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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) ในจงัหวดั
นครปฐม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
นครปฐม และ (2) เสนอแนวทางการพฒันาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือ ผู้ รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐม 
จ านวน 64 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์ในการเก็บข้อมลู ผลการศกึษาพบวา่ 

1. ผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม สรุปได้ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านการจดัสวสัดกิารให้แก่ประชาชน (2) ด้านการจดัท าบริการสาธารณะ (3) ด้านระบบภาษี
ท้องถ่ิน และ (4) ด้านการขออนุญาต โดยจุดแข็งคือ คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี อบต. ซึ่งท าให้
ผู้ รับบริการส่วนใหญ่เกิดความประทบัใจในการพูดจา และแนะน าการให้บริการแบบมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การให้ความร่วมมือตามมาในอนาคต และจุดอ่อนคือ ไม่สามารถจดัท าบริการน า้ประปาได้อย่างมีคุณภาพ 
เน่ืองจาก อบต. หลายแห่งไม่มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนด รวมถึงการให้
ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมของ อบต. ยังไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง และต่อเน่ืองนานเพียงพอ 
ส าหรับโอกาสคือ มีหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกนั ทัง้ในระดบัพืน้ท่ี อ าเภอ 
และจงัหวดั โดยสนบัสนนุทัง้ด้านงบประมาณ เคร่ืองมือ วิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการร่วมกนัในพืน้ท่ี และ 

 
                                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
 
 



สยามวิชาการ  ปีที่ 15  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 25  พฤศจิกายน 2557 – กมุภาพนัธ์ 2558 
Siam Academic Review  Vol.15, No.2, Issue 25, November 2014 – February 2015 

        
 - 96 - 

 
อปุสรรคคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดการมีส่วนร่วม และขาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต. รวมถึงยงัคง
ขาดจิตส านกึท่ีดีในการพฒันาท้องถ่ินของตนให้เข้มแข็ง ซึง่มกัรอให้ อบต. เป็นผู้ด าเนินการเพียงฝ่ายเดียว  

2. แนวทางการพฒันาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐม มีดงันี ้
(1) ก าหนดกิจกรรมเพ่ือพฒันาแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี เช่น มอบประกาศเกียรติคณุโดยผล
คะแนนมาจากชุมชน รวมถึงก าหนดให้การได้รับรางวลัมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและการเล่ือนต าแหน่ง 
(2) จ้างเหมาหน่วยงานท่ีเป็นมืออาชีพมาจดัท าบริการน า้ประปา เช่น อบต. ท่ีมีศกัยภาพในด้านนี ้การประปา
ส่วนภูมิภาค เพ่ือยกระดบัมาตรฐานน า้ประปา และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ชมุชน (3) ประสานงานภาคีเครือข่าย
ให้เข้ามาร่วมจดักิจกรรมของ อบต. และ (4) ก าหนดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ และการพึ่งพาตนเอง 
เพ่ือชว่ยสร้างชมุชนเข้มแข็งในอนาคต 
 
ค ำส ำคัญ: การจดัท าบริการสาธารณะ, องค์การบริหารส่วนต าบ   
 
Abstract 

This research aims to (1) study the public services effecting the sub district 
administrative organization in Nakhon Pathom province and (2) to propose the development of 
public services for the sub district administrative organization in Nakhon Pathom province. The 
samples in this research were 64 service recipients from the sub district administrative 
organization in Nakhon Pathom province. The research uses interviews for data collection. The 
results showed that 

1. The public services effects of the sub district administrative organization in Nakorn 
Pathom province summarized in 4 aspects: (1) aspect to the welfare for the citizens, (2) aspect 
to the public services, (3) aspect to the local tax systems, and (4) aspect to official permission. 
The strength is officials service quality, which make the most recipient impress in services and 
suggest in services like a professionals, which will affects in the future cooperation and 
weakness is the sub district administrative organization cannot prepare quality water because 
the organizations do not have enough potential to make the standards required. As well as 
providing related information to the activities of the sub district administrative organization cannot 
be thoroughly done and continuously. Opportunities is external agencies as an associate 
network to share implement in the area, district and province with budget support, equipment, 
Technical and others for perform together in the area. The obstacles is most citizens lack of  
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participation and lack of opportunities to participate in activities with the sub district 
administrative organization including lack of a good conscience to develop their local as well, 
which often wait for the organization to carry on alone. 

2. Guidelines to developmental of public services for the sub district administrative 
organization in Nakhon Pathom province as follows (1) assign activities to develop incentives for 
perform to officials such as scores awarded by the community including the award is given to the 
effect of the salary and being promoted (2) hiring a professional agency to prepare a water 
supply such as the sub district administrative organization be having a field potential, provincial 
waterworks authority to raise standards and maximize benefits to the community (3) Coordinate 
to the network associates for join the activities of the sub district administrative organization and 
(4) determine the activities to create the public consciousness and self reliance to create a 
strong community in the future.  
 
Keyword: The Preparation of Public Services, Sub district Administrative Organization 
 
บทน า 

องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นหน่วยงานในระดับพืน้ ท่ี  โดยได้รับการจัดตัง้ขึน้ตามหลักของ            
การกระจายอ านาจการปกครอง โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารจัดการองค์การอิสระ
ทางด้านการคลงั โดยมีคณะผู้บริหารมาจากการเลือกตัง้จากประชาชนในท้องถ่ินนัน้ และมีอ านาจหน้าท่ีใน
การบริหารจัดการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินด้านต่างๆ และประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินนัน้ ทัง้นี  ้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้มุ่งเน้นสาระส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการปกครองท้องถ่ิน โดยแบ่งออกเป็น
สาระส าคญัได้ 5 ประการคือ (1) การขยายอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีบทบาทท่ี
ชดัเจนและกว้างขวางขึน้ (2) การท าให้เกิดดลุยภาพระหวา่งการก ากบัดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ
ความเป็นอิสระ (3) การพฒันาระบบการด าเนินงานและบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(4) การเปิดพืน้ท่ีให้แก่ประชาชน ชมุชน และภาคประชาสงัคมในการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการท้องถ่ิน
ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (5) การท าให้การเมืองท้องถ่ินมีความโปร่งใส  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นรูปแบบท่ีส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย    
เพราะเป็นการกระจายอ านาจการปกครอง โดยให้อ านาจแก่ประชาชนได้ปกครองตนเอง ซึง่รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน โดยในหมวด 14 เร่ืองการ 
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 282 ท่ีก าหนดไว้ว่า "การก ากับดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าเท่าท่ี
จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญัต ิโดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นสว่นรวมและจะกระทบถึงสาระส าคญัแห่งหลกัการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญัติไว้มิได้ ในการก ากับดแูล
ตามวรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเลือกไป
ปฏิบตัิได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกตา่งในระดบัของการพฒันาและประสิทธิภาพใน
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแตล่ะรูปแบบโดยไม่กระทบตอ่ความสามารถในการตดัสินใจ
ด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลกั"    

แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางใน
การจดัท าบริการสาธารณะ และการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในแต่ละด้าน โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสามารถวางแผนได้
สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน และขบัเคล่ือนกิจกรรมตามแผนพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนัน้ นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ไว้หลายประเดน็ ได้แก่ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีความรู้สมัยใหม่ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือน าความรู้นัน้มาบริหารจัดการภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ (2) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ในการพัฒนา เพ่ือน าความรู้มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการ
พฒันาตามวตัถปุระสงค์ (3) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องปรับปรุงรูปแบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ โดยมุ่งเน้นไปท่ีผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาวมากกว่า
ผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีหวงัผลเฉพาะหน้า ทัง้นี ้เพ่ือผลกัดนัให้เกิดกลไกในการพฒันาประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ อนัจะชว่ยให้เกิดการพฒันาในระดบัฐานรากของสงัคม
ได้อยา่งยัง่ยืน   

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (2556) มีการก าหนดนโยบายเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาอย่างต่อเน่ือง และแนวทางส าคญัประการหนึ่งคือ การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการในแตล่ะด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย
ให้หน่วยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และความน่าเช่ือถือในระดบัสงู
เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน
แตล่ะด้าน ซึ่งช่วยได้ข้อมลูจากมมุมองของประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในฐานะผู้ มีสว่นได้สว่นเสียโดยตรง 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐม ได้ท าการประเมินผล

การด าเนินงานในการให้บริการสาธารณะในด้านตา่งๆ ตามความพร้อมและศกัยภาพของตน เช่น การจดั
สวสัดกิารให้แก่ประชาชน การจดัท าบริการสาธารณะ ระบบภาษีท้องถ่ิน และการขออนญุาตในการด าเนิน
กิจการด้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรู้ และรับทราบเก่ียวกับผลการด าเนินงานใน
การให้บริการสาธารณะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีมีคณุภาพสงูขึน้ และได้ผลงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของ
ประชาชน และช่วยให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 ผู้ วิจัยได้รับ
มอบหมายให้ท าการประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการสาธารณะในด้านตา่งๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจงัหวดันครปฐม จ านวน 32 แห่ง ซึ่งเป็นการประเมินส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการให้ บริการในเชิงปริมาณ ดงันัน้ เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการสาธารณะ
ดงักล่าวมีข้อมูลเชิงลึก และเข้าถึงประเด็นปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนในการจดัท าการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างแท้จริง ผู้วิจยัจึงท าการศึกษาข้อมูลเชิงคณุภาพในประเด็น
เก่ียวกับผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดันครปฐม และแนวทางการ
พฒันาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 
ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมลูส าหรับก าหนดแนวทางในการพฒันาการให้บริการสาธารณะในอนาคต และเกิดการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประชาชนในท้องถ่ินตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) ในจงัหวดันครปฐม  
2. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั

นครปฐม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ได้ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือค้นหาค าตอบตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
1.  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ ประชาชนผู้ รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั

นครปฐม จ านวน 64 คน โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจากผู้ รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งละ 2 คน ดงันี  ้1) อบต.ทพัหลวง 2) อบต.บางเตย 3) อบต.บางช้าง 4) อบต.สามพราน 5) อบต.
โพรงมะเดื่อ 6) อบต.นิลเพชร 7) อบต.บางแก้ว 8) อบต.สวนป่าน 9) อบต.ไทรงาม 10) อบต.หอมเกร็ด 11)  
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อบต.ยายชา 12) อบต.วังน า้เขียว 13) อบต.ลานตากฟ้า 14) อบต.มหาสวัสดิ์ 15) อบต.บางภาษี 16) 
อบต.คลองจินดา 17) อบต.สระกระเทียม 18) อบต.ท่าตลาด 19) อบต.ก าแพงแสน 20) อบต.หนองงเูหลือม 
21) อบต.ทรงคนอง 22) อบต.บางระก า 23) อบต.วงัเย็น 24) อบต.รางพิกลุ 25) อบต.ทุ่งบวั 26) อบต.หิน
มลู 27) อบต.บางไทรป่า 28) อบต.บ้านใหม่ 29) อบต.ยางม่วง 30) อบต.บางแขม 31) อบต.ดอนพทุรา 32) 
อบต.ทุง่ขวาง   
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับประเด็นปัญหาในการให้บริการสาธารณะ
และแนวทางข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา 

1. ผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในจงัหวดันครปฐม สรุปได้  
4 ด้าน ประกอบด้วย  

 (1) ด้านการจดัสวสัดกิารให้แก่ประชาชน ซึง่ได้แก่ การขึน้ทะเบียนขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ
การจ่ายเบีย้ยงัชีพผู้พิการ การจ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุการส่งเสริมอาชีพ การให้บริการของศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก การส่งเสริมด้านการศกึษาศาสนาและวฒันธรรมในชมุชน การป้องกนัโรคไข้เลือดออกของชมุชน การ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) การส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่ผู้ สูงอายุและ
ประชาชน และการจดัท ากองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 

 (2) ด้านการจัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งได้แก่ การจัดท าบริการประปา การปรับปรุง
ซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ การจดัเก็บขยะมลูฝอย การพฒันารูปแบบการให้บริการบนส านกังานทัว่ไป (One 
Stop Service และการให้ข้อมูลข่าวสาร) การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ การให้บริการบรรเทาสาธารณภัย การ
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารและหอกระจายข่าว การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และการบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พืน้ฐาน (ทางระบายน า้และถนน) 

 (3) ด้านระบบภาษีท้องถ่ิน ได้แก่ การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน การจดัเก็บภาษีบ ารุง
ท้องท่ี การจดัเก็บภาษีปา้ย การให้บริการจดัเก็บภาษีเคล่ือนท่ี และการพฒันาระบบภาษี 

 (4) ด้านการขออนุญาต ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร การจดทะเบียนพาณิชย์ การประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และการจดัตัง้จ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

2. แนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม  

2.1 ผลวิจยัได้ค้นพบจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือ
น ามาสูก่ารก าหนดแนวทางในการพฒันาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบล 
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2.1.1 จดุแข็ง คือ คณุภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี อบต. ซึ่งท าให้ผู้ รับบริการส่วน

ใหญ่เกิดความประทบัใจในการพดูจา และแนะน าการให้บริการแบบมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผลตอ่การให้ความ
ร่วมมือตามมาในอนาคต 

2.1.2 จุดอ่อน คือ ไม่สามารถจัดท าบริการน า้ประปาได้อย่างมีคุณภาพ เน่ืองจาก 
อบต. หลายแห่งไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนด รวมถึงการให้ข้อมูล
ขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมของ อบต. ยงัไมส่ามารถท าได้อยา่งทัว่ถึง และตอ่เน่ืองนานเพียงพอ 

2.1.3 โอกาส คือ มีหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกัน 
ทัง้ในระดบัพืน้ท่ี อ าเภอ และจังหวดั โดยสนบัสนุนทัง้ด้านงบประมาณ เคร่ืองมือ วิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือ
ด าเนินการร่วมกนัในพืน้ท่ี 

2.1.4 อปุสรรค คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดการมีส่วนร่วม และขาดโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกับ อบต. รวมถึงยงัคงขาดจิตส านึกท่ีดีในการพฒันาท้องถ่ินของตนให้เข้มแข็ง ซึ่งมกัรอให้ อบต. 
เป็นผู้ด าเนินการเพียงฝ่ายเดียว 

2.2 จากข้อมูลท่ีได้น ามาสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารสว่นต าบลในจงัหวดันครปฐม ดงันี ้

2.2.1 ก าหนดกิจกรรมเพื่อพฒันาแรงจงูใจในการปฏิบตังิานให้แก่เจ้าหน้าท่ี เช่น มอบ
ประกาศเกียรติคุณโดยผลคะแนนมาจากชุมชน รวมถึงก าหนดให้การได้รับรางวลัมีผลต่อการพิจารณา
เงินเดือนและการเล่ือนต าแหนง่  

2.2.2 จ้างเหมาหน่วยงานท่ีเป็นมืออาชีพมาจัดท าบริการน า้ประปา เช่น อบต. ท่ีมี
ศกัยภาพในด้านนี ้การประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือยกระดบัมาตรฐานน า้ประปาให้สูงขึน้ และเกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่ชมุชน 

2.2.3 ประสานงานภาคีเครือขา่ยให้เข้ามาร่วมจดักิจกรรมของ อบต. 
2.2.4 ก าหนดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ และการพึ่งพาตนเอง เพ่ือช่วย

สร้างชมุชนเข้มแข็งในอนาคต 
 

อภปิรายผล 
 การจดัสวสัดิการให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ การขึน้ทะเบียนและการจ่ายเบีย้ยงัชีพให้แก่ผู้สงูอาย ุ
และผู้พิการ พบว่า อบต. สามารถด าเนินการให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีมาคอย
อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและให้ค าแนะน า เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง ส าหรับการรับเบีย้
ยังชีพทัง้ในส่วนของผู้พิการและผู้สูงอายุ อบต. มีแนวทางในการด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวก 4 
แนวทาง คือ (1) ไปรับด้วยตวัเองท่ี อบต. (2) มอบอ านาจให้ญาตหิรือผู้น าชมุชนมารับแทน (3) ให้เจ้าหน้าท่ี  
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อบต. น าเงินเบีย้ยงัชีพมามอบให้ท่ีบ้าน และ (4) โอนเงินเบีย้ยงัชีพเข้าบญัชีให้ ซึ่งจากการด าเนินงานตาม
แนวทางดงักล่าวท าให้ผู้ สูงอายุ และผู้พิการมีความพึงพอใจอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ ให้ข้อมูลว่า 
อบต. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิของผู้สูงอายุ และผู้พิการท่ีได้รับเบีย้ยังชีพบ่อยๆ และ
ทั่วถึงมากกว่านี ้เน่ืองจากผู้ สูงอายุ และผู้พิการส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพิ่มเติม เช่น การส่งเสริมอาชีพ การตรวจสุขภาพ เป็นต้น  ส าหรับ การจัดบริการเพ่ือดูแลสุขภาพให้แก่
ประชาชนพบว่า อบต. มีการจดักิจกรรมด้านการตรวจสุขภาพให้ทัง้ผู้พิการ ผู้สงูอายุ และประชาชนทัว่ไป 
โดยในบางครัง้ อบต. จะมีการท างานร่วมกับสถานีอนามัยในพืน้ท่ี โดยจัดเจ้าหน้าท่ีมาตรวจรักษาโรค
เบือ้งต้น และท าแผลให้แก่ผู้พิการถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี  ้อบต. ยงัมีการตรวจสอบข้อมูล
ของผู้พิการ และผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเน่ืองโดยมีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็น
ผู้ด าเนินการ จากนัน้จึงน าข้อมลูท่ีได้มาจดัท าโครงการตามความเหมาะสมให้แก่ผู้พิการ และผู้สงูอาย ุเช่น 
กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมการเย่ียมบ้านเพ่ือตรวจสุขภาพ เป็นต้น ทางด้านการป้องกันด้าน
สขุภาพในด้านการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้าและการปอ้งกนัโรคไข้เลือดออกในชมุชนในชมุชนพบว่า 
อบต. จะมีการแจ้งก าหนดการล่วงหน้าโดยเสียงตามสาย หอกระจายข่าว รวมถึงมีการแจ้งให้ผู้น าชุมชน  
อสม. ไปแจ้งประชาชนให้ทราบอย่างทัว่ถึง จากนัน้จึงออกให้บริการตามท่ีแจ้งไว้ เช่น การฉีดพ่นหมอกควนั
ตามหมูบ้่าน การจบัสนุขัและแมวจรจดั รวมถึง อบต. มีการจดัเจ้าหน้าท่ีออกมาให้ค าแนะน าการปอ้งกนัตนเอง
อย่างต่อเน่ือง ส่วนกรณีการให้บริการของศนูย์พฒันาเด็กเล็กพบว่า อบต. สามารถจดัท าบริการเพ่ือท าให้
เด็กท่ีเข้าเรียนได้รับการดแูลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าท่ี ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่า ศนูย์เด็ก
เล็กมีการจดัระเบียบการดแูลเด็กไว้อย่างเป็นระบบ เน่ืองจาก อบต. ให้ความส าคญักบัการพฒันาเด็กเล็ก 
โดยมีการแจ้งถึงมาตรฐานในการพัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองทราบ และครูเอาใจใส่ดีมาก นอกจากนีย้ัง
พบว่า อบต. บางแห่งได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองโดยมีการจดัรถรับ-ส่งเด็กเล็กถึงบ้าน และมี
การแจ้งข้อมูลของเด็กเล็กให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเน่ือง ส าหรับการส่งเสริมอาชีพ การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม พบว่า อบต. มีการส ารวจข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนแล้วมีการ
จดัท าโครงการ จึงท าให้มีการอบรมฝึกอาชีพในทุกปีงบประมาณ แต่ทัง้นีจ้ านวนคนท่ีได้เข้ารับการอบรมมี
ไม่มากนักเน่ืองจากงบประมาณมีจ ากัด และ อบต. จะสนับสนุนกลุ่มท่ีเข้มแข็งก่อน เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งในอนาคต  นอกจากนี ้อบต. ยงัมีการจดักิจกรรมตามเทศกาลอย่างตอ่เน่ือง เช่น วนัพ่อ วนัแม่ วนั
สงกานต์ และวนัปีใหม่ ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการเสริมพลงัความเข้มแข็งให้
ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ ให้ข้อมูลว่า อบต. ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตบ้าง เช่น การ
รวมกลุม่ผู้ มีภมูิปัญญาท้องถ่ินออกไปสอน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เดก็ท่ีสนใจตามโรงเรียน 
 ส าหรับการจดัท าบริการสาธารณะ การให้บริการประปาพบวา่ อบต. สว่นใหญ่ยงัคงมีปัญหาในการ
ให้บริการในด้านนีอ้ยู ่เน่ืองจากเป็นภารกิจท่ีต้องมีมาตรฐานสงูเร่ืองความสะอาดและคณุภาพของ 



สยามวิชาการ  ปีที่ 15  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 25  พฤศจิกายน 2557 – กมุภาพนัธ์ 2558 
Siam Academic Review  Vol.15, No.2, Issue 25, November 2014 – February 2015 

        
 - 103 - 

 
น า้ประปา ซึ่ง อบต. ส่วนใหญ่ยังท าได้ไม่ดีนัก ดังเห็นได้จากข้อร้องเรียนท่ีพบในหลายประเด็น เช่น 
ประชาชนผู้ ใช้น า้ประปาของ อบต. ต้องการให้มีการตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงระบบน า้ประปาเม่ือมีปัญหา
อย่างรวดเร็ว และขอให้ปรับปรุงเร่ืองคณุภาพ ความสม ่าเสมอของระบบประปา เน่ืองจากน า้ประปาไมค่อ่ย
ไหล และบางครัง้ออกมาเป็นน า้สีแดงสนิม รวมถึงมีปัญหาน า้สกปรกมาก เม่ือ อบต. ท าการแก้ไขแล้วก็
ยงัคงพบปัญหาเดิมอีก เช่น ปัญหาเร่ืองน า้มีตะกอน ซึ่งเม่ือได้รับการเปล่ียนกรองน า้ไปแล้วก็ยงัเป็นปัญหา
เดิมอีก จึงท าให้ประชาชนผู้ ใช้น า้ประปาบางส่วนเห็นว่า คา่บริการเม่ือเปรียบเทียบกบับริการ และคณุภาพ
ของน า้ประปาอยูใ่นระดบัท่ีแพงเกินไป จงึขอให้ อบต. ทบทวนอตัราการเก็บคา่น า้ประปาด้วย 
 การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะพบว่า อบต. สามารถด าเนินภารกิจในด้านนีไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเม่ือไฟฟ้าสาธารณะดบัหรือขัดข้อง อบต. จะส่งเจ้าหน้าท่ีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แตอ่ย่างไรก็
ตามยงัคงพบว่า การติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะตามทางแยก และหวัมมุถนนยงัไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
ทัว่ถึง เน่ืองจากมีคา่ใช้จ่ายในการติดตัง้สงู และต้องด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การไฟฟ้า ทาง
หลวง เป็นต้น ทัง้นี ้อบต. มีการจดัเจ้าหน้าท่ีลงมาตรวจสอบในพืน้ท่ีเพ่ือซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะท่ีเสีย
หรือช ารุดอยา่งตอ่เน่ือง 
 การให้บริการบนส านักงาน เช่น การรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ การให้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า อบต.  
ส่วนใหญ่มีการจัดเจ้าหน้าท่ีส าหรับให้บริการแก่ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อ โดยมีทัง้การให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
และตรงกบัความต้องการ การดแูลเบือ้งต้นและสง่ตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ไปยงัสว่นงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ อบต. ได้
มีการปรับปรุงและพฒันาระบบบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากเพิ่มขึน้กว่าเดิม นอกจากนี ้อบต.  ยงัมี
การให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้มีการให้ข้อมลูโดยมีการประกาศเสียงตามสาย 
การให้ข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ต การให้เจ้าหน้าท่ี อบต. และ อสม. เป็นผู้ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการสร้างหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความทั่วถึงในการรับรู้ข่าวสารของ
ชมุชน 
 การให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยพบว่า อบต. ส่วนใหญ่มีการจดัเตรียมความ
พร้อมเป็นอย่างดี และมีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือพร้อมท่ีจะช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยได้ตามศักยภาพ
แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามหากต้องพบกับสาธารณภัยขนาดใหญ่ อบต. ก็ไม่สามารถดแูลได้อย่าง
ทัว่ถึง เน่ืองจากมีก าลงัเจ้าหน้าท่ี และเคร่ืองมือจ านวนน้อย ท าให้ไม่เพียงพอตอ่การให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนอย่างเต็มท่ี นอกจากนีผู้้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่า อบต. ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือ
ปอ้งกนัตนเองจากสาธารณภยัท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้งต้นด้วยตนเองได้ 
 การจดัเก็บขยะมูลฝอยพบว่า อบต. สามารถด าเนินการจดัเก็บขยะในพืน้ท่ีได้อย่างทัว่ถึง แตย่งัไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการของชมุชน ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่เห็นว่า อบต. ควรเพิ่มจ านวนเท่ียวในการเก็บ
ขยะ และต้องการให้ อบต. แจกถงัขยะท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เดมิ เน่ืองจากขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ ซึง่ผู้ให้ 
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ข้อมูลบางส่วนเห็นว่า อบต. ต้องสนบัสนุนให้ประชาชนมีการแยกประเภทของขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะท่ี
จ าเป็นต้องทิง้ 
 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนพบว่า อบต. มีการประกาศเสียงตามสายแจ้งเร่ืองราว
ต่างๆ ให้ชาวบ้านทราบโดยทัว่ถึง โดยใช้หอกระจายข่าวเป็นหลกั แต่อย่างไรก็ตามภาระรับผิดชอบยงัคง
เป็นหน้าท่ีของ อบต. ซึ่งผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่เห็นว่า อบต. ควรมีการปรับปรุงและพฒันากิจการหอกระจาย
ขา่วเดมิท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยต้องจดัตัง้คณะกรรมการในชมุชนเข้ามาเป็นผู้บริหารงานในการให้
ข้อมลูขา่วสาร โดยเฉพาะในเร่ืองเร่งดว่น และกิจกรรมของ อบต. ให้ชมุชนทราบอยูเ่สมอ  
 การจดัการสิ่งแวดล้อมพบว่า อบต. มีการจดัประชาคมแสดงความคิดเห็นกบัการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของชมุชน แตไ่ม่มีการด าเนินการในด้านตา่งๆ อย่างจริงจงั ในบางครัง้มีการส่งเจ้าหน้าท่ี อบต. 
มาตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน า้ ปริมาณขยะในล าคลอง ถนน แต่ไม่ได้ด าเนินการอย่าง
ตอ่เน่ือง ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่จงึอยากให้ อบต. มีการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรม 
 การบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐาน (ถนนและทางระบายน า้) พบว่า อบต. มีการพฒันาและปรับปรุง
อยา่งตอ่เน่ือง โดยผู้ ให้ข้อมลูสว่นใหญ่เห็นวา่ อบต. ต้องพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานไปทัว่ๆ ทกุพืน้ท่ี โดยมีการ
จดัล าดบัการด าเนินงานตามความเดือดร้อนของประชาชน และต้องส ารวจพืน้ท่ีจริงก่อนท าการพฒันาหรือ
ท าโครงการ จากนัน้จงึท าประชามติของความเห็น และความร่วมมือจากประชาชน นอกจากนี ้อบต. จะต้อง
มีการดแูลรักษา และซอ่มแซมอยา่งตอ่เน่ือง 
 ด้านระบบภาษีท้องถ่ิน มีประเดน็ท่ีสามารถอภิปรายได้คือ อบต. มีการพฒันาระบบการจดัเก็บภาษี
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และยืดหยุ่นสูง เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อประชาชนผู้ เสียภาษีเป็นอนัมาก ดงั
เห็นได้จาก อบต. มีการประกาศเสียงตามสาย เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าถึงก าหนดการช าระ
ภาษี รวมถึงมีการจดัท าเอกสารแจ้งเตือนการเสียภาษีก่อนล่วงหน้า และมีกิจกรรม อบต. เคล่ือนท่ีตาม
หมู่บ้านโดยมีบริการจัดเก็บภาษีในชุมชนท าให้ผู้ เสียภาษีไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง นอกจากนี ้ประเด็น
ส าคญัท่ีผู้ ให้ข้อมูลเกิดความประทบัใจ และกล่าวถึงตรงกนัคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ โดย
พดูจาสภุาพ รับฟังปัญหา และตอบข้อสงสยัเก่ียวกบัภาษีท าให้ผู้มาเสียภาษีได้รับข้อมลูอยา่งชดัเจน  
 ส าหรับ การขออนุญาตต่างๆ ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร การจดทะเบียนพาณิชย์ การประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และการจดัตัง้จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร เห็นได้ว่า การขอ
อนุญาตเพ่ือด าเนินกิจกรรมในพืน้ท่ีนัน้ มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ 
อบต. คอยให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี จึงสร้างความสบายใจให้แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ รวมถึงได้มีการ
ปรับปรุงเพ่ือลดระยะเวลา และการใช้เอกสารประกอบในแตล่ะขัน้ตอนให้ลดน้อยลง แตอ่ยา่งไรก็ตามมีผู้ให้
ข้อมลูวา่ อบต. ควรมีการจดัท าระบบตรวจสอบความก้าวหน้าของการขออนญุาตให้มีความรวดเร็วมาก 
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ยิ่งขึน้ รวมถึงควรมีการอ านวยความสะดวกโดยอาจตัง้ส านกังานย่อยส าหรับให้บริการขออนญุาตบนห้าง
ใหญ่ๆ หรือบนระบบอินเตอร์เน็ต 
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