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รายงานฉบับสมบูรณ
ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพ่ือการเรียนรู

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพ่ือการเรียนรู
รวมกัน ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือทําการบูรณาการสารสนเทศที่หนวยงานองคกรสวนทองถิ่นตางๆ ได
พัฒนาขึ้น แตยังไมไดถูกนํามาใชประโยชนเต็มประสิทธิภาพ เปนการนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห
เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรที่ประสบความสําเร็จมาเปนเคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นและสรางมาตรฐานที่ดีโดยเฉพาะการใหบริการกับประชาชนและ
ทองถิ่น 

รายงานฉบับสมบูรณเปนการสรุปผลการดําเนินการของโครงการฯ โดยมีผลลัพธที่สําคัญดังน้ี 
• พัฒนาฐานขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทเพื่อใหงายตอ

การคนหา แกไขเปลี่ยนแปลง ออกรายงาน และนําไปสูการเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) 

• รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหรางวัลตางๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ 
• รวบรวมกฎหมาย และแหลงความรู  
• ศึกษา จัดทําขอมูลเก่ียวกับการคลังทองถิ่น กองทุนสุขภาพทองถิ่น การเชื่อมโยงไป

ยังเว็บไซตที่สําคัญ  
• ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตใหมีความนาสนใจ 
• นําเสนอขอมูล บทความ นักวิชาการ ผูบริหารองคกรสวนทองถิ่น ทั้งในรูปแบบการ

รวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ  
จากการศึกษาตอเน่ือง คณะวิจัยไดทําการเปลี่ยนแปลงบางเมนูใหเหมาะสมแตยังครอบคลุม

เน้ือหาท่ีกําหนดไวในขอบเขตของโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลงานที่นําเผยแพรในเว็บไซต หรือแผน
ที่เว็บไซต (Sitemap) ไดดังน้ี (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แผนที่เวบ็ไซต (Sitemap) ระบบสารสนเทศ อปท. เพ่ือการเรียนรูรวมกัน 
ลําดับ ขอมูลหลัก รายละเอียด 

1 เกี่ยวกับโครงการ  ความเปนมาและความสําคัญ 
 วัตถุประสงคของโครงการ 
 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ผูใชประโยชน 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 รายงานความกาวหนา 

2 สารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
(e-Local Government) 

 อปท. รูปแบบพิเศษ 
 องคการบริหารสวนจังหวัด 
 องคการบริหารสวนตําบล 

 เทศบาลนคร 
 เทศบาลเมือง 
 เทศบาลตําบล 
 ตัวชี้วัด 

3 กฎหมาย/ระเบียบ/
ขอบังคับ/มติครม. 

 การขนสง 
 การเงินการคลัง 
 การจัดต้ังและบริหารงานท่ัวไป 
 การบริหารงานบุคคล 
 การศึกษา 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ภัยพิบัติ 
 รัฐธรรมนูญ 
 สาธารณสุข 

4 การคลังทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณ 
 รายได รายจาย 
 

 คําถามท่ีพบบอย 
 เกี่ยวกับงบประมาณ  
 เกี่ยวกับการคลังทองถ่ิน 
 เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี 

5 องคความรูของงานวิจัย 
รายงานผลการศึกษา 

 งานเขียนนายแพทย ประเวศ วะสี 
 ประชาคมทองถ่ิน รศ.ดร.โกวิทย 

พวงงาม 
 เสียงจากชุมชน คน พช. 
 บทความวิชาการและงานวิจัย 

 คูมือการบริหารจัดการ อปท. 
 มาตรฐานการการบริหาร อปท. 
 ส่ือการเรียนรูดวยตนเองสถาบันวิถีใหม 
 รายการกระบวนทัศนความคิดฝาวิกฤติ

ประเทศไทย 
6 แนวการปฏิบัติท่ีดี 

(Good Practice)  
ท่ีเกี่ยวของกับ อปท. 

 รางวัลและเกียรติยศ 
 ปราชญชาวบาน 
 ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน  

 eco-school 
 ตัวอยางแนวปฏิบัติท่ีดี 
 เรื่องเลาแหงความหลัง 10 ตัวอยางท่ีดี 

7 กองทุนสุขภาพทองถ่ิน 
8 การแลกเปล่ียนเรียนรู  เว็บบอรด  

 กระดานแลกเปล่ียนบทเรียน  
 คูคิดมิตรแท อปท. 

 สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
 เครือขายสังคม (Social Network) 
 คลังรูปภาพ 

9 RSS แผนงาน นสธ.  
10 สถิติท่ีสําคัญ (แทรกอยูตามเนื้อหาที่นําเสนอ) 
11 เชื่อมโยงเว็บไซตตางๆ ของหนวยงานของ อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
12 อ่ืนๆ   Download 

 สายดวน Call Center 
 ขาว ประเด็นรอน 

 ท่ีอยู ติดตอ 
 ขาวสังคม อปท. 
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1. การพัฒนาเว็บไซตระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรูรวมกัน  

 คณะวิจัยไดพัฒนาโครงสรางเว็บทา (Web Portal) ระบบสารสนเทศ อปท.เพ่ือการเรียนรู
รวมกัน จากการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).และสถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (PPSI) โดยการนําเสนอสารสนเทศตามกรอบ
แนวคิดที่ไดนําเสนอในตารางที่ 1 โดยการจัดทําเมนู และองคประกอบตางๆ ไวที่ เว็บไซต 
www.tlg.rmutt.ac.th/ ตามรูป 1  

 
รูปที่ 1 เว็บทาระบบสารสนเทศ อปท.เพ่ือการเรียนรูรวมกัน (www.tlg.rmutt.ac.th/) 

การพัฒนาโครงสรางเว็บทา (Web Portal) ระบบสารสนเทศ อปท.เพ่ือการเรียนรูรวมกัน ไดมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาและรูปแบบใหนาสนใจตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีดังนี้ 

• ใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เชน รูปภาพ วิดีโอ เพ่ือใหเว็บไซตมีความสวยงาม นาสนใจ 
• เพ่ิมเติมเนื้อหาเพ่ือใหตัวแบบเว็บไซตเปลี่ยนจากเว็บไซตเพ่ือการนําเสนอ (Web 

Presence) เปนเว็บสารสนเทศ (Informative Web) ซ่ึงเปนการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับ
เว็บไซตในเชิงวิชาการ เปนเว็บไซตที่นําไปสูการถายทอด (Tranformative Learning) 
และการจัดเก็บองคความรู 

• เปลี่ยนแปลงที่อยูเว็บไซตจากหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร (IP address) 
(http://203.158.253.98/) เปนที่อยูของเว็บไซต (URL) www.tlg.rmutt.ac.th  เพ่ือให
งายตอการจดจํา โดย tlg ยอมาจาก Thai Local Government (รูปที่ 1)  

  การสรางเว็บไซตใชพ้ืนที่เครื่องแมขาย (Server) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เนื่องจากมีพ้ืนที่เก็บขอมูลขนาดใหญ อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยมี
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ความเร็วสูงงายตอการนําเขาขอมูล การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลทําไดงาย อยางไรก็
ตามเม่ือการสงมอบงานสิ้นสุดอาจจะมีการจดท่ีอยูเว็บไซตใหมโดยใชชื่ออ่ืนที่เหมาะสม 
ใชเคร่ืองแมขายภายนอกภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะวิจัย
ยังคงดูแลเพ่ิมเติมเน้ือหาใหเปนปจจุบัน 

• เพ่ิมขอมูลหรือสารสนเทศท่ีไดรับการวิเคราะหสังเคราะหแลวใหสมบูรณทุกเมนู 
• เพ่ิมหัวขอขาวที่นาสนใจ และจัดเก็บรูปภาพ 
• เพ่ิมเว็บเชื่อมโยงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของและเปนประโยชนกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
• ปรับแตงใหเว็บไซตใหมีความสวยงามมากขึ้น และมีเนื้อหาสาะที่เปนประโยชนตอ

ประชาชน และหนวยงานที่ตองการสารสนเทศ  

2. สถิติผูเยี่ยมชม 
 ในชวงแรกของการพัฒนาเว็บไซต ไดมีการนับจํานวนผูเยี่ยมชมโดยใช StatPress ซ่ึงเปน 
plugin ที่ชวยเก็บขอมูลจํานวนผูเยี่ยมชม ตั้งแต 7 กรกฎาคม 2554 แตเน่ืองจากเว็บไซตไดใชเคร่ืองแม
ขายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซ่ึงประสบกับภาวะอุทกภัย ทําใหตองปดเว็บไซตไปใน
ชวงเวลาหนึ่ง คณะนักวิจัยจึงไดเปลี่ยนจํานวนนับผูเยีย่มชมใหมตั้งแต 23 ธันวาคม 2554 โดยใชงาน
ผานเว็บไซต histats.com (www.histats.com/viewstats/?SID=1758521&f=1) ซ่ึงใหรายละเอียดของ
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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รูปที่ 2 สถิติผูเยี่ยมชมเว็บไซตผาน www.histats.com 
 จากการสืบคนโดยใชคําหลักจาก www.google.com ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ถาพิมพโดยใช
คําคนหลัก สารสนเทศ อปท. เรียนรู จะพบหัวเรื่องที่เก่ียวของจํานวน 813,000 รายการ โดยเว็บไซต 
www.tlg.rmutt.ac.th จะอยูใน 6 อันดับแรก (รูปที่ 3) 
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รูปที่ 3  ผลการสืบคนเว็บทาระบบสารสนเทศ อปท.เพ่ือการเรียนรูรวมกัน ผาน google.com  
 
3. เก่ียวกับโครงการ 

 ขอมูลเก่ียวกับโครงการเปนการอธิบายเนื้อหาที่เก่ียวของกับโครงการระบบสารสนเทศองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพ่ือการเรียนรู ในประเด็น ความเปนมา ความสําคัญของโครงการ 
วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน ผูใชประโยชน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งนําเสนอ
รายงานความกาวหนาของโครงการ (รูปที่ 4) 
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รูปที่ 4  เก่ียวกับโครงการ  

4. 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 จํานวน 

1 องคการบริหารสวนจังหวัด   76 

2 เทศบาล   2,010 

เทศบาลนคร 27 

เทศบาลเมือง 145 

เทศบาลตําบล 1,838 

3 องคการบริหารสวนตําบล   5,765 

4 องคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

  2 

รวม   7,853 

ท่ีมา: สวนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  
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 ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล ไดนํามาพัฒนาใหอยูในรูป
ฐานขอมูล ซ่ึงสามารถเขาดูไดที่ www.tlg.rmutt.ac.th/info/ โดยผูใชงานสามารถเลือกเมนูที่แสดง
ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการไดแก  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 องคการบริหารสวนจังหวัด    
 องคการบริหารสวนตําบล 
 เทศบาลนคร 
 เทศบาลเมือง 
 เทศบาลตําบล 
ตัวอยางเชนเม่ือเลือกองคการบริหารสวนจังหวัดจะไดขอมูลที่เก่ียวของประกอบดวย รายชื่อ   

ที่อยูเว็บไซต และรายละเอียดของหนวยงานที่ตองการ (รูปที่ 5 และ 6)  

 
รูปที่ 5  ขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัด จากระบบสารสนเทศ อปท. เพ่ือการเรียนรู 
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รูปที่ 6  รายละเอียดของขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัดที่เลอืก 

  
 ขอมูลจากฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํามาออกรายงานไดดีขึ้น เชน 
รายงานสรุปขอมูลจํานวน อปท. แยกรายจังหวัด รายงานสรุปขนาด อปท. รายงานสรุปจํานวน
เว็บไซต อปท. และรายงานสรุปขอมูลโครงการ อปท. ตัวอยางรายงานแสดงในรูปที่ 7-9 

 
รูปที่ 7 รายงานสรุปจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแยกรายจังหวัด 
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รูปที่ 8  รายงานสรุปจํานวนเวบ็ไซตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
รูปที่ 9  สรุปขอมูลโครงการเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เม่ือตองการดูรายละเอียดโครงการ ตางๆ เชน โครงการการพัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการ     
สุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม จะไดรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสมาชิกของโครงการ และ
สรุปขอมูลโครงการโดยรวม โดยโครงการดังกลาว มีสมาชิก 23 องคกร ประกอบดวย 1 เทศบาลเมือง 
3 เทศบาลตําบล และ 19 องคการบริหารสวนตําบล (รูปที่ 10) 



ชุดโครงการวิจัย                                                                                                                                                       
การศึกษานโยบายสาธารณะเพ่ือขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน 
  	

11	
	

 
รูปที่ 10  ตัวอยางสมาชกิโครงการการพัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการสุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม 

  
 จากการศึกษาพบวาชวงตั้งแตเดือนเมษายน 2555 ถึงปจจุบัน (1 กรกฎาคม 2555) ขอมูลที่
ไดเก็บรวบรวมมีการเปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากรายชื่อผูบริหารองคกรมีการเปล่ียนแปลงจากการพน
วาระ และการจัดการเลือกตั้งใหม รวมทั้งการถูกลอบสังหาร องคกรมีการพัฒนาเว็บไซตเพ่ิมจํานวน
มากขึ้น และหลายองคกรมีการยกฐานะ การยุบรวม เชน การยกฐานะของเทศบาลเมืองรังสิต เปน
เทศบาลนครรังสิต ดังนั้นจะตองมีการสอบทานขอมูลตอเน่ืองเพ่ือความถูกตองหลังจากสงมอบงาน 
เชน ชื่อนายก อบจ. นายก อบต. นายกเทศมนตรี ที่อยูเว็บไซต ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตัวชี้วัด 
ระบบสารสนเทศไดรวบรวมตัวชี้วัดจากแหลงตางๆ แตเนื่องจากขอมูลของแตละแหลง เชน 
• กชช2ค. (ฐานขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน) และ จปฐ. (ฐานขอมูลความจาเปนขั้น

พ้ืนฐาน) จัดทําโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
• ปตอ. (ฐานขอมูลประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองของอปท.) 

จัดทําโดย สานักงานคณะกรรมการ การกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สํานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี 

• ฐานขอมูลกลางของอปท .  จัดทําโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

• รายงานประจําปของอบต. ซ่ึง อบต.แตละแหงจัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
ตามภาระกิจดานตางๆ  
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จากการศึกษาพบวาขอมูลตามตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นยังขาดความสมบูรณ คณะวิจัยจึงไดนํา
ตัวชี้วัด ปตอ. หรือ ฐานขอมูลประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองของอปท. จัดทํา
โดย สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เปนพ้ืนฐานในการนําเขาขอมูลตามตัวชี้วัด เนื่องจากมีความสมบูรณในสวนสถิติ
พ้ืนฐานดานสมาชิกชุมชน โครงสรางและส่ิงอํานวยความสะดวกเชิงกายภาพ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจะ
ไมมากนักเชน จํานวนโรงเรียน สถานีอนามัย ถนน แหลงน้ํา หลังจากนั้นจึงจะนําตัวชี้วัดจาก
หนวยงานอื่นๆ ในสวนที่เพ่ิมเติมจากตัวชี้วัด ปตอ. มาบูรณาการเพ่ือใหภาพรวมตัวชี้วัดสมบูรณขึ้น 
ทั้งนี้การจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (Benchmarking) กับหนวยงานอ่ืนได 

อยางไรก็ตามถึงแมตัวชี้วัด ปตอ. จะมีความสมบูรณมากกวาตัวชี้วัดอ่ืน 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  เว็บเพจที่แสดงการเขาถึงรายละเอียดขอมูลตวัชีว้ัด 
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รูปที่ 12  ตัวอยางรายละเอียดขอมูลตวัชีว้ัดของ อบต. กกดู 

5. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติคณะรัฐมนตรี  

 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน
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) 
กฎหมายเก่ียวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายไดทองถิ่น (http://bit.ly/q4dIGU) และ 
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น (http://bit.ly/oN3lXn) เปนตน โดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่
ตองการ แตเพ่ือความสะดวกในการคนควาคณะนักวิจัยจึงไดรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี แลวนํามาจัดหมวดหมูเพ่ือใหงายตอการเขาถึง ไดแก (รูปที่ 13 และ 14)  

 การขนสง 
 การเงินการคลัง 
 การจัดตั้งและบริหารงานทั่วไปอปท. 
 การบริหารงานบุคคล 
 การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ภัยพิบัติ 
 รัฐธรรมนูญ 
 สาธารณสุข 
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รูปที่ 13 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 

 
รูปที่ 14 ตัวอยางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มตคิณะรัฐมนตร ี

6. การคลังทองถิ่น  

การคลังทองถิ่นประกอบดวยการจัดทํางบประมาณ รายไดรายจายของทองถิ่น และคําถามที่
ถามบอย (FAQ) 

รายไดทองถิ่น เปนการนําเสนอนโยบายและวิธีการจัดเก็บภาษีทองถิ่น ผลสรุปรายไดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551-2553 และรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต พ.ศ. 2542-2554 
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มาตรการการจัดเก็บรายไดและสัดสวนและหลักเกณฑการจัดสรรรายได เชน รอยละของการจัดเก็บ
รายไดแตละประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รูปที่ 15) สัดสวนของรายไดทองถิ่นตอรายได
รัฐบาล (รูปที่ 16) 

 
รูปที่ 15 รอยละของการจัดเก็บรายไดแตละประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
รูปที่ 16 สัดสวนของรายไดทองถิ่นตอรายไดรัฐบาล 
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คําถามที่ถามบอย (FAQ) เปนการรวบรวมคําถามคําตอบเก่ียวกับงบประมาณ การคลังทองถิ่น 
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซ่ึงผูตอบคือ “สิงหทองถิ่น” และ อาจารย สกล  ลีโนทัย อดีต
ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น ตัวอยางคําถามที่ถามบอยแสดงในรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17 คําถามที่ถามบอย 
ท่ีมา: สิงหทองถ่ิน 

7. องคความรูของงานวิจัย รายงานผลการศึกษา 

 เปนการรวบรวมองคความรูจากนักวิชาการที่เปนผูเชี่ยวชาญดานงานทองถิ่น ชุมชน รวมทั้ง
บทความวิชาการ มาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เมนูหลัก
ประกอบดวย (รูปที่ 18) 

 ประชาคมทองถิ่น รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม 
 รายงานการศึกษา 
 โครงการคูคิดมิตรแท อปท. 
 งานเขียนนายแพทย ประเวศ วะส ี
 งานวิจัย 
 บทความวิชาการ 
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ 
 คูมือการบริหารจัดการ อปท. 
 สื่อการเรียนรูดวยตนเอง สถาบันวถิีใหม 
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 บทความเสียงจากชุมชน คน พช. 
 งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลา 
 เจาะประเด็นรอน อปท. 

 
รูปที่ 18 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
ใหสามารถนําไปปฏิบัติและขยายผลใหกลายเปนนโยบายสาธารณะที่ดีได โดยการสนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษาเขาไปทํางานกับทองถิ่นและรวมพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีมีความสําคัญตอชุมชน
ทองถิ่น การดําเนินโครงการเปนรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น (อปท.) และภาคประชาสังคมเพ่ือสรางและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีทั้งในปจจุบันและ
อนาคต (รูปที่ 19) ตัวอยางงานวิจัยภายใตโครงการคูคิดมิตรแท อปท. ไดแก 

1. กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะดานการอนุ รักษและการใชประโยชน
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.วีระศักด์ิ จุลดาลัย) 

6. สิทธิของประชาชนในการจัดการปาชายเลนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น         
(อ.กรกฎ ทองขะโชค) 

7. การพัฒนานโยบายสาธารณะ เพ่ือวางผังจัดการพ้ืนที่สีเขียวในตําบอลทาขอนยาง 
(ดร.ณพงศ นพเกตุ) 

8. การพัฒนามาตรฐานตลาดการคาชายแดนไทย กรณีศึกษา ตลาดโรงเกลือ จังหวัด
สระแกว (อ. นพรัตน วงศวิทยาพาณิชย) 

9. การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดพิษณุโลก (อ.นิพนธ นนทโคตร) 

10. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรประมง: กรณีการจัดการทรัพยากรก้ังตั๊กแตนของชุมชนบากันเคย ตําบล
ตันหยงโป อําเภอเมือง จังหวัดสตูล (อ. พรพิมล เชื้อดวงผุย)  

11. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการเสนทางลํานํ้าเข็ก พ้ืนที่ศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบลวังนกแอนแกงโสภาและเทศบาลตําบลบานแยง จังหวัดพิษณุโลก (อ. รัดเกลา 
เปรมประสิทธิ์) 

12. แผนกลยุทธการส่ือสารแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติและการยอมรับการ
ทําเกษตรโดยไมใชเคมีของเกษตรกรต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม (ดร.สุชาดา แสง
ดวงดี) 

13. การผลิตยางพาราในเขตจังหวัดพะเยา และบทบาทการสนับสนุนของ อบต. (อ.อริยา 
เผาเคร่ือง) 
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รูปที่ 19 โครงการคูคิดมิตรแท อปท. 

 มาตรฐานการบริการสาธารณะ 
 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําและเผยแพรมาตรฐานการบริการสาธารณะทั้ง 4 
ดาน จํานวน 48 มาตรฐาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่ดี มีมาตรฐาน 
(ตารางที่ 3) ตัวอยางมาตรฐานการบริการสาธารณะแสดงในรูปที่ 20 
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ตารางที่ 3 มาตรฐานการบริการสาธารณะ 

ดาน มาตรฐานการบริการสาธารณะ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเทา 
2. มาตรฐานทางระบายน้ํา
3. มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ
4. มาตรฐานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก
5. มาตรฐานระบบน้ําสะอาด
6. มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
7. มาตรฐานการควบคุมอาคาร
8. มาตรฐานการวางผังเมือง
9. มาตรฐานสะพาน
10. มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
11. มาตรฐานสถานีขนสงทางบก
12. มาตรฐานสถานีขนสงทางนํ้า
13. มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

ดานคุณภาพชีวิต 1. มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
2. มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3. มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ
4. มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน
5. มาตรฐานสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
6. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ
7. มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
8. มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถ่ิน
9. มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี
10. มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส
11. มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
12. มาตรฐานการจัดการท่ีอยูอาศัยผูมีรายไดนอย
13. มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค

ดานการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และรักษาความสงบ
เรียบรอย 

1. มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 
2. มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. มาตรฐานการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
4. มาตรฐานดานการทะเบียนและอนุญาต
5. มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ
6. มาตรฐานหอกระจายขาว
7. มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
8. มาตรฐานหอพัก
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ดาน มาตรฐานการบริการสาธารณะ 

9. มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
10. มาตรฐานโรงฆาสัตว

ดานการลงทุน ทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอม และ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน 
2. มาตรฐานการสงเสริมการทองเท่ียว 
3. มาตรฐานตลาด 
4. มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 
5. มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน  
6. มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน 
7. มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม  
8. มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน
9. มาตรฐานการดูแลท่ีสาธารณประโยชน
10. มาตรฐานการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
11. มาตรฐานบําบัดน้ําเสีย

ท่ีมา: กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 
รูปท่ี 20 ตัวอยางมาตรฐานการบริการสาธารณะ 
ท่ีมา: กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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 คูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 คูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนคูมือปฏิบัติงานตามแผนการกระจาย
อํานาจ 6 ดาน รวม 30 รายการตามที่ปรากฏในตารางที่ 4 สําหรับตัวอยางคูมือการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แสดงในรูปที่ 21 

• ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 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 รายชื่อคูมือ 

โครงสรางพ้ืนฐาน 1. การกอสรางและบํารุงทางและสะพาน 

2. การควบคุมอาคาร 

3. การสํารวจ ออกแบบและประมาณราคาสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ํา บึงธรรมชาติ 

4. การบํารุงรักษาคลองสงน้ํา ดาดคอนกรีต ท้ังสายหลัก สายรอง โครงการสูบน้ํา
ดวยไฟฟา 

5. การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาลแบบยั่งยืน 

6. การวางผังเมืองรวม 

7. การอนุญาตใหปลูกส่ิงปลูกสรางลวงลํ้าลําน้ําและการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก 

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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ประเภทคูมือ รายชื่อคูมือ 

5. การถายโอนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรให อปท 

6. แนวทางการปฏิบัติงานตามคูมือการถายโอนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร
ใหกับ อปท. 

7. การฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม 

8. การแกไขปญหาชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอย 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

1. การออกใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ 

2. การปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 

3. งาน ชั่ง ตวง วัด 

การวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว 

1. การสงเสริมการลงทุน 

2. การดําเนินงานและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 

การบริหาร จัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม 

1. การดูแลรักษาและคุมครองที่สาธารณประโยชน 

2. การควบคุมไฟปา 

3. การพัฒนาปาชุมชน 

4. การดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทท่ีดินรกรางวางเปลา 

5. โครงการอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  

1. การดูแลและรักษาโบราณสถาน 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
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รูปที่ 21 ตัวอยางคูมือการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
สื่อการเรียนรูดวยตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สื่อการเรียนรูดวยตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงเปน 13 เลม โดยเลมแรกเปนการ

กลาวถึงวิธีในการใชสื่อการเรียนรู และเปนการสรุปสภาพปญหาและโอกาสของแตละกรณีนวตักรรม เลม
ที่ 2-13 แสดงถึงนวัตกรรมสรางสรรคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละดาน ผูสนใจสามารถนํา
กรณีศึกษานวัตกรรมทองถิ่นของตนมาประยุกตใชกับทองถิ่นของตน (รูปที่ 22) 
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รูปที่ 22  สื่อการเรียนรูดวยตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ สถาบันวิถีใหม 
ท่ีมา:  สถาบันวิถีใหม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ United Nations Development  

Programme, Bangkok (www.polsci.chula.ac.th/initiatives/lrn_series.htm)   
 นอกจากน้ียังไดเพ่ิมเติมบทความจากคอลัมนประชาคมทองถิ่น โดย รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม 
ตีพิมพในหนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาหวิจารณ (ตารางที่ 5 รูปที่ 23) และ คอลัมนเสียงจากชุมชน คน 
พช. (ตารางที่ 6 รูปที่ 24) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงนําเสนอบทความก่ึงโฆษณา
ในหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห ขาวประชาคมทองถิ่น ขอคิด บทวิจารณ และขอมูลจะเปนประโยชนตอ
ผูสนใจศึกษางานดานทองถิ่น ชุมชน 
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ตารางที่ 5 คอลัมนประชาคมทองถิ่น รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม 

ลําดับ วันท่ี ชื่อบทความ 
1 7 ม.ค. 54 จับตาแกไขรัฐธรรมนูญ: ประเด็นรอนทางการเมืองป 54 

2 14 ม.ค. 54 ชุมชนทองถ่ินสวัสดิการ ทางรอดสังคมไทย   

3 21 ม.ค. 54 สหกรณบริการบานเอื้ออาทร: ถึงเวลาตองทบทวน  

4 28 ม.ค. 54 มาตรการผังเมือง บนซากปรักหักพัง       

5 4 ก.พ. 54 บทเรียนความเขมแข็งของชุมชนไมเรียง        

6 11 ก.พ. 54 ความสําเร็จของนโยบายรัฐบาล ตองไมอยูบนผลประโยชนของกลุมการเมือง  

7 25 ก.พ. 54 ปญหาท่ีดํารงอยูขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินไทย  

8 4 มี.ค. 54 ขอเสนอการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

9 18 มี.ค. 54 อปท.จะเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนมสีวนรวมไดอยางไร      

10 1 เม.ย. 54 บทเรียนนวัตกรรมทองถ่ินและการบริการสาธารณะของ อปท.   

11 15 เม.ย. 54 ทําอยางไรใหสภาองคกรชุมชนตําบาล เปนรากฐานประชาธิปไตยทองถ่ิน  

12 22 เม.ย. 54 ปญหาของสภาองคกรชุมชนตําบล      

13 29 เม.ย. 54 ประชาธิปไตยทองถ่ินท่ีย่ิงใหญกวาประชาธิปไตยชาติ      

14 13 พ.ค. 54 รางกฎหมายทองถ่ิน "ตายแลว"  

15 27 พ.ค. 54 บทเรียนรูเทศบาล Murnau จากเยอรมนี         

16 3 มิ.ย. 54 ยุทธศาสตรทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   

17 10 มิ.ย. 54 อปท.จะเปนรากฐานประชาธิปไตยไดอยางไร  

18 17 มิ.ย. 54 จุดยืน อปท.ท่ีมีตอการเลือกต้ัง        

19 1 ก.ค. 54 ทวนความทรง กอนการเลือกต้ัง        

20 8 ก.ค. 54 คนชนบทหรือคนเมือง: ใครตั้งรัฐบาล?    

21 29 ก.ค. 54 หมายเหตุขาราชการสวนทองถ่ิน        

22 5 ส.ค. 54 การคนหา'อัตลักษณของทองถ่ิน'   

23 12 ส.ค. 54 เลือก อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี:อปท.ทานอยูกลุมใด?     

24 26 ส.ค. 54 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน         

25 2 ก.ย. 54 รวมกันสรางประชาธิปไตยชุมชน        

26 16 ก.ย. 54 ฤาการมีสวนรวมของประชาชน ใน อปท. จะเปนเพียงพิธีกรรม   

27 23 ก.ย. 54 การออกกฎระเบียบการอยูรวมกันของคนชุมชนตําบลเวียงเหนือ     

28 30 ก.ย. 54 มาตรฐานการบริหารงานดานความโปรงใสใน อปท.     

29 7 ต.ค. 54 9 ป กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน: ทบทวน รื้อสราง  

30 14 ต.ค. 54 การสรางสังคมรักการอานโดยทองถ่ิน        

31 21 ต.ค. 54 ฤาถึงคราววาระแหงชาติวาดวยการบริหารจัดการน้ํา 
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ลําดับ วันท่ี ชื่อบทความ 
32 4 พ.ย. 54 การพัฒนาประเทศเติบโตบนความสูญเสีย         

33 18 พ.ย. 54 น้ําใจองคกรทองถ่ินเยียวยาผูประสบอุทกภัย      

34 25 พ.ย. 54 สิทธิประชาชนที่ฟองรองรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ       

35 9 ธ.ค. 54 การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดโดยตรง       

36 23 ธ.ค. 54 อาสาสมัครดูแลผูดอยโอกาสขององคกรของชุมชนทองถ่ิน 

ท่ีมา:  รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 

 
รูปที่ 23  ตัวอยางคอลมันประชาคมทองถิ่น  
ท่ีมา:  รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 
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ตารางที่ 6 คอลัมนเสียงจากชุมชน คน พช. 

ลําดับ วันท่ี ชื่อบทความ 

1 17 ก.ย. 54 ระบบการบริหารของประเทศไทย(1) 

2 24 ก.ย. 54 ระบบการบริหารของประเทศไทย (2)       

3 1 ต.ค. 54 ระบบการบริหารของประเทศไทย (จบ) 

4 18 ก.พ. 54 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกของการพัฒนาชนบทไทยในศตวรรษหนา (1) 

5 25 ก.พ. 54 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกของการพัฒนาชนบทไทยในศตวรรษหนา (2) 

6 4 มี.ค. 54 หญิงเกงในงานพัฒนาชุมชน  

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. ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิต และคุณภาพการพัฒนาชนบทไทย  

11 8 เม.ย. 54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เปาชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหาร
จัดการชีวิตและดูแลชีวิต (1) 

12 15 เม.ย.54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เปาชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหาร
จัดการชีวิตและดูแลชีวิต (2) 

13 22 เม.ย.54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เปาชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหาร
จัดการชีวิตและดูแลชีวิต (3) 

14 29 เม.ย.54 กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต : กองทุนคุณธรรมของชุมชน : พลังสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

15 6 พ.ค. 54 แกหนี้นอกระบบ อยางย่ังยืน"ท่ีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานขอนขวาง จังหวัด
ปราจีนบุรี 

16 13 พ.ค. 54 OTOP สานสัมพันธสองแผนดิน : มิติใหมทางการตลาดและความสัมพันธระหวางประเทศ 

17 20 พ.ค. 54 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ทางเลือกหน่ึงของการแกหนี้นอกระบบโดยคนในชุมชน 

18 10 มิ.ย. 54 1 ทศวรรษ ของผลิตภัณฑ OTOP กาวยางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

19 17 มิ.ย. 54 แผนชุมชน: แผนของประชาชนรากฐานของแผนทุกระดับของประเทศ        

20 24 มิ.ย. 54 พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาชุมชนท่ีบานยาง ลุมน้ําแมงอน 

21 1 ก.ค. 54 ขอเท็จจริงท่ีควรรูเกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) (ตอน 1) 

22 8 ก.ค. 54 ขอเท็จจริงท่ีควรรูเกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) (ตอน 2) 

23 15 ก.ค. 54 หมูบาน OTOP เพ่ือการทองเท่ียว: หมูบานแหงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ตอน 1) 

24 22 ก.ค. 54 หมูบาน OTOP เพ่ือการทองเท่ียว: หมูบานแหงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ตอน 2) 
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ลําดับ วันท่ี ชื่อบทความ 

25 29 ก.ค. 54 เยาวชน OTOP ผูสืบสานตํานานภูมิปญญาไทย  

26 5 ส.ค. 54 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา: เสริมสรางความสุขมวล
รวมชุมชนท่ัวแผนดิน  (ตอน 1) 

27 12 ส.ค. 54 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา: เสริมสรางความสุขมวล
รวมชุมชนท่ัวแผนดิน  (ตอน 2) 

28 19 ส.ค. 54 OTOP CITY: เมืองแหงภูมิปญญาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกาวไกล 

29 26 ส.ค. 54 พัฒนาคือสรางสรรค: สรางสุขท่ัวแผนดิน  

30 9 ก.ย. 54 พัฒนาคือสรางสรรค: คําตอบอยูท่ีประโยชนสุขของประชาชน       

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 50 ปกรมการพัฒนาชุมชน: ตํานานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 1)     

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 ผูเสียสละเพ่ือชุมชน 

38 11 พ.ย. 54 ศูนยพักพิง: พ่ึงของประชาชนในภาวะวิกฤต 

ท่ีมา: หนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห 
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รูปที่ 24  ตัวอยางคอลัมนเสียงจากชุมชน คน พช. 
ท่ีมา:  หนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห 

 งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลา 
 งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลาเปนการรวบรวมบทความ งานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
กระจาย อํานาจ  และการปกครองส วนทองถิ่ น  ที่ สถาบันพระปกเกล า นํ าออกเผยแพร 
( 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 
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ตารางที่ 7 งานศึกษาของสถาบันพระปกเกลา 

ลําดับ ชื่อบทความ งานวิจัย จํานวน
ผูสนใจ 

1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตอยางยั่งยืน 15

2 การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยอปท 7

3 การตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 9

4 การบริหารงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 13

5 การเมืองทองถ่ิน การเลือกต้ังนายกอบต 8

6 การเสริมสรางความรูความเขาใจแกผูนําอปท 12

7 การเสริมสรางระบบกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชิงสรางสรรค 9

8 การเสริมสรางสุขภาพทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 7

9 คดีปกครองเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 ประเภท 30

10 ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบและความเปนไปได 7

11 คําพิพากษาในคดีปกครองของอปท 6

12 คูคิด คูมือการมสีวนรวมของประชาชน สําหรับนักบริหารทองถ่ิน 4

13 คูมือสมาชิกสภาทองถ่ิน 3

14 ดุสิตธานี การทดลองจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2

15 ตอบโจทยส่ิงแวดลอมทองถ่ิน 2

16 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 4

17 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 5

18 บันทึกเรื่องเดนรางวัลพระปกเกลา 52 การมีสวนรวม 3

19 บันทึกเรื่องเดนรางวัลพระปกเกลา 52 การเสริมสรางเครือขาย 4

20 ผนึกกําลังสรางสรรคการพัฒนาทองถ่ินท่ีย่ังยืน 4
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21 ฝาวิกฤต สรางโอกาส บทบาททองถ่ินไทย 4

22 ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินเชิงสรางสรรค 3

23 ระบบและรูปแบบการจัดเก็บภาษีทองถ่ินของญี่ปุน 3

24 รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย 4

25 รวมคิด รวมปฏิรูป การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 6

26 วิถีใหมการพัฒนารายรับทองถ่ินไทย 12

27 วิพากษรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 3

28 สรางการปกครองทองถ่ินใหเปนรากฐานพัฒนาประชาธิปไตย 4

29 องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสาธารณะสมบัติของแผนดิน 3

30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินและทองท่ี ฐานรากของการสรางสังคมแหงความสมานฉันท 4

31 เยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถ่ิน 3

32 แนวทางรวมกันในการจัดบริการสาธารณะ 7

33 โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถ่ิน 7

ท่ีมา: สถาบันพระปกเกลา 

8. แนวการปฏบิัติที่ดี ทีเ่ก่ียวของกับ อปท.  

แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เปนการนําเสนอบุคลากร และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีแนวการทํางานที่ดีโดยแบงเปนหัวขอหลัก ไดแก รางวัลและเกียรติยศ ปราชญชาวบาน 
ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน eco-sghool ตัวอยางการคัดแยกและทิ้งวัตถุที่สามารถนํากลับมาใช
ใหม และตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี  
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รูปที่ 25 เมนูแนวปฏิบตัิที่ดีของ อปท. 

 แนวการปฏิบัติที่ดีไดรวบรวมทั้งจากขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปราชญชาวบาน และขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของกับ อปท. จากส่ิงพิมพตางๆ เอกสารเผยแพร
ตางๆ เชน 

• เรื่องเลาแหงความหลัง 10 ตัวอยางที่ดี (ศึกษาเอกสาร) www.tlg.rmutt.ac.th/?p=750  
• กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา และเทศบาลนครนนทบรุี (เอกสารวิจัย) 

www.tlg.rmutt.ac.th/?p=546  
• คุณประยงค รณรงค จากชุมชนไมเรียง (สัมภาษณ) www.tlg.rmutt.ac.th/?p=463  
• คุณสมชาย สมานตระกูล ผูนําชุมชนลําไทร (สัมภาษณ) 

www.tlg.rmutt.ac.th/?p=449  
• คุณ พงษศักด์ิ ยิ่งชนมเจริญ นายกเทศบาลนครยะลา เรือ่ง "ออเคสตรายะลา" 

(สัมภาษณ) www.tlg.rmutt.ac.th/?p=113  
 นอกจากนี้ยังไดทําการสัมภาษณ บุลคลที่มีความรูเพ่ือเผยแพรวิทยุและเว็บไซตในรายการ
กระบวนทัศนความคิด ฝาวิกฤติประเทศไทย โดยทดลองออกอากาศที่คลื่น FM 107.75  แตการ
สัมภาษณนอกหองอัดเสียงมีปญหาในเรื่องความคมชัดของเสียงจึงยังไมสามารถนํามาออกอากาศท่ี
คลื่น FM 89.5 ได แตไดนําบทสัมภาษณมาตัดตอเพ่ือเผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยในรูป IP TV 
และผานเว็บไซต www.youtube.com บทสัมภาษณที่นําเสนอประกอบดวย 

• นโยบายสาธารณะ โดย ศ. ม่ิงสรรพ ขาวสอาด (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1522 และ 
www.youtube.com/watch?v=umdIlGzfLAk&feature=related)  

• การทองเที่ยวไทย โดย ศ. ม่ิงสรรพ ขาวสอาด (www.tlg.rmutt.ac.th/?p=839 และ  
www.youtube.com/watch?v=jFFbRbCnD4g&feature=related)  
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• ภาวะโลกรอน โดย ศ. ม่ิงสรรพ 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)  

• แนวปฏิบตัิทีดี่คุณลุงทองเหมาะ โดย คุณทองเหมาะ แจมแจง
(www.tlg.rmutt.ac.th/?p=760  และ www.youtube.com/watch?v=TpR1IADQJ1E) 

 รางวลัที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ 
 ปจจุบันหลายหนวยงานไดมีการมอบรางวัลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแนวปฏิบัติที่
ดี เพ่ือเปนเกียรติยศ เปนกําลังใจใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง และเปนตัวอยางใหกับ อปท. อ่ืน ๆ 
รางวัลที่สําคัญไดแก รางวัลพระปกเกลาทองคํา รางวัลพระปกเกลา และอ่ืนๆ รางวัลและเกียรติยศที่
สําคัญไดแก 

• ผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 
2552 (www.tlg.rmutt.ac.th/data/award.php)  

• รางวัล อปท. ดีเดน ดานสตรีและครอบครวั (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.ทีมี่ความพยายามในการจัดเก็บภาษ ี(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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 รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน เปนรางวัลที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มอบใหแกหนวยงานของภาครัฐทั้งที่เปนสวนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และ
ทองถิ่น เพ่ือเชิดชูเกียรติ และเปนขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่และหนวยงานที่มีความโดดเดนในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการประชาชน ซ่ึงไดจัดใหมีขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึง
ปจจุบัน 
 รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป พ.ศ. 2554 แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

 รางวัลรายกระบวนงาน  
 รางวัลภาพรวมกระบวนงาน  
 รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายสวนราชการ  
 รางวลันวัตกรรมการใหบริการ  

 รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2550 – 
2554 แสดงในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน (เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ประจําป 
2550 – 2554 

พ.ศ. ประเภทรางวัล รางวัลท่ี
ไดรับ 

งานบริการท่ีไดรางวัล หนวยงาน 

2550 รายกระบวนงาน รางวัลดีเดน การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี 
รางวัล
ชมเชย   

การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน  เทศบาลนครตรัง 
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลนครสงขลา 
การรับแจงเกิด-แจงตาย  เทศบาลนครขอนแกน 
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมกระบวนงาน รางวัลดีเดน  การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
กรมการปกครอง 

นวัตกรรมการ
ใหบริการ 

การขออนุญาตกอสรางอาคารดวยโปรแกรม 
ACpMOS 

เทศบาลนครพิษณุโลก 

มาตรฐานศูนยบริการ
รวม/เคานเตอรบริการ
ประชาชน 

ศูนยบริการรวมจังหวัดสงขลา  เทศบาลนครสงขลา 

2551 กระบวนงานที่มีความ
เชื่อมโยงหลายสวน
ราชการ 

รางวัลดีเดน การใหบริการดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เทศบาลนครตรัง 

นวัตกรรมการ
ใหบริการ 

รางวัลดีเดน โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ (การใหบริการ
ประชาชนตามภารกิจที่ไดรับถายโอน) 

เทศบาลนครขอนแกน 

การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม
เรื่องราวรองทุกข 

เทศบาลนครพิษณุโลก 
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พ.ศ. ประเภทรางวัล รางวัลท่ี
ไดรับ 

งานบริการท่ีไดรางวัล หนวยงาน 

รางวัล
ชมเชย 

การจัดทําระบบสารสนเทศรับเรื่องราวรอง
ทุกข 

เทศบาลนครลําปาง 

การบริหารจัดการ รางวัลดีเดน ศูนยบริการรวมกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  

เขตคลองเตย 

2552 รายกระบวนงาน รางวัลดีเดน ศูนยบริการรวมกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  

เขตตล่ิงชัน 

การใหบริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครพิษณุโลก  
รางวัล
ชมเชย 

การขออนุญาตกอสรางอาคาร เทศบาลนครตรัง 
การใหบริการออกสูติบัตรและมรณบัตรเชิงรุก เทศบาลนครเชียงราย 

นวัตกรรมการ
ใหบริการ 

รางวัลดีเดน ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องรอง
ทุกข 

เทศบาลนครลําปาง  

รถบริการเคล่ือนท่ี ฉับไว พึงใจประชาชน เทศบาลนครสงขลา  
หองสมุดเคล่ือนท่ีแหลงความรูสูชุมชน เทศบาลนครขอนแกน  
ศูนยแหงการบริการนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี  

2553 รายกระบวนงาน รางวัลดีเดน การรับเรื่องราวรองทุกข (สายดวนกุญชร 
1559 ตลอด 24 ชั่วโมง) 

เทศบาลนครหาดใหญ 

รางวัล
ชมเชย 

การใหบริการของเทศบาลแบบเบ็ดเสร็จ  เทศบาลนครเมืองรอยเอ็ด 
การรับชําระภาษีทองถ่ิน  เทศบาลนครขอนแกน 
การใหบริการดานการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน 

เทศบาลนครระยอง 

นวัตกรรมการ
ใหบริการ 

รางวัลดีเดน การดูแลผูรับโอกาส (โครงการอิ่มทอง อุนใจ 
ใกลโรงเรียน)  

ทศบาลนครขอนแกน 

การใหบริการหองสมุดเทศบาล: อุทยานการ
เรียนรูอยางมีความสุข (Lifestyle Library 
Complete) 

เทศบาลนครพิษณุโลก 

รางวัล
ชมเชย 

การใหบริการพ้ืนฐานดวยระบบสารสนเทศ
ของศูนยบริการรวมเทศบาลนครลําปาง 

เทศบาลนครลําปาง 

2554 รายกระบวนงาน รางวัลดีเดน นครปลอดโรคพิษสุนัขบา (Free For Rabies 
Phitsanulok City) 

เทศบาลนครพิษณุโลก 

อุทยานการเรียนรูครบวงจร เทศบาลนครระยอง 
ศูนยบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

รางวัล
ชมเชย 

การผาตัดตอกระจกและใสเลนสแกวตาเทียม
แบบผูปวยนอก 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

หองสมุดมีชีวิตไรพรมแดน เทศบาลนครยะลา 
โรงเรียนในสวน โครงการสงเสริมการเรียนรู
ของชุมชน 

เทศบาลนครขอนแกน 
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พ.ศ. ประเภทรางวัล รางวัลท่ี
ไดรับ 

งานบริการท่ีไดรางวัล หนวยงาน 

การพัฒนาเด็กเล็กดวยรูปแบบ Montessori เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
กระบวนงานท่ีมีความ
เชื่อมโยงหลายสวน
ราชการ 

รางวัลดีเดน โครงการการบริหารทรัพยากรรวมกันเพ่ือ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา 

อบจ. อุดรธานี 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

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 บาน บ.ช.ท. เปนตน รวมทั้งปราชญชาวบานที่ไดรับการยกยองจากสถาบันพระปกเกลา 
(www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1138)  

โรงเรียนส่ิงแวดลอม (eco-school) 
 โรงเรียนสิ่งแวดลอม หรือ eco-school เปนการนําเสนอบทเรียนออนไลน (e-Learning) ของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย โรงเรียน
เมืองกระบ่ีและโรงเรียนบางประกง (บวร) บทเรียนทั้งสองพัฒนาโดยบริษัท Learn Tech ซ่ึงเปน
บริษัทภายใตการกํากับของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
จุดประสงคของการเผยแพรเพ่ือเปนตนแบบการเรียนรูและขยายผลโรงเรียนสิ่งแวดลอมในชุมชน 
(http://203.158.253.140/wbi/eco-school/index.htm)  
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รูปที่ 26: โรงเรียนสิ่งแวดลอม (eco-school) 
ท่ีมา:  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พัฒนาโดยบริษัท 

Learn Tech สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
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ตัวอยางการคัดแยกและทิ้งวตัถุที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือขยะ 
เปนการนําแนวคิดการคัดแยกขยะของเมือง ADACHI ประเทศญี่ปุนมาปรับเปลี่ยนเพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําไปประยุกตใชภายในชุมชน (รูปที่ 27) 

 
รูปที่ 27 ตัวอยางการคดัแยกและทิ้งวัตถุที่สามารถนํากลับมาใชใหม 
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40	
	

ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดีและธนาคารความคิด 
ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดีประกอบดวยแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน ทองถิ่นตางๆ ที่ดําเนินการใน

เร่ืองตางๆ จนประสบความสําเร็จ เปนตัวอยางที่ดีที่ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนํามาประยุกตใชได 
(www.tlg.rmutt.ac.th/?page_id=3113) เชน 

• ระบบสวัสดิการชุมชน   
• สถาบันการเงินชุมชนตําบลบางระกํา 
• รูปแบบการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในองคการบริหารสวนตําบล 
• เพราะ ฮักเมืองนาน 
• บทบาท อปท.ในการสรางเสริมสุขภาพและขอเสนอเชงินโยบาย 
• บทบาท อปท. กับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 14 แหง 
• ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• ตลาดกลางบานสอง ชองทางพึ่งตนเองของทองถิ่น 
• การพัฒนาและแกไขปญหาชุมชน ดวยการจัดการพัฒนา 
• การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ 
• การจัดทําเสนทางการทองเท่ียวเชิงเกษตรประจําทองถิ่น 
• กระบวนทัศนใหมในการพัฒนาทองถิ่น 
• สถาบันการเงินชุมชนตําบลบางระกํา 
• ระบบสวัสดิการชุมชน 
• ชุมชนขยะทองคํา 
• ชุมชนบานหวยสะพานสามัคค ี

 ธนาคารความคิดเปนการถอดบทเรียนของบุคลากรในชุมชนทองถิ่นรวมกับสถาบันการศึกษา
เพ่ือนําแนวปฏิบัติที่ดีเปนตัวอยางใหชุมชน ทองถิ่นอ่ืนสามารถนําไปประยุกตไชไดงาย ตัวอยาง
ธนาคารความคิด ประกอบดวย (www.tlg.rmutt.ac.th/?page_id=7118)  

• ธนาคารความคิด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• ธนาคารความคิด การจัดการภัยพิบัต ิ
• ธนาคารความคิด การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 
• ธนาคารความคิด การดูแลสุขภาพชุมชน 
• ธนาคารความคิด การบริหารจัดการทองถิ่นแบบมีสวนรวม 
• ธนาคารความคิด การเรียนรูของเด็กและเยาวชน 
• ธนาคารความคิด เกษตรกรรมยั่งยืน 
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9. การแลกเปลีย่นเรียนรู 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนชองทางที่จัดไวสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานเว็บบอรด (Webboard) และเครือขายสังคม (Social Network) 
กระดานแลกเปลี่ยนบทเรียน เครือขายศูนยการเรียนรู สสส. และการสัมภาษณพิเศษ อน่ึงในชวงที่
เกิดอุทกภัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่และผลกระทบขึ้นกับ
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 านกอ งทุ น สนั บ ส นุ นก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพ  (สสส . ) 

(www.thaihealth.or.th/about/get-to-know) (รูปที่ 29) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มี
รายไดจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตรารอยละ 2 ตอป ทําหนาที่จุดประกาย กระตุน 
สนับสนุน และประสานความรวมมือกับกลุมบุคคล องคกร และชุมชนทั่วไป เรียกวาภาคีสรางเสริม
สุขภาพ จุดประสงคหลักคือความมุงหวังใหคนไทยมีสุขภาพดีครบส่ีดาน กาย จิต ปญญา สังคม เพ่ือ
รวมสรางประเทศไทยใหนาอยู  

สสส. ไดรวมมือกับภาคีในการกําหนดนโยบายสาธารณะ มาตรการสรางเสริมสุขภาพ และ
จัดการระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และ
การบริหารจัดการเพ่ือสรางเสริมสุขภาพในองคกรทุกระดับ  
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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 ผลงานสมควรที่จะมีการเก็บบันทึกเพ่ือใหผูที่สนใจ
สามารถนําไปประยุกตใชได เชน บทสัมภาษณของคุณชูเกียรติ มุทธากาญจน อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง คุณวุฒิ มงคลประจักษ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม อาจารยประจํา
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน 
(www.tlg.rmutt.ac.th/?page_id=6945)  

10. กองทุนสุขภาพทองถิ่น ชมุชน 

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 
47 และมาตรา 48(4) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑให
องคกรชุมชนองคกรเอกชน และภาคเอกชนที่ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร ดําเนินงาน และ
บริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ 
โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ ให
คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ไดกําหนดหลักเกณฑ
เพ่ือใหองคกรดังกลาวเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพ้ืนที่ โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน 



ชุดโครงการวิจัย                                                                                                                                                       
การศึกษานโยบายสาธารณะเพ่ือขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน 
  	

43	
	

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2550 เร่ืองการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ ระหวางหนวยงานหลัก 7 
หนวยงาน ไดแก  

• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
• กระทรวงสาธารณสุข  
• กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
• กระทรวงมหาดไทย  
• สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  
• สมาคมสันติบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
• สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  

 หนวยงานดังกลาวจะรวมมือกันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยเนนเรื่องการแพทยฉุกเฉิน การ
สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ การดํารงชีวิต 
ตลอดจนสงเสริมใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ ผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุมคนพิการ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง โดยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของบุคคลในพื้นที่ 

เปาหมายหลักเพ่ือเปนการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนทุกคนในพื้นที่โดย
สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมตามความพรอม ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดกําหนด
เปาหมายรวมกันระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหง
ประเทศไทยไวดังตอไปน้ี  

• พ.ศ. 2549 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนํารอง จํานวน 800 แหงทั่ว
ประเทศ (อําเภอละ 1 แหง) 

• พ.ศ. 2550 -2551 องคการบริหารสวนตาํบลหรือเทศบาล ที่มีความพรอม 
• พ.ศ. 2551-2552 องคการบริหารสวนตาํบลหรือเทศบาลทุกแหง  
ขอมูลเก่ียวกับกองทุนสุขภาพทองถิ่น และตัวอยางกรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แสดงในเว็บไซต ไดแก 
 โรงพยาบาลแพทยแผนไทย จ.สระแกว 
 โรงพยาบาลทีบ่านสรางไดอยางไร 
 ระบบหลักประกันสุขภาพทองถิ่น อ.บางใหญ 
 ระบบสขุภาพระดับอําเภอ 
 ภาพรวมการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
 แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพ อบต.บานยาง 2553 
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 ซีบีอารพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คลินิกสี่มุมเมือง กับการบริการสาธารณสขุยุคใหม 
 การบูรณาการงานวิถีเอดส-วิถีเพศในเยาวชน 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น ต.หนองแหน 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อ.บึงนาราง 

11. RSS ของแผนงาน นสธ. 

อารเอสเอส (Really Simple Syndication หรือ RSS) เปนเว็บฟด (Web Feed) ซ่ึงมีรูปแบบ
ขอมูลของภาษา XML ใชเพ่ือการแบงปนหัวเรื่อง ขอมูลระหวางเว็บไซต หรือเพ่ือดึงขาวจากเว็บตางๆ 
มาแสดงบนเว็บตนทาง เชน เว็บ www.tlg.rmutt.ac.th ไดนําลิงคของแผนงานสรางเสริมนโยบาย
สาธารณะ (นสธ.) (www.thuhpp.net ) มาติดไวที่หนาเว็บ เม่ือ นสธ. แกไขขอมูลจะทําใหขอมูลของ
เว็บ นสธ. ที่วางอยูบน www.tlg.rmutt.ac.th  เปลี่ยนไปดวย (รูปที่ 30) 

 
รูปที่ 30 RSS แผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะ (นสธ.) 
12. สถิติที่สําคญั 

สถิติที่สําคัญจะแทรกอยูในเมนู หัวเรื่องตางๆ แตจะนํามาแยกเปนอีกสวนหนึ่ง สถิติที่
เก่ียวกับ อปท. มีจํานวนมาก ดังนั้นการวิเคราะหและเผยแพรจะตองดําเนินการและนําเสนออยาง
ตอเนื่อง  

13. เว็บเชื่อมโยง (Link)  

เว็บไซตที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก จุดประสงคของการทําเว็บ
เชื่อมโยงคือชวยใหผูที่สนใจศึกษาเรื่องทองถิ่น ชุมชน สามารถเขาไปคนหาขอมูลเพ่ิมเติม ตัวอยาง
การเชื่อมโยงเว็บไซตที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก  

• กรมการพัฒนาชุมชน 
• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
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• สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
• ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• ฐานขอมูลรางวัลพระปกเกลา  
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
• สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
• มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• ทําเนียบชุมชนตัวอยางดานสิ่งแวดลอม 
• ศูนยขอมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท 
• สถาบันวิถีใหมทองถิ่น 
• ทําเนียบปราชญ 
• ไทยเอ็นจีโอ 
• คลังภูมิปญญาโอทอป 
• ไทยตําบลดอทคอม 
• ฐานขอมูลหนวยงานภาครัฐ 
• องคกรบริหารสวนตําบล 
• แหลงขอมูลทองถิ่น 
• ผลสํารวจทัศนคติของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• คูมือบริการประชาชน 
• คูมือบริการประชาชน – กรมการปกครอง  
• กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
• กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
• สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• ขอมูลภัยพิบัติในพ้ืนที่ของ อปท 
• สํานักงานสถิติแหงชาติ- แหลงขอมูลทองถิ่น 
• สํานักงานสถิติแหงชาติ-เว็บไซตหนวยงานทองถิ่น 
• ปญหาความรับผิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• ระบบสารสนเทศ งานสุขภาพภาคประชาชน 
• สํานักงานโครงการนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน  
• ครูเทศบาล 
• การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
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• กองทุนอบต. 
• กลุมเพ่ือนขาราชการสวนทองถิ่น 
• สมาคมขาราชการและพนักงานจางทองถิ่น 
• เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• United Nations Development Programme: Thailand  
• งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ฝายชุมชนและสังคม 
• สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
• รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน 
• เอกสารการศึกษาเก่ียวกับทองถิ่น 

14. สรุป 

การศึกษาระบบสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนการศึกษาที่ยังตองมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพราะขอมูล สารสนเทศมีจํานวนมาก มีความเปนพลวัต แตการจัดเก็บ
อยูในรูปแบบท่ีแตกตางกัน การจัดเก็บไมเปนระบบ ดังน้ันจึงตองมีการเก็บรวบรวม วิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือใหสามารถนําไปใชงาน และเกิดประโยชน ขณะที่ขอมูลบางประเภทคอนขางหาไดยาก 
แผนการดําเนินการในระยะตอไปประกอบดวย 

• ปรับปรุงขอมูล ฐานขอมูลใหทันสมัย เปนปจจุบัน  
• ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความสวยงาม  
• สรางการมีสวนรวมจากองคกรที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และ

บุคลากร เพ่ือเปนแหลงรวมและแลกเปลี่ยนองคความรู 
• รวบรวมแหลงเรียนรูใหเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ บทความทางวิชาการ กรณีศึกษา แนวทาง

ปฏิบัติที่ดี  
• ศึกษาองคกรปกครองทองถิ่นของตางประเทศเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดี และการใหบริการ 
• วิเคราะหสถิติตางๆ ที่เก่ียวของ 
• วิเคราะหองคกรเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) โดยการนําตัวชี้วัด ดัชนีที่

สําคัญตางๆ เชน ผลการศึกษาของ ดร.พนินทร เครือไทย ที่ทําการศึกษาตัวแปรจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ เชน ฐานขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช2ค.) ฐานขอมูลความ
จําเปนขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.)ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย) ฐานขอมูล
ประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองของ อปท. (ปตอ.) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ระบบขอมูลกลางของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  


