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การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

QUALITY IMPROVING FOR PUBLIC SERVICES OF THE TECHNICIAN 
DIVISION IN MUANG PHON MUNICIPALITY, PHON DISTRICT, 

KHON KAEN PROVINCE

คณิต เจตนวิทยาชาญ* เอื้อมพร ทองกระจาย**

บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ

สาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

การศึกษาขอมูลเอกสารทางราชการและการประชุมแบบมีสวนรวม (Appreciation-Infl uence-Control หรือ A-I-C) 

ในกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 5 กลุม ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่

ผูปฏิบัตงิาน และผูนําชุมชน จํานวน 47 คน ใชรูปแบบการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

 ผลการศึกษา พบวา ปญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล (1) ดาน

บคุลากร ผูรบัผดิชอบงานยงัขาดความรูความเขาใจในการดาํเนินงานตามกฎหมายควบคมุอาคาร ทัง้การออกใบอนญุาต 

การตรวจตราควบคุมและการออกคําส่ัง และเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานถนนและทางระบายนํ้ายังไมเพียงพอ 

(2) ดานเครื่องมืออุปกรณ พบวา มีไมเพียงพอและมีสภาพชํารุด ตองซอมแซมบอย และ (3) ดานการบริหารจัดการ 

พบปญหาดานความลาชาในการใหบริการ และขาดการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี 

คําสําคัญ : คุณภาพการบริการ

ABSTRACT

 This study aims to investigate the barriers and solutions to improving the quality of public 
services of the technician division in Muang Phon Municipality, Phon District, Khon Kaen Province. 

Tools for data collection by research papers and conference participation (Appreciation-Infl uence-
Control or AIC) in fi ve specifi c sample group include executive council, head of government, staff 

worker and community leaders total 47 people. Used for data analysis by content analysis.

 The results showed that the problems in the public service of the technician division in 

Muang Phon Municipality was (1) the personnel responsible for the lack of understanding on the 

implementation of the building codes. Both for licensing, surveillance, control and commandnd. 
Addition, the operational staff on the road and drainage is not enough (2) the equipment is found 

to be inadequate and a state of disrepair. To repair it, and (3) the management was the delay in 

service, lack of good planning practice. 

Keyword: quality for public services
* นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
** รองศาสตราจารย ดร., บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 เทศบาล เปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบ

หนึง่ของประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ในเขตชมุชนทีม่คีวามเจรญิ

และความหนาแนนเพือ่ความสะดวกในการบรหิารทองถิน่

เปนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นดําเนินการปกครอง

ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานที่มีความ

ใกลชิดกับประชาชนรูปญหาความตองการของทองถ่ิน

ไดเปนอยางดีและเปนที่คาดหวังไววาจะเปนองคกรที่

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการให

บรกิารสาธารณะสามารถแกปญหาของประชาชนไดอยาง

รวดเร็ว เพราะหนาที่ของเทศบาลนั้นตองติดตอและให

บริการแกประชาชนต้ังแตเกิดจนตายทั้ง ในเรื่องงานการ

ทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การประกอบ

อาชีพ สุขภาพอนามัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน การบํารุงรักษาสภาพแวดลอม เปนตน 

ซึ่งนับวาเปนภาระหนาที่ที่ใกลชิดกับประชาชนในทอง

ถิ่นมาก นอกจากน้ี เทศบาลยังมีหนาที่ในการใหบริการ

สาธารณะเพ่ิมข้ึนจากผลการกระจายอํานาจใหแกทองถิน่ 

ทาํใหเปนทีค่าดหวังของประชาชนในพ้ืนทีว่าจะไดรบัการ

ตอบสนองความตองการและแกปญหาของประชาชนได

อยางแทจริง (โกวิทย พวงงาม, 2552)

 เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน เปนเทศบาลรุนแรกของประเทศไทยไดรับการ

ยกฐานะข้ึนเปน “เทศบาลตําบลเมืองพล” เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2470 และยกฐานะขึ้นเปน “เทศบาลเมืองเมือง

พล” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 
ตารางกิโลเมตรแบงโครงสรางสวนราชการออกเปน6 กอง 

1 สํานัก ไดแก กองคลังกองชางกองสาธารณสุขและส่ิง

แวดลอมกองการศึกษากองสวัสดิการสังคมกองวิชาการ

และแผนงานและสํานกัปลดัเทศบาลนอกจากน้ี ยงัมีหนวย
ตรวจสอบภายในสถานธนานบุาล และสถานขีนสง ซึง่อยู

ภายใตการกาํกับดแูลของเทศบาลฯ ดวย ในสวนของกอง

ชางมหีนาทีค่วามรบัผดิชอบเก่ียวกบัการสํารวจออกแบบ
การจดัทาํขอมลูทางดานวศิวกรรมการจดัเกบ็และทดสอบ

คุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบงานตรวจสอบ

การกอสรางงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงาน

แผนการปฏบิตังิานการกอสรางและซอมบาํรงุการควบคมุ

การกอสรางและซอมบาํรงุงานแผนงานทางดานวศิวกรรม

เคร่ืองจักรกลงานการรวบรวมประวัติติดตามควบคุม

การปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานการควบคุมการบํารุง

รักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานไฟฟาสาธารณะ

งานสวนสาธารณะงานท่ีเก่ียวกับแผนงานการควบคุมเก็บ

รกัษาการเบกิจายวสัดอุปุกรณอะไหลนํา้มนัเชือ้เพลงิและ

งานอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายโดยเปนงานที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและการปรับปรุงสภาพแวดลอมซึ่งนับวา

มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน

 การปฏบิตังิานทางดานชางของเทศบาลเปนงาน

ยากสลับซับซอนเพราะเปนงานที่ตองเกี่ยวของกับการ

กอสราง พฒันาปรบัปรุงซอมแซมหรอืแกไขงานโครงสราง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ ซึ่ง

เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและ

ชุมชนโดยตรง ภายใตกรอบของกฎหมายระเบียบขอ

บังคับคําสั่งกํากับไวดังนั้นผูปฏิบัติงานดานนี้จึงตองปรับ

ตวัอยูตลอดเวลาเพือ่ใหมคีวามรูความสามารถและทกัษะ

ทีจ่ะนํามาปรับปรุงงานใหกาวหนาทนักับการเปล่ียนแปลง

ทีเ่กิดขึน้บคุลากรของกองชางตองปฏิบตัหินาท่ีอยางทุมเท

มคีวามรับผดิชอบสูงมคีวามรูความสามารถในการบริหาร

งานและการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความ

ซือ่สัตยสจุรติ (ชมรมชางเทศบาลแหงประเทศไทย, 2544)

 ปจจุบันกองชางเทศบาลเมืองเมืองพลตองให

บริการสาธารณะแกประชาชนตามอํานาจหนาที่เปน

จํานวนมากและยังคงมีเรื่องรองเรียนจากประชาชนใน
ลกัษณะตางๆมากมายจากขอมูลสถิตกิารรับเร่ืองรองเรียน

ของงานธุรการ กองชาง เมื่อป พ.ศ.2554 พบวา มีการ

รองเรียนเกีย่วกับการกอสรางอาคาร จาํนวน 34 คร้ัง การ

กอสรางซอมแซมถนนหนทาง จํานวน 87 ครั้ง การดูแล

และบาํรงุรกัษาไฟฟาสาธารณะ จาํนวน 152 ครัง้ การดแูล

และบํารุงรักษาสวนสาธารณะ จํานวน 67 ครั้ง และดาน

อืน่ๆ ไดแก การจดัสถานท่ีใหแกประชาชน จาํนวน 35 คร้ัง 
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รวมจํานวนเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการบริการสาธารณะ

ของกองชาง จํานวน 340 เรื่อง จากจํานวนเร่ืองรอง

เรียนเก่ียวกับการบริการสาธารณะทั้งหมดของเทศบาล

เมืองเมืองพล จํานวน 1,092 เรื่อง คิดเปนรอยละ 31.14 

(ที่มา : ศูนยรับเร่ืองรองเรียน เทศบาลเมืองเมืองพล, 

2554) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การบริการสาธารณะของกอง

ชาง เทศบาลเมืองเมืองพล ยังมีปญหาเก่ียวของกับ

คณุภาพการใหบรกิารทีย่งัไมสามารถสนองตอบตอปญหา

และความตองการของประชาชนได อาจมีสาเหตุจาก

หลายประการ ไมวาจะเปนเรื่องทรัพยากรที่ไมเพียงพอ 

ทั้งในสวนของงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ หรือ

วิธีการ และการขาดการบริหารจัดการท่ียังไมเปนระบบ

ชัดเจน  ดังนั้นเพื่อใหการบริการสาธารณะของกองชาง

เทศบาลเมืองเมืองพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสามารถสนองตอบตอปญหา ความตองการ

และขอเรียกรองของประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการอยาง

แทจริงผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการสาธารณะของกองชางเทศบาลเมืองเมือง

พลในประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจงโดยการเก็บขอมูล

ทั้งจากเอกสารขอมูลที่เก่ียวของและการประชุมแบบมี

สวนรวม (A-I-C) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหบุคคล และ

ผูแทนของกลุมองคกรตางๆ ที่อยูในชุมชนทองถิ่นเขามา

มีสวนรวม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการ

พัฒนา รวมตัดสินใจอนาคต รวมดําเนินกิจกรรมการ

พฒันา และรวมรบัผลประโยชนทีเ่กดิขึน้ สรางการยอมรบั 
ความรบัผดิชอบในฐานะสมาชกิของชมุชน เกดิความรูสกึ

เปนเจาของ และเกิดความภาคภูมใิจในผลงานท่ีตนมสีวน

รวม กระบวนการพัฒนา จึงเกิดความตอเนื่อง และกอให

เกิดความสําเร็จสงู (ประชาสรรค แสนภักด,ี 2555) โดยมี

กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกองชางเทศบาล
ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการของ

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล 

และผูนําชุมชนซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะนํามาเปนแนวทางใน
การแกปญหาอุปสรรคและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

สาธารณะของกองชางเทศบาลเมืองเมืองพลตอไป

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

 สทิธพิร มลูศรี (2553) ศกึษาการพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการสาธารณะของกองชาง เทศบาลเมือง

หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ปญหาและ

อปุสรรคในการใหบรกิารสาธารณะมทีัง้ดานบคุลากร ดาน

เครื่องมืออุปกรณ และดานการบริหารจัดการ

 ยุพาพร พิทักษวงศ (2550) ศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการใหบริการของกองชาง เทศบาล

ตําบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา พบวา ดานการขอ

อนุญาตกอสรางอาคาร การใหบริการเก่ียวกับการออก

ใบอนุญาตไมควรลาชา ดานเจาหนาที่ควรใหบริการ

ประชาชนดวยความสุภาพและรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ดานการกอสราง ซอมแซมบํารุงรักษา งาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ควรมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญ

จากสิ่งที่จําเปนกอนหลัง เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ

มาตรฐานงานกอสราง

 จิรศักด์ิ พยุงวงศ (2550) ศึกษาความคิดเห็น

ของเจาของอาคารท่ีมตีอการปฏิบตัติามกฎหมายควบคุม

อาคารของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

พบวา ตองมีการปรบัปรุงแกไขกฎหมายควบคุมอาคารที่

สามารถนําไปบังคบัใชไดจรงิ มกีารเผยแพรประชาสัมพนัธ

อยางกวางขวาง ผูควบคมุการปฏบิตัติามกฎหมายควบคมุ
อาคารใหปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด โดยมีการปรับปรุง

ขัน้ตอนตางๆ ในการบริการใหสะดวกรวดเร็วและโปรงใส
ยิ่งขึ้น 

 ตรีนพ ชื่นชม (2550) ศึกษาความคิดเห็นของ

นายกองคการบริหารสวนตําบลตอการบริการสาธารณะ

ดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา พบวา แนวทางท่ีจะพัฒนาโครงสรางพื้น

ฐานตางๆ ใหมีคุณภาพงานท่ีดีขึ้น ควรปรับปรุงงานดาน
การออกแบบโครงการ ดานงานชาง และดานการบริหาร

โครงการ

 บุญเรือง โพธิ์นิล (2550) ศึกษาคุณภาพการ
ใหบริการสาธารณะกองชางองคการบริหารสวนจังหวัด

เชยีงใหม พบวา ดานสภาวะผูนาํผูบงัคบับญัชา ตองมกีาร



33

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

ตัดสินใจสั่งการที่แนนอนและชัดเจน มีการมอบอํานาจ

แบงงานใหทุกคนไดรับผิดชอบตามหนาที่ และตองมี

ความเปนกลางตอเจาหนาทีแ่กไขปญหาในการปฏิบตังิาน

ไดเปนอยางดี ดานความรูความสามารถของเจาหนาที่ 

ยงัขาดการนาํความรูทีไ่ดรบัจากการฝกอบรมในหลกัสตูร

ตางๆ ทีจ่ดัขึน้ภายในกองชางและภายนอกมาใชประโยชน

ในการใหบริการสาธารณะเทาที่ควร เนื่องจากยังไมมี

มาตรการควบคุมสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรมทีด่พีอ ดาน

ขวัญและกําลังใจภายในกองชาง ควรมีการประชุมหารือ

เกี่ยวกับงานท่ีใหบริการทุกเดือน เพื่อรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะ ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขวิธี

การทํางานและการใหบรกิารตอผูมาขอใชบรกิารของกอง

ชาง พรอมท้ังชี้แจงการพิจารณาความดีความชอบการ 

ปรบัเลือ่นตาํแหนงใหเจาหนาทีท่กุคนไดรบัรูอยางโปรงใส 

และเปนธรรม ดานอาคารเครื่องมืออุปกรณและเครื่อง

ใช มีความเพียงพอตอการใหบริการ สวนสถานที่ภายใน

กองชางยังคับแคบไมเพียงพอตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่

มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

 ศภุสทิธิ ์โตศกุลวรรณ (2546) ศกึษาประสทิธผิล

การใหบริการแกประชาชนของสํานักการโยธา กรุงเทพ

มหานคร พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจ 

จะตองฝกอบรมบุคลากรดานประชาสัมพันธเพื่อใหคํา

แนะนาํเกีย่วกับขอระเบยีบกฎหมายหลักเกณฑตางๆ กบั

ประชาชนผูมาติดตอดวยอัธยาศัยอันดี ผูบริหารจะตอง

จัดมาตรฐานการบริการใหมใหดีกวาเดิม ปรับปรุงสภาพ

แวดลอมดานสถานที่ทํางานใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ 

รวมท้ัง จดัหาอปุกรณเครือ่งมอืเครือ่งใชทีท่นัสมยั มคีวาม

พรอมในการใหบริการประชาชน

3.  ระเบียบวิธีในการศึกษา
 ผูศึกษาใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยการศึกษาจากขอมูลเอกสารท่ีเกี่ยวของ และจัดการ

ประชมุแบบมสีวนรวม (Appreciation-Infl uence-Con-

trol : A-I-C) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง 5 กลุม ไดแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ของกองชาง หัวหนาสวนราชการฝายขาราชการประจํา 

คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูนํา

ชุมชน จํานวน 47 คน หัวขอของการประชุมกลุมแบบ

มีสวนรวมกําหนดประเด็นหลัก ไดแก สถานการณและ

ปญหาอุปสรรคในการใหบริการสาธารณะ และแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณะของกอง

ชางเทศบาล ประกอบดวย 3 งาน คือ 1) งานการควบคุม

อาคาร 2) งานถนน และทางระบายน้ํา และ 3) งาน

ไฟฟาสาธารณะ โดยมีตัวแปรในการศึกษา 3 ดาน ไดแก 

ดานบุคลากร ดานเครื่องมืออุปกรณและดานการบริหาร

จัดการ ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

4.  ผลการศึกษา

 4.1 สถานการณการใหบริการสาธารณะของ

กองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล

  กองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล มีอํานาจ

หนาที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเก่ียว

กบังานวศิวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผงัเมอืง และการ

ควบคุมอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย งานสาธารณูปโภค 

งานสวนสาธารณะ งานศูนยเครื่องจักรกล งานสถานท่ี

และไฟฟาสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดแตง

สถานท่ีในงานราชพิธ ีงานรัฐพธิแีละงานประเพณีทองถิน่ 
ตอบปญหาและชีแ้จงเรือ่งราวตางๆ เกีย่วกับงานวศิวกรรม 

งานสถาปตยกรรม งานสาธารณปูโภค งานสวนสาธารณะ
และงานไฟฟาสาธารณะ ภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมือง

เมืองพล และปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหาร 

  กองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล มีจํานวน

บคุลากร ทัง้สิน้ 40 คน มผีูอาํนวยการกองชาง (นกับรหิาร

งานชาง 8) เปนผูบงัคบับญัชาสูงสดุ แบงโครงสรางภายใน
กองออกเปน 1 งาน 2 ฝาย คือ งานธุรการ ฝายแบบแผน

และกอสราง มีบุคลากรเปนพนักงานเทศบาล 3 คน เปน

หัวหนาฝาย 1 คน วิศวกรโยธา 2 คน มีหนวยงานยอยใน

ฝาย 3 งาน คอื งานวศิวกรรม งานสถาปตยกรรม และงาน

ผงัเมอืง ฝายการโยธา มหีวัหนาฝายหนึง่คน นายชางโยธา 
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2 คน ชางไฟฟา 1 คน ลูกจางประจํา 6 คน พนักงานจาง 

11 คน และพนักงานจางเหมา 21 คน มีหนวยงานยอย 

คือ งานสาธารณูปโภค งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

งานสวนสาธารณะ และงานศนูยเครือ่งจกัรกล (งานธรุการ 

กองชาง, 2555)

  ในดานเคร่ืองมืออุปกรณ พบวา สวนใหญ

เปนเครื่องมืออุปกรณขนาดเล็ก เนื่องจากเครื่องจักรกล

ขนาดใหญทีใ่ชสาํหรับงานดานชางมีราคาคอนขางสูง เกิน

กําลังของเทศบาลท่ีจะจัดหาได การใหบริการสาธารณะ

ดานโครงสรางพื้นฐาน จึงตองใหมีการจางเหมาเอกชน

ดําเนินการ

  สวนดานการบริหารจัดการ จากการสํารวจ

ขอมูลสถานภาพการดําเนินงานใหบริการงานถนน งาน
ทางระบายน้ํา และงานไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล

เมืองเมืองพลในปจจุบัน งานถนน ประกอบดวย ถนน

คอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรงั มจีาํนวนรวม 223 สาย 

ระยะทางรวม 101,513 เมตร พืน้ท่ีรวม 507,641 ตาราง

เมตร งานไฟฟาสาธารณะ มีจํานวนกึ่งโคม รวม 1,810 

โคม ติดตั้งบนถนน 177 สาย และ ระบบทางระบายนํ้า 

ประกอบดวย ทางระบายนํ้าแบบทอกลม และรูปตัวยู มี

จาํนวน รวม 48 สาย ระยะทางรวม 38,332 เมตร และ

มีทอเหลี่ยมลอดถนน จํานวน รวม 7 สาย ระยะทางรวม 
64 เมตร สําหรับการใหบริการสาธารณะของกองชาง

เทศบาล ในสวนของงานท่ีเกินศักยภาพของเทศบาล
จะทําการจางเหมาเอกชนดําเนินการ โดยงานที่เทศบาล

ดําเนินการเอง และตองจางเหมาเอกชนดําเนินการ
คือ งานถนน งานทางระบายนํ้า และงานไฟฟาสาธารณะ 

สําหรับงานท่ีเทศบาลดําเนินการเองทั้งหมด คือ งานการ
ควบคุมอาคาร

 4.2 ปญหาและอุปสรรคในการบริการสาธารณะ
ของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล

  1)  งานควบคุมอาคาร

   (1) ดานบคุลากร พบวา เจาหนาท่ีผูรบั
ผดิชอบยังขาดความรูความเขาใจอยางถองแทเก่ียวกับการ

ออกใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลงและร้ือถอนอาคาร 

ดําเนินการไมถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย

ที่กําหนดไวและไมเปนไปตามระยะเวลาการพิจารณาที่

กําหนดไว มีการออกใบอนุญาตไมไดตรวจสอบพื้นที่จริง

ที่ขออนุญาตในกิจการตางๆ เก่ียวกับอาคาร และไมได

คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมท้ังในระหวางการ

กอสรางอาคารหรอืกอสรางอาคารแลวเสรจ็ และขาดการ

ตรวจตราควบคุมการกอสรางภายในเขตเทศบาล ใหเปน

ไปตามระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในระเบียบและกฎหมาย

วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุญาตและการควบคุม

การกอสรางอาคารพ.ศ. 2522อยางตอเนื่องและจริงจัง 

(ขอมูลจากกลุมหัวหนาสวนราชการ) นอกจากนี้ ยังพบ

การออกคําส่ังโดยไมถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย

  (2) ดานเครื่องมืออุปกรณ พบวา ยาน

พาหนะของเทศบาลฯ ทีจ่ะชวยสนับสนนุเจาหนาท่ีในการ

ออกสํารวจพ้ืนทีข่ออนุญาตกอสรางและตรวจตราอาคาร

และสิ่งกอสรางตางๆ ภายในพื้นท่ีรับผิดชอบไมเพียงพอ 

ขาดแคลนอปุกรณทีจ่าํเปนในการสาํรวจพ้ืนท่ีและอปุกรณ

เครื่องใชสํานักงานท่ีจําเปนมีไมเพียงพอ

  (3) ดานการบริหารจัดการ พบวา ขั้นตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาการอนุญาตกอสราง 

ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารท่ีกําหนดไวนานเกินไป

ขาดการใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมเอกสารหรือการเตรียมการในการขออนุญาต

กอสราง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ไมมีการวางแผนใน
ลกัษณะปฏิทนิการปฏิบตังิานของเจาหนาท่ี และขาดการ

สื่อสารที่ดีกับผูที่มีรับบริการหรือผูขออนุญาต 
  2) งานถนนและทางระบายน้ํา

   (1) ดานบคุลากร พบวา จาํนวนผูปฏบิตัิ

งานหรอืคนงานภาคสนามในการซอมแซมบาํรงุรกัษาถนน

และทางระบายน้ํามนีอย และควรไดรบัการพัฒนาความรู
ความสามารถในการซอมแซมถนนและทางระบายน้ําที่ดี 

   (2) ดานเคร่ืองมืออุปกรณ พบวา ขาด

แคลนเคร่ืองจักรกลท่ีจะชวยทําใหการซอมแซมและบํารงุ
รักษาถนนและทางระบายเปนไปอยางมาประสิทธิภาพ 

เชน เครือ่งบดอดัยาง รถตกัหนาขดุหลงั เปนตน นอกจาก



35

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

นี้ เครื่องมืออุปกรณในการซอมแซมและบํารุงรักษาถนน

และทางระบายนํา้ทีม่อียู เชน เครือ่งกระทุงดนิ เครือ่งผสม

คอนกรีต และอื่นๆ ใชงานมานาน มีสภาพเกาและชํารุด

  (3) ดานการบรหิารจดัการ พบวา เจาหนาที่

ผูรบัผดิชอบยังไมมขีอมลูเก่ียวกับสถานท่ีทีจ่ะตองซอมแซม
และบํารุงรักษาถนนและทางระบายน้ําที่ชัดเจน การ

บริหารจัดการในซอมแซมถนน ทางเดินเทา และทางระ

บายนํา้ ยงัไมประสบผลสาํเรจ็ตามท่ีวางไว เนือ่งจากหนาที่

ของหนวยงานที่รับผิดชอบ ยังตองทําหนาที่งานบริการ

จัดสถานที่ กางเต็นท งานตางๆ ทําใหบางครั้งไมสามารถ

บรหิารจัดการเปนไปตามแผนท่ีวางไวได ความซ้ําซอนกับ

ภารกิจของหนวยงานอื่น เชน ประปา ไฟฟา ที่มีสวนใน

การซอมแซมปรับปรงุถนนและทางระบายน้ําทีช่าํรดุ การ

สนบัสนุนทรัพยากรจากเทศบาลยังมนีอย ไมเพยีงพอ ควร

มีการกอสรางถนนและทางระบายนํ้าแหงใหมหลายสาย 

จะเหมาะกวาการซอมแซม 

  2) งานไฟฟาสาธารณะ

   (1) ดานบุคลากร พบวา งานไฟฟา

สาธารณะมีจาํนวนบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถเพียง

พอและสามารถปฏิบัติงานบริการสาธารณะได

   (2) ดานเครื่องมืออุปกรณ พบวา ยัง

ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ เชน หลอดไฟฟาสํารอง รถ

กระเชาขนาดเลก็สาํหรบัซอมแซมโคมไฟฟาถนนท่ีอยูซอย

ที่แคบ

   (3) ดานการบรหิารจดัการ พบวา การ

ดําเนินการแกไขซอมแซมไฟฟาสาธารณะไมเปนไปตาม

แผนที่วางไว

 4.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ

สาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล

  1) งานควบคุมอาคาร
   ภาพทีพ่งึประสงคทีก่าํหนดไว คอื “บรกิาร

ถูกตอง รวดเร็ว ติดตามตอเนื่อง ทรัพยากรพรอม ดวย

ความเขาใจของประชาชน” ซึ่งที่ประชุมไดกําหนด

ยุทธศาสตรหรือแนวทางการดําเนินงาน พรอมทั้ง

โครงการและกิจกรรมโดยจําแนกเปนรายดานไวดังนี้

   (1) ดานบุคลากร ควรมีการพัฒนา

ศกัยภาพของผูรบัผดิชอบงานควบคุมอาคารในดานความ

รูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร รวมท้ัง

แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง และพัฒนาทักษะของ

ผูรับผิดชอบงานควบคุมอาคารในดานการส่ือสาร การ

ประสานงาน การบริการประชาชน และภาวะผูนํา 

   (2) ดานเคร่ืองมืออุปกรณ ควรจัดให

มีเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในการตรวจตรา ตรวจสอบ

การควบคุมอาคาร เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน รถยนตกระบะ 

อปุกรณตรวจวัดระดับทางภูมปิระเทศ เคร่ืองวัดระยะทาง 

เปนตน ตามโครงการจดัใหมเีครือ่งมอือปุกรณทีจ่าํเปนใน

การปฏิบัติงานควบคุมอาคาร 

   (3) ดานการบริหารจัดการ ควรมีการ

ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการเก่ียวกับการ
อนญุาตตามกฎหมายควบคมุอาคารใหเหลอืไมเกนิ 15 วนั 

แลวประกาศใหประชาชนทราบ ประชาสัมพนัธใหความรู

ความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร ตามโครงการประชาสัมพันธกฎหมาย

ควบคุมอาคาร จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติราชการดาน

การควบคุมอาคาร ทั้งในดานการปฏิบัติตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ การวางแผน การปฏิบัติ

งาน การรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย

ใหกองชางเปนหนวยงานรับผิดชอบ จัดทําแผนท่ีควบคุม

อาคาร เพ่ือจําแนกอาคารท่ีตองควบคุม ทั้งในสวนของ

ลักษณะและประเภทของอาคาร อาคารท่ีปฏิบัติไมถูก

ตองตามกฎหมาย เพื่อประโยชนในการควบคุมอาคาร 
โดยใหกองชางเปนหนวยงานรับผิดชอบ และจัดทําชุด

เอกสารประกอบการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุม

อาคารสําหรับใหบริการประชาชน พรอมตัวอยางการก

รอกขอมูล โดยใหกองชาง เปนหนวยงานรับผิดชอบ รวม

ทัง้ พฒันาระบบการใหบรกิารทางอนิเตอรเนต็ โดยใหกอง

ชาง เปนหนวยงานรับผิดชอบ
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  2) งานถนนและทางระบายนํ้า

   ภาพทีพ่งึประสงคทีก่าํหนดไว คอื “ตรวจ

สอบตอเน่ือง แกไขรวดเร็ว วัสดุเคร่ืองมือเพียงพอ

กอสรางอยางมคีณุภาพ” ซึง่ท่ีประชมุไดกาํหนดยุทธศาสตร

หรอืแนวทางการดาํเนนิงาน พรอมท้ังโครงการและกจิกรรม
โดยจําแนกเปนรายดานไวดังนี้

   (1) ดานบคุลากร ใหมกีารพฒันาศกัยภาพ

ของผูรับผิดชอบงานควบคุมการกอสรางถนนและทาง

ระบายนํ้าใหสามารถควบคุมกํากับการกอสรางถนนและ

ทางระบายนํ้าอยางมีคุณภาพ พัฒนาทักษะของผูรับผิด

ชอบงานปรับปรุงซอมแซมผิวถนนและทางระบายนํ้า

สาธารณะ

   (2) ดานเครือ่งมอือปุกรณ จดัใหมเีครือ่ง

มอืวัสดุอปุกรณทีจ่าํเปนในการปรบัปรงุซอมแซมถนนและ

ทางระบายนํา้ท่ีมคีณุภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสม เพยีงพอ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เชน หินคลุก แอสฟลต เครื่องกระทุงดิน 

คอนกรีต เปนตน 
   (3) ดานการบรหิารจดัการ ใหมกีารจดัทาํ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบ 

ปรับปรุงซอมแซมถนนและทางระบายน้ําสาธารณะให

เหลือไมเกิน 2 วัน แลวประกาศใหประชาชนทราบ จัด
ทํามาตรฐานการปฏิบัติราชการดานถนนและทางระบาย

นํา้สาธารณะ สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลงานดูแลและบํารุงรักษาถนน

และทางระบายนํ้าสาธารณะ โดยการเปดชองทางการ
รับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุชํารุดบกพรองของถนน

และทางระบายนํา้ ทัง้ในสวนของการสือ่สารทางโทรศพัท 

จดหมายแจงเหตุ การแจงผานทางผูนาํชุมชนหรือสมาชิก

สภาเทศบาล และทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ เทศบาลฯ 
ควรจัดสรรงบประมาณในการกอสรางถนน ทางระบาย

นํ้าและทางเดินเทาใหมในถนนหลายสาย เชน ถนนเสริม

สวาสดิ์ ถนนรามราช ถนนเจริญสุข และถนนพลรัตน 
เนื่องจาก มีสภาพชํารุดผุพังบอย เน่ืองจากใชงานมานาน 

และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานถนนและสาธารณะจัด

ทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน ประจําสัปดาห และ

ประจําวัน อยางตอเนื่อง และรายงานใหผูบังคับบัญชา

ทราบ เพื่อใหการจัดกําลังคนเขาทํางานมีความเหมาะสม

  3) งานไฟฟาสาธารณะ

   ภาพที่พึงประสงคที่กําหนดไว คือ 

“ตรวจสอบตอเนื่อง แกไขรวดเร็ว วัสดุเครื่องมือ

เพียงพอ ประสานงานชัดเจน” ซึ่งที่ประชุมไดกําหนด

ยุทธศาสตรหรือแนวทางการดําเนินงาน พรอมทั้ง

โครงการและกิจกรรมโดยจําแนกเปนรายดานไวดังนี้

   (1) ดานบุคลากร จัดใหมีการพัฒนา

ทักษะของผูรับผิดชอบงานปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

สาธารณะ 

   (2) ดานเคร่ืองมอือปุกรณ จดัใหมเีครือ่ง

มือวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการปรับปรุงซอมแซมระบบ

ไฟฟาสาธารณะทีม่คีณุภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสม เพยีง

พอ เชน รถกระเชาขนาดเล็ก หลอดไฟสองสวาง อุปกรณ

ปองกันอันตราย และวัสดุไฟฟาท่ีจําเปนอื่น ฯลฯ 

   (3) ดานการบริหารจัดการ ใหมีการ

จัดทําขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบ 

ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะใหเหลือไมเกิน 

1 วนั แลวประกาศใหประชาชนทราบ จดัทาํมาตรฐานการ
ปฏิบตัริาชการดานไฟฟาสาธารณะ สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการตรวจสอบและกํากับดูแลงานดูแล
และบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ โดยการเปดชอง

ทางการรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุชํารุดบกพรอง

ของถนนและทางระบายน้ํา ทัง้ในสวนของการส่ือสารทาง

โทรศัพท จดหมายแจงเหตุ การแจงผานทางผูนําชุมชน

หรือสมาชิกสภาเทศบาล และทางอินเตอรเน็ต และจัด

ใหมีการประชุมรวมระหวางเทศบาลกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอพล เพ่ือวางระบบการประสานงานแกไข

ปญหาระบบไฟฟาชํารุดบกพรองใหมีความรวดเร็ว และ

มีการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางกัน โดยใหกองชาง 

เปนหนวยรับผิดชอบประสานงาน
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5. การอภิปรายผล

 5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะ

ของกองชางดานบุคลากร

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

สาธารณะดานบุคลากรในระดับผูปฏิบัติงาน ควรจะตอง

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะให

มีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้ังแต

การปฐมนิเทศใหแกผูเขาทํางานใหม การเขารับการฝก

อบรมอยางตอเนื่อง การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

เพือ่เปนการปรับเปล่ียนแนวคิด ทศันคติในการทํางานและ

สนับสนุนใหเจาหนาที่มีแหลงที่จะศึกษาคนควาความรู 

โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ตลอดทั้ง 

ใหมีการปรับปรุง ใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ือง และ

ระดับผูบรหิาร ควรจะมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิ

งานใหชัดเจน มีการติดตามนิเทศงานอยางใกลชิด การ

จัดโครงสรางองคกร ระบบงานและบรรยากาศ ที่สราง

ความพอใจในการทํางาน พรอมเปดโอกาส ใหพนักงาน

มีความกาวหนาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตลอด

ทั้งในการสรรหาบุคคลเขาทํางานนั้น ใชระบบคุณธรรม

สงเสริมความกาวหนาแกผูใตบังคับบัญชาหม่ันตรวจตรา 

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ

และใหเกียรติพรอมรับฟงความคิดเห็น
  จากแนวทางดังกลาว กระบวนการพัฒนา

บุคลากรของกองชางน้ัน นับไดวามีความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณะ โดยเฉพาะการ

เพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัด เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และเต็ม

กําลังความสามารถ โดยในการเพิ่มจํานวนบุคลากร

ใหเพียงพอไดนั้น อาจทําไดยาก เนื่องจากหลักเกณฑ

มาตรฐานท่ัวไปงานบริหารบุคคลของเทศบาล ที่กําหนด
กรอบคาใชจายในดานบุคลากร ที่ตองไมเกินรอยละ 40 

ของรายไดไมรวมเงนิอดุหนนุ และตองมมีาตรการเสรมิใน

การสรางแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรอยางตอ

เนือ่ง เพือ่กระตุนใหเกิดความเอาใสตองาน สรางจิตสาํนกึ

ที่ดี สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได

 5.2 การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะ

ของกองชาง ดานเคร่ืองมืออุปกรณ

  เทศบาลฯ ควรใหจัดสรรงบประมาณในการ

จัดซ้ือจัดหาใหมีคุณภาพท่ีเหมาะสมและปริมาณเพียง

พออยูเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจางหรือโอนหนาที่ให

กับเอกชนดําเนินการในงานท่ีเกินขีดความสามารถของ

เทศบาล นอกจากน้ี ควรประสานความรวมมือกับหนวย

งานในพ้ืนทีท่ีม่เีครือ่งมอื เชน องคการบริหารสวนจังหวดั

หรือเทศบาลใกลเคียง เพ่ือบรูณาการการใชงานรวมกันให

เกิดคุณประโยชนสูงสุด 

 5.3 การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะ

ของกองชางดานการบริหารจัดการ

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

สาธารณะดานการบริหารจัดการ ซึ่งไดแก ประการ

แรก ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานทุกดาน เพื่อความ

ชดัเจนในการปฏิบตังิาน ประการท่ีสอง ควรมีการกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประการที่สาม ควรสงเสริมใหมี

การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

เพื่อสรางความเปนมืออาชีพในงานท่ีทําอยู ประการท่ีสี่ 

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงาน

มากขึ้น ในรูปแบบของการประชุม การจัดเวทีประชาคม

และเพิ่มชองทางการสื่อสารกับประชาชนใหมากขึ้น 

  จะเห็นวาการบริหารจัดการนับวา เปนสวน

ที่สําคัญประการหน่ึง ซึ่งเปนหนาท่ีหลัก ของนักบริหาร

งานของเทศบาล ตั้งแตระดับกองขึ้นไป ที่จะตองบริหาร

จดัการวางกรอบแนวทางในการปฏบิตังิาน ภายใตเงือ่นไข
ที่เกิดขึ้น เชน คน งบประมาณและเวลา เปนตนโดยการ

บริหารงานชาง จะเปนการผสมผสานกัน ระหวางวิธีทาง

เทคนิคและวิธีการบริหารสมัยใหมซึ่งมีพื้นฐานทางดาน

วิทยาศาสตรและดานศิลปะ การบริหารงานที่ประสบ

ผลสําเร็จ ตองสามารถรวมวิทยาศาสตรและศิลปะ 

เขาดวยกันใหได ความรูดานวิทยาศาสตร จะชวยในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง เทคนิคและวิธีดําเนินการ ความรู

ดานศลิปะจะชวยในการบรหิารงานบคุคลทีร่วมงาน ใหมี



38

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ งานทางดานชาง เปนงานทีม่บีคุคล

หลายวิชาชีพมาทํางานรวมกันการดําเนินการโครงการ

กอสราง มีลักษณะแตกตางไปจากการดําเนินโครงการ

ประเภท อืน่ ๆ  คอื มลีกัษณะผสมผสานระหวาง งานเทคนคิ

การเงิน และการบริหารทั่วไป ดังนั้น แนวทางในการ

ดําเนินงานกอสรางสมัยใหม โดยวิธีการบริหารงานชาง 

จึงนับวาเปนสวนท่ีสําคัญ ที่จะชวยใหโครงการกอสราง 

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยปราศจากปญหา

และอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนนอยที่สุด 

และสวนสําคัญที่นักบริหารงานชางตองมี คือ คุณธรรม 

เพือ่ใหมกีารดาํเนนิงานบรรลเุปาหมายขององคการอยาง

มีคุณภาพโดยมีเปาหมายสูงสุดคือ ประชาชน

6.  ขอเสนอแนะ
 6.1 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

  (1) ควรมีการบังคบัใช กฎ ระเบียบ ขอบงัคบั

ของเทศบาล ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวและ

ตองมุงใหเกิดความเปนธรรม เพื่อรักษาผลประโยชนของ

ประชาชนเปนหลกั ตองบงัคบัใชอยางเสมอภาค ไมมกีาร

เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดเปนกรณีพิเศษ และเพื่อใหเปนที่

ยอมรับของชุมชน ควรเปดเวทีใหกับประชาชนไดแสดง

ความคิดเหน็อยางกวางขวางและตองมกีารเผยแพร พรอม 
ประชาสัมพันธ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ี

เกีย่วของกบัสทิธแิละหนาทีข่องประชาชน ใหไดรบัทราบ
อยางทั่วถึง

  (2) ใหมีการดําเนินงานที่มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได ทํางานอยางมีเหตุผล ซื่อตรง สามารถตอบ

คําถามได สามารถเปดเผยขอมูล ใหเหตุผลและความ

กระจางตอสาธารณชนไดตลอดเวลาและทันที โดยให

ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก และตองปดประกาศ
เอกสารใหประชาชนทราบ 

  (3) เปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็น

และการมีสวนรวมจากประชาชนและกลุมเปาหมาย

ตาง ๆ ในฐานะผูรับบริการ ตองมีวัฒนธรรมและ

บรรยากาศในการทํางาน แบบมีสวนรวม มีการทํางาน

เปนทีม เพื่อสรางผลงานรวมกัน 

  (4) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหเปน

คนท่ีมีคุณภาพ ที่มีความรู ความสามารถจริง ทําหนาที่

อยางมีคุณภาพสูง ทําไดดวยตัวเองคิดเอง ดําเนินการเอง

และรับผิดชอบ

  (5) ควรพัฒนาวิธีการบริหารจัดการภายใน

กองชางใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ปรับ

เปล่ียนไดอยางรวดเร็ว มคีณุภาพสูง สามารถวัดผลงานได 

และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือ ในการ

ทาํงานเกอืบทกุขัน้ตอน เพือ่ใหเกิดความรวดเรว็ ซึง่หมาย

ถึงจํานวนคนและรูปแบบวิธีการทํางานตองเปล่ียนแปลง

อยางสิ้นเชิง

  (6) มีการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

  (1) ควรศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให

บริการสาธารณะของเทศบาลในดานอื่น เพื่อ

พัฒนาการใหบริการประชาชนใหมีคุณภาพในทุกดาน 

สนองตอบความตองการของประชาชน
  (2) ควรศึกษาการนําเครื่องมือการพัฒนา

คุณภาพ มาใชในการดําเนินภารกิจงานบริการสาธารณะ
ของกองชางเทศบาล เชน การพัฒนาคุณภาพโดยรวม 

การประกนัคณุภาพ รวมถงึ การหามาตรการกระตุนจงูใจ

ในการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ เปนตน

  (3) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ และการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหการบริการสาธารณสุขเปนไปอยางมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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