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การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
QUALITY IMPROVING FOR PUBLIC SERVICES OF THE TECHNICIAN
DIVISION IN MUANG PHON MUNICIPALITY, PHON DISTRICT,
KHON KAEN PROVINCE
คณิต เจตนวิทยาชาญ* เอื้อมพร ทองกระจาย**
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การศึกษาขอมูลเอกสารทางราชการและการประชุมแบบมีสวนรวม (Appreciation-Influence-Control หรือ A-I-C)
ในกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 5 กลุม ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ าน และผูนําชุมชน จํานวน 47 คน ใชรูปแบบการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา พบวา ปญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล (1) ดาน
บุคลากร ผูร บั ผิดชอบงานยังขาดความรูค วามเขาใจในการดําเนินงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร ทัง้ การออกใบอนุญาต
การตรวจตราควบคุมและการออกคําสั่ง และเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานถนนและทางระบายนํ้ายังไมเพียงพอ
(2) ดานเครื่องมืออุปกรณ พบวา มีไมเพียงพอและมีสภาพชํารุด ตองซอมแซมบอย และ (3) ดานการบริหารจัดการ
พบปญหาดานความลาชาในการใหบริการ และขาดการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี
คําสําคัญ : คุณภาพการบริการ
ABSTRACT
This study aims to investigate the barriers and solutions to improving the quality of public
services of the technician division in Muang Phon Municipality, Phon District, Khon Kaen Province.
Tools for data collection by research papers and conference participation (Appreciation-InfluenceControl or AIC) in five specific sample group include executive council, head of government, staff
worker and community leaders total 47 people. Used for data analysis by content analysis.
The results showed that the problems in the public service of the technician division in
Muang Phon Municipality was (1) the personnel responsible for the lack of understanding on the
implementation of the building codes. Both for licensing, surveillance, control and commandnd.
Addition, the operational staff on the road and drainage is not enough (2) the equipment is found
to be inadequate and a state of disrepair. To repair it, and (3) the management was the delay in
service, lack of good planning practice.
Keyword: quality for public services
* นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
** รองศาสตราจารย ดร., บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เทศบาล เปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบ
หนึง่ ของประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ในเขตชุมชนทีม่ คี วามเจริญ
และความหนาแนนเพือ่ ความสะดวกในการบริหารทองถิน่
เปนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นดําเนินการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานที่มีความ
ใกลชิดกับประชาชนรูปญหาความตองการของทองถิ่น
ไดเปนอยางดีและเปนที่คาดหวังไววาจะเปนองคกรที่
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการให
บริการสาธารณะสามารถแกปญ
 หาของประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว เพราะหนาที่ของเทศบาลนั้นตองติดตอและให
บริการแกประชาชนตั้งแตเกิดจนตายทั้ง ในเรื่องงานการ
ทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การประกอบ
อาชีพ สุขภาพอนามัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การบํารุงรักษาสภาพแวดลอม เปนตน
ซึ่งนับวาเปนภาระหนาที่ที่ใกลชิดกับประชาชนในทอง
ถิ่นมาก นอกจากนี้ เทศบาลยังมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะเพิม่ ขึน้ จากผลการกระจายอํานาจใหแกทอ งถิน่
ทําใหเปนทีค่ าดหวังของประชาชนในพืน้ ทีว่ า จะไดรบั การ
ตอบสนองความตองการและแกปญหาของประชาชนได
อยางแทจริง (โกวิทย พวงงาม, 2552)
เทศบาลเมื อ งเมื อ งพล อํ า เภอพล จั ง หวั ด
ขอนแกน เปนเทศบาลรุนแรกของประเทศไทยไดรับการ
ยกฐานะขึ้นเปน “เทศบาลตําบลเมืองพล” เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2470 และยกฐานะขึ้นเปน “เทศบาลเมืองเมือง
พล” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3
ตารางกิโลเมตรแบงโครงสรางสวนราชการออกเปน6 กอง
1 สํานัก ไดแก กองคลังกองชางกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอมกองการศึกษากองสวัสดิการสังคมกองวิชาการ
และแผนงานและสํานักปลัดเทศบาลนอกจากนี้ ยังมีหนวย
ตรวจสอบภายในสถานธนานุบาล และสถานีขนสง ซึง่ อยู
ภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลฯ ดวย ในสวนของกอง
ชางมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการสํารวจออกแบบ
การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบงานตรวจสอบ

การกอสรางงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงาน
แผนการปฏิบตั งิ านการกอสรางและซอมบํารุงการควบคุม
การกอสรางและซอมบํารุงงานแผนงานทางดานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลงานการรวบรวมประวัติติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานการควบคุมการบํารุง
รักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานไฟฟาสาธารณะ
งานสวนสาธารณะงานทีเ่ กีย่ วกับแผนงานการควบคุมเก็บ
รักษาการเบิกจายวัสดุอปุ กรณอะไหลนาํ้ มันเชือ้ เพลิงและ
งานอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายโดยเปนงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและการปรับปรุงสภาพแวดลอมซึ่งนับวา
มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
การปฏิบตั งิ านทางดานชางของเทศบาลเปนงาน
ยากสลับซับซอนเพราะเปนงานที่ตองเกี่ยวของกับการ
กอสราง พัฒนาปรับปรุงซอมแซมหรือแกไขงานโครงสราง
พื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การต า งๆ ซึ่ ง
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและ
ชุมชนโดยตรง ภายใตกรอบของกฎหมายระเบียบขอ
บังคับคําสั่งกํากับไวดังนั้นผูปฏิบัติงานดานนี้จึงตองปรับ
ตัวอยูต ลอดเวลาเพือ่ ใหมคี วามรูค วามสามารถและทักษะ
ทีจ่ ะนํามาปรับปรุงงานใหกา วหนาทันกับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ บุคลากรของกองชางตองปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางทุม เท
มีความรับผิดชอบสูงมีความรูค วามสามารถในการบริหาร
งานและการประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีความ
ซือ่ สัตยสจุ ริต (ชมรมชางเทศบาลแหงประเทศไทย, 2544)
ปจจุบันกองชางเทศบาลเมืองเมืองพลตองให
บริ ก ารสาธารณะแก ป ระชาชนตามอํ า นาจหน า ที่ เ ป น
จํานวนมากและยังคงมีเรื่องรองเรียนจากประชาชนใน
ลักษณะตางๆมากมายจากขอมูลสถิตกิ ารรับเรือ่ งรองเรียน
ของงานธุรการ กองชาง เมื่อป พ.ศ.2554 พบวา มีการ
รองเรียนเกีย่ วกับการกอสรางอาคาร จํานวน 34 ครัง้ การ
กอสรางซอมแซมถนนหนทาง จํานวน 87 ครั้ง การดูแล
และบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ จํานวน 152 ครัง้ การดูแล
และบํารุงรักษาสวนสาธารณะ จํานวน 67 ครั้ง และดาน
อืน่ ๆ ไดแก การจัดสถานทีใ่ หแกประชาชน จํานวน 35 ครัง้
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รวมจํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
ของกองชาง จํานวน 340 เรื่อง จากจํานวนเรื่องรอง
เรียนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะทั้งหมดของเทศบาล
เมืองเมืองพล จํานวน 1,092 เรื่อง คิดเปนรอยละ 31.14
(ที่มา : ศูนยรับเรื่องรองเรียน เทศบาลเมืองเมืองพล,
2554) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การบริการสาธารณะของกอง
ช า ง เทศบาลเมื อ งเมื อ งพล ยั ง มี ป ญ หาเกี่ ย วข อ งกั บ
คุณภาพการใหบริการทีย่ งั ไมสามารถสนองตอบตอปญหา
และความตองการของประชาชนได อาจมีสาเหตุจาก
หลายประการ ไมวาจะเปนเรื่องทรัพยากรที่ไมเพียงพอ
ทั้งในสวนของงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ หรือ
วิธีการ และการขาดการบริหารจัดการที่ยังไมเปนระบบ
ชัดเจน ดังนั้นเพื่อใหการบริการสาธารณะของกองชาง
เทศบาลเมืองเมืองพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถสนองตอบตอปญหา ความตองการ
และขอเรียกรองของประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการอยาง
แทจริงผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการสาธารณะของกองชางเทศบาลเมืองเมือง
พลในประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจงโดยการเก็บขอมูล
ทั้งจากเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของและการประชุมแบบมี
สวนรวม (A-I-C) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหบุคคล และ
ผูแทนของกลุมองคกรตางๆ ที่อยูในชุมชนทองถิ่นเขามา
มีสวนรวม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการ
พัฒนา รวมตัดสินใจอนาคต รวมดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนา และรวมรับผลประโยชนทเี่ กิดขึน้ สรางการยอมรับ
ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน เกิดความรูส กึ
เปนเจาของ และเกิดความภาคภูมใิ จในผลงานทีต่ นมีสว น
รวม กระบวนการพัฒนา จึงเกิดความตอเนื่อง และกอให
เกิดความสําเร็จสูง (ประชาสรรค แสนภักดี, 2555) โดยมี
กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกองชางเทศบาล
ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการของ
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล
และผูนําชุมชนซึ่งผลการศึกษานี้จะนํามาเปนแนวทางใน
การแกปญหาอุปสรรคและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
สาธารณะของกองชางเทศบาลเมืองเมืองพลตอไป
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สิทธิพร มูลศรี (2553) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
การให บ ริ ก ารสาธารณะของกองช า ง เทศบาลเมื อ ง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ปญหาและ
อุปสรรคในการใหบริการสาธารณะมีทงั้ ดานบุคลากร ดาน
เครื่องมืออุปกรณ และดานการบริหารจัดการ
ยุพาพร พิทักษวงศ (2550) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของกองชาง เทศบาล
ตําบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา พบวา ดานการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร การใหบริการเกี่ยวกับการออก
ใบอนุ ญ าตไม ค วรล า ช า ด า นเจ า หน า ที่ ค วรให บ ริ ก าร
ประชาชนดวยความสุภาพและรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ดานการกอสราง ซอมแซมบํารุงรักษา งาน
โครงสรางพื้นฐาน ควรมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญ
จากสิ่งที่จําเปนกอนหลัง เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
มาตรฐานงานกอสราง
จิรศักดิ์ พยุงวงศ (2550) ศึกษาความคิดเห็น
ของเจาของอาคารทีม่ ตี อ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุม
อาคารของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พบวา ตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายควบคุมอาคารที่
สามารถนําไปบังคับใชไดจริง มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
อยางกวางขวาง ผูค วบคุมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุม
อาคารใหปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด โดยมีการปรับปรุง
ขัน้ ตอนตางๆ ในการบริการใหสะดวกรวดเร็วและโปรงใส
ยิ่งขึ้น
ตรีนพ ชื่นชม (2550) ศึกษาความคิดเห็นของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตอการบริการสาธารณะ
ดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา พบวา แนวทางที่จะพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานตางๆ ใหมีคุณภาพงานที่ดีขึ้น ควรปรับปรุงงานดาน
การออกแบบโครงการ ดานงานชาง และดานการบริหาร
โครงการ
บุญเรือง โพธิ์นิล (2550) ศึกษาคุณภาพการ
ใหบริการสาธารณะกองชางองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม พบวา ดานสภาวะผูน าํ ผูบ งั คับบัญชา ตองมีการ
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ตัดสินใจสั่งการที่แนนอนและชัดเจน มีการมอบอํานาจ
แบงงานใหทุกคนไดรับผิดชอบตามหนาที่ และตองมี
ความเปนกลางตอเจาหนาทีแ่ กไขปญหาในการปฏิบตั งิ าน
ไดเปนอยางดี ดานความรูความสามารถของเจาหนาที่
ยังขาดการนําความรูท ไี่ ดรบั จากการฝกอบรมในหลักสูตร
ตางๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในกองชางและภายนอกมาใชประโยชน
ในการใหบริการสาธารณะเทาที่ควร เนื่องจากยังไมมี
มาตรการควบคุมสําหรับผูเ ขารับการฝกอบรมทีด่ พี อ ดาน
ขวัญและกําลังใจภายในกองชาง ควรมีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับงานที่ใหบริการทุกเดือน เพื่อรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขวิธี
การทํางานและการใหบริการตอผูม าขอใชบริการของกอง
ชาง พรอมทั้งชี้แจงการพิจารณาความดีความชอบการ
ปรับเลือ่ นตําแหนงใหเจาหนาทีท่ กุ คนไดรบั รูอ ยางโปรงใส
และเปนธรรม ดานอาคารเครื่องมืออุปกรณและเครื่อง
ใช มีความเพียงพอตอการใหบริการ สวนสถานที่ภายใน
กองชางยังคับแคบไมเพียงพอตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ศุภสิทธิ์ โตศุกลวรรณ (2546) ศึกษาประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของสํานักการโยธา กรุงเทพ
มหานคร พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจ
จะตองฝกอบรมบุคลากรดานประชาสัมพันธเพื่อใหคํา
แนะนําเกีย่ วกับขอระเบียบกฎหมายหลักเกณฑตา งๆ กับ
ประชาชนผูมาติดตอดวยอัธยาศัยอันดี ผูบริหารจะตอง
จัดมาตรฐานการบริการใหมใหดีกวาเดิม ปรับปรุงสภาพ
แวดลอมดานสถานที่ทํางานใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ
รวมทัง้ จัดหาอุปกรณเครือ่ งมือเครือ่ งใชทที่ นั สมัย มีความ
พรอมในการใหบริการประชาชน
3. ระเบียบวิธีในการศึกษา
ผูศึกษาใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการศึกษาจากขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ และจัดการ
ประชุมแบบมีสว นรวม (Appreciation-Influence-Control : A-I-C) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง 5 กลุม ไดแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ของกองชาง หัวหนาสวนราชการฝายขาราชการประจํา
คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูนํา
ชุมชน จํานวน 47 คน หัวขอของการประชุมกลุมแบบ
มีสวนรวมกําหนดประเด็นหลัก ไดแก สถานการณและ
ปญหาอุปสรรคในการใหบริการสาธารณะ และแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณะของกอง
ชางเทศบาล ประกอบดวย 3 งาน คือ 1) งานการควบคุม
อาคาร 2) งานถนน และทางระบายนํ้า และ 3) งาน
ไฟฟาสาธารณะ โดยมีตัวแปรในการศึกษา 3 ดาน ไดแก
ดานบุคลากร ดานเครื่องมืออุปกรณและดานการบริหาร
จัดการ ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
4. ผลการศึกษา
4.1 สถานการณการใหบริการสาธารณะของ
กองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล
กองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล มีอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยว
กับงานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมือง และการ
ควบคุมอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย งานสาธารณูปโภค
งานสวนสาธารณะ งานศูนยเครื่องจักรกล งานสถานที่
และไฟฟาสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดแตง
สถานทีใ่ นงานราชพิธี งานรัฐพิธแี ละงานประเพณีทอ งถิน่
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งราวตางๆ เกีย่ วกับงานวิศวกรรม
งานสถาปตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ
และงานไฟฟาสาธารณะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
เมืองพล และปฏิบัติงานอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหาร
กองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล มีจํานวน
บุคลากร ทัง้ สิน้ 40 คน มีผอู าํ นวยการกองชาง (นักบริหาร
งานชาง 8) เปนผูบ งั คับบัญชาสูงสุด แบงโครงสรางภายใน
กองออกเปน 1 งาน 2 ฝาย คือ งานธุรการ ฝายแบบแผน
และกอสราง มีบุคลากรเปนพนักงานเทศบาล 3 คน เปน
หัวหนาฝาย 1 คน วิศวกรโยธา 2 คน มีหนวยงานยอยใน
ฝาย 3 งาน คือ งานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม และงาน
ผังเมือง ฝายการโยธา มีหวั หนาฝายหนึง่ คน นายชางโยธา
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2 คน ชางไฟฟา 1 คน ลูกจางประจํา 6 คน พนักงานจาง
11 คน และพนักงานจางเหมา 21 คน มีหนวยงานยอย
คือ งานสาธารณูปโภค งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
งานสวนสาธารณะ และงานศูนยเครือ่ งจักรกล (งานธุรการ
กองชาง, 2555)
ในดานเครื่องมืออุปกรณ พบวา สวนใหญ
เปนเครื่องมืออุปกรณขนาดเล็ก เนื่องจากเครื่องจักรกล
ขนาดใหญทใี่ ชสาํ หรับงานดานชางมีราคาคอนขางสูง เกิน
กําลังของเทศบาลที่จะจัดหาได การใหบริการสาธารณะ
ดานโครงสรางพื้นฐาน จึงตองใหมีการจางเหมาเอกชน
ดําเนินการ
สวนดานการบริหารจัดการ จากการสํารวจ
ขอมูลสถานภาพการดําเนินงานใหบริการงานถนน งาน
ทางระบายนํ้า และงานไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองเมืองพลในปจจุบัน งานถนน ประกอบดวย ถนน
คอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง มีจาํ นวนรวม 223 สาย
ระยะทางรวม 101,513 เมตร พืน้ ทีร่ วม 507,641 ตาราง
เมตร งานไฟฟาสาธารณะ มีจํานวนกึ่งโคม รวม 1,810
โคม ติดตั้งบนถนน 177 สาย และ ระบบทางระบายนํ้า
ประกอบดวย ทางระบายนํ้าแบบทอกลม และรูปตัวยู มี
จํานวน รวม 48 สาย ระยะทางรวม 38,332 เมตร และ
มีทอเหลี่ยมลอดถนน จํานวน รวม 7 สาย ระยะทางรวม
64 เมตร สําหรับการใหบริการสาธารณะของกองชาง
เทศบาล ในสวนของงานที่เกินศักยภาพของเทศบาล
จะทําการจางเหมาเอกชนดําเนินการ โดยงานที่เทศบาล
ดํ า เนิ น การเอง และต อ งจ า งเหมาเอกชนดํ า เนิ น การ
คือ งานถนน งานทางระบายนํ้า และงานไฟฟาสาธารณะ
สําหรับงานที่เทศบาลดําเนินการเองทั้งหมด คือ งานการ
ควบคุมอาคาร
4.2 ปญหาและอุปสรรคในการบริการสาธารณะ
ของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล
1) งานควบคุมอาคาร
(1) ดานบุคลากร พบวา เจาหนาทีผ่ รู บั
ผิดชอบยังขาดความรูค วามเขาใจอยางถองแทเกีย่ วกับการ
ออกใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร
34

ดําเนินการไมถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย
ที่กําหนดไวและไมเปนไปตามระยะเวลาการพิจารณาที่
กําหนดไว มีการออกใบอนุญาตไมไดตรวจสอบพื้นที่จริง
ที่ขออนุญาตในกิจการตางๆ เกี่ยวกับอาคาร และไมได
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทั้งในระหวางการ
กอสรางอาคารหรือกอสรางอาคารแลวเสร็จ และขาดการ
ตรวจตราควบคุมการกอสรางภายในเขตเทศบาล ใหเปน
ไปตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในระเบียบและกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุม
การกอสรางอาคารพ.ศ. 2522อยางตอเนื่องและจริงจัง
(ขอมูลจากกลุมหัวหนาสวนราชการ) นอกจากนี้ ยังพบ
การออกคําสั่งโดยไมถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย
(2) ด า นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ พบว า ยาน
พาหนะของเทศบาลฯ ทีจ่ ะชวยสนับสนุนเจาหนาทีใ่ นการ
ออกสํารวจพืน้ ทีข่ ออนุญาตกอสรางและตรวจตราอาคาร
และสิ่งกอสรางตางๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบไมเพียงพอ
ขาดแคลนอุปกรณทจี่ าํ เปนในการสํารวจพืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงานที่จําเปนมีไมเพียงพอ
(3) ดานการบริหารจัดการ พบวา ขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิ จ ารณาการอนุ ญ าตก อ สร า ง
ดั ด แปลงหรื อ รื้ อ ถอนอาคารที่ กํ า หนดไว น านเกิ น ไป
ขาดการใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมเอกสารหรือการเตรียมการในการขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ไมมีการวางแผนใน
ลักษณะปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่ และขาดการ
สื่อสารที่ดีกับผูที่มีรับบริการหรือผูขออนุญาต
2) งานถนนและทางระบายนํ้า
(1) ดานบุคลากร พบวา จํานวนผูป ฏิบตั ิ
งานหรือคนงานภาคสนามในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
และทางระบายนํา้ มีนอ ย และควรไดรบั การพัฒนาความรู
ความสามารถในการซอมแซมถนนและทางระบายนํ้าที่ดี
(2) ดานเครื่องมืออุปกรณ พบวา ขาด
แคลนเครือ่ งจักรกลทีจ่ ะชวยทําใหการซอมแซมและบํารุง
รักษาถนนและทางระบายเปนไปอยางมาประสิทธิภาพ
เชน เครือ่ งบดอัดยาง รถตักหนาขุดหลัง เปนตน นอกจาก
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นี้ เครื่องมืออุปกรณในการซอมแซมและบํารุงรักษาถนน
และทางระบายนํา้ ทีม่ อี ยู เชน เครือ่ งกระทุง ดิน เครือ่ งผสม
คอนกรีต และอื่นๆ ใชงานมานาน มีสภาพเกาและชํารุด
(3) ดานการบริหารจัดการ พบวา เจาหนาที่
ผูร บั ผิดชอบยังไมมขี อ มูลเกีย่ วกับสถานทีท่ จี่ ะตองซอมแซม
และบํารุงรักษาถนนและทางระบายนํ้าที่ชัดเจน การ
บริหารจัดการในซอมแซมถนน ทางเดินเทา และทางระ
บายนํา้ ยังไมประสบผลสําเร็จตามทีว่ างไว เนือ่ งจากหนาที่
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ ยังตองทําหนาที่งานบริการ
จัดสถานที่ กางเต็นท งานตางๆ ทําใหบางครั้งไมสามารถ
บริหารจัดการเปนไปตามแผนทีว่ างไวได ความซํา้ ซอนกับ
ภารกิจของหนวยงานอื่น เชน ประปา ไฟฟา ที่มีสวนใน
การซอมแซมปรับปรุงถนนและทางระบายนํา้ ทีช่ าํ รุด การ
สนับสนุนทรัพยากรจากเทศบาลยังมีนอ ย ไมเพียงพอ ควร
มีการกอสรางถนนและทางระบายนํ้าแหงใหมหลายสาย
จะเหมาะกวาการซอมแซม
2) งานไฟฟาสาธารณะ
(1) ด า นบุ ค ลากร พบว า งานไฟฟ า
สาธารณะมีจาํ นวนบุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถเพียง
พอและสามารถปฏิบัติงานบริการสาธารณะได
(2) ดานเครื่องมืออุปกรณ พบวา ยัง
ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ เชน หลอดไฟฟาสํารอง รถ
กระเชาขนาดเล็กสําหรับซอมแซมโคมไฟฟาถนนทีอ่ ยูซ อย
ที่แคบ
(3) ดานการบริหารจัดการ พบวา การ
ดําเนินการแกไขซอมแซมไฟฟาสาธารณะไมเปนไปตาม
แผนที่วางไว
4.3 แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร
สาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล
1) งานควบคุมอาคาร
ภาพทีพ่ งึ ประสงคทกี่ าํ หนดไว คือ “บริการ
ถูกตอง รวดเร็ว ติดตามตอเนื่อง ทรัพยากรพรอม ดวย
ความเข า ใจของประชาชน” ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได กํ า หนด
ยุ ท ธศาสตร ห รื อ แนวทางการดํ า เนิ น งาน พร อ มทั้ ง
โครงการและกิจกรรมโดยจําแนกเปนรายดานไวดังนี้

(1) ด า นบุ ค ลากร ควรมี ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพของผูร บั ผิดชอบงานควบคุมอาคารในดานความ
รูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง และพัฒนาทักษะของ
ผูรับผิดชอบงานควบคุมอาคารในดานการสื่อสาร การ
ประสานงาน การบริการประชาชน และภาวะผูนํา
(2) ดานเครื่องมืออุปกรณ ควรจัดให
มีเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนในการตรวจตรา ตรวจสอบ
การควบคุมอาคาร เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน รถยนตกระบะ
อุปกรณตรวจวัดระดับทางภูมปิ ระเทศ เครือ่ งวัดระยะทาง
เปนตน ตามโครงการจัดใหมเี ครือ่ งมืออุปกรณทจี่ าํ เปนใน
การปฏิบัติงานควบคุมอาคาร
(3) ดานการบริหารจัดการ ควรมีการ
ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการเกี่ยวกับการ
อนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารใหเหลือไมเกิน 15 วัน
แลวประกาศใหประชาชนทราบ ประชาสัมพันธใหความรู
ความเขาใจแกประชาชนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ตามโครงการประชาสัมพันธกฎหมาย
ควบคุมอาคาร จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติราชการดาน
การควบคุมอาคาร ทั้งในดานการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ การวางแผน การปฏิบัติ
งาน การรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
ใหกองชางเปนหนวยงานรับผิดชอบ จัดทําแผนที่ควบคุม
อาคาร เพื่อจําแนกอาคารที่ตองควบคุม ทั้งในสวนของ
ลักษณะและประเภทของอาคาร อาคารที่ปฏิบัติไมถูก
ตองตามกฎหมาย เพื่อประโยชนในการควบคุมอาคาร
โดยใหกองชางเปนหนวยงานรับผิดชอบ และจัดทําชุด
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุม
อาคารสําหรับใหบริการประชาชน พรอมตัวอยางการก
รอกขอมูล โดยใหกองชาง เปนหนวยงานรับผิดชอบ รวม
ทัง้ พัฒนาระบบการใหบริการทางอินเตอรเน็ต โดยใหกอง
ชาง เปนหนวยงานรับผิดชอบ
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2) งานถนนและทางระบายนํ้า
ภาพทีพ่ งึ ประสงคทกี่ าํ หนดไว คือ “ตรวจ
สอบตอเนื่อง แกไขรวดเร็ว วัสดุเครื่องมือเพียงพอ
กอสรางอยางมีคณ
ุ ภาพ” ซึง่ ทีป่ ระชุมไดกาํ หนดยุทธศาสตร
หรือแนวทางการดําเนินงาน พรอมทัง้ โครงการและกิจกรรม
โดยจําแนกเปนรายดานไวดังนี้
(1) ดานบุคลากร ใหมกี ารพัฒนาศักยภาพ
ของผูรับผิดชอบงานควบคุมการกอสรางถนนและทาง
ระบายนํ้าใหสามารถควบคุมกํากับการกอสรางถนนและ
ทางระบายนํ้าอยางมีคุณภาพ พัฒนาทักษะของผูรับผิด
ชอบงานปรับปรุงซอมแซมผิวถนนและทางระบายนํ้า
สาธารณะ
(2) ดานเครือ่ งมืออุปกรณ จัดใหมเี ครือ่ ง
มือวัสดุอปุ กรณทจี่ าํ เปนในการปรับปรุงซอมแซมถนนและ
ทางระบายนํา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณทีเ่ หมาะสม เพียงพอ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เชน หินคลุก แอสฟลต เครื่องกระทุงดิน
คอนกรีต เปนตน
(3) ดานการบริหารจัดการ ใหมกี ารจัดทํา
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการดํ า เนิ น การตรวจสอบ
ปรับปรุงซอมแซมถนนและทางระบายนํ้าสาธารณะให
เหลือไมเกิน 2 วัน แลวประกาศใหประชาชนทราบ จัด
ทํามาตรฐานการปฏิบัติราชการดานถนนและทางระบาย
นํา้ สาธารณะ สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลงานดูแลและบํารุงรักษาถนน
และทางระบายนํ้าสาธารณะ โดยการเปดชองทางการ
รับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุชํารุดบกพรองของถนน
และทางระบายนํา้ ทัง้ ในสวนของการสือ่ สารทางโทรศัพท
จดหมายแจงเหตุ การแจงผานทางผูน าํ ชุมชนหรือสมาชิก
สภาเทศบาล และทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ เทศบาลฯ
ควรจัดสรรงบประมาณในการกอสรางถนน ทางระบาย
นํ้าและทางเดินเทาใหมในถนนหลายสาย เชน ถนนเสริม
สวาสดิ์ ถนนรามราช ถนนเจริญสุข และถนนพลรัตน
เนื่องจาก มีสภาพชํารุดผุพังบอย เนื่องจากใชงานมานาน

36

และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานถนนและสาธารณะจัด
ทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน ประจําสัปดาห และ
ประจําวัน อยางตอเนื่อง และรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ เพื่อใหการจัดกําลังคนเขาทํางานมีความเหมาะสม
3) งานไฟฟาสาธารณะ
ภาพที่ พึ ง ประสงค ที่ กํ า หนดไว คื อ
“ตรวจสอบต อ เนื่ อ ง แก ไขรวดเร็ ว วั ส ดุ เ ครื่ อ งมื อ
เพียงพอ ประสานงานชัดเจน” ซึ่งที่ประชุมไดกําหนด
ยุ ท ธศาสตร ห รื อ แนวทางการดํ า เนิ น งาน พร อ มทั้ ง
โครงการและกิจกรรมโดยจําแนกเปนรายดานไวดังนี้
(1) ดานบุคลากร จัดใหมีการพัฒนา
ทักษะของผูรับผิดชอบงานปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา
สาธารณะ
(2) ดานเครือ่ งมืออุปกรณ จัดใหมเี ครือ่ ง
มือวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟาสาธารณะทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณทีเ่ หมาะสม เพียง
พอ เชน รถกระเชาขนาดเล็ก หลอดไฟสองสวาง อุปกรณ
ปองกันอันตราย และวัสดุไฟฟาที่จําเปนอื่น ฯลฯ
(3) ด า นการบริ ห ารจั ด การ ให มี ก าร
จัดทําขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบ
ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะใหเหลือไมเกิน
1 วัน แลวประกาศใหประชาชนทราบ จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบตั ริ าชการดานไฟฟาสาธารณะ สงเสริมการมีสว นรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบและกํากับดูแลงานดูแล
และบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ โดยการเปดชอง
ทางการรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุชํารุดบกพรอง
ของถนนและทางระบายนํา้ ทัง้ ในสวนของการสือ่ สารทาง
โทรศัพท จดหมายแจงเหตุ การแจงผานทางผูนําชุมชน
หรือสมาชิกสภาเทศบาล และทางอินเตอรเน็ต และจัด
ใหมีการประชุมรวมระหวางเทศบาลกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอพล เพื่อวางระบบการประสานงานแกไข
ปญหาระบบไฟฟาชํารุดบกพรองใหมีความรวดเร็ว และ
มีการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางกัน โดยใหกองชาง
เปนหนวยรับผิดชอบประสานงาน
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5. การอภิปรายผล
5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะ
ของกองชางดานบุคลากร
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
สาธารณะดานบุคลากรในระดับผูปฏิบัติงาน ควรจะตอง
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะให
มีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต
การปฐมนิเทศใหแกผูเขาทํางานใหม การเขารับการฝก
อบรมอยางตอเนื่อง การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
เพือ่ เปนการปรับเปลีย่ นแนวคิด ทัศนคติในการทํางานและ
สนับสนุนใหเจาหนาที่มีแหลงที่จะศึกษาคนควาความรู
โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ตลอดทั้ง
ใหมีการปรับปรุง ใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง และ
ระดับผูบ ริหาร ควรจะมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ
งานใหชัดเจน มีการติดตามนิเทศงานอยางใกลชิด การ
จัดโครงสรางองคกร ระบบงานและบรรยากาศ ที่สราง
ความพอใจในการทํางาน พรอมเปดโอกาส ใหพนักงาน
มีความกาวหนาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตลอด
ทั้งในการสรรหาบุคคลเขาทํางานนั้น ใชระบบคุณธรรม
สงเสริมความกาวหนาแกผูใตบังคับบัญชาหมั่นตรวจตรา
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ
และใหเกียรติพรอมรับฟงความคิดเห็น
จากแนวทางดังกลาว กระบวนการพัฒนา
บุคลากรของกองชางนั้น นับไดวามีความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณะ โดยเฉพาะการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรที่มีอยูอยาง
จํากัด เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และเต็ม
กํ า ลั ง ความสามารถ โดยในการเพิ่ ม จํ า นวนบุ ค ลากร
ใหเพียงพอไดนั้น อาจทําไดยาก เนื่องจากหลักเกณฑ
มาตรฐานทั่วไปงานบริหารบุคคลของเทศบาล ที่กําหนด
กรอบคาใชจายในดานบุคลากร ที่ตองไมเกินรอยละ 40
ของรายไดไมรวมเงินอุดหนุน และตองมีมาตรการเสริมใน
การสรางแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอยางตอ
เนือ่ ง เพือ่ กระตุน ใหเกิดความเอาใสตอ งาน สรางจิตสํานึก
ที่ดี สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได

5.2 การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะ
ของกองชาง ดานเครื่องมืออุปกรณ
เทศบาลฯ ควรใหจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดหาใหมีคุณภาพที่เหมาะสมและปริมาณเพียง
พออยูเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจางหรือโอนหนาที่ให
กับเอกชนดําเนินการในงานที่เกินขีดความสามารถของ
เทศบาล นอกจากนี้ ควรประสานความรวมมือกับหนวย
งานในพืน้ ทีท่ มี่ เี ครือ่ งมือ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด
หรือเทศบาลใกลเคียง เพือ่ บูรณาการการใชงานรวมกันให
เกิดคุณประโยชนสูงสุด
5.3 การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะ
ของกองชางดานการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
สาธารณะด า นการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง ได แ ก ประการ
แรก ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานทุกดาน เพื่อความ
ชัดเจนในการปฏิบตั งิ าน ประการทีส่ อง ควรมีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ขั้ น ตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประการที่สาม ควรสงเสริมใหมี
การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับ
เพื่อสรางความเปนมืออาชีพในงานที่ทําอยู ประการที่สี่
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงาน
มากขึ้น ในรูปแบบของการประชุม การจัดเวทีประชาคม
และเพิ่มชองทางการสื่อสารกับประชาชนใหมากขึ้น
จะเห็นวาการบริหารจัดการนับวา เปนสวน
ที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งเปนหนาที่หลัก ของนักบริหาร
งานของเทศบาล ตั้งแตระดับกองขึ้นไป ที่จะตองบริหาร
จัดการวางกรอบแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ภายใตเงือ่ นไข
ที่เกิดขึ้น เชน คน งบประมาณและเวลา เปนตนโดยการ
บริหารงานชาง จะเปนการผสมผสานกัน ระหวางวิธีทาง
เทคนิคและวิธีการบริหารสมัยใหมซึ่งมีพื้นฐานทางดาน
วิทยาศาสตรและดานศิลปะ การบริหารงานที่ประสบ
ผลสํ า เร็ จ ต อ งสามารถรวมวิ ท ยาศาสตร แ ละศิ ล ปะ
เขาดวยกันใหได ความรูดานวิทยาศาสตร จะชวยในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง เทคนิคและวิธีดําเนินการ ความรู
ดานศิลปะจะชวยในการบริหารงานบุคคลทีร่ ว มงาน ใหมี
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ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ งานทางดานชาง เปนงานทีม่ บี คุ คล
หลายวิชาชีพมาทํางานรวมกันการดําเนินการโครงการ
กอสราง มีลักษณะแตกตางไปจากการดําเนินโครงการ
ประเภท อืน่ ๆ คือ มีลกั ษณะผสมผสานระหวาง งานเทคนิค
การเงิน และการบริหารทั่วไป ดังนั้น แนวทางในการ
ดําเนินงานกอสรางสมัยใหม โดยวิธีการบริหารงานชาง
จึงนับวาเปนสวนที่สําคัญ ที่จะชวยใหโครงการกอสราง
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยปราศจากปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นนอยที่สุด
และสวนสําคัญที่นักบริหารงานชางตองมี คือ คุณธรรม
เพือ่ ใหมกี ารดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคการอยาง
มีคุณภาพโดยมีเปาหมายสูงสุดคือ ประชาชน
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
(1) ควรมีการบังคับใช กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของเทศบาล ใหเปนไปตามที่กฎหมายใหอํานาจไวและ
ตองมุงใหเกิดความเปนธรรม เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก ตองบังคับใชอยางเสมอภาค ไมมกี าร
เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดเปนกรณีพิเศษ และเพื่อใหเปนที่
ยอมรับของชุมชน ควรเปดเวทีใหกับประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นอยางกวางขวางและตองมีการเผยแพร พรอม
ประชาสัมพันธ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่
เกีย่ วของกับสิทธิและหนาทีข่ องประชาชน ใหไดรบั ทราบ
อยางทั่วถึง
(2) ให มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามโปร ง ใส
ตรวจสอบได ทํางานอยางมีเหตุผล ซื่อตรง สามารถตอบ
คําถามได สามารถเปดเผยขอมูล ใหเหตุผลและความ
กระจางตอสาธารณชนไดตลอดเวลาและทันที โดยให
ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก และตองปดประกาศ
เอกสารใหประชาชนทราบ
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(3) เปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็น
และการมี ส ว นร ว มจากประชาชนและกลุ ม เป า หมาย
ต า ง ๆ ในฐานะผู รั บ บริ ก าร ต อ งมี วั ฒ นธรรมและ
บรรยากาศในการทํางาน แบบมีสวนรวม มีการทํางาน
เปนทีม เพื่อสรางผลงานรวมกัน
(4) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหเปน
คนที่มีคุณภาพ ที่มีความรู ความสามารถจริง ทําหนาที่
อยางมีคุณภาพสูง ทําไดดวยตัวเองคิดเอง ดําเนินการเอง
และรับผิดชอบ
(5) ควรพัฒนาวิธีการบริหารจัดการภายใน
กองช า งให เ กิ ด ความคล อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ
เปลีย่ นไดอยางรวดเร็ว มีคณ
ุ ภาพสูง สามารถวัดผลงานได
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือ ในการ
ทํางานเกือบทุกขัน้ ตอน เพือ่ ใหเกิดความรวดเร็ว ซึง่ หมาย
ถึงจํานวนคนและรูปแบบวิธีการทํางานตองเปลี่ยนแปลง
อยางสิ้นเชิง
(6) มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง
6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
(1) ควรศึ ก ษาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให
บริการสาธารณะของเทศบาลในดานอื่น เพื่อ
พัฒนาการใหบริการประชาชนใหมีคุณภาพในทุกดาน
สนองตอบความตองการของประชาชน
(2) ควรศึกษาการนําเครื่องมือการพัฒนา
คุณภาพ มาใชในการดําเนินภารกิจงานบริการสาธารณะ
ของกองชางเทศบาล เชน การพัฒนาคุณภาพโดยรวม
การประกันคุณภาพ รวมถึง การหามาตรการกระตุน จูงใจ
ในการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ เปนตน
(3) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ และการบริหารจัดการ
เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารสาธารณสุ ข เป น ไปอย า งมี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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