการ
ให้บริการสาธารณะโดยตนเองได้สะดวก จึงได้ร่างแนวทาง
การประเมินตนเองดังกล่าวขึ้น เพื่อให้การประเมินตนเอง
เป็นไปอย่างถูกต้อง (คู่มือการจัดเก็บข้อมูลการประเมินจัด
บริการสาธารณะของเทศบาล/อบต., 2553: คำ�นำ�)
นอกจากนี้แล้ว พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1ได้บญั ญัตใิ ห้การบริหาร
ราชการของส่วนราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติ
งานเกินความจำ�เป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
ให้ทนั ต่อสถานการณ์ประชาชนได้รบั การอำ�นวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมิน
การปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอจึงมีการตราพระราช
บัญญัตวิ า่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 กำ�หนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการ
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ซึง่ ในมาตรา 52 นัน้ ได้กำ�หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จัดทำ�หลักเกณฑ์การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีตามแนว
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยว
กับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการอำ�นวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติในหมวด 5 และ หมวด 7 โดยให้กระทรวง
มหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการจัดทำ�หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำ�นักปลัดสำ�นักนายก
รัฐมนตรี และสำ�นักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และให้ทกุ จังหวัดแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ (คูม่ อื หลัก
เกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2555: คำ�นำ�)
เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัด
บุรรี มั ย์ทไี่ ด้ยกฐานะเดิมจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลชุมเห็ด
เป็นเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนการเป็น
เทศบาลตำ�บลมาก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองการปกครองอย่างก้าวกระโดด อีกนัยหนึ่ง
ด้วยสภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ซึ่งไม่ได้เป็น
สังคมเมืองเพียงอย่างเดียว แต่มีสภาพแวดล้อมที่สังคม 3
ประเภท คือ สังคมเมือง สังคมกึ่งเมืองและกึ่งชนบท และ
สังคมชนบท การพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายเทศบาล
เมืองย่อมมีแนวทางปฏิบตั ทิ พี่ เิ ศษเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมและการพัฒนาจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็น
เทศบาลเมืองท่ามกลางบริบทชุมชนทีแ่ ตกต่างกันนีเ้ ทศบาล
เมืองย่อมจะมีแนวทางการบริหารการพัฒนาทีเ่ ป็นทีร่ ปู ธรรม
ชัดเจนที่แตกต่างจากเทศบาลเมืองทั่วไป
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำ�บลชุม
เห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การจัดบริการสาธารณะและในด้านการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี ตามแนวทางที่กำ�หนดไว้โดยกระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและต้องการทราบ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำ�เนินการดังกล่าว จึงได้ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 394 คน และผู้บริหารและ
ทำ�วิจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริหาร เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเมืองชุมเห็ด จำ�นวน 8 คน ได้มาโดยการ
สาธารณะและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น
สุ่มแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น นายกเทศมนตรี 1 คน
และ หั ว หน้ า ราชการต่ า งๆ ในสำ�นั ก งานเทศบาลเมื อ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อีก 7 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
1) เพือ่ ศึกษา บริบทชุมชน ศักยภาพ ยุทธศาสตร์การ แบบสอบถาม แบบสำ�รวจในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัย
พัฒนา แนวทางการพัฒนา ปัญหาและความต้องการของ ได้ศึกษา มาตรฐานการบริการสาธารณะของกรมส่งเสริม
ประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด
การปกครองท้องถิน่ คูก่ บั หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้าน
2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ เมืองทีด่ ขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คูม่ อื การจัดเก็บและ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชุมเห็ดด้านการจัดบริการ แบบรวบรวมข้อมูลเพือ่ การประเมินการจัดมาตรฐานบริการ
สาธารณะและบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี องเทศบาลเมือง สาธารณะโดยตนเองของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ชุมเห็ด
และแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการขององค์กร
3. เพือ่ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ ปกครองส่วนท้องถิน่ และใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การจัดบริการสาธารณะและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ในการหามาตรฐานการบริการสาธารณะทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด
ชุมชนของเทศบาลเมืองชุมเห็ด จากการสัมภาษณ์ได้มาตรฐาน
การบริหารสาธารณะรวมทั้งสิ้น 17 ด้าน ที่เหมาะกับบริบท
ขอบเขตการวิจัย
ชุมชนในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นนำ�แบบสอบถามที่
1) ด้านพื้นที่ ได้แก่ หมู่บ้าน 22 หมู่ ในเขตพื้นที่ของ สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำ�บลชุมเห็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ ของแบบสอบถามจากนัน้ นำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ผูน้ ำ�
2) ด้านเนือ้ หา ได้แก่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน ชุมชน/ประชาชนและผูบ้ ริหารของเทศบาลพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน
การพัฒนาท้องถิน่ ของเทศบาลเมืองชุมเห็ดด้านการจัดบริการ และนำ�แบบสอบถามมาปรับปรุงหาความเชือ่ มัน่ เพือ่ ใช้เก็บ
สาธารณะและบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ คี วามพึงพอใจของ ข้อมูลกับพืน้ ทีจ่ ริง สถิตพิ นื้ ฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ประชาชนทีม่ ตี อ่ การจัดบริการสาธารณะและบริหารกิจการ ปริมาณได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
บ้านเมืองที่ดี
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้แบบสำ�รวจ แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวม
ระเบียบวิธีวิจัย
ข้อมูลผูว้ จิ ยั ใช้แหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ เอกสารชัน้ ปฐมภูมิ
ระเบี ย บวิ ธี ที่ ใช้ ใ นงานวิ จั ย เป็ น วิ ธี วิ จั ย แบบผสม ได้แก่ การสำ�รวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ 22 หมู่บ้าน
ผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดและเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่
ในเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ประชากร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ แผนอัตรา
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชนและประชาชนใน กำ�ลังสามปี ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด และ แผนชุมชนของ
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด จำ�นวน 17,238 คน และ 22 หมู่บ้านการตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลเมืองชุมเห็ด จำ�นวน 70 แบบสามเส้า ได้แก่ การตรวจสอบด้านข้อมูล โดยพิจารณา
คน กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชนและ จาก เวลา สถานที่ บุคคลที่ต่างกัน การตรวจสอบด้านผู้วิจัย
ประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน 22 ชุมชน/หมู่บ้านในเขตพื้นที่ของ โดยใช้ผู้สัมภาษณ์ที่ต่างกัน และ การตรวจสอบด้านวิธีการ
เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้มาโดยการสุม่ แบบชัน้ ภูมใิ ห้กระจาย รวบรวมข้อมูล โดยใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลหลายแบบควบคู่
ไปตามหมู่บ้านทั้ง 22 หมู่ ตามตารางสำ�เร็จรูปของ ทาโร กันไป การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หาทีไ่ ด้จาก
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
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การศึกษาเอกสารโดยคำ�นึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อมของ มีหลักการพืน้ ฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ข้อมูลเอกสารแล้วเขียนเป็นเชิงบรรยาย
ทีด่ ี 6 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรม คือ การตราข้อบังคับ
ให้ทันสมัยและเป็นธรรม (2) หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่น
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ในความถูกต้องดีงาม (3) หลักความโปร่งใส คือ การสร้าง
สำ�นักงานการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (4) หลักการมีส่วนร่วม คือ การ
ส่วนท้องถิน่ สำ�นักปลัดนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2553 ได้จดั ทำ� เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรูแ้ ละเสนอความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การประเมินเป้าหมายการจัดมาตรฐานบริการ ในการตัดสินใจ (5) หลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนัก
สาธารณะโดยตนเองของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน ในสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ความสำ�นึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตำ�บลโดยกำ�หนดดัชนีชวี้ ดั วิธกี ารวัดและค่าเป้าหมายขัน้ ตํา่ (6) หลักความคุม้ ค่า คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
การให้บริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน ที่มีจำ�กัดเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม (คู่มือหลัก
ตำ�บลไว้ 6 ด้าน รวม 16 ภารกิจ ได้แก่ (ด้านที่ 1 โครงสร้าง เกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
พืน้ ฐาน) ภารกิจที่ 1 การก่อสร้างและบำ�รุงรักษาถนน ภารกิจ ส่วนท้องถิ่น, 2555: 2-3)
ที่ 2 นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ภารกิจที่ 3
การจัดให้มหี รือบำ�รุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง ภารกิจ สรุปผลและอภิปรายผล
ที่ 4 งานวิศวกรรมจราจร (ด้านที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพ
บริบทชุมชน ศักยภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชีวิต) ภารกิจที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ภารกิจที่ 6 แนวทางการพัฒนาปัญหาและความต้องการของประชาชน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด พบว่า
พัฒนาผูส้ งู อายุ ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
1) ลักษณะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิประเทศ
คนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ ภารกิจที่ 9 การสงเคราะห์ ทั่ ว ไปของเทศบาลเมื อ งชุ ม เห็ ด มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ร าบสู ง
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน (ด้าน มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร่
ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ด้าน
เรียบร้อย) ภารกิจที่ 11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม พบว่า มีเส้นทางหลัก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวง
ภารกิจที่ 12 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด (ด้านที่ 4 แผ่นดิน หมายเลข 219 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2074
การวางแผนส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและการ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2151 ด้านโทรคมนาคม พบว่า
ท่องเที่ยว) ภารกิจที่ 13 การท่องเที่ยว (ด้านที่ 5 การบริหาร การใช้โทรศัพท์พนื้ ฐานของทางการยังไม่ทวั่ ถึงแต่ประชาชน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม) ภารกิจที่ 14 มีโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลาย และเทศบาลได้จดั
การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน ตั้งศูนย์ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้แก่ประชาชน
และการกำ�จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภารกิจที่ 15 การ ทั่วไป ด้านการประปา พบว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ด้านที่ 6 ศิลปะ บุรีรัมย์สามารถให้บริการนํ้าประปาได้ครอบคลุมพื้นที่ 12
วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น) หมูบ่ า้ น ด้านการไฟฟ้า พบว่า ในพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ กล้ตวั เมืองบุรรี มั ย์
ภารกิจที่ 16 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สาขาบุรรี มั ย์ สามารถให้บริการไฟฟ้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (คู่มือการจัดเก็บและแบบรวมรวมข้อมูล ได้ครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน (แผนยุทธศาสตร์การ
เพือ่ การประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง พัฒนา, 2555; แผนพัฒนาสามปี, 2555)
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บลปี 2553: 93-111)
2) ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
อนึ่ง ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง แวดล้อมด้านทรัพยากรดิน พบว่า สภาพดินส่วนใหญ่เป็น
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 ดินชุดร้อยเอ็ด บางส่วนเป็นดินชุดโคราช บางส่วนเป็นดิน
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ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ชุดสตึก ด้านทรัพยากรนํ้า พบว่า ตำ�บลชุมเห็ดไม่มีแหล่งนํ้า
ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ต้องอาศัยแหล่งนํา้ ทีส่ ร้างขึน้ แหล่ง
นํา้ ใต้ดนิ และแหล่งนํา้ จากลำ�ห้วย 4 สาย ได้แก่ ลำ�ห้วยโกรก
ขี้หนู ลำ�ห้วยชุมเห็ด ลำ�ห้วยชุมแสง ลำ�ห้วยลุง ด้านพื้นที่
พบว่า มีลักษณะผสมผสานระหว่างสังคมเมืองและสังคม
ชนบท ตำ�บลชุมเห็ดมีพื้นที่ติดกับเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จึงมีความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
อัตราสูงด้านคุณภาพอากาศ พบว่า โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน แม้ว่าจะมีปัญหาด้านมลพิษจากโรงสีข้าวและ
โรงงานอุตสาหกรรมบ้างแต่ไม่มากนัก ด้านคุณภาพนํา้ พบว่า
ปัญหานํ้าเน่าเสียจากหมู่บ้านและชุมชนเริ่มมีมากขึ้น ทาง
เทศบาลได้ยกร่างเทศบัญญัตเิ รือ่ งการติดตัง้ บ่อดักไขมันและ
บำ�บัดนํา้ เสียในอาคาร ด้านขยะมูลฝอย พบว่า มีปริมาณขยะ
มูลฝอยเกิดขึน้ ประมาณ 5 ตันต่อวันทางเทศบาลสามารถเก็บ
ขนเพื่อนำ�ไปกำ�จัดได้ประมาณ 4 ตันต่อวัน ส่วนที่เหลือเป็น
ขยะในหมูบ่ า้ นรอบนอกทีส่ ามารถกำ�จัดได้โดยใช้วธิ ธี รรมชาติ
หรือย่อยสลายเองได้ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, 2555;
แผนพัฒนาสามปี, 2555)
3) ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมพบว่า
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืน้ ทีข่ องเทศบาล
บางส่วนถูกทดแทนโดยภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบ้าน
จัดสรร ด้านการอุตสาหกรรม พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่สำ�คัญหลายแห่ง เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานยาสูบ
โรงงานทำ�คอนกรีต โรงงานผลิตนํ้าดื่ม และโรงงานผลิต
ไอศกรีม เป็นต้น ด้านพาณิชย์ พบว่า มีการประกอบกิจการ
ด้ านการพาณิ ช ยกรรมและการบริก ารจำ�นวนมาก เช่น
โรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจบ้านจัดสรร ธุรกิจโรงแรมที่พัก
ภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานีบริการนํา้ มัน (แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา, 2555; แผนพัฒนาสามปี, 2555)
4) ลักษณะทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้านประชากร
พบว่า ประชากรตามสำ�เนาทะเบียนบ้านทั้งสิ้นมีจำ�นวน
17,510 คน ตามข้อมูล ณ เดือน เมษายน ปี 2555 สำ�นัก
บริหารการทะเบียนราษฏร์ เทศบาลมีวสิ ยั ทัศน์ คือ “ชุมเห็ด
เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เทศบาลมีจุด
มุ่งหมายของการพัฒนา คือ ระบบสาธารณูปโภคโครงสร้าง

พื้ น ฐานได้ ม าตรฐานเพี ย งพอ ประชาชนมี ส ถานที่ อ อก
กำ�ลั ง กายและพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ประชาชนมี อ าชี พ และ
รายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดต้นทุนการผลิตก
ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ย
เคมีมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการที่ดี ประชาคมทุกระดับ
มี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของประชาชน ประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มีการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา, 2555; แผนพัฒนาสามปี, 2555)
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า เทศบาลมี 6 ด้าน
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน การศึกษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี สิ่งแวดล้อมและการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติ(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, 2555;
แผนพัฒนาสามปี, 2555)
6) กลยุทธ์การพัฒนาพบว่า เทศบาลมี35 กลยุทธ์ ได้แก่
ก่อสร้างปรับปรุงบำ�รุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายนํ้า
สะพาน ท่อระบายนํา้ ติดตัง้ โคมไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง
ขยายเขตประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน พัฒนาแหล่งนํ้า
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุย๋ ชีวภาพแทนปุย๋ เคมี ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาการตลาด
ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
และสงเคราะห์ผดู้ อ้ ยโอกาส การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม การจัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ป้องกันและควบคุมโรค ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ
ความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ส่งเสริมสุขภาพจิต
และสุขภาพกายให้ให้แก่ประชาชน สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน สนับสนุนการศึกษาของเด็ก
นักเรียนทีข่ าดแคลน ส่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ก่อนปฐมวัย ส่งเสริมการเรียนรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ส่งเสริมความรู้
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75

76 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ความเข้าใจและการมีสว่ นร่วมในการปกครองท้องถิน่ ปรับปรุง
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน
นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน สร้างจิตสำ�นึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและการพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง การดูแล
ทีส่ าธารณะ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, 2555; แผนพัฒนา
สามปี, 2555)
7) จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคพบว่า เทศบาล
มีจดุ แข็ง คือ มีสภาพสังคมผสมผสานระหว่างสังคมเมืองและ
สังคมชนบท ประชาชนมีอัธยาศัยไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
และพร้ อ มให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา มี พื้ น ที่ ติ ด เขต
เทศบาลใกล้เมือง การคมนาคมสะดวก มีอัตราการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจสูง มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม
กับอำ�นาจหน้าที่ มีระบบการบริหารที่ค่อนข้างเป็นอิสระ
นายกฯ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทำ�ให้สามารถบริหาร
งานโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำ�คัญเทศบาลมี
จุดอ่อน คือ มีกระบวนการประชาคมยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน บุคลากรยังไม่เพียง
พอต่อภารกิจ บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง เครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ าน
ยังไม่มีเพียงพอ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานการที่นายกมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงทำ�ให้การบริหารงานหรือการแก้ไขใน
บางเรือ่ งต้องคำ�นึงต่อผลกระทบเรือ่ งคะแนนเสียง การติดต่อ
ประสานงานหรือการประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่
ประชาชนยังไม่เพียงพอเทศบาลมีโอกาส คือ มีการปรับปรุง
ผลั ก ดั น ด้ า นนโยบายและงบประมาณจากนั ก การเมื อ ง
ระดับชาติและระดับจังหวัดอย่างต่อเนือ่ ง รัฐบาลมีนโยบาย
กระจายอำ�นาจสูท่ อ้ งถิน่ มีการจัดสรรงบประมาณให้ทอ้ งถิน่
เพิ่มมากขึ้นทุกปี สภาพพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
การค้าปลีกและส่งได้ มีแรงงานในพืน้ ทีจ่ ำ�นวนมากเทศบาล
มีอุปสรรค คือ พื้นที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ ว ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในระบบการ
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บริหารของเทศบาล แรงงานในพื้นที่บางส่วนยังขาดทักษะ
และการพัฒนา พื้นที่บางส่วนมีสภาพเป็นสังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ทำ�ให้แนวทางการพัฒนาไม่เป็นไปตามทิศทาง
เดียวกัน (แผนพัฒนาสามปี, 2555)
8) สภาพปัญหาของชุมชนพบว่า สภาพปัญหาของ
ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลสามารถแบ่งออกเป็น 7 ด้าน
ดั ง นี้ ปั ญ หาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ได้ แ ก่ เส้ น ทาง
คมนาคมขนส่ ง ระหว่ า งหมู่ บ้ า นไม่ ส ะดวก ถนนหลาย
สายยั ง ชำ�รุ ด เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ โทรศั พ ท์ ส าธารณะไม่
เพียงพอ โคมไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ การขยายตัว
ของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นํ้าท่วมขังการระบายนํ้า
ไม่สะดวก ปัญหาด้านผลิตการตลาด รายได้และการมีงาน
ทำ� ได้แก่ การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว การส่งเสริมด้านเงิน
ทุนในการประกอบอาชีพเกิดการกู้ยืมเงินนอกระบบ ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ประชาชนขาดความรู้ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านสังคม สาธารณสุข และการ
อนามัย ได้แก่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาวชน
การมั่วสุมของเด็กและเยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ
และเด็กถูกทอดทิ้ง ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ขยะตกค้าง
นํ้าเสียจากชุมชน การแพร่ระบายของโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อต่างๆ ปัญหานํ้ากิน-นํ้าใช้เพื่อการเกษตร ได้แก่
การขาดแคลนนํ้าสะอาดสำ�หรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง
การประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึง ปัญหาขาดความรู้เพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้แก่ แหล่งข้อมูลข่าวสารไม่
เพียงพอ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพ เยาวชนบางส่วนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำ�เป็นต่อการ
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ได้ แ ก่ คู คลองตื้ น เขิ น ทำ�ให้ ก ารระบายนํ้ า ไม่ ส ะดวก
นํา้ เสียจากชุมชน การขาดจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะน้อย และการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยไม่ทันตามความต้องการของประชาชน ปัญหา
ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร ได้แก่ บุคลากรไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน และยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายต่างๆ การขาดแคลนครุภณ
ั ฑ์ทจี่ ำ�เป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนยังไม่ให้ความสำ�คัญในการมีส่วนร่วม

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

การจั ด เก็ บ รายได้ ไ ม่ ต รงตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ (แผน
อัตรากำ�ลังสามปี, 2555; การสำ�รวจภาคสนามปี 2555)
9) ความต้องการของชุมชนพบว่า ความต้องการ
ของชุมชนในเขตเทศบาลสามารถแบ่งออก เป็น 7 ด้าน ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้
มีโทรศัพท์สาธารณะเพิ่มเติม ซ่อมแซมตู้โทรศัพท์ที่ชำ�รุด
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
ให้ทั่วถึง ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน และวางท่อระบายนํ้า
เพิ่มเติม ด้านความต้องการด้านการผลิต การตลาด ราย
ได้ และการมีงานทำ� ได้แก่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมต่างๆ การฝึกอบรมอาชีพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต้องการความรู้ด้านการบริหารจัดการ ต้องการสนับสนุน
ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้านความต้องการด้าน
สังคม สาธารณสุข และอนามัย จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน ความอบอุ่น ของสถาบันครอบครัว เงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และเด็ก
ถูกทอดทิ้ง ให้มีการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง นํ้าเสีย มีการ
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ด้านความต้องการ
ด้านนํา้ กิน-นํา้ ใช้เพือ่ การเกษตร ได้แก่ ให้มกี ารขุดลอกคู คลอง
ที่ตื้นเขิน ให้มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง จัดให้มีระบบ
กรองนํ้าสะอาด สำ�หรับประปาหมู่บ้าน ด้านความต้องการ
ด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้แก่ ให้มีแหล่ง
ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์การเรียนรูเ้ พิม่ เติม จัดให้มที นุ การศึกษา
สำ�หรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ครุ ภั ณฑ์ สำ�หรั บ ศู น ย์ พัฒนาเด็ก เล็ก ด้านความต้องการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ขุดลอกคู คลองที่ตื้นเขิน
จัดทำ�ระบบบำ�บัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ
ปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทาง และกำ�จัดวัชพืช ให้มีการ
จัดสร้างสวนสาธารณะประจำ�ตำ�บล รณรงค์สร้างจิตสำ�นึก
ให้กับประชาชน ด้านความต้องการด้านการบริหาร ได้แก่
จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จัดหาครุภัณฑ์
ที่จำ�เป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมบทบาทของ
กลุม่ องค์กรต่างๆ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จัดทำ�
เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้มากขึ้น (แผนอัตรา
กำ�ลังสามปี, 2555; การสำ�รวจภาคสนามปี 2555)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิน่

ด้านการให้บริการสาธารณะและบริหารจัดการบ้านเมือง
ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด
ด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน พบว่า เทศบาล
เมืองชุมเห็ด มีแผนงานและโครงการส่งเสริมอาชีพมีการ
ดำ�เนินการตามแผนทีก่ ำ�หนดมีการสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียน
อาชีพของท้องถิ่นทะเบียนวัตถุดิบ หรือปัจจัยการผลิตของ
ท้องถิ่นมีการจัดลำ�ดับ ความจำ�เป็นเร่งด่วน ในการให้ความ
ช่วยเหลือ มีการส่งเสริมให้มกี ารนำ�ทรัพยากรของท้องถิน่ มา
ใช้อย่างมีเหตุมีผล เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ามีการส่งเสริม
และสนับสนุนการรวมกลุม่ ของประชาชนเพือ่ ดำ�เนินกิจกรรม
ทีท่ ำ�ให้เกิดรายได้มกี ารสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนกลุม่ อาชีพ
ต่างๆ ที่มีในพื้นที่อย่างเป็นระบบมีโครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนาความรูแ้ ก่ประชาชนในท้องถิน่ มีการฝึกอบรม พัฒนา
ทักษะ การอาชีพของท้องถิน่ มีการสำ�รวจและรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ การพัฒนาความรู้ของประชาชนให้ความรู้
ทักษะการพัฒนากลุ่มอาชีพอย่างเป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ พบว่า สอดคล้องกับ
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ:79-81)
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า
เทศบาลเมื อ งชุ ม เห็ ด มี แ ผนงานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมใน
พื้นที่ มีการศึกษาและกำ�หนดพื้นที่เสี่ยงภัยของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน หมูบ่ า้ นละ 2 คนมีการแต่งตัง้ พนักงานส่วนท้องถิน่
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการ
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ มีเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์สนับสนุนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถบรรทุกนํ้า รถดับเพลิง เป็นต้นมีระบบการแจ้งเตือน
ประชาชนเกีย่ วกับสาธารณภัย ผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย เป็นต้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
เพือ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สถิตสิ าธารณภัย
กำ�ลังพล วัสดุอุปกรณ์ องค์กรเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือ
ซึง่ แนวทางปฏิบตั นิ ้ี พบว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

77

78 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
(มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย:7-22)
ด้ านการส่ ง เสริม การกีฬา พบว่า เทศบาลเมือง
ชุมเห็ด มีการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้
ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาหรือ
การออกกำ�ลังกายสนับสนุนให้มี ลานกีฬา หรือสนามกีฬา
หรือสวนสุขภาพ หรือสวนสาธารณะที่จัดพื้นที่เพื่อการออก
กำ�ลังกาย เล่นกีฬาของประชาชนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเล่นกีฬา หรือการออกกำ�ลังกาย สนับสนุนให้มีอุปกรณ์
กีฬา หรือ อุปกรณ์การออกกำ�ลังกายที่ได้มาตรฐานประจำ�
ลานกีฬา หรือสนามกีฬาจัดให้มีการตั้งชมรมออกกำ�ลังกาย
หรื อ เล่ น กี ฬ าตามความสนใจของประชาชนมีก ารจัดทำ�
ข้ อ มู ล ด้ า นการกี ฬ า ข้ อ มู ล การกี ฬ าของชุ ม ชน ข้ อ มู ล
ทะเบียนประวัติผู้ทำ�ชื่อเสียงหรือผู้ให้การสนับสนุนกีฬา
ของชุมชน จัดให้มีสนามกีฬากลางแจง เพื่อการเล่นกีฬา
ออกกำ�ลังกาย หรือกิจกรรมนันทนาการ ประเภทกีฬาทีห่ ลาก
หลาย มีการจัดทำ�บัญชีอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์กีฬาและการ
ออกกำ�ลังกายอย่างครบครัน เป็นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบ
ได้ ซึง่ แนวทางปฏิบตั นิ ี้ พบว่า สอดคล้องกับมาตรฐานการส่ง
เสริมกีฬาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มาตรฐาน
การส่งเสริมกีฬา: 25-29)
ด้านการดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก พบว่า เทศบาล
เมืองชุมเห็ด มีนโยบายแผนและงบประมาณเพือ่ การดำ�เนินงาน
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ ก ให้ มี คุ ณ ภาพหั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ผู้ ดู แ ลเด็ ก
ผู้ ป ระกอบอาหาร ผู้ ทำ�ความสะอาดมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มาตรฐานกำ�หนดผูด้ แู ลเด็กปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกิจวัตรของเด็ก
เพือ่ ให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพฒ
ั นาการทุกด้านตามวัยมี
พืน้ ทีส่ ำ�หรับการเรียนรูร้ วมกลุม่ และแยกกลุม่ ย่อยในกิจกรรม
การเรียนรูอ้ สิ ระ การเล่นสร้างสรรค์ หรือการอ่านหนังสือ และ
มีอปุ กรณ์ หรือเครือ่ งเล่นทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้
ของเด็กมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ
ไว้เพื่อติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน
มีการจัดกิจกรรมประจำ�วัน พัฒนาอารมณ์ จิตใจ พัฒนาสังคม
นิสยั การพัฒนาการคิด การพัฒนาภาษา ส่งเสริมจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์มีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนเห็น
ถึ ง ประโยชน์ แ ละความจำ�เป็ น ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
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และชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือใน
ระหว่ า งดำ�เนิ น การจั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ชุ ม ชน
ทราบเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ พบว่า สอดคล้องกับ
มาตรฐานการดำ�เนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (มาตรฐานการดำ�เนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก:1-27)
ด้านการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน พบว่า เทศบาล
เมืองชุมเห็ด มีการจัดทำ�แผน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนมี
การดำ�เนินการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัวนับ
ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด สนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ เด็กเล็ก
ทัง้ ทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา การดูแล
ด้านโภชนาการ สุขอนามัยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ศึกษาภาคบังคับแก่เด็กทุกคนมีการสำ�รวจและเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน เด็กที่ขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดู เด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้และพัฒนาทักษะแก่เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ
สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียน อาสา
สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และหรือเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและ
เยาวชนรณรงค์ให้เด็กได้เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและ
พิษภัยทางสังคม เช่น ปัญหาเรือ่ งเพศ ปัญหาวัยรุน่ ยาเสพติด
การพนัน เอดส์ เป็นต้น ซึง่ แนวทางปฏิบตั นิ ี้ พบว่าสอดคล้อง
กับมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ (มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน:
29-36)
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี พบว่า เทศบาล
เมืองชุมเห็ด มีการส่งเสริมและพัฒนาสตรีที่มาจากตัวแทน
ของส่วนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาชน
ผูน้ ำ�ชุมชนมีแผนการดำ�เนินงานเกีย่ วกับการส่งเสริมงานการ
พัฒนาสตรีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำ�ขึ้นมีการ
จัดสรรงบประมาณประจำ�ปีอย่างพอเพียงทุกปี ตามแผนที่

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

กำ�หนดเพื่อให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาสตรีมีการจัดประชุม
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีในท้องถิ่น
อย่างสมํ่าเสมอมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรี แม่บ้าน องค์กรอาชีพของสตรีได้รับการสนับสนุน
การหาตลาด การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ องค์กรอาชีพของ
สตรีได้รบั การพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านอาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
มีกิจกรรมสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างหรือ
เผยแพร่กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และรักษาศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนามีการให้ข้อมูลข่าวสาร
และบริการช่วยเหลือในเรื่องปัญหาความรุนแรงแก่สตรีใน
ท้องถิ่นมีเครือข่าย กลุ่มอาสาสมัคร เฝ้าระวัง ติดตาม และ
คุ้มครองในด้านความรุนแรง การทำ�อนาจาร ข่มขืน แก่
สตรี มีการให้ความคุ้มครองแก่สตรีที่ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวและสังคม มีการให้การคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิสตรีและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและ
การค้ามนุษย์ทั้งภายในหน่วยงานมีการติดตามและรายงาน
ข้อมูลข่าวสารการละเมิดต่อสตรีที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบต่อ
ภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบมีกิจกรรมสนับสนุนให้สตรีมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สตรีและเยาวชนมีความรู้เรื่องการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้าน ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้
พบว่า สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (มาตรฐานการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี: 33-35)
ด้านการพัฒนาและสงเคราะห์ผพู้ กิ าร พบว่า เทศบาล
เมืองชุมเห็ด มีการสำ�รวจ ตรวจเยีย่ ม ลงพืน้ ที่ ค้นหาผูพ้ กิ าร
เพือ่ ดำ�เนินการจดทะเบียน จัดทำ�ฐานข้อมูลเกีย่ วกับผูพ้ กิ าร
ที่ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน วางแผนให้ความช่วยเหลือ
ผู้พิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้พิการ อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำ�หนดส่งเสริมให้ผู้พิการ
เข้าร่วมกิจกรรม การประกอบอาชีพ ของชมรม กลุ่มอาชีพ
ในหมู่บ้านท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว จัดระบบบริการจัดหางาน
ส่งเสริมโอกาสการมีงานทำ�ของผู้พิการ โดยอาศัยความร่วม
มือของเครือข่าย ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน การส่งเสริมตั้ง
กองทุน การประกอบอาชีพผูพ้ กิ ารโดยเฉพาะสนับสนุนให้มี
การจ้างงาน หรือการประกอบอาชีพอิสระในท้องถิน่ หมูบ่ า้ น

จัดอบรม เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านอาชีพการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดแก่ผพู้ กิ าร
ที่สนใจและมีสภาพที่ประกอบอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้
พิการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสาธารณะ
เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ การจัดแข่งขันกีฬาผู้พิการใน
ชุมชน เป็นต้น ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ พบว่า สอดคล้องกับ
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผพู้ กิ ารของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้
พิการ: 37-46)
ด้านการสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ พบว่า เทศบาลเมืองชุมเห็ด
มีการสำ�รวจและจัดทำ�ข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ เพือ่
ใช้ในการจัดทำ�แผนและงบประมาณเพือ่ การสงเคราะห์มกี าร
จัดทำ�บัญชีรายชือ่ ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพ พร้อมข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพจัดบริการหรือประสานหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา หรือให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผสู้ งู อายุอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เช่น จัดหาบุคลากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้าน
สุขภาพและสิทธิประโยชน์ให้ผู้สูงอายุทราบจัดบริการหรือ
ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ตรวจสุขภาพประจำ�ปีให้แก่
ผู้สูงอายุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่
ผู้สูงอายุในวันสำ�คัญ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น
ส่งเสริมการรวมกลุม่ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุม่
ผู้สูงอายุจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน จัดให้
มีการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้
สูงอายุ จัดให้มีบริการให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา หรือให้ความรู้
เกีย่ วกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผสู้ งู อายุ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีให้แก่ผู้สูงอายุ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ พบว่า สอดคล้อง
กับมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ (มาตรฐานการสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ: 29-33)
ด้ า นการพั ฒ นาการดำ � เนิ น ด้ า นเอดส์ พบว่ า
เทศบาลเมืองชุมเห็ด จัดอบรมให้ความรู้ จัดการแข่งขันกีฬา
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการสำ�รวจข้อมูล สนับสนุนงบ
ประมาณ ในด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ มี
การสนับสนุนงบประมาณ และบูรณาการร่วมกับหน่วย
งานอื่น ในด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเอดส์
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80 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
แต่ปัญหาที่ประสบ ได้แก่ มีงบประมาณน้อย ขาดบุคลากร
และ กลุม่ เป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือ ส่วนในด้านความมัน่ คง
ทางสังคมของผู้ป่วยเอดส์ มีการปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ตั้งงบประมาณสนับสนุนผู้ยากไร้ จัดการอบรมให้
ความรู้จัดกิจกรรมรณรงค์ ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ สำ�รวจข้อมูล ประสานงาน ขอความช่วยเหลือ ในด้าน
สร้างรายได้และสวัสดิการของผู้ป่วยเอดส์ มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึง่ แนวทางปฏิบตั นิ ี้ พบว่า สอดคล้อง
กับมาตรฐานการพัฒนาการดำ�เนินงานด้านเอดส์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (มาตรฐานการพัฒนาการดำ�เนิน
งานด้านเอดส์: 17-23)
ด้านงานสาธารณสุขมูลฐาน พบว่า เทศบาลเมือง
ชุมเห็ดจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานสำ�หรับอบรมให้ความ
รู้ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ประธานชุมชน ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ดำ�เนิน
งานตามอำ�นาจหน้าที่ ดำ�เนินกิจการต่างๆ เช่น โครงการวัย
ใสยิม้ สวยเพือ่ ให้เด็กได้รบั ความรู้ จัดโครงการและให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์ ดำ�เนินการกำ�จัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์ จัดทำ�แผนชุมชนทุกปี ดำ�เนินงานเป็นประจำ�และ
ต่อเนื่อง อสม. ได้รับการอบรมเป็นประจำ�และต่อเนื่อง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่งข้อมูลเป็นประจำ� สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด
จัดโครงการสุขภาพให้กบั ประชาชนทุกกลุม่ เป็นประจำ�อย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์เป็นประจำ�และต่อเนือ่ ง
ประชาชนมีความรูค้ รัวเรือนละ 1 คน เพือ่ ดูแลสุขภาพคนใน
ครอบครัว มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ
อสม. แต่ละชุมชน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเป็น
ประจำ� เด็กอายุ 0-5 ปีทมี่ ปี ญ
ั หาด้านทุพโภชนาการได้รบั การ
แนะนำ�การแก้ปญ
ั หาทางโภชนาการ การชัง่ นํา้ หนักประเมิน
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เป็นประจำ�และต่อเนื่อง
ประชากรมีความรู้เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการ
บริโภคมากขึ้น มีกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อสม. มีการสำ�รวจข้อมูลนํ้าดื่มนํ้าใช้
เป็นประจำ� ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการจัดเป็นระเบียบถูก
สุขลักษณะ มีการจัดอบรม อสม.เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการ
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เฝ้ า ระวั ง โรคติ ด ต่ อ เมื อ งชุ ม เห็ ด ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบ
ประมาณ ในการดำ�เนินงานป้องกันโรคที่สำ�คัญ มีการจัด
กิจกรรมเผยแพร่ความมีการเฝ้าระวังโรคติดต่อเป็นประจำ�
และต่อเนื่อง สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
เทศบาลมีการดำ�เนินกิจกรรมเป็นประจำ�และต่อเนือ่ ง อสม.
มีการติดตามและให้ความรูเ้ ป็น อสม.ดำ�เนินการเป็นประจำ�
โดยมีขอ้ มูลทุกหมูบ่ า้ น บางรายมีนาํ้ หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ผู้ปกครองหลายรายต้องทำ�งานต่างจังหวัด ให้นมแม่อย่าง
เดียวไม่ได้ มีการดำ�เนินกิจกรรมเป็นประจำ�และต่อเนื่อง
วัยรุ่นเป็นสมาชิก ทู บี นัมเบอร์วัน และมีกิจกรรมต่อเนื่อง
จัดทำ�โครงการสายใยรัก ของครอบครัว อสม.มีการจัดกิจกรรม
ทันตสุขภาพครูสอนเป็นประจำ� เทศบาลเมืองชุมเห็ด ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลโกรกขีห้ นู ดำ�เนินงานด้าน
ทันตสาธารณสุขเป็นประจำ� อสม. มีการดำ�เนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ�เทศบาลเมืองชุมเห็ด ร่วม
กับชุมชนจัดกิจกรรม ด้านสิง่ แวดล้อมในชุมชน แต่ละชุมชน
มีเครือข่ายดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่ครบ 100%
ผูป้ ระกอบการได้รบั การฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารเป็น
ประจำ� มีการดำ�เนินงานเป็นประจำ�และต่อเนือ่ ง อสม.มีการ
แจกถุงยางอนามัยเพือ่ ป้องกันการเผยแพร่โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้พบว่า สอดคล้องกับมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
(มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน: 19-29)
ด้านการจัดการศึกษา พบว่า เทศบาลเมืองชุมเห็ด
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมตามแผนจั ด ประสบการณ์ แ ละเป็ น
วัตถุประสงค์ชองการเรียนการสอน มีการจัดตัง้ สภาเด็กและ
เยาวชนเพือ่ ดำ�เนินกิจกรรม มีการจัดตัง้ สภาเด็กและเยาวชน
เพื่อดำ�เนินกิจกรรม มีการประเมินภายในและภายนอก
นโยบายมีแต่เพิ่มภาระงานให้ครูและบุคลกรทางการศึกษา
เกิดความร่วมมือกับการศึกษานอกโรงเรียนและวิทยาลัย
สวนดุสติ จัดการอบรมเป็นประจำ� มีการจัดทำ�หลักสูตรท้องถิน่
มีการพัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี
ดูจากผลงาน การสังเกตและพัฒนา มีการประเมินภายใน
และภายนอก ใช้ตามแบบประเมินภายในและภายนอก
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักสูตร มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาศูนย์การศึกษา ซึง่

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

แนวทางปฏิบัตินี้ พบว่า สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการ
ศึกษาท้องถิน่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (มาตรฐาน
การจัดการศึกษาท้องถิ่น: 5-21)
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีท้องถิ่นพบว่า เทศบาลเมืองชุมเห็ด มีการจัดตั้ง
งบประมาณและดำ�เนินการเพื่อการส่งเสริมศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นจัดทำ�ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่นรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีท้องถิ่นผ่านสื่อต่างๆ จัดให้มีการแต่งกาย
พืน้ เมืองของท้องถิน่ นัน้ สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ สริมความรูแ้ ก่
เด็กและเยาวชนในด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณีทอ้ งถิน่ จัด
กิจกรรมยกย่อง เชิดชูปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ โดย
พิจารณาผูท้ รงความรูจ้ ากบุคคลในท้องถิน่ สนับสนุนกิจกรรม
ทีเ่ สริมความรูแ้ ก่เด็กและเยาวชนในด้านศิลปะพืน้ บ้านจัดทำ�
ฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทอ้ งถิน่
สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ�แหล่งเรียนรู้ของ
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และหลากหลาย ประสานสถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อใช้
หลักสูตรจัดกิจกรรมหลักในด้านศาสนาตามวันสำ�คัญของ
ศาสนา ประสานผู้นำ�ศาสนาผู้นำ�ชุมชน รวมทั้งประชาชน
ในท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และประเพณี
ที่สำ�คัญของท้องถิ่น ประสานองค์กรเครือข่าย ผู้นำ�ชุมชน
รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นการจัดประชุมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยเชิญผู้ทรงความรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ความสำ�นึกในการที่จะอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ พบว่า สอดคล้อง
กั บมาตรฐานการส่ ง เสริมศาสนาศิลปะ วัฒ นธรรมและ
จารีตประเพณีท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(มาตรฐานการส่งเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีท้องถิ่น: 27-40)
ด้ า นการดู แ ลรั ก ษาที่ ส าธารณประโยชน์ พบว่า
เทศบาลเมืองชุมเห็ดมีการสำ�รวจที่สาธารณประโยชน์ใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคำ�สั่งตั้งคณะ
ทำ�งานสำ�รวจทีส่ าธารณประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนมีการตรวจ
สอบที่สาธารณประโยชน์ หรือที่รกร้างว่างเปล่า มีหนังสือ
สอบถามกำ�นันผูใ้ หญ่บา้ นในพืน้ ทีก่ ารดำ�เนินการขึน้ ทะเบียน
ที่สาธารณประโยชน์ สวนสาธารณะที่เลี้ยงสัตว์ที่สาธารณะ
ประจำ�หมูบ่ า้ นมีการตรวจสอบแนวเขตทีส่ าธารณประโยชน์
โดยมีการมอบหมายเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบตรวจสอบแนวเขต
ทีส่ าธารณประโยชน์ในเขต มีการดูแลรักษาความสะอาดและ
ดูแลทีส่ าธารณประโยชน์ไม่ให้เสือ่ มโทรม มีการปรับเปลีย่ นที่
สาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะประจำ�ชุมชน หมูบ่ า้ น
และตำ�บลมีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วกับการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน์มกี ารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
มาตรการคุ้มครองดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์มีการ
ประสานข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการดูแลคุม้ ครอง
ทีส่ าธารณประโยชน์ ซึง่ แนวทางปฏิบตั นิ พี้ บว่า สอดคล้องกับ
มาตรฐานการดูแลรักษาทีส่ าธารณประโยชน์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณ
ประโยชน์:19-48)
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า เทศบาลเมือง
ชุมเห็ดมีแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี มีการ
วางแผนป้องกันหรือแก้ไขปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้
หรือทีเ่ กิดขึน้ มีการนำ�ข้อมูลจากข้อร้องเรียนมาจัดทำ�แผนงาน
และจัดตัง้ งบประมาณเพือ่ ดำ�เนินการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
และดำ�เนินการตามทีต่ งั้ งบประมาณมีการประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เกิด
ขึน้ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจ สร้างจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิง่ แวดล้อม มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีห่ รืออาสาสมัคร
รับผิดชอบเพือ่ รับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ติดตามเฝ้าระวังปัญหาที่
เกิดจากสิ่งแวดล้อม และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มต่างๆ
ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมมีการส่งเสริมการบริโภคสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความพยายามในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
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81

82 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลมีการป้องกันและควบคุม
มลพิษโดยการประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาหรือเทคโนโลยีทเี่ หมาะ
สมมีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า ซึง่ แนวทางปฏิบตั ิ
นี้ พบว่า สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อมของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม: 29-69)
ด้านการจัดการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พบว่า
เทศบาลเมืองชุมเห็ดแนะนำ�และให้บริการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ มีแผนทีห่ รือแผนผังแสดงขอบเขตและตำ�แหน่งของ
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจให้ผมู้ าใช้บริการสามารถทราบว่าควร
ไปจุดใดก่อนมีป้ายสัญลักษณ์เพื่อบอกกฎเกณฑ์ของการใช้
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจบริเวณที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย
และเพียงพอมีเก้าอีน้ งั่ พักผ่อนตัง้ วางอยูท่ วั่ บริเวณสถานทีพ่ กั
ผ่อนหย่อนใจเพียงพอกับความต้องการผู้มาใช้ มีโทรศัพท์
สาธารณะสนามเด็กเล่นภาชนะรองรับขยะมูลฝอย มีบริเวณ
ออกกำ�ลังกายกลางแจ้งตามกิจกรรมหรือตามความต้องการ
ประชาชนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเหมาะสมมีความส่องสว่าง
เพียงพอ ผูใ้ ช้เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัยมีระบบนํา้ รดต้นไม้หอ้ ง
นํ้า สุขา สะอาด ปลอดภัย ตั้งอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
มีการเก็บขยะ การกวาดถนน การดูแลต้นไม้ การซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในสวน การระบายนํ้าบำ�บัดนํ้าเสียทำ�รั้วกั้นใน
บริเวณที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ พบว่าสอดคล้อง
กับมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ (มาตรฐานสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ: 19-30)
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พบว่า
เทศบาลเมืองชุมเห็ด มีการกำ�จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพ
แวดล้อมมีการส่งเสริมการลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยการส่ง
เสริมการลดปริมาณขยะโดยการใช้ซาํ้ ส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะโดยการรีไซเคิล ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัว
เรือนออกมาใช้ประโยชน์กอ่ นนำ�ไปกำ�จัด จัดกิจกรรมรณรงค์
สร้างทัศนคติแก่ประชาชนในการรักษาความสะอาด และ
จัดการขยะมูลฝอยทีถ่ กู ต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชน
ใช้สินค้าที่มีส่วนประกอบของวัสดุ ที่ใช้แล้วหรือวัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมมีชอ่ งทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

แนะของประชาชนเกีย่ วกับขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู จัดเก็บ
ข้อมูลการร้องเรียนเกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอยของท้อง
ถิ่น และ การแก้ไขข้อร้องเรียน ซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ พบว่า
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มาตรฐานการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล: 19-49)
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พบว่า เทศบาล
เมืองชุมเห็ด มีการส่งเสริมการทำ�งานเพื่อความโปร่งใสนำ�
โครงการในแผนพัฒนา 3 ปี มาจัดทำ�งบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปีนำ�โครงการที่เป็นข้อเสนอของประชาคมหรือแผน
ชุมชนมาบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีมกี ารตัง้ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีชอ่ งทางเผย
แพร่ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานขององค์กรผ่านช่องต่างๆ เช่น
สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอก
ระจายข่าวเสียงตามสายวิทยุชุมชน เว็บไซต์ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดเผยโครงการจัดซื้อจัดจ้างมี
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร โดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดอบรมเอง การศึกษา
ดูมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยประเมิน
จากข้อตกลงในการปฏิบัติราชการที่ได้ทำ�ไว้การสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
แบบบูรณาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการจัดทำ�แผนผังการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการดำ�เนินการและประชาชนทราบการให้
บริการแก่ประชาชนทีต่ อ้ งมีขนั้ ตอนการพิจารณาเพือ่ อนุมตั ิ
อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
แต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการหรือว่าจ้างหน่วย
งานภายนอกมาดำ�เนินการแทนคณะกรรมการมีการนำ�ผล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนไปปรับปรุงงาน ซึง่
แนวทางปฏิบตั นิ ี้ พบว่า สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี: 7-12)

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ขี องเทศบาล
เมืองชุมเห็ด
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะ
และการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ขี องเทศบาลเมืองชุมเห็ด
รวมทั้งสิ้น 17 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 13 ด้าน โดยที่
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 4 ด้าน สามารถเรียงลำ�ดับจากด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ ด้านการ
สงเคราะห์ผสู้ งู อายุ ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ส่วนความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ขี องเทศบาลเมืองชุมเห็ดทีเ่ หลือ
อีก13 ด้าน โดยภาพรวม พบว่ามีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยเรียงลำ�ดับจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากกว่าไปหาด้านทีม่ คี า่
เฉลี่ยน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ ด้าน
การสาธารณสุขมูลฐาน ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านการจัดการการศึกษา ด้านการส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้านการดูแลสาธารณประโยชน์
ด้านการส่งเสริมการกีฬา อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
ดำ�เนิ น งานด้ า นเอดส์ ด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอยและ
สิ่งปฏิกูล และ ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีต เช่น รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ของสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
(การประมวลผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัด
บริการสาธารณะของเทศบาลเมือง, 2553:63-73) ทีท่ ำ�การ

สำ�รวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัด
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทัว่ ประเทศ ด้านการส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คม และ
รักษาความสงบเรียบร้อยด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และ การด้านการจัดบริการ
สาธารณะด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ซึง่ มีผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) เทศบาลเมืองควรสนับสนุนบทบาทการมีสว่ นร่วม
ในการคิด วางแผน ปฏิบตั ิ ประเมิน และ ร่วมรับผลตอบแทน
ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
2) สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองชุมเห็ดมีลกั ษณะ
3 ประเภท คือ สังคมเมือง สังคมชนบทและสังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบท เทศบาลเมืองชุมเห็ด ควรกำ�หนด แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับบริบท
ชุมชน
ข้อเสนอแนะสำ�หรับวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการทำ�วิจัยเปรียบเทียบการดำ�เนินงานของ
เทศบาลสองเทศบาลเพื่อหาความแตกต่างและความคล้าย
กันในด้านการจัดบริการสาธารณะและบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี
2) ควรมีการทำ�วิจยั เรือ่ ง “เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน”
ตามตัวชีว้ ดั ของมูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทยและกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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