รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการยอยที่ 3
การระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
เพื่อการเรียนรูรวมกัน
ภายใตชุดโครงการวิจัยการศึกษานโยบายสาธารณะ
เพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

โดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนับสนุนโดย

สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3)

มิถุนายน 2555

รายชือ่ นักวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.อรุณี อินทรไพโรจน
ผูชวยศาสตราจารย ระพีพัฒน ภาสบุตร
นายพงศพิชญ ตวนภูษา
นายนิติ วิทยาวิโรจน
นางสาวนันทนา วงศวัฒนาเสถียร

หัวหนาโครงการ
รองหัวหนาโครงการวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย

สารบัญ
หนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

การพัฒนาเว็บไซตระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรูรวมกัน
สถิติผูเยี่ยมชม
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
การคลังทองถิ่น
องคความรูของงานวิจัย รายงานผลการศึกษา
แนวการปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวของกับ อปท.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กองทุนสุขภาพทองถิ่น ชุมชน
RSS ของแผนงาน นสธ.
สถิติที่สําคัญ
เว็บเชื่อมโยง (Link)
สรุป

i

3
4
6
7
13
14
16
32
41
42
44
44
44
46

สารบัญตาราง
ตารางที่
1. แผนที่เว็บไซต (Sitemap) ระบบสารสนเทศ อปท. เพื่อการเรียนรูรวมกัน
2. ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มาตรฐานการบริการสาธารณะ
4. คูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. คอลัมนประชาคมทองถิ่น รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
6. คอลัมภเสียงจากชุมชน คน พช.
7. งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลา
8. รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน (เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ประจําป 2550 – 2554
2

2

2

2

2

2

ii

หนา
2
7
20
22
26
28
31
35

สารบัญภาพ
รูปที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

หนา
เว็บทาระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรูรวมกัน (www.tlg.rmutt.ac.th/)
3
สถิติผูเยี่ยมชมเว็บไซตผาน www.histats.com
5
ผลการสืบคนเว็บทาระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรูรวมกัน ผาน google.com
6
เกี่ยวกับโครงการ
7
ขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัด จากระบบสารสนเทศ อปท. เพื่อการเรียนรู
8
รายละเอียดของขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัดที่เลือก
9
รายงานสรุปจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแยกรายจังหวัด
9
รายงานสรุปจํานวนเว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
10
สรุปขอมูลโครงการเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
10
ตัวอยางสมาชิกโครงการการพัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการสุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม 11
เว็บเพจที่แสดงการเขาถึงรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัด
12
ตัวอยางรายละเอียดขอมูลตัวชี้วัดของ อบต. กกดู
13
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
14
ตัวอยางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
14
รอยละของการจัดเก็บรายไดแตละประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
15
สัดสวนของรายไดทองถิ่นตอรายไดรัฐบาล
15
คําถามที่ถามบอย
16
เอกสารวิชาการ
17
โครงการคูคิดมิตรแท อปท.
19
ตัวอยางมาตรฐานการบริการสาธารณะ
21
ตัวอยางคูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
24
สื่อการเรียนรูดวยตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ สถาบันวิถีใหม
25
ตัวอยางคอลัมนประชาคมทองถิ่น
27
ตัวอยางคอลัมภเสียงจากชุมชน คน พช.
30
เมนูแนวปฏิบัติที่ดีของ อปท.
33
โรงเรียนสิ่งแวดลอม (eco-school)
38
ตัวอยางการคัดแยกและทิ้งวัตถุที่สามารถนํากลับมาใชใหม
39
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
41
เครือขายศูนยการเรียนรู สสส.
42
RSS แผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะ (นสธ.)
44
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ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

รายงานฉบับสมบูรณ
ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

โครงการวิ จัย เรื่อง ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสว นท องถิ่น (อปท.) เพื่ อการเรี ยนรู
ร ว มกั น ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อทํ า การบู ร ณาการสารสนเทศที่ห น ว ยงานองค ก รส ว นท อ งถิ่ น ต า งๆ ได
พัฒนาขึ้น แตยังไมไดถูกนํามาใชประโยชนเต็มประสิทธิภาพ เปนการนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห
เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรที่ประสบความสําเร็จมาเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสรางมาตรฐานที่ดีโดยเฉพาะการใหบริการกับประชาชนและ
ทองถิ่น
รายงานฉบับสมบูรณเปนการสรุปผลการดําเนินการของโครงการฯ โดยมีผลลัพธที่สําคัญดังนี้
•
พัฒนาฐานขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทเพื่อใหงายตอ
การคนหา แกไขเปลี่ยนแปลง ออกรายงาน และนําไปสูการเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking)
•
รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหรางวัลตางๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
•
รวบรวมกฎหมาย และแหลงความรู
•
ศึกษา จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการคลังทองถิ่น กองทุนสุขภาพทองถิ่น การเชื่อมโยงไป
ยังเว็บไซตที่สําคัญ
•
ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตใหมีความนาสนใจ
•
นําเสนอขอมูล บทความ นักวิชาการ ผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น ทั้งในรูปแบบการ
รวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ
จากการศึกษาตอเนื่อง คณะวิจัยไดทําการเปลี่ยนแปลงบางเมนูใหเหมาะสมแตยังครอบคลุม
เนื้อหาที่กําหนดไวในขอบเขตของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลงานที่นําเผยแพรในเว็บไซต หรือแผน
ที่เว็บไซต (Sitemap) ไดดังนี้ (ตารางที่ 1)

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

ตารางที่ 1 แผนที่เว็บไซต (Sitemap) ระบบสารสนเทศ อปท. เพื่อการเรียนรูรวมกัน
ลําดับ
ขอมูลหลัก
1
เกี่ยวกับโครงการ

2

สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(e-Local Government)

3

กฎหมาย/ระเบียบ/
ขอบังคับ/มติครม.

4

การคลังทองถิ่น

5

องคความรูของงานวิจัย
รายงานผลการศึกษา

6

7
8

9
10
11
12

แนวการปฏิบัติที่ดี
(Good Practice)
ที่เกี่ยวของกับ อปท.
กองทุนสุขภาพทองถิ่น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู























รายละเอียด
ความเปนมาและความสําคัญ
 ผูใชประโยชน
วัตถุประสงคของโครงการ
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ขอบเขตการดําเนินงาน
 รายงานความกาวหนา
อปท. รูปแบบพิเศษ
 เทศบาลนคร
องคการบริหารสวนจังหวัด
 เทศบาลเมือง
องคการบริหารสวนตําบล
 เทศบาลตําบล
 ตัวชี้วัด
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การขนสง
 ภัยพิบัติ
การเงินการคลัง
 รัฐธรรมนูญ
การจัดตั้งและบริหารงานทั่วไป
 สาธารณสุข
การบริหารงานบุคคล
การศึกษา
การจัดทํางบประมาณ
 คําถามที่พบบอย
รายได รายจาย
 เกี่ยวกับงบประมาณ
 เกี่ยวกับการคลังทองถิ่น
 เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่
งานเขียนนายแพทย ประเวศ วะสี  คูมือการบริหารจัดการ อปท.
 มาตรฐานการการบริหาร อปท.
ประชาคมทองถิ่น รศ.ดร.โกวิทย
 สื่อการเรียนรูดวยตนเองสถาบันวิถีใหม
พวงงาม
 รายการกระบวนทัศนความคิดฝาวิกฤติ
เสียงจากชุมชน คน พช.
ประเทศไทย
บทความวิชาการและงานวิจัย
รางวัลและเกียรติยศ
 eco-school
ปราชญชาวบาน
 ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี
ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน
 เรื่องเลาแหงความหลัง 10 ตัวอยางที่ดี

 เว็บบอรด
 กระดานแลกเปลี่ยนบทเรียน
 คูคดิ มิตรแท อปท.

 สารานุกรมเสรี (Wikipedia)
 เครือขายสังคม (Social Network)
 คลังรูปภาพ

RSS แผนงาน นสธ.
สถิติที่สําคัญ (แทรกอยูตามเนื้อหาที่นําเสนอ)
เชื่อมโยงเว็บไซตตางๆ ของหนวยงานของ อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
อื่นๆ
 Download
 ที่อยู ติดตอ
 สายดวน Call Center
 ขาวสังคม อปท.
 ขาว ประเด็นรอน

2

ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

1.

การพัฒนาเว็บไซตระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรูรวมกัน

คณะวิจัยไดพัฒนาโครงสรางเว็บทา (Web Portal) ระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรู
รวมกัน จากการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).และสถาบัน
ศึก ษานโยบายสาธารณะ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม (PPSI) โดยการนํา เสนอสารสนเทศตามกรอบ
แนวคิ ด ที่ ไ ด นํ า เสนอในตารางที่ 1 โดยการจั ด ทํ า เมนู และองค ป ระกอบต า งๆ ไว ที่ เ ว็ บ ไซต
www.tlg.rmutt.ac.th/ ตามรูป 1

รูปที่ 1

เว็บทาระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรูรวมกัน (www.tlg.rmutt.ac.th/)
การพัฒนาโครงสรางเว็บทา (Web Portal) ระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรูรวมกัน ไดมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาและรูปแบบใหนาสนใจตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีดังนี้
•
ใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เชน รูปภาพ วิดีโอ เพื่อใหเว็บไซตมีความสวยงาม นาสนใจ
•
เพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อใหตัวแบบเว็บไซตเปลี่ยนจากเว็บไซตเพื่อการนําเสนอ (Web
Presence) เปนเว็บสารสนเทศ (Informative Web) ซึ่งเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับ
เว็บไซตในเชิงวิชาการ เปนเว็บไซตที่นําไปสูการถายทอด (Tranformative Learning)
และการจัดเก็บองคความรู
•
เปลี่ยนแปลงที่อยูเว็บไซตจากหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร (IP address)
(http://203.158.253.98/) เปนที่อยูของเว็บไซต (URL) www.tlg.rmutt.ac.th เพื่อให
งายตอการจดจํา โดย tlg ยอมาจาก Thai Local Government (รูปที่ 1)
การสรางเว็บไซตใชพื้นที่เครื่องแมขาย (Server) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เนื่องจากมีพื้นที่เก็บขอมูลขนาดใหญ อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยมี
3

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

•
•
•
•

ความเร็วสูงงายตอการนําเขาขอมูล การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลทําไดงาย อยางไรก็
ตามเมื่อการสงมอบงานสิ้นสุดอาจจะมีการจดที่อยูเว็บไซตใหมโดยใชชื่ออื่นที่เหมาะสม
ใชเครื่องแมขายภายนอกภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะวิจัย
ยังคงดูแลเพิ่มเติมเนื้อหาใหเปนปจจุบัน
เพิ่มขอมูลหรือสารสนเทศที่ไดรับการวิเคราะหสังเคราะหแลวใหสมบูรณทุกเมนู
เพิ่มหัวขอขาวที่นาสนใจ และจัดเก็บรูปภาพ
เพิ่มเว็บเชื่อมโยงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ปรับ แตงให เ ว็บ ไซต ใ หมีค วามสวยงามมากขึ้น และมีเ นื้อ หาสาะที่เ ปน ประโยชน ต อ
ประชาชน และหนวยงานที่ตองการสารสนเทศ

2.

สถิติผูเยี่ยมชม
ในชวงแรกของการพัฒนาเว็บไซต ไดมีการนับจํานวนผูเยี่ยมชมโดยใช StatPress ซึ่งเปน
plugin ที่ชว ยเก็บขอมูลจํานวนผูเยี่ยมชม ตั้งแต 7 กรกฎาคม 2554 แตเนื่องจากเว็บไซตไดใชเครื่องแม
ขายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งประสบกับภาวะอุทกภัย ทําใหตองปดเว็บไซตไปใน
ชวงเวลาหนึ่ง คณะนักวิจัยจึงไดเปลี่ยนจํานวนนับผูเยีย่ มชมใหมตั้งแต 23 ธันวาคม 2554 โดยใชงาน
ผานเว็บไซต histats.com (www.histats.com/viewstats/?SID=1758521&f=1) ซึ่งใหรายละเอียดของ
การเยี่ยมชมไดมากกวา
จากสถิติโดยรวมถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มีผูเยี่ยมชม 20,921 คน จํานวนหนาที่เยี่ยมชม
(Pageview) 49,118 หนา โดยผูเยี่ยมชมสวนใหญมาจากภายในประเทศรอยละ 94.3 และประเทศ
ออสเตรเลียรอยละ 5.7 (รูปที่ 2)
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ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

รูปที่ 2

สถิติผูเยี่ยมชมเว็บไซตผาน www.histats.com
จากการสืบคนโดยใชคําหลักจาก www.google.com ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ถาพิมพโดยใช
คําคนหลัก สารสนเทศ อปท. เรียนรู จะพบหัวเรื่องที่เกี่ยวของจํานวน 813,000 รายการ โดยเว็บไซต
www.tlg.rmutt.ac.th จะอยูใน 6 อันดับแรก (รูปที่ 3)

5

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

รูปที่ 3
3.

ผลการสืบคนเว็บทาระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรูรวมกัน ผาน google.com
เกี่ยวกับโครงการ

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการเปนการอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวของกับโครงการระบบสารสนเทศองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู ในประเด็น ความเปนมา ความสําคัญของโครงการ
วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน ผูใชประโยชน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งนําเสนอ
รายงานความกาวหนาของโครงการ (รูปที่ 4)
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ชุดโครงการวิจัย
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รูปที่ 4
4.

เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขอมูลสรุปของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 มีหนวยงาน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสิ้น 7,853 แหงประกอบดวย อปท.รูปแบบพิเศษ 2 แหง องคการ
บริหารสวนจังหวัด 76 แหง และเทศบาล 2,010 แหง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2

ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554

ลําดับ

ประเภท

1

องคการบริหารสวนจังหวัด

2

เทศบาล

จํานวน
76
2,010
เทศบาลนคร

27

เทศบาลเมือง

145

เทศบาลตําบล

1,838

3

องคการบริหารสวนตําบล

5,765

4

องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)

2

รวม

7,853

ที่มา: สวนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

ข อ มู ล องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จั ด เก็ บ ไว ใ นแฟ ม ข อ มู ล ได นํ า มาพั ฒ นาให อ ยู ใ นรู ป
ฐานขอมูล ซึ่งสามารถเขาดูไดที่ www.tlg.rmutt.ac.th/info/ โดยผูใชงานสามารถเลือกเมนูที่แสดง
ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการไดแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ

องคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบล

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล
ตัวอยางเชนเมื่อเลือกองคการบริหารสวนจังหวัดจะไดขอมูลที่เกี่ยวของประกอบดวย รายชื่อ
ที่อยูเว็บไซต และรายละเอียดของหนวยงานที่ตองการ (รูปที่ 5 และ 6)

รูปที่ 5

ขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัด จากระบบสารสนเทศ อปท. เพื่อการเรียนรู
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ชุดโครงการวิจัย
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รูปที่ 6

รายละเอียดของขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัดที่เลือก

ขอมูลจากฐานขอมูลองคกรปกครองสว นทอ งถิ่นสามารถนํามาออกรายงานไดดีขึ้น เช น
รายงานสรุป ขอมูล จํา นวน อปท. แยกรายจังหวัด รายงานสรุป ขนาด อปท. รายงานสรุป จํา นวน
เว็บไซต อปท. และรายงานสรุปขอมูลโครงการ อปท. ตัวอยางรายงานแสดงในรูปที่ 7-9

รูปที่ 7

รายงานสรุปจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแยกรายจังหวัด
9

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

รูปที่ 8

รายงานสรุปจํานวนเว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปที่ 9

สรุปขอมูลโครงการเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เมื่อตองการดูรายละเอียดโครงการ ตางๆ เชน โครงการการพัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการ
สุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม จะไดรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสมาชิกของโครงการ และ
สรุปขอมูลโครงการโดยรวม โดยโครงการดังกลาว มีสมาชิก 23 องคกร ประกอบดวย 1 เทศบาลเมือง
3 เทศบาลตําบล และ 19 องคการบริหารสวนตําบล (รูปที่ 10)
10
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รูปที่ 10 ตัวอยางสมาชิกโครงการการพัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการสุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม
จากการศึกษาพบวาชวงตั้งแตเดือนเมษายน 2555 ถึงปจจุบัน (1 กรกฎาคม 2555) ขอมูลที่
ไดเก็บรวบรวมมีการเปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากรายชื่อผูบริหารองคกรมีการเปลี่ยนแปลงจากการพน
วาระ และการจัดการเลือกตั้งใหม รวมทั้งการถูกลอบสังหาร องคกรมีการพัฒนาเว็บไซตเพิ่มจํานวน
มากขึ้น และหลายองคกรมีการยกฐานะ การยุบรวม เชน การยกฐานะของเทศบาลเมืองรังสิต เปน
เทศบาลนครรังสิต ดังนั้นจะตองมีการสอบทานขอมูลตอเนื่องเพื่อความถูกตองหลังจากสงมอบงาน
เชน ชื่อนายก อบจ. นายก อบต. นายกเทศมนตรี ที่อยูเว็บไซต ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวชี้วัด
ระบบสารสนเทศไดรวบรวมตัวชี้วัดจากแหลงตางๆ แตเนื่องจากขอมูลของแตละแหลง เชน
•
กชช2ค. (ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน) และ จปฐ. (ฐานขอมูลความจาเปนขั้น
พื้นฐาน) จัดทําโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
•
ปตอ. (ฐานขอมูลประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองของอปท.)
จัดทําโดย สานักงานคณะกรรมการ การกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สํานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
•
ฐานข อ มู ล กลางของอปท. จั ด ทํ า โดยกรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย
•
รายงานประจําปของอบต. ซึ่ง อบต.แตละแหงจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
ตามภาระกิจดานตางๆ
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

จากการศึกษาพบวาขอมูลตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นยังขาดความสมบูรณ คณะวิจัยจึงไดนํา
ตัวชี้วัด ปตอ. หรือ ฐานขอมูลประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองของอปท. จัดทํา
โดย สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เปนพื้นฐานในการนําเขาขอมูลตามตัวชี้วัด เนื่องจากมีความสมบูรณในสวนสถิติ
พื้นฐานดานสมาชิกชุมชน โครงสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกเชิงกายภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะ
ไม ม ากนั ก เช น จํ า นวนโรงเรี ย น สถานี อ นามั ย ถนน แหล ง น้ํ า หลั ง จากนั้ น จึ ง จะนํ า ตั ว ชี้ วั ด จาก
หนวยงานอื่นๆ ในสวนที่เพิ่มเติมจากตัวชี้วัด ปตอ. มาบูรณาการเพื่อใหภาพรวมตัวชี้วัดสมบูรณขึ้น
ทั้งนี้การจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (Benchmarking) กับหนวยงานอื่นได
อยางไรก็ตามถึงแมตัวชี้วัด ปตอ. จะมีความสมบูรณมากกวาตัวชี้วัดอื่น โดยจัดเก็บขอมูล
จํานวน 76 จังหวัด ขาดเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ แตมีการจัดเก็บเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
และ เทศบาลตําบลเปนสวนใหญ และบางหนวยงานก็ยังไมนําเขาขอมูล
การเขาถึงขอมูลตัวชี้วัดจะอยูที่ ระบบสารสนเทศ อปท. โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) (www.tlg.rmutt.ac.th/info/index.php?mod=data&ac=tao) ถาหนวยงานใดไดจัดสงขอมูล
ตัวชี้วัดก็สามารถเขาไปดูรายละเอียดได (รูปที่ 11 และ 12)

รูปที่ 11

เว็บเพจที่แสดงการเขาถึงรายละเอียดขอมูลตัวชีว้ ัด
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รูปที่ 12
5.

ตัวอยางรายละเอียดขอมูลตัวชีว้ ัดของ อบต. กกดู

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน
มากผูสนใจสามารถศึกษาไดจากเว็บไซตของหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (www.local.moi.go.th/main_law.htm) เว็บไซต
ทองถิ่นดอทคอม (http://lawlocal.tongthin.com) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (http://bit.ly/pQsdvi)
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายไดทองถิ่น (http://bit.ly/q4dIGU) และ
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น (http://bit.ly/oN3lXn) เปนตน โดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่
ตองการ แตเพื่อความสะดวกในการคนควาคณะนักวิจัยจึงไดรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี แลวนํามาจัดหมวดหมูเพื่อใหงายตอการเขาถึง ไดแก (รูปที่ 13 และ 14)

การขนสง

การเงินการคลัง

การจัดตั้งและบริหารงานทั่วไปอปท.

การบริหารงานบุคคล

การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภัยพิบัติ

รัฐธรรมนูญ

สาธารณสุข
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

รูปที่ 13

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

รูปที่ 14

ตัวอยางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

6.

การคลังทองถิ่น

การคลังทองถิ่นประกอบดวยการจัดทํางบประมาณ รายไดรายจายของทองถิ่น และคําถามที่
ถามบอย (FAQ)
รายไดทองถิ่น เปนการนําเสนอนโยบายและวิธีการจัดเก็บภาษีทองถิ่น ผลสรุปรายไดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551-2553 และรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต พ.ศ. 2542-2554
14

ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

มาตรการการจัดเก็บรายไดและสัดสวนและหลักเกณฑการจัดสรรรายได เชน รอยละของการจัดเก็บ
รายไดแตละประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รูปที่ 15) สัดสวนของรายไดทองถิ่นตอรายได
รัฐบาล (รูปที่ 16)

รูปที่ 15

รอยละของการจัดเก็บรายไดแตละประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปที่ 16

สัดสวนของรายไดทองถิ่นตอรายไดรัฐบาล
15

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

คําถามที่ถามบอย (FAQ) เปนการรวบรวมคําถามคําตอบเกี่ยวกับงบประมาณ การคลังทองถิ่น
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งผูตอบคือ “สิงหทองถิ่น” และ อาจารย สกล ลีโนทัย อดีต
ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น ตัวอยางคําถามที่ถามบอยแสดงในรูปที่ 17

รูปที่ 17

คําถามที่ถามบอย

ที่มา:

สิงหทองถิ่น

7.

องคความรูของงานวิจัย รายงานผลการศึกษา

เปนการรวบรวมองคความรูจากนักวิชาการที่เปนผูเชี่ยวชาญดานงานทองถิ่น ชุมชน รวมทั้ง
บทความวิ ช าการ มาตรฐานและคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เมนู ห ลั ก
ประกอบดวย (รูปที่ 18)

ประชาคมทองถิ่น รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม

รายงานการศึกษา

โครงการคูคิดมิตรแท อปท.

งานเขียนนายแพทย ประเวศ วะสี

งานวิจัย

บทความวิชาการ

มาตรฐานการบริการสาธารณะ

คูมือการบริหารจัดการ อปท.

สื่อการเรียนรูดวยตนเอง สถาบันวิถีใหม
16

ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน





รูปที่ 18

บทความเสียงจากชุมชน คน พช.
งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลา
เจาะประเด็นรอน อปท.

เอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการจะเปนการเก็บรวบรวมจากหลายแหลง สามารถแบงแหลงที่มาไดดังนี้
•
บุคคลากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิดานการปกครองสวนทองถิ่น เชน นายแพทยประเวศ วะสี
รองศาสตราจารย ดร. โกวิทย พวงงาม
•
หนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับองคกรปกครองทองถิ่น โครงการคูคิดมิตรแท อปท.
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันวิถีใหม สถาบันพระปกเกลา
•
งานวิจัย บทความวิชาการ มาตรฐานการบริการสาธารณะ คูมือการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และขาวจากหนังสือพิมพ

โครงการคูคิดมิตรแท อปท.
โครงการสนับสนุนการวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น สรางและขับเคลื่อนงานวิจัย
ให ส ามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ แ ละขยายผลให ก ลายเป น นโยบายสาธารณะที่ ดี ไ ด โดยการสนั บ สนุ น ให
สถาบันอุดมศึกษาเขาไปทํางานกับทองถิ่นและรวมพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีความสําคัญตอชุมชน
ทองถิ่น การดําเนินโครงการเปนรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครอง
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

สวนทองถิ่น (อปท.) และภาคประชาสังคมเพื่อสรางและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีทั้งในปจจุบันและ
อนาคต (รูปที่ 19) ตัวอยางงานวิจัยภายใตโครงการคูคิดมิตรแท อปท. ไดแก
1.
กระบวนการกํ า หนดนโยบายสาธารณะด า นการอนุ รั ก ษ แ ละการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชนบนฐานของการใชระบบฐานขอมูลแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน (ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ)
2.
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู:กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา และเทศบาล
ตําบลปริก จังหวัดสงขลา (ดร.ชนิษฎา ชูสุข)
3.
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเขาถึงสวัสดิการสุขภาวะของผูสูงอายุในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล (อ.ทวนธง ครุฑ
จอน)
4.
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ผศ.นัยนา หนูนิล)
5.
การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยว
ระดับชุมชนของอปต.หนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม (อ.วีระศักดิ์ จุลดาลัย)
6.
สิ ท ธิ ข องประชาชนในการจั ด การป า ชายเลนร ว มกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(อ.กรกฎ ทองขะโชค)
7.
การพั ฒ นานโยบายสาธารณะ เพื่ อ วางผั ง จั ด การพื้ น ที่ สี เ ขี ย วในตํ า บอลท า ขอนยาง
(ดร.ณพงศ นพเกตุ)
8.
การพัฒ นามาตรฐานตลาดการค า ชายแดนไทย กรณีศึก ษา ตลาดโรงเกลื อ จังหวั ด
สระแกว (อ. นพรัตน วงศวิทยาพาณิชย)
9.
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดพิษณุโลก (อ.นิพนธ นนทโคตร)
10. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรประมง: กรณีการจัดการทรัพยากรกั้งตั๊กแตนของชุมชนบากันเคย ตําบล
ตันหยงโป อําเภอเมือง จังหวัดสตูล (อ. พรพิมล เชื้อดวงผุย)
11. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการเสนทางลําน้ําเข็ก พื้นที่ศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบลวังนกแอนแกงโสภาและเทศบาลตําบลบานแยง จังหวัดพิษณุโลก (อ. รัดเกลา
เปรมประสิทธิ์)
12. แผนกลยุทธการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรู ทัศนคติและการยอมรับการ
ทําเกษตรโดยไมใชเคมีของเกษตรกรต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม (ดร.สุชาดา แสง
ดวงดี)
13. การผลิตยางพาราในเขตจังหวัดพะเยา และบทบาทการสนับสนุนของ อบต. (อ.อริยา
เผาเครื่อง)
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ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

รูปที่ 19

โครงการคูคิดมิตรแท อปท.

มาตรฐานการบริการสาธารณะ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําและเผยแพรมาตรฐานการบริการสาธารณะทั้ง 4
ดาน จํานวน 48 มาตรฐาน เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี มีมาตรฐาน
(ตารางที่ 3) ตัวอยางมาตรฐานการบริการสาธารณะแสดงในรูปที่ 20
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

ตารางที่ 3 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
ดาน
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานคุณภาพชีวิต

ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และรักษาความสงบ
เรียบรอย

มาตรฐานการบริการสาธารณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเทา
มาตรฐานทางระบายน้ํา
มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ
มาตรฐานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก
มาตรฐานระบบน้ําสะอาด
มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา
มาตรฐานการควบคุมอาคาร
มาตรฐานการวางผังเมือง
มาตรฐานสะพาน
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
มาตรฐานสถานีขนสงทางบก
มาตรฐานสถานีขนสงทางนํ้า
มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ
มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน
มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่น
มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส
มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย
มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานดานการทะเบียนและอนุญาต
มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ
มาตรฐานหอกระจายขาว
มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
มาตรฐานหอพัก
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ชุดโครงการวิจัย
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ดาน

มาตรฐานการบริการสาธารณะ

9.
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
10. มาตรฐานโรงฆาสัตว
ดานการลงทุน ทรัพยากร
1.
มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน
2.
มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว
สิ่งแวดลอม และ
3.
มาตรฐานตลาด
ศิลปวัฒนธรรม
4.
มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ
5.
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
6.
มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
7.
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
8.
มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน
9.
มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน
10. มาตรฐานการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
11. มาตรฐานบําบัดน้ําเสีย
ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รูปที่ 20
ที่มา:

ตัวอยางมาตรฐานการบริการสาธารณะ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

คูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนคูมือปฏิบัติงานตามแผนการกระจาย
อํานาจ 6 ดาน รวม 30 รายการตามที่ปรากฏในตารางที่ 4 สําหรับตัวอยางคูมือการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แสดงในรูปที่ 21
•
ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 11 รายการ
•
ดานการสงเสริมและคุณภาพชีวิต จํานวน 8 รายการ
•
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย จํานวน 3 รายการ
•
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว จํานวน 2
รายการ
•
ดานการบริหาร จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จํานวน 5 รายการ
•
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1 รายการ
ตารางที่ 4 คูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทคูมือ
โครงสรางพื้นฐาน

รายชื่อคูมือ
1. การกอสรางและบํารุงทางและสะพาน
2. การควบคุมอาคาร
3. การสํารวจ ออกแบบและประมาณราคาสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ํา บึงธรรมชาติ
4. การบํารุงรักษาคลองสงน้ํา ดาดคอนกรีต ทั้งสายหลัก สายรอง โครงการสูบน้ํา
ดวยไฟฟา
5. การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาลแบบยั่งยืน
6. การวางผังเมืองรวม
7. การอนุญาตใหปลูกสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําน้ําและการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก
8. งานสถาปนิกผูโดยสาร
9. การควบคุมการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
10. งานวิศวกรรมจราจรทางบก

11. แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนและกระจายการพิจารณาการจัดสรรระบบ
ประปาหมูบาน
การสงเสริมและคุณภาพชีวิต 1. งานสวัสดิการสังคม
2. การปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545
3. การควบคุมหอพักเยาวชน ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.2507
4. การถายโอนภารกิจศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในศาสนสถานใหแก อปท
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ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

ประเภทคูมือ

รายชื่อคูมือ
5. การถายโอนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรให อปท
6. แนวทางการปฏิบัติงานตามคูมือการถายโอนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร
ใหกับ อปท.
7. การฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย
การวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
การบริหาร จัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

8. การแกไขปญหาชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอย
1. การออกใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ
2. การปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
3. งาน ชั่ง ตวง วัด
1. การสงเสริมการลงทุน
2. การดําเนินงานและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
1. การดูแลรักษาและคุมครองที่สาธารณประโยชน
2. การควบคุมไฟปา
3. การพัฒนาปาชุมชน
4. การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทที่ดินรกรางวางเปลา
5. โครงการอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรน้ํา

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
1. การดูแลและรักษาโบราณสถาน
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
ที่มา: สํ า นั ก งานคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

รูปที่ 21
ที่มา:

ตัวอยางคูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี

สื่อการเรียนรูดวยตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สื่อการเรียนรูดวยตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงเปน 13 เลม โดยเลมแรกเปนการ
กลาวถึงวิธีในการใชสื่อการเรียนรู และเปนการสรุปสภาพปญหาและโอกาสของแตละกรณีนวัตกรรม เลม
ที่ 2-13 แสดงถึงนวัตกรรมสรางสรรคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละดาน ผูสนใจสามารถนํา
กรณีศึกษานวัตกรรมทองถิ่นของตนมาประยุกตใชกับทองถิ่นของตน (รูปที่ 22)
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ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

รูปที่ 22

สื่อการเรียนรูดวยตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ สถาบันวิถีใหม

ที่มา:

สถาบันวิถีใหม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ United Nations Development
Programme, Bangkok (www.polsci.chula.ac.th/initiatives/lrn_series.htm)

นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติมบทความจากคอลัมนประชาคมทองถิ่น โดย รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
ตีพิมพในหนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาหวิจารณ (ตารางที่ 5 รูปที่ 23) และ คอลัมนเสียงจากชุมชน คน
พช. (ตารางที่ 6 รูปที่ 24) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งนําเสนอบทความกึ่งโฆษณา
ในหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห ขาวประชาคมทองถิ่น ขอคิด บทวิจารณ และขอมูลจะเปนประโยชนตอ
ผูสนใจศึกษางานดานทองถิ่น ชุมชน
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

ตารางที่ 5 คอลัมนประชาคมทองถิ่น รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

วันที่
7 ม.ค. 54
14 ม.ค. 54
21 ม.ค. 54
28 ม.ค. 54
4 ก.พ. 54
11 ก.พ. 54
25 ก.พ. 54
4 มี.ค. 54
18 มี.ค. 54
1 เม.ย. 54
15 เม.ย. 54
22 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
13 พ.ค. 54
27 พ.ค. 54
3 มิ.ย. 54
10 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
8 ก.ค. 54
29 ก.ค. 54
5 ส.ค. 54
12 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
16 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
14 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54

ชื่อบทความ
จับตาแกไขรัฐธรรมนูญ: ประเด็นรอนทางการเมืองป 54
ชุมชนทองถิ่นสวัสดิการ ทางรอดสังคมไทย
สหกรณบริการบานเอื้ออาทร: ถึงเวลาตองทบทวน
มาตรการผังเมือง บนซากปรักหักพัง
บทเรียนความเขมแข็งของชุมชนไมเรียง
ความสําเร็จของนโยบายรัฐบาล ตองไมอยูบนผลประโยชนของกลุมการเมือง
ปญหาที่ดํารงอยูขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นไทย
ขอเสนอการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อปท.จะเปดพื้นที่ใหประชาชนมีสวนรวมไดอยางไร
บทเรียนนวัตกรรมทองถิ่นและการบริการสาธารณะของ อปท.
ทําอยางไรใหสภาองคกรชุมชนตําบาล เปนรากฐานประชาธิปไตยทองถิ่น
ปญหาของสภาองคกรชุมชนตําบล
ประชาธิปไตยทองถิ่นที่ยิ่งใหญกวาประชาธิปไตยชาติ
รางกฎหมายทองถิ่น "ตายแลว"
บทเรียนรูเทศบาล Murnau จากเยอรมนี
ยุทธศาสตรทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อปท.จะเปนรากฐานประชาธิปไตยไดอยางไร
จุดยืน อปท.ที่มีตอการเลือกตั้ง
ทวนความทรง กอนการเลือกตั้ง
คนชนบทหรือคนเมือง: ใครตั้งรัฐบาล?
หมายเหตุขาราชการสวนทองถิ่น
การคนหา'อัตลักษณของทองถิ่น'
เลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี:อปท.ทานอยูกลุมใด?
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
รวมกันสรางประชาธิปไตยชุมชน
ฤาการมีสวนรวมของประชาชน ใน อปท. จะเปนเพียงพิธีกรรม
การออกกฎระเบียบการอยูรวมกันของคนชุมชนตําบลเวียงเหนือ
มาตรฐานการบริหารงานดานความโปรงใสใน อปท.
9 ป กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น: ทบทวน รื้อสราง
การสรางสังคมรักการอานโดยทองถิ่น
ฤาถึงคราววาระแหงชาติวาดวยการบริหารจัดการน้ํา
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ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

ลําดับ
วันที่
ชื่อบทความ
32
4 พ.ย. 54 การพัฒนาประเทศเติบโตบนความสูญเสีย
33
18 พ.ย. 54 น้ําใจองคกรทองถิ่นเยียวยาผูประสบอุทกภัย
34
25 พ.ย. 54 สิทธิประชาชนที่ฟองรองรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ
35
9 ธ.ค. 54 การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดโดยตรง
36
23 ธ.ค. 54 อาสาสมัครดูแลผูดอยโอกาสขององคกรของชุมชนทองถิ่น
ที่มา: รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม สยามรัฐสัปดาหวิจารณ

รูปที่ 23

ตัวอยางคอลัมนประชาคมทองถิ่น

ที่มา:

รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม สยามรัฐสัปดาหวิจารณ
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

ตารางที่ 6 คอลัมนเสียงจากชุมชน คน พช.
ลําดับ

วันที่

ชื่อบทความ

1

17 ก.ย. 54 ระบบการบริหารของประเทศไทย(1)

2

24 ก.ย. 54 ระบบการบริหารของประเทศไทย (2)

3

1 ต.ค. 54

4

18 ก.พ. 54 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกของการพัฒนาชนบทไทยในศตวรรษหนา (1)

5

25 ก.พ. 54 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกของการพัฒนาชนบทไทยในศตวรรษหนา (2)

6

4 มี.ค. 54

7

11 มี.ค. 54 สังคมไทยตองการ ความสุข หรือ ความเจริญ (1)

8

18 มี.ค. 54 สังคมไทยตองการ ความสุข หรือ ความเจริญ (2)

9

25 มี.ค. 54 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

10

1 เม.ย. 54 ขอมูล จปฐ. ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต และคุณภาพการพัฒนาชนบทไทย

11

16

8 เม.ย. 54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เปาชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหาร
จัดการชีวิตและดูแลชีวิต (1)
15 เม.ย.54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เปาชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหาร
จัดการชีวิตและดูแลชีวิต (2)
22 เม.ย.54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เปาชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหาร
จัดการชีวิตและดูแลชีวิต (3)
29 เม.ย.54 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต : กองทุนคุณธรรมของชุมชน : พลังสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
6 พ.ค. 54 แกหนี้นอกระบบ อยางยั่งยืน"ที่กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง จังหวัด
ปราจีนบุรี
13 พ.ค. 54 OTOP สานสัมพันธสองแผนดิน : มิติใหมทางการตลาดและความสัมพันธระหวางประเทศ

17

20 พ.ค. 54 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ทางเลือกหนึ่งของการแกหนี้นอกระบบโดยคนในชุมชน

18

10 มิ.ย. 54 1 ทศวรรษ ของผลิตภัณฑ OTOP กาวยางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

19

17 มิ.ย. 54 แผนชุมชน: แผนของประชาชนรากฐานของแผนทุกระดับของประเทศ

20

24 มิ.ย. 54 พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาชุมชนที่บานยาง ลุมน้ําแมงอน

21

1 ก.ค. 54

ขอเท็จจริงที่ควรรูเกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) (ตอน 1)

22

8 ก.ค. 54

ขอเท็จจริงที่ควรรูเกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) (ตอน 2)

23

15 ก.ค. 54 หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว: หมูบานแหงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ตอน 1)

24

22 ก.ค. 54 หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว: หมูบานแหงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ตอน 2)

12
13
14
15

ระบบการบริหารของประเทศไทย (จบ)

หญิงเกงในงานพัฒนาชุมชน

28

ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

ลําดับ

วันที่

ชื่อบทความ

25

29 ก.ค. 54 เยาวชน OTOP ผูสืบสานตํานานภูมิปญญาไทย

26

5 ส.ค. 54

28

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา: เสริมสรางความสุขมวล
รวมชุมชนทั่วแผนดิน (ตอน 1)
12 ส.ค. 54 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา: เสริมสรางความสุขมวล
รวมชุมชนทั่วแผนดิน (ตอน 2)
19 ส.ค. 54 OTOP CITY: เมืองแหงภูมิปญญาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกาวไกล

29

26 ส.ค. 54 พัฒนาคือสรางสรรค: สรางสุขทั่วแผนดิน

30

9 ก.ย. 54

31

16 ก.ย. 54 พลังสตรี พลังแหงการพัฒนาชาติ

32

23 ก.ย. 54 ศูนยกระจายและแสดงสินคา OTOP: สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

33

30 ก.ย. 54 50 ปกรมการพัฒนาชุมชน : กาวยางของความอยูดีมีสุขของประชาชน

34

7 ต.ค. 54

35

14 ต.ค. 54 50 ปกรมการพัฒนาชุมชน: ตํานานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 2)

36

21 ต.ค. 54 50 ปกรมการพัฒนาชุมชน: ตํานานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 3)

37

28 ต.ค. 54 ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน นักพัฒนาภาคประชาชน ผูเสียสละเพื่อชุมชน

38

11 พ.ย. 54 ศูนยพักพิง: พึ่งของประชาชนในภาวะวิกฤต

27

พัฒนาคือสรางสรรค: คําตอบอยูที่ประโยชนสุขของประชาชน

50 ปกรมการพัฒนาชุมชน: ตํานานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 1)

ที่มา: หนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห

29

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

รูปที่ 24

ตัวอยางคอลัมนเสียงจากชุมชน คน พช.

ที่มา:

หนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห

งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลา
งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลาเปนการรวบรวมบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
กระจายอํ า นาจ และการปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ส ถาบั น พระปกเกล า นํ า ออกเผยแพร
( www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=4 6 7 &Itemid=9 ) ร า ย ชื่ อ
บทความ งานวิจัยแสดงในตารางที่ 7

30

ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

ตารางที่ 7 งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลา
ลําดับ

ชื่อบทความ งานวิจัย

จํานวน
ผูสนใจ

1

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอยางยั่งยืน

15

2

การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยอปท

7

3

การตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

9

4

การบริหารงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

13

5

การเมืองทองถิ่น การเลือกตั้งนายกอบต

8

6

การเสริมสรางความรูความเขาใจแกผูนําอปท

12

7

การเสริมสรางระบบกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชิงสรางสรรค

9

8

การเสริมสรางสุขภาพทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

7

9

คดีปกครองเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 ประเภท

30

10

ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบและความเปนไปได

7

11

คําพิพากษาในคดีปกครองของอปท

6

12

คูคิด คูมือการมีสวนรวมของประชาชน สําหรับนักบริหารทองถิ่น

4

13

คูมือสมาชิกสภาทองถิ่น

3

14

ดุสิตธานี การทดลองจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2

15

ตอบโจทยสิ่งแวดลอมทองถิ่น

2

16

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล

4

17

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

5

18

บันทึกเรื่องเดนรางวัลพระปกเกลา 52 การมีสวนรวม

3

19

บันทึกเรื่องเดนรางวัลพระปกเกลา 52 การเสริมสรางเครือขาย

4

20

ผนึกกําลังสรางสรรคการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน

4

31

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

21

ฝาวิกฤต สรางโอกาส บทบาททองถิ่นไทย

4

22

ภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นเชิงสรางสรรค

3

23

ระบบและรูปแบบการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของญี่ปุน

3

24

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย

4

25

รวมคิด รวมปฏิรูป การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

6

26

วิถีใหมการพัฒนารายรับทองถิ่นไทย

12

27

วิพากษรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

3

28

สรางการปกครองทองถิ่นใหเปนรากฐานพัฒนาประชาธิปไตย

4

29

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสาธารณะสมบัติของแผนดิน

3

30

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและทองที่ ฐานรากของการสรางสังคมแหงความสมานฉันท

4

31

เยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น

3

32

แนวทางรวมกันในการจัดบริการสาธารณะ

7

33

โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น

7

ที่มา: สถาบันพระปกเกลา

8.

แนวการปฏิบัติที่ดี ทีเ่ กี่ยวของกับ อปท.

แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เปนการนําเสนอบุคลากร และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีแนวการทํางานที่ดีโดยแบงเปนหัวขอหลัก ไดแก รางวัลและเกียรติยศ ปราชญชาวบาน
ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน eco-sghool ตัวอยางการคัดแยกและทิ้งวัตถุที่สามารถนํากลับมาใช
ใหม และตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี

32

ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

รูปที่ 25

เมนูแนวปฏิบตั ิที่ดีของ อปท.
แนวการปฏิบัติที่ดีไดรวบรวมทั้งจากขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปราชญชาวบาน และขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับ อปท. จากสิ่งพิมพตางๆ เอกสารเผยแพร
ตางๆ เชน
•
เรื่องเลาแหงความหลัง 10 ตัวอยางที่ดี (ศึกษาเอกสาร) www.tlg.rmutt.ac.th/?p=750
•
กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา และเทศบาลนครนนทบุรี (เอกสารวิจัย)
www.tlg.rmutt.ac.th/?p=546
•
คุณประยงค รณรงค จากชุมชนไมเรียง (สัมภาษณ) www.tlg.rmutt.ac.th/?p=463
•
คุณสมชาย สมานตระกูล ผูน ําชุมชนลําไทร (สัมภาษณ)
www.tlg.rmutt.ac.th/?p=449
•
คุณ พงษศักดิ์ ยิ่งชนมเจริญ นายกเทศบาลนครยะลา เรือ่ ง "ออเคสตรายะลา"
(สัมภาษณ) www.tlg.rmutt.ac.th/?p=113
นอกจากนี้ยังไดทําการสัมภาษณ บุลคลที่มีความรูเพื่อเผยแพรวิทยุและเว็บไซตในรายการ
กระบวนทัศนความคิด ฝาวิกฤติประเทศไทย โดยทดลองออกอากาศที่คลื่น FM 107.75 แตการ
สัมภาษณนอกหองอัดเสียงมีปญหาในเรื่องความคมชัดของเสียงจึงยังไมสามารถนํามาออกอากาศที่
คลื่น FM 89.5 ได แตไดนําบทสัมภาษณมาตัดตอเพื่อเผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยในรูป IP TV
และผานเว็บไซต www.youtube.com บทสัมภาษณที่นําเสนอประกอบดวย
•
นโยบายสาธารณะ โดย ศ. มิ่งสรรพ ขาวสอาด (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1522 และ
www.youtube.com/watch?v=umdIlGzfLAk&feature=related)
•
การทองเที่ยวไทย โดย ศ. มิ่งสรรพ ขาวสอาด (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=839 และ
www.youtube.com/watch?v=jFFbRbCnD4g&feature=related)
33

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

•
•

•

•
•

ภาวะโลกรอน โดย ศ. มิ่งสรรพ ขาวสอาด (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=836 และ
www.youtube.com/watch?v=5-Ne18tBlPQ&feature=related)
เทศบาลนนทบุรี โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี
(www.tlg.rmutt.ac.th/?p=821 และ
www.youtube.com/watch?v=RpKoC9AdPxo&feature=related)
องคการบริหารสวนตําบลออมเกร็ด โดย นายก อบต.ออมเกร็ด
(www.tlg.rmutt.ac.th/?p=788 และ
www.youtube.com/watch?v=VVwNzjJcEV8&feature=related)
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โดย นายก อบจ.นนทบุรี
(www.tlg.rmutt.ac.th/?p=771 และ (www.youtube.com/watch?v=sffIobM91Zk)
แนวปฏิบตั ิทดี่ ีคุณลุงทองเหมาะ โดย คุณทองเหมาะ แจมแจง
(www.tlg.rmutt.ac.th/?p=760 และ www.youtube.com/watch?v=TpR1IADQJ1E)

รางวัลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
ปจจุบันหลายหนวยงานไดมีการมอบรางวัลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแนวปฏิบัติที่
ดี เพื่อเปนเกียรติยศ เปนกําลังใจใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนตัวอยางใหกับ อปท. อื่น ๆ
รางวัลที่สําคัญไดแก รางวัลพระปกเกลาทองคํา รางวัลพระปกเกลา และอื่นๆ รางวัลและเกียรติยศที่
สําคัญไดแก
• ผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําป
2552 (www.tlg.rmutt.ac.th/data/award.php)
•
รางวัล อปท. ดีเดน ดานสตรีและครอบครัว (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=864)
•
รางวัล อปท. ดานการปองกันการทุจริต (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=886)
•
รางวัล อปท.ดานการดําเนินงานวัฒนธรรม (http://www.tlg.rmutt.ac.th/?p=855)
•
รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (http://www.tlg.rmutt.ac.th/data/)
•
รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน (http://www.tlg.rmutt.ac.th/?p=860)
•
รางวัลพระปกเกลา (http://www.tlg.rmutt.ac.th/?p=485)
•
รางวัลพระปกเกลาทองคํา (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1801)
•
รางวัลอปท.ทีม่ ีความพยายามในการจัดเก็บภาษี (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=886)
•
รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1810)
•
รางวัลผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา
ดีเดนดานการศึกษา (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1857)
•
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน (www.tlg.rmutt.ac.th/data/index.php)
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ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน เปนรางวัลที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มอบใหแกหนวยงานของภาครัฐทั้งที่เปนสวนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และ
ทองถิ่น เพื่อเชิดชูเกียรติ และเปนขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่และหนวยงานที่มีความโดดเดนในการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งคุณภาพการใหบ ริการประชาชน ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึ ง
ปจจุบัน
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป พ.ศ. 2554 แบงเปน 4 ประเภท ไดแก

รางวัลรายกระบวนงาน

รางวัลภาพรวมกระบวนงาน

รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายสวนราชการ

รางวัลนวัตกรรมการใหบริการ
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2550 –
2554 แสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน (เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ประจําป
2550 – 2554
พ.ศ.

ประเภทรางวัล

2550 รายกระบวนงาน

ภาพรวมกระบวนงาน
นวัตกรรมการ
ใหบริการ
มาตรฐานศูนยบริการ
รวม/เคานเตอรบริการ
ประชาชน
2551 กระบวนงานที่มีความ
เชื่อมโยงหลายสวน
ราชการ

นวัตกรรมการ
ใหบริการ

รางวัลที่
งานบริการที่ไดรางวัล
ไดรับ
รางวัลดีเดน การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
รางวัล
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
ชมเชย
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
การรับแจงเกิด-แจงตาย
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
รางวัลดีเดน การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
การขออนุญาตกอสรางอาคารดวยโปรแกรม
ACpMOS
ศูนยบริการรวมจังหวัดสงขลา

รางวัลดีเดน การใหบริการดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

หนวยงาน
เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครสงขลา
เทศบาลนครขอนแกน
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
กรมการปกครอง
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครสงขลา

เทศบาลนครตรัง

รางวัลดีเดน โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ (การใหบริการ เทศบาลนครขอนแกน
ประชาชนตามภารกิจที่ไดรับถายโอน)

การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
เรื่องราวรองทุกข
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เทศบาลนครพิษณุโลก

โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

พ.ศ.

ประเภทรางวัล

การบริหารจัดการ
2552 รายกระบวนงาน

นวัตกรรมการ
ใหบริการ

2553 รายกระบวนงาน

นวัตกรรมการ
ใหบริการ

2554 รายกระบวนงาน

รางวัลที่
งานบริการที่ไดรางวัล
ไดรับ
รางวัล
การจัดทําระบบสารสนเทศรับเรื่องราวรอง
ชมเชย
ทุกข
รางวัลดีเดน ศูนยบริการรวมกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
รางวัลดีเดน ศูนยบริการรวมกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
การใหบริการงานทะเบียนราษฎร
รางวัล
การขออนุญาตกอสรางอาคาร
ชมเชย
การใหบริการออกสูติบัตรและมรณบัตรเชิงรุก
รางวัลดีเดน ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องรอง
ทุกข
รถบริการเคลื่อนที่ ฉับไว พึงใจประชาชน
หองสมุดเคลื่อนที่แหลงความรูสูชุมชน
ศูนยแหงการบริการนครอุดรธานี
รางวัลดีเดน การรับเรื่องราวรองทุกข (สายดวนกุญชร
1559 ตลอด 24 ชั่วโมง)
รางวัล
การใหบริการของเทศบาลแบบเบ็ดเสร็จ
ชมเชย
การรับชําระภาษีทองถิ่น
การใหบริการดานการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน
รางวัลดีเดน การดูแลผูรับโอกาส (โครงการอิ่มทอง อุนใจ
ใกลโรงเรียน)
การใหบริการหองสมุดเทศบาล: อุทยานการ
เรียนรูอยางมีความสุข (Lifestyle Library
Complete)
รางวัล
การใหบริการพื้นฐานดวยระบบสารสนเทศ
ชมเชย
ของศูนยบริการรวมเทศบาลนครลําปาง
รางวัลดีเดน นครปลอดโรคพิษสุนัขบา (Free For Rabies
Phitsanulok City)
อุทยานการเรียนรูครบวงจร
ศูนยบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)
รางวัล
การผาตัดตอกระจกและใสเลนสแกวตาเทียม
ชมเชย
แบบผูปวยนอก
หองสมุดมีชีวิตไรพรมแดน
โรงเรียนในสวน โครงการสงเสริมการเรียนรู
ของชุมชน
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หนวยงาน
เทศบาลนครลําปาง
เขตคลองเตย
เขตตลิ่งชัน
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครตรัง
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครสงขลา
เทศบาลนครขอนแกน
เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาลนครเมืองรอยเอ็ด
เทศบาลนครขอนแกน
เทศบาลนครระยอง
ทศบาลนครขอนแกน
เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครระยอง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เทศบาลนครนครราชสีมา
เทศบาลนครยะลา
เทศบาลนครขอนแกน

ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

พ.ศ.

ประเภทรางวัล

รางวัลที่
ไดรับ

งานบริการที่ไดรางวัล

การพัฒนาเด็กเล็กดวยรูปแบบ Montessori
รางวัลดีเดน โครงการการบริหารทรัพยากรรวมกันเพื่อ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา

กระบวนงานที่มีความ
เชื่อมโยงหลายสวน
ราชการ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หนวยงาน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
อบจ. อุดรธานี

ปราชญชาวบาน
ปราชญชาวบานตามนิยามศัพทของสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน หมายถึงบุคคลผูเปน
เจาของภูมิปญญาชาวบานที่ไดนําภูมิปญญามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตจนประสบผลสําเร็จและ
สามารถเชื่อมโยงคุณคาของอดีตกับปจจุบันไดอยางเหมาะสม และถายทอดไปยังผูที่ตองการเรียนรู
ตัวอยางปราชญชาวบานรายบุคคล ไดแก นายชาลี มาระแสง จังหวัดอํานาจเจริญ นายทองหลอ เจน
ไธสง นายถวิล เสียงแจว หรือปราชญชาวบานบางรายจะรวมกลุมเปนเครือขาย ศูนยการศึกษา และ
ศูนยเรียนรู เชน ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ศูนยศึกษาและพัฒนาวนเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยศรียวง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตาบล ลาพญากลาง ศูนยเรียนรูเกษตรธรรมชาติ เอ็มโอเอ ลพบุรี ศูนยเกษตรพยุงขวัญบานบาง
กระเบียน ศูนยเรียนรูกลุมรวมทุนวิสาหกิจชุมชนตําบลหนองแซง ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน บ าน บ.ช.ท. เปนตน รวมทั้งปราชญ ชาวบานที่ไดรับการยกยองจากสถาบันพระปกเกล า
(www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1138)
โรงเรียนสิง่ แวดลอม (eco-school)
โรงเรียนสิ่งแวดลอม หรือ eco-school เปนการนําเสนอบทเรียนออนไลน (e-Learning) ของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย โรงเรียน
เมืองกระบี่และโรงเรียนบางประกง (บวร) บทเรียนทั้งสองพัฒนาโดยบริษัท Learn Tech ซึ่งเปน
บริ ษั ท ภายใต ก ารกํ า กั บ ของ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (สวทช.)
จุดประสงคของการเผยแพรเพื่อเปนตนแบบการเรียนรูและขยายผลโรงเรียนสิ่งแวดลอมในชุมชน
(http://203.158.253.140/wbi/eco-school/index.htm)
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

รูปที่ 26: โรงเรียนสิ่งแวดลอม (eco-school)
ที่มา:

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาโดยบริษัท

Learn Tech สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
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ชุดโครงการวิจัย
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน

ตัวอยางการคัดแยกและทิ้งวัตถุที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือขยะ
เปนการนําแนวคิดการคัดแยกขยะของเมือง ADACHI ประเทศญี่ปุนมาปรับเปลี่ยนเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําไปประยุกตใชภายในชุมชน (รูปที่ 27)

รูปที่ 27

ตัวอยางการคัดแยกและทิ้งวัตถุที่สามารถนํากลับมาใชใหม
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดแี ละธนาคารความคิด
ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดีประกอบดวยแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน ทองถิ่นตางๆ ที่ดําเนินการใน
เรื่องตางๆ จนประสบความสําเร็จ เปนตัวอยางที่ดีที่ใหหนวยงานอื่นสามารถนํามาประยุกตใชได
(www.tlg.rmutt.ac.th/?page_id=3113) เชน
•
ระบบสวัสดิการชุมชน
•
สถาบันการเงินชุมชนตําบลบางระกํา
•
รูปแบบการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในองคการบริหารสวนตําบล
•
เพราะ ฮักเมืองนาน
•
บทบาท อปท.ในการสรางเสริมสุขภาพและขอเสนอเชิงนโยบาย
•
บทบาท อปท. กับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 14 แหง
•
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
•
ตลาดกลางบานสอง ชองทางพึ่งตนเองของทองถิ่น
•
การพัฒนาและแกไขปญหาชุมชน ดวยการจัดการพัฒนา
•
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ
•
การจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรประจําทองถิ่น
•
กระบวนทัศนใหมในการพัฒนาทองถิ่น
•
สถาบันการเงินชุมชนตําบลบางระกํา
•
ระบบสวัสดิการชุมชน
•
ชุมชนขยะทองคํา
•
ชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี
ธนาคารความคิดเปนการถอดบทเรียนของบุคลากรในชุมชนทองถิ่นรวมกับสถาบันการศึกษา
เพื่อนําแนวปฏิบัติที่ดีเปนตัวอยางใหชุมชน ทองถิ่นอื่นสามารถนําไปประยุกตไชไดงาย ตัวอยาง
ธนาคารความคิด ประกอบดวย (www.tlg.rmutt.ac.th/?page_id=7118)
•
ธนาคารความคิด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
•
ธนาคารความคิด การจัดการภัยพิบัติ
•
ธนาคารความคิด การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
•
ธนาคารความคิด การดูแลสุขภาพชุมชน
•
ธนาคารความคิด การบริหารจัดการทองถิ่นแบบมีสวนรวม
•
ธนาคารความคิด การเรียนรูของเด็กและเยาวชน
•
ธนาคารความคิด เกษตรกรรมยั่งยืน
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9.

การแลกเปลีย่ นเรียนรู

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนชองทางที่จัดไวสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานเว็บบอรด (Webboard) และเครือขายสังคม (Social Network)
กระดานแลกเปลี่ยนบทเรียน เครือขายศูนยการเรียนรู สสส. และการสัมภาษณพิเศษ อนึ่งในชวงที่
เกิดอุทกภัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่และผลกระทบขึ้นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (www.tlg.rmutt.ac.th/?page_id=5334) (รูปที่ 28)

รูปที่ 28

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

เครือขายศูนยการเรียนรู สสส.
ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ( ส ส ส . )
(www.thaihealth.or.th/about/get-to-know) (รูปที่ 29) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มี
รายได จ ากภาษี ส รรพสามิ ต ยาสู บ และสุ ร าในอั ต ราร อ ยละ 2 ต อ ป ทํ า หน า ที่ จุ ด ประกาย กระตุ น
สนับสนุน และประสานความรวมมือกับกลุมบุคคล องคกร และชุมชนทั่วไป เรียกวาภาคีสรางเสริม
สุขภาพ จุดประสงคหลักคือความมุงหวังใหคนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ดาน กาย จิต ปญญา สังคม เพื่อ
รวมสรางประเทศไทยใหนาอยู
สสส. ไดรวมมือกับภาคีในการกําหนดนโยบายสาธารณะ มาตรการสรางเสริมสุขภาพ และ
จัดการระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และ
การบริหารจัดการเพื่อสรางเสริมสุขภาพในองคกรทุกระดับ
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รูปที่ 29

เครือขายศูนยการเรียนรู สสส.

สัมภาษณพิเศษ
สัมภาษณพิเศษเปนการนําบทสัมภาษณของหนังสือสยามรัฐสัปดาหวิจารณผูถูกสัมภาษณจะ
เปนผูที่ทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผูสัมภาษณ
หลักไดแก ทีมขาวภูมิภาค ปรีชา หยั่งทะเล อัมพร สิทธิผา กิตติพงษ ตรีเมฒ เปนตน ถึงแมผูถูก
สัมภาษณบางทานจะพนวาระแลว แตแนวคิด ผลงานสมควรที่จะมีการเก็บบันทึกเพื่อใหผูที่สนใจ
สามารถนําไปประยุกตใชได เชน บทสัมภาษณของคุณชูเกียรติ มุทธากาญจน อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง คุณวุฒิ มงคลประจักษ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม อาจารยประจํา
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมสงเคราะหศ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน
(www.tlg.rmutt.ac.th/?page_id=6945)
10.

กองทุนสุขภาพทองถิ่น ชุมชน

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา
47 และมาตรา 48(4) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑให
องคกรชุมชนองคกรเอกชน และภาคเอกชนที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร ดําเนินงาน และ
บริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ
โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ ให
คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ไดกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกความรวมมือเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่องการบริหารจัดการระบบ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนในระดั บ ท อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ ระหว า งหน ว ยงานหลั ก 7
หนวยงาน ไดแก
•
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
•
กระทรวงสาธารณสุข
•
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
•
กระทรวงมหาดไทย
•
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
•
สมาคมสันติบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
•
สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
หน ว ยงานดั ง กล า วจะร ว มมื อ กั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบบ
หลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยเนนเรื่องการแพทยฉุกเฉิน การ
สร า งเสริ มสุ ข ภาพ การปอ งกัน โรค และการฟ นฟู ส มรรถภาพที่จํ า เป นต อสุ ข ภาพ การดํา รงชี วิ ต
ตลอดจนสงเสริมใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ ผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุมคนพิการ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง โดยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของบุคคลในพื้นที่
เป า หมายหลั ก เพื่ อ เป น การสร า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพให กั บ ประชาชนทุ ก คนในพื้ น ที่ โ ดย
สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมตามความพรอม ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดกําหนด
เปาหมายรวมกันระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหง
ประเทศไทยไวดังตอไปนี้
•
พ.ศ. 2549 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหรื อ เทศบาลนํ า ร อ ง จํ า นวน 800 แห ง ทั่ ว
ประเทศ (อําเภอละ 1 แหง)
•
พ.ศ. 2550 -2551 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล ที่มีความพรอม
•
พ.ศ. 2551-2552 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลทุกแหง
ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนสุขภาพทองถิ่น และตัวอยางกรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ
แสดงในเว็บไซต ไดแก

โรงพยาบาลแพทยแผนไทย จ.สระแกว

โรงพยาบาลทีบ่ านสรางไดอยางไร

ระบบหลักประกันสุขภาพทองถิ่น อ.บางใหญ

ระบบสุขภาพระดับอําเภอ

ภาพรวมการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานยาง 2553
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ซีบีอารพัฒนาคุณภาพชีวิต
คลินิกสี่มุมเมือง กับการบริการสาธารณสุขยุคใหม
การบูรณาการงานวิถีเอดส-วิถีเพศในเยาวชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น ต.หนองแหน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อ.บึงนาราง

11. RSS ของแผนงาน นสธ.
อารเอสเอส (Really Simple Syndication หรือ RSS) เปนเว็บฟด (Web Feed) ซึ่งมีรูปแบบ
ขอมูลของภาษา XML ใชเพื่อการแบงปนหัวเรื่อง ขอมูลระหวางเว็บไซต หรือเพื่อดึงขาวจากเว็บตางๆ
มาแสดงบนเว็บตนทาง เชน เว็บ www.tlg.rmutt.ac.th ไดนําลิงคของแผนงานสรางเสริมนโยบาย
สาธารณะ (นสธ.) (www.thuhpp.net ) มาติดไวที่หนาเว็บ เมื่อ นสธ. แกไขขอมูลจะทําใหขอมูลของ
เว็บ นสธ. ที่วางอยูบน www.tlg.rmutt.ac.th เปลี่ยนไปดวย (รูปที่ 30)

รูปที่ 30
RSS แผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะ (นสธ.)
12. สถิติที่สําคัญ
สถิ ติ ที่ สํ า คั ญ จะแทรกอยู ใ นเมนู หั ว เรื่ อ งต า งๆ แต จ ะนํ า มาแยกเป น อี ก ส ว นหนึ่ ง สถิ ติ ที่
เกี่ยวกับ อปท. มีจํานวนมาก ดังนั้นการวิเคราะหและเผยแพรจะตองดําเนินการและนําเสนออยาง
ตอเนื่อง
13. เว็บเชื่อมโยง (Link)
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก จุดประสงคของการทําเว็บ
เชื่อมโยงคือชวยใหผูที่สนใจศึกษาเรื่องทองถิ่น ชุมชน สามารถเขาไปคนหาขอมูลเพิ่มเติม ตัวอยาง
การเชื่อมโยงเว็บไซตที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
•
กรมการพัฒนาชุมชน
•
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฐานขอมูลรางวัลพระปกเกลา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทําเนียบชุมชนตัวอยางดานสิ่งแวดลอม
ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
สถาบันวิถีใหมทองถิ่น
ทําเนียบปราชญ
ไทยเอ็นจีโอ
คลังภูมิปญญาโอทอป
ไทยตําบลดอทคอม
ฐานขอมูลหนวยงานภาครัฐ
องคกรบริหารสวนตําบล
แหลงขอมูลทองถิ่น
ผลสํารวจทัศนคติของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คูมือบริการประชาชน
คูมือบริการประชาชน – กรมการปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอมูลภัยพิบัติในพื้นที่ของ อปท
สํานักงานสถิติแหงชาติ- แหลงขอมูลทองถิ่น
สํานักงานสถิติแหงชาติ-เว็บไซตหนวยงานทองถิ่น
ปญหาความรับผิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระบบสารสนเทศ งานสุขภาพภาคประชาชน
สํานักงานโครงการนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ครูเทศบาล
การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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โครงการยอยที่ 3 ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กองทุนอบต.
กลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น
สมาคมขาราชการและพนักงานจางทองถิ่น
เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
United Nations Development Programme: Thailand
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ฝายชุมชนและสังคม
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน
เอกสารการศึกษาเกี่ยวกับทองถิ่น

14. สรุป
การศึกษาระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนการศึกษาที่ยังตองมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะขอมูล สารสนเทศมีจํานวนมาก มีความเปนพลวัต แตการจัดเก็บ
อยู ใ นรู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น การจั ด เก็ บ ไม เ ป น ระบบ ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารเก็ บ รวบรวม วิ เ คราะห
สังเคราะห เพื่อใหสามารถนําไปใชงาน และเกิดประโยชน ขณะที่ขอมูลบางประเภทคอนขางหาไดยาก
แผนการดําเนินการในระยะตอไปประกอบดวย
•
ปรับปรุงขอมูล ฐานขอมูลใหทันสมัย เปนปจจุบัน
•
ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความสวยงาม
•
สรางการมีสวนรวมจากองคกรที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และ
บุคลากร เพื่อเปนแหลงรวมและแลกเปลี่ยนองคความรู
•
รวบรวมแหลงเรียนรูใหเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ บทความทางวิชาการ กรณีศึกษา แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี
•
ศึกษาองคกรปกครองทองถิ่นของตางประเทศเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดี และการใหบริการ
•
วิเคราะหสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของ
•
วิเคราะหองคกรเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) โดยการนําตัวชี้วัด ดัชนีที่
สําคัญตางๆ เชน ผลการศึกษาของ ดร.พนินทร เครือไทย ที่ทําการศึกษาตัวแปรจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ เชน ฐานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช2ค.) ฐานขอมูลความ
จําเปนขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย) ฐานขอมูล
ประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองของ อปท. (ปตอ.) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ระบบข อ มู ล กลางของกรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย
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