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(1)
คำนำ
รายงานโครงการ การประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
ประจาปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นรายงานที่นาเสนอผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กาหนดไว้โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งได้แก่ 1) เพื่อ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 2) เพื่อสารวจความพึง
พอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง 3) เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และภารกิจ
เด่นของแต่ละสานัก/กอง และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทาง และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
รายงานโครงการ การประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
ประจาปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ คณะผู้ศึกษาได้จัดทาขึ้นเพื่อเสนอเทศบาลนครหาดใหญ่โดยได้ดาเนินการ
ประเมินและจัดทารายงานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตการศึกษา (TOR) และ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลอย่างครบถ้วนในทุก
ประเด็น

คณะผู้ศึกษา
สิงหาคม 2563

(2)
บทสรุปผู้บริหำร
การศึกษาโครงการ การประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
ประจาปี พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา 2) สารวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง 3) ศึกษาปัญหาการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนาและภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง และ 4) เสนอแนะแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทาการเก็บจากกลุ่มตัวอย่างใน 4 เขตเลือกตั้ง เขตละ 100 คน
รวมทั้งสิ้น 400 คน ในส่วนที่สองเป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มโดย
ใช้แนวสัมภาษณ์ (Interview Guide) โดยดาเนินการกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จานวน
36 คนจาก 5 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่ม
ข้าราชการ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มประชากรแฝง โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามได้นามา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่ข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การ
สนทนากลุ่ ม นั้ น ได้ น ามาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค Grounded Theory Approach เพื่ อ หารู ป แบบ
(Themes) ที่ปรากฏออกมาจากข้อมูลดังกล่าว ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 ในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1.1 ควำมพึ ง พอใจของประชำชนต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำมยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำใน
ภำพรวม
ในภาพรวมทั้งหมดนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ประจาปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับความพึง
พอใจจากคะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละยุทธศาสตร์จะพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการทางานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาค่อนข้างใกล้เคียงกันในทุก ด้าน แต่ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด 3
อันดับ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาการเมือง/การบริหาร เป็นสองด้านที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ

(3)
1.2 ควำมพึ ง พอใจของประชำชนต่อ กำรด ำเนิ น งำนของเทศบำลนครหำดใหญ่ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมทั้ง 8 ด้าน
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาการศึกษา และด้านการอนุรักษ์ บารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามล าดับ ขณะที่ความพึงพอใจต่าสุ ด 3
อันดับ ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาด การกาจัดมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสุดท้าย ด้านการพัฒนาตลาด หาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ
1.3 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ด้ า นการพั ฒ นาทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาสวนสาธารณะสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ การพัฒนา
“นครหาดใหญ่เมืองในสวน (City in the Garden)” การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย และการสนับสนุน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.4 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่ อกำรพั ฒนำตำมยุ ทธศำสตร์ ด้ำ นกำรพัฒนำด้ ำ น
เศรษฐกิจ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 2
ด้านในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจต่อการส่ งเสริมการท่องเที่ยว สูงกว่า การพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เล็กน้อย
1.5 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง/
กำรบริหำร
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง/การ
บริหารทั้ง 2 ด้านในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน สูงกว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เล็กน้อย
1.6 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ด้ ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้ง 4 ด้านในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ การป้องกันและ

(4)
บรรเทาอุทกภัย การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการการจราจรและการเดินรถภายในเขตเทศบาล
และสุดท้าย การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง
2. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่ตำมภำรกิจเด่นของ
แต่ละสำนัก/กอง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของทั้ง
5 สานัก และ 2 กอง ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจของสานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ การดาเนินงานตามภารกิจของสานักปลัดเทศบาล
การดาเนินงานตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม การดาเนินงานตามภารกิจของสานักการคลัง การ
ดาเนินงานตามภารกิจของสานักการศึกษา การดาเนินงานตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน
และสุดท้าย การดาเนินงานตามภารกิจของสานักการช่าง
3. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่ตำมภำรกิจเด่นของ
แต่ละสำนัก/กอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของทั้ง 5
สานัก 2 กอง อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นหรือ
ภารกิจสาคัญในแต่ละสานัก/กอง พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นหรือ
ภารกิจสาคัญของสานักการศึกษาสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่น
หรือภารกิจสาคัญของกองสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรื อภารกิจ
สาคัญของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือ
ภารกิจสาคัญของสานักการคลัง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของ
สานักการช่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของกองวิชาการและ
แผนงาน และสุ ด ท้ า ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ ภารกิ จ เด่ น หรื อ ภารกิ จ ส าคั ญ ของส านัก
ปลัดเทศบาล
4. ควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองสีเขียว
กลุ่มตัวอย่าง (ประชาชน) ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้หรือทราบว่าเทศบาลนคร
หาดใหญ่กาลังมุ่งสู่ความเป็น “เมืองสีเขียว” (Hatyai Green City) ขณะที่ยังมีอีกจานวนหนึ่ง (เกือบ
ครึ่ ง) ที่ยั งไม่ทราบเกี่ย วกับ การพัฒ นาเมืองสี เขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากนี้ ผลการ
ประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ต่อการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

(5)
5. ปัญหำกำรดำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและภำรกิจเด่นของแต่ละสำนัก/กอง
5.1 ปัญหำกำรดำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลในพื้นที่
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนา
กลุ่ม ประชาชนได้สะท้อนปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
นครหาดใหญ่ไว้อย่างหลากหลายและครอบคลุมในทุกประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
-ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม
ประชาชนสะท้อนปัญหาออกมา 12 ประเด็น เช่น ไม่ได้พัฒนาและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่าง
จริงจัง ไม่สามารถจัดการผู้ประกอบการร้านอาหารบางแห่งที่ยังมีการเทน้าทิ้งลงท่อระบายน้า ขาด
การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง ยังไม่ได้ส่งเสริมกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกประเภท
กีฬาเท่าที่ควรและขาดความตั้งใจในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬา เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้
ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปั ญหา/อุป สรรคในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการพัฒ นาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนสะท้อนปัญหาออกมา 5 ประเด็น เช่น การพัฒนาพื้นที่สีเขียวยัง
มีน้อยและไม่ได้ทาอย่างเป็นระบบ ยังไม่สามารถควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้าเสียลงสู่คลองโดยตรง
เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปั ญหา/อุป สรรคในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ประชาชนสะท้อนปัญหาออกมา 5 ประเด็น เช่น ไม่ได้มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ย ว ไม่ได้มีการปรั บ ปรุ งแหล่ งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ ดีขึ้น แหล่ งท่องเที่ยวในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ยังไม่มีอัตลักษณ์ไม่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา และไม่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง/การ
บริหาร ประชาชนสะท้อนปัญหาออกมา 4 ประเด็น เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังจากัดอยู่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น การ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอและการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่ค่อยทั่วถึงทาให้ประชาชน
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปั ญหา/อุป สรรคในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้น ฐาน ประชาชนสะท้อนปั ญหาออกมา 8 ประเด็น เช่น การปรับปรุงเกาะกลางถนนและการ
ซ่อมแซมถนนใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงจุดที่จะมี
การก่อสร้าง บางจุดยังขาดการขุดลอก/เก็บขยะในท่อระบายน้าทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังเมื่อฝนตก
เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5

(6)
5.2 ปัญหำกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจเด่นของแต่ละสำนัก/กอง ที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลใน
พื้นที่
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนา
กลุ่ม ประชาชนได้สะท้อนปัญหา/อุปสรรคในการดาเนิ นงานตามภารกิจเด่นของสานัก/กองไว้อย่าง
หลากหลายและครอบคลุมในทุกสานัก/กอง โดยจะขอยกมาเพียงตัวอย่างบางประเด็นเท่านั้น
-ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักปลัด เทศบาล เช่น ขาดความ
รวดเร็วในการให้บริการและไม่ได้อานวยความสะดวกในด้านเอกสารให้แก่ประชาชนในการให้บริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เช่ น ไม่ มี ก ารดู แ ลด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย ชุ ม ชนทุ ก กลุ่ ม อายุ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เป็ น ต้ น
รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการศึกษา เช่น ไม่ได้จัดการ
ปัญหาด้านความเหลื่อมล้าที่ให้โอกาสในการเข้าศึกษาของเด็กยากจน จานวนครูไม่เพียงพอในการ
ดูแลนักเรียน เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของกองวิชาการและแผนงาน เช่น ขาด
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ และไม่ได้มีการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารให้มีความครอบคลุมหรือเหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้ในบท
ที่ 4 และบทที่ 5
-ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการคลัง เช่น ขาดการอานวย
ความสะดวกในการให้บริการชาระภาษีและชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอไว้
ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการช่าง เช่น ไม่มีการกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการบารุงรักษาถนนและสะพานบางแห่ง รวมถึงไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ ขาดการบริหารพื้นที่ในการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รายละเอียดนาเสนอ
ไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5
-ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของกองสวั สดิการสังคม เช่น ขาดการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งโอกาสของประชาชนในด้ า นการประกอบอาชี พ ใหม่ ๆ เป็ น ต้ น
รายละเอียดนาเสนอไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5

(7)
6. ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนา
กลุ่ม ประชาชนได้เสนอแนะแนวทางสาหรับปรับปรุงการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ (รายละเอียดนาเสนอไว้ใน
ตารางสรุปในบทที่ 4 และบทที่ 5) ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวที่ได้จากพื้นที่ไปพิจารณา
ร่ ว มกั บ ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน 400 คนที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
อีก 36 คน แล้วทาการสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยจะขอยกตัวอย่างแนวทางของแต่ละยุทธศาสตร์
พอสังเขป ดังนี้
-ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม เช่น ควรพัฒนาด้าน
การรักษาความสะอาดในพื้ นที่สาธารณะ สองข้างถนนและตรอกซอกซอยต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ โดย
ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่ดูแลพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะ
พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.1 ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
-ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น ควรรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้าเข้ามาร่วมดูแลแหล่งน้า โดยอาจจะ
ตั้งเป็ น กลุ่ มอาสาดูแลคลอง หรื อ กลุ่ มคนรักษ์คลอง ในรูปแบบเครือ ข่า ยในการเฝ้ าระวัง โดยมี
อาสาสมัครของแต่ละชุมชนเข้ามาร่วม ที่สาคัญคือ ควรเชิญชวนให้มีอาสาสมัครจากทุกเพศและทุกวัย
ให้ได้มาทากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการนาสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ในการสื่ อสารทั้งภายในกลุ่ ม
สื่อสารกับผู้รับผิดชอบของเทศบาล และสื่อสารผลงานและกิจกรรมกับประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น
ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะพร้อมรายละเอีย ดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.1 ในบทที่ 5 ของ
รายงานฉบับนี้
-ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ควรสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองหาดใหญ่ อาทิ ปรับปรุงจุดขายสินค้าบริเวณใจกลาง
เมือง สร้าง Land Mark ใหม่ที่สามารถเป็นจุดถ่ายรูป Check in ที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะ
พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.1 ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
-ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร เช่น
ควรพัฒนาระบบและมาตรการในการดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของ
บ้ านเมืองมากขึ้น โดยอาจดาเนิ น การในลั กษณะของสภาชุมชนหรือสภาประชาชนและมีการจัด

(8)
กิจกรรมเวทีที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะ
พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.1 ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
-ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ในการ
ก่อสร้างใด ๆ ที่มีผลต่อความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประช าชน
ควรมีการติดตั้งป้ายประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน หรือใช้ช่องทางสื่อ Social Media ทั้งของ
เทศบาลนครหาดใหญ่และสื่อของเอกชน เช่น เพจกิมหยง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าและใน
เส้นทางก่อนถึงเขตที่มีการก่อสร้างควรมีป้ายบอกเป็นระยะ ๆ เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางและข้ อเสนอแนะ
พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.1 ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
7. ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่ตำมภำรกิจเด่นของแต่ละ
สำนัก/กอง
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนา
กลุ่ม ประชาชนได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานัก/กองไว้
อย่างหลากหลายและครอบคลุมในทุกสานัก/กอง (รายละเอียดนาเสนอไว้ในตารางสรุปในบทที่ 4
และบทที่ 5) ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวที่ได้จากพื้นที่ไปพิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของประชาชน 400 คนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักอีก 36 คน แล้วทาการ
สังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของแต่
ละสานัก/กอง โดยจะขอยกตัวอย่างแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานสาหรับแต่ละสานัก/กองพอ
สังเขป ดังนี้
- ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักปลัด เทศบาล เช่น ควรดูแลระบบ
การจัดการรถโดยสารให้ดียิ่งขึ้น ทั้งการจัดระบบการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมราคาให้มี
ความเป็นธรรม มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการเป็นต้น ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะ
พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.2 ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
- ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เช่น ควรปรับปรุงการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่น ควรมีการส่งเสริมการออก
กาลังกาย การส่งเสริมการบริโภคที่เหมาะกับช่วงวัย การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สู งอายุ กลุ่มแม่และ
เด็ก เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.2 ในบทที่
5 ของรายงานฉบับนี้
- ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการศึกษา เช่น ควรมีการจัดพื้นที่
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชน เช่น TK Park อุทยานการเรียนรู้ เป็น

(9)
ต้น ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.2 ในบทที่ 5 ของ
รายงานฉบับนี้
- ข้อเสนอแนะต่อ การดาเนินงานตามภารกิจเด่นของกองวิชาการและแผนงาน เช่น ควร
ปรับปรุงให้มีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่หลากหลาย เช่น เสียงตามสาย Facebook Line
Twitter E-mail โดยในการนาเสนอข้อมูลและการสื่อสารต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับประชาชนแต่
ละกลุ่ ม วั ย แต่ ล ะกลุ่ ม อาชี พ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ แ นวทางและข้ อ เสนอแนะพร้ อ มรายละเอี ย ด
อื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.2 ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
- ข้อเสนอแนะต่อ การดาเนินงานตามภารกิจเด่น ของส านักการคลั ง เช่น ควรพัฒ นาจุด
ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ โดยอาจจัดจุดบริการแบบ One-stop Service ผ่านหน่วยบริการที่ตั้งอยู่
ทั้ง 4 มุมเมืองเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องเข้าไปที่สานักงานเทศบาล เป็นต้น
ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.8.2 ในบทที่ 5 ของ
รายงานฉบับนี้
- ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการช่าง เช่น ควรมีการติดตั้งป้าย
ประกาศแจ้งการซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า ควรเพิ่มจุดไฟแสงสว่าง
ในบริเวณที่ยังไม่ทั่วถึง เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางและข้อเสนอแนะพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบายไว้ใน
หัวข้อ 5.8.2 ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
- ข้ อ เสนอแนะต่ อ การด าเนิน งานตามภารกิ จเด่ นของกองสวัส ดิ ก ารสั ง คม เช่ น ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั้งในแง่ของการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ หรือ หลักสูตรสร้างรายได้
โดยพิจารณาตามความจาเป็นและความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม เช่น ตามกลุ่มอาชีพ ได้แก่
เกษตรกร ผู้ รั บ จ้ า ง ตามกลุ่ ม คน ได้ แ ก่ คนพิ ก าร คนสู ง วั ย โดยค านึ ง ความสอดคล้ อ งกั บสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของเมือง และทาให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนาไปประกอบอาชีพได้โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พม. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โรงเรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น
รวมถึงการพัฒนาระบบตลาดเพื่อการรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์สีเขียว ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ทาง Online ในชื่อ “หาดใหญ่
คอมมูนิ ตี้ มาร์ เก็ต ” “Hatyai Community Market” โดยดูตัว อย่างของเพจ PSU BAZAAR ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น ทั้งนี้แนวทางและข้ อเสนอแนะพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ อธิบาย
ไว้ในหัวข้อ 5.8.2 ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
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เทศบำลนครหำดใหญ่
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ย อมรั บ ในระดับสากลว่า การบริห ารจัดการเมืองหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมัย ใหม่จ าเป็ น ต้ องให้ ความส าคั ญกั บการบริห ารผลปฏิ บัติ งาน ซึ่งมักประกอบด้ว ยการ
ประเมินผลการดาเนินงานของเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนาผลการประเมินดังกล่าวไป
ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการดาเนินงานในปีต่อ ไป เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
นั่นเอง ซึ่งการดาเนินงานในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการนาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management) มาใช้ในการบริหารจัดการเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ วางแผนหรือกาหนดยุทธศาสตร์ มีการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ มีการติดตามประเมินผล และนาผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ปรับปรุง
พัฒนาต่อไป ดังที่ National Performance Management Advisory Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้แนะนาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่า ควรประกอบด้วย
1. การวางแผนงาน (ท้องถิ่นควรกาหนดระดับผลงานที่ต้องการบรรลุ)
2. การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน (ท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสาหรับ
แผนงานต่าง ๆ เนื่องจากระดับผลงานตามข้อหนึ่งจะบรรลุได้ดีนั้นจาเป็นต้องอาศัยงบประมาณที่
เหมาะสมด้วย)
3. การดาเนินงานตามแผนงาน (การปฏิบัติงานหรือการดาเนินการตามแผนงานต่าง ๆ นั้น
ต้องสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางที่จะบรรลุซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ)
4. การประเมินผลการดาเนินงาน (เมื่อมีการดาเนินการตามแผนงานแล้ว ต้องประเมินผลการ
ดาเนินงานและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานดังกล่าว)
5. การรายงานผลการดาเนินงาน (ต้องมีการรายงานข้อผลการวิเคราะห์การดาเนินงานตาม
แผนงานที่ได้ทาการศึกษาต่อคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป)
นอกจากนี้ เมื่อได้ข้อมูล ผลการดาเนินงานที่ผ่ านการวิเคราะห์ เรียบร้อยแล้ ว นั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรหยุดตรงที่การวัดผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานเท่านั้น
หากแต่ต้องรู้ จั กก้าวข้ ามจุ ดดังกล่าวไปสู่การนาข้อมูลผลการดาเนินการดังกล่าวไปใช้ “ปรับปรุง
ผลงาน” ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (Moving from measuring and reporting to managing and
improving results) (National Performance Management Advisory Commission, 2010)
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การบริหารจัดการของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้นจะพบว่า มีการนาแนว
ทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ เช่นเดียวกับเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนา
อื่น ๆ ของประเทศและของโลก โดยจะเห็ นได้จากการที่เ ทศบาลนครหาดใหญ่ มี ก ารจั ดท าและ
ประกาศใช้แผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “มหานครแห่งความสุข” พร้อมทั้งพันธกิจไว้ 15 ข้อ และที่สาคัญได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร และ (5) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย
ต่าง ๆ ที่เปรี ย บเสมือนผลลั พธ์ย่ อยที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้อ งการบรรลุ อีก ด้ว ย จึงกล่ าวได้ว่ า
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้นาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
บ้านเมือง เฉกเช่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนาอื่น ๆ นั่นเอง
จากความตระหนักถึงความสาคัญในการประเมินผลการดาเนินงานว่า เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ในการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นในอนาคต กอรปกับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กาหนดไว้ว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล เทศบาลนครหาดใหญ่จึงกาหนดให้
มีการดาเนิ น โครงการการประเมินความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่
ประจาปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้นและเพื่อให้บรรลุการเป็น “มหานครแห่งความสุข” ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
โครงการประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ประจาปี พ.ศ.
2562 มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) เพื่อสารวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
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3) เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และภารกิจเด่นของแต่ละ
สานัก/กอง
4) เพื่อเสนอแนะแนวทาง และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
1.3 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
โครงการประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ประจาปี พ.ศ.
2562 ครั้งนี้ จะนาแนวคิด/ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งใช้ประกอบการวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา ซึ่ งประกอบไปด้วย
แนวคิดการบริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่น (Local Government Management) แนวคิดการจัด การเชิ ง
กลยุทธ์ (Strategic Management) แนวคิดการบริหารผลการดาเนินงานสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น (Performance Management for Local Government) แนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน (Public Participation) รวมทั้งข้อมูลภารกิจหน่วยงาน แผนพัฒนา และผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ ในการด าเนิ น การโครงการประเมิ น ความส าเร็ จ ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
เทศบาลนครหาดใหญ่ประจาปี พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ ได้กาหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นที่
ประเมิน
2. จัดทาแบบสอบถามเพื่อดาเนินการประเมิน
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
5. ทารายงานสรุปผลการประเมิน
1.4 ขอบเขตกำรดำเนินโครงกำร
การดาเนินโครงการประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
ประจาปี พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ มีขอบเขตด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) สารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การ

4
พัฒนา เพื่อค้นหาว่าโครงการใดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น ๆ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ประเมินระดับความพึงพอใจของเป้าหมายในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
ตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
3) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด และโอกาสการดาเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชน เพื่อใช้สาหรับการปรับปรุงระดับ
ความพึงพอใจ นอกจากนี้ ยังรวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อการดาเนินงาน
4) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาเพื่ อ เสนอแนวทาง และข้ อ เสนอแนะการ
ดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมสามารถนาไปปฏิบัติได้ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว
1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้ง 4
เขตการปกครองของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่
มีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ศึกษาจะทาการกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรดังกล่าวโดยใช้สูตรของ Yamane (1970) ที่กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ .05 จากนั้นจะทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ซึ่งการดาเนินการใน
ส่วนนี้ ผู้ศึกษาจะยึดข้อมูลประชากรที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่ที่มอบให้ผู้ศึกษาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยตารางข้อมูลประชากรดังกล่าวได้ระบุ
จานวนประชากรแบ่งตามเขต 4 เขต (ณ เดือนกันยายน 2562) ไว้ดังนี้
เขต 1 = 36,024 คน
เขต 2 = 33,854 คน
เขต 3 = 37,751 คน
เขต 4 = 37,349 คน
รวมทั้ง 4 เขต = 144,978 คน
นอกจากนี้ในตารางข้อมูลดังกล่าวยังมีประชากรจานวนหนึ่งคือ 11,863 คน ที่ในตารางข้อมูล
ระบุว่า “ไม่ระบุชุมชน” ซึ่งหากรวมจานวนนี้เข้าไปจะพบว่าตัวเลขประชากร ณ เดือนกันยายน 2562
จะเท่ากับ 156,841 คน ในเบื้องต้นผู้ศึกษาจะยึดตัวเลขจานวนประชากรแบ่งตามเขต 4 เขต รวมกัน
(ไม่นับรวมที่ไม่ระบุชุมชนเนื่องจากยังไม่แน่นอนว่าส่วนนี้หมายถึงอะไร) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้
ศึกษาจะยึดตัวเลขประชากรที่ 144,978 คน (4 เขต ณ เดือนกันยายน 2562) แล้วนาตัวเลขดังกล่าว
มาคานวณเพื่อกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1970) ซึ่งผลการคานวณได้
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จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 398.9 หรือประมาณ 399 คน จากนั้น ผู้ศึกษาจะทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) แบ่งประชากรออกเป็นชั้น (Stratum) ตามเขตการปกครอง 4 เขต
2) จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 399 คน จะทาการเลือกตัวอย่างโดยกาหนดสัดส่วนที่
เท่ากันจากประชากรทั้งหมด 144,978 คน โดยสัดส่วนที่กาหนด คือ 1 : 363
3) นาตัวอย่างที่สุ่มได้แต่ละชั้นมารวมกันเป็นจานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องการ ดังตาราง
ด้านล่าง
ตำรำงที่ 1 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร ณ กันยายน 2562 = 144,978
คน
เขต 1 = 36,024 คน
เขต 2 = 33,854 คน
เขต 3 = 37,751 คน
เขต 4 = 37,349 คน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

สุ่มโดยกาหนดสัดส่วนเท่า ๆ กัน (1 : 363)
99
93
104
103
399

นอกจากนี้แล้ว ผู้ ศึกษาอาจทาการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือสนทนากลุ่มกับตัวแทนประชาชน
กลุ่ ม ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ ห็ น มุ ม มองรอบด้ า นมากขึ้ น โดยท าการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key
Informants) กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการ 7 คน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม 7 คน กลุ่ม
ข้าราชการ 7 คน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 7 คน และกลุ่มประชากรแฝง 8 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน ทั้งนี้
แล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสม
1.4.3. ขอบเขตด้านระเบียบวิธีวิจัย (วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล)
การดาเนินโครงการในครั้งนี้จะปรับใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน
เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่รอบด้าน โดยในส่วนของวิธีวิจัยเชิงปริมาณนั้นจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะเป็น
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ต าม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งระดับ
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานัก/กองต่าง ๆ และระดับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน นอกจากนี้ ผู้ ศึกษาอาจพิจารณาเพิ่มข้อคาถามที่ให้ประชาชนประเมินระดับความสาเร็จ
ตามเป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์ (ตามการรับรู้หรือความรู้สึกของประชาชน) เพิ่มในแบบสอบถาม
ดังกล่าวด้วย
ขณะที่วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการ
สนทนากลุ่ ม (แล้ ว แต่ ส ถานการณ์และความเหมาะสม) โดยผู้ ศึกษาจะพัฒ นาแบบสั มภาษณ์เป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มต่าง ๆ (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เกี่ยวกับ
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นในอนาคต เป็นต้น
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจะทา
การวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่ข้อมูลเชิง
คุณภาพนั้น ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการตีความเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจะตีความ
ในลักษณะการตีความตามความเป็นจริงที่คาดว่ามีนัยยะ (Interpretivism) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์
ตีความดังกล่าวนี้จะใช้เสริมหรือประกอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หรือเพื่อให้เห็นประเด็นอื่น ๆ ที่อาจไม่ได้พบจากข้อมูลเชิงปริมาณ นั่นเอง
1.4.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาสาหรับดาเนินโครงการครั้งนี้ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาโครงการ
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562
2) ได้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
3) ได้ข้อมูลปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และภารกิจ
เด่นของแต่ละสานัก/กอง
4) ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในแต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
5) เทศบาลนครหาดใหญ่สามารถนาข้อมูลทั้งหมดข้างต้นไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาการดาเนินงานตามภารกิจของแต่ละสานัก/กอง ให้ดียิ่งขึ้นในปี
ต่อไป
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1.6 กิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกิจกรรมของโครงกำร
ตำรำงที่ 2 กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินกิจกรรมโครงการ
กิจกรรม
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4
1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นที่
ประเมิน
2. จัดทาแบบสอบถามเพื่อดาเนินการประเมิน
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
5. ทารายงานสรุปผลการประเมิน

บทที่ 2
การทบทวนแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการบริหารจัดการท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศ โดยรัฐบาลกระจายอานาจการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น อันมีกฎหมายให้อานาจให้สามารถ
ดาเนินกิจกรรมและบริ การสาธารณะที่ จาเป็นและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภายใต้หลักของความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีองค์กรทางการบริหารของท้องถิ่น
นั้นเองเป็นผู้ดาเนินการ (วิชชุกร นาคธน, 2550)
2.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการท้องถิ่น
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอน หรือ
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่อง และส่งผลซึ่งกันและกัน การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นการบริการ
สาธารณะที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับการบริหารงานภาครัฐ คือ การบริหารงานสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนมี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี (Well-Being) และท าให้ ป ระเทศชาติ บ้ า นเมื อ งมี ค วามปลอดภั ย
(National Security) แต่อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกัน ไปในแต่ล ะท้ องถิ่น เนื่องจากในแต่ ล ะ
ท้องถิ่นมีปัญหา ความต้องการ ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมแตกต่างกัน
(รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, 2551 อ้างถึงใน ณัฐณิชานันท์ เดชอาไพ, 2556)
อานวย บุญรัตนไมตรี และนิพนธ์ ไตรสรณะกุล (2558. อ้างถึง วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545)
กล่าวว่า การบริหารท้องถิ่น เป็นการบริหารในลักษณะกระจายอานาจการบริหารซึ่งรัฐได้มอบหมาย
ให้ท้องถิ่นดาเนินการเอง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสบริหารงานของท้องถิ่นด้วยตนเอง โดย
มีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร โดยมีความประหยัด มีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผ ล ตรงกับ ความประสงค์ของประชาชน อีกทั้ง ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเลื อ กตั้ ง
ผู้บริหารท้องถิ่นขึ้นมาทั้งหมด หรือแต่งตั้งผู้บริ หารท้องถิ่นขึ้นบางส่วนจากข้าราชการอื่น เพื่อทาการ
บริหารราชการในท้องถิ่นนั้น เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น โดยมี
แนวคิดว่า ประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ถึงความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่าองค์กรอื่น และย่อมมีความ
ผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น ๆ
การบริหารจัดการท้องถิ่น หมายถึง การบริหารจัดการในองค์กรท้องถิ่นโดยคณะผู้บริหารทา
หน้าที่ในการบริหารจัดการ โดยมีอานาจในการกาหนดนโยบาย อานาจการเงินและการคลัง เพื่อ
ดาเนินการภายในกรอบกฎหมายกาหนด เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนในท้องถิ่นนั้น
(อรรจน์คชา สมกล้า, ม.ป.ป.)
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ทั้งนี้ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548 อ้างถึงใน ปัณณทัต นอขุนทด, 2556) กล่าวถึง การบริหาร
จัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration)
และการบริหารการบริการ (Service Administration) ว่า แต่ละคามีความหมายคล้ายคลึงกัน 3 ส่วน
คือ (1) เป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ (2) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย
การคิดหรือการวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินผล และ (3) มีเป้าหมาย คือ การพัฒนา
ประเทศเพื่อทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง ในแต่ ล ะค ามี จุ ด เน้ น ต่ า งกั น กล่ า วคื อ การบริ ห ารจั ด การ เน้ น การน าแนวคิ ด การจั ด การของ
ภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ ขณะที่การบริหารการพัฒนา ให้ความสาคัญเรื่ องการ
บริหาร การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการ
บริหารการบริการ เน้นเรื่องการอานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน
นอกจากนี้ การปกครองท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน ยังได้มีการให้ความหมายการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
การจัดการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Management: NPM) คือ แนวทางการจัดการ
ภาครัฐ ที่รัฐนาเอาวิธีการบริหารจัดการแบบเอกชนมาประยุกต์ใช้กับการจัดการในภาครัฐ โดยแนวคิด
NPM เน้นการลดขนาดของหน่วยงานให้เล็กลง มีการนาวิทยาการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เน้นวินัยและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ดังนั้น การนา
แนวคิดการจัดการสาธารณะแนวใหม่มาใช้กับการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องจาเป็น เนื่องจากจะช่วยให้
ท้องถิ่นมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพ (Thumkosit, 2548 อ้างถึงใน อานวย บุญรัตนไมตรี และ
คณะ, 2559)
การจัดการปกครองที่ดี (Governance) เป็นแนวคิดใหม่ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เน้น
รู ป แบบการบริ ห ารประเทศแนวใหม่ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ให้
ความสาคัญกับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการปกครอง และการใช้อานาจเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีทั้ง
ในด้านการจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองประเทศ (Thumkosit, B.E.2550 อ้าง
ถึงใน อานวย บุญรัตนไมตรี และคณะ, 2559)
ส่วนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี เป็นการบริหารจัดการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการ
บริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และประชาสังคม (Civil Society) โดยการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี เป็นปัจจัยที่นาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะของการบริหารงานแนวใหม่ และการส่งเสริมภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วม ดังนั้น การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี จึงหมายถึง การกระจายการให้บริการสาธารณะในท้องถิ่น
ออกไปให้กว้างมากขึ้นสู่ขอบเขตของสังคมโดยรวม ด้วยการให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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บริหารจัดการท้องถิ่นในรูปเครือข่าย (Network) เพื่อการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชน (อานวย บุญรัตนไมตรี และคณะ, 2559)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ทาให้สรุปความหมายของ การบริหารจัดการท้องถิ่น ได้ว่า
เป็นการบริหารในลักษณะกระจายอานาจการบริหารซึ่งท้องถิ่นดาเนินการเอง ด้วยการให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล และตรง
กับ ปั ญหา ความต้องการของประชาชนในท้ อ งถิ่น นั้น ๆ โดยเน้นการน าแนวคิ ดการบริ ห ารของ
ภาคเอกชนมาปรับใช้ให้มีความทันสมัย พร้อมกับให้มีการบริหารจัดการภารกิจให้เป็นไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาลด้วย
2.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นเรื่องสาคัญของการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากในการจัดทา
บริการสาธารณะนั้น กิจกรรมทางการบริหารส่วนใหญ่จาเป็นต้องใช้อานาจปกครองในการดาเนินการ
เช่นเดียวกับการจัดทาบริการสาธารณะอื่นของรัฐบาลกลางเช่นกัน
ภายใต้หลักการแห่งนิติรัฐ การดาเนินการของรัฐ หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การใช้อานาจจัดทาบริการสาธารณะใด จะต้องมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายรองรับเสมอ
มิฉะนั้นจะไม่สามารถดาเนินการใดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ จาเป็นต้องอยู่ภายใต้หลักการนี้เช่นกัน ดังนั้น การดาเนินการ
จัดทาภารกิจในการให้บริการสาธารณะซึ่งดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องมีกฎหมายรองรับการใช้อานาจของตนเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไป
2.1.2.1 อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1) อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยแห่งรัฐ ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนำจของประชำชนหรือท้องถิ่น
ตำมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยอื่นซึ่งมีผลบังคับเป็นกำรทั่วไป
การก าหนดอ านาจให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ในลั ก ษณะนี้ เป็ น กฎหมายก าหนดไว้ เ ป็ น การทั่ ว ไป
ครอบคลุมพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ประเทศ มิได้กาหนดเฉพาะสาหรับท้องถิ่น ใด
ท้องถิ่นหนึ่ง เช่น อานาจว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
อานาจว่าด้วยสิทธิชุมชน ฯลฯ ซึ่งกาหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
(2) อำนำจหน้ ำที่ตำมกฎหมำย ซึ่งกำหนดให้ เป็นอำนำจหน้ำที่ขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบโดยเฉพำะ
กฎหมายลั ก ษณะนี้ ก าหนดไว้ เ พื่ อ ให้ อ านาจกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถ
ดาเนินการจัดทาบริ การสาธารณะที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้ อมของตนเอง กฎหมาย
ลักษณะเช่นนี้อาจเรียกว่า “กฎหมายท้องถิ่น ” เนื่องจากมีผลบังคับใช้เฉพาะภายในท้องถิ่นที่ออก
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กฎหมายนั้นเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันต่อท้องถิ่นอื่น ทั้งนี้ การตรากฎหมายท้องถิ่นจะต้องมีฐานอานาจ
ของกฎหมายในชั้นที่สูงกว่ารองรับ หรืออีกนัยหนึ่งต้องอาศัยอานาจแห่งกฎหมายแห่งรัฐ ในกรณีของ
ประเทศไทยกฎหมายท้องถิ่นอาจเรียกโดยรวมว่า “ข้อบัญญัติ” (วิชชุกร นาคธน, 2550)
สาหรับกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
1) กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) กฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหาร พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหาร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
3) กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา ได้แก่ แนว
ทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาบริหารบ้านเมือง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) กฎหมายเกี่ ย วกั บ การเงิ น การคลั ง การงบประมาณ และรายได้ ท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติกรมขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติ
การเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย พ.ศ. 2456 พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2542
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บการจอดยานยนต์ ใ นเขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าล พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูล ค่าเพิ่ม พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติภาษีบารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2508 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติภาษีอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.
2540 พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น พ.ศ. 2475 พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานสิ น เชื่ อ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2518 ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2541
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.
2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
5) กฎหมายปกครองสาหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกา
บริหารบ้านเมือง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
6) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่ พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
7) กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543
8) กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2534 (สถาบันพระปกเกล้า,
2563)
2.1.2.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกอดีตถึงปัจจุบัน
เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นมีความเป็นมายาวนาน ดังนั้น ผู้
ศึกษาจึงหยิบหยกมาเพียงบางส่วนเพื่อให้เห็นภาพรวมของกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ๆ
ดังนี้
(1) กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นภำยใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นได้เข้าสู่
ยุคของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยหลักการตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกั บการปกครอง
ท้องถิ่น มาตรา 282-290 ที่บัญญัติให้รัฐต้องให้อิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองและตาม
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หลักเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น การกากับดูแลจะทาตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง รวมทั้งมีอานาจหน้าที่ของตนเอง
นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายโอนอานาจหน้าที่ที่เป็นของท้องถิ่น แต่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนกลางไปให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และยังมีมาตรการเพิ่มขีดความสามารถหรือประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สูงขึ้นด้วย และที่สาคัญ คือ การส่งเสริมสิทธิของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นสามารถถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น รวมทั้ง การเข้าชื่อตามจานวนที่กฎหมายกาหนด เพื่อขอให้สภาองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่ต้องการได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่า ประชาชนสามารถขอรับการ
สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ถ้าเรื่องที่ร้องขอนั้นอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ กฎหมายและปรับปรุงกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้ องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีจานวน 12 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญัติ อ งค์ การบริห ารส่ ว นจั ง หวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่า
ด้ ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ดารงค์
วัฒนา, 2544)
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
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ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 282 การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทาเท่าที่จาเป็น และมีหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบั ญญั ติ โดยต้องเป็นไปเพื่ อ การคุ้ม ครองประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น หรื อ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสาคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้
มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีย่อมมีอานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการ
ดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็ นอิสระใน
การกาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด
และประเทศเป็นส่วนรวมด้วย (โกวิทย์ พวงงาม, 2552)
(3) กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกับ “กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี” ได้แก่
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรค
แรกได้กาหนดว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
กาหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ ซึ่งจะนาไปสู่ผลลัพธ์ของการบริหารราชการที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการ โดยขยายความวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิน (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ให้ ส่ ว นราชการและข้าราชการ ที่จะ
ดาเนินการไปสู่เป้าหมายหลัก โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วน
ราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการเลือก
ปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ และสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่ บ ท แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 29 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 “การบริการประชาชนและการติดต่อ
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ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทาโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กาหนดด้วย”
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 33 ให้ส่วน
ราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์
อื่นประกอบกัน”
มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 34 ในกรณีที่มีการยุบ
เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้า มมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรือ
อานาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลและ
ความจาเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.”
มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก านี้ ให้ จั ด ท าเป็ น แผนสามปี โ ดยมี ห้ ว งระยะเวลาตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ ในพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง 3 ประเภท ยั ง
กาหนดให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 45/1 กาหนดว่า
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
พระราชบั ญญัติ เ ทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 วรรคสอง กาหนดว่า การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การ
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จัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1
กาหนดว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2563)
2.1.3 หลักการ/แนวทาง/องค์ประกอบในการบริหารจัดการท้องถิ่น
คุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งของระบบบริหารจัดการที่ดี คือ การกระจายอานาจ และ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี (Good Local Governance) ซึ่งไม่ได้มีความหมายเพียง
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐ เท่านั้น แต่ รวมถึง การ
กระจายอานาจให้กับองค์กรภาคประชาชนและประชาสังคมในพื้นที่ด้วย (ดารง วัฒนา, 2544)
ทั้งนี้ หลักการสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรระลึกถึงและพึงปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย (1) การมีวิสัยทัศน์และการวางแผนอย่างมี
ขั้นตอน (2) การมองประโยชน์ของส่วนรวมหรือชุมชนท้องถิ่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในระยะสั้น
(3) การเลื อกนโยบายหรื อวิธีการที่เกิดประโยชน์สู งสุ ด และได้ผ ลส าเร็จคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้
(4) การท างานเชิ ง รุ ก และไม่ ก ลั ว การเปลี่ ย นแปลง (5) การสร้ า งการเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
(Knowledge Management) การตัดสินใจร่วมกันภายในองค์กร (Collective Decision Making)
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และเน้นการทางานที่เป็นเลิศตลอดเวลา (6) การมีวินัยใน
การปฏิบัติงานและมีวินัยในทางการเงินการคลัง (Fiscal Discipline) และ (7) การติดตามประเมินผล
สารวจความพึงพอใจ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงงานอยู่เสมอ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2558)
รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ (2551 อ้างถึงใน ณัฐณิชานันท์ เดชอาไพ, 2556) ได้กล่าวถึงแนว
ทางการบริหารงานภาครัฐ ว่า เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ครอบคลุมภารกิจอัน
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ประการ ได้แก่
1) การกาหนดนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากนโยบายและแผนเป็นเครื่องกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น
2) การจัดองค์กร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) การบริหารการคลังท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการด้านการคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการดาเนินภารกิจของท้องถิ่น รายได้ของท้องถิ่นส่วน
ใหญ่มาจากภาษีของประชาชน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
รอบคอบ มีการจัดลาดับความสาคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
4) การควบคุม ตรวจสอบการดาเนินกิจการท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินกิจการบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารท้ องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดระบบ
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม
อี ก ทั้ ง ควรเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการควบคุ ม ตรวจสอบการ
ดาเนินงานด้วย
นอกจากนี้ การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี (Good Local Governance) ยังมีแนวทางที่สาคัญ
คือ
1) มีการพึ่งพาซึ่งกัน และกัน (Interdependence) ในด้านการบริการสาธารณะ (Public
Service) เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการสาธารณะ (Boundary) ของภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคอาสาสมัครที่เคยแบ่งหน้าที่อย่างชั ดเจนไปสู่การให้บริการสาธารณะที่ไม่มีการแบ่ง
ขอบเขตกันชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมสามารถให้บริการสาธารณะได้ตามขีดความสามารถโดย
ไม่แบ่งแยกว่าเป็นงานของราชการ หรือของราษฎร
2) ภาคต่ า ง ๆ ในเครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction) กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรและเป้าหมายร่วมกัน
3) การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยมีรากฐานจากการเชื่อใจกัน (Trust) และการใช้
กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ร่วมกัน เพื่อการต่อรองและตกลงโดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วม
4) มีความเป็นอิสระจากรัฐในระดับหนึ่ง เนื่องจากรัฐไม่ได้ส ร้างเครือข่ายขึ้น แต่เครือข่าย
ต่าง ๆ ก่อตัวขึ้นมาเองโดยอิสระ และสัมพันธ์กันในแนวราบ จึงทาให้รัฐไม่ส ามารถชี้ทิศทางของ
เครือข่ายได้ทั้งหมด แต่จะใช้วิธีทางอ้อมในการกระตุ้นและส่งเสริม (ดารง วัฒนา และคณะ, 2544)
สุเมธ แสงนิ่มนวล (2556) ได้ทาการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
การบริ ห ารจั ดการที่ดี พบว่า องค์ประกอบในการบริห ารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1) มีผู้นาองค์กรดี กล่าวคือ ผู้นาที่มีคุณลักษณะของภาวะผู้นาสูง สามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อย
ตาม และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ในการทางานได้
ชั ด เจน และมี เ ป้ า หมายการด าเนิ น งานที่ มุ่ ง ผลประโยชน์ ต่ อ ประชาชน มี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่แท้จริง ที่สาคัญต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม คือ บริหารงานด้วยความ
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบสูง
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2) มีการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ดีเด่น จะมีการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น นักปกครองท้องที่ ข้าราชการ
เจ้ าหน้ าที่ ประชาชน และสถาบั นการศึ ก ษาที่ อ ยู่ใ นเขตท้ อ งถิ่น เข้า มามีส่ ว นร่ว มในทุ กเรื่ อง ทุก
กระบวนการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนจะทาให้การดาเนินงานราบรื่น และ
ประสบความสาเร็จ
3) มีการบริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ คือ มีการบริหารงานครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ตามแนวคิดทฤษฎีกระบวนการบริหาร PA-POSDCoRB อันประกอบด้วย
- ด้านนโยบาย (Policy) คือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวนโยบายในการบริหารงานไว้ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
- ด้านอานาจหน้าที่ (Authority) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางานตามหน้าที่
ที่กฎระเบียบ และกฎหมายได้กาหนดไว้ โดยอานาจหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น
- ด้านการวางแผน (Plan) โดยในการวางแผนพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนงานทุกขั้นตอน เพราะจะทาให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อนามากาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแผนโครงการต่าง ๆ
- ด้านการจัดองค์กร (Organization) กล่าวคือ มีการจัดโครงสร้างการบริห ารไว้
อย่างชัดเจน มีสายงานครบถ้วนตามภารกิจขององค์กร มีการกาหนดขอบข่ายอานาจหน้าที่ของแต่ละ
ตาแหน่ง และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
- ด้ า นการบุ ค ลากร (Staff) มี ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงในการปฏิ บั ติ ร าชการของทุ ก
หน่วยงานในสังกัด การจัดให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้แก่บุคลากร รวมทั้งมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยประเมินจากข้อตกลงในการปฏิบัติราชการที่ได้จัดทาไว้
- ด้านการอานวยการ (Direct) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งการ โดยมีการสั่งการตามล าดับ
ขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา มีการมอบอานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและยุติธรรม
- ด้านการประสานงาน (Coordinate) โดยในการดาเนินโครงการต่าง ๆ มีการ
ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านพื้นที่ อุปกรณ์ งบประมาณ อันก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งทาให้การดาเนินโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น
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- ด้ า นการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน (Report) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการหรือว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกมาดาเนินการแทนคณะกรรมการ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน มีการวิเคราะห์
การประเมินและสรุปผลเสนอผู้บริห าร รวมทั้งนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนไป
ปรับปรุงการบริหารงานและการให้บริการประชาชน
- ด้านการงบประมาณ (Budget) มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินงานให้กับทุกหน่วยงาน และโครงการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ไม่มี
การทุจริต มีความโปร่งใสในการดาเนินการประกาศสอบราคาและประกวดราคา มีการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดพัสดุ มีการเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างในทุกโครงการให้ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชนได้รับทราบ มีการจัดทาและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รวมถึงมีการ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
4) มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างให้ประชาชนเกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพราะประชาชนในท้องถิ่ นย่ อ มรู้
ปัญหาและความต้องการได้ดีกว่าผู้อื่น
5) มีจิ ตใจ “ธรรมาภิบ าล” คุณลั กษณะที่ส าคัญขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ มี ก าร
บริหารจัดการที่ดี คือ จะมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลั กความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มีการ
ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ซึ่งกล่าวถึงการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ ได้แก่ (1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน (2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) การ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (6) การอานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6) มีความสามัคคีปรองดอง กล่าวคือ มีการทางานเป็นทีม มีความสามัคคี ความปรองดอง
ความเมตตา และความเอื้ออาทรต่อกัน รวมไปถึงการทางานร่วมกันของข้าราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนในชุมชน การร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งการที่ทุก
ภาคส่วนให้ความร่วมมือกันทาให้การทางานราบรื่น ไม่เกิดความขัดแย้ง งานจึงประสบความสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพ
7) มีนวัตกรรม นอกจากการบริหารงานให้บรรลุตามภารกิจหน้ าที่แล้ว ยังมีนวัตกรรม หรือ
โครงการริ เริ่ มใหม่ ๆ ที่เป็ น ประโยชน์ ทันสมัย และถูกใจประชาชน การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
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นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยสร้างความ
แตกต่างและความเหนือกว่าองค์กรอื่น ๆ ด้วย
8) มี ม าตรฐาน กล่ า วคื อ มี ก ารด าเนิ น งาน บริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบเป็ น ระเบี ย บ
ประหยัด คุ้มค่า ยั่งยืน เช่ น การบริการในสานักงานมีแผนผังขั้นตอนเห็นชัด เข้าใจง่าย สามารถ
ดาเนินงานได้ตามขั้นตอนจริงและเหมาะสม มีการจัดระบบข้อมูล แยกแยะเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้การ
บริการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
9) มีต้นทุนที่ดี ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ การบริห ารงานประสบความสาเร็จ นั่นก็คือ การมี
ต้นทุนที่ดี ซึ่งประกอบด้วยทุน 4 ประการ ได้แก่ 1) บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มี
ความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันขันแข็งในการทางาน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง อีกทั้ง ประชาชนมีความพร้อมและมีความรู้ในเรื่องการพัฒนา การมีส่วนร่วม และบทบาท
หน้าที่ กระบวนการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน 2) มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ใน
การทางานครบถ้วน ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ช่วยลดขั้นตอนในการทางาน และช่วยเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานในสานักงาน
3) การมีงบประมาณอย่างเพียงพอ หรือหากไม่เพียงพอ ก็มีการขอสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน จนเพียงพอแก่ขนาดและกิ จกรรมขององค์กร 4) ผู้นาขององค์กร มี (1) พลัง
ความคิด คือ มีความเฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก และมีวิสัยทัศน์ (2) พลังการ
ทางาน คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ (3) พลังบุคลิกภาพ คือ มี
บุคลิกของผู้นา มีความน่าเชื่ อถือ น่าเคารพ น่าเลื่อมใส (4) พลังแห่งมนุษยสัมพันธ์ คือ การลงพื้นที่
พบปะชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง เป็นนักประสานงานที่ดี สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาค
ส่วนในการปฏิบัติงาน และ (5) พลังแห่งการพูดและการสื่อสารที่ดี คือ สามารถสื่อสารวิสั ยทัศน์
นโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถโน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจ ความรัก
ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2.2.1 ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เป็ น วิ ธี ก ารจั ด การแบบหนึ่ งที่ มุ่ ง เน้น กิ จ กรรม 3 ประการ ได้ แ ก่
(1) การกาหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กรให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ (2) เน้นการดาเนินการ พัฒนา ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ขององค์กรให้สามารถนา
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไปสู่ก ารปฏิบัติ และ (3) เน้นในเรื่องการกากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินผล
การดาเนิ น การตามกลยุ ทธ์เพื่ อทราบถึง ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคเพื่อนามาปรับปรุง ต่ อ ไป
(ปัณรส มาลากุล ณ อยุทธยา, 2550)
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้การดาเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานขององค์กร (พรรณนภา อินทพงษ์พันธ์, 2554)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นาและอาศัย
การวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัด สินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์กรและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง อันจะนาความสาเร็จมาสู่องค์กรได้ (เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561)
2.2.2 ความสาคัญ/ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2550) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น สามารถจัดสรร
ทรั พ ยากรขององค์ ก รให้ มี ทิศ ทางและล าดั บความส าคั ญ ที่ชั ดเจน มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ระหว่าง
ส่ ว นย่ อยขององค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรมีความ
ตระหนักถึงโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กร ดังนี้
1) ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รมี ก รอบและทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน โดยก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่ งที่กาหนดทิศทางของ
องค์กรจะเป็นแนวทางในการกากับ ใช้ทรัพยากรขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
2) ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ โดยการพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ทาให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สามารถ
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละทิ ศ ทางการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งกั บ สภาวะความ
เปลี่ยนแปลงได้
3) ช่วยสร้างความพร้อมให้แก่องค์กร ในการกาหนดวิธีการหรือแนวทางในการดาเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร องค์กรจะต้องวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อคิดค้นแนวทางในการดาเนินงานที่เหมาะสมที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอัน
น าไปสู่ ก ารจั ด การความเปลี่ ย นแปลงที่ดี ขึ้ น ท าให้ อ งค์ ก รมี ก ารเตรี ยมความพร้ อ มในการรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายในองค์กร
4) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันนี้สามารถเกิดขึ้นจาก
การบริการที่มีคุณภาพ มีคุณค่า เหมาะสม การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นความพยายามในการแข่งขัน
กับศักยภาพของตนเองหรือในเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวัง
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่
องค์กร และเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร
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5) ช่วยให้การทางานมีความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีการกาหนดกลยุทธ์
การประยุกต์ใช้ และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดความเข้า ใจตรงกันโดยเฉพาะ
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร และเกิดความร่วมมือ อีกทั้งจะช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารองค์กรในส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้าหมายในการดาเนินงาน
ทาให้สามารถจัดลาดับการดาเนินงานตามความสาคัญได้
6) ช่วยให้องค์กรมีมุมมองที่ครอบคลุมโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการเชิงกลยุทธ์
เป็นวิธีการบริหารที่คานึ งถึงปัจ จัยภายในและภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ยกับองค์กร เช่น
เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้รับบริการ และคู่แข่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนมีความคาดหวังต่อองค์กรแตกต่าง
กัน หากองค์กรสามารถตอบสนองความคาดหวังนั้นได้จะทาให้บุคคลเหล่านั้นให้การสนับสนุนหรือให้
ความร่วมมือในการดาเนิน งาน (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2542 อ้างถึงใน เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ,
2561)
โดยสรุป การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ได้ดีขึ้น โดยมีกรอบทิศทางทางที่ชัดเจน มีการทางานมีความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่อันช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน
2.2.3 หลักการ/แนวทาง/องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
หลักการสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้
1) เป็ น การบริ ห ารที่ มุ่ ง เน้ น ถึ ง อนาคต (Future-Oriented) โดยการสร้ า งหรื อ ก าหนด
วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ และวัตถุ ป ระสงค์ข ององค์ กรอย่า งเป็น ระบบ โดยการคาดการณ์ แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และนามาปรับทิศทางการดาเนิ นงานเพื่อให้องค์กรมีทิศทาง
และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างจากการบริหารวันต่อวันที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้นั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
2) เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Change-Oriented)
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด การการเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก รทั้ ง ระบบ โดย
ครอบคลุมโครงสร้างขององค์กร เทคโนโลยี บุคลากร และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้สอดคล้อง
และเกื้อหนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้
3) เป็ น การบริ ห ารแบบองค์ รวม (Holistic Approach) การจั ด การเชิ ง กลยุท ธ์ เ ป็น การ
บริ ห ารที่ มุ่ ง เน้ น การบรรลุ ถึ งเป้ าหมายโดยรวมขององค์ ก รทั้ ง หมด โดยมี ก ารถ่ า ยทอดวิสั ยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การดาเนินการของ
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องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นการถ่ายทอดเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ถือ
เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
4) เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดาเนินงาน (Result–Based Focus) โดยมีการ
ระบุ เ ป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ รวมทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจน มี ก ารประสานและ
หล่ อหลอมทรั พยากรไปใช้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ ส ามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้
5) เป็นการบริหารที่ให้ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder-Oriented) การ
จัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารที่คานึงถึงความต้องการขององค์กร และความสาคัญของผู้ที่มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย กับ องค์กรหลายกลุ่ ม เช่น ลู กค้า ชุมชน หน่ว ยงานของรัฐ เป็นต้น ผู้ บริห ารจาเป็นต้ อ ง
วิเคราะห์ความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ขณะเดียวกันต้องสามารถจัดลาดับความสาคัญที่
เหมาะสมในการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดด้วย
6) เป็นการบริหารที่ มุ่งเน้นการวางแผนระยะยาว (Long–Range Planning) การจัดการ
เชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์ มีความเกี่ยวข้องหรื อมีผลต่อทิศทางการดาเนินงานใน
ระยะยาวขององค์กร (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2542 อ้างถึงใน เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561)
องค์ประกอบของการกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถแบ่งได้ดังนี้
1) การตรวจสอบสภาพแวดล้ อ ม (Environmental Scanning) การตรวจสอบสภาพ
แวดล้อมหรือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร
โดยเริ่มจากการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ SWOT
Analysis ได้แก่ จุดแข็ง Strengths: S จุดอ่อน Weaknesses: W โอกาส Opportunities: O และ
อุปสรรค Threats: T
2) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) คือ การจัดทาแผนระยะยาว เพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิผล มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับโอกาสและอุ ปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย การ
ก าหนดพั น ธกิ จ องค์ ก ร การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งเจาะจงเพื่ อ บรรลุ ผ ลส าเร็ จ การพั ฒ นา
กลยุทธ์ และการกาหนดนโยบาย
3) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) เป็นการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการ เพราะเป็นการตัดสินใจประจาวันเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใช้ในการดาเนินการขององค์กร
4) การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and control) การควบคุมและประเมินผล
กลยุทธ์สามารถชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนการดาเนินการขององค์กร ซึ่งผู้บริหารอาจต้องทาการปรับกลยุทธ์
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ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินงานตามกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ตามที่ต้องการ (Wheelen and Hunger, 2012 อ้างถึงใน จตุพร เสถียรคง, 2557)
สาหรับกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ คือ การวิเคราะห์ถึง ปัจจัยและสภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้ง
สถานะของตัวองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือ
สภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและ
ข้อจากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง (เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561)
1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เพื่อหาโอกาส
และภัยคุกคาม โดยพิจารณาจาก
(1) สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ได้แก่ สภาพสังคม กระแสสังคม และชุมชนรอบข้าง
(Social: S) แนวโน้ ม พั ฒ นาการด้ านเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บองค์ ก ร (Technology: T) สภาพ/
แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) การเมือง นโยบายทางการเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Politics: P) และแนวโน้ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ อ งค์ ก ร
(International: I)
(2) สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กรโดยตรง ได้แก่ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
เป็นต้น
1.2) การวิ เ คราะห์ ส ภาพภายในองค์ ก ร (Internal Situation) เพื่ อ หาจุ ด แข็ ง และ
จุดอ่อน เช่น การเงิน กฎระเบียบ การจัดการ และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น (ปัณรส มาลากุล ณ
อยุธยา, 2550)
ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ ประกอบด้วยโอกาส ข้อจากัดที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก จุ ดแข็งและจุ ดอ่อนที่เกิดจากปัจจัยภายในหรือที่นิยมเรียกกันว่า การวิเคราะห์ SWOT
(SWOT Analysis: Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร
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ภาพประกอบ 1 การวางแผนกลยุทธ์
ที่มา: ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2550.
2) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
การกาหนดกลยุทธ์จะเริ่มต้นจากการกาหนดจุดมุ่งหมายขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยการประมวลข้อมูลทั้งหมดจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Portfolio
approach) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ SWOT จะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ในระดับองค์กรโดยรวม
(Corporate Level Strategy) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลัก (Grand Strategy) ที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้
ตั ด สิ น ใจว่ า ควรน ากลยุ ท ธ์ ใ ดไปด าเนิ น การ ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยการตั ด สิ น ใจเลื อ กกลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่
(1) กลยุทธ์ต้องตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก (2) กลยุทธ์ที่ดีต้องคานึงถึงการรักษาสถานภาพ
และความได้เปรียบในการแข่งขัน (3) กลยุทธ์แต่ละด้านต้องมีความสอดคล้องกัน (4) กลยุทธ์ที่ดีต้องมี
ความยืดหยุ่น (5) กลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ และ (6) กลยุทธ์ที่ดีต้องมีความ
เป็นไปได้ในการดาเนินงาน (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2542 อ้างถึงใน เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561)
3) การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการมุ่งเน้นการดาเนินงานภายในหรือระบบการปฏิบัติงาน
ภายในองค์ ก ร (Operation Management) ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
การเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ในการควบคุมระบบปฏิบัติงานภายใน (เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561)
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ทั้งนี้ ในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรั บ ส่ ว นงานต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งสอดประสานทั้ ง ในด้ า นทิ ศ ทางและเวลา โดยการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการอาจใช้ได้หลายรูปแบบ ซึ่งควรมีอ งค์ประกอบพื้นฐาน คือ ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์/
เป้าหมายของแผนงานนั้น ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ เงื่อนเวลาลาดับก่อนหลัง
ในการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการ งบประมาณและปัจจัยนาเข้าต่าง ๆ (ปัณรส
มาลากุล ณ อยุธยา, 2550)
4) การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Control)
การประเมิ น และควบคุ ม กลยุ ท ธ์ คื อ กระบวนการซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารได้ ติ ด ตามกิ จ กรรมและ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รอย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ ประเมิ น ว่ า กิ จ กรรมนั้ น ๆ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและปรั บปรุงผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561)
การควบคุมและประเมิน ผลเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้ว ย (1) การติดตามตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ (2) การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งอาจทาให้ต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ (ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2550)
การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ เป็นกลไกสาคัญที่เป็น เสมือนตัวกลางที่จะเชื่อมโยงองค์ก ร
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นกิจกรรมสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบวิธีการ
ขององค์กรในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์
นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ (เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561)
ทั้งนี้ การควบคุมกลยุทธ์ประกอบไปด้วยกระบวนการ ดังนี้
(1) การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสิ่ ง ที่ ต้ อ งท าการควบคุ ม โดยทั่ ว ไปการควบคุ ม จะมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีการดาเนินกลยุทธ์ไปตามที่กาหนดไว้ นอกจากนี้จะต้องกาหนดว่าสิ่งที่
ต้องทาการควบคุมได้แก่เรื่องใดบ้าง เช่น งบประมาณ เวลา และผลผลิต เป็นต้น
(2) การกาหนดเกณฑ์ และมาตรฐาน การที่ผู้ บริห ารจะสามารถตรวจสอบและประเมิ น
ความส าเร็ จ ของกลยุ ทธ์ขององค์ กรได้ จะต้องมีวิธีการและมาตรวัดการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ว่า
เป็นไปในทิศทาง และคุณสมบัติตามที่ต้องการเพื่อเปรียบเทียบสาหรับตัวชี้วัดความสาเร็จแต่ละตัว
เช่น ผลการดาเนินงานขององค์กร
(3) การวัดผลการปฏิบัติงาน โดยวัดตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้สาหรับการปฏิบัติงานแต่
ละงาน โดยใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
(4) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรกาหนดไว้ว่า ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ หากแตกต่างอาจ
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หาวิธีแก้ไขปรับปรุง โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การปรับกระบวนการทางาน ปรับโครงสร้างองค์กร
หรือการปรับคณะผู้บริหารองค์กร
(5) การปรับปรุงแก้ไข ผู้ควบคุมกลยุทธ์จะทาการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างระหว่าง
ผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้
กลยุทธ์นั้นบรรลุเป้าหมาย เช่น การปรับราคา การเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงาน การปรับแผนการ
ดาเนินงาน (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2542 อ้างถึงใน เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561)
กาหนด
วัตถุประสงค์

กาหนดเกณฑ์
และมาตรฐาน

วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบ
ผลการ
ปฏิบัติงานกับ
มาตรฐาน

การปรับปรุง
แก้ไข

ภาพประกอบ 2 กระบวนการประเมินและควบคุมกลยุทธ์
ที่มา: วรางคณา ผลประเสริฐ, 2542 อ้างถึงใน เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, 2561.
2.2.4 การนาแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ในท้องถิ่น
1) “สร้างแบรนด์เมืองภายใต้อัตลักษณ์เมืองยะลา (City Branding)” เทศบาลเมืองยะลา
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปัญหาสาคัญเร่งด่ วนของเทศบาลนครยะลา คือ (1) ปัญหาเศรษฐกิจ ยะลาเผชิญปัญหา
เศรษฐกิจ จากปัญหาราคาสินค้าภาคการเกษตรที่ตกต่า เนื่องจากเศรษฐกิจหลักของยะลาขึ้นอยู่กับ
สินค้าเกษตรกรรม ทาให้รายได้ของคนยะลาลดลงอย่างเห็นได้ชัด (2) ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ ที่สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของยะลา ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สาคัญใน
การบริหารจัดการเมืองยะลา และ (3) ปัญหาภาพลักษณ์จังหวัดยะลา โดยคนภายนอกมีมุมมองและ
ทัศนคติแง่ลบต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยะลา เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่
โครงการที่สาคัญเร่งด่วนของเทศบาลนครยะลา สามารถครอบคลุมประเด็นปัญหาที่ระบุไว้ใน
ปัญหาเร่งด่วนได้ ได้แก่ โครงการ Yala Bird City เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อทาให้บ้านเมืองกลับมามีชีวิตชีวา ฟื้นฟู
เมืองโดยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองยะลาให้ดียิ่งขึ้น
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมได้ดาเนินการออกแบบตัวตนของเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีเป้าหมาย
ร่วมกันว่า เมืองยะลาคือ “เมืองแห่งการอยู่ร่วมกัน” (Harmonize City) พลิกฟื้นเมืองผ่านยุทธศาสตร์
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3R คือ Restructure Reposition Reimage ร่วมกับทุนท้องถิ่น (Local Capitals) ของเมืองยะลาที่มี
อยู่ คือ ทุนความสะอาด ทุนความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุนสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม นามา
สร้างเมืองยะลาให้เป็นที่จดจาและรับรู้ในภาพลักษณ์เชิงบวก ผ่านการสื่อสาร 3 ระดับ คือ 1) ภายใน
องค์กร 2) ภายในพื้นที่ และ 3) สื่อสารในวงกว้าง เพื่อการรับรู้ของคนทั่วไป เพื่อแปลงต้นทุนเป็น
สินค้าและบริการ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่เมืองยะลา โดยการสร้าง City Branding ผ่าน
ขั้นตอนดังนี้
(1) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เทศบาลนครยะลาได้กาหนดเป้าหมายแห่ง
การพัฒนาอย่างชัดเจน คือ มีความพยายามอย่างแน่วแน่ในการพลิกฟื้นเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวา
ภายใต้ภาพลักษณ์ของเมืองคือ “เมืองแห่งการอยู่ร่วมกัน”
(2) การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โดยเทศบาลนครยะลาได้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
รวมถึงได้มีการประชุมปรึกษา หารือร่วมกับเครือข่า ยความร่วมมือทั้งประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่อาศัยมา
นานและเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ร้านค้า
(3) การใช้ทฤษฎีการออกแบบเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยนักออกแบบ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
(4) การกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ มีการกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ สื่อสารผ่านการรับรู้ใน 3 ระดับ
แบ่งออกเป็น (1) ช่วงการสร้างการรับรู้ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของระดับองค์กร ระดับจังหวัด เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ความเป็นเจ้าของ ความเป็นหนึ่งเดียว (2) ช่วงการมาเยือน คือ การกระจายการรับรู้
สู่ภายนอกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเมืองยะลา โดยสื่อสารออกไปในวงกว้าง และ (3) ช่วงหลังการมา
เยือน ที่อาจมีการกล่าวถึงประสบการณ์ การเล่าต่อกัน เป็นการประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่เมือง และทาให้เทศบาลนครยะลา เมืองยะลามีชื่อเสียงไปในวงกว้างทั้งในและ
ต่างประเทศ
(5) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยรูปแบบการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น
การสร้าง Yala Lighting การสร้างสีสันของเมืองผ่านศิลปะ Art City ศิลปะบนบังเกอร์ สะพานดา
และ Yala Street Art เป็นต้น
(6) การประเมิน ผลความส าเร็จของนวัตกรรม การประเมินผลส าเร็จของโครงการ City
Branding ได้ดาเนินการประเมินโครงการใน 2 รูปแบบ คือ (1) เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ า ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
(2) ประเมินผลความพึงพอใจและการรับรู้โครงการสร้างนวัตกรรม City Branding โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชากรในเขตเทศบาลนครยะลา
ทั้งนี้ ปัจจัยความสาเร็จส่วนหนึ่งเกิดจาก (1) การวินิจฉัยปัญหาที่ถูกต้องและการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ความโดดเด่นของโครงการนวัตกรรมของเทศบาลนครยะลา ที่สาคัญที่สุดคือ
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“การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด” เพื่อทาให้เมืองกลับมามีชีวิตชีวา การสร้างเมืองให้มีอัตลักษณ์เป็นที่จดจา
และการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง จึงเป็นการดาเนินการที่ถูกต้องและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
และครอบคลุมผู้ได้รับประโยชน์จานวนสูงสุด และครอบคลุมพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาและการรับรู้ได้
อย่างเป็นวงกว้าง (2) มีกระบวนการดาเนินงานและการนาโครงการนวัตกรรมไปปฏิบัติที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม การมีกระบวนการและขั้นตอนในการทางานที่ชัดเจน กล่าวคือมีการกาหนดเป้าหมายใน
การสร้างแบรนด์ของเมืองยะลา มีการใช้ทฤษฎีการออกแบบเมืองอย่างสร้างสรรค์ และมีการกาหนด
กลยุทธ์ การนาไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลนวัตกรรมอย่างเป็น ระบบ (สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562)
2) Donkaew DNA (คนสายพันธุ์ดอนแก้ว) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
การจัดทาโครงการนวัตกรรม Donkaew DNA (คนสายพันธุ์ดอนแก้ว) เกิดจากปัญหาสาคัญ
3 ประการ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมืองมากกว่าชุมชนชนบท มีช่องว่างด้านอาชีพและ
รายได้ มีการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรอยู่ตลอดเวลา (2) ปัญหาการบริการ
สาธารณะไม่ทั่วถึง โดยมีข้อจากัดด้านศักยภาพของคน และระบบการจัดการไม่เอื้อต่อการจัดบริการ
ให้ทั่วถึงและครบทุกด้าน ทาให้ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป (3) อบต. ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
จากปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่นดังกล่าว จึงจาเป็นต้องกาหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการท้องถิ่นรูปแบบใหม่ โดยมีการสร้างคนให้มีคุณภาพหรือเรียกว่า “คน Donkaew DNA” พร้อม
กับสร้างกระบวนการจัดบริการสาธารณะรูปแบบใหม่มาบริหารจัดการงานทั้งส่วนรวม และส่วนย่อย
หลักการดาเนินงาน คือ ความเชื่อมโยงของ อาสา-ปัญญา-ธรรมาภิบาล (Volunteer-Wisdom-Good
Governance) บนพื้นฐานของ (1) การปรับองค์ความรู้ (2) ปรับทัศนคติ (3) ปรับความคิดเชิงระบบ
(4) สร้างหลักปฏิบัติ (5) สร้างทักษะความเชี่ยวชาญ (6) สร้างนวัตกรรม (7) เสริมการจัดการความรู้
(8) เสริมจินตนาการสร้างสรรค์ และ (9) ปัญญาสู่การเปลี่ยนแปลง นาไปสู่ดอนแก้วโมเดล คือ สร้าง
คน สร้างระบบ สร้างนวัตกรรม โดยสร้างงาน 5 ด้านได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สุ ข ภาพ ด้ า นการเมื อ งการปกครอง และด้ า นสั ง คม พร้ อ มให้ บุ ค ลากรเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน
สาหรับการต่อยอด อบต.ได้นาแนวคิดการสร้างคนสายพันธุ์ดอนแก้ว Donkaew DNA สู่การ
กาหนดเป็นกลยุทธ์ และสร้างเป็นตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Index : KPIs) ขององค์กรเพื่อให้
แนวคิดนี้มีการดาเนินการต่อยอดและพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ทีมผู้บริหารและบุคลากรของ อบต. มีความ
เชื่อร่วมกันว่า โครงการนี้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ระยะยาวแก่องค์กรและชุมชนจริง (สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562)
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จากตัว อย่ างขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ที่ย กมาแสดงในข้ างต้น ได้แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นระบบและมีความแตกต่างจากที่อื่น
โดยสรุป แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการมองที่เป็นทั้งมองแบบครอบคลุม มองระยะ
ยาว และมองลึกเพื่อให้เห็นเป้าหมายข้างหน้าที่ได้กาหนดไว้ จากนั้นก็เป็นการขับเคลื่อนภารกิจและ
กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
2.3 แนวคิดการบริหารผลการดาเนินงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.1 ความหมายของการประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารผลการดาเนินงาน
1) ความหมายของการประเมินผลการดาเนินงาน
สานักงาน ก.พ. (2551) ให้ความหมายของการประเมินผลการดาเนินงาน ว่าหมายถึง การ
ประเมินความสาเร็จของงานที่ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลหรือผลงานกลุ่มที่ปฏิบัติได้จริงตลอดรอบการ
ประเมินตามวิธีการที่องค์กรกาหนด เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนการดาเนินงาน และมาตรฐาน
ผลงานที่วางไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน
โดยสานักงานงบประมาณของรัฐสภา (2559) กล่าวว่า การประเมินผล คือ กระบวนการ
ตัดสินคุณค่าของโครงการที่กาลังดาเนินการอยู่ โครงการที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ แผนงานหรือนโยบาย
อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย คือ การประเมินความสอดคล้ อง
และการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ แผนงาน หรื อ นโยบายนั้ น ๆ ตลอดจนประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน โดยผลการประเมินจะต้องมีความน่า เชื่อถือ มีประโยชน์
สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และนาไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคต
ซึ่งกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2561) ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ว่า การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบ และนาผลมา
ใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการ โดยการประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุก
ขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทาโครงการ ในขณะดาเนินงาน และหลังการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ บางมิตินามาใช้ในการประเมิน
ความสาเร็จของโครงการว่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรค ข้อจากัดอะไรบ้างที่ทาให้งานล่าช้าหรือไม่สาเร็จตามเป้าหมาย
2) ความหมายของการบริหารผลการดาเนินงาน
การบริหารผลการดาเนินงาน (Performance Management: PM) หมายถึง กระบวนการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการเชื่อมโยง
เป้าหมายผลการดาเนินงานในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน (ส่วน
พัฒนาและบริหารจัดการความรู้, ม.ป.ป.) โดยผ่านกระบวนการกาหนดเป้าหมายผลการดาเนินงาน
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ขององค์กรที่ ชัดเจน การพัฒ นาผู้ ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่ า ง
ต่อเนื่อง การประเมินผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ และผลที่ได้จากการ
ประเมิ น น าไปประกอบการพิ จ ารณาตอบแทนความดี ค วามชอบแก่ ผู้ ปฏิ บัติ ง าน เช่ น การเลื่ อน
เงินเดือน เป็นต้น (สานักงาน ก.พ., 2551)
การจัดการผลการปฏิบัติงาน คือ ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกระบวนการวางแผน
การดาเนินงาน การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข และการทบทวนผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร
อย่างต่อเนื่องมีมาตรฐาน เกณฑ์การประเมินเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์ กรต้องการ (วิเชศ
คาบุญรัตน์ และภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน, 2558)
จากความหมายข้ า งต้ น ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ความความแตกต่ า งของ “การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน” และ “การบริหารผลการดาเนินงาน” กล่าวคือ การประเมินผลการดาเนินงาน เป็นการ
วัดผลงานของแผนงาน/โครงการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ ส่วนการบริหารผลการดาเนินงานจะเป็น
กระบวนการดาเนินการที่ทาอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน ก.พ. (2551) ก็ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า “การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน” เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการ “บริหารผลการดาเนินงาน” ซึ่งเป็นวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการ
ดาเนินงานเป็นการวัดผลสาเร็จของงานในช่วงเวลาที่กาหนดไว้แน่ชัด เพื่อเปรียบเทียบผลสาเร็จของ
งานกับเป้าหมายที่กาหนดว่าผลสาเร็จในการดาเนินงานของแต่ละบุคคลหรือขององค์กร เกิดขึ้นได้
ตามเป้าหมายจริงหรือไม่ อย่างไร
2.3.2 หลักการ/แนวทาง/องค์ประกอบ/ขั้นตอนในการประเมินผลและการบริหารผลการ
ดาเนินงาน
1) หลักการ/แนวทาง/องค์ประกอบ/ขั้นตอนในการประเมินผลการดาเนินงาน
ในทุกองค์กร ต้องมีการผลั กดันการดาเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงมีความจาเป็นและมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้
ทราบว่าแผนงาน/โครงการที่ ดาเนินการนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการมากน้ อย
เพียงใด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้
เห็นถึงความสาเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ช่วยให้การ
บริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น (กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,
2561)
ทั้ ง นี้ การประเมิ น ผลต้ อ งเกิ ด จากสาระส าคั ญ ดั ง นี้ (1) ต้ อ งมี ง านหรื อ โครงการที่ จ ะ
ประเมินผล (2) งานหรือโครงการนั้น ๆ จะต้องมีการวางแผน (Project Planning) คือ ต้องมีการ
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาทางาน กาหนดเป้าหมายในระดับต่าง ๆ กาหนด
แผนปฏิบัติงาน (Operation Plan) เป็นต้น (3) ต้องมีการวัดผลทั้งในด้าน Quality และ Quantity
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ในระดับต่าง ๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้เดิ ม และ (4) จะต้องมีระบบการ Feed Back ที่
มีประสิทธิภาพ เพราะ Feed Back System นี้เป็นหัวใจของการประเมินผลโครงการ การประเมินผล
จะสาเร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดระบบการ Feed Back ที่ดีและมีประสิทธิภาพ (เกษม ศิริสุขโขดม,
2550)

ภาพประกอบ 3 หลักการประเมินผลการดาเนินงาน
ที่มา: สานักงานงบประมาณของรัฐสภา, 2559.
ในการประเมินผล มี 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) ขั้นวางแผนการประเมิน เริ่มจากการวิเคราะห์โครงการที่จะทาการประเมิน โดยศึกษา
รูปแบบการประเมินว่า รูปแบบใดที่มีความเหมาะสมกับโครงการที่จะทาการประเมินมากที่สุด แล้วจึง
ระบุเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของการประเมินว่า จะประเมินทั้งหมดองค์ประกอบของโครงการ หรือ
จะประเมินเฉพาะผลผลิต ผลลัพธ์ จากนั้นจึง ทาการคัดเลื อกตัวชี้วัด พร้อมทั้ง กาหนดเกณฑ์ ข อง
ตัว ชี้วัด เพื่อพิจ ารณาว่าผลการดาเนินการโครงการที่พิจารณาตามตัว ชี้วัดแต่ล ะตัว แล้ ว ประสบ
ความสาเร็จ เป็นไปตามเกณฑ์มากน้อยเพียงใด แล้ว นาตัวชี้วัดที่คัดเลือกมาตรวจสอบดูว่า จะมีข้อมูล
ที่จะตอบตัวชี้วัดจากแหล่งใดบ้าง โดยเฉพาะจากแหล่งทุติยภูมิ แต่หากไม่มี จาเป็นต้องวางแผนเพื่อ
เก็บข้อมูลเองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประเมินจะต้องออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ ในการเก็บข้อมูล
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อาจจะเป็นแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของตัวชี้วัดว่าเป็นเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ
(2) การดาเนินการประเมิน เมื่อกาหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแล้ว อาจนาเครื่องมือที่ได้
ไปทดสอบก่อน เพื่อปรั บ ปรุ งให้ มีความเหมาะสมและได้ คาตอบที่ตรงประเด็ นตามความต้อ งการ
ขณะเดียวกันต้องกาหนดว่าจะเก็บข้อมูลกับใครหรือกลุ่มเป้าหมายใด จากนั้น จึงวางแผนการเก็บ
ข้อมูล โดยทาการสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และลงมือเก็บข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จจึงนาข้อมูล
มาวิเคราะห์และเขียนรายงานการประเมิน
(3) การประเมินงานเมื่อสิ้นสุดการประเมิน ถ้าในกรณีการประเมินเบื้องต้น เช่น การประเมิน
กระบวนการและผลผลิต เพื่อการควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน ควรนาข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมหรือกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้โครงการได้ผลผลิต
ตามที่คาดหวังไว้ แต่ถ้าเป็ น การประเมิ นผลลั พธ์ ผลกระทบ ควรนาผลการประเมินมาใช้ในการ
ตัดสินใจในอนาคตต่อไป (มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม, 2553 อ้างถึงใน
สานักงานงบประมาณของรัฐสภา, 2559)
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา (2550) ได้ ส รุ ป ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลในเชิ ง ลึ ก โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การวิ เ คราะห์ โ ครงการที่ จ ะประเมิ น เป็ น การศึ ก ษารายละเอี ย ดของโครงการและ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของโครงการที่จะประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินเกิดความรู้และความ
เข้าใจโครงการ ทั้งหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงผลของโครงการ การวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดรอบคอบจะเป็นส่วนสาคัญ
ที่ทาให้ผู้ประเมินเกิดแนวคิดต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การกาหนดประเด็นของการประเมินได้ ดังนั้น การ
วิเคราะห์โครงการที่จะประเมินจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนแรกของการประเมิน
(2) การศึกษารู ป แบบของการประเมิน ผู้ ประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการ
ประเมินแบบต่าง ๆ โดยรูปแบบการประเมินแต่ละแบบจะได้มาจากแนวความคิดของผู้พัฒนารูปแบบ
แต่ละบุคคล และจะทาให้ผู้ประเมินได้เห็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน แต่โดย
ส่วนใหญ่การประเมินจะไม่ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวเสมอไป ผู้ประเมิน ควรใช้การประเมิน
แบบผสมผสานหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้ผลประเมินสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทาได้
(3) การกาหนดประเด็นของการประเมิน ผู้ประเมินต้องกาหนดประเด็นการประเมินอย่าง
เหมาะสม เพื่อจะนาไปสู่การกาหนดรายละเอี ยดในขั้นตอนต่อไปอย่างสมบูรณ์ตามประเด็นที่กาหนด
ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องคานึงถึงความต้องการของผู้ใช้ผลประเมินเพื่อให้ผลจากการประเมินประโยชน์
อย่างแท้จริง
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(4) การพัฒนาตัวชี้วัดและการกาหนดเกณฑ์ โดยตัวชี้วัดแต่ละตัวจะได้มาจากประเด็นของ
การประเมินที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งต้องหาตัวชี้วัดที่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแต่ล ะ
ประเด็นให้ชัดเจนที่สุ ด ที่ส ามารถสังเกตหรือวัดได้ เพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสิ นว่าผลการดาเนินงานของ
โครงการที่พิจารณาจากตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นประสบความสาเร็จเป็นไปตามเกณฑ์มากน้อยเพียงใด
(5) การออกแบบประเมิ น เป็นแนวทางการประเมินที่ผู้ประเมินได้เตรียมการออกแบบไว้
สาหรับแต่ละโครงการ เริ่มตั้งแต่การผสมผสานความคิดทั้งหมดเป็นรูปแบบการประเมินที่เลือกใช้ให้
เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การกาหนดวิธีการประเมิน การสุ่มตัวอย่าง ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่จะ
ใช้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ
(6) การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ประเมินเลือกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใช้ต้องสอดคล้องกับวิธีการนั้น เช่น ถ้าใช้วิธีการสอบ เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบ ถ้าใช้วิธีการสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ก็คือ แบบสอบถาม
(7) การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้ออกแบบประเมินไว้แล้ว ผู้ประเมินต้องลงมื อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามที่ต้องการ โดยอาจจะใช้วิธีการหลาย ๆ อย่าง เช่น การสอบ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การสอบถาม ซึ่งการเลือกใช้วิธีการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินและลักษณะ
ข้อมูลที่ต้องการเป็นสาคัญ
(8) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการได้ แ ล้ ว ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
(9) การตัดสิ น ผลการดาเนินงาน สรุปผล และอภิปรายการประเมิน หลั งจากได้ผ ลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติแล้ว ผู้ประเมินจาเป็นต้องตัดสินว่าโครงการดังกล่ าวมีประสิ ทธิภาพหรือไม่ โดย
พิจารณาผลผลิต (Output /Product) และผลลัพธ์ (Outcome/Impact) จากนั้นผู้ประเมินจะต้อง
สรุปผลการประเมินให้เห็นภาพรวมทั้งหมด และเพื่อให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประเมินต้อง
อภิปรายผลการประเมินด้วยเพื่อจะได้ทราบเหตุผลต่าง ๆ ที่เกิดผลการประเมินดังกล่าว
(10) การเขียนรายงานการประเมิน โดยนาเสนอการดาเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีอานาจในการตัดสินใจได้รับทราบและเข้าใจการประเมิน (สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2550)
2) หลักการ/แนวทาง/องค์ประกอบ/ขั้นตอนในการการบริหารผลการดาเนินงาน
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
แต่ละคนในเชิงบูรณาการ ที่ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากรเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของงาน ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน เพื่อ
พั ฒ นาผลลั พ ธ์ ข ององค์ ก รควบคู่ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรไปพร้ อ ม ๆ กั น โดยผ่ า น
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กระบวนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (2-way communication) ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้, ม.ป.ป.)
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นการบริหารจัดการผลการดาเนินงานขององค์กรและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน อันเป็นผลจากความเชื่องโยง
ของเป้าหมายและมาตรฐานขององค์กรที่กาหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การ
วางแผนผลการดาเนิ น งาน (Planning Performance) การบริห ารผลการดาเนินงาน (Managing
Performance) และการประเมิน ผลการปฏิบั ติง าน (Apprising Performance) (ส่ ว นพัฒ นาและ
บริหารจัดการความรู้, ม.ป.ป.)
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ ระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 กระบวนการ
(1) การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายในระดับ
บุคคล เพื่อให้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานที่ได้สอดคล้อง และส่งผลต่อเป้าหมายและความสาเร็จของ
องค์กรอย่างแท้จริง ดังนั้น จึง มีการถ่ายทอด (Cascade) เป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรลงมา
ตามลาดับชั้น คือ จากระดับองค์กรลงสู่ระดับสานัก กอง ฝ่าย ส่วน กลุ่ม จนถึงระดับบุคคล โดย
เป้าหมายงานในระดับต่าง ๆ ต้องเป็นปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ซึ่งกระบวนการนี้ มีความสาคัญในการชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับเห็นอย่างชัดเจนว่าเราอยู่
ตรงไหนในองค์กร ทาอะไร และสิ่งที่เราทานั้นมีประโยชน์ส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างไร
(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งควรให้มีการวางแผนการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานนี้กันให้ชัดเจนเมื่อเริ่มรอบการประเมิน และทาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกับการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน อีกทั้งยังต้องกาหนดการวัดและบันทึก
ความสาเร็จของกิจกรรมการพัฒนาอย่างชัดเจน ที่นอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงกับบุคลากรและ
ข้อมูลในการพัฒนาที่ได้รับการบันทึกไว้ ยังสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาของ
หน่วยงานทราบความต้องการการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และสามารถวางแผนพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและตรงตามความต้องการ
(3) การติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการวางแผน
พัฒนาผลการปฏิบัติงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการติดตาม ดูแล ให้คาชมเชย คาปรึกษา การ
สอนงาน การสังเกตปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไข รวมถึงการติดตามดูผลงานความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วย โดยทั้งหมดนี้จะมีการบันทึกการติดตามดูแลเอาไว้ การ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานนี้เมื่ อกระทาอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เหมาะสม การสื่อสารที่มีประสิทธิผลก็
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จะเกิดขึ้นทั้ง 2 ทาง ทั้งจากหัวหน้าสู่ลูกน้องและลูกน้องสู่หัวหน้า ทาให้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น เกิด
ความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดี และสร้างความเข้าใจในการทางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา
(4) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ให้ ทั้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาทราบว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นข้อมูล ส าคั ญ
ประกอบการพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
วิธีการทางาน หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ยังชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างเป้าหมายที่ตั้งไว้ กับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญใน
การหาสาเหตุซึ่งอาจมาจากทั้งระดับบุคคล เช่น สมรรถนะ และความรู้ในงาน หรือระดับองค์กร เช่น
กระบวนการทางาน หรือเครื่องมือที่สนับสนุนการทางาน เป็นต้น ผลการประเมินสมรรถนะ หากทา
อย่างถูกต้อง และมีการกระจายของข้อมูลที่ได้รับอย่างเพียงพอแล้ว จะนามาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดย
สามารถบ่งชี้ถึงชุดพฤติกรรมพึงประสงค์ หรือสมรรถนะที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้ ปฏิบัติงานแต่
ละคนได้ เพื่อนาไปกาหนดวิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และกาหนดเป้าหมายการทางานได้อย่าง
เหมาะสมสาหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไป (ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้,
ม.ป.ป.)

ภาพประกอบ 4 กระบวนการบริหารผลการดาเนินงาน
ที่มา: ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้, ม.ป.ป.
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3) ความสาคัญ/ประโยชน์ของการบริหารผลการดาเนินงาน
ระบบ PM หากนามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนขึ้น การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีความชัดเจนและไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ทั่วถึง เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นรูปธรรม โปร่งใส สามารถสะท้อนคุณลักษณะของตัวงานและคุณค่าของผลการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในงานบริหารบุคคลด้านอื่น ๆ อีกด้วย (ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้, ม.ป.ป.)
สาหรับประโยชน์ของการบริหารผลการดาเนินงาน ได้แก่
(1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผลงานของบุคลากรกับเป้าหมาย และพันธกิจขององค์กร
(2) สร้างแรงบันดาลใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความชัดเจนว่าผลงาน
ของตนเชื่อมโยงกับความสาเร็จขององค์กรเช่นไร
(3) สร้างบรรยากาศในการให้คาปรึกษาและชี้แนะ (Feedback) ที่สร้างสรรค์ ทาให้บุคลากร
ได้พัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ในการช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้
(4) สร้างความชัดเจนว่า อะไรเป็นผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรต้องการ ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ต้องทาใน
องค์กร
(5) มีระบบที่ชัดเจนและยุติธรรมในการตอบแทนผู้มีผลงานโดดเด่น และดาเนินการกับผู้มี
ผลงานต่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งในระยะยาวสามารถผลักดันให้องค์กรเพิ่มจานวนบุคลากรที่มีผลงานและ
ศักยภาพดีเลิศ
(6) มีระบบสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
(7) มีระบบที่ช่วยให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการ พัฒนาผลงานและศักยภาพของตนได้
อย่างเหมาะสม สร้างกาลังใจและความภูมิใจกับบุคลากร และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว
(8) มี ร ะบบที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ระบบการบริ ห ารบุ ค คลทั้ ง หมด ซึ่ ง ในระยะยาวจะ
สร้างสรรค์ให้เกิดองค์กรที่เน้นผลงานดีเลิศ (โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่ง
และค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น, 2552)
2.3.4 กรณีตัวอย่างการประเมินและการบริหารผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1) “การบริ ห ารจั ดการขยะต้ นทาง” เทศบาลตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่า งทอง จังหวัด
อ่างทอง
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ตาบลโพสะเป็นพื้นที่ที่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในทุก
วัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน มีโรงงานอุตสาหกรรมจานวน 4 แห่งในพื้นที่ดูแลของเทศบาล
ท าให้ สิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้ จ่ า ยจ านวนมากในการขนย้า ยและยุ่ ง ยากในการหาสถานที่ ก าจัด ขยะที่ ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน แต่หากไม่มีการดาเนินการใด ๆ ภาระค่าใช้จ่ายนี้จะสูงขึ้นและเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นลาดับ
ทั้งนี้ กระบวนการแก้ไขปั ญหาจากโครงการนวัตกรรม “การบริหารจัดการขยะต้นทาง”
แบ่งเป็น 2 ช่วงสาคัญ ดังนี้
(1) ช่วงเริ่มต้น เทศบาลและชุมชนรับนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาทางจังหวัดในการลดขยะ
5% ประกอบกับปลัดเทศบาลก็มีแนวทางในการดาเนินการ จึงทาให้เริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาที่เทศบาล
ก่อน โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคลังขยะที่แยกไว้ นาขยะไปขายและช่วยกันจัดระเบียบขยะที่มีอยู่
ให้หมดภายใน 1 เดือน เมื่อสามารถจัดการขยะในเทศบาลเรียบร้อยแล้ว จึงขยายโครงการไปยังชุมชน
ที่แสดงความจานงที่จ ะเข้าร่วมโครงการกับทางเทศบาลตาบลโพสะก่อน ซึ่งในช่วงแรกๆ ยั งไม่มี
ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จนทางทีมผู้บริหารเทศบาลตาบลโพสะหาทางออกโดยเทศบาลทาให้
เป็นตัวอย่างในการจัดการขยะให้ดูจนสาเร็จ แล้วให้ชาวบ้านที่สนใจมาเรียนรู้และทาตาม เมื่อทาง
เทศบาลเริ่มต้นทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง ชาวบ้านก็เริ่มเห็นว่าการทาเช่นนี้มันเกิดผลประโยชน์อย่างไร
โดยเฉพาะเน้นประโยชน์จากการมีรายได้เพิ่มจากการขายขยะที่คัดแยกได้ และการลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บขยะในชุมชน รวมทั้งการมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในการอยู่อาศัย
(2) ช่วงพัฒนาและดาเนิน 3 กิจกรรมหลักของโครงการ เมื่อทางเทศบาลมีการบริหารจัดการ
คัดแยกขยะจนสาเร็จก็มีการขยายโครงการไปสู่ชุมชน และพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมถึงการบริหาร
ขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ขยะที่มาจากแต่ละครัวเรือนโดยตรง ซึ่งในขั้นนี้ได้มีการจัดตั้งสถานีและธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ผู้ แทนชุมชนและชาวบ้านเมื่อเห็นตัวอย่างเทศบาลประสบความสาเร็จในการบริหาร
จัดการขยะจึงเข้าร่วมกิจกรรม “จัดตั้งสถานีและธนาคารขยะรีไซเคิล ” ด้วย ซึ่งต่อมาเมื่อเทศบาล มี
การต่อยอดโครงการโดยมีกิจกรรม “สายด่วน recycle” คือ สามารถโทรให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไป
รับขยะที่คัดแยกไว้ตามชุมชน หรือตามบ้านประชาชนที่เข้าร่ว มโครงการเลย และเพื่อชักชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น
ในกรณีนี้ทาให้เห็นว่า การที่ผู้นาและทีมผู้บริหารของเทศบาลตาบลโพสะมีเป้าหมายในการ
ทางานที่ชัดเจนว่า ต้องการจะทากิจกรรมหรือนโยบายใด ๆ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ เมื่อได้มีการ
ประกาศออกไปให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับทราบแล้ว ผู้นาได้มีการควบคุมและสั่งการ ให้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการได้อย่างเรียบร้อย ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ ซึ่งการทางานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลโพสะ ในการปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ
และให้บริการประชาชนได้ตามที่คาดหวัง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเทศบาลฯ ที่มีต่อประชาชน
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นอกจากนี้ ยังจัดทาตัวชี้วัดหลาย ๆ ตัว อาทิ ความพึงพอใจของประชาชนในการได้รับบริการการเก็บ
ขยะที่รวดเร็ว ความนิยมของชาวบ้าน ที่นิยมมาขายขยะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลมากกว่าไปขายให้เอกชน
เอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศบาลจะแนะนาวิธีให้ชาวบ้านว่าแยกขยะอย่างไรจึงจะขายได้เงินมากที่สุด
ทาให้ ป ระชาชนมองเห็ นข้อดีที่ชัดเจน และเกิดความเชื่อถือในตัวเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นต้น
ตัวอย่างดังกล่าวเป็นการตอกย้าให้เห็นว่า ประสิทธิภาพการทางานและการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็ จที่สาคัญ (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐ มนตรี และสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562)
2) “ต้นแบบธนาคารกายอุปกรณ์ประยุกต์สาหรับผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว” เทศบาลตาบล
ท่าคันโท อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าคันโทมีปัญหาผู้พิการและผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวเป็น
จานวนมาก โดยกลุ่มผู้พิการที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมีความต้องการความช่วยเหลือและฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะสามารถใช้ดูแล
ผู้ สู งอายุ ผู้ ป่ ว ยและผู้ พิการ เพื่อช่ว ยให้ ร่างกายสามารถเคลื่ อนไหวได้ดีพอที่จะด ารงชีวิตและใช้
ชีวิตประจาวัน ได้อย่างปกติสุ ข โรงพยาบาลท่าคันโทซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่ดูแลด้านสาธารณสุ ข ของ
ประชาชน ทาหน้าที่หลักในการดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว มีอุปกรณ์ เช่น ดัมเบล รอก ไม่
เพียงพอต่อผู้ที่ต้องการจะใช้กายอุปกรณ์
เทศบาลมีกระบวนการแก้ไขปัญหาโดย
(1) การบูรณาการความร่วมมือด้านงบประมาณในการดาเนินการ และงบประมาณร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าคั นโท องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการ
(2) การบู ร ณาการด้ า นความรู้ ท างวิ ช าการและบุ ค ลากรจากโรงพยาบาล หน่ ว ยงาน
สาธารณสุ ข อาสาสมัครฟื้น ฟูสุ ขภาพจากศูนย์โฮมสุข รวมทั้งชุมชนร่วมเป็นเจ้าของในการจัดหา
สถานที่ดาเนินการ ร่วมคัดเลือกอาสาสมัคร ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่เรียกว่า ผลลัพธ์การจัดการแบบ 5
ป. ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ปลอดภัย ประทับใจ
(3) การดาเนินการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์โดยเริ่มที่เทศบาล และขยายเป็นศูนย์ย่อยใน
พื้นที่อีก 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีอุปกรณ์ที่ผลิตเอง 13 ชนิด
เทศบาลตาบลท่าคัน โทได้มีการสร้างทีมเพื่อเข้ามาแบ่งงานและดูแลแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยมีการระบุกลุ่ มเป้ าหมายที่ชัดเจน คือ กลุ่มผู้รับบริการหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ โดย
ที ม งานได้ ร่ ว มกั น ออกเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ในการแก้ ปั ญ หา ซึ่ ง ที ม งานประกอบด้ ว ย เทศบาลฯ
โรงพยาบาลท่าคันโท กลุ่มแม่โฮมสุข และแม่ CG (Care-Giver) ร่วมกันดาเนินการเก็บข้อมูล โดยมี
กองสาธารณสุขของเทศบาลทาหน้าที่รับผิดชอบ และกองต่าง ๆ ของเทศบาลที่รับผิดชอบแต่ละชุมชน
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ของเทศบาลลงเก็บข้อมูลร่วมกัน โดยมีการร่วมรับรู้ข้อมูลและคัดกรองเรียนรู้ไปด้วยกัน พิจารณาและ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เป็นลักษณะคาราวานออกไประดมข้อมูลเพื่อให้เห็นปัญหา และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการโดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่มีบุคคลภายนอก มีการกาหนดภารกิจที่จะสารวจความพึงพอใจ มี
วิธีการสารวจอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการสารวจความพึงพอใจให้แก่สภาท้องถิ่นใน การ
ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ ผู้ บ ริ ห าร อปท. เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขต่ อ อี ก ทั้ ง ขอบเขตการประเมิ น ยั ง
ครอบคลุมตามภารกิจการบริการสาธารณะหลายด้านของ อปท. อีกด้วย
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลท่าคันโท ได้ประยุกต์เอาแนวคิดวิชาการในการบริหารงาน ได้แก่ PDCA
(Plan Do Check Act) มาใช้เป็นแนวทางในการทางานเพื่อให้ประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพใน
การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขการ
ทางาน
โดยนายกเทศมนตรีมีบ ทบาทที่สาคัญในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒ นาและ
ดาเนินการนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเทศบาลตาบลท่าคันโท โดย (1) มีการกาหนด
ทิศทางเป้ าหมายที่ชัด (2) มีการกระตุ้นให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลทุกกองให้มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน ตลอดจนกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละกองไว้อย่างชัดเจน (3) การที่ผู้นาให้
เกียรติภาคีเครือข่าย จึงทาให้ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง และเกิดความเชื่อมั่นในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน (4) ผู้นามีความพยายามในการตั้งศูนย์ให้กระจายตัวครอบคลุ มทั่ว
ทุกพื้นที่ในตาบล และส่งเสริมให้มี อาสาสมัครครอบคลุ มทั้งชุมชน และ (5) มีการทบทวนผลการ
ดาเนินโครงการนวัตกรรมอย่างสม่าเสมอ เช่น การปรับ CQI อย่างสม่าเสมอให้เหมาะสม เมื่อมีสิ่งที่ไม่
ดี ก็เกิดการคิดและแก้ไขร่วมกันปรับแก้ไขให้ดีขึ้น (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562)
2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.4.1 ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน
อรทั ย ก๊ ก ผล (2552) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ “การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน” (Public
Participation) ว่าหมายถึง การที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนร่วมในการกาหนด
กฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวม โดยต้องอยู่บนพื้นฐานที่ประชาชนมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทา
และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ
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เช่น เดี ย วกับ โกวิทย์ พวงงาม (2552) ที่ให้ ความหมาย การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน ว่า
หมายถึง ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินกิจกรรม ร่วมติดตามและประเมินผลด้ว ย
ตนเองในนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายอานาจให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออก
กฎหมายตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจหน้าที่ของรัฐ (สานักวิชาการ, 2558)
2.4.2 หลักการ/แนวทาง/องค์ประกอบ/ขั้นตอน ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น
โดยหลักการ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่
ต้นจนถึงสิ้นสุด ดังนี้
1) เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตสานึกในตนเอง และถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่
2) ร่วมคิดด้วยกันว่า อะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร จะจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหาอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง
3) ร่ ว มกั น วางแผนการด าเนิ น งานว่ า จะจั ด กิ จ กรรมอะไร จะแบ่ ง งานกั น อย่ า งไร ใช้
งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา
4) ร่วมดาเนินงาน โดยประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกาลังความรู้
ความสามารถของตนเอง
5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรค
ร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
6) ร่วมรับผลประโยชน์ เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบาย
ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ (อรทัย ก๊กผล, 2552)
แนวทางการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมที่ประสบผลสาเร็จมีสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญอยู่ 2
ส่วน คือ
1) หั ว ใจของการบริ ห ารการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ผู้ บ ริ ห ารโครงการต้ อ งยึ ด ถื อ
ประกอบด้วยหลัก 4S ได้แก่
Starting Early: การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก มีการให้ข้อมูล
กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นและให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ การ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ก่อนการตัดสินใจมิได้หมายความว่า ก่อนการตัดสินใจไม่กี่วัน หรือไม่กี่
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สัปดาห์ แต่ควรให้มีเวลาเพียงพอในการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเพื่อทาให้การตัดสินใจ
นอกจากนี้ ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้น มีประโยชน์ช่วยให้ประชาชน
มีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนที่เหมาะสมมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาโครงการ
Stakeholders: การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ต้องการให้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือว่ า
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ควรมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการมีส่วน
ร่ ว ม แต่กลุ่ มที่ได้รั บ ผลกระทบโดยตรงถือว่าต้องรับฟังข้อมูล หรือปรึกษาหารือเป็นอันดับแรก ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้ความสาคัญในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิด
กลุ่มเป้าหมาย ต้องตระหนักว่าประชาชนแต่ล ะกลุ่ มได้รับผลกระทบจากประเด็นการตัดสิ นใจไม่
เท่ากัน การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมต้องมั่นใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วม และแต่ละกลุ่มอาจมีรูปแบบและเทคนิคการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน เพื่อเอื้ออานวยให้กลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้
Sincerity: หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของโครงการหรื อ มี อ านาจอนุ มั ติ ต้ อ งจั ด การ
กระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ เปิดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการ
สื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียง ตอบสนองต่อความสงสัย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งแจ้งความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงการอย่างต่อเนื่อง
อธิบายกระบวนการต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระยะเริ่มต้น ขณะเดียวกั น
ตั้งใจรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ
Suitability: การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องคานึงถึงความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลายและลักษณะที่แตกต่าง
กัน พื้นที่และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม และค่านิยม ระดับ
ความสนใจของชุมชน ความสามารถและความพร้อม รวมทั้งข้อจากัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดกระบวนการมีส่วนร่วม ความสาเร็จของการมีส่วนร่วมอยู่ที่ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ และเลือกกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ต้องประกอบด้วย
กระบวนการย่อยหลายรูปแบบ นอกจากนั้น ต้องตระหนักว่าการให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงเป็น
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของการปรึกษาหารือที่มีประสิทธิผล
2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ และเตรียมการล่วงหน้า ดังนั้น การวางแผนโครงการการมีส่วนร่วมจะเป็นกลไกหรือเป็น
เครื่องมือช่วยให้การมีส่วนร่วมประสบความสาเร็จ ซึ่งการวางแผนการมีส่วนร่ว มประกอบด้วย 3
ขั้นตอน
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ขั้นเตรียมกำร ได้แก่
(1) เตรียมทีมงาน ซึ่งทีมงานนี้ควรประกอบด้ วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง
เจ้าหน้าที่ที่ทราบขั้นตอนการตัดสินใจ ผู้ที่มีความรู้ความชานาญทั้งด้านเทคนิคการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสารโดยเฉพาะ และเจ้าหน้าที่ควรเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะ ไม่ใช่เป็นเพียงนักประชาสัมพันธ์
(2) ตรวจสอบสถานการณ์ภ ายในหน่วยงาน โดยตรวจสอบว่าประเด็นหรือโครงการที่ต้อง
ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดวิธีการเฉพาะหรือไม่ ขั้นตอนการตัดสินใจในเรื่อง
นั้นเป็นอย่างไร มีกาหนดการหรือยัง ตรวจสอบรายชื่อของผู้รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลจากสาธารณะ
เหล่ า นั้ น และผู้ ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการแก่ ส าธารณะ รวมทั้ ง ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ตั ดสิ นใจ
ระยะเวลาในการจั ด ท ากิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มมากน้ อ ยเพี ย งใด ตรวจสอบงบประมาณในการ
ดาเนินงาน ซึ่งทุกข้อมูลเป็นเรื่องที่ทีมงานต้องนามาพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบเทคนิคการมีส่วนร่วม
(3) ประเมินสถานการณ์ คือ การประเมินสถานการณ์ภายนอก ซึ่งหมายถึงสาธารณชน หรือ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ การประเมินสถานการณ์นี้ช่วยทาให้การออกแบบหรือกาหนดรูปแบบเทคนิค
การมีส่วนร่วมเหมาะกับชุมชน เพราะชุมชนแต่ละชุมชนแตกต่างกัน และอาจมีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง การเก็บข้อมูลในขั้นนี้อาจเป็นการพู ดคุยกับหน่วยงานในพื้นที่ ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และ
การสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน
ขั้นวำงแผนกำรมีส่วนร่วม จากข้อมูลต่าง ๆ ในขั้นเตรียมการ ทีมงานต้องนามาวิเคราะห์เพื่อ
จัดทาแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) ระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขั้นนี้ทีมงานต้องดาเนินการ 2 ขั้นตอนคือ ระบุผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholders ก็คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
วิเครำะห์ควำมสำคัญและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีรูปแบบการ
มีส่วนร่วมเดียวกัน แต่ละกลุ่มมีประเด็นกังวลใจที่แตกต่างกัน บางกลุ่มอาจมองประเด็นการตัดสินใจ
เป็ น เรื่ องส าคัญมาก บางกลุ่ มอาจต้องการเพียงแสดงความคิดเห็ น ฉะนั้น ทีมงานต้องวิเคราะห์
ประเภทของกลุ่มตามระดับความสนใจ ซึ่งช่วยกาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมได้สอดคล้องกัน
(2) คาดการณ์ระดับการโต้เถียง ขั้นตอนนี้ทีมงานต้องประเมินว่า ระดับของการถกเถียงหรือ
การโต้แย้งจะเป็นอย่างไร โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด เช่น เคยมีการโต้แย้งในประเด็นนี้มาก่อนหรือไม่ มี
ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นเหตุผลของการรวมกลุ่มใดบ้างหรือไม่ ถ้ามีทั้ง 3 ตัวชี้วัด
อาจคาดการณ์ว่ าประเด็ น นั้ น มีร ะดั บ ของการถกเถีย งโต้ แย้ งกั นสู ง ซึ่งทีมงานต้องวางแผนอย่ า ง
ระมัดระวังและรอบคอบ
(3) ระบุเป้าหมายของการมีส่วนร่วม เป็นการระบุว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม
ในแต่ละขั้นของกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจในแต่ละประเด็นอาจมีรูปแบบการมีส่วนร่ว มที่
แตกต่างกันไป สาหรับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการมีส่วนร่วมนั้น คือ สิ่งที่ต้องการจากการมี
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ส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการระบุถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อที่จะทาให้แต่ละขั้นตอนของการ
ตัดสินใจมีความสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องของการพิจารณาว่ามีข้อมูลอะไรที่หน่วยงานต้องให้กับสาธารณะ
และข้อมูลอะไรที่หน่วยงานต้องการจากสาธารณะ เพื่อทาให้วัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นบรรลุผล
(4) ระบุเงื่อนไขพิเศษของชุมชน เป็นการพิจารณาว่าชุมชน หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นตัดสินใจมีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษที่อาจกระทบต่อรูป แบบการ
มีส่วนร่วม เช่น ชุมชนมีลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรม ประเด็นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความหลากหลายและอยู่กระจัดกระจาย หรือประเด็นเป็นที่สนใจขององค์กร
พัฒนาเอกชนระดับชาติ
(5) การเลื อกเทคนิ คและกิจกรรมการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน ทีมงานมีข้อมูล เกี่ย วกั บ
วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความสาคัญและระดับความสนใจข้อมูลที่ต้องให้กับ
สาธารณะ และข้อมูลที่ต้องได้รับจากประชาชน ลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการ
เลือกเทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม เมื่อตัดสินใจเลือกเทคนิคการมีส่วนร่วมได้แล้ว ขั้นต่อไปควรนา
กิจกรรมการมีส่วนร่วมทั้งหมดมาจัดเรียงให้เห็นลาดับก่อนหลัง รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบและเวลาที่
คาดว่าจะเสร็จสิ้น
(6) การเขียนแผนการมีส่วนร่วม ข้อมูลที่อยู่ในแผนควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ภูมิหลัง
และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน ประเด็นสาคัญที่ต้องมีการปรึกษาหารือ ระดับความสนใจกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการตัดสินใจกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ขั้นนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ หลังจากมีแผนการมีส่วนร่วม ในลาดับต่อไปคือการดาเนินการตาม
แผน ซึ่งต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละกิจกรรมการมีส่วนร่วม สิ่งที่สาคัญที่ควรตระหนักคือ
ความยืดหยุ่นในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการตรวจสอบและปรับปรุงแผนการมีส่วนร่วมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้อง อาจรวมถึงประชาชนด้วย
(อรทัย ก๊กผล, 2552)
2.4.3 ความสาคัญ/ประโยชน์ของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น
โกวิทย์ พวงงาม (2552) ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสาคัญต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความเห็นพ้องต้องกันของคนในชุมชน อันทาให้ลดความ
ขัดแย้ง และเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ
2) ช่วยให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ทาให้เกิดการ
ยอมรับ เกิดความไว้วางใจ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นมากขึ้น
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3) ช่ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นและสมาชิ กสภาท้ อ งถิ่น รับรู้ ถึ งปั ญหาและความต้ อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้มีทางเลือกในการตัดสินใจและมีความรอบคอบมากขึ้น
อรทัย ก๊กผล (2552) และโกวิทย์ พวงงาม (2552) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ดังนี้
1) เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ: โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
และความคิดเห็นต่าง ๆ นาเสนอปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 2552) จะทาให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนรอบคอบมาก
ขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ ทาให้การตัดสินใจรอบคอบและได้รับการยอมรับ มากขึ้น
โดยเฉพาะการตัดสินใจที่กระทบกับประชาชนโดยตรง (อรทัย ก๊กผล, 2552)
2) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา: เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น รับทราบข้อมูล เห็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับ จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง
การนาไปปฏิ บัติ แม้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลา แต่เมื่อ
ประชาชนเกิดการยอมรับ การนาโครงการไปสู่การปฏิบัติจะรวดเร็วขึ้น (อรทัย ก๊กผล, 2552)
3) การสร้างฉันทามติ: กลไกที่ช่วยให้ความแตกต่างได้มีการแลกเปลี่ยน คือ กลไกการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในสังคมไทยที่ผ่านมา ภาครัฐมักดาเนินการตัดสินใจไปก่อน เมื่อประชาชนต่อต้าน
จึงจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน หากเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น จาเป็นต้องใช้หลักการ
จัดการความขัดแย้งเข้ามาแทน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสามารถช่วยลดความขัดแย้ง
ทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ (อรทัย ก๊กผล, 2552)
4) ร่วมมือในการนาไปปฏิบัติ: การมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อประสบความสาเร็จ จะทาให้
ประชาชนมีความกระตือรื อร้น ในการช่วยให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ (อรทัย ก๊กผล, 2552) อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2552)
5) ช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน: การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วย
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
สร้างความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของนักการเมืองเท่านั้น
(อรทัย ก๊กผล, 2552)
6) ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน: การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวทีฝึกผู้นา
ชุมชน (อรทัย ก๊กผล, 2552)
7) ช่วยทาให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น: การมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มทุนทาง
สังคม และช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น สอดคล้องกับการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (อรทัย ก๊กผล, 2552) นอกจากนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมปกป้อง
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ผลประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น นาเสนอการจัดสรรทรัพยากร และร่วมตัดสินใจในกิจการการพัฒนา
ท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 2552)
2.4.4 กรณีตัวอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
1) อาสาสมัครตรวจสอบการดาเนินงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พัฒนาให้มีอาสาสมัครในการเข้ามาตรวจสอบการบริหารงาน เป็น
นโยบายของผู้บริหารที่เน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล โดยขั้นตอนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบการดาเนินงานนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีการส่งเสริม ดังนี้ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีการรับสมัครคณะกรรมการชุมชน ประธานชุมชน ประชาชนทั่วไป
ให้เข้ามาเป็นสมาชิกอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการบริหารงาน โดยมีการพัฒนาและฝึกอบรมองค์
ความรู้ให้กับอาสาสมัคร เมื่ออาสาสมัครได้รับความรู้ในการที่จะไปตรวจสอบด้านต่าง ๆ ของการ
บริหารงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแต่ละชุมชน (กตัญญู แก้วหานาม และพิมพ์ลิ ขิต
แก้วหานาม, 2558)
2) แรงงานอาสาตาบลวังแสง: อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม
โครงการแรงงานอาสา เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในชุมชนเพื่อช่วยกัน
ระดมแรงงานและความสามารถเพื่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชน โดยมีฐานคิดมาจาก
เรื่องชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้
การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
หลัก
สาหรับการดาเนินงานนั้น อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด และตัดสินใจ
โครงการตั้งแต่ริเริ่มโครงการ โดยมีการทาประชาคม ตรวจสอบข้อมูล และประเมินความต้องการของ
ประชาชน เพื่อนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของแต่ละโครงการ จากนั้นจะมีการพิจารณาว่า
โครงการใด/ขั้นตอนใดในโครงการควรจัดจ้าง หรือควรใช้แรงงานอาสา จากนั้น ส่วนโยธาจะพิจารณา
กาหนดวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการ เพื่อกาหนดวงเงินที่ต้องขออนุมัติในการ
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ และดาเนินการจัดทาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเสนอต่อสภา อบต.
เพื่อให้พิจารณาอนุมัติต่อไป หลังจากนั้นจะมีการตั้งกรรมการตรวจรับวัสดุ และนาโครงการดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมประชาคมเพื่อให้รับทราบ ต่อจากนั้นจะเป็นการระดมแรงงานอาสาจากหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ที่ดาเนินโครงการทั้งจากประชาชนทั่วไป และกลุ่มอาสาสมัครในองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยมี
ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ในการประสานงานเป็นหลัก ส่วน อบต. จะทาหน้าที่เป็นผู้ คอยอานวยความ
สะดวกในการทางาน
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ซึ่ ง การประชุ ม วางแผนการด าเนิ น การตามโครงการก่ อ สร้ า งนั้ น อบต.จะเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนสามารถวางแนวทางการดาเนินงานที่เอื้ออานวยต่อการเวลา และความพร้อมของตนได้
อย่างเต็มที่ เมื่อการวางแผนแล้วเสร็จประชาชนที่เป็นแรงงานอาสาจะมาร่วมกันดาเนินการก่อสร้าง
ตามวัน และเวลาที่กาหนดร่ วมกันไว้ โดยมีผู้ ใหญ่บ้านและส่ วนโยธาของ อบต. คอยอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงาน และส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็นผู้เข้าไปตรวจผลงานเพื่อ
ตรวจความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนการเปิดให้ใช้งาน (อรทัย ก๊กผล, 2552)
3) ประชาชนร่ ว มวางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น : เทศบาลต าบลบางเดื่ อ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ปทุมธานี
เทศบาลตาบลบางเดื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด ทาแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลในแต่ละขั้นตอน โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังนี้
ขั้นเตรียมการ ในการเตรียมการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วงต้นเดือนธันวาคม นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนจะท าการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั ญ หาของประชาชนที่ เ คยเสนอมาบรรจุ ไ ว้ใน
แผนพัฒนาสามปีในปีที่ผ่านมาว่า มีโครงการใดที่ ดาเนินการไปแล้ว และเหลือโครงการใดบ้างที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ เพื่อเตรียมนาเสนอในเวทีการประชุมประชาคม โดยจะกาหนดการวันประชาคม
เสนอต่อนายกเทศมนตรี และดาเนินการแจ้งผู้นาชุมชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทั้งนี้ ทุกครั้งที่มีการจัด ทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาล
จะต้องจัดเวทีประชาคมก่อน โดยประชาชนได้รับข่าวสารการประชาคมผ่านเสียงตามสายหอกระจาย
ข่าวของเทศบาล ว่าจะมีการประชุมประชาคมเพื่อจัด ทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเมื่อได้ทราบก็ได้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมด้วย เพราะต้องการเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน
ขั้นจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในการประชุมประชาคมเทศบาลตาบลบางเดื่อ จะทาหนังสือเชิญ
ประชุม ประสานกับผู้นาชุมชนเพื่อนัดหมายวัน/เวลา/สถานที่ในการประชุมประชาคม โดยผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ผ่านเสียงตามสายของเทศบาล และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ นาชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อถึงวันประชุม
ประชาคมระดั บ หมู่ บ้ า นประชาชนเข้ า มาลงชื่ อ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน เมื่ อ เริ่ ม เวที ป ระชุ ม ประชาคม
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล จะชี้แจงวัตถุประสงค์ ข้ อมูลต่าง ๆ รวมถึง
ผลการดาเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนซักถามข้อสงสัยที่มีต่อการดาเนินงานของ
เทศบาล เมื่อประชาชนเสนอประเด็นปัญหาความต้องการแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนก็ จ ะ
นาเสนอปัญหา ความต้องการต่อเวทีการประชุมประชาคม ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นผู้ร่วมกันตัดสินใจ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาและความต้ อ งการในแต่ ล ะหมู่ บ้ า น ในทุ ก ครั้ ง ของการประชุ ม
ประชาคมเจ้ า หน้ า ที่ จ ะจดบั น ทึ ก รายงานการประชุม หรื อ บั น ทึ ก เสี ย งการประชุ ม ไว้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
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เครื่องมือประกอบการตัดสินในขั้นตอนการจัด ทาร่างแผนพัฒนาสามปีและพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปีต่อไป
ขั้นหลังจัดทาแผนพัฒนาสามปี ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านตัวแทนของตนที่ ทาหน้าที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมโดยให้ความร่วมมือ
ในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล (ธนจิรา พวงผกา, 2559)
2.5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่
2.5.1 ภาพรวมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลนครหาดใหญ่
จากรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหาดใหญ่ (2562) ได้สรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลนครหาดใหญ่ ไว้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นแผนพัฒนาของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ป ระกอบไปด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า
เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยได้มีการกาหนดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากจะคานึงถึงอานาจ
หน้าที่ในการบริหารราชการตามที่มีการกาหนดไว้ในกฎหมายแล้ว ยังมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
แผนพัฒนาประเทศในแต่ละระดับอีกด้วย ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (3) นโยบาย Thailand 4.0 (4) แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด และ (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด นอกจากนี้ ในการจัดทาแผนพัฒนานี้ยังมีการวิเคราะห์เพื่อการประเมินสถานการณ์สภาพ
แวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลอีกด้วย
โดยจากการศึกษาเอกสาร พบว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งอธิบายถึงข้อมูลของเทศบาลนครหาดใหญ่
ส่ ว นที่ 2 ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
แผนพัฒนาระดับมหภาค และยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิ บัติ ประกอบด้วยบัญชีสรุปโครงการพัฒ นา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ และบัญชีแผนงาน โครงาร
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ซึ่งกล่าวถึงแนวทางติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562)
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ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครหาดใหญ่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางหลักในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) “มหานครแห่งความสุข” ( CITY OF HAPPINESS )
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์ (1) การพัฒนาการศึกษา
(2) การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา (3) การอนุรักษ์ บารุงรักษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (4) การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ (5) การ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการของประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
กลยุทธ์ (1) การพัฒนาเมืองสีเขียว (2) การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย และ (3) การรักษาความสะอาด
การจัดการขยะมูลฝอย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วย
กลยุทธ์ (1) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการค้า การท่องเที่ยวและบริการ (2) พัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรเมื อ งกำรบริ ห ำร ประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์
(1) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากร เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านและการบริ ก ารประชาชน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และ (3) การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วยกลยุทธ์ (1) ก่อสร้าง
ปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคและจั ด ระบบผั ง เมื อ ง (2) พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า ง
(3) พัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งและวิศวกรรมจราจร และ (4) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
(เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562)
ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์นี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์
1) พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ให้ได้มาตรฐานสากล

2) พัฒนานครหาดใหญ่ให้
เป็นนครแห่งการเรียนรู้
3) ส่งเสริมการกีฬาสูค่ วาม
เป็นเลิศ

2. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4) อนุรักษ์ บารุงรักษา
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้คงความเป็น
เอกลักษณ์ของหาดใหญ่
5) นครหาดใหญ่เป็นเมือง
สุขภาวะที่ดี ประชาชนมี
ความสุข
6) ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดสวัสดิการสังคมใน
กลุ่ม เด็กเยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
1) ปรับปรุง ฟื้นฟูและ
พัฒนาเมืองสีเขียว

2) พัฒนาการบาบัดน้าเสีย

ตัวชี้วัด
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
จานวนนักเรียนที่เข้า
ศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่
เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการจัด
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนมีความพึง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
พอใจต่อโครงการ/
กิจกรรมด้านสาธารณสุข
จานวนของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ได้รับการจัดสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น

พื้นที่ภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่มสี ัดส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อจานวน
ประชากรเพิม่ มากขึ้น
กว่าเดิม
ครัวเรือนที่ได้รับบริการ
บาบัดน้าเสียเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับบริการบาบัดน้า
เสียเพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
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เป้าประสงค์
3) พื้นที่สาธารณะสะอาด
ไม่มีขยะตกค้าง

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ต่อปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อโครงการ/
กิจกรรมด้านการรักษา
ความสะอาด
3. การส่งเสริม เศรษฐกิจ 1) ส่งเสริมกิจกรรมการ
ประชาชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การค้า และการท่องเที่ยว ท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ นครหาดใหญ่มีความพึง
ให้เกิดเงินหมุนเวียนในพืน้ ที่ พอใจต่อการจัดกิจกรรม
2) สร้างความเข้มแข็งของ ระดับความสาเร็จของ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ชุมชนในการบริหารจัดการ ชุมชนในการบริหาร
ตนเอง ตามแนวทางปรัชญา จัดการตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมองค์ความรู้และ จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
การพัฒนาทักษะอาชีพ
การพัฒนาทักษะอาชีพ
เพิ่มขึ้น
4. การพัฒนาการเมือง
1) เพิ่มพูนความรู้และทักษะ ผู้บริหาร/บุคลากรได้รับ มากกว่าร้อยละ 50
การบริหาร
ในการทางานให้กับบุคลากร การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ทุกสานัก
ความรู้
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระดับความพึงพอใจของ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของประชาชนในการบริหาร ประชาชนต่อการ
กิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้ ปฏิบัติงานของเทศบาล
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
3) ดูแลรักษาความปลอดภัย ประชาชนได้รับความ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ทรัพย์สิน
นครหาดใหญ่
4) ระงับเหตุอัคคีภยั และ
ประชาชนมีความ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สาธารณภัยให้กับประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ
ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
ทรัพย์สิน
หาดใหญ่
5. การพัฒนา
1) ปรับปรุงถนนให้ได้
ประชาชนได้รับความ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
โครงสร้างพื้นฐาน
มาตรฐานและเกิดความเป็น สะดวกปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร
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เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
ของบ้านเมือง
2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สามารถปรับปรุงระบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
สว่างภายในเขตเมืองให้
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขต
ทั่วถึงและเพียงพอ
เมืองให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ
3) พัฒนาปรับปรุงสัญญาไฟ สามารถลดปัญหาจราจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
จราจร เครื่องหมายจราจร ติดขัดได้
ให้เป็นระบบที่ทันสมัย
4) พัฒนาระบบป้องกันและ ความเสียหายทาง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65
บรรเทาอุทกภัย
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
อุทกภัยลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 2553

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
2.5.2 การติ ด ตามประเมิ น ผลการดาเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่
ประจาปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-วันที่ 30 กันยายน 2562)
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดทารายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกากับการบริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
1) วิสัยทัศน์ “มหานครแห่งความสุข” (City of Happiness)
2) พันธกิจ ได้แก่
(1) พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน
(2) พัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้
(3) ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพทุกระดับ
(4) อนุรักษ์ บารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่
(5) เสริมสร้างสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน
(6) พัฒนาตลาดและรักษาความสะอาดของเมือง
(7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันพัฒนานครหาดใหญ่
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(8) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(9) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหาดใหญ่ให้เป็นเมืองในสวน
(10)ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน
(11)ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่
(12)พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
(13)พัฒนาระบบผังเมืองและสาธารณูปโภค
(14)ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง เพียงพอ และทันสมัย
(15)ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจรให้เป็นระบบที่ทันสมัย
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ การอนุรักษ์ บารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านการรักษาความ
สะอาด การกาจัดมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตลาด หาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ การ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการของประชาชน และการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทาง
การพั ฒ นา ได้ แ ก่ การพั ฒ นานครหาดใหญ่ เ มื อ งในสวน ( City in the Garden) การพั ฒ นา
สวนสาธารณะ พั ฒ นาการบ าบั ด น้ าเสี ย การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
บารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ การ
พัฒนารายได้ของเทศบาล การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการพัฒ นาการเมือง/การบริหาร แนวทางการพัฒ นา
ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง การพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการเดินรถภายในเทศบาล และการป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย
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ส่วนที่ 2 การวางแผนงบประมาณ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยมีการกาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้
ตารางที่ 4 โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนา
สังคม
2. พัฒนา
ทรัพยากรฯ
3. พัฒนา
เศรษฐกิจ
4. พัฒนา
การเมือง
5. พัฒนา
โครงสร้างฯ
รวม

2561
จานวน งบประมาณ

2562
จานวน งบประมาณ

2563
จานวน งบประมาณ

2564
จานวน งบประมาณ

180

513,979,983

154

492,698,483

153

569,028,483

151

364,298,483

13

8,511,000

12

21,948,000

10

3,451,000

11

5,510,000

39

14,550,000

20

14,850,000

20

14,850,000

20

14,850,000

29

259,584,750

15

22,866,000

14

7,866,000

14

7,866,000

50 349,955,950
247 945,151,433

31
227

145,933,000
538,457,483

71
669,348,650
312 1,465,974,383

77 1,512,082,550
278 2,064,445,033

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
ตารางที่ 5 โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
(6 กันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนา
สังคม
2. พัฒนา
ทรัพยากรฯ
3. พัฒนา
เศรษฐกิจ
4. พัฒนา
การเมือง
5. พัฒนา
โครงสร้างฯ
รวม

2561
จานวน งบประมาณ

2562
จานวน งบประมาณ

2563
จานวน งบประมาณ

2564
จานวน งบประมาณ

64

69,846,400

58

48,413,400

58

48,543,400

58

48,543,400

9

43,029,000

-

-

-

-

-

-

3

2,800,000

3

2,800,000

3

2,800,000

3

2,800,000

14

7,286,900

4

3,400,000

4

3,400,000

4

3,400,000

64

122,285,200

4

8,820,000

2

2,320,000

2

2,320,000

155

245,247,500

67

57,373,400

67

57,373,400

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.

63,433,400
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ตารางที่ 6 โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
(20 กุมภาพันธ์ 2561)
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนา
สังคม
2. พัฒนา
ทรัพยากรฯ
3. พัฒนา
เศรษฐกิจ
4. พัฒนา
การเมือง
5. พัฒนา
โครงสร้างฯ
รวม

2561
จานวน งบประมาณ

2562
จานวน งบประมาณ

2563
จานวน งบประมาณ

2564
จานวน งบประมาณ

13

15,049,000

3

2,020,000

3

2,020,000

3

2,020,000

1

8,778,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

7,753,000

-

-

-

-

-

-

60

50,818,200

-

-

-

-

-

-

82

82,398,200

3

2,020,000

3

2,020,000

3

2,020,000

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
ตารางที่ 7 โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
(1 สิงหาคม 2561)
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนา
สังคม
2. พัฒนา
ทรัพยากรฯ
3. พัฒนา
เศรษฐกิจ
4. พัฒนา
การเมือง
5. พัฒนา
โครงสร้างฯ
รวม

2561
จานวน งบประมาณ

2562
จานวน งบประมาณ

2563
จานวน งบประมาณ

2564
จานวน งบประมาณ

1

165,000

75

243,792,500

61

156,250,100

59

95,710,100

-

-

7

18,200,000

1

1,400,000

-

-

1

500,000

5

10,337,000

4

6,100,000

4

6,100,000

1

10,000,000

40

382,226,350

5

315,860,000

2

360,000

-

-

129

199,491,400

5

22,510,000

5

61,710,000

3

10,665,000

256

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.

854,047,250

76 502,120,100

70

163,880,100
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ตารางที่ 8 โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
(20 ธันวาคม 2561)
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนา
สังคม
2. พัฒนา
ทรัพยากรฯ
3. พัฒนา
เศรษฐกิจ
4. พัฒนา
การเมือง
5. พัฒนา
โครงสร้างฯ
รวม

2561
จานวน งบประมาณ

2562
จานวน งบประมาณ

2563
จานวน งบประมาณ

2564
จานวน งบประมาณ

-

-

8

4,993,700

-

-

-

-

-

-

8

260,625,000

1

250,000,000

1

198,000,000

-

-

3

1,800,000

-

-

-

-

-

-

10

30,749,800

-

-

-

-

-

-

60

145,822,000

-

-

-

-

-

-

89

443,990,500

1 250,000,000

1

198,000,000

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
ตารางที่ 9 โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
(5 เมษายน 2562)
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนา
สังคม
2. พัฒนา
ทรัพยากรฯ
3. พัฒนา
เศรษฐกิจ
4. พัฒนา
การเมือง
5. พัฒนา
โครงสร้างฯ
รวม

2561
จานวน งบประมาณ

2562
จานวน งบประมาณ

2563
จานวน งบประมาณ

2564
จานวน งบประมาณ

-

-

25

42,633,900

1

6,000,000

1

6,000,000

-

-

2

4,200,000

-

-

-

-

-

-

1

550,000

-

-

-

-

-

-

6

2,233,400

-

-

-

-

-

-

4

150,686,000

-

-

-

-

-

-

38

200,303,300

1

6,000,000

1

6,000,000

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
ส่วนที่ 3 โครงการ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 303
โครงการ งบประมาณ 583,933,896 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
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ตารางที่ 10 การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครหาดใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคม
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวม

โครงการ
127
6
11
34
125
303

งบประมาณตามเทศบัญญัติ
399,476,046
6,010,000
19,450,000
46,722,450
112,275,400
404,579,400

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
ส่วนที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1) มีจ านวนโครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2562 ดังนี้
จานวนโครงการติดตามและประเมินผล รวมทั้งสิ้นจานวน 303 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จานวน 583,933,896 บาท
งบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ จานวน 561,406,640 บาท
โอนเพิ่ม จานวน 7,364,816 บาท
โอนลด จานวน 29,892,072 บาท
2) สถานะการดาเนินงาน
(1) ดาเนินการแล้วเสร็จ 210 โครงการ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ จานวน 392,929,890 บาท
โอนเพิ่ม จานวน 7,364,816 บาท
โอนลด จานวน 6,942,072 บาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 355,063,895 บาท
เหลือจ่ายจากโครงการ จานวน 37,865,995 บาท
(2) อยู่ระหว่างดาเนินการ 68 โครงการ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ จานวน 128,556,750 บาท
โอนลด จานวน 120,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 31,114,529 บาท
คงเหลือค้างจ่าย จานวน 88,462,903 บาท
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เหลือจ่ายจากโครงการ จานวน 8,979,318 บาท
(3) ยังไม่ดาเนินการ 4 โครงการ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ จานวน 35,530,000 บาท
คงเหลือค้างจ่าย จานวน 35,530,000 บาท
(4) ยกเลิกโครงการ 21 โครงการ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ จานวน 4,390,000 บาท
โอนลด จานวน 22,830,000 บาท
เหลือจ่ายจากโครงการ จานวน 4,390,000 บาท
3) ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ งบประมาณ 411,415,000 บาท มีจานวน 67 โครงการ ดังนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จ 322 รายการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 29 รายการ
ยังไม่ดาเนินการ จานวน 7 รายการ
ยกเลิก จานวน 4 รายการ
4) จ่ายขาดสะสม
จ่ายขาดสะสม งบประมาณ 411,415,000 บาท มีจานวน 67 โครงการ ดังนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 17 โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 16 โครงการ
ยังไม่ดาเนินการ จานวน 33 โครงการ
ยกเลิก จานวน 1 โครงการ
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งนี้ การติดตามประเมิลผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) โดยผลการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
ให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.41 ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
20
18.64
20
17.59
60
55.18
10
9.23
10
9.14
10
8.77
5
4.95
5
4.68
5
4.64
5
4.55
5
4.50
5
4.73
100
91.41

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
การติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ให้
คะแนนประเมินผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 88.90 ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
10
9
10
9
10
9
10
9.2
60
52.6
5
4.7
10
8
10
8.3
5

4.5

60
ประเด็นการพิจารณา
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.7 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.8 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.9 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
5.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5
4.7
5
5

4.5
4.4

5
5

4.3
4.9

5
100

4.5
88.90

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2562 โดยมีการสรุ ป ประเด็น ปั ญหาและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
ปัญหา
1) ปัญหาด้านการจัดการภายในเกี่ยวกับแผนและการใช้งบประมาณของเทศบาล ดังนี้
1.1) โดยการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มี โครงการที่ยังไม่ได้มีการดาเนินงาน ยกเลิก
โครงการ และโอนลดงบประมาณ ทาให้มีงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเป็นจานวนมาก และ
เกิดขึ้นเป็นประจาในทุกปีงบประมาณ
1.2) ปัญหาความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการของแต่ละสานัก/กอง อันเป็นผลให้มี
การยกเลิกโครงการเป็นจานวนมาก
2) ปัญหาจากสถานการณ์ในพื้นที่ อาทิเช่น ปัญหาหมอกควัน ปัญหาด้านการจราจรบริเวณ
ตลาดสดและหน้าสถานีรถไฟ ปัญหาการเก็บ ขนขยะของเทศบาล และปัญหาการบริหารจัดการขยะ
บริเวณพื้นที่การรถไฟ
ข้อเสนอแนะ
1) แนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับแผนและการใช้งบประมาณ ดังนี้
1.1) การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจาปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
และการน าแผนงาน/โครงการไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ควรจะมีความใกล้ เ คีย งกั นทั้ งในเรื่ อ งของจ านวน
โครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้ไม่ ต้องมีการยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถ
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ดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรชี้แจงถึงเหตุผลของการ
ยกเลิกโครงการให้ชัดเจนในการรายงานการติดตามและประเมินผลของแต่ละสานัก/กอง และต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลในที่ประชุมทุกครั้ง
1.2) ทุกสานัก/กองควรเร่งดาเนินการตามแผน โดยการดาเนินโครงการต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง ควรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นสาคัญเป็นหลัก
2) แนวทางในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
2.1) เทศบาลควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร
จัดการการจราจร
2.2) เทศบาลควรเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บ ขนขยะให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาการจัดเก็บขยะที่ไม่เรียบร้อยตามมา (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562)
2.6 ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนครหาดใหญ่
2.6.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่
การจัดตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ เริ่มในปี พ.ศ. 2471 เทศบาลนครหาดใหญ่ในขณะนั้นมี
ฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2471 ต่อมาในวันที่ 10
ธันวาคม 2478 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตาบลหาดใหญ่ มีเนื้อที่เพียง 5 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ 5,000 คน ในวันที่ 16 มีนาคม 2492 เทศบาลตาบลหาดใหญ่ได้ยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลเมื อ งหาดใหญ่ ในขณะนั้ น มี ป ระชากรประมาณ 19,425 คน จนกระทั่ ง เมื่ อ วั น ที่ 10
พฤษภาคม 2504 มีพื้นที่เพิ่มอีก 3 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากร
38,162 คน จากนั้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2520 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่
ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 68,142 คน ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่
ตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก. ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25
กันยายน 2538 (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562)
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 21 ตารางกิโ ลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตาบล
คลองแห อาเภอหาดใหญ่ ทางด้านทิศเหนือ ส่วนทิ ศใต้และทิศตะวันออกติดต่อ กับ ตาบลคอหงส์
อาเภอหาดใหญ่ และทิศตะวันตกติดต่อกับตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า
จังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562)
สภาพทางกายภาพ เทศบาลหาดใหญ่ ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาคอหงส์ ซึ่งสูงประมาณ 350
เมตร ทอดตัวตามแนวยาวอยู่ทางทิศตะวันออก และมีคลองอู่ตะเภาขนาบอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่จึง
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เอียงลาดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกตลอดแนวความยาว ส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่ม
กว้างทอดตัวไปทางทะเลสาบสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562) ตามแผนที่ด้านล่าง

ภาพประกอบ 5 ขอบเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่มา: สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ., 2563.
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สภาพภูมิอากาศ เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน มีลมมรสุม
พัดผ่านประจาทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-กลางเดือนมกราคม
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม
จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู
คือ
ฤดูร้ อน เริ่ มตั้งแต่เดื อ นธันวาคม-เดื อนพฤษภาคม โดยจะเริ่มตั้ง แต่ห ลั งจากหมดมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว สภาพอากาศจะเริ่มร้อนและในเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิสูงสุด แต่จะไม่
ร้อนมากนักเนือ่ งจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล
ฤดู ฝ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน -พฤศจิ ก ายน โดยจะมี ฝ นตกทั้ ง ในช่ ว งลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตก
ชุกเนื่องจากพัดผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีเทือกเขาบรรทัดปิดกั้น ไว้ ทาให้ฝนตก
น้อยลง (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562)
สภาพทางสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่ได้
เข้ามาประกอบธุรกิจนับแต่มีการสร้างทางรถไฟในพื้นที่ โดยชาวจีนรุ่นแรกส่วนมากเป็นแรงงานสร้าง
ทางรถไฟ และมีการอพยพตามกันเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะประกอบกิจการ
ด้านพาณิชยกรรม เมื่อหาดใหญ่มีความรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจการบริการนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม
ร้านอาหาร เป็นต้น ทาให้ประชาชนอพยพย้ายถิ่นจากภายนอกเข้ามาประกอบอาชีพทางด้านบริการ
อีกจานวนหนึ่ง และยังมีประชาชนจากพื้นที่ข้างเคียงที่เข้ามาทางานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทา
ให้ ในแต่ล ะวัน มีคนทั้งที่อาศัย อยู่ และเข้าออกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ชั่ว คราวเป็น จานวนมาก
(เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562)
จากข้ อ มู ล เดื อ น เมษายน พ.ศ.2562 พบว่ า เทศบาลนครหาดใหญ่ มี ป ระชากร ทั้ ง สิ้ น
158,392 เป็ น ชาย 73,471 คน หญิ ง 84,921 คน ความหนาแน่ น 7,542.48 คน/ตารางกิ โ ลเมตร
จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 67,299 ครัวเรือน โดยมีจานวนชุมชนทั้งสิ้น 103 ชุมชน (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 รายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
1.
2.
3.
4.

ชุมชนเขต 1
หน้าสวนสาธารณะ
ทักษิณเมืองทอง
สุภาพอ่อนหวาน
หน้าค่ายเสนาณรงค์

5. ภาสว่าง

1.
2.
3.
4.

ชุมชนเขต 2
บ้านพักรถไฟ
ศาลเจ้าพ่อเสือ
ตลาดใหม่
กิมหยงสันติสุข

5. พระเสน่หา

1.
2.
3.
4.

ชุมชนเขต 3
ริมควน
คลองระบายน้าที่ 1
เทศาพัฒนา
ตลาดพ่อพรหม

5. ศาลาลุงทอง

ชุมชนเขต 4
1. ท่าไทร
2. สถานีอู่ตะเภา
3. ต้นโด
4. หน้าโรงเหล้า
สรรพสามิตร
5. สัจจกุล
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ชุมชนเขต 1
6. อู่ ท.ส.
7. พรุแม่สอน
8. กอบกาญจน์ศึกษา
9. แม่ลิเตา
10.คลองเตย
11.โรงปูน
12.อนุสรณ์อาจารย์ทอง
13.สามัคคี
14.หน้าโรงพยาบาล
ศิครินทร์
15.เกาะเสือ
16.หลังสนามกีฬากลาง
17.หลัง ร.ร.หาดใหญ่
วิทยาลัย
18.ศรีนิล
19.หมัดยาเม๊าะ
20.ป้อม 6
21.หน้าสนามกีฬากลาง
22.โรงเรียนชาตรี
23.ศิครินทร์
24.รัถการ
25.ริมทางรถไฟ
26.มุสลิม

ชุมชนเขต 2
6. ป้อม 4
7. แสงศรี
8. สวนศิริ
9. จิระนคร
10. ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง
11. ประชาธิปัตย์
12. สามชัย
13. หน้าโรงเรียน ญว.
14. ชุมอุทิศ

ชุมชนเขต 3
6. หลังที่ว่าการอาเภอ
7. บ้านหาดใหญ่
8. ท่าเคียน
9. ดีแลนด์-ไทยเจริญ
10. ปรักกริม
11. จันทร์ประทีป
12. จันทร์วิโรจน์
13. รัตนวิบูลย์
14. จันทร์นิเวศน์

ชุมชนเขต 4
6. รัชมังคลาภิเษก
7. บ้านฉาง
8. สามทหาร
9. บางหัก
10. เกาะเลียบ
11. รัตนอุทิศ
12. สถานี 2
13. มงคลหรรษา
14. บ้านกลาง

15. โรงพยาบาลกรุงเทพ
16. บ้านจ่า
17. ดรุณศึกษา

15. ทุ่งเสา
16. อู่ญี่ปุ่น
17. ขนส่ง

15. โชคสมาน
16. หน้าอาเภอ
17. ราษฎร์อุทิศ

18. กลางนา
19. หน้าโรงเรียนโสต
ศึกษา
20. หัวนาหัก
21. ซีกิมหยง
22. ละม้ายสงเคราะห์
23. คลองเรียน
24. บ้านร่มเย็น
25. ทุ่งคลองเรียน
26. ตลาดคลองเรียน

18. หน้าวัดคลองเรียน
19. สามแยกคลองเรียน

18. วัดโคกสมานคุณ
19. วัดหาดใหญ่ใน

20. ผาสุก-เคียงดาว
21. ไทยโฮเต็ล
22. หน้าสถานีรถไฟ
23. หลังโรงพัก
24. หลังอู่รถไฟ
25. ประชาราษฎร์อุทิศ
26. แฟลตเคหะใหม่

20. สถานีขนส่งหาดใหญ่
21. หัวพานรถไฟ

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
การศึกษา ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา
ของภาคเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครหาดใหญ่
ซึ่ ง แสดงถึ ง ศั ก ยภาพในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลถึ ง ระดั บ
อุดมศึกษา ส่วนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ มีจานวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562) ดังแสดงในตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
โรงเรียน
1. เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หมั ด ยาเม๊ า ะ อนุบาล
มุสลิมและส่วนขยาย
เตรียมอนุบาล

จานวนนักเรียน
2,526

จานวนครู
117

1,784
1,022
878
542
1,018
117

64
57
61
35
23
9

ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562.
สภาพเศรษฐกิจ เขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้
ตอนล่าง โดยเป็นศูนย์กลางรับส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านกระจายไปสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ
และในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งรวมสินค้าทางการเกษตรและส่งออกไปต่างประเทศ หาดใหญ่เคยมี
ชื่อเสียงเกี่ยวกับสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูก โดยมีสถานที่ซื้อขายสินค้าที่ขึ้นชื่อ เช่น ตลาด
สันติสุข ตลาดกิมหยง เป็นต้น และที่สาคัญเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีธุรกิจ
ต่อเนื่องอีกจานวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจในภาคบริการ เช่น โรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น (เทศบาล
นครหาดใหญ่, 2562)
2.6.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนครหาดใหญ่และภารกิจ/หน้าที่ของ
แต่ละสานัก/กอง
เทศบาลนครหาดใหญ่แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 สานัก 2 กอง ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง สานักการช่าง สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการศึกษา กองวิชาการและ
แผนงาน และกองสวัสดิการสังคม โดยมีโครงสร้างส่วนราชการ ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 6 โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่มา: เทศบาลนครหาดใหญ่, ม.ป.ป.
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ทั้งนี้ ส่วนราชการทั้ง 5 สานัก และ 2 กอง มีภารกิจหรือหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) สำนักปลัดเทศบำล ประกอบด้วย ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายกิจการขนส่ง และฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยในแต่ละฝ่ายมีภารกิจ
หรือหน้าที่ ดังนี้
1.1) ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานควบคุมเทศพาณิชย์ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้
งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดตั้งเทศพาณิชย์ งานตรวจสอบ
รายงาน ควบคุ ม และดู แ ลกิ จ การเทศพาณิ ช ย์ งานประสานงานเกี่ ย วกั บ กิ จ การเทศพาณิ ช ย์ กั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงาน และวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์ เป็นต้น
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยว
ภายในประเทศของเทศบาล งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและ
หน่วยงานอื่น งานต้อนรับ แนะนา อานวยความสะดวกและบริการนาเที่ยว รวมทั้งดาเนินธุรกิจการ
ท่องเทีย่ ว เป็นต้น
1.2) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานบรรจุและแต่งตั้งและงานพัฒนาบุคลากร ดังนี้
งานบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการ
คัดเลือก งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและ
พนักงานจ้าง (ลูกจ้าง) การให้ บาเหน็จความชอบในกรณีพิเศษ งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง (ลูกจ้าง) งานจัดทาบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น
งานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี งานพัฒนาบุคลากร งานเพิ่มวุฒิการศึกษา อบรม
เป็นต้น
1.3) ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้า ที่ของงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร และงานรักษาความสงบ ดังนี้
งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียน
ราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดาเนินการเลือกตั้ง เป็นต้น
งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด
หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบ
และดาเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์
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ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ งานประสานงานกับ
จังหวัดและอาเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานมวลชนต่าง ๆ เป็นต้น
1.4) ฝ่ ายป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มีห น้าที่ควบคุมดูแลและรับผิ ดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานวิทยุสื่อสาร ดังนี้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัย
ธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เป็นต้น
งานวิทยุสื่อสาร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดตั้งระบบสื่อสาร ในการรับและแจ้งข่าว
ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ไว้ ตั้ ง แต่ ย ามปกติ งานจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร และก าหนดวิ ธี การ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม เป็นต้น
1.5) ฝ่ายกิจการขนส่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้ าที่ของ
งานการเงินและบัญชี งานควบคุมกิจการขนส่ง และงานอาคารสถานที่ ดังนี้
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของฝ่ายกิจการขนส่ง งานจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
งานควบคุมกิจการขนส่ง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารให้
เป็นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ว่าจะออกโดยกรมการขนส่งทาง
บกหรือหน่วยงานอื่นตามระเบียบการขนส่งทางบก ว่าด้วยการบริหารและดาเนินกิจการขนส่งผู้โดยสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นต้น
งานอาคารสถานที่ มีห น้าที่เกี่ยวกับ งานซ่ อ มแซมดู แลและบ ารุ งรั ก ษาอาคาร
สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์สถานีขนส่งโดยสาร เป็นต้น
1.6) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานธุรการงานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร และงานรัฐพิธี ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสาธารณกุศ ลของเทศบาลและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ เป็นต้น
งานสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานการตรวจสอบ
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ เป็นต้น
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งานเลขานุ การผู้ บ ริห าร มีห น้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุ การและงานประชุ ม สภา
เทศบาล งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น
งานรัฐพิธี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์ เป็นต้น (เทศบาลนครหาดใหญ่, ม.ป.ป.)
2) สำนักกำรคลัง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารการคลัง ส่วนพัฒนารายได้
ซึ่งมีหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
2.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
สภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เป็นต้น
งานเลขานุ การผู้บริห าร มีห น้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบเอกสารทุกชนิดก่อนเสนอ
ผู้บริหาร จัดลาดับให้ประชาชนหรือคณะบุคคลเข้าพบ เป็นต้น
งานรัฐพิธี มีหน้าที่เกี่ยวกับแจ้งข่าวการเคลื่อนไหวในการจัดงานรัฐพิธี เป็นต้น
2.2) ส่วนบริหารการคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายสถิติการคลัง ดังนี้
ฝ่ ายพัส ดุและทรัพย์สิ น มีห น้าที่ควบคุมดูแลและรับผิ ดชอบการปฏิบัติ ง านใน
หน้าที่ของงานการซื้อและการจ้าง งานการจัดทาทะเบียนพัสดุ งานการซ่อมบารุงและบารุงรักษา
ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน งานควบคุมจัดทาทะเบียนงบประมาณ งานจัดทาเช็คการจ่ายเงิน
และตรวจสอบหลักฐาน งานการจัดทารายงานทางการเงินและบัญชี เป็นต้น
ฝ่ายสถิติการคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานจัดทาสถิติ การรับ-จ่ายเงิน
2.3) ส่วนพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์จากทรัพย์สินฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้
ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ เป็นต้น
ฝ่ายผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหน้ าที่ของงานจั ดหาประโยชน์ จ ากทรั พย์สิ น งานพัฒ นากิจการพาณิช ย์ งานจัดระเบีย บจอด
ยานยนต์ เป็นต้น
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ฝ่ า ยแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล เป็นต้น (เทศบาล
นครหาดใหญ่, ม.ป.ป.)
3) สำนักกำรช่ำง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส่วน
ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนการโยธา ส่วนช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
3.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานธุรการ เช่น งานดูแลรักษา จัดเตรีย มประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่ อและ
อานวยความสะดวกต่าง ๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล เป็นต้น งานการเงินและบัญชี ได้แก่ งานดูแลรักษาและเตรียมประสานงานเกี่ยวกับ
วัสดุอุปกรณ์ งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ การตรวจสอบฎีกา เป็นต้น
3.2) ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของฝ่ายควบคุมอาคารและฝ่ายผังเมือง ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของส่วน งานรับเรื่องราวขออนุญาต
ออกใบอนุญาตและคาสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นต้น
ฝ่ายควบคุมอาคาร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานควบคุมอาคาร และงานขออนุญาตอาคาร เป็นต้น
ฝ่ายผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
ควบคุมผังเมืองและงานจัดทาผังเมือง เป็นต้น
3.3) ส่วนควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมโยธาและฝ่ายสถาปัตยกรรม ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของส่วน งานรับเรื่องราวร้องทุก ข์และ
ร้องเรียนของส่วน เป็นต้น
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานวิศวกรรมโยธา 1 ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการคานวณด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งาน
วางโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน เป็นต้น งานวิศวกรรมโยธา 2 ซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบคานวณด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการ
และการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น
ฝ่ายสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานสถาปัตยกรรม 1 ซึ่งได้แก่ งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
ของอาคารต่าง ๆ งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ เป็นต้น
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และงานสถาปัตยกรรม 2 ได้แก่ งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น
3.4) ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิ ดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของฝ่ าย
สาธารณูปโภค ฝ่ายสวนสาธารณะ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและฝ่ายวิศวกรรมจราจร ดังนี้
งานธุ ร การ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานสารบรรณ งานควบคุ ม จั ด ท าทะเบี ย น วั ส ดุ
อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานบารุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายสวนสาธารณะ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานควบคุมและบารุงรักษาสถานที่ งานเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานศูนย์เครื่องจักรกล 1 และงานศูนย์เครื่องจักรกล 2 ได้แก่ งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล งานตรวจสอบ ซ่อมบารุง รักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล เป็นต้น
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานวิเคราะห์วางแผนการจราจร งานวางระบบจราจร งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
3.5) ส่วนช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า ฝ่ายจัดการระบบระบายน้า ฝ่าย
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงาน
และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
งานการเงิน และบัญชี มีห น้าที่เกี่ยวกับงานดูแลรักษาและเตรียมประสานงาน
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ เป็นต้น
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง และงาน
โรงงานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานควบคุมและตรวจสอบการบาบัดน้าเสี ย งานบารุงรักษาและซ่อมแซม และงานวิเคราะห์
คุณภาพน้า เป็นต้น
ฝ่ายจัดการระบบระบายน้า มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานออกแบบและก่อสร้าง งานควบคุมระบบระบายน้า และงานซ่อมบารุงระบบระบายน้า
เป็นต้น
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ฝ่ ายจั ดการคุณภาพอากาศและเสี ยง มีห น้าที่ควบคุมดูแลและรับผิ ดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง และงานติดตามตรวจสอบ เป็นต้น
(เทศบาลนครหาดใหญ่, ม.ป.ป.)
4) สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.1) ฝ่ายงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี
ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ
ทั่วไป
งานการเงิ น และบั ญ ชี มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี เงิ น ทุ น
หมุนเวียน จัดทาบัญชี เงินเดือน เป็นต้น
4.2) ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบาย การควบคุมกากับดูแล และอานวยการดาเนินงานของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลตาม
แผนงานและเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนี้
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐาน และแผนการดาเนินงานควบคุม
กากับการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน งานวิชาการและแผนงานให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกั นและควบคุม
โรคติดต่อและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดหนดมาตรการ
และแผนการดาเนินงาน ควบคุม กากับการเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ การควบคุมโรคติดต่อ การ
ป้องกันและบาบัดการติดยาและสารเสพติดให้บรรลุตามเป้าประสงค์
กลุ่ มงานส่ ง เสริ ม สิ่ งแวดล้ อม มีห น้าที่ รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการส่ งเสริมคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและ
แผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ควบคุม กากับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาล การ
อนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ
4.3) ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบายการควบคุมกากับดูแลและอานวยการดาเนินงานของกลุ่มงานบริการการแพทย์ ฝ่ายบริการ
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สาธารณสุข ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนงานและเป้าหมายที่
กาหนดหนดไว้ ดังนี้
กลุ่มงานบริการการแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ โดยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการให้บริการ พร้อมทั้ง
ควบคุม กาหนดการให้บริการทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การชันสูตรและรังสีวิทยา
ฝ่ ายบริ การสาธารณสุ ข มีห น้าที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการส่ งเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการโดยศึกษาวิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนงานให้บริการพร้อมทั้งควบคุม กากับ การ
ให้บริการในการดาเนิน กิจ กรรมต่าง ๆ ในศูนย์บริการสาธารณสุ ข จานวน 14 แห่ง รวมทั้งระดับ
มาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล การ
จัดทาบัตรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทาง
วิชาการโดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการให้ บริการ พร้อมทั้งควบคุม
กาหนดการให้บริการด้านบริการรักษาความสะอาด ควบคุมสิ่งปฏิ กูลสัตวแพทย์ ปรับปรุงการบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ (เทศบาลนครหาดใหญ่, ม.ป.ป.)
5) กองวิ ช ำกำรและแผนงำน ประกอบด้ ว ย ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ฝ่ า ยแผนงานและ
งบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายนิติการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร และงานรัฐพิธี
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ มีห น้าที่ควบคุมดูแลและรับผิ ดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจัดทางบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่นในเรื่องของงานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รวบรวมข้อมูลส ถิติ
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายนิ ติการ มีห น้ าที่ควบคุมดูแลและรับผิ ดชอบการปฏิบั ติงานในหน้ าที่ ข องงานรั บ
เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนเสนอผู้บริหาร งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจาปี
และงานนิติกรรมสัญญาตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งนิติกรรมสัญญาประเภทอื่น ๆ เป็นต้น
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานซ่อมบารุงรักษา งานพัฒนาระบบ และดูแลเว็บไซต์เทศบาล โดยการอัพเดท/ปรับปรุง/แก้ไข
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ข้อมูล ต่าง ๆ บนหน้ าเว็บ ไซต์ ให้ เป็น ปัจจุ บัน เสมอ ดูแลและควบคุ มระบบเครื อ ข่ าย Server ICT
ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และให้บริการแนะนาคาปรึกษาหน่วยงานภายใน ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เป็นต้น (เทศบาลนครหาดใหญ่, ม.ป.ป.)
6) ส ำนั ก กำรศึ ก ษำ แบ่ ง ส่ ว นราชการออกเป็ น 1 ฝ่ า ย 2 ส่ ว น โรงเรี ย นและหน่ ว ย
ศึกษานิเทศก์ ดังนี้
6.1) ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงาน แผนงาน และโครงการ งานระบบสารสนเทศและงานงบประมาณ
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน
และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดและประสานงานนโยบาย
การบริหารการศึกษา ระหว่างหน่วยงานหลักและเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่งเสริม สนับสนุนในการ
จั ด ท าและก าหนดนโยบายการศึ ก ษาขององค์ ก รท้ อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เป็นต้น
งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวม จัดทา จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษา สถิติ และข้อสนเทศทางการศึกษา พัฒนาวิธีการ กระบวนการในการรวบรวม จัดเก็บ
จัดทาข้อมูลทางด้านการศึกษา เป็นต้น
งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมรายละเอียดและดาเนินงานเกี่ยวกับ
งบประมาณของสานักงาน การบริหาร และควบคุมงานงบประมาณของสานัก เป็นต้น
6.2) ส่วนบริหารการศึกษา ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ การสอบคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน ย้าย ฯลฯ
งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ
ฝ่ายกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใหน้าที่ของ
งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรั บผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
6.3) ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายการศึ กษานอกระบบและตามอัธยาศัย ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดังนี้
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ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งาน
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬา นันทนาการ
ฝ่ ายส่ งเสริ มศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรม มีห น้าที่ควบคุมดูแลและรั บผิ ดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกิจการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
บริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา (เทศบาลนครหาดใหญ่, ม.ป.ป.)
7) กองสวัส ดิกำรสั งคม ประกอบด้ว ยฝ่ ายสั งคมสงเคราะห์ ฝ่ ายพัฒ นาชุมชน และฝ่ าย
ส่งเสริมและสวัสดิการสังคม โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
7.1) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
7.2) ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานพัฒนาชุมชน และงานชุมชนเมือง
7.3) ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
รวมทั้งพิทักษ์ผู้สูงอายุ (เทศบาลนครหาดใหญ่, ม.ป.ป.)
8) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ่าย เอกสาร การรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบ
พัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทาประโยชน์ จากทรัพย์สินเทศบาล เป็นต้น
(เทศบาลนครหาดใหญ่, ม.ป.ป.)
จากข้อมูลข้างต้น ทาให้เห็นภาพรวมของพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งในด้านกายภาพ การ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการต่าง ๆ ตลอดระบบการบริหารงานของเทศบาล
นครหาดใหญ่ที่แต่ละสานัก/กองมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาเทศบาลนคร
หาดใหญ่
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2.7 บทสรุป
จากการทบทวนแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การบริห าร
จัดการท้องถิ่นในปัจจุบัน ถือเป็น Paradigm Shift ที่สาคัญในการบริหารงานของหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการปรับจากการเป็น Traditional Public Management System ไปสู่ New
Public Management System ที่หันมาให้ความสาคัญกับการวางแนวทางการพัฒนาที่เป็นระบบ
การลดขนาดขององค์กรให้มีความคล่องตัว การนาเทคโนโลยีมาใช้ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
สมเหตุสมผลและมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลในแต่ละขั้นตอน ที่สาคัญคือ ได้มีการนาแนวคิด
Good Governance มาช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานโดยนาหลักนิติรัฐ หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในการตัดสินใจ ที่
ถือเป็น Action-based ในขณะที่การดาเนินงานที่ไม่ได้ให้เน้นที่ภาคราชการเพียงอย่างเดี ยวแต่เน้น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการเข้ามาร่ว มดาเนินงาน อันถือเป็น ActorBased นั่นเอง
ส่วนแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ถือเป็นการบริหารที่เป็นระบบที่ต้องอาศัยทั้งตัวผู้นาและผู้
ปฏิบัติในการร่วมขับเคลื่อน ทั้งนี้เพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์จะสามารถทาให้การบริหารจัดการ
ภารกิจในบทบาทการเป็น Service Provider ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้
อย่างเป็นระบบ ในแง่การบริหารที่มุ่งเน้นการคิดแบบองค์รวม การเน้นผลลัพธ์ในการดาเนินงาน การ
เน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการให้ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการในพื้นที่ ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็สามารถกระทาควบคู่ไปกับการบริหาร
ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการบริหารผลการดาเนินงานนี้จะมีขอบเขตที่
กว้างกว่าการประเมินผลการดาเนินงาน เนื่องจากไม่ได้ มองแต่การประเมินผลแล้วจบเพียงเท่านั้น
เพราะการประเมินผลการดาเนินงานเป็นการวัดผลงานของแผนงาน โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้เพียงใด ในขณะที่การบริหารผลการดาเนินงานจะเป็นกระบวนการที่ทาอย่างเป็นระบบ ทาให้
เห็นว่าอะไรคือผลสัมฤทธิ์ที่องค์ก รต้องการ โดยเชื่อมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และขับเคลื่อน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งขององค์กร และการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรไปพร้อมกัน
ส่วนแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ไม่ว่าเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลหรื อกลุ่ มคนที่เ ห็ น พ้อ งต้ องกัน เข้ามามีส่ ว นร่ว มในโครงการหรื อ
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ การมีส่วนร่วมนี้ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสื่อสารสอง
ทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ โดยเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควรได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและร่วมระบุปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงพัฒนาต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
การประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปี พ.ศ.
2562 ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อสารวจและวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ การ
ดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ที่
ผ่านมา ฉะนั้น จึงมีการนาวิธีวิจัยเชิงปริมาณมาปรับใช้ในการดาเนินงานเป็นหลักทั้งในแง่ของการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายสาหรับการสารวจความคิดเห็น การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
รอบด้าน ผู้ ศึกษาได้ มี การน าวิธีวิจัย เชิ งคุ ณภาพมาช่ว ยเสริม ทั้ งในแง่ ข องการเก็ บ ข้ อมู ล โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักบางกลุ่ม ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่อีกด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้ง 4
เขตการปกครองของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่
มีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ ศึกษาจะทาการกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรดังกล่าวโดยใช้สูตรของ Yamane (1970) ที่กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ .05 จากนั้นจะทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ซึ่งการดาเนินการใน
ส่วนนี้ ผู้ศึกษาจะยึดข้อมูลประชากรที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน สานักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่ที่มอบให้ผู้ศึกษาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยตารางข้อมูลประชากรดังกล่าวได้ระบุ
จานวนประชากรแบ่งตามเขต 4 เขต (ณ เดือนกันยายน 2562) ไว้ดังนี้
เขต 1 = 36,024 คน
เขต 2 = 33,854 คน
เขต 3 = 37,751 คน
เขต 4 = 37,349 คน
รวมทั้ง 4 เขต = 144,978 คน
นอกจากนี้ในตารางข้อมูลดังกล่าวยังมีประชากรจานวนหนึ่งคือ 11,863 คน ที่ในตารางข้อมูล
ระบุว่า “ไม่ระบุชุมชน” ซึ่งหากรวมจานวนนี้เข้าไปจะพบว่าตัวเลขประชากร ณ เดือนกันยายน 2562
จะเท่ากับ 156,841 คน ในเบื้องต้นผู้ศึกษาจะยึดตัวเลขจานวนประชากรแบ่งตามเขต 4 เขต รวมกัน
(ไม่นับรวมที่ไม่ระบุชุมชนเนื่องจากยังไม่แน่นอนว่าส่วนนี้หมายถึงอะไร) ดัง นั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้
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ศึกษาได้ยึดตัวเลขประชากรที่ 144,978 คน (4 เขต ณ เดือนกันยายน 2562) แล้วนาตัวเลขดังกล่าว
มาคานวณเพื่อกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1970) ซึ่งผลการคานวณได้
จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 398.9 หรื อประมาณ 399 คน จากนั้น ผู้ศึกษาได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แบ่งประชากรออกเป็นชั้น (Stratum) ตามเขตการปกครอง 4 เขต
2. จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 399 คน จะทาการเลือกตัวอย่างโดยกาหนดสัดส่วนที่
เท่ากันจากประชากรทั้งหมด 144,978 คน โดยสัดส่วนที่กาหนด คือ 1: 363
3. นาตัวอย่างที่สุ่มได้แต่ละชั้นมารวมกันเป็นจานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องการ ดังตาราง
ด้านล่าง
ตารางที่ 15 กลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร ณ กันยายน 2562 = 144,978 คน
เขต 1 = 36,024 คน
เขต 2 = 33,854 คน
เขต 3 = 37,751 คน
เขต 4 = 37,349 คน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

สุ่มโดยกาหนดสัดส่วนเท่า ๆ กัน
(1 : 363)
99
93
104
103
399

จากขั้นตอนดังกล่าว จะเห็นได้ว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องทาการสารวจความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่นั้นจะมีค่าใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 100 คนต่อพื้นที่เขต
เลือกตั้ง ฉะนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวที่เท่ากันของกลุ่มตัวอย่างอันจะสะท้อนถึงการเป็นตัวแทน
ของแต่ล ะเขตพื้น ที่และจะช่ว ยให้ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็ นเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น และด้ว ย
คาแนะนาจากกองวิชาการและแผนงาน สานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ทางผู้ศึกษาจึงได้ปรับจานวน
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตพื้นที่ให้เท่ากัน คือ เขตละ 100 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง สาหรับ
การเลื อ กตั ว อย่ า งเพื่ อ ตอบแบบสอบส ารวจนั้ น จะใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย ( Simple Random
Sampling) โดยในแต่ละครัวเรือนจะได้รับแบบสอบถามเพียง 1 ชุด และให้หัวหน้าครัวเรือนหรือ
สมาชิ ก ครั ว เรื อ นที่ มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ น ไป ตอบแบบสอบถามดั ง กล่ า ว โดยได้ พ ยายามให้ มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามกระจายไปในแต่ละชุมชนให้ครอบคลุมมากที่สุด
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นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเสริมที่ทาให้การประเมินมีความครอบคลุมรอบด้าน ผู้ศึกษาได้มี
การนาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาประกอบด้วย โดยได้ทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ตัวแทนประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้งกลุ่มพ่อค้า
แม่ค้าหรือผู้ประกอบการ 7 คน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม 7 คน กลุ่มข้าราชการ 7 คน กลุ่ ม
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา 7 คน และกลุ่ ม ประชากรแฝง 8 คน รวมทั้ ง สิ้ น 36 คน ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้กาหนดเกณฑ์สาหรับคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักสาหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้
1. เป็นประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
2. สาหรับประชากรแฝง ต้องเป็นผู้ที่เข้ามาทางานหรืออยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้ นที่
สารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ (รายละเอียดกล่าวไว้ด้านล่าง) โดยในการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณนั้น ในขั้นแรกจะมีการประชุมเพื่อทาความเข้าใจถึงรายละเอียดของเครื่องมือ
สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การกาหนดเขตพื้ นที่สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นลงพื้นที่เก็บข้อมูล
โดยแต่ละครัวเรือนจะใช้เวลาในการทาแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที เมื่อแต่ละครัวเรือนทา
แบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความเรียบร้อยว่ามีการทาแบบสอบถามครบทุกข้อหรือไม่
ขณะที่การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ในขั้นแรกจะมีการระดมความคิดเห็นร่วมกันของคณะทางานเพื่อ
ก าหนดประเด็ น ส าหรั บ การสั ม ภาษณ์ แ ละจั ด ท าเป็ น เอกสารแนวค าถามหรื อ แบบสั ม ภาษณ์
(Interview Guide) จากนั้นทาความเข้าใจในประเด็นคาถาม กาหนดผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มต่าง ๆ นัด
เวลาและสถานที่สาหรับการสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ ทาการสัมภาษณ์ โดยแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง สาหรับรายละเอียดของแบบสอบถามหรือแบบสารวจความคิดเห็น
(Questionnaire) เพื่ อ ประเมิ น การด าเนิ น งานของเทศบาลนครหาดใหญ่ และแบบสั ม ภาษณ์
(Interview Guide) เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามหรือแบบสารวจความคิดเห็น (Questionnaire) เพื่อประเมินการดาเนินงาน
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เขตพื้น ที่ที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่
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อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และติดตามข่าวสารการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่
รวมทั้งสิ้น 9 ข้อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคม ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการพัฒ นา
การเมือง/การบริหาร และความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลื อกตอบตามระดับ ความ
พึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของแต่
ละสานัก/กอง ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของ
สานักปลัดเทศบาล ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการศึกษา ความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานตามภารกิจเด่นของกองวิชาการและแผนงาน ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจเด่นของสานักการคลัง ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการช่าง และ
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของกองสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของแต่ละสานัก/กอง
ประกอบด้ว ยข้อคาถามเกี่ย วกับ การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนต่ อโครงการหรือภารกิจ ของส านั ก
ปลัดเทศบาล สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน สานัก
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การคลัง สานักการช่าง และกองสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบตามระดับการมีส่วนร่วม 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย
3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง
4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก
5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียว ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ การ
รับทราบหรือรับรู้ของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ไปสู่ความเป็น “เมืองสีเขียว”
(Hatyai Green City) และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเมืองสีเขียวดัง กล่าว รวมทั้งสิ้น
2 ข้อ
ตอนที่ 6 ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรืออุปสรรคต่อการดาเนินงานของเทศบาล มีลักษณะ
คาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและภารกิจเด่นของสานัก/กองต่าง ๆ โดยมีช่องว่างให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เขียนอธิบายหรือ
เขียนประเด็นที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านและภารกิจ
เด่นของแต่ละสานัก/กอง มีลักษณะคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อให้ทาง
เทศบาลนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านและภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กองต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีช่องว่างให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เขียนอธิบายหรือเขียน
ประเด็นที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
ส าหรั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก นั้ น จะใช้ แ บบสั ม ภาษณ์
(Interview Guide) โดยมีคาถามนาสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ท่านคิดว่าปัญหาในการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องแก้ไขมีอะไรบ้าง
ทั้งในแง่การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน และในแง่ของการดาเนินงานตามภารกิจ
ของสานัก/กองต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้ง 5 ด้าน และในแง่ของการดาเนินงานตามภารกิจของสานัก/กองต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลระดับความพึงพอใจและระดับ
การมีส่วนร่วมซึ่งเป็ น ข้อมูลเชิงปริ มาณที่ได้จากแบบสอบถามนั้น ได้นามาวิเคราะห์โ ดยพิจารณา
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ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมนั้น จะนาค่าเฉลี่ย
(Mean) ที่ได้มาแปลผลตามช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยซึง่ ออกเป็นช่วงที่เท่ากัน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ
และการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 16 การแปลผลคะแนน
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของ
ระดับความพึงพอใจ
สูง
กลาง
ต่า

ความหมายของ
ระดับการมีส่วนร่วม
สูง
กลาง
ต่า

ส าหรั บ ข้อมูล เชิงคุณภาพที่ได้จากการการตอบแบบสอบถามปลายเปิดและที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ได้นามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Grounded Theory Approach เพื่อหารูปแบบ
(Themes) ที่ปรากฏออกมาจากข้อมูลดังกล่าว

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การประเมิ น ความส าเร็ จ ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวมจานวนทั้งสิ้น 400
คน โดยนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าต่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 36 คน ซึ่งผล
การศึกษาประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และช่องทางการติดตามข่าวสารจากเทศบาลนคร
หาดใหญ่
4.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง
4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง
4.6 ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียว
4.7 ปัญหาการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/
กอง
4.8 ข้อเสนอแนะแนวทาง และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการศึกษา ผู้ศึกษาได้กาหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
n
หมายถึง
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
%
หมายถึง
ค่าร้อยละ
Min หมายถึง
ค่าต่าสุด
Max หมายถึง
ค่าสูงสุด
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Mean หมายถึง
S.D. หมายถึง

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและช่ อ งทางการติ ด ตามข่ า วสารจากเทศบาลนคร
หาดใหญ่
4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน เขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (n=400)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส. หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

จานวน ร้อยละ
169
231

42.3
57.8

63
58
93
113
73

15.8
14.5
23.3
28.2
18.3

98
59
61
58
109
15

24.5
14.8
15.3
14.5
27.3
3.8

333
62

83.3
15.5

85
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คริสต์
อื่น ๆ
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป
พนักงานบริษัทเอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ ได้แก่
รายได้ต่อเดือน
0-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,0000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาท ขึ้นไป
เขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 4
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี

จานวน ร้อยละ
3
.8
2
.5
104
40
31
171
54

26
10
7.8
42.8
13.5

184
145
44
16
11

46
36.3
11
4
2.8

100
100
100
100

25
25
25
25

5
54
101
12
19
209

1.3
13.5
25.3
3.0
4.8
52.3

จากตารางที่ 17 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้ เป็ น เพศหญิงจ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเป็นเพศชาย
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จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ในด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี (ร้อยละ 28.2) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ
23.3) ตามด้วยกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 18.3) กลุ่มอายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 15.8) และกลุ่มอายุ
31-40 ปี (ร้ อ ยละ 14.5) ตามล าดั บ ในด้ า นการศึ ก ษานั้ น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 27.3) รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 15.3) ประถมศึกษา (ร้อยละ 24.5) มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 14.8)
ปวส. หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 14.5) และในระดับปริญญาโทขึ้นไป (ร้อยละ 3.8) สาหรับในด้านศาสนา
นั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 333
คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 83 รองลงมาคือ ผู้นับถือศาสนาอิสลาม จานวน 62 คน คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 16 ส่วนที่เหลืออีก 5 คน หรือประมาณร้อยละ 1 เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ
ในด้านการประกอบอาชีพนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 42.8) รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 26) อาชีพอื่น ๆ
(ร้อยละ 13.5) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 10) และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ร้อยละ 7.8) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
ประมาณไม่เกิน 10,000 บาท (ร้อยละ 46) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 10,00120,000 บาท (ร้อยละ 36.3) กลุ่มที่มีรายได้ในช่วง 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 11) กลุ่มที่มีรายได้
ในช่วง 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 4) และสุดท้ายคือ กลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไป
(ร้อยละ 2.8)
ในด้านเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นผู้อาศัยใน
พื้นที่เขตเลือกตั้งต่าง ๆ มีจานวนเท่ากัน กล่าวคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีจานวน 100 คน
คิดเป็นร้อยละ 25 ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
เขตเลือกตั้งที่ 3 จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จานวน 100
คน คิดเป็ น ร้ อยละ 25 ส าหรั บ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ นั้นพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 52.3) รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลา 6-10 ปี (ร้อยละ 25.3) ระยะเวลา 1-5 ปี (ร้อย
ละ 13.5) ระยะเวลา 16-20 ปี (ร้อยละ 4.8) ระยะเวลา 11-15 ปี (ร้อยละ 3) และระยะเวลาไม่เกิน 1
ปี (ร้อยละ 1.3)
4.2.2 ช่องทางการติดตามข่าวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ่
นอกจากการสารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว คณะทางานประเมินยังได้
สอบถามประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างถึงช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ่
ด้วย ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ่ (n=400)
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ่
จานวน ร้อยละ
เว็บไซต์ของเทศบาล
34
8.5
สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ก ไลน์กลุ่ม)
124
31.0
วิทยุ
27
6.8
ป้ายประชาสัมพันธ์
171
42.8
โทรทัศน์
5
1.3
อื่น ๆ
39
9.8
จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่ติดตามข้อ มูล
ข่าวสารของเทศบาลนครหาดใหญ่ผ่านช่องทางป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 42.8) รองลงมา ได้แก่
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ทาง Facebook ทาง Line) (ร้อยละ 31) ช่องทางอื่น ๆ (ร้อยละ 9.8)
ช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาล (ร้อยละ 8.5) ช่องทางวิทยุ (ร้อยละ 6.8) และทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 1.3)
4.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ ศึกษาได้นาเสนอผลการ
สารวจออกเป็น 6 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนารายด้าน
และในภาพรวม 2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม 4) ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาตามยุท ธศาสตร์ ด้ านการพั ฒ นาด้าน
เศรษฐกิจ 5) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง/การ
บริหาร และ 6) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.3.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่ อ การด าเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาใน
ภาพรวม
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้
ศึ ก ษาได้ ท าการประเมิ น ใน 5 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม 2) ด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4) ด้านการพัฒนาการเมือง/การ
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บริ ห าร และ 5) ด้านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน โดยผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ยของระดับ ความ
พึงพอใจจะแปลค่าออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของระดับความพึงพอใจ
สูง
กลาง
ต่า

ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นารายด้ า นและใน
ภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อ การ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ในรายด้านและ
ภาพรวม) (n=400)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
MEAN
S.D.
ระดับ
ความพึงพอใจ
ด้านการพัฒนาสังคม
3.1506
.76431
ปานกลาง
ด้านการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.0456
.85471
ปานกลาง
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.0388
.90619
ปานกลาง
ด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร
3.0288
.88770
ปานกลาง
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2525
.80781
ปานกลาง
รวม
3.1033
.72222
ปานกลาง
จากตารางที่ 19 พบว่า ในภาพรวมทั้งหมดนั้น ประชาชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปี พ.ศ. 2562 อยู่
ในระดับ ปานกลาง (MEAN = 3.1033, S.D. = .72222) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในระดับปานกลางทุกด้าน
จากนั้น เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ 5 ด้าน จะพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย
สู ง ที่ สุ ด (MEAN = 3.2525, S.D. = .80781) รองลงมา ได้ แ ก่ ด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม (MEAN =
3.1506, S.D. = .76431) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MEAN = 3.0456,
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S.D. = .85471) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (MEAN = 3.0388, S.D. = .90619) และสุดท้าย ด้านการ
พัฒ นาการเมือง/การบริ หาร (MEAN = 3.0288, S.D. = .88770) จากข้อมูล ดังกล่ าวชี้ให้เห็นว่า
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการทางานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาค่อนข้ าง
ใกล้ เ คี ย งกั น ในทุ ก ด้ า น แต่ ด้ า นที่ ป ระชาชนมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ คื อ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นเอง
ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาการเมือง/การบริหาร เป็นสองด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
น้อยกว่าด้านอื่น ๆ
4.3.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การดาเนิน งานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ การดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม มีการประเมินใน 8 กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาการศึกษา 2) การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3) การอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) การพัฒ นาด้านสาธารณสุ ข 5) การพัฒ นาด้านการรั กษาความสะอาด การกาจัดมูล ฝอยให้ มี
ประสิ ทธิภ าพ 6) การพัฒ นาตลาด หาบเร่ แผงลอย ให้ ถูกสุ ขลั กษณะ 7) การพัฒ นาชุมชนและ
สวัสดิการของประชาชน และ 8) การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจจะแปลค่าออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของระดับความพึงพอใจ
สูง
กลาง
ต่า

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม (n=
400)
ข้อ
ระดับความ
งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
MEAN
S.D.
ที่
พึงพอใจ
10 การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาการจัดการเรียนรู้
3.22
.956
ปานกลาง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูสู่
Thailand 4.0 โครงการ Smart Student
จัดการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน
เทศบาล เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาค/ประเทศ จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี)
11 การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬา
3.21
.938
ปานกลาง
เพื่อสุขภาพ (จัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์นคร
หาดใหญ่โอเพ่น ได้แก่ เซปักตะกร้อ ฟุตซอล
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส จัดการจัด
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้างอัฒจันทร์ด้านทิศใต้สนาม
กีฬาจิระนคร อุดหนุนสมาคมส่งเสริมกีฬานคร
หาดใหญ่ จัดกิจกรรมมหกรรมไท้เก๊กเทศบาล
นครหาดใหญ่)
12 การอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.22
1.019
ปานกลาง
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (จัดงานรัฐพิธี จัดงานประเพณีลอย
กระทง จัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดโครงการ
สืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ส่งเสริมกิจกรรมวงหาดใหญ่
ออเคสตร้า จัดงานอนุรักษ์มรดกไทย)
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ข้อ
งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ที่
13 การพัฒนาด้านสาธารณสุข (จัดมหกรรม
สุขภาพดีหาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบรมพัฒนาศักยภาพ
และทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนในเขต
เทศบาลเพื่อดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ)
14 การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด การ
กาจัดมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ (รณรงค์มัด
ปากถุงทิ้งตามกาหนด ลดปริมาณขยะ อบรม
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในการ
รักษาความสะอาด อบรมศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย จ้างเหมากวาดดูแลรักษาความ
สะอาด)
15 การพัฒนาตลาด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูก
สุขลักษณะ (ปรับปรุงพัฒนาตลาดสด จัด
ระเบียบหาบเร่ แผงลอย อบรมผู้ประกอบการ
หาบเร่ พัฒนาสุขาภิบาลสถานประกอบการด้าน
อาหาร)
16 การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการของประชาชน
(สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สัมมนา
คณะกรรมการชุมชนด้านการจัดการชุมชน
พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพสตรี ศูนย์พัฒนาครอบครัว ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส)

MEAN

S.D.

3.33

1.009

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

3.15

1.061

ปานกลาง

2.84

1.014

ปานกลาง

3.19

1.083

ปานกลาง
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ข้อ
งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ที่
17 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน (โครงการชุดเฉพาะกิจ
พิทักษ์เมืองหาดใหญ่ โครงการตาสับปะรด การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จัดฝึกอบรม
พนักงานป้องกันและพนักงานรักษาความสงบ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า)

MEAN

S.D.

3.04

1.017

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

จากตารางที่ 20 ผลการประเมินการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมตาม
ประเด็นย่อยพบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมทั้ง 8 กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมในระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม จะพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ การด าเนิ น งาน/โครงการ/กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น
สาธารณสุขสูงที่สุด (Mean = 3.33, S.D. = 1.009) รองลงมา คือ การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา (Mean = 3.22, S.D. = .956) และการดาเนินงาน/โครงการ/
กิ จ กรรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์ บ ารุ ง รั ก ษา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม จารี ต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Mean = 3.22, S.D. = 1.019) ตามลาดับ ขณะที่ความพึงพอใจต่าสุด 3 อันดับนั้น
เป็นการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ด้านการรักษาความสะอาดการกาจัดมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ (Mean = 3.15, S.D. = 1.061) การ
ดาเนินงาน/โครงการ/กิจ กรรมการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(Mean = 3.04, S.D. = 1.017) และสุดท้าย การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตลาด
หาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งถือว่ามีคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดาเนินงานต่าที่สุด
(Mean = 2.84, S.D. = 1.014)
4.3.3 ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประเมิน ความพึง พอใจของประชาชนต่ อการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ด้านการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประเมินใน 4 กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ได้แก่ 1) การพัฒนา “นครหาดใหญ่เมืองในสวน (City in the Garden) 2) การพัฒนาสวนสาธารณะ
3) การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย และ 4) การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
จะแปลค่าออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของระดับความพึงพอใจ
สูง
กลาง
ต่า

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (n=400)
ระดับความ
ข้อที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
MEAN
S.D.
พึงพอใจ
18 การพัฒนา “นครหาดใหญ่เมืองในสวน (City
3.11
1.031
ปานกลาง
in the Garden) (พัฒนาปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของสวนหย่อมต่าง ๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถนนเพชรเกษมในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่)
19 การพัฒนาสวนสาธารณะ (การปรับปรุงไฟฟ้า
3.15
1.028
ปานกลาง
ส่องสว่างบริเวณน้าตกจาลองภายใน
สวนสาธารณะ การสร้างโรงจอดรถภายใน
สวนสาธารณะ การสร้างหลังคาคลุมตู้ทาน้าเย็น
ริมทางภายในสวนสาธารณะ การปรับปรุง
โรงเรือนเพาะชาภายในสวนสาธารณะ ปลูก
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าพระพุทธมงคล
มหาราชภายในสวนสาธารณะ ก่อสร้างอาคารหอ
กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอลภายใน
สวนสาธารณะ)
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ข้อที่

งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์

20 การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย (เฝ้าระวังคุณภาพ
แหล่งน้า ดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย
ดูแลคุณภาพน้าในคลอง)
21 การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จัด
กิจกรรมเยาชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาเนินการสร้าง
จิตสานึกและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนทิ้ง)

MEAN

S.D.

2.96

1.007

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

2.96

1.013

ปานกลาง

จากตารางที่ 21 ผลการประเมิ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามประเด็นย่อยพบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งาน/โครงการ/กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ด้ า นการพั ฒ นาทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาในแต่ละกลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมจะพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสวนสาธารณะสูงสุด (Mean = 3.15, S.D. = 1.028) รองลงมา ได้แก่
การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นา “นครหาดใหญ่เมืองในสวน (City in the Garden)
(Mean = 3.11, S.D. = 1.031) การดาเนินงาน/โครงการ/กิจ กรรมการพัฒ นาการบาบั ดน้ าเสี ย
(Mean = 2.96, S.D. = 1.007) และการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Mean = 2.96,
S.D. = 1.013)
4.3.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้า น
เศรษฐกิจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ มีการประเมินใน 2 กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ 2) การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจจะแปลค่าออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้

95
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของระดับความพึงพอใจ
สูง
กลาง
ต่า

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (n=
400)
ระดับความ
ข้อที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
MEAN
S.D.
พึงพอใจ
22 การส่งเสริมการท่องเที่ยว (จัดกิจกรรมส่งท้ายปี
3.19
1.034
ปานกลาง
เก่า อุดหนุนการจัดงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
เทศกาลกินเจหาดใหญ่ งานแข่งขันเดิน-วิ่ง
หาดใหญ่มาราธอน งานอาหารหรอย ผลไม้อร่อย
และของดีเมืองหาดใหญ่ งาน Hatyai Hard
Sale โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้
พระจันทร์)
23 การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.89
1.029
ปานกลาง
(ดาเนินโครงการสวนผักคนเมืองในโรงเรียน
เทศบาล)
จากตารางที่ 22 ผลการประเมินการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
ประเด็นย่อยพบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 2 กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมในระดับปานกลาง
โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Mean
= 3.19, S.D. = 1.034) สูงกว่าการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (Mean = 2.89, S.D. = 1.029) เล็กน้อย
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4.3.5 ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นา
การเมือง/การบริหาร
การประเมิน ความพึง พอใจของประชาชนต่ อการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ด้านการพั ฒ นา
การเมือง/การบริหาร มีการประเมินใน 2 กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ 2) การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจจะแปลค่าออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของระดับความพึงพอใจ
สูง
กลาง
ต่า

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง/การ
บริหาร (n=400)
ระดับความ
ข้อที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
MEAN
S.D.
พึงพอใจ
24 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 2.98
.977
ปานกลาง
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย (ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาหรับ
ประชาชน โครงการอาสา 200000 ก้าวสู่
สื่อมวลชนท้องถิ่น)
25 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
3.08
1.021
ปานกลาง
(พัฒนาการให้บริการระบบคิวของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ปรับปรุงระบบภาพและเสียง
หอประชุมเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/
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ข้อที่

งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์

MEAN

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

สานักงานหรือศูนย์บริการต่าง ๆ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการมารับบริการ)
จากตารางที่ 23 ผลการประเมินการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง/การ
บริ ห ารตามประเด็ น ย่ อ ยพบว่ า ประชาชนที่ เ ป็ น ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหารทั้ง 2 กลุ่มงาน/
โครงการ/กิจกรรมในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (Mean = 3.08, S.D. = 1.021) สูงกว่าการ
ดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Mean = 2.98, S.D. = .977) เล็กน้อย
4.3.6 ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน
การประเมิน ความพึง พอใจของประชาชนต่ อการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ด้านการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน มีการประเมินใน 4 กลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง 2) การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 3) การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการการจราจรและการเดินรถภายในเขตเทศบาล และ
4) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจจะแปลค่า
ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของระดับความพึงพอใจ
สูง
กลาง
ต่า

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (n=400)
ระดับความ
ข้อที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
MEAN
S.D.
พึงพอใจ
26 การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
3.09
.972
ปานกลาง
จัดระบบผังเมือง (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนและ
ทางเท้า)
27 การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.41
.997
ปานกลาง
(ปรับปรุงระบบแสงสว่าง)
28 การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการการจราจร 3.17
.980
ปานกลาง
และการเดินรถภายในเขตเทศบาล (ปรับปรุง
เกาะกลาง ปรับปรุงผิวจราจร ก่อสร้างอาคารที่
พักผู้โดยสาร)
29 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (การก่อสร้าง
3.35
1.000
ปานกลาง
รางระบายน้า เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้า
สถานีสูบน้า ปรับปรุงบานเปิด-ปิดประตูน้า
อัตโนมัติสถานีสูบน้า)
รวม
3.2525 .80781 ปานกลาง
จากตารางที่ 24 ผลการประเมินการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานตามประเด็ น ย่ อ ยพบว่ า ประชาชนที่ เ ป็ น ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนิ น งาน/โครงการ/กิจ กรรมตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 4 กลุ่ มงาน/
โครงการ/กิจกรรมในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มงาน/โครงการ/กิจกรรม
จะพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง (Mean = 3.41, S.D. = .977) รองลงมา ได้แก่ การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (Mean = 3.35, S.D. = 1.000) การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการการจราจรและการเดินรถภายในเขตเทศบาล (Mean = 3.17, S.D.
= .980) และสุดท้าย การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และจัดระบบผังเมือง (Mean = 3.09, S.D. = .972)
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4.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของ
แต่ละสานัก/กอง
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปี
พ.ศ. 2562 ตามภารกิจเด่นของสานัก/กอง มีการประเมินภารกิจเด่นของทั้ง 5 สานัก 2 กอง ได้แก่
1) สานักปลัดเทศบาล (ภารกิจ การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร การป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย การบริการของสถานีขนส่ง และการจัดระเบียบทางเท้า) 2) สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (ภารกิจ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนทุกกลุ่มอายุ การป้องกันและควบคุม
โรคติ ด ต่ อ การเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพอากาศและคุ ณ ภาพแหล่ ง น้ า การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข และการให้บริการศูนย์ชีวาสุข ) 3) สานักการศึกษา (ภารกิจ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนา/ส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่ งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม) 4) กองวิชาการและแผนงาน
(ภารกิจ การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ข่าวสารทางราชการ ข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ)
การปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ) 5) สานักการคลัง
(ภารกิจ การให้บริการด้านการชาระภาษีและชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) 6) สานักการช่าง (ภารกิจ
การขออนุญาตอาคาร การให้บริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน การบารุงรักษาถนน
และสะพาน การดูแลสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบาบัดน้าเสีย
การดูแลระบบระบายน้า) และ 7) กองสวัสดิการสังคม (ภารกิจ การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้
สู งวัย ผู้ พิการ และทุพพลภาพ การส่ งเสริมสวัส ดิภ าพเด็ก/เยาวชนและผู้ ด้อยโอกาส การจัดตั้ ง
คณะกรรมการชุมชน งานกองทุนชุมชนเมืองกลุ่มออมทรัพย์ การส่งเสริมอาชีพ) โดยผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจจะแปลค่าออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของระดับความพึงพอใจ
สูง
กลาง
ต่า

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง ดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง (n=400)
ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนในภารกิจของ
ข้อที่
MEAN
S.D.
ความพึง
สานัก/กอง
พอใจ
30 สานักปลัดเทศบาล (การให้บริการด้านงาน
3.29
1.032 ปานกลาง
ทะเบียนราษฎรและบัตร การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การบริการของสถานีขนส่ง และการ
จัดระเบียบทางเท้า)
31 สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (การ
3.39
.998
ปานกลาง
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนทุกกลุ่มอายุ การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศและคุณภาพแหล่งน้า การบริหาร
จัดการศูนย์บริการสาธารณสุข และการให้บริการ
ศูนย์ชีวาสุข)
32 สานักการศึกษา (การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
3.14
.949
ปานกลาง
การศึกษา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนา/ส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม)
33 กองวิชาการและแผนงาน (การเผยแพร่/
3.14
1.004 ปานกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ข่าวสารทาง
ราชการ ข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ) การปรับปรุง
แก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ)
34 สานักการคลัง (การให้บริการด้านการชาระภาษี
3.15
.942
ปานกลาง
และชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ)
35 สานักการช่าง (การขออนุญาตอาคาร การ
3.06
.922
ปานกลาง
ให้บริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่
ประชาชน การบารุงรักษาถนนและสะพาน การ
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ข้อที่

ความพึงพอใจของประชาชนในภารกิจของ
สานัก/กอง

ดูแลสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ การกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การบาบัดน้าเสีย การดูแล
ระบบระบายน้า)
36 กองสวัสดิการสังคม (การสงเคราะห์ประชาชนผู้
ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพ การ
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก/เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานกองทุนชุมชน
เมืองกลุ่มออมทรัพย์ การส่งเสริมอาชีพ)

MEAN

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.22

1.053

ปานกลาง

จากตารางที่ 25 พบว่ า ประชาชนที่ เ ป็ น ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของทั้ง 5 สานัก และ 2 กอง ในระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง จะ
พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของส านั ก การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมสูงที่สุด (Mean = 3.39, S.D. = .998) รองลงมาได้แก่ การดาเนินงานตามภารกิจของ
สานักปลัดเทศบาล (Mean = 3.29, S.D. = 1.032) การดาเนินงานตามภารกิจของกองสวัส ดิการ
สังคม (Mean = 3.22, S.D. = 1.053) การดาเนินงานตามภารกิจของสานักการคลัง (Mean = 3.15,
S.D. = .942) การดาเนินงานตามภารกิจของสานักการศึกษา (Mean = 3.14, S.D. = .949) การ
ดาเนินงานตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน (Mean = 3.14, S.D. = 1.004) และสุดท้าย
การดาเนินงานตามภารกิจของสานักการช่าง (Mean = 3.06, S.D. = .922)
4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของ
แต่ละสานัก/กอง
การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ภารกิจเด่นของสานัก/กอง มีการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินภารกิจของทั้ง 5
สานัก 2 กอง ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการศึกษา สานัก
การคลัง สานักการช่าง กองวิชาการและแผนงาน และกองสวัสดิการสั งคม โดยผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมจะแปลค่าออกมาเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
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ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.68-5.00
2.34-3.67
1.00-2.33

ความหมายของระดับการมีส่วนร่วม
สูง
กลาง
ต่า

ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ภารกิจเด่นของสานัก/กอง แสดงไว้ในตารางที่ 26
ตารางที่ 26 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง (n=
400)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของ
ระดับการ
ข้อที่
MEAN
S.D.
สานัก/กอง
มีส่วนร่วม
37 การมีส่วนร่วมต่อโครงการหรือภารกิจของ สานัก
2.47
1.205 ปานกลาง
ปลัดเทศบาล เช่น การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
38 การมีส่วนร่วมต่อโครงการหรือภารกิจของ สานัก
2.71
1.172 ปานกลาง
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยชุมชน การเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศและคุณภาพแหล่งน้า การบริหารจัดการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
39 การมีส่วนร่วมต่อโครงการหรือภารกิจของ สานัก
2.82
1.175 ปานกลาง
การศึกษา เช่น จัดงานประเพณีทาบุญเดือนห้า
ห่มผ้าพระนอน งานประเพณีลอยกระทง งาน
ประเพณีสงกรานต์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบุญ
สารทเดือนสิบ
40 การมีส่วนร่วมต่อโครงการหรือภารกิจของ กอง
2.55
1.151 ปานกลาง
วิชาการและแผนงาน เช่น การเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
41 การมีส่วนร่วมต่อโครงการหรือภารกิจของ สานัก
2.67
1.207 ปานกลาง
การคลัง เช่น การปรับปรุงการให้บริการด้านการ
ชาระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของ
สานัก/กอง
42 การมีส่วนร่วมต่อโครงการหรือภารกิจของ สานัก
การช่าง เช่น การบารุงรักษาถนน สะพาน และ
ระบบระบายน้า การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การบาบัดน้าเสีย
43 การมีส่วนร่วมต่อโครงการหรือภารกิจของ กอง
สวัสดิการสังคม เช่น การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ส่ง
เสริมสวัสดิภาพเด็ก/เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
กรรมการชุมชน กองทุนชุมชนเมือง กลุ่มออม
ทรัพย์

ข้อที่

MEAN

S.D.

2.65

1.190

ระดับการ
มีส่วนร่วม
ปานกลาง

2.74

1.220

ปานกลาง

จากตารางที่ 26 ผลการประเมินโดยประชาชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของทั้ง 5 สานัก 2 กอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาลึกลงไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
เด่นหรือภารกิจสาคัญในแต่ละสานัก/กอง จะพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
เด่นหรือภารกิจสาคัญ ของสานักการศึกษาสูงที่สุด (Mean = 2.82, S.D. = 1.175) รองลงมา ได้แก่
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของกองสวัสดิการสังคม (Mean = 2.74,
S.D. = 1.220) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (Mean = 2.71, S.D. = 1.172) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือ
ภารกิจสาคัญของสานักการคลัง (Mean = 2.67, S.D. = 1.207) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
ภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของสานักการช่าง (Mean = 2.65, S.D. = 1.190) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของกองวิชาการและแผนงาน (Mean = 2.55, S.D. =
1.151) และสุ ด ท้ า ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ ภารกิ จ เด่ น หรื อ ภารกิ จ ส าคั ญ ของส านั ก
ปลัดเทศบาล (Mean = 2.47, S.D. = 1.205)
4.6 ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียว
การประเมินความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียว มี
การประเมินใน 2 ประเด็น คือ การประเมินการรับรู้ของประชาชนต่อทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่
ไปสู่เมืองสีเขียว และการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาล
นครหาดใหญ่
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ในประเด็นที่ 1 ผลการประเมินการรับรู้ของประชาชนต่อทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ไปสู่
เมืองสีเขียว พบว่า กลุ่มตัวอย่าง (ประชาชน) ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้หรือทราบว่าเทศบาลนคร
หาดใหญ่กาลังมุ่งสู่ความเป็น “เมืองสีเขียว” (Hatyai Green City) โดยมีจานวน 229 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.3 สาหรับกลุ่มตัวอย่าง (ประชาชน) ที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาล
นครหาดใหญ่มีจานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8
ในประเด็นที่ 2 ผลการประเมินการมีส่วนร่ว มในการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาลนคร
หาดใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.5, S.D. = 1.028) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่
ระดับการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมือง
ระดับความ
MEAN
S.D.
สีเขียว
พึงพอใจ
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
2.5
1.028
ปานกลาง
พัฒนาเมืองสีเขียว
4.7 ปัญหาการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
ข้อมูลด้านปัญหาการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ปัญหาจากการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และปัญหาในการดาเนินงานตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง ข้อมูลที่ได้มาจาก 2 แหล่ง คือ จากคาถามปลายเปิดในแบบสอบถาม ที่เก็บจาก
กลุ่มตัวอย่าง 400 ราย และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 36 ราย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
4.7.1 ปัญหาการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเป็น “มหานครแห่งความสุข ” พร้อมกาหนด
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาไว้ 5 ยุ ทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการพัฒ นาสั ง คม
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร และ
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการค้นหาปัญหา
ในการดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้
สะท้อนปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยพบว่า
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อันดับแรกคือ ปัญหาด้านการรักษาความสะอาด และการจัดการมูลฝอย กล่าวคือ เทศบาล
ไม่ได้จัดให้มีถังขยะสาหรับประชาชน ทาให้มีปัญหาขยะตามพื้นที่ชุมชนและตามข้างถนน รวมถึงการ
กาหนดเวลาจัดเก็บและให้ประชาชนนามาทิ้งตามเวลาที่กาหนดไว้ยังทาได้ไม่ดี
“เทศบาลนครหาดใหญ่มีปัญหาเรื่องขยะตามถนนจานวนมาก เพราะไม่มีถังขยะรองรับ”
“ในการจัดการเรื่องขยะ เทศบาลให้แต่ละบ้านมัดถุงรวบรวม มีรถเก็บขยะเทศบาลมาเก็บ
ช่วงเวลา 02.00-02.30 น. เพียงรอบเดียว ทาให้เกิดปัญหาขยะล้นในช่วงกลางวัน”
รองลงมา คือ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้แก่ การ
ขาดการดูแลตรวจตราในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในพื้นที่เปลี่ยวไม่มีระบบไฟแสงสว่าง ทาให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด ที่สาคัญคือ กล้องวงจรปิดที่เทศบาลได้ติดตั้งในพื้นที่เขตเทศบาลก็ใช้งาน
ไม่ได้จริง
“แสงสว่างไม่เพียงพอ มีการปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์”
“กล้องวงจรปิดมีการดูแลรักษาไม่เพียงพอ”
“เวลามีเหตุร้าย กล้องวงจรปิดมักเสียเป็นประจา”
“ความล่าช้าในการทางานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บ่อนการพนันของเจ้าหน้าที่”
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการพัฒนาตลาด หาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ ที่ยังมีการวางของ
ขายบนทางทางเท้า และไม่ได้ดูแลความเป็นระเบียบของตลาดสดเท่าที่ควร
“ทางเท้ามีแม่ค้ามาวางของขายจนรถวิ่งไม่ได้เลย โดยเฉพาะ ถนนนิพัทธ์อุทิศ”
“ในตลาดสดแม่ค้าวางของไม่เป็นระเบียบ ดูแล้วไม่สะอาดตา ไม่น่าซื้อ”
ในการศึกษาครั้งนี้ ยังได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มร่วมด้วย โดยผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะท้อนปัญหาในประเด็นของการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ การ
อนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
พัฒนาด้านการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีรายละเอียดและคาสัมภาษณ์ประกอบ ดังต่อไปนี้
การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะท้อนว่า เทศบาล
นครหาดใหญ่มีการส่งเสริมกีฬาแต่เน้นเฉพาะประเภทที่ได้รับความนิยม ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“เทศบาลหาดใหญ่ขาดการส่งเสริมด้านกีฬา มีการเน้นเฉพาะกีฬาที่เป็นที่นิยม เช่น ฟุตบอล
แต่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับกีฬาประเภทอื่น”
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ในขณะที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่สนใจในกีฬาวิ่ง ได้สะท้อนว่าเทศบาลขาดความตั้งใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านกีฬา โดยกล่าวว่า
“เห็นจากการจัดหาดใหญ่มาราธอน เป็นงานที่แย่มากหากเปรียบเทียบกับการจัดของที่อื่น ๆ
ไม่มีป้ายบอกทางทุกระยะตามทางแยกให้นักกีฬา เหมือนจัดให้เสร็จ ๆ ไป ไม่เห็นความสาคัญ
ทั้งที่เป็นงานที่สามารถดึงหรือกระตุ้นเศรษฐกิจได้”
การอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า
“เทศบาลนครหาดใหญ่ ข าดกิ จ กรรม โครงการที่ ต่ อ ยอดและส่ ง เสริ ม ในด้ า นภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น”
การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด การกาจัดมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ พบว่า เทศบาลยัง
ไม่ได้มีการดาเนินการในหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาระบบคัดแยกขยะมิได้ทาอย่างจริงจัง ดังคา
สัมภาษณ์ที่ว่า
“ขาดการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ”
“ปัญหาไม่มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทาให้มีขยะล้นเมือง”
“ขยะมีจานวนมาก ไม่มีการคัดแยกขยะ เมื่อก่อนมีถังแยก ในปัจจุบันไม่มี ใช้ถุงดาถ้ารถเก็บ
ขยะยังไม่มาเก็บก็จะมีปัญหาเรื่องสุนัขคุ้ยเขี่ย ทาให้ถุงขยะขาด ขยะกระจัดกระจายออกมา
ทาให้ดูสกปกรก”
“แม้ว่าครัวเรือนจะมีการแยกขยะ แต่การจัดการขยะของเทศบาลยังเป็นแบบรวม ไม่ได้แยก
ตามชนิดของขยะ ทาให้ประชาชนไม่อยากแยกขยะ”
การไม่มีถังขยะให้บริการและขาดการประชาสัมพันธ์เวลาและจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“จุดทิ้งขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ มีน้อย และขาดการประชาสัมพันธ์
สถานที่ทิ้ง”
“มีขยะกองริมถนน มีขยะตามคลองทาให้เกิดกลิ่นเหม็น จุดทิ้งขยะไม่ทั่วถึง (ไม่ครอบคลุม
พื้นที่) ทาให้บางครอบครัวนาถุงขยะวางไว้หน้าบ้าน”
“ไม่มีถังขยะให้ทิ้ง ต้องเอาไปกองไว้ข้างถนน เทศบาลเอาถุงสีแดงไปแจกแต่ไม่ได้แจ้งว่าให้
เอาใส่อะไร”
“ยังมีบางจุดที่คนยังเอาขยะมาทิ้งไม่เป็นที่ไม่เป็นเวลา”
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สุดท้าย คือ ปัญหารถเก็บขยะเข้าไปไม่ถึงจุดทิ้งขยะโดยเฉพาะในซอย โดยผู้ให้ข้ อมูลหลัก
กล่าวว่า
“หลั งวัดหาดใหญ่ใน ในวันเสาร์ อาทิตย์ รถขยะไม่เข้า ไปเก็ บขยะ ทาให้ ขาดความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะในซอย”
“ขยะเก็บเป็นเวลา บางครั้งรอบเช้า บางครั้งรอบดึก แต่มีการเก็บเฉพาะจุด ในซอยไม่ได้เข้า
ไปเก็บทาให้คนในซอยต้องนาขยะใส่ถุงออกมาวางริ มถนนใหญ่ ซึ่งบางจุดมีรถจอดบัง ทาให้
มองไม่เห็นถุงขยะ สุนัขมาคุ้ยเขี่ยทาให้ขยะกระจัดกระจายไม่น่ามอง”
ด้านการพัฒนาตลาด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ในประเด็นนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลั กได้
สะท้อนถึงปัญหาที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหาบเร่ แผงลอยวางของขายไม่เป็นระเบียบ
และรุกล้าทางเท้า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ตลาดสด หาบเร่ ขายไม่เป็นระเบียบ ทาให้ไม่มีทางเท้า รถวิ่งติดขัด”
“การวางของขายรุกล้าทางเท้า ทาให้ประชาชนต้องไปเดินบนถนน ซึ่งไม่ปลอดภัย เช่น
บริเวณถนนรัถการ เทศบาล 1 หน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ ถนนรัตนอุทิศ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังทาให้เกิดปัญหารถจอดซ้อนคันเพื่อหยุดซื้อของ ทาให้ถนนแคบ”
“ยังมีการใช้พื้นที่บนถนนบนทางเท้า เป็นที่วางของขาย ยังมีของวางขาย ทาให้คนเดินไม่ได้
มีหลาย ๆ บ้านที่มีการรุกล้าทางเท้า ส่วนตลาดนัด ไม่มีระบบการจัดการที่จอดรถ เช่น ตลาด
ยรรยง มีคนมาจอดรถขวางหน้าบ้านประชาชน”
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารประเภทแผงลอยยังไม่ได้มีการจัดการให้ประกอบกิจการอย่างถูก
สุขลักษณะด้วย ทาให้มีปัญหาการเทน้าทิ้งลงท่อระบายน้าของผู้ประกอบการ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก
กล่าวว่า
“ผู้ประกอบการร้านอาหาร (รถเข็ น) เทน้าเสียจากร้านลงสู่ท่อระบายน้าของเทศบาล” และ
“น้าทิ้งจากร้านอาหารบนทางเท้าลงฝาท่อระบายน้า”
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะท้อน
ถึงปัญหากล้องวงจรปิดที่ไม่สามาถใช้การได้ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ กล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้การได้”
ส่วนปัญหาอาชญากรรม โดยผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อสังเกตว่า
“เทศบาลมีการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ยังมีข่าวอาชญากรรมทุก
วัน ไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์ ชิงทรัพย์”
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ปัญหาการจัดการพื้นที่รกร้าง ที่ปล่อยให้เป็นแหล่งอยู่อาศัยของสั ตว์มีพิษและสัตว์ ที่เ ป็น
พาหะนาโรค โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“พื้นที่รกร้างว่างเปล่าเจ้าของไม่สนใจดูแล กลายเป็นที่อยู่ของงู และยุง ทาให้เป็นอันตรายกับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ข้างเคียง”
นอกจากนี้ ก็ได้มีการระบุ ถึงปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นผลมาจากการปิด
ระบบสัญญาณไฟจราจรตามแยกสาคัญ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ตามแยกสาคัญ ๆ สัญญาณไฟจราจรจะมีการดับไปในช่วงกลางคืน ทาให้การขับขี่รถ การใช้
รถใช้ถนนไม่ปลอดภัย”
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้
สะท้อนปัญหาไว้ โดยปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนเป็นอันดับแรก คือ ปัญหาการจัดการและ
การพัฒนาสวนสาธารณะ เกี่ยวกับความทรุดโทรมของเครื่องเล่ นต่าง ๆ สายไฟ สิ่งอานวยความ
สะดวก กล่าวคือ
“เครื่องเล่นและสายไฟในสวนหย่อมใช้การไม่ได้ ห้องน้าที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้งานได้จริง มี
เพียงห้องน้าที่ตั้งไว้เท่านั้น”
รองลงมาคือ ขาดระบบบาบัดน้าเสีย กล่าวคือ
“ในคลองยังมีปัญหาน้าเสียซึ่งไม่ได้มีการบาบัด”
ส่วนผลจากการสั มภาษณ์เชิงลึ ก และการสนทนากลุ่มกับผู้ ให้ ข้อมูลหลั กได้ให้ มุมมองต่ อ
ปัญหาในประเด็นของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้
การพัฒนานครหาดใหญ่เมืองในสวน (City in the Garden) พบว่า การพัฒนาพื้นที่สีเขียวยัง
มีน้อย และไม่ได้ทาอย่างเป็นระบบ ตามหลักวิชาการเท่าที่ควร โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวยังมีน้อย ไม่สมกับคากล่าว เมืองในสวน”
“ยั งไม่มี การน า Green City Action Plan for Songkhla and Hatyai Municipality มา
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม”
ในขณะที่สวนสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ยังไม่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ใน
สภาพที่ส วยงาม อีกทั้งยั ง ไม่มี จุ ด ที่ ดึง ดู ดให้ คนเข้า มาเยี่ย มชม โดยผู้ ให้ ข้อมู ล หลั กส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
“สวนสาธารณะ สวนนกถูกทิ้งร้าง เลนส์จักรยานไม่มีการใช้ประโยชน์จริง”
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“สวนสาธารณะไม่ทันสมัย ไม่ดึงดูดให้เข้าเที่ยว เข้าเยี่ยมชม”
“สวนสาธารณะไม่มีจุดดึงดูด การจัดสวนไม่มีต้นไม้ใหม่ ๆ เลย ต้นไม้ที่มีอยู่ก็มีสภาพทรุด
โทรม ผมจะเข้าไปถ่ายรูปผมยังหาจุดที่สร้างความประทับใจ หาจุดเด่นที่จะถ่า ยทอดออกมา
ในรูปถ่ายยังไม่ได้เลย”
“การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะยิ่งปรับยิ่งไม่น่าดู ยิ่งไม่สวยงาม”
“การจัดการสวนสาธารณะน่าจะดูตัวอย่างจากที่อื่นมาบ้าง จะได้มีรูปแบบมีสไตล์ มีความน่า
รื่นรมย์ แต่ที่เป็นอยู่ดูไม่สวย ไม่ค่อยมีรสนิยม”
นอกจากนี้ ในพื้นที่สวนสาธารณะยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทาลายสภาพแวดล้ อม โดย
ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การก่อสร้ างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะก่อให้ เกิดการทาลายสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ ป่าไม้และต้นไม้ของเขาคอหงส์”
การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยน้าเสียลงสู่คลองโดยตรง โดย
ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“มีการปล่อยน้าเสียลงคลองอู่ตะเภาแถว ๆ สะพานรถไฟ โดยไม่ผ่านการบาบัด”
การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ บ ารุ ง รั ก ษา การจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะท้อนปัญหาด้านนี้ว่า
“การส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่ยังไม่เป็นรูปธรรม ไม่มี
กิจกรรมที่ชัดเจนที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วม”
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
ส่วนใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาด้านการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ว่า
“สถานที่ท่องเที่ยวในหาดใหญ่ขาดสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว”
ส่วนการประมวลความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก ก็พบว่ามีปัญหาในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี้
เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ ยว โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การจัดงานเพื่อยกระดับหรือเพื่อส่งเสริมอาชีพยังมีน้อย รูปแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ไม่ดึงดูดความสนใจ”
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ส่วนแหล่งท่องเที่ย วที่มีอยู่เดิม ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ ดีขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลหลั กกล่ า วว่า
“ขาดการบารุงรักษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่ด้วย เช่น ในตลาดสันติสุขซึ่งเคยเป็นตลาดที่ขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี มีการขายสินค้าประเภท Sex Toy วิดิโอหนัง AV บุหรี่
ไฟฟ้า สินค้าหนีภาษีต่าง ๆ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างโจ่งแจ้งโดยไม่มีการกวดขัน”
“ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การออกร้านแสดงสินค้า มีแต่กลุ่มแม่ค้าหน้าเดิม ๆ ไม่มีอะไรใหม่เพิ่ม”
นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ระบุ ม าอี ก ว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในเทศบาลนครหาดใหญ่ ไ ม่ มี
อัตลักษณ์ ไม่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ไม่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวดังเช่นพื้นที่
อื่น ๆ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลหลักที่ว่า
“หาดใหญ่ไม่มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณ์หรือความ
เฉพาะของหาดใหญ่”
“หาดใหญ่เป็นจุดหลักแต่คนกลับไปเที่ยวสงขลา เมื่อเปรียบเทียบบรรยากาศการท่องเที่ยว
ของหาดใหญ่กับสงขลาถือว่าบรรยากาศในการท่องเที่ยวค่อนข้างมาคุ ” (มาคุ แปลว่า ทึมทึม
มืด ๆ ไม่น่ารื่นรมย์)
“เทศบาลนครหาดใหญ่ยังไม่สามารถจัดพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของเมือง
หาดใหญ่ได้”
“ยังไม่มีจุดขายใหม่ ๆ ขุดขายของศูนย์กลางการค้าใจกลางเมืองไม่น่าสนใจอีกแล้วเนื่องจาก
ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าเปลี่ยนเป็น Online มากขึ้น”
“หาดใหญ่ ไ ม่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ไม่ มี จุ ด เด่ น ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของตนเอง”
“เมืองหาดใหญ่เคยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของภาคใต้ แต่ในปัจจุบันเป็นเพียงทางผ่านไป
ยั งแหล่ งท่องเที่ย วอื่น ๆ ไม่มีจุดท่องเที่ยวที่ส ามารถดึ งดู ดนั ก ท่ องเที่ยวให้ เที่ ยวในเมื อ ง
หาดใหญ่ได้”
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่
นั้น ยังไม่มีการบูรณาการ ขาดการส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และไม่มีการเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยรอบ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า
“หน่วยงานในเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ บูรณาการแผนร่วมกัน เหมือนต่าง
คนต่างทา คิดแบบแยกส่วน อย่างเช่น การจัดงานที่หาดใหญ่จัดเรื่อย ๆ แต่ไม่มีอะไรเด่น มี
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เวที ดนตรี ขายของแล้ ว ก็จบ การบริการท่องเที่ยวบริเวณเขาคอหงส์ ไม่เป็นระบบ ไม่มี
ประสิทธิภาพ”
“เทศบาลยั ง ไม่ เ ข้ า ไปช่ว ยส่ ง เสริม ภาคเอกชนเท่ า ที่ ค วร แม้ เ อกชนจะพยายามสร้า งแต่
ข้าราชการกลับนิ่งก็ไม่สอดคล้องกัน”
“ขาดการเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ในจั ง หวั ด สงขลา ทั้ ง ที่ จั ง หวั ด สงขลามี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายมาก เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและอุทยานต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยว
ทางมรดกและวัฒนธรรม อย่างย่านเมืองเก่าสงขลา ตามเส้นทางหลวงพ่อทวด โดยกิจกรรม
เหล่านี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ”
ส าหรั บ ปั ญหาการพั ฒ นาตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง พบว่า ผู้ ให้ ข้อมูล หลั กยัง ไม่ ไ ด้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานในด้านนี้ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ไม่เคยได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนี้ ยังไม่เห็นการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน”
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่า ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลเท่าที่ควร เนื่องจากเทศบาลหาดใหญ่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ว่า
“การประสานงานระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาชน ชุมชน ไม่มีประสิทธิภาพ มีความ
ล่าช้า”
“ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ทาให้ขาดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน”
อีกทั้ง ในการทากิจกรรมเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ให้ความสาคัญกับปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน กล่าวคือ
“เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้ถามความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้เทศบาลทาอะไรบ้าง
ในชุมชน”
ส่ ว นประเด็ น การท างานของบุ ค ลากรในเทศบาลนครหาดใหญ่ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อ บ
แบบสอบถามได้สะท้อนปัญหา ดังนี้
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“แต่ละสานักต่างคนต่างทาขาดความรับผิดชอบ ทาไปให้พ้นไปวัน ๆ ทาไม่ต่อเนื่อง ขาดผู้นา
ที่ดีและรับฟังปัญหาของประชาชน เจ้าหน้าที่แต่ละกองไม่มีประสิทธิภาพ ควบคุมลูกน้องได้
ไม่ทั่วถึง ไม่เคยลงพื้นที่ ทางานอยู่ข้างบนอย่างเดียว”
นอกจากนี้ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ได้ ส ะท้ อ นปั ญ หาในประเด็ น ของการพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นา
การเมือง/การบริหาร ดังนี้
การส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริห ารกิจ การบ้านเมือ งที่ดี ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ได้มีผู้ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมยังอยู่เฉพาะกลุ่ ม โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ยังน้อย บทบาทจะเทไปที่ผู้นาชุ มชน ซึ่งอาจจะมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับเทศบาล แต่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อะไร”
“เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่สามารถสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวได้ สังเกตได้จาก
เมืองหาดใหญ่มีกลุ่มภาคประชาคมหลากหลาย แต่ไม่ทางานด้วยกัน ประชาชนยังมีส่วนร่วม
น้อยมาก”
เทศบาลนครหาดใหญ่ขาดการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน โดยผู้ให้ข้อมูล
หลักกล่าวว่า
“การทางานขาดความไม่โปร่งใส ความไม่ชัดเจนในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ทางจักรยานที่ไม่ทราบ
ว่าทาไปเพื่ออะไร ทาไปเพื่อใคร เนื่องจากคนปั่นจักรยานก็ไม่ปั่นในเมือง แม้จะเป็นกระแส
ปั่น แต่ทาแล้วก็ใช้งบประมาณ ไม่ถามความคิดเห็นประชาชน ทาให้เกิดความสงสัยต่องาน
ต่าง ๆ”
“การปฏิบัติงานของข้าราชการมีการเลือกปฏิบัติและปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม เวลาแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ต้องโทรแล้วโทรอีกกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข”
“ในการร้องเรียนปัญหากับเทศบาล ไม่ได้รับการ Respond กลับมา เช่น การร้องเรียนเรื่อง
ถนน แม้จะมีการถ่ายรูป ส่งเรื่องร้องเรียนไป เทศบาลก็ไม่มีการตอบกลับ”
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาการจราจร ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการจราจรในเขตเทศบาล และปัญหา
จราจรติดขัด ได้แก่
“การจราจรบางแห่งมีรถติด เช่น สี่แยกไฟแดงป้อมรัถการ และตลาดสดรัถการ”
“การขายของริมทางโดยเฉพาะสายหลังพลาซ่า ทาให้การจราจรติดขัด”
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“การควบคุมการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่มีประสิทธิภาพ”
ที่สาคัญ คือ ปัญหาการไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งมีทั้งปัญหาการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การ
จอดรถในที่ห้ามจอด ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“ปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนน รถวิ่งไม่ตรงตามเลน เสี่ยงอุบัติเหตุ มีการจอดรถขวางทาง
จราจร ขาดความเป็นระเบียบ มีการจอดรถซ้อนคัน ทาให้รถติด”
“รถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจอดรถกีดขวางการจราจร”
“มีการจอดรถบริเวณเส้นขาวแดง”
นอกจากนี้ ยั งพบปั ญหาการเดิ นรถในเขตเทศบาล คือ “ระบบการขนส่ ง ไม่มีร ะเบี ย บ”
รองลงมา คือ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง ในประเด็นคุณภาพของถนน ได้แก่
“ถนนมีสภาพขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ”
“ถนนสาธารณะบางส่วนไม่เรียบร้อย”
“ถนนและเส้นทางจราจรขุดแล้วทาไม่เรียบร้อย ขับรถกลางคืนอันตราย”
“พื้นผิวถนนยังมีจุดที่ชารุด และยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้ดี”
“ถนนธรรมนูญวิถียังเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้การเดินรถค่อนข้างลาบากเล็กน้อย”
ปัญหาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ได้แก่
“ไฟฟ้าบนถนนไม่มีความสว่าง”
“หลอดไฟที่เป็นแสงสีส้ม ทาให้มองเห็นไม่ชัด”
“ความสว่างของไฟแสงสว่างยังไม่เพียงพอ”
นอกจากนี้ ความคิดเห็ น ของผู้ ให้ ข้อ มูล หลั ก ได้ส ะท้ อนปั ญหาในประเด็น ของการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคและจั ด ระบบผั ง เมื อ ง ได้ พ บว่ า ความไม่ เ ป็น
ระเบียบของสายเคเบิล ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า
“สายไฟ สายเคเบิลต่าง ๆ ดูไม่เรียบร้อย ไม่เป็นระเบียบ”
“สายเคเบิลไม่เป็นระเบียบ ระโยงระยาง”
การปรับปรุงเกาะกลางถนนและการซ่อมแซมถนน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การก่อสร้างเกาะกลางถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ไม่มีความคืบหน้า
สร้างไม่เสร็จสักที”
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“มีการปรับปรุงถนนอยู่ทุก ๆ ปี ซึ่งหลังจากที่ผ่านการซ่อมแซมไปสักพักถนนก็จะกลับมาพัง
อีก”
“มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ่อยมาก เช่น บริเวณสะพานที่ออกไปโรงพยาบาลหาดใหญ่”
ปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ไฟฟ้ามักจะดับบ่อยในเขตนอกเมืองเมื่อเกิดลมแรงหรือฝนตก”
“คุณภาพน้าประปา น้าประปามีสีเหลือง ดูไม่สะอาด ไม่น่าใช้ น้าไหลน้อยโดยเฉพาะช่วง
เช้า”
“ฟุตบาทไม่เป็นระเบียบ ไม่เรียบ เดินสะดุด ไม่มีการแบ่งชัดเจนว่านี่คือฟุตบาท ไม่มีการ
ออกแบบที่เป็น Universal Design ที่ตอบโจทย์ให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถใช้ได้อย่างเท่า
เทียมกัน”
“พื้นที่จอดรถมีน้อย การจอดรถ ไม่มีระเบียบ ที่จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีพื้นที่จอดรถในบริเวณ
สาย 1 2 3”
นอกจากนี้ มีผู้ให้ข้อมูลหลักได้ระบุถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital ว่า
“การพัฒนา Digital Infrastructure ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ ในภาคใต้ เช่น จังหวัด
ยะลา
การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ไฟส่องทาง ไม่ได้ติดตั้งตลอดสาย ติดตั้งเป็นหย่อม ๆ เช่น ตามซอยต่าง ๆ ไฟส่องสว่างที่
เป็นแสงสีส้ม ไม่สว่างเพียงพอ เช่น บริเวณหลังสนามกลาง” “ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอในบาง
บริเวณ”
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การการจราจรและการเดิ น รถภายในเขตเทศบาล มี
รายละเอียดดังนี้
ปัญหาการจราจรติดขัด จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การจราจรติดขัดมาก ๆ ช่ว งเวลาหลั งเลิ กงาน บริเวณสามแยก Big C Extra เนื่องจาก
รถยนต์จอดซ้อนคันบริเวณตลาดหน้าโวคและจอดหนาแน่น การจอดรถไม่เป็นระเบียบ”
“การจราจรช่วงเช้าและเย็นติดขัดมาก ๆ มีการจอดรถซ้อนกัน”
“รถของบริษัทนาเที่ยวจอดกีดขวางการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน”
ส่วนการสร้างและการปรับปรุงถนน ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ให้ข้อมูลได้ระบุไว้ ว่า “ความ
ล่าช้าของโครงการถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด”
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“การจราจรติดขัดจากการซ่อมถนน รถเดินได้ช้า ยิ่งถ้าฝนตกรถยิ่งติดยาว”
ที่น่าสนใจคือ มีผู้สะท้อนว่า ไฟสัญญาณจราจรที่มีมากเกินไปทาให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ไฟแดงตามแยกมีจานวนมากเกินไป ทาให้เกิดปัญหารถติด เช่น เส้นถนนนวลแก้ว และใน
บางจุดสัญญาณไฟก็ทาให้ผู้ใช้ถนนเกิดความสับสน เช่น ถนนบริเวณหน้าห้างไดอาน่า”
ปัญหาระบบการเดินรถภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ระบบขนส่งมวลชนไม่น่าใช้บริการ ไม่มีการควบคุมการกาหนดราคาค่ารถให้เป็นมาตรฐาน
เดีย วกัน ทั้งวิน จั กรยานยนต์รับจ้าง และรถตุ๊กๆ คือ ไม่มีการกาหนดมาตรฐานราคารถ
โดยสารแต่ละประเภท”
“ยังไม่มีระบบโดยสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสม”
ปัญหาการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ได้แก่ ปัญหาท่อระบายน้า ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ท่อระบายน้า ระบายน้าไม่ทัน เนื่องจากมีขยะไปอุดตัน”
โดยสรุป ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนา
กลุ่ม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 28 ซึ่งได้นาเสนอไว้ด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 28 สรุปปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จากการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
1. ยังไม่ได้ส่งเสริมกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา
พัฒนาสังคม
เท่าที่ควรและขาดความตั้งใจในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกีฬา โดยเฉพาะการจัดงานวิ่ง
2. ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. ไม่ได้พัฒนาและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง
4. ไม่มีบริการถังขยะรองรับตามจุดต่าง ๆ และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านเวลาและจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน
5. รถเก็บขยะยังไม่ได้เข้าไปเก็บขยะตามซอยต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละยุทธศาสตร์
6. ไม่สามารถจัดการดูแลความเป็นระเบียบของหาบเร่
แผงลอย และยังมีการวางของขายรุกล้าทางเท้า
7. ไม่ได้ดูแลความเป็นระเบียบของตลาดสดเท่าที่ควร
8. ไม่สามารถจัดการผู้ประกอบการร้านอาหารบางแห่งที่
ยังมีการเทน้าทิ้งลงท่อระบายน้า
9. กล้องวงจรปิดในบางจุดไม่สามารถใช้การได้ เมื่อเกิด
ปัญหาอาชญากรรมก็ไม่สามารถตามหาผู้กระทา
ความผิดได้
10. ขาดการจัดการพื้นที่รกร้าง ทาให้เกิดเป็นแหล่งอยู่
อาศัยของสัตว์มีพิษและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
11. ขาดการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง
12. ขาดการดูแลตรวจตราในพื้นที่เสี่ยง
1. การพัฒนาพื้นที่สีเขียวยังมีน้อย และไม่ได้ทาอย่างเป็น
ระบบ
2. สวนสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ยังไม่ได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม และ
ยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทาลายสภาพแวดล้อม
3. ในสวนสาธารณะ เครื่องเล่นต่าง ๆ สิ่งอานวยความ
สะดวกอยู่ในสภาพทรุดโทรม รวมถึงห้องน้าก็ใช้การ
ได้บางห้อง
4. ยังไม่สามารถควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้าเสียลงสู่
คลองโดยตรง
5. ขาดการสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. ไม่ได้มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
2. ไม่ได้มีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
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3.

4.

5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมือง/การบริหาร

1.

2.

3.
4.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.
2.

3.
4.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละยุทธศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวในเทศบาลนครหาดใหญ่ยังไม่มี
อัตลักษณ์ ไม่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ไม่มี
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
ไม่มีการบูรณาการ ขาดการส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้
เข้ามามีส่วนร่วม และไม่มีการเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยรอบ
ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยยังจากัดอยู่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับภาค
ส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทาให้ประชาชนไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วม
ยังไม่ให้ความสาคัญกับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน
ขาดการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
เช่น หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ
ขาดการจัดระบบการจราจร ทาให้การจราจรติดขัด
การไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งมีทั้งปัญหาการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร การจอดรถในที่ห้ามจอด และไม่มี
การกวดขันให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ไม่สามารถจัดการความเป็นระเบียบของสายเคเบิลให้
ครอบคลุมทุกจุด
การปรับปรุงเกาะกลางถนนและการซ่อมแซมถนนใช้
ระยะเวลานาน อีกทั้งไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงจุดที่จะมีการก่อสร้าง
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5.
6.
7.
8.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละยุทธศาสตร์
ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
มีแยกไฟสัญญาณจราจรมากเกินไป
ระบบการเดินรถภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการควบคุมราคาที่เป็นธรรม
ขาดการขุดลอก/เก็บขยะในท่อระบายน้า ทาให้เกิด
ปัญหาน้าท่วมขังเมื่อฝนตก

4.7.2 ปัญหาการดาเนินงานในภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
เทศบาลนครหาดใหญ่แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 สานัก 2 กอง ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง สานักการช่าง สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการศึกษา กองวิชาการและ
แผนงาน และกองสวัสดิการสังคม การศึกษาครั้งนี้ได้มีการประมวลปัญหาการดาเนินงานในภารกิจ
เด่นของแต่ละสานัก/กอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่า งในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจของสานักปลัดเทศบาลไว้ดังนี้
การจัดระเบียบทางเท้า ได้แก่ มีการตั้งสิ่งกีดขวางบนทางเท้า กล่าวคือ
“ทางเดินเท้า มีการวางกระถางต้นไม้หรืออุปกรณ์อย่างอื่นขวางทางเท้า เช่น หน้าโรงเรียน
แสงทองวิทยา ต้องเดินบนถนน เพราะทางเท้ามีสิ่งกีดขวาง”
“ทางสาหรับคนตาบอด มีสิ่งกีดขวาง บางช่วงไม่สะดวกในการเดิน มีขยะด้วย”
รองลงมา คือ ด้านการให้บริการทะเบียนราษฎร์และการออกบัตร ได้แก่
“การทางานของทะเบียนราษฎรบางครั้งหรือส่วนใหญ่ไม่ทาตามกฎหมาย และออกคาสั่งโดย
กฎหมาย ไม่ให้อานาจซึ่งเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยไม่เป็นธรรม”
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น
ในส่วนของปัญหาการดาเนินงานของสานักปลัดเทศบาลไว้ในทิศทางเดียวกัน ว่า การให้บริการด้าน
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ยังมีปัญหาความรวดเร็วในการให้บริการและระบบเอกสาร โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การให้บริการของพนักงานยังไม่ทั่วถึง การบริการมีความล่าช้า”
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“เอกสารบางอย่างประชาชนยังต้องเตรียมมาเอง ต้องสิ้นเปลืองค่าถ่ายเอกสาร ทั้ง ๆ ที่
เทศบาลก็มีฐานข้อมูล แต่ไม่ดึงมาใช้”
การบริการของสถานีขนส่ง พบว่า สถานีขนส่งยังไม่ได้ดูแลด้านความสะอาดเท่าที่ควร รวมถึง
ความไม่ชัดเจนของจุดประชาสัมพันธ์ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“สถานีขนส่งหาดใหญ่แห่งที่ 1 ดูไม่สะอาด”
“ในสถานี ขนส่ งจุ ดประชาสั มพันธ์ที่บอกให้ ไปตามจุดต่าง ๆ ไม่ชัดเจนทาให้ ต้องตามหา
เจ้าหน้าที่เพื่อถามทาง”
ปัญหาสาคัญ คือ การเดินทางเพื่อไปยังสถานีขนส่ง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ความไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการสถานีขนส่ง คิวรถตลาดเกษตร อยู่ไกลมาก และ
ค่ารถโดยสารก็แพงมาก”
การจัดระเบียบทางเท้า พบว่า ปัญหาในด้านการจัดการทางเท้ายังทาได้ไม่ดีเท่า ที่ควร ผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การจัดการทางเท้ายังไม่มีให้เห็นเป็นรูปธรรม ยังมีการวางของขายกีดขวางทางเท้า”
“ความเข้มงวดในการจัดระเบียบทางเท้ายังไม่เพียงพอ บางพื้นที่มีหาบเร่ แผงลอยตั้งร้านบน
ทางเท้าอย่างถาวร”
“การจัดการทางเท้าไม่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า ความไม่เป็นระเบียบร้านค้า/แผงลอย บนทาง
เท้า ทางเท้ามีสิ่งกีดขวาง ทาให้คนต้องไปเดินในถนนซึ่งอันตรายมาก”
2) สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาการดาเนินงานของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ปัญหา “มียุงลายมากในช่วงฤดูฝน”
“จานวนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่เพียงพอและมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง”
“การฉีดพ่นยุงตามหมู่บ้าน ฉีดมา 3 ปีแล้ว หลังจากนั้นไม่มีการมาฉีดอีก ทาให้ยุงชุมมาก ๆ
และไม่มีการฉีดพ่นยุงลายในคูน้าในพื้นที่”
รองลงมา คือ ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ได้แก่
“ไม่มกี ารทาหมันสุนัขและแมวจรจัด” และ
“ไม่มีการจัดการสุนัขและแมวจรจัด”
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นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น
ในส่วนของปัญหาการดาเนินงานของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจาแนกตามภารกิจ
เด่น ได้แก่
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความเห็นต่อการป้องกันโรคชิกุนคุนยา
และไข้เลือดออก ว่า
“การป้องกันเรื่องไข้ชิกุนคุนยาและไข้เลือดออกไม่จริงจัง ทาให้ระบาดมากในปี 61 ถึงต้นปี
62”
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ การดูแลไม่ทั่วถึง โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก
กล่าวว่า
“การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น กรณีหญิงมีครรภ์ ขาดการกระจายข่าวถึงสิทธิที่ควร
ได้รับอย่างทั่วถึง”
ปัญหาการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ เวลาในการจัดเก็บ ได้แก่
“การจัดระบบการจัดเก็บขยะไม่ดี เพราะมักมีคนทิ้งขยะไม่เป็นเวลา”
“ไม่กวดขันการจัดเก็บขยะ ทาให้ขยะตกหล่นบนถนน รวมทั้งในบางซอยรถขยะไม่เข้าไป
เก็บ”
“ดูแลไม่ทั่วถึง ทาให้มีปัญหาขยะล้น”
“ที่ชุมชนแม่ลิเตา ซอย 2 กับซอย 6 กัลยาเทพ รถขยะไม่สามารถเข้ามาเก็บขยะได้”
“เวลาในการเก็บขยะ เจ้าหน้าที่มาเก็บตอนเย็น มันเร็วเกินไป ประชาชนสั ญจรมาก ทาให้
การจราจรติดขัด”
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและคุณภาพแหล่งน้า พบว่า การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดย
ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศไม่เห็นเป็นรูปธรรม”
“ในช่วงฤดูร้อน จะมีฝุ่นเยอะมาก”
“ไม่ประสานงานกับกองช่างในการกากับดูแลฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างอย่างจริงจัง”
ส่วนการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้าไม่เห็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น ความสะอาดของน้าใน
คลองเตยตลอดเส้น การจัดการเศษขยะ น้าชะขยะที่ลงสู่แหล่งน้า”
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การบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุข ได้แก่ การจัดคิวในด้านทันตกรรม โดยผู้ให้ข้อมูล
หลักกล่าวว่า
“บางครั้งมาหาหมอฟันแล้วไม่ได้คิว ทาให้ไม่ได้รับการรักษา ต้องกลับบ้านแล้วค่อยมาอีกวัน”
การให้บริการศูนย์ชีวาสุข โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ขาดการประชาสัมพันธ์ศูนย์ชีวาสุขในสวนสาธารณะ”
3) สานักการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาการดาเนินงานของสานักการศึกษา ว่าหลักๆ คือ ปัญหาความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา ดังที่มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า
“ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในเขตเทศบาล เด็ ก ยากจนไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสในการเข้ า ศึ ก ษาใน
โรงเรียน”
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น
ในส่วนของปัญหาการดาเนินงานของสานักการศึกษา โดยจาแนกตามภารกิจเด่น ได้แก่
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การส่งเสริมยังไม่ทั่วถึงและน้อยเกินไป ครูมีจานวนไม่เพียงพอในการดูแลนักเรียน”
การพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงปัญหาด้านนี้ว่า
“ไม่มีศูนย์กลาง/ลานเยาวชน ให้เด็กเมืองมาร่วมกั นทากิจกรรมดี ๆ นอกจากนี้ ยังไม่มีเวทีที่
ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก เช่น การแสดงดนตรี ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีจัดกิจกรรมแล้วให้วง
ได้มาแสดงโชว์ แต่ปัจจุบันไม่มี”
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ไม่มีการประชาสัมพันธ์หอศิลป์ หรือจัดนิทรรศการที่น่าสนใจ ทั้ง ๆ ที่มีสถานที่ที่ดีอยู่แล้ว”
4) กองวิชาการและแผนงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาการดาเนินงานของกองวิชาการและแผนงาน ไว้คือ ปัญหาด้านการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
“การกระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์น้อย ทาให้ชาวบ้านไม่ทราบข้อมูลและเห็นกิจกรรมที่
น่าสนใจ”
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“การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง ชุ ม ชน ช่ อ งทางการสื่ อ สารมี จ ากั ด ไม่
เหมาะสมกับกลุ่มที่เทศบาลต้องการจะสื่อสาร”
“ปัญหาด้านการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ทางออนไลน์ (Website/ Facebook) หรือออฟไลน์ (กิจกรรมต่าง ๆ) รวมทั้งการให้ความรู้
ขณะบริการประชาชนไม่ครบถ้วน”
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น
ในส่วนของปัญหาการดาเนินงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยจาแนกตามภารกิจเด่น ได้แก่
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ข่าวสารทางราชการ ข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ)
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การสื่อสารข้อมูลของเทศบาลนครหาดใหญ่ แทบจะเข้าไม่ถึง ไม่มีความสนใจ ถ้าเข้าไปเพื่อ
แจ้งปัญหา การซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในตัวเมือง ไม่มีเวลาทางานแล้วเสร็จ
ชัดเจน”
“ไม่ค่อยได้รับข่าวสารข้อมูลในด้านนี้ ไม่รู้ว่าเทศบาลหาดใหญ่ดาเนินการอะไรบ้าง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี ทาให้ทราบกิจกรรมของเทศบาลเพียงแค่กลุ่มเล็ก ๆ ไม่กระจาย”
การปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันอยู่เ สมอ โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ช่องทาง Website เหมาะสาหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น รวมไปถึงข้อมูลในเพจของเทศบาลไม่
ครบทุกด้าน เช่น ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร”
“ถ้าเปรียบเทียบข้อมูลกับเพจอื่น ๆ เช่น กิมหยง เทศบาลนครสงขลา ข้อมูลต่าง ๆ
ในเพจอื่น ๆ จะมีมากกกว่าและสื่อสารกับคนได้มากกว่าเพจของเทศบาลนครหาดใหญ่”
“ข้อมูลบางหน้าเพจ Website ของเทศบาลยังขึ้นข้อมูลว่า อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล”
“ยังไม่เคยเห็นหน้าเพจเทศบาล ไม่มีการประชาสัมพันธ์ Website ของเทศบาลให้ประชาชน
ติดตามโดยไม่ต้องออกเป็นหนังสือ”
5) สานักการคลัง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาการดาเนินงานของสานักการคลัง ว่าปัญหาสาคัญ คือ ด้านการเสียภาษี ได้แก่
“การจัดเก็บภาษีต้องชี้แจงทุกครั้ง ทั้ง ๆ ที่บอกไปแล้ว”
“เจ้าหน้าที่ไม่อานวยสะดวกในการไปติดต่อและไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี”
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นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น
ในส่วนของปัญหาการดาเนินงานของสานักการคลัง คือ ปัญหาการให้บริการด้านการชาระภาษีและ
ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การให้บริการดีขึ้นกว่าเดิม แต่ต้องไปเสียภาษีที่เทศบาลซึ่งมีปัญหาที่จอดรถ”
“เทศบาลยังใช้วิธีเก่า ส่งจดหมาย ผู้รับได้รับบ้าง ไม่ได้รับบ้าง”
6) สานักการช่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้สะท้อนปัญหาการดาเนินงานของสานักการช่าง ได้แก่ ปัญหาการดูแลระบบระบายน้า ได้แก่
“การดูแลระบบระบายน้าไม่สม่าเสมอ บางครั้งก็มีการลอกคูน้า แต่บางครั้งก็ไม่มี”
“การระบายน้ายังไม่ดีพอ”
“ขาดการจัดการคูน้าให้ดี คูน้ามีขยะอุดตัน ทาให้มีกลิ่นเหม็น ระบายน้าไม่ดี และฝาครอบคู
น้าเสื่อมอายุการใช้งาน”
“คูน้าตัน ไม่มีการขุดลอกคูน้า”
“ท่อระบายน้ามีปัญหาในการระบายน้าไม่ดี ฝนตกระบายน้าไม่ทัน เกิดจากขยะอุดตันในท่อ
เทศบาลไม่มาเอาออก”
“คูน้าสกปรก ขยะเต็ม ฝนตกระบายน้าไม่ดี ทาให้น้าจากคูทะลักเข้าในบ้าน สกปรกมาก”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น
ในส่วนของปัญหาการดาเนินงานของสานักการช่าง โดยจาแนกตามภารกิจเด่น ได้แก่ การขออนุญาต
อาคาร โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคารมี ผ ลกระทบต่ อ ผั ง เมื อ งในบางกรณี เ ทศบาลไม่ ไ ด้ มี การ
ตรวจสอบความถูกต้อง”
“ไม่มีการควบคุมความสูงของระดับพื้นบ้านในการสร้างบ้าน ต่างคนต่างถมบ้านที่ปลูกสร้าง
ก่อนกลายเป็นอยู่ในที่ต่ากว่า”
ปัญหาการบารุงรักษาถนนและสะพาน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การซ่อมแซมถนนไม่มีการบอกเวลาสิ้นสุดการซ่อมแซม ไม่มีป้ายบอกว่ามีการซ่อมถนน
ถนนและสะพานบางจุดที่ทรุดโทรมไม่มีการซ่อมแซม”
“ปัญหาการสร้างวงเวียนเล็กในซอยต่าง ๆ มีปัญหาการจัดการก่อนการก่อสร้าง ใช้เวลาทา
นานมาก การจัดการเศษวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ดี”
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ปัญหาการดูแลสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ปัญหาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่บ้าน แต่กิ่ง ยื่นออกไปด้านนอกบริเวณบ้าน ได้แจ้งให้เทศบาลมา
ช่วยตัด แต่เทศบาลก็ไม่มาจัดการให้”
ปัญหาการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้มีข้อมูลที่ระบุถึงปัญหาว่า
“การหาที่ฝังกลบ (Landfill) ที่ถูกหลักวิชาการยากมากและถูกต่อต้านจากชุมชนในการสร้าง
หลุมฝังกลบขยะ”
“การกาจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกไหลลงสู่คลองต่าง ๆ ลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา และอ่าวไทย”
ปัญหาการดูแลระบบระบายน้า ปัญหาหลักคือ ขาดการจัดการน้าเสียและขยะในท่อระบาย
น้า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ปัญหาน้าขังในคูระบายน้าทาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
“คูระบายน้ามีขยะไปอุดตัน ทาให้เมื่อฝนตกคูไม่สามารถระบายน้าได้ทัน ทาให้น้าล้นคู ส่ง
กลิ่นเหม็น อีกทั้งในหลายคู-คลองของเทศบาลยังมีหญ้าขึ้นรกอยู่หลายแห่ง”
“การก่อสร้าง ทาให้ดินไหลลงไปถมคูระบายน้า น้าไม่ไหล แจ้งรอบที่ 1 เทศบาลรับปากว่าจะ
ส่งเจ้าหน้าที่มาทา แต่ไม่มา พอแจ้งรอบที่ 2 เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดี มีการพูดใส่ประชาชนใน
ทานองที่ว่าโทรมาหลายครั้ง”
นอกจากนี้ ยังมีการดูแลฝาท่อระบายน้า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ฝาท่อระบายน้าที่ชารุดหรือสูญหาย ไม่มีการนามาเปลี่ยนทดแทน ทาให้ประชาชนต้อง
แก้ปัญหาเอง เช่น การปักไม้ผูกผ้าเพื่อให้มองเห็น”
“ฝาท่อระบายน้าที่เทศบาลเอามาเปลี่ยนแทนฝาอันเดิม เทศบาลไม่ได้เอายางมารองระหว่าง
ฝาท่อกับปากท่อ ทาให้มีเสียงดังเวลารถวิ่งทับ”
7) กองสวัสดิการสังคม
ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นในส่ วนของ
ปั ญ หาการด าเนิ น งานของกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม โดยจ าแนกตามภารกิ จ เด่ น เริ่ ม จากปั ญ หาการ
สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพ ได้แก่ ปัญหาในการเลือกปฏิบัติของ
ตัวแทนชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
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“มีการเลือกปฏิบัติ เช่น การแจกถุงยังชีพ หน้ ากากอนามัย เลือกให้บางครัวเรือน ทั้ง ๆ ที่
ครัวเรือนนั้นไม่เดือดร้อน ไม่ครอบคลุม มีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทราบข้อมูล ยังไม่ทั่วถึง ขึ้นอยู่
กับประธานชุมชนจัดการ”
ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า
“ยังไม่เห็นว่ามีของเทศบาลหรือมีแล้วแต่ประชาชนไม่ทราบ เห็นแต่ของเอกชนที่เข้ามา”
โดยสรุป ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานัก/กองที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 29 ซึ่งได้นาเสนอไว้ด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 29 สรุปปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานัก/กอง ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่
สานัก/กอง
ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
สานักปลัดเทศบาล
1. ขาดความรวดเร็วในการให้บริการและไม่ได้อานวย
ความสะดวกในด้านเอกสารให้แก่ประชาชนในการ
ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร
2. ยังไม่ได้ดูแลด้านความสะอาดของสถานีขนส่ง
เท่าที่ควร รวมถึงจุดประชาสัมพันธ์ในสถานีขนส่งก็
ยังไม่ชัดเจน
3. ยังไม่สามารถจัดการทางเท้าให้มีระเบียบ รวมถึง
ไม่ได้สร้างความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
ทางเท้าเท่าที่ควร
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1. ขาดการป้องกันโรคชิกุนคุนยาและไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ไม่มีการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ชุมชนทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง
3. ขาดประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ทั้งในด้านการจัดเก็บและการจัดเวลาในการ
จัดเก็บ
4. ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและคุณภาพ
แหล่งน้ายังทาไม่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม
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สานัก/กอง
5.
6.
สานักการศึกษา

1.
2.
3.
4.

กองวิชาการและแผนงาน

1.

2.
สานักการคลัง

1.
2.

สานักการช่าง

1.
2.

3.
4.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
การจัดคิวคลินิกทันตกรรมของศูนย์บริการ
สาธารณสุขยังไม่เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการศูนย์ชีวา
สุขยังไม่ทั่วถึง
ไม่ได้จัดการปัญหาด้านความเหลื่อมล้า ที่ให้โอกาส
ในการเข้าศึกษาของเด็กยากจน
จานวนครูไม่เพียงพอในการดูแลนักเรียน
ขาดกิจกรรมการพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ขาดการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ และไม่ได้มีการพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารให้มีความครอบคลุมหรือ
เหมาะสมทุกกลุ่มวัย
ขาดการปรับปรุง แก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์
ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
ขาดการอานวยความสะดวกในการให้บริการชาระ
ภาษีและชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ยังไม่ได้ปรับระบบการแจ้งข้อมูลแก่ผู้เสียภาษีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขาดการติดตามตรวจสอบความถูกต้องในการ
ก่อสร้างอาคารหลังจากการขออนุญาตสร้างอาคาร
ไม่มีการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการ
บารุงรักษาถนนและสะพานบางแห่ง รวมถึงไม่มี
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ขาดการดูแลสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
ขาดการบริหารพื้นที่ในการกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
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สานัก/กอง

กองสวัสดิการสังคม

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
5. ขาดการจัดการน้าเสียและเก็บรวบรวมขยะในท่อ
ระบายน้าอย่างต่อเนื่อง
1. ขาดการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เกิด
ปัญหาในการเลือกปฏิบัติของตัวแทนชุมชนต่อการ
สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ
และทุพพลภาพ
2. ขาดการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสของ
ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพใหม่ ๆ

4.8 แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์
และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถแบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และต่อการ
ดาเนิ น งานตามภารกิจ เด่น ของแต่ละส านัก/กอง โดยข้อมูล ที่ได้มาจาก 2 แหล่ ง คือ จากคาถาม
ปลายเปิดในแบบสอบถาม ที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด และจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 36 ราย รายละเอียดดังนี้
4.8.1 แนวทางและข้อเสนอแนะต่อ การดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ไ ด้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไว้ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ (1)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒ นาสั งคม (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร และ (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ ศึกษาถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลใน
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จากข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดในแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาสังคม ในการพัฒนาตลาด หาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ
โดยเฉพาะการดูแลรักษาความสะอาด โดยได้ระบุว่า
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“เทศบาลควรมีการให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย รถเข็นเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
และการทาอาหารให้ถูกสุขลักษณะ”
“ควรมีการล้างทาความสะอาดตลาดโรงแรมทัวร์บ้าง เพราะไม่เคยล้างเลย”
“ให้แม่ค้าล้างคูน้าในตลาดบ้างเพราะมีกลิ่นคาวปลา”
นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะถึงแนวทางให้เทศบาลนครหาดใหญ่ดูแลและจัดระเบียบตลาดและ
แผงสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
“ควรมีการจัดระเบียบแม่ค้าที่ขายสินค้าบนทางเท้าและบนถนนมนตรี ถนนรัถการตั้งแต่แยก
ตลาดทัวร์ถึงสี่แยกโรงปูน”
“ควรให้แม่ค้าในตลาดสดวางของให้เป็นระเบียบ ไม่วางบนทางเท้า หรือบนถนน”
ในด้านการดูแลระบบจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะว่า
“ควรมีการดูแล รักษาความสะอาดบนถนนและพื้นที่ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น”
“ควรมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดหรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะให้มากขึ้น”
“เทศบาลควรมีถังขยะบริการ แยกตามชนิดของขยะ รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักแยกขยะ”
“เทศบาลควรมีจุดรวมขยะมีพิษหรือขยะอันตรายที่ชัดเจนให้ประชาชนสามารถทิ้งได้สะดวก
เช่น ควรมีการจัดที่ทิ้งขยะประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่”
“เทศบาลควรจัดบริเวณทิ้งขยะ หรือถังขยะเฉพาะที่ที่สามารถทิ้งได้ในช่วงกลางวันหรือช่วง
เย็นได้อีกรอบ”
“ควรมีการพัฒนาด้านความสะอาดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ให้มากกว่านี้”
ส่วนข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่
“ควรมีการประชาสัมพันธ์ มีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากกว่านี้ ตรวจ
ตราในที่เสี่ยงต่าง ๆ มากขึ้น” และ
“เทศบาลหาดใหญ่ควรจัดชุดตรวจความปลอดภัยในชุมชนต่าง ๆ”
ด้านการพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอให้ดังนี้
“เทศบาลเพิ่มเครื่องออกกาลังกายในชุมชน” และ “เทศบาลควรสนับสนุนเครื่องออกกาลัง
กายในชุมชนท่าเคียน สนามกีฬา 2”
ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะดังนี้
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“เทศบาลควรจัดงบประมาณมาช่วยเหลือให้เด็กเรียนต่อแบบฟรีจริง ๆ ควรจัดงบให้เด็ก ๆ
เช่น ค่าชุดพละ ค่าชุดนักเรียน ค่ากระเป๋านักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าแรกเข้า ค่าบัตร
และควรจัดให้สถานศึกษาทุกที่มีน้าดื่มฟรีให้เด็ก”
นอกจากนี้จากการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้พบแนวทางและ
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาสังคมรายด้าน ดังนี้
ด้านการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้ให้ข้อเสนอว่า
“ควรเพิ่มห้องสมุดหรือห้องสมุดเคลื่อนที่ในพื้นที่อื่น ๆ นอกจากห้องสมุดประชาชนที่มีอยู่
เพียงแห่งเดียว”
“ควรพัฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ของเมือ งหาดใหญ่ส าหรับเยาวชน
ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยอาจทาเป็นศูนย์เรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก”
“อยากให้เทศบาลตั้งหอศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนเข้าไปชม เข้าไปเรียนรู้”
“ควรพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ประชาชนให้ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น จั ด การพื้ น ที่ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ดี ขึ้ น
สอดคล้องกับการทากิจกรรมต่าง ๆ มีกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน นอกจากหนังสือ
แล้วควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ไปเรียนรู้โดยการประสานกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้
พาเด็กไปเรียนรู้”
ด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
“สนับสนุนกีฬาให้หลากหลายเพื่อเยาวชนจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
“อยากให้เทศบาลมีความใส่ใจ จริงจังกับการจัดงาน (หาดใหญ่มาราธอน) ให้มากกว่านี้
เพื่อให้เป็นงานที่คนจากที่อื่นอยากมาร่วมงานอันจะทาให้เงินไหลเข้าหมุนเวียนในหาดใหญ่
ได้”
ด้านการอนุ รั กษ์ บ ารุ งรั กษา ศิล ปะ วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะว่า
“ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชน/อุตสาหกรรมนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอด”
การพัฒนาด้านสาธารณสุข ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
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“ควรสร้าง Land Mark เกี่ยวกับการออกกาลังกาย เช่น มีผู้นาเต้นแอโรบิค ติดตั้งเครื่องออก
กาลังกายต่าง ๆ ให้มีจานวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ”
“ควรพัฒนาความสะอาดของคลองเตย แล้วส่งเสริมให้เป็นแหล่งออกกาลังกายหรือพักผ่อน
หย่อนใจ ทาคลองเตยให้เป็น Water Walk สร้างพื้นที่สองข้างทาง”
ด้านการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ผู้ให้ข้อมูล
หลักได้เสนอแนะให้มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ควรรณรงค์ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะที่ทิ้งโดยมีภาชนะรองรับขยะต่างชนิด มีการ
Reduce Reuse Recycle ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณขยะใน Landfill และ
ลดปริมาณขยะพลาสติก”
“รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ขยะทั่วไป ขยะอั นตราย ขยะอินทรีย์
มีจุดให้ประชาชนสามารถเอาขยะรีไซเคิลไปทิ้งได้สะดวกหรือแยกชนิดสีถังขยะเป็นมาตรฐาน
ชัดเจน”
“เทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน โดยวางถังเป็นจุด ๆ ควรจัด
จุดทิ้งขยะอันตรายให้ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ”
“เทศบาลหาดใหญ่ควรทาความเข้าใจกับผู้นาชุมชน อสม. เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อให้เป็น
แนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง”
“รถเก็บขยะของเทศบาลก็ควรเก็บขยะที่คัดแยกให้เป็นประเภทต่าง ๆ นาขยะที่ได้กาจัด
อย่างถูกวิธี”
“ส่วนเทศบาลเองก็ควรต้องมีการจัดเก็บขยะแบบแยกด้วย ในรถหนึ่งคันอาจจะต้องมีช่อง
เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มจานวนรถจัดเก็บขยะ/ผู้บริหารเทศบาลต้องให้ความสาคัญ เพราะเป็นปัญหา
ระยะยาวที่กระทบกันเป็นวงจร ไม่ว่าจะเป็นน้าชะขยะ ขยะล้นเมือง”
“เทศบาลควรมีระบบการจัดเก็บขยะแบบแยกชนิดขยะ จะทาให้ประชาชนเห็นว่าเทศบาลมี
การแยกขยะ”
“มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพไม่ให้ขยะหล่นเรี่ยราด”
ด้ า นการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ในด้ า นความสะอาด ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก มี
ข้อเสนอแนะว่า
“ควรสร้างจิตสานึกให้ประชาชนและเยาวชนในการร่วมกันรักษาความสะอาด และรักษา
สาธารณูปโภค”
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“ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น ปลุกกระแสให้หาดใหญ่เป็นเมืองสะอาดน่า
อยู่”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักยังมีข้อเสนอแนะให้เทศบาลดูแลการจัดเก็บ ขยะให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ ดังนี้
“ควรมีการดูแลในระดับซอยเล็ก ๆ ไม่ควรทาเฉพาะในถนนสายหลัก”
“เทศบาลควรจัดเก็บขยะในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากคนน้อย ช่วงเช้าจะมีคนพลุกพล่าน
นอกจากนี้ เทศบาลควรมีการจัดตั้งถัง มีจุดทิ้งที่ชัดเจนที่สามารถเดินไปทิ้งได้ และหมั่นให้
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด ขัดล้างพื้นที่วางขยะ”
ด้านการพัฒนาตลาด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ได้มีข้อเสนอให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร ผัก ผลไม้ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะว่า
“เทศบาลควรมีการตรวจหาสารพิษในอาหาร ผัก ผลไม้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบว่าร้านไหนแผงไหนมีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประชาชนสามารถตัดสินใจ
ซื้อได้ โดยช่องทางการสื่อสารจะต้องมีความหลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ เสียงตามสาย
เป็นต้น”
ส่วนการจัดการหาบเร่ แผงลอย ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ระบุว่า
“หาบเร่ แผงลอยบริเวณถนนรัตนอุทิศ เทศบาลควรจัดตั้งเป็นตลาด ให้เป็นกิจจะลักษณะ ให้
ถูกต้อง มีสถานที่จอดรถ มีการจัดระเบียบให้ดี”
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน มีข้อเสนอแนะให้ มีการ
ติดตั้ง/ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้การได้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“เพิ่มจุดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง แต่ต้องมีการตรวจสภาพกล้อง CCTV ให้
พร้อมสาหรับการใช้งาน”
“ควรมีการซ่อมบ ารุ งให้ กล้องวงจรปิดใช้งานได้อยู่เสมอ และควรมีการติดตั้งเพิ่มในบาง
พื้นที”่
การเพิ่มไฟแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า
“พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง (พื้นที่รกร้าง ที่เปลี่ยว จุดที่เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อย ๆ) ควรมีการเพิ่ม
ไฟส่องสว่างให้เพียงพอ”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย คือ

132
“ควรมีการกวดขัน จัดการกับกลุ่มเด็กแว้น”
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย ได้แก่
“ควรทาคลองให้สะอาดโดยการปล่อยน้าเสียให้ไหลไปเพื่อบาบัดน้าเสีย”
การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ได้แก่ “ควรมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเทศบาลนครหาดใหญ่”
การพัฒนาสวนสาธารณะ ได้แก่
“ในบริเวณสวนหย่อมหรือที่ออกกาลังกาย ควรมีห้องน้าที่สามารถใช้งานได้ ไม่ใช่มี แต่ใช้งาน
ไม่ได้”
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนความคิดเห็นในส่วนของ
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานด้านการพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เพิ่มเติม ได้แก่
การพั ฒ นา “นครหาดใหญ่ เ มื อ งในสวน” (City in the Garden) โดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
“ควรเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในเมื อ งให้ ม ากขึ้ น เช่ น เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในสถานที่ ร าชการ และ
สวนสาธารณะ”
“เทศบาลหาดใหญ่ควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านงบประมาณหรือแหล่งเงิน
เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ Green City สาหรับเทศบาลนครสงขลาและเทศบาล
นครหาดใหญ่”
“จัดพื้นที่ว่างและพื้นที่สาธารณะให้ สวยงาม ด้วยการตกแต่งสวน แม้พื้นที่น้อย แต่สามารถ
จัดให้เป็นสวนหย่อมขนาดเล็ก ออกแบบการจัดวางให้สวยงามเหมาะสม เช่น บริเวณหน้าหอ
นาฬิกา เกาะกลางถนน และเกาะกลางถนนควรหยุดการวางพวกเสาอะไรต่าง ๆ ได้แล้ว”
การพัฒนาสวนสาธารณะ ทั้งในด้านการเพิ่มปริมาณของสวนสาธารณะในพื้นที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่ และการปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น ผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
“ควรจัดสรรพื้นที่สร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น”
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“ควรปรับปรุงทาความสะอาด นาพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น ปรับปรุงเป็น
พื้นที่ออกกาลังกาย สวนเพื่อสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมในสวนสาธารณะ โดยมีผู้แนะนา/วิทยากร
ทั้งกิจกรรมการออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ กิจกรรมที่สามารถทาร่วมกันเป็นครอบครัว
หรือสามารถทาคนเดียวได้”
“ควรมีการพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา”
“พัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุด Check in ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชม”
“เพิ่มพื้นที่สาหรับการออกกาลังกายในสวนสาธารณะ”
การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย ทั้งในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพน้า การดูแลคลอง จากการ
สนทนากลุ่มได้เสนอแนะในประเด็นนี้ไว้ว่า
“ควรพัฒนาคลองให้ดี ข้างคลองก็จะดี มีความสอดคล้องกันหมด ทาให้คลองเตยเป็น New
Land Mark ควรมีการใช้ประโยชน์มากกว่านี้ ควรทาให้สะอาดใส พัฒนาเป็นจุดพักผ่ อน
ปรับให้คนได้ใช้พื้นที่ เพราะผ่านจุดที่เป็นประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ มีไกด์นาเที่ยว”
“ควรมีระบบบาบัดน้าเสียที่ดี ให้มีนวัตกรรม/ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับประชาชน
ธุรกิจที่อาศัยริมคลอง นอกจากนี้ ควรปรับปรุงพื้นที่คลองให้เป็นจุด Check in เชื่อมโยง
ความเป็นประวัติศาสตร์เมือง เมืองแห่งสายน้า/การสัญจร/การค้าขายทางน้า”
การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ บ ารุ ง รั ก ษา การจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
“ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
“อยากให้ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จะทาให้เห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นเพื่อสามารถหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง”
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้มีการเสนอแนะว่า
“ให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายซื้อของ
กันมากขึ้น”
“ควรจัดทาเขตเศรษฐกิจพิเศษในถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 2 3”
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“การจั ด งานต่าง ๆ ควรจะให้ มีการจัดตั้ งงบหรื อสถานที่ต่ าง ๆ ในหาดใหญ่ให้ มีจุ ด เด่ น
มากกว่านี้ เช่นที่พัทลุงมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งที่เป็นจุดขายจานวนมาก ควรมี
การสนับสนุนร้านค้าหรือจัดตั้งกลุ่มย่อย ๆ และสร้างจุดเด่นแต่ละกลุ่มย่อยให้มากกว่านี้”
“อยากให้พัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายบางรายลงทุนขายของลงไป
แทบไม่ได้กาไรกลับคืนมา”
“ควรกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเพิ่มจุดสนใจในหาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวคนไทยหันมาเที่ยวใน
หาดใหญ่มากขึ้น”
“ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป”
“ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้าให้ดีขึ้น เช่น คลองอู่ตะเภา และคลองสายย่อย”
“ควรแก้ไขปัญหาในการจัดการเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนความ
คิดเห็นในส่วนของแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้
1) พัฒนาการท่องเที่ยวแบบไม่ทาลายธรรมชาติ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“การส่งเสริมการท่องเที่ยว หากจะพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องคานึงถึงสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ที่
สูญเสียไป (เขาคอหงส์)”
“ควรมีการพัฒนา บารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่าง
ยั่งยืนไม่เกินศักยภาพที่จะรองรับได้”
“ใช้พื้นที่สวนสาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไม่ควรสร้าง
สิ่งปลูกสร้างที่ทาลายธรรมชาติโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านการออกแบบมาช่วย”
2) พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีหลากหลาย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะว่า
“ควรมีการจัดงานแสดงสินค้า/ขายของมากขึ้น และควรมีการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น”
“ควรพัฒนากิจกรรม รูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Eco-tourism ส่งเสริม/การจัดการ
ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ให้กับผู้ประกอบการ”
“กิจกรรมออกร้านแสดงสินค้า ควรมีการกระจายให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แม่ค้ ากลุ่มใหม่ ๆ
ได้ เ ข้ า มาแสดงสิ น ค้ า บ้ า ง เพื่ อ จะได้ เ ป็ น การกระจายรายได้ โดยเทศบาลควรคั ด เลื อ ก
ผู้ประกอบการอย่างเท่าเทียม”
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3) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะดังนี้
“ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วพร้ อ มทั้ ง ท า Campaign หรื อ Promotion
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ประชาชนในจังหวัดเดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้น”
“ควรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทา Campaign เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว”
“ติดตั้งจอทีวี ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์”
“การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว”
“ควรมีการ Link ข้อมูลกับ Page ท่องเที่ยว แหล่งอาหารในหาดใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยว
สามารถทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหารในหาดใหญ่”
4) นโยบายด้านการท่องเที่ยวต้องมีความชัดเจน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“เทศบาลนครหาดใหญ่ควรมีการกวดขัน ควบคุมการขายสินค้าในพื้นที่ตลาดสันติสุข ควรมี
การจัดตั้งตลาด Duty Free ให้เห็นเป็นรูปธรรม การผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ครบ
วงจร ไม่ เ ห็ น เส้ น ทางว่ า จะไปสิ้ น สุ ด ตรงไหน รวมไปถึ ง การดู แ ลความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว”
“ควรมีนโยบายในด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน
พื้นที่หาดใหญ่”
“ควรมีการต่อยอดเรื่อง Monorail”
5) การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก
กล่าวว่า
“จัดสอนภาษาอังกฤษฟรีให้กับประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการ
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ”
“เทศบาลควรช่วยสนับสนุนภาคเอกชน เช่น ตลาด Green Way ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยว-แหล่ง
อาหาร”
“พัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางผ่านไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดสงขลา โดยต้องร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ต่าง ๆ ในการดึงต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน”
“เทศบาลควรประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และมีการจัดสรรรถโดยสารสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน”
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“จัดรถบริการนักท่องเที่ยวในบริเวณเขาคอหงส์ หาเอกชนมาร่วมลงทุนแล้วปรับปรุงการ
ท่องเที่ยวบริเวณเขาคอหงส์ให้เป็นระบบ พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น”
6) การสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองหาดใหญ่
“ต้องปรับปรุงจุดขายสินค้าตรงใจกลางเมืองใหม่”
“สร้าง Land Mark ใหม่ เช่น ความสวยงามของตึกโบราณตรงสายหนึ่ง (ตึกตระกูลยิบอิน
ซอย) ตกแต่งสีสันให้สวยงาม หรือทาสีตึกบ้านบริเวณสาย 1-3 ให้เป็นสีสัน ตั้งจุดถ่ายรูป
Check in ที่สวยงามสามารถเดินเที่ยวได้อย่างปลอดภัย”
“ควรหาอัตลักษณ์ของหาดใหญ่เพื่อเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว ควรมี Landmark ที่
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยไม่
กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น”
“ควรสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยด้านทรัพย์สินและชีวิต”
นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ข้อมูลหลักที่ให้มุมมองว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ควรปรับปรุงอะไรเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมือง ดังข้อมูลจากการสนทนากลุ่มต่อไปนี้
“หาดใหญ่ต้องเป็นแลนด์มาร์ค สถานที่ท่องเที่ยว ถ่ายรูป อาหารอร่อย ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย และต่างชาติ เศรษฐกิจดี ทุกอย่างจะไปต่อเองได้นะครับ จะทาไงให้คนท่องเที่ยว
มากขึ้น เมืองต้องสะอาด ระบบขนส่งมวลชนต้องดี สร้างถนน และการท่องเที่ยวแบบเชิง
อนุ รั กษ์ ต้ องหาจุ ดขายใหม่นะ หาดใหญ่ต้องหาคนมาช่ว ยเสริม พื้นที่ร่ว มพัฒ นาไม่ ไ กล
หาดใหญ่ ก็คือคลองหอยโข่ง คลองหรา ไปโซนพระตาหนัก น่าจะดี ครับ ผมว่าปากท้อง
สาคัญสุด บริการ อื่น ๆ พอรับได้ครับ เอางบไปพัฒนาหาเงินเข้ามาในกระเป๋าคนหาดใหญ่
ก่อนดีกว่า มาเงินเข้าก็มีภาษี มีภาษี ก็มีเงินพัฒนา ระบบและสวัสดิการต่าง ๆ ของที่มีอยู่
ซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใช้งานได้ เช่น กระเช้า กินกันจนใช้ไม่ได้แล้ว จะดึงคนมาพักหาดใหญ่เที่ยว
หาดใหญ่ไง พวกหอการค้าเค้าก็รู้ปัญหาครับ แต่บ้านเราอะไรก็ไม่ต่อเนื่อง ผู้ว่าก็ย้ายบ่อย
พัฒ นาไง งบประมาณเป็ น ไงบ้ า ง ดอกเบี้ยช่ว ยได้ ไ หม เอกชนจะได้ช่ว ยกันลงทุน สร้ า ง
พัฒนาเมืองหาดใหญ่โตได้เพราะนักธุรกิจในท้องถิ่น ไม่ใช่นักการเมืองดึงงบมาพัฒ นานะ
ครับ”
การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะว่า
“ควรมีการเพิ่มการประชาสั ม พันธ์ทุ กช่องทางในด้ านการพัฒ นาตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหารในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ว่า
“การประชุมสภาต้องถ่ายทอดให้ประชาชนรับรู้ในการใช้งบ ซึ่งเป็นการสร้างประชาธิปไตย
ท้องถิ่นให้เหมือนกับที่เทศบาลเมืองบ้านพรุทา ซึ่งเขาทางานกันมานานแล้ว โดยประชาชนไม่
ต้องร้องขอ ต้องการคนบริหารที่มีจิตวิญญาณเป็นผู้นา”
“ติ ด ตามประเมิ น แต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ป ระเมิ น เป็ น ช่ ว ง ๆ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มให้ ม าก
โดยเฉพาะผู้นาชุมชน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน รับฟังความเห็นของประชาชน”
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนความ
คิดเห็นในส่วนของแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร
ในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้
การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ภ ายใต้ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการกระจายข่าวสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ปรับช่องทางการกระจายข่าวกิจกรรมของเทศบาลที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น วิทยุ
เสียงตามสาย ต้องนึกถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ้น”
“ช่องทางที่เข้าถึงง่าย เช่น Facebook และ IG ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล”
“หาแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในบ้านเมืองที่ตนอาศัย”
ด้านการประสานงาน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอแนะว่า
“โครงการที่เป็นสาธารณะควรมีการถามความเห็นของประชาชน ไม่ใช่ทาเพียงเพื่อได้ทา”
“เทศบาลควรจัดพื้นที่ หรือตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย”
“ประสานงานให้ทุกกลุ่มได้มาทางานร่วมกัน โดยอาจจะมีแรงจูงใจทั้งด้านการสนับสนุน
พื้นที่/งบประมาณ/การอานวยความสะดวกต่าง ๆ”
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ ด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบการจราจร
โดยเสนอว่า
“ควรจัดระเบียบจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน”
“ควรแก้ไขปัญหาจราจรในตลาดสด”
“เจ้าหน้าที่ควรสอดส่องรถที่ทาผิดกฎหมาย”
ด้านการพัฒนาการเดินรถในเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เสนอแนะว่า
“ควรจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ทาป้ายเหลือง”
ด้านการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง มีข้อเสนอแนะว่า
“ปรับปรุงแก้ไขที่จอดรถในตลาดใหญ่และตลาดย่อย ไฟถนน และช่องคนข้ามถนน”
“พัฒนาถนนหนทางให้มีความสะอาดยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สะท้อนความคิดเห็นในส่วนของ
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
ด้านการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง ผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอแนะ
ว่า
“ควรปรั บ ปรุ ง/ประสานงานหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้องให้ ปรับปรุงสายไฟ/สายเคเบิ ล ให้ เ ป็ น
ระเบียบ เรียบร้อย”
“ประสานกับผู้ป ระกอบการและผู้ ใช้บริการ ในระยะยาวอาจจะต้องกาหนดในแบบบ้ าน
(กรณีสายเคเบิล)”
“ควรมีการแจ้งความคืบหน้าสถานะให้ประชาชนได้รับทราบถึงความล่าช้าของการก่อสร้าง
เกาะกลางถนนในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
“ในการซ่อมแซมถนน ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เพราะจะทาให้ถนนมีความแข็งแรง ไม่ต้อง
ซ่อมบ่อย เป็นการไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน”
“การทาฟุตบาทควรใช้แนวคิด Universal Design มาใช้ในการออกแบบเพื่อให้คนทุกกลุ่ม
ทุกวัยสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น”
ด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการการจราจรและการเดินรถภายในเขตเทศบาล มี
ข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงระบบการจัดการจราจร โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
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“ควรมีอาสาจราจรเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการจราจรบริเวณทางแยก เช่น เทศบาลนครสงขลามีอาสา
จราจรเกือบทุกแยก กระทั่งบริเวณช่องกลับรถก็ยังมีอาสาจราจรช่วยดูแล”
“ควรมีเจ้าหน้าที่ตารวจมาดูแล ควบคุมการจอดรถยนต์ไม่ให้กีดขวางการจราจรหรือจอดล้า
ออกไปมากจนทาให้จราจรติดขัด”
“ควรมีการบังคับใช้กฎจราจรอย่างเข้มงวด ยกเลิกการจอดรถวันคี่วันคู่”
“ควรมีการจัดช่องทางพิเศษในการรั บส่งนักเรียน และจัดให้มีตารวจจราจรในเวลาช่วงเช้า เย็น”
“ควรกวดขันให้เจ้าหน้าที่จริงจังต่อหน้าที่ จับ ปรับ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก เข้าไป
รณรงค์ตามสถานศึกษาทุกแห่ง”
“เร่งดาเนินการโครงการถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ให้เสร็จโดยเร็ว”
ด้านการพัฒนาการเดินรถในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะว่า
“พัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตของประชาชน”
“หากจะทาโมโนเรลต้องคานึงกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับรถบริการสาธารณะ”
“ควรมีมาตรฐานในการจัดการค่าโดยสาร”
“กรณีรถบัสนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ควรมีจุดจอด Park & Ride ให้ชาวบ้านไปรับ เช่น
รถตุ๊กตุ๊ก เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากรถบัสเข้ามาในเมือง”
“ควรพัฒนาปรับปรุงรถบริการสาธารณะ ให้ทันสมัย ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว ลดปัญหารถติด”
ด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอแนะว่า
“การลอกท่อระบายน้า การเก็บขยะที่ตกลงไปในท่อระบายน้าควรมีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อน้าจะได้ไม่เอ่อล้น สามารถระบายได้เร็วในช่วงที่ฝนตก”
โดยสรุป แนวทางและข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก/การสนทนากลุ่ม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 30 ซึ่งได้นาเสนอไว้ด้านล่างดังนี้
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ตารางที่ 30 สรุปแนวทางและข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
ข้อเสนอแนะสาหรับแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1. ควรจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
สังคม
จริงจัง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม
2. ควรพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมกีฬา
เพื่อสุขภาพอย่างจริงจังและครอบคลุมประเภทกีฬา
ให้หลากหลาย
3. ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
อนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ควรพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด โดยส่งเสริม
ให้มีการจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ปลูกฝังจิตสานึก
และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน
5. ควรส่งเสริมการคัดแยกขยะ และควรจัดเก็บขยะ
แบบคัดแยก รวมทั้งควบคุม ดูแลการจัดเก็บขยะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
6. ควรจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร
ผัก ผลไม้ ในร้านอาหาร ตลาด หาบเร่ แผงลอย
7. ควรติดตั้ง/ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้การ
ได้ พร้อมเพิ่มไฟแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งตรวจ
ตราในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1. ควรพัฒนา เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หาดใหญ่
2. ควรพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ อุปกรณ์
เครื่องเล่น และสิ่งอานวยความสะดวกให้อยู่ใน
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3.

4.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1.
เศรษฐกิจ
2.
3.
4.
5.

6.
7.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1.
การเมือง/การบริหาร
2.

ข้อเสนอแนะสาหรับแต่ละยุทธศาสตร์
สภาพดี รวมถึงควรเพิ่มสวนสาธารณะในพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่
ควรมีการพัฒนาและขยายระบบบาบัดน้าเสีย ทั้งใน
แง่ของการปรับปรุงคุณภาพน้า รวมถึงการดูแล
ความสะอาดของคูคลองต่าง ๆ
ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่ทาลาย
ธรรมชาติ
ควรพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลาย
ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว
ควรมีการกาหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความชัดเจน
ควรพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทางานเป็น
เครือข่ายร่วมกันของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว
ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของความเป็น
เมืองหาดใหญ่
ควรมีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ควรมีการกระจายข่าวสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ควรพัฒนาด้านการประสานงาน และการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
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ข้อเสนอแนะสาหรับแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
และจุดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
2. ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และการวาง
แผนการจัดการที่ดี
3. ควรดาเนินการจัดทาฟุตบาทตามแนวคิด
Universal Design
4. ควรปรับปรุงระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพ และ
ควรพัฒนาการเดินรถในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ให้มีมาตรฐาน
5. ควรทาความสะอาดท่อระบายน้าอย่างต่อเนื่อง
4.8.2 แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในภารกิจ
เด่นของแต่ละสานัก/กอง
เทศบาลนครหาดใหญ่แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 สานัก 2 กอง ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง สานักการช่าง สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการศึกษา กองวิชาการและ
แผนงาน และกองสวัสดิการสังคม การศึ กษาครั้งนี้ได้มีการประมวลแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการ
ดาเนินงานในภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ได้ให้ ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของส านักปลั ด เทศบาลไว้ คือ การจัดระเบียบทางเท้ า
กล่าวคือ “การขายของตามริมฟุตบาทควรทาให้เรียบร้อยดูดี” และ “ต้องมีการจัดการทางเท้าไม่ให้มี
สิ่งกีดขวาง”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
ของสานักปลัดเทศบาลไว้ ดังนี้
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การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า “ควรจัดระบบ
การให้บริการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่เทศบาลหาดใหญ่มีฐานข้อมูลของประชาชนอยู่แล้ว
ควรดึงเอกสารหลักฐานมาจากฐานข้อมูลดังกล่าว”
การบริการของสถานีขนส่ง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า “ควรปรับปรุงสถานที่พักผู้โดยสารให้
ดูสะอาด น่าใช้บริการ ควรติดตั้งป้ายบอกทางให้ชัดเจน และควรมีเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่าง ๆ เพื่อคอย
ให้คาแนะนาแก่ผู้มาใช้บริการ”
“ควรมีรถสาธารณะบริการประชาชนในเขตเมืองไปยังสถานีขนส่ง”
การจัดระเบียบทางเท้า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ควรมีมาตรการ กฎหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อผู้ที่ฝ่าฝืนวางของกีดขวางบน
ทางเท้า”
“ควรจัดสถานที่เฉพาะให้หรือขึ้นป้ายห้ามค้าขายริมถนน เทศกิจควรมีการกวดขันให้มากขึ้น
เทศกิจต้องควบคุมตามกฎหมาย ไม่ละเว้น (อาจจะมองในเรื่องฐานเสียงหากทาตามกฎหมาย
อาจกลัวเสียฐานเสียง)”
“แม้ในบางพื้นที่จะเป็นเขตผ่อนผันให้วางของขายได้ แต่ควรจะเว้นพื้นที่สาหรับเดินให้แก่ผู้ใช้
ทางด้วย เทศบาลควรรื้อสิ่งที่รุกล้าบนทางเท้า โดยใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการกับผู้ที่ฝ่า
ฝืน รวมไปถึงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของประชาชนใน
พื้ น ที่ ใ ห้ เ พิ่ ม ความเข้ ม งวดในการจั ด ระเบี ย บทางเท้ า ควรบ ารุ ง รั ก ษาทางเท้ า ไม่ ใ ห้ ร ก
โดยเฉพาะทางเข้าโรงเรียนต่าง ๆ”
“เทศบาลควรมีวิธีการจัดการ เช่น ตลาดนัดขนาดใหญ่ควรติดตั้งลาโพงสื่อสารให้มาเลื่อนรถ
และในพื้นที่ตลาดเอกชน เทศบาลก็ต้องมาจัดระเบียบ”
“ควรจัดพื้นที่เฉพาะให้กับพ่อค้าแม่ ค้าที่ใช้พื้นที่ทางเท้า โดยจัดเป็นตลาดหรือโซนค้าขาย ที่
เทศบาลควรจะช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ในการจั ด พื้ น ที่ ใ ห้ ส ะอาด สวยงาม และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์”
“ควรจัดระเบียบร้านค้า หรือจัดพื้นที่เฉพาะให้ร้านค้า ควรเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ขอทาง
เท้า ขอฟุตบาทคืนให้ประชาชน”
2) สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุม
โรคติดต่อ กล่าวคือ “ควรมีการกาจัดลูกน้ายุงลายอย่างต่อเนื่อง” และด้านบริหารจัดการศูนย์บริการ
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สาธารณสุ ข กล่ าวคือ “การบริ การด้านสาธารณสุ ขให้ ถึงบ้าน หมอควรลงมาพบและตรวจเยี่ย ม
ประชาชนตามชุมชน”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
ของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนทุกกลุ่มอายุ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า “ควรส่งเสริม
การออกกาลังกายให้เหมาะกับทุกช่วงวัย ส่งเสริมการกินอาหาร ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล”
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่า วว่า “ควรจัดให้มีการฉีดพ่นยา
กาจัดยุงในท่อน้าทิ้งเดือนละครั้งโดยประชาชนไม่ต้องร้องขอไปยังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ”
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและคุณภาพแหล่งน้า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า “เทศบาลควร
มีการตรวจสอบพื้น ที่ที่มี การปล่ อยน้ าเสี ยลงคลอง เทศบาลควรกวดขัน หรือจัดให้ มีบริการจาก
เทศบาลรับน้าเสียเหล่านั้นไปกาจัดอย่างเป็นระบบ กวดขัน หรือเปิดรับบริการจากัด”
“เทศบาลควรมีการกวดขัน ใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับสถานที่ก่อสร้างที่ก่อฝุ่นละออง”
การบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุข โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า “ในการบริการคลินิก
ทันตกรรมควรมีการให้จองบัตรคิวล่วงหน้าได้”
การให้บริการศูนย์ชีวาสุข โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า “ควรมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ชีวาสุข
ในสวนสาธารณะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ศูนย์ชีวสุข ในส่วนที่เป็นห้องนวดจะตั้งอยู่ในบริเวณชั้นสอง ควร
เปลี่ยนมาตั้งในบริเวณชั้นหนึ่งจะเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ”
3) สานักการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของสานัก
การศึกษาไว้ดังนี้
การพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า “จัดพื้นที่เมืองให้
เป็นศูนย์กลางสาหรับเยาวชนยุคใหม่ เช่น ลานสเก็ตบอร์ด/ลานกิจกรรมดนตรี ศิลปะ โดยพิจารณา
ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ มีความสร้างสรรค์”
การส่ งเสริ มศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรม โดยผู้ ให้ ข้อมูล หลั กกล่ าวว่า “ควรจัดงานให้
นักศึกษาหรือผู้ที่อยากแสดงผลงานได้จัดแสดงบ้าง เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมในด้านเหล่านี้”
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4) กองวิชาการและแผนงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การด าเนิ น งานของกองวิ ช าการและแผนงาน ด้ า นการเผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ “ขยายข่าวสารให้รัดกุมและเผยแพร่ข่าวสารมากขึ้น”
“การแจ้งข่าวสารให้เพิ่มหลายช่องทางและทาให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารทั่วถึงโดยไม่ต้อง
เดินทางไปเทศบาล”
“อยากให้มีประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนในการช่วยเหลือประชาชน”
“การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น”
“ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทั่วถึงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ”
“ประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการรับความเป็นไปทางสังคม
จากทางอื่น นอกจากทาให้เห็นว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากการดาเนินงานของเทศบาล”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
ของกองวิชาการและแผนงานไว้ดังนี้
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ข่าวสารทางราชการ ข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ)
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพิ่มช่องทางสื่อสารให้ครบ ทั้งเสียง
ตามสาย FB Line Twitter E-mail ในการสื่อสารต้องคานึงถึงประชาชนแต่ละกลุ่มวัย แต่ละ
อาชีพ เพื่อที่จะได้จัดช่องทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เช่น ในตลาดอาจจะใช้รถแห่ โดย
จอดให้เป็นที่แล้วค่อยประกาศ เสียงตามสาย ติดตั้งเสียงตามสายให้ครบทุกชุมชน”
การปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักกล่าวว่า “ควรมีการอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ”
5) สานักการคลัง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของสานักการคลัง ในด้านการเก็บภาษี กล่าวคือ “จนท.เก็บ
ภาษีต้องอานวยความสะดวก และมีมนุษยสัมพันธ์แก่ผู้เสียภาษีกว่านี้”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
ของสานักการคลังไว้ดังนี้
การให้บริการด้านการชาระภาษีและชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
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“แม้จะมีการยกเลิกไปแล้วในบางรายการ แต่เทศบาลยังเรียกเก็บภาษีอยู่ ควรพัฒนาระบบ
ข้อมูลการเก็บภาษีให้เป็นปัจจุบัน ควรพิจารณาปัจจัยที่จะนามาลดหย่อนภาษีให้ได้เพิ่มขึ้น”
“ควรจัดให้มีศูนย์บริการนอกสานักงานเทศบาลเป็นจุด ๆ เช่น ตามห้าง หรือทาเป็นจุด Onestop Service กระจาย 4 มุมเมือง”
“ควรเปลี่ยนให้ทันสมัย เช่น การเตือนเข้ามือถือของผู้เสียภาษีโดยตรง”
“เก็บภาษีที่ดินเพิ่มในกรณีการปล่อยให้ที่ดินรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์”
6) สานักการช่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของสานักการช่าง ในเรื่องการจัดการคูระบายน้า ดังนี้
“คูระบายน้าควรจัดการดูดโคลนให้มากขึ้น”
“ควรต้องดูดขยะจากท่อปีละ 2 ครั้งเพื่อสุขภาพของประชาชน”
“ขุดลอกคูระบายน้าตามซอยต่าง ๆ บ้าง”
“ช่วงเวลาฝนตกจะมีกลิ่นเหม็นจากคูระบายน้าเสีย อยากให้มีหน่วยงานทาความสะอาดคูน้า
บ่อย ๆ”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
ของสานักการช่างไว้ดังนี้
การขออนุญาตอาคาร ผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอแนะว่า “เทศบาลควรตรวจสอบการขออนุญาต
สร้างอาคารว่ามีการก่อสร้างถูกต้องตามที่ขอไว้กับทางเทศบาล” และ “ควรมีข้อบังคับระดับความสูง
ของพื้นที่ในการสร้างบ้าน มีหน่วยงานที่ตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง”
การดูแลสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า “อยากให้เทศบาลมาดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรณีที่มีกิ่งไม้ยื่นออกมาจากบริเวณบ้านก็ควรมาตัดให้ เรียบร้อย” และ
“ควรมีการซ่อมแซมถนนและสะพานให้แข็งแรงและสวยงาม โดยการจัดใช้ต้นไม้ตกแต่งสะพาน”
การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีข้อเสนอแนะให้ “เทศบาลควรพัฒนา
โครงการกาจัดหรือทาตาข่ายดักขยะบริเวณปากคลองเพื่อไม่ให้ขยะต่าง ๆ ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา
และอ่าวไทย” และ “ทาเครื่องกาจัดขยะ สร้างเร็ว ๆ กาไรอยู่แล้ว”
การดูแลระบบระบายน้า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอว่า
“เทศบาลควรลอกคูระบายน้า 3 เดือนต่อครั้ง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง”
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“เทศบาลควรมีการลอกคู ตักขยะออกจากคูเพื่อไม่ให้ขยะไปอุดตันการระบายน้า”
“เทศบาลควรแก้ปัญหาฝาท่อระบายน้าให้มีความรวดเร็ว”
“เทศบาลควรมีการขุดลอกคู/คลองระบายน้า และมีการตัดต้นไม้บริเวณคู/คลองอย่ า ง
สม่าเสมอ”
7) กองสวัสดิการสังคม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ส่วน
ใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของกองสวัสดิการสังคม ประเด็นคณะกรรมการชุมชนและ
ตัว แทน อสม. กล่ าวคือ “เทศบาลควรเห็ นความส าคัญของคณะท างานในชุมชนบ้าง ต้องมีก าร
เสริมสร้างและดาเนินการมีค่าตอบแทนให้กับคณะทางานในชุมชนบ้าง ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับสวัสดิการ
ใด ๆ เลย” และ “ปรับปรุงโครงสร้าง อสม.ให้มีตัวแทนสมาชิกซอยละ 1 คน ก็เพียงพอ”
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน
ของกองสวัสดิการสังคมไว้ดังนี้
การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าว
ว่า
“ต้องมีการกระจายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับรู้และเข้าใจถึงสิทธิ
ของตนเอง เช่น ทาป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เห็นได้ชัด ไม่ควรมีการ
ลงทะเบียนซ้าซ้อนเพราะเทศบาลมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ”
“เทศบาลควรมีการตรวจสอบการทางานของ อสม. ผู้นาชุมชน เนื่องจากในบางชุมชน การ
ทางานของ อสม. ผู้นาชุมชนจะใช้ความรู้จักส่วนตัวกันมากกว่า ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียม
ควรมีการกระจายข่าวให้ครอบคลุม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลควรมีการลงพื้นที่สารวจ
ข้อมูล โดยอาจให้ ผู้ น าชุมชนเป็ นผู้ พาไป แต่ไม่ควรให้ ผู้ นาชุ มชนส ารวจเพื่ อส่ ง ข้ อ มู ล ให้
เทศบาล”
“จัดสถานที่ให้ชัดเจนสาหรับผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ หรือเยาวชน”
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอว่า “ควรมีการส่งเสริมอาชีพ แนะนาอาชีพให้กับ
ผู้ตกงาน”
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โดยสรุป แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในภารกิจเด่น
ของแต่ล ะส านั ก/กองที่ได้จ ากการเก็บข้อมูล ในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสั มภาษณ์
เชิงลึก/การสนทนากลุ่ม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 31 ซึ่งได้นาเสนอไว้ด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 31 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานัก/กอง ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่
สานัก/กอง
ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
สานักปลัดเทศบาล
1. ควรปรับปรุงระบบการให้บริการด้านงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรที่มีความรวดเร็วและประหยัด
เอกสาร
2. ควรปรับปรุงในด้านความสะอาดและการบริการของ
สถานีขนส่ง
3. ควรมีการจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบ
สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเท้า
สานักการสาธารณสุขและ
1. ควรปรับปรุงการทางานของผู้นาชุมชนต่อการ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนสาหรับประชาชน
ทุกกลุ่มอายุ
2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกาย
ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย
3. ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย
4. ควรดาเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5. ควรมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศและคุณภาพแหล่งน้า
6. ควรมีการจัดคิวล่วงหน้าสาหรับประชาชนที่จะเข้ามา
รับการรักษาในคลินิกทันตกรรม
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานการให้บริการ
ศูนย์ชีวาสุขให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
สานักการศึกษา
1. ควรมีการพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชนอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์
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สานัก/กอง
2.

กองวิชาการและแผนงาน

1.

2.
สานักการคลัง

1.

2.
3.
สานักการช่าง

1.
2.
3.
4.

กองสวัสดิการสังคม

1.

2.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
ควรมีกิจกรรมในการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีพื้นที่ในการ
แสดงออก
ควรปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง เหมาะสมกับกลุ่มวัย และเป็น
การดาเนินงานในเชิงรุก
ควรปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ
เทศบาลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ควรพัฒนาจุดบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การจัด
จุดบริการแบบ One-stop Service ผ่านหน่วย
บริการที่ตั้งอยู่ทั้ง 4 มุมเมือง โดยผู้เสียภาษีไม่ต้อง
เข้าไปที่เทศบาล
ควรเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษี โดยการนา
ระบบการเสียภาษีทาง Online มาปรับใช้
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตบริการ
(Service Minded) มากขึ้น
ควรดูแลจัดการระบบคูระบายน้า
ควรติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตามที่ได้มีการขออนุญาตอาคาร
ควรดูแลสถานที่สาธารณะ เช่น กิ่งไม้ ถนน สะพาน
และไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
ควรปรับปรุงระบบการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรกวดขันให้ผู้นาชุมชนและตัวแทนชุมชนมีการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการสงเคราะห์ประชาชนผู้
ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพให้
ครอบคลุม
เจ้าหน้าที่ควรมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประชาชนผู้
ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพด้วยตนเอง
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สานัก/กอง

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
3. ควรกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพ
ให้ครอบคลุม
4. ควรเห็นความสาคัญของคณะทางานในชุมชน โดย
ต้องมีระบบค่าตอบแทนให้กับคณะทางานในชุมชน
บ้าง
5. ควรจัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
การบริหารท้องถิ่นในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์นั้น จะมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบทิศทาง
สาหรับการพัฒนาหน่วยงาน จากนั้นจะมีการกาหนดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดาเนินการ
ตามแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งหากสามารถดาเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนงานให้
บรรลุถึงเป้าประสงค์แต่ละกิจกรรมหรือโครงการได้ ก็จะทาให้หน่วยงานสามารถเดินไปถึงวิสัยทัศน์ซึ่ง
ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ห น่วยงานต้องการจะไปถึง ในส่วนขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นก็
เช่นกัน ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน และเมื่อมีการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
แต่ละยุทธศาสตร์แล้ว ก็จะต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานดังกล่าวเหล่านั้นเพื่อให้ทราบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ สามารถดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด และผลการดาเนินงานในภาพรวมสะท้อนภาพการบรรลุวิสัยทัศน์
การพัฒนาของตนได้มากน้อยเพียงใด
ด้วยความสาคัญและความจาเป็นดังกล่าวนี้ ทางเทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้จัดทาโครงการ
การประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ประจาปี พ.ศ. 2562 ขึ้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้บรรลุการ
เป็ น “มหานครแห่ ง ความสุ ข ” ต่ อ ไป โดยได้ ม อบหมายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เ ป็ น
ผู้ดาเนินการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 2) เพื่อสารวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง 3) เพื่อศึกษาปัญหาการ
ด าเนิ น งานในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และภารกิ จ เด่ น ของแต่ ล ะส านั ก /กอง และ 4) เพื่ อ
เสนอแนะแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์
และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ของโครงการดังกล่าว คณะทางานศึกษาโครงการการประเมิน
ความส าเร็ จ ตามยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่ประจาปี พ.ศ. 2562 จึงได้ทาการ
ออกแบบวิธีการในการศึกษาเพื่อประเมินผลดังกล่าว โดยได้ทาการกาหนดกลุ่มเป้าหมายสาหรับการ
สารวจความคิดเห็น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนากลุ่ม ใช้แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน-
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กรกฏคม จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ป ข้ อ มู ล ของผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ แ ละช่ อ งทางการติ ด ตามข่ า วสารจากเทศบาลน คร
หาดใหญ่
ในการศึกษาเพื่ อ ประเมิ น ความส าเร็จ ตามยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่
ประจาปี พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจานวน 400 คน โดยสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นเพศหญิงและเพศชายมีความใกล้เคียงกัน ในด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละช่วงอายุมี
จานวนค่อนข้างใกล้เคียงกันเช่นกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนสูงสุด คือ กลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง 51-60
ปี รองลงมาได้แก่ กลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี กลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง 61 ปีขึ้นไป กลุ่มที่มีอายุอยู่
ในช่วง 20-30 ปี และกลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ตามลาดับ ในด้านระดับการศึกษานั้นพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปวส. หรือเทียบเท่า และใน
ระดับปริญญาโทขึ้นไป สาหรับในด้านศาสนานั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนา
พุทธ รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ
ในด้านการประกอบอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย/ทา
ธุรกิจส่วนตัว รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพอื่น ๆ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลาดับ ในด้านรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้
โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 10,000 บาท รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนในช่วง
10,001-20,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ในช่วง 20,001-30,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ในช่วง 30,00140,000 และสุดท้าย คือ กลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไป สาหรับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใ นเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลา 6-10 ปี ระยะเวลา 1-5
ปี ระยะเวลา 16-20 ปี ระยะเวลา 11-15 ปี และระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามลาดับ
สาหรับช่องทางการติดตามข่าวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาลนครหาดใหญ่ ผ่ า นช่ อ งทางป้ า ย
ประชาสัมพันธ์สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ทาง Facebook ทาง Line)
ช่องทางอื่น ๆ ช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาล ช่องทางวิทยุ และทางโทรทัศน์ ตามลาดับ ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ยังถือเป็นช่ อง
ทางการแจ้ งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ ขณะที่ช่องทางที่มีศักยภาพในการแจ้ง
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ข่าวสารและสื่อสารกับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต คือ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งทาง
เทศบาลควรใช้สองช่องทางนี้ประกอบกัน
5.2 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปี 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.2.1 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ภาพรวม
ในภาพรวมทั้งหมดนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเทศบาบาลนครหาดใหญ่ประจาปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับความ
พึงพอใจจากคะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ ละยุทธศาสตร์จะพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการทางาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาค่อนข้างใกล้เคียงกันในทุกด้าน แต่ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจสู งสุด 3
อันดับ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ การพั ฒ นาการเมื อ ง/การบริ ห าร เป็ น สองด้ า นที่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
5.2.2 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมทั้ง 8 ด้าน
ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาการศึกษา และด้านการอนุรักษ์บารุงรักษาศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลาดับ ขณะที่ค วามพึงพอใจ
ต่าสุด 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาด การกาจัดมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ด้านความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน และสุ ด ท้ า ย ด้ า นการพั ฒ นาตลาด หาบเร่
แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ
5.2.3 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ด้ า นการพั ฒ นาทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ ละด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาสวนสาธารณะสูงสุด รองลงมาได้แก่ การพัฒนา “นคร
หาดใหญ่เมืองในสวน” (City in the Garden) การพัฒนาการบาบัดน้าเสีย และการสนับสนุน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5.2.4 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 2
ด้านในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว สูงกว่า การพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เล็กน้อย
5.2.5 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การเมือง/การบริหาร
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง/การ
บริหารทั้ง 2 ด้านในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเครื่ องมือเครื่องใช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน สูงกว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เล็กน้อย
5.2.6 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้ง 4 ด้านในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสูงสุด รองลงมาได้แก่ การป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการการจราจรและการเดินรถภายในเขตเทศบาล และ
สุดท้าย การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง
5.3 สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของทั้ง
5 สานัก และ 2 กอง ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจของสานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ การดาเนินงานตามภารกิจของสานักปลัดเทศบาล
การดาเนินงานตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม การดาเนินงานตามภารกิจของสานักการคลัง การ
ดาเนินงานตามภารกิจของสานักการศึก ษา การดาเนินงานตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน
และสุดท้าย การดาเนินงานตามภารกิจของสานักการช่าง
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5.4 สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่น
ของแต่ละสานัก/กอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานตามภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของทั้ง 5
สานัก 2 กอง อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญในแต่ละสานัก/กอง พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิ จ เด่ น หรื อ ภารกิ จ ส าคั ญ ของส านั ก การศึ ก ษาสู ง ที่ สุ ด รองลงมา ได้ แ ก่ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของกองสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
ภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อภารกิจเด่นหรือภารกิ จสาคัญของสานักการคลัง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือ
ภารกิจสาคัญของสานักการช่าง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของกอง
วิชาการและแผนงาน และสุดท้าย การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของ
สานักปลัดเทศบาล
5.5 สรุปความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียว
ผลการประเมินการรับรู้ของประชาชนต่อทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ไปสู่เมืองสีเขียว
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง (ประชาชน) ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้หรือทราบว่าเทศบาลนคร
หาดใหญ่กาลังมุ่งสู่ความเป็น “เมืองสีเขียว” (Hatyai Green City) ขณะที่ยังมีอีกจานวนหนี่ง (เกือบ
ครึ่ ง) ที่ยั งไม่ทราบเกี่ย วกับ การพัฒ นาเมืองสี เขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากนี้ ผลการ
ประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า ประชาชนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
5.6 สรุปปัญหาการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
5.6.1 สรุปปัญหาการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ได้จากการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนา
กลุ่ม ประชาชนได้สะท้อนปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
นครหาดใหญ่ไว้อย่างหลากหลายและครอบคลุมในทุกประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้

156
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละยุทธศาสตร์
1. ยังไม่ได้ส่งเสริมกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา
เท่าที่ควรและขาดความตั้งใจในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกีฬา โดยเฉพาะการจัดงานวิ่ง
2. ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. ไม่ได้พัฒนาและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง
4. ไม่มีบริการถังขยะรองรับตามจุดต่าง ๆ และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านเวลาและจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน
5. รถเก็บขยะยังไม่ได้เข้าไปเก็บขยะตามซอยต่าง ๆ
6. ไม่สามารถจัดการดูแลความเป็นระเบียบของหาบเร่
แผงลอย และยังมีการวางของขายรุกล้าทางเท้า
7. ไม่ได้ดูแลความเป็นระเบียบของตลาดสดเท่าที่ควร
8. ไม่สามารถจัดการผู้ประกอบการร้านอาหารบางแห่งที่
ยังมีการเทน้าทิ้งลงท่อระบายน้า
9. กล้องวงจรปิดในบางจุดไม่สามารถใช้การได้ เมื่อเกิด
ปัญหาอาชญากรรมก็ไม่สามารถตามหาผู้กระทา
ความผิดได้
10. ขาดการจัดการพื้นที่รกร้าง ทาให้เกิดเป็นแหล่งอยู่
อาศัยของสัตว์มีพิษและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
11. ขาดการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง
12. ขาดการดูแลตรวจตราในพื้นที่เสี่ยง
1. การพัฒนาพื้นที่สีเขียวยังมีน้อย และไม่ได้ทาอย่างเป็น
ระบบ
2. สวนสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ยังไม่ได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม และ
ยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทาลายสภาพแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
3.

4.
5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

1.
2.
3.

4.

5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมือง/การบริหาร

1.

2.

3.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละยุทธศาสตร์
ในสวนสาธารณะ เครื่องเล่นต่าง ๆ สิ่งอานวยความ
สะดวกอยู่ในสภาพทรุดโทรม รวมถึงห้องน้าก็ใช้การ
ได้บางห้อง
ยังไม่สามารถควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้าเสียลงสู่
คลองโดยตรง
ขาดการสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ไม่ได้มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ไม่ได้มีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวในเทศบาลนครหาดใหญ่ยังไม่มี
อัตลักษณ์ ไม่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ไม่มี
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
ไม่มีการบูรณาการ ขาดการส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้
เข้ามามีส่วนร่วม และไม่มีการเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยรอบ
ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยยังจากัดอยู่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับภาค
ส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทาให้ประชาชนไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วม
ยังไม่ให้ความสาคัญกับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
4.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละยุทธศาสตร์
ขาดการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
เช่น หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ
ขาดการจัดระบบการจราจร ทาให้การจราจรติดขัด
การไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งมีทั้งปัญหาการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร การจอดรถในที่ห้ามจอด และไม่มี
การกวดขันให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ไม่สามารถจัดการความเป็นระเบียบของสายเคเบิลให้
ครอบคลุมทุกจุด
การปรับปรุงเกาะกลางถนนและการซ่อมแซมถนนใช้
ระยะเวลานาน อีกทั้งไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงจุดที่จะมีการก่อสร้าง
ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
มีแยกไฟสัญญาณจราจรมากเกินไป
ระบบการเดินรถภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการควบคุมราคาที่เป็นธรรม
ขาดการขุดลอก/เก็บขยะในท่อระบายน้า ทาให้เกิด
ปัญหาน้าท่วมขังเมื่อฝนตก

5.6.2 สรุปปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนา
กลุ่ม ประชาชนได้สะท้อนปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานัก/กองไว้อย่าง
หลากหลายและครอบคลุมในทุกสานัก/กอง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
สานัก/กอง
สานักปลัดเทศบาล

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
1. ขาดความรวดเร็วในการให้บริการและไม่ได้อานวย
ความสะดวกในด้านเอกสารให้แก่ประชาชนในการ
ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร
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สานัก/กอง
2.

3.

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1.
2.
3.

4.
5.
6.
สานักการศึกษา

1.
2.
3.
4.

กองวิชาการและแผนงาน

1.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
ยังไม่ได้ดูแลด้านความสะอาดของสถานีขนส่ง
เท่าที่ควร รวมถึงจุดประชาสัมพันธ์ในสถานีขนส่งก็
ยังไม่ชัดเจน
ยังไม่สามารถจัดการทางเท้าให้มีระเบียบ รวมถึง
ไม่ได้สร้างความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
ทางเท้าเท่าที่ควร
ขาดการป้องกันโรคชิกุนคุนยาและไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง
ไม่มีการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ชุมชนทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ทั้งในด้านการจัดเก็บและการจัดเวลาในการ
จัดเก็บ
ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและคุณภาพ
แหล่งน้ายังทาไม่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม
การจัดคิวคลินิกทันตกรรมของศูนย์บริการ
สาธารณสุขยังไม่เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการศูนย์ชีวา
สุขยังไม่ทั่วถึง
ไม่ได้จัดการปัญหาด้านความเหลื่อมล้า ที่ให้โอกาส
ในการเข้าศึกษาของเด็กยากจน
จานวนครูไม่เพียงพอในการดูแลนักเรียน
ขาดกิจกรรมการพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ขาดการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ และไม่ได้มีการพัฒนา
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สานัก/กอง

2.
สานักการคลัง

1.
2.

สานักการช่าง

1.
2.

3.
4.
5.
กองสวัสดิการสังคม

1.

2.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
ช่องทางการสื่อสารให้มีความครอบคลุมหรือ
เหมาะสมทุกกลุ่มวัย
ขาดการปรับปรุง แก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์
ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
ขาดการอานวยความสะดวกในการให้บริการชาระ
ภาษีและชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ยังไม่ได้ปรับระบบการแจ้งข้อมูลแก่ผู้เสียภาษีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขาดการติดตามตรวจสอบความถูกต้องในการ
ก่อสร้างอาคารหลังจากการขออนุญาตสร้างอาคาร
ไม่มีการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการ
บารุงรักษาถนนและสะพานบางแห่ง รวมถึงไม่มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ขาดการดูแลสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
ขาดการบริหารพื้นที่ในการกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
ขาดการจัดการน้าเสียและเก็บรวบรวมขยะในท่อ
ระบายน้าอย่างต่อเนื่อง
ขาดการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เกิด
ปัญหาในการเลือกปฏิบัติของตัวแทนชุมชนต่อการ
สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ
และทุพพลภาพ
ขาดการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสของ
ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพใหม่ ๆ
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5.7 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์
และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
5.7.1 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
โดยสรุป แนวทางและข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก/การสนทนากลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
ข้อเสนอแนะสาหรับแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1. ควรจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
สังคม
จริงจัง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม
2. ควรพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมกีฬา
เพื่อสุขภาพอย่างจริงจังและครอบคลุมประเภทกีฬา
ให้หลากหลาย
3. ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
อนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ควรพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด โดยส่งเสริม
ให้มีการจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ปลูกฝังจิตสานึก
และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน
5. ควรส่งเสริมการคัดแยกขยะ และควรจัดเก็บขยะ
แบบคัดแยก รวมทั้งควบคุม ดูแลการจัดเก็บขยะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
6. ควรจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร
ผัก ผลไม้ ในร้านอาหาร ตลาด หาบเร่ แผงลอย
7. ควรติดตั้ง/ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้การ
ได้ พร้อมเพิ่มไฟแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งตรวจ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.

3.

4.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1.
เศรษฐกิจ
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ข้อเสนอแนะสาหรับแต่ละยุทธศาสตร์
ตราในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
อย่างต่อเนื่อง
ควรพัฒนา เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่
ควรพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ อุปกรณ์
เครื่องเล่น และสิ่งอานวยความสะดวกให้อยู่ใน
สภาพดี รวมถึงควรเพิ่มสวนสาธารณะในพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่
ควรมีการพัฒนาและขยายระบบบาบัดน้าเสีย ทั้งใน
แง่ของการปรับปรุงคุณภาพน้า รวมถึงการดูแล
ความสะอาดของคูคลองต่าง ๆ
ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่ทาลาย
ธรรมชาติ
ควรพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลาย
ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว
ควรมีการกาหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความชัดเจน
ควรพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทางานเป็น
เครือข่ายร่วมกันของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว
ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของความเป็น
เมืองหาดใหญ่
ควรมีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

163
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
ข้อเสนอแนะสาหรับแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1. ควรมีการกระจายข่าวสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
การเมือง/การบริหาร
ของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. ควรพัฒนาด้านการประสานงาน และการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
และจุดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
2. ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และการวาง
แผนการจัดการที่ดี
3. ควรดาเนินการจัดทาฟุตบาทตามแนวคิด
Universal Design
4. ควรปรับปรุงระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพ และ
ควรพัฒนาการเดินรถในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ให้มีมาตรฐาน
5. ควรทาความสะอาดท่อระบายน้าอย่างต่อเนื่อง
5.7.2 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามภารกิจ
เด่นของแต่ละสานัก/กอง
โดยสรุป แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในภารกิจเด่น
ของแต่ล ะส านั ก/กองที่ได้จ ากการเก็บข้อมูล ในพื้นที่ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสั มภาษณ์
เชิงลึก/การสนทนากลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้
สานัก/กอง
สานักปลัดเทศบาล

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
1. ควรปรับปรุงระบบการให้บริการด้านงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรที่มีความรวดเร็วและประหยัด
เอกสาร
2. ควรปรับปรุงในด้านความสะอาดและการบริการของ
สถานีขนส่ง
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สานัก/กอง
3.
สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
สานักการศึกษา

1.
2.

กองวิชาการและแผนงาน

1.

2.
สานักการคลัง

1.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
ควรมีการจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบ
สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเท้า
ควรปรับปรุงการทางานของผู้นาชุมชนต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนสาหรับประชาชน
ทุกกลุ่มอายุ
ควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกาย
ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย
ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย
ควรดาเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ควรมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศและคุณภาพแหล่งน้า
ควรมีการจัดคิวล่วงหน้าสาหรับประชาชนที่จะเข้ามา
รับการรักษาในคลินิกทันตกรรม
ควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานการให้บริการ
ศูนย์ชีวาสุขให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
ควรมีการพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชนอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์
ควรมีกิจกรรมในการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีพื้นที่ในการ
แสดงออก
ควรปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง เหมาะสมกับกลุ่มวัย และเป็น
การดาเนินงานในเชิงรุก
ควรปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ
เทศบาลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ควรพัฒนาจุดบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การจัด
จุดบริการแบบ One-stop Service ผ่านหน่วย
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สานัก/กอง

2.
3.
สานักการช่าง

1.
2.
3.
4.

กองสวัสดิการสังคม

1.

2.
3.

4.

5.

ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละสานัก/กอง
บริการที่ตั้งอยู่ทั้ง 4 มุมเมือง โดยผู้เสียภาษีไม่ต้อง
เข้าไปที่เทศบาล
ควรเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษี โดยการนา
ระบบการเสียภาษีทาง Online มาปรับใช้
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตบริการ
(Service Minded) มากขึ้น
ควรดูแลจัดการระบบคูระบายน้า
ควรติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตามที่ได้มีการขออนุญาตอาคาร
ควรดูแลสถานที่สาธารณะ เช่น กิ่งไม้ ถนน สะพาน
และไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
ควรปรับปรุงระบบการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรกวดขันให้ผู้นาชุมชนและตัวแทนชุมชนมีการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการสงเคราะห์ประชาชนผู้
ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพให้
ครอบคลุม
เจ้าหน้าที่ควรมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประชาชนผู้
ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพด้วยตนเอง
ควรกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพ
ให้ครอบคลุม
ควรเห็นความสาคัญของคณะทางานในชุมชน โดย
ต้องมีระบบค่าตอบแทนให้กับคณะทางานในชุมชน
บ้าง
ควรจัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
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5.8 การสังเคราะห์แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง โดยคณะผู้ดาเนินการศึกษา
การสังเคราะห์แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละ
ยุ ทธศาสตร์ และภารกิจ เด่น ของแต่ล ะส านัก/กองในส่ ว นนี้ คณะผู้ ศึกษาได้ทาการสั งเคราะห์ โ ดย
พิจารณาจากระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
คณะผู้ศึกษาได้จัดเรียงลาดับคะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละส่วนที่ทาการประเมิน จากนั้นเลือก 2-3 ประเด็น
ที่มีค่าคะแนนต่ากว่าประเด็นอื่น ๆ ในแต่ ละส่วนที่มีการประเมิน แล้วนามาพิจารณาประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก /การสนทนากลุ่มว่ามีการสะท้อน
ปัญหาหรือข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการประเมินเชิงปริมาณหรือไม่ แล้วนามาจัดทาข้อเสนอแนะ
ในส่วนนี้ ขณะเดียวกัน ในกรณีที่ผลการประเมินเชิงปริมาณมีค่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างดี (มีคะแนน
ความพึงพอใจสูง) แต่ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่า มีการสะท้อนปัญหาที่น่าสนใจและมีการ
เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี ทางคณะผู้ ศึ ก ษาก็ ไ ด้ น ามาสั ง เคราะห์ แ ละจั ด ท าเป็ น
ข้อเสนอแนะแนวทางสาหรับการปรับปรุงพัฒนาการดาเนิ นงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีการ
นาเสนอไว้ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ผลจากการสังเคราะห์แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์และภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กองโดยคณะผู้ดาเนินการ
ศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
5.8.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
1. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความ
สะอาดและการกาจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
- ควรพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ สองข้างถนนและตรอกซอก
ซอยต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ โดยควรเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่ดูแลพื้นที่สาธารณะ
- ควรส่งเสริมให้มีระบบการจัดการขยะที่ต้นทางมากขึ้น โดยเทศบาลนครหาดใหญ่
ควรศึกษาหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการออกเทศบัญญัติและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อ
รองรับการจัดการขยะที่ต้นทาง และศึกษาเปรียบเทียบมาตรการต่าง ๆ เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการ
- ควรจัดระบบการทิ้งขยะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยการเก็บรวบรวม
ขยะของรถเทศบาลควรมีทั้ งที่ เป็ นระบบหลั ก และควรมีรถส ารองที่ เป็น รถขนาดเล็ กเป็ น หน่ ว ย
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เคลื่อนที่เร็วคอยตระเวนเก็บตามจุดที่ประชาชนนาขยะมาทิ้งกองไว้ โดยเน้นการดูแลการจัดเก็บขยะ
ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
- ควรมีระบบจัดเก็บแบบคัดแยกเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแยกขยะตั้งแต่
ในครัวเรือน
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้
- ควรติดตั้ง/ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้การได้
- ควรเพิ่มไฟแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง
- ควรประสานกับเอกชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ถูกทิ้งให้รกร้างเพื่อร่วมกันจัดการพื้นที่
ให้มีความปลอดภัย
- ควรจัดกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ ร่วมกับ อปพร. อาสาสมัคร ในการดูแลตรวจตราพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตลาด หาบเร่ แผง
ลอยให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
- ควรมีการจัดระเบียบทางเท้า เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยสะดวก โดยมี
ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมของเทศบาลนครยะลา ชื่อ โครงการคืนยะลาให้คนยะลา ที่เน้นการจัด
ระเบียบเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนพื้นที่ทางเท้า ด้วยการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลกับ
ผู้ประกอบการ ทั้งห้างร้านอาคารและหาบเร่แผงลอย เช่น การตีเส้นบนทางเท้าเพื่อให้ ผู้ประกอบการ
ได้ถอยร่นเข้าไป และทาให้ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้ ทั้งนี้ได้มีการนามาตรการทั้งอ่อนและแข็ง
มาใช้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีลาดับของการจัดการ โดยเริ่มจากการว่ากล่าวตักเตือน การทา
หนังสือแจ้ง และการฟ้องร้อง ตามลาดับ ซึ่งเทศบาลนครยะลาสามารถนาโครงการนี้มาดาเนินการ
อย่างได้ผล
- ในกรณีการเทน้าทิ้งลงท่อระบายน้า เทศบาลควรดูแล/กากับให้ผู้ประกอบการหาบ
เร่ แผงลอยได้ร่วมรับผิดชอบ โดยให้จัดหาภาชนะในการรองรับน้าทิ้ง เศษวัสดุจากการปรุงอาหาร
เศษอาหารโดยเฉพาะน้ามันที่ใช้แล้ว
- ควรพัฒนาตลาดสดให้เป็นไปตามมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ” ของสานักสุขาภิบาล
อาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่มีทั้งเกณฑ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร และเกณฑ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนามาปรับใช้กับตลาดสดของเทศบาล
ให้เป็นไปตามมาตฐานต่อไป
- ควรดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น
การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ผัก ผลไม้ ในร้านอาหาร ตลาด หาบเร่ แผงลอย ทุก 3 เดือน
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โดยอาจเป็นการดาเนินงานโดยเจ้าหน้าที่เทศบาล หรือ อาจขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการบาบัดน้าเสีย ดังนี้
- ควรเพิ่มความเข้มงวดมิให้ มีการปล่ อยน้าเสี ยจากสถานประกอบการและอาคาร
บ้านเรือนลงสู่คลองอู่ตะเภาโดยตรง
- ควรมีการพัฒนาระบบบาบัดน้าเสีย ทั้งในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพน้า รวมถึงการ
ดูแลความสะอาดของคูคลองต่าง ๆ
- ควรรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้าเข้ามาร่วมดูแลแหล่งน้า โดยอาจจะ
ตั้งเป็ น กลุ่ มอาสาดูแลคลอง หรื อ กลุ่ มคนรักษ์คลอง ในรูปแบบเครือ ข่า ยในการเฝ้ าระวัง โดยมี
อาสาสมัครของแต่ละชุมชนเข้ามาร่วม ที่สาคัญคือ ควรเชิญชวนให้มีอาสาสมัครจากทุกเพศและทุกวัย
ให้ได้มาทากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการนาสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ในการสื่ อสารทั้งภายในกลุ่ ม
สื่อสารกับผู้รับผิดชอบของเทศบาล และสื่อสารผลงานและกิจกรรมกับประชาชนโดยทั่วไป
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ บารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- ควรจั ด กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
บารุงรักษา การจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมตาม
ประเพณีนิยมต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์/วันลอยกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกิจกรรมที่
ปลอดโฟม ลดขยะ รวมทั้ ง การน านโยบายเมื อ งคาร์ บ อนต่ าเข้ า มาแทรกในกิ จ กรรมที่ เ ทศบาล
ดาเนินการ
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา “นครหาดใหญ่เมือง
ในสวน” ดังนี้
- ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ทั้งแนวราบและแนวตั้ง
- ควรพัฒนาพื้นที่สีเขียวในระดับย่านเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยพัฒนาเป็น
สวนหย่อมขนาดเล็กในละแวกบ้านและชุมชน หรือ Pocket Park เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการ
โดยไม่ต้องเดินทาง
- ควรดาเนินกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
เดิม เช่น การขึ้นทะเบียนต้นไม้ การสารวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในพื้นที่ ฯลฯ
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ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสวนสาธารณะ ดังนี้
- ควรปรับปรุงสภาพทางกายภาพ สิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องน้า ให้พร้อมใช้โดยซ่อมแซม
อุปกรณ์ใหม่
- ควรปรับปรุงพื้นที่ออกกาลังกายและสวนเพื่อสุขภาพให้มีความสะอาด สวยงาม และ
น่าใช้ ที่สาคัญคือ ควรมีการซ่อมแซมเครื่องเล่นต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้เล่น
- ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
3. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้
- ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองหาดใหญ่อาทิ ปรับปรุงจุด
ขายสินค้าบริเวณใจกลางเมือง สร้าง Land Mark ใหม่ที่สามารถเป็นจุดถ่ายรูป Check in ที่สวยงาม
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
- ควรมี ก ารจั ด การกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วแบบไม่ ท าลายธรรมชาติ เช่ น
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางอาหาร อีกทั้งควร
พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เช่น การโปรโมตสินค้าท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เทศกาลต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
- ควรร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยว ไม่ ว่าจะเป็น จัด
สอนภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ รถโดยสารที่ให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยว และการดูแล
ด้านความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ควรมีการขยายขอบเขตกิจกรรมจากที่ทาเฉพาะในโรงเรียนเป็นหลักขยายออกไปสู่
ชุมชน ภาคเอกชน โดยจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับห้างสรรพสินค้า โดยให้โรงเรียนที่ทาอยู่
แล้วเป็นฐานในการการขยายผลไปยังกลุ่มอื่น ๆ
4. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง/การบริหาร
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้
- ควรพัฒนาระบบและมาตรการในการดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการกิจการของบ้านเมืองมากขึ้น โดยอาจดาเนินการในลักษณะของสภาชุมชนหรือสภาประชาชน
และมีการจัดกิจกรรมเวทีที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม
- ควรเพิ่มรูปแบบใหม่ในการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน โดยใช้วิธี (1) เคาะประตู
บ้าน (2) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทางานเป็นทีม หรือ อาจจะจับคู่กับกรรมการชุมชน ในการ
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เข้าถึงประชาชนในชุมชนได้มากขึ้น และ (3) สร้างกลไกหรือกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยไม่ได้จากัดแต่เพียงผู้ที่เป็นตัวแทนชุมชนเพียงอย่างเดียว
- ควรพัฒนาระบบการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบได้แบบ Real Time ระหว่างเทศบาล
กับประชาชน โดยอาจจะนาระบบ AI มาใช้ในการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบที่
ทาให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อร้องเรียนของตนได้รับการตอบสนองเมื่อใด อย่างไร
- เทศบาลควรเพิ่มการรับรู้ของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส การจัดทางบประมาณในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งถือ
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยเทศบาลควรเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ อาจจะทาเป็นสื่อต่าง ๆ
เช่น แผ่นพับ ป้าย และเผยแพร่ผ่านสื่อ Social เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องและ
สามารถตรวจสอบได้ง่าย
5. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะด้ า นการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการก่อสร้ าง ปรั บปรุ งระบบ
สาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง ดังนี้
- ในการก่อสร้างใด ๆ ที่มีผลต่อความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของประชาชน ควรมีการติดตั้งป้ายประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน หรือใช้ช่องทางสื่อ Social
ทั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ และสื่อของเอกชน เช่น เพจกิมหยง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า
และในเส้นทางก่อนถึงเขตที่มีการก่อสร้างควรมีป้ายบอกเป็นระยะ ๆ
- ควรปรับปรุงและดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ดี
ไม่ชารุดทรุดโทรม
- ควรด าเนิ น การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ทางเท้ า ให้ ส ามารถใช้ ก ารได้ โดยใช้ แ นวคิ ด
Universal Design และควรดูแลซ่อมแซมจุดที่ชารุด ที่สาคัญคือ ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ควรคานึงถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการอานวยความสะดวกสาหรับคนทุก
กลุม่ ตามบริบทของเมือง
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
- ควรมีการเพิ่มไฟแสงสว่างในพื้นที่เปลี่ยวที่ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะใน
ซอยลึก
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ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการจราจรและการเดินรถ
ภายในเทศบาล
- โดยปกติแล้ วหน้ าที่ตรวจตรากวดขันผู้ ฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจ อย่างไรก็ตาม เพื่อความมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา เทศบาลอาจต้องใช้เจ้าหน้าที่เทศกิจ
และ อปพร. มาช่วยกวดขัน กากับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจให้มาดาเนินการต่อผู้กระทาความผิด
- ควรปรับปรุงพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารให้ได้มาตรฐานขึ้น ทั้งในแง่ของเส้นทาง
เดินรถ คุณภาพในการให้บริการที่ใส่ใจผู้รับบริการ โดยเน้นความปลอดภัย ความสม่าเสมอของรอบ
การเดินรถ ราคาที่เป็นธรรมสาหรั บผู้ใช้บริการ และควรมีการจัดระเบียบและควบคุมพฤติกรรมของผู้
ขับรถบริการเพื่อมิให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยว
5.8.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของ
แต่ละสานัก/กอง
1. ข้อเสนอแนะต่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักปลัดเทศบาล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการให้บริการสถานีขนส่ง ดังนี้
- ควรดูแลระบบการจัดการรถโดยสาร การจัดระบบการเดินรถ การควบคุมราคาให้มี
ความเป็นธรรม ความสะดวก ความปลอดภัย
- ควรดูแลความสะอาดของพื้นที่ การให้บริการของสถานีขนส่ง ในด้านการบริการ
การประชาสัมพันธ์ จัดบริการให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น คนพิการ ผู้สูงวัย สตรีมีครรภ์ เข้าถึงได้ง่าย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการจัดระเบียบทางเท้า ดังนี้
- ควรนาหลัก Universal Design มาใช้ในการจัดการทางเท้า รวมถึงการนาแนวทาง
จากโครงการนวัตกรรมของเทศบาลนครยะลามาปรับใช้ในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อการจัด
ระเบียบทางเท้า
2. ข้อเสนอแนะต่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนทุก
กลุ่มอายุ ดังนี้
- ดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การส่งเสริมการออกกาลังกาย การส่งเสริม
การบริโภคที่เหมาะกับช่วงวัย การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่และเด็ก ฯลฯ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้
- ควรมีการกาจัดลูกน้ายุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้ชิกุนคุนยาและไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง
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- ดาเนิ น งานด้านการป้ องกัน และควบคุ มโรค เช่น การควบคุมโรคไม่ ติด ต่ อ การ
ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและคุณภาพ
แหล่งน้า ดังนี้
- ควรมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและคุณภาพแหล่ งน้า
โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง การสื่อสารเพื่อแจ้งเตือน
คุณภาพอากาศและแหล่ งน้ า รวมถึงร่ว มมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒ นาระบบ
ติดตามคุณภาพอากาศและแหล่งน้า
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข ดังนี้
- ควรมีการบริการจองคิวล่วงหน้าในคลินิกทันตกรรม
- ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ชีวาสุขให้มากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบการบริการของศูนย์ ฯ และสามารถขอรับบริการได้
3. ข้อเสนอแนะต่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ งภารกิจทางด้านการพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ดังนี้
- ควรมีการจัดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชน
เช่น TK Park อุทยานการเรียนรู้
- ควรให้ครูโรงเรียนเทศบาลจัดทาแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ กีฬา และการแสดงออก
โดยเชื่อมโยงแผนกับแผนของสานักการศึกษา
- ส่งเสริมให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรหรือวิชาด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น โรงเรียนสีเขียว- Eco School
- ควรมีกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับเด็กและเยาวชนที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ซึ่งอาจใช้
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นที่จัดกิจกรรม โดยจัดเป็นแผนงานประจาปี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ดังนี้
- ส่ ง เสริ ม /ด าเนิ น การค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเพณี วั ฒ นธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน การจัดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
และการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน ฯลฯ
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- ควรมีการส่งเสริมให้มีพื้นที่สาหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม เช่น การ
จัดสรรพื้นที่อาคารร้าง พื้นที่สาธารณะให้เด็กได้สร้างผลงาน Graffiti / Street Art การแสดงผลงาน
ศิลปะรูปแบบอื่น ๆ ในร้านกาแฟ หรือในหอศิลป์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ข้อเสนอแนะต่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของกองวิชาการและแผนงาน
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ทางด้า นการเผยแพร่ / ประชาสัม พั น ธ์ ข้ อมูล
ข่าวสาร (ข่าวสารทางราชการ ข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ) ดังนี้
- ควรปรั บ ปรุ ง ให้ มี ก ารน าเสนอในช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น เสี ย งตามสาย
Facebook Line Twitter E-mail โดยในการน าเสนอข้ อ มู ล และการสื่ อ สารต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมกับประชาชนแต่ละกลุ่มวัย แต่ละกลุ่มอาชีพ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้า
เว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้
- ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันสมัย โดยเฉพาะควร
ปรั บ ปรุ งเพจให้มีความทันสมัย ที่ ส าคัญคือ ขนาดตัว อักษรของข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อ
ประชาชนควรปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถเข้ามา
อ่านผ่านทาง Smart Phone ได้อย่างสะดวก
5. ข้อเสนอแนะต่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการคลัง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการชาระภาษีและชาระค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ดังนี้
- พัฒนาจุดให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ การจัดจุดบริการแบบ One-stop Service
ผ่านหน่วยบริการที่ตั้งอยู่ทั้ง 4 มุมเมือง โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องเข้าไปที่เทศบาล
- เพื่ อ ความสะดวกในการเสี ย ภาษี ควรมี ก ารน าระบบการช าระภาษี ผ่ า นระบบ
Online มาปรับใช้
- ควรปรั บ ปรุ ง ด้ า นการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้า ที่ ให้ มี ใ จบริ ก าร Service Minded
เพิ่มขึ้น
6. ข้อเสนอแนะต่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของสานักการช่าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการดูแลสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้
- ควรมีการติดตั้งป้ายประกาศแจ้งการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเพื่อให้ประชาชนได้
ทราบล่วงหน้า
- เพิ่มจุดไฟแสงสว่างในบริเวณที่ยังไม่ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนี้
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- ควรปรับปรุงระบบการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรติดตั้งตาข่ายดักขยะบริเวณปากท่อระบายน้าที่ต่อเชื่อมกับสู่คลองอู่ตะเภา และ
คลองเตยเพื่อไม่ให้ขยะต่าง ๆ ไหลลงไป
7. ข้อเสนอแนะต่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจเด่นของกองสวัสดิการสังคม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้สูง
วัย ผู้พิการ และทุพพลภาพ และการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก/เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
- ควรกาชับและสื่อสารให้ผู้นาชุมชนและตัวแทนชุมชนมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมใน
การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพให้ครอบคลุม
- เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ควรลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประชาชนผู้ทุกข์ยาก
ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพพลภาพด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านภารกิจของคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
- ควรมีการสร้างแรงจูงใจและระบบที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนมีกาลังใจในการ
ทางาน เช่น การพัฒนาศักยภาพด้วยการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การนาไปศึกษาดูงาน การเชิดชู
เกียรติในที่ประชุมต่าง ๆ และการมอบเกียรติบัตร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภารกิจทางด้านการส่งเสริมอาชีพ ดังนี้
- ควรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อาชี พ แก่ ป ระชาชน ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ หรื อ
หลักสูตรสร้างรายได้ โดยพิจารณาตามความจาเป็นและความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม เช่น
ตามกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร ผู้รับจ้าง ตามกลุ่ มคน ได้แก่ คนพิการ คนสูงวัย โดยคานึงความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมือง และทาให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนาไปประกอบ
อาชี พ ได้ โ ดยร่ ว มมือ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น พม. ส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน โรงเรียน
อาชีว ศึกษาในพื้น ที่ เป็ น ต้น รวมถึงการพัฒ นาระบบตลาดเพื่ อการรองรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ชุมชน เช่น
ผลิตภัณฑ์สีเขียว ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์
ทาง Online ในชื่อ “หาดใหญ่ คอมมูนิตี้ มาร์เก็ต” “Hatyai Community Market” โดยดูตัวอย่าง
ของเพจ PSU BAZAAR ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์

รหัสแบบสอบถาม.......................

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณำกรอกข้อมูลโดยทำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง ☐ ตำมควำมเป็นจริง
1. เพศ
☐ 1) ชำย
☐ 2) หญิง
2. ช่วงอำยุ
☐ 1) 20-30 ปี ☐ 2) 31-40 ปี ☐ 3) 41-50 ปี ☐ 4) 51-60 ปี ☐ 5) 61 ปี ขึ้นไป
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด
☐ 1) ประถมศึกษำ
☐ 2) มัธยมศึกษำตอนต้น
☐ 4) ปวส. หรือเทียบเท่ำ
☐ 5) ปริญญำตรี
4. ศำสนำ
☐ 1) พุทธ

☐ 2) อิสลำม ☐ 3) คริสต์

☐ 3) มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
☐ 6) สูงกว่ำปริญญำตรี

☐ 4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………….

5. อำชีพ
☐ 1) รับจ้ำงทั่วไป
☐ 4) ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว

☐ 2) พนักงำนบริษัทเอกชน
☐ 3) รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
☐ 5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………..

6. รำยได้ต่อเดือนของท่ำน
☐ 1) 0-10,000 บำท
☐ 4) 30,001-40,000 บำท

☐ 2) 10,001-20,000 บำท
☐ 5) 40,001 บำท ขึ้นไป

☐ 3) 20,001-30,0000 บำท

7. เขตพื้นที่ที่ท่ำนอยู่อำศัย (โปรดระบุชื่อชุมชนที่ท่ำนอำศัยอยู่………………………………………………………….)
☐ 1) เขตเลือกตั้งที่ 1 ☐ 2) เขตเลือกตั้งที่ 2 ☐ 3) เขตเลือกตั้งที่ 3 ☐ 4) เขตเลือกตั้งที่ 4
8. ระยะเวลำที่ท่ำนอำศัยอยู่ในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่
☐ 1) น้อยกว่ำ 1 ปี
☐ 2) 1-5 ปี ☐ 3) 6-10 ปี
☐ 4) 11-15 ปี
☐ 5) 16-20 ปี ☐ 6) มำกกว่ำ 20 ปี
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9. ท่ำนติดตำมข่ำวสำรกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่ผ่ำนช่องทำงใดมำกที่สุด
(กรุณำตอบเพียง 1 ข้อ)
☐ 1) เว็บไซต์ของเทศบำล
☐ 2) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ก ไลน์กลุ่ม)
☐ 3) วิทยุ
☐ 4) ป้ำยประชำสัมพันธ์
☐ 5) โทรทัศน์
☐ 6) อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ในช่วงตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2561 ถึง เดือนกันยำยน 2562)
คำชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย √ ลงในช่องตำรำงที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด โดยใช้เกณฑ์
ระดับควำมพึงพอใจ ดังนี้
1 หมำยถึง ท่ำนมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
2 หมำยถึง ท่ำนมีควำมพึงพอใจน้อย
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมพึงพอใจปำนกลำง
4 หมำยถึง ท่ำนมีควำมพึงพอใจมำก
5 หมำยถึง ท่ำนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
ท่ำนมีความพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่
ระดับควำมพึงพอใจ
ข้อ
ในเรื่องต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
1 2 3 4 5
10 การพัฒนาการศึกษา (พัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูสู่ Thailand 4.0 โครงการ
Smart Student จัดการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเทศบาล เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค/ประเทศ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานและปฐมวัย ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี)
การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ (จัดการแข่งขัน
กีฬาชิงแชมป์นครหาดใหญ่โอเพ่น ได้แก่ เซปักตะกร้อ ฟุตซอล แบดมินตัน เทเบิล
เทนนิส เทนนิส จัดการจัดกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอัฒจันทร์ด้านทิศใต้สนาม
กีฬาจิระนคร อุดหนุนสมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมมหกรรมไท้เก๊ก
เทศบาลนครหาดใหญ่)

12 การอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จัดงานรัฐพิธี จัดงานประเพณีลอยกระทง
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จัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ส่งเสริมกิจกรรมวง
หาดใหญ่ออเคสตร้า จัดงานอนุรักษ์มรดกไทย)
การพัฒนาด้านสาธารณสุข (จัดมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน ให้เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ)

14 การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด การกาจัดมูลฝอย ให้มี
ประสิทธิภาพ (รณรงค์มัดปากถุงทิ้งตามกาหนด ลดปริมาณขยะ อบรมศึกษาดู
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งานเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในการรักษาความสะอาด อบรมศึกษาดูงานการ
จัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย จ้างเหมากวาด
ดูแลรักษาความสะอาด)
การพัฒนาตลาด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ (ปรับปรุงพัฒนา
ตลาดสด จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย อบรมผู้ประกอบการหาบเร่ พัฒนาสุขาภิบาล
สถานประกอบการด้านอาหาร)
การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการของประชาชน (สนับสนุนเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สัมมนา
คณะกรรมการชุมชนด้านการจัดการชุมชน พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ศูนย์พัฒนาครอบครัว ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส)

17 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(โครงการชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่ โครงการตาสับปะรด การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกันและพนักงานรักษาความสงบ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ท่ำนมีความพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่
ข้อ
ในเรื่องต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
18 การพัฒนา “นครหาดใหญ่เมืองในสวน (City in the Garden)
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(พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนหย่อมต่าง ๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่)
การพัฒนาสวนสาธารณะ (การปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณน้าตกจาลอง
ภายในสวนสาธารณะ การสร้างโรงจอดรถภายในสวนสาธารณะ การสร้างหลังคา
คลุมตู้ทาน้าเย็นริมทางภายในสวนสาธารณะ การปรับปรุงโรงเรือนเพาะชาภายใน

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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20

สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าพระพุทธมงคลมหาราชภายใน
สวนสาธารณะ ก่อสร้างอาคารหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ระบบดิจิตอลภายใน
สวนสาธารณะ)
การพัฒนาการบาบัดนาเสีย (เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้า ดูแลบารุงรักษาระบบ
บาบัดน้าเสีย ดูแลคุณภาพน้าในคลอง)

21 การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จัดกิจกรรมเยาชนสัมพันธ์เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาเนินการสร้างจิตสานึกและสร้าง
ความเข้าใจให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนทิ้ง)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ท่ำนมีความพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่
ข้อ
ในเรื่องต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
22 การส่งเสริมการท่องเที่ยว (จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า อุดหนุนการจัดงานเทศกาล

23

ตรุษจีนหาดใหญ่ เทศกาลกินเจหาดใหญ่ งานแข่งขันเดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอน งาน
อาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองหาดใหญ่ งาน Hatyai Hard Sale
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์)
การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ดาเนินโครงการสวนผักคนเมือง
ในโรงเรียนเทศบาล)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง/กำรบริหำร
ท่ำนมีความพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่
ข้อ
ในเรื่องต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
24 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ประชุม

25

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

ประชาคมท้องถิ่น อบรมความรู้เกีย่ วกับกฎหมายสาหรับประชาชน โครงการอาสา
200000 ก้าวสู่สื่อมวลชนท้องถิ่น)
การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (พัฒนาการให้บริการระบบ
คิวของเทศบาลนครหาดใหญ่ ปรับปรุงระบบภาพและเสียงหอประชุมเทศบาล
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/สานักงานหรือศูนย์บริการต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการมารับบริการ)

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

รหัสแบบสอบถาม.......................

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ท่ำนมีความพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลนครหำดใหญ่
ข้อ
ในเรื่องต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
26 การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

(ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนและทางเท้า)

27 การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ปรับปรุงระบบแสงสว่าง)
28 การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการการจราจรและการเดินรถภายใน
เขตเทศบาล (ปรับปรุงเกาะกลาง ปรับปรุงผิวจราจร ก่อสร้างอาคารที่พัก
ผู้โดยสาร)

29 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (การก่อสร้างรางระบายน้า เพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องสูบน้าสถานีสูบน้า ปรับปรุงบานเปิด-ปิดประตูนาอั
้ ตโนมัติสถานีสูบน้า)

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามภารกิจเด่นของแต่ละสานัก/กอง
(ในช่วงตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2561 ถึง เดือนกันยำยน 2562)
ท่ำนมีความพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจเด่นของแต่ละสำนัก/กองต่ำง ๆ มำกน้อยเพียงใด
30 กำรให้บริกำรด้ำนงำนทะเบียนรำษฎรและบัตร กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย กำรบริกำรของสถำนีขนส่ง และกำรจัดระเบียบทำงเท้ำ
(สำนักปลัด)
31 กำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยชุมชนทุกกลุ่มอำยุ กำรป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ กำรเฝ้ำระวังคุณภำพอำกำศและคุณภำพแหล่งน้ำ กำร
บริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข และกำรให้บริกำรศูนย์ชีวำสุข
(สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
32 กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำ/ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยำวชน กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม (สำนักกำรศึกษำ)
ข้อ

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

รหัสแบบสอบถาม.......................

33 กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร (ข่ำวสำรทำงรำชกำร ข้อมูล
ทำงวิชำกำรต่ำง ๆ) กำรปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลต่ำง ๆ บนหน้ำเว็บไซต์ของ
เทศบำลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (กองวิชำกำรและแผนงำน)
34 กำรให้บริกำรด้ำนกำรชำระภำษีและชำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
(สำนักกำรคลัง)
35 กำรขออนุญำตอำคำร กำรให้บริกำรแบบแปลนก่อสร้ำงอำคำรให้แก่
ประชำชน กำรบำรุงรักษำถนนและสะพำน กำรดูแลสถำนที่และไฟฟ้ำ
สำธำรณะ กำรกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กำรบำบัดน้ำเสีย กำรดูแล
ระบบระบำยน้ำ (สำนักกำรช่ำง)
36 กำรสงเครำะห์ประชำชนผู้ทุกข์ยำก ผู้สูงวัย ผู้พิกำร และทุพพลภำพ กำร
ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็ก/เยำวชนและผู้ด้อยโอกำส กำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ชุมชน งำนกองทุนชุมชนเมืองกลุ่มออมทรัพย์ กำรส่งเสริมอำชีพ (กอง
สวัสดิกำรสังคม)
ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจเด่นหรือภารกิจสาคัญของแต่ละสานัก/กอง
คำชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย √ ลงในช่องตำรำงที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด โดยใช้เกณฑ์
ระดับควำมพึงพอใจ ดังนี้
1 หมำยถึง ท่ำนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
2 หมำยถึง ท่ำนมีส่วนร่วมน้อย
3 หมำยถึง ท่ำนมีส่วนร่วมปลำนกลำง
4 หมำยถึง ท่ำนมีส่วนร่วมมำก
5 หมำยถึง ท่ำนมีส่วนร่วมมำกที่สุด
ที่ผ่ำนมำท่ำนได้มีส่วนร่วม มีส่วนช่วย หรือได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ระดับกำรมีส่วนร่วม
โครงกำรเด่นหรือภำรกิจสำคัญของแต่ละสำนัก/กอง มำกน้อยเพียงใด
1 2 3 4
37 กำรมีส่วนร่วมของท่ำนต่อโครงกำรหรือภำรกิจของ สำนักปลัด เช่น กำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
38 กำรมีส่วนร่วมของท่ำนต่อโครงกำรหรือภำรกิจของ สำนักกำรสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม เช่น กำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยชุมชน กำรเฝ้ำระวัง
ข้อ

5

รหัสแบบสอบถาม.......................

39

40
41
42

43

คุณภำพอำกำศและคุณภำพแหล่งน้ำ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข
กำรมีส่วนร่วมของท่ำนต่อโครงกำรหรือภำรกิจของ สำนักกำรศึกษำ เช่น
จัดงำนประเพณีทำบุญเดือนห้ำห่มผ้ำพระนอน งำนประเพณีลอยกระทง
งำนประเพณีสงกรำนต์ สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นบุญสำรทเดือนสิบ
กำรมีส่วนร่วมของท่ำนต่อโครงกำรหรือภำรกิจของ กองวิชำกำรและ
แผนงำน เช่น กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
กำรมีส่วนร่วมของท่ำนต่อโครงกำรหรือภำรกิจของ สำนักกำรคลัง เช่น
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรด้ำนกำรชำระภำษี และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
กำรมีส่วนร่วมของท่ำนต่อโครงกำรหรือภำรกิจของ สำนักกำรช่ำง เช่น
กำรบำรุงรักษำถนน สะพำน และระบบระบำยน้ำ กำรกำจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล กำรบำบัดน้ำเสีย
กำรมีส่วนร่วมของท่ำนต่อโครงกำรหรือภำรกิจของ กองสวัสดิกำรสังคม
เช่น กำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็ก/เยำวชนและ
ผู้ด้อยโอกำส กรรมกำรชุมชน กองทุนชุมชนเมืองกลุ่มออมทรัพย์

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียว
44) ท่ำนทรำบหรือไม่เทศบำลนครหำดใหญ่กำลังมุ่งสู่ควำมเป็น “เมืองสีเขียว” (Hatyai Green City)
☐ 1) ทรำบ ☐ 2) ไม่ทรำบ
45) ที่ผ่ำนมำท่ำนมีส่วนร่วมกับกำรพัฒนำเมืองสีเขียวของเทศบำลนครหำดใหญ่มำกน้อยเพียงใด
☐ 1) น้อยที่สุด
☐ 2) น้อย
☐ 3) ปำนกลำง
☐ 4) มำก
☐ 5) มำกที่สุด
ตอนที่ 6 ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรืออุปสรรคต่อการดาเนินงานของเทศบาล
46) ท่ำนคิดว่ำยังมีปัญหำอะไรบ้ำงที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข หรือมีปัญหำอะไรบ้ำงที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ดำเนินงำนของเทศบำลตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและภำรกิจเด่นของสำนัก/กองต่ำง ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รหัสแบบสอบถาม.......................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 7. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านและภารกิจเด่นของแต่ละ
สานัก/กอง
47) โปรดระบุข้อเสนอแนะของท่ำนเพื่อให้ทำงเทศบำลนำไปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนและภำรกิจเด่นของแต่ละสำนัก/กองต่ำง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวคำถำมสำหรับกำรสัมภำษณ์ (Interview guidelines)
สำหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
(ตัวแทนประชาชน : กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการ; กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม; กลุ่มคนวัยทางาน
ข้าราชการ พนักงานบริษัท; กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มประชากรแฝง)

1. ท่านคิดว่าปัญหาในการดาเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องแก้ไขมีอะไรบ้าง ทั้งในแง่การ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน และในแง่ของการดาเนินงานตามภารกิจของ
สานัก/กองต่าง ๆ (ถามเพิ่มเรื่องน้าเสีย ขยะ และจราจร)
2. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน
และในแง่ของการดาเนินงานตามภารกิจของสานัก/กองต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต (ถามเพิ่มเรื่อง
น้าเสีย ขยะ และจราจร)

