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สรุปยอตัวอยางที่ดที ี่จะถูกนํามาถอดแบบ และ
รางขอเสนอโครงการที่จะถอดแบบตัวอยางทีด่ ี
สูการปฏิบัติของเทศบาลนํารอง
ในประเทศไทย

สรุปยอตัวอยางที่ดีที่จะถูกนํามาถอดแบบสูการปฏิบัติ
โดยเทศบาลนครสงขลา ประเทศไทย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนโดยใช E-Government
โดย

เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

-บทนําเมืองยอกยาการตา (Jogjakarta หรือ Yogyakarta) หรือที่คนไทยเรียกสั้นๆ วาเมืองยอกยานั้น มี
ประวั ติ ค วามเป น มายาวนาน โดยเมื อ งนี้ ไ ด ก อ ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต ป ค.ศ. 1755 ภายใต อ าณาจั ก ร
Ngayogyakarta Hadiningrat ของอินโดนีเซีย หลังจากประเทศอินโดนีเซียไดรับเอกราชในป ค.ศ. 1945
เมืองยอกยาก็ไดรับการประกาศเปนเขตปกครองพิเศษ โดยมีเจาเมืองหรือสุลตานเปนผูปกครองเมือง
ควบคูไปกับคณะกรรมการแหงชาติของประเทศอินโดนีเซีย ปจจุบันเมืองยอกยาการตา ไดรับสิทธิ์โดย
ถูกตองใหเปนเมืองที่ปกครองตนเองระดับสอง และเปนเสมือนเมืองหลักของจังหวัดหนึ่งของประเทศ
อินโดนีเซีย ทั้งนี้ รายไดของเมืองยอกยาการตาสวนใหญมาจากการสงออกสินคาประเภทหัตถกรรม เชน
เครื่องจักสานจากใบเตย เฟอรนิเจอรไม หนังฟอกยอม ฯลฯ โดยมีตลาดในเขตเทศบาลถึง 32 แหง
ประกอบดวยผูคากวา 15,340 ราย เกือบรอยละ 80 ของตลาด มีระบบสาธารณูปโภคที่พรอมสรรพ แต
อีกประมาณรอยละ 20 ที่เหลือยังเปนตลาดแบบดั้งเดิม
ปจจุบันมืองยอกยาการตา มีประชากร 388,088 คน คิดเปนรอยละ 11.2 ของประชากรทั้งจังหวัด
การที่เมืองนี้เปนศูนยกลางของการศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษาจากทั่วสารทิศสนใจมาเรียน ไดทําใหเมือง
มี ค วามเจริ ญ และขยายตั ว มากขึ้ น อย า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะการก อ สร า งระบบสาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการเพื่อรองรับจํานวนสถานศึกษาที่เพิ่มหรือขยายขนาดเพิ่มขึ้น แตปญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นใน
ประเทศอินโดนีเซีย ไมวาในระดับชาติหรือระดับทองถิ่น คือ การบริหารงานราชการมีความลาชาและ
ยุงยาก ซึ่งขัดแยงกันกับสภาพทางสังคมที่กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองมีการปฏิรูประบบให
ตอบสนองความตองการและการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของสังคมใหได
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ดังนั้น การนําเอาระบบ E-Government มาใชชวยบรรเทาปญหาความลาชาและความซับซอน
ของงานราชการ จึงเปนการตอบโจทยของฝายบริหารของเมืองยอกยาการตา โดยสามารถเพิ่มความ
โปรงใสในการรับคนเขาทํางานราชการ การจัดซื้อจัดจาง การเพิ่มคุณภาพของงานบริการ และบริหาร
นโยบายที่มีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูคน ไมวาจะเปนการจัดเก็บภาษี การ
ออกใบอนุญาต หรือการศึกษา อีกทั้ง E-Government ยังชวยให และเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เมืองอยางถูกตองอีกดวย โดยประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ของเมืองไดงายขึ้น เชน
แผนงานพัฒนา จึงสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาได

-ขอดีของการนําระบบ E-Government มาใชในการบริหารงานของเมืองเมืองยอกยาการตา เปนเมืองแรกของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการนําระบบ E-Government มาใช
ในการบริหารจัดการงานตางๆ ของราชการ โดยไดมีการจัดระบบรองรับตางๆ มากมายบนเว็บไซต จน
ไดรับรางวัล Best Government Website และ Best Website จากนิตยสาร IT ชื่อดังของประเทศทําให
หนวยงานราชการไดรับชื่อเสียงในการสรางโอกาสและมีชองทางการติดตอกับประชาชนที่นาเชื่อถือ
ทั้งนี้ บนเว็บไซตมีเนื้อหาตางๆ ที่นาสนใจ โดยเนนการใหขอมูลที่เปนประโยชน ซึ่งทําใหไดรับ
การเยี่ยมชมจากผูใชจํานวนสูงมาก เมื่อเทียบกับเว็บไซตของหนวยราชการอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาของขอมูลที่
ใหบริการทางเว็บไซตที่สําคัญ มีดังนี้
• ขอมูลเกี่ยวกับเมือง (เมืองยอกยาของฉัน)
o วิสัยทัศนและพันธกิจ
o สัญลักษณและเอกลักษณ
o ประวัติความเปนมา
o สภาพทางภูมิศาสตร
o แผนที่
• ขอมูลการบริการสาธารณะ (Public facilities)
o หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ
o ATM
o ธนาคาร
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o การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
o โรงพยาบาล
o รานขายยา
o คลินิก 24 ชั่วโมง
o สถานีขนสง
• ขอมูลเกี่ยวกับองคกร (Government)
o รูจักนายกเทศมนตรี
o รูจักรองนายกเทศมนตรี
o แผนกตางๆ
o การเงิน
o ไปรษณียอเล็กโทรนิคส (emails)
สวนการใหบริการอื่นๆ ที่จัดใหมีบนเว็บไวตดังกลาวนั้น สรุปไดพอสังเขป ดังนี้
1. Interactive section ประกอบดวย
 กระดานถามตอบของประชาชน : โดยบนเว็บไซตไดจัดใหมีพื้นที่เพื่อโอกาสใหประชาชน
ไดพูดคุยกัน และคุยกับเจาหนาที่ของรัฐผานกระดานถามตอบใน 2 สวน คือ Residents กับ
Polls ซึ่งในสวนของ Residents นั้น เปนพื้นที่รับเรื่องราวรองเรียน คําวิจารณ ขอแนะนํา
ขอความ ฯลฯ เกี่ยวกับสภาพของเมืองและเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน ซึ่งในความเปน
จริงแลวจะไมมีการตอบหรืออธิบาย แตจะนําขอมูลไปพิจารณาหาความจริงและปรับปรุง
หากพบขอบกพรอง สําหรับสวนของ Polls นั้น เปนการผลการตอบรับจากโครงการพัฒนา
ตางๆ ตามแผนพัฒนาเมือง หรือเรื่องที่เปนประเด็นวิพากษวิจารณ ซึ่งจะไดรับการออก
เสียงหรือการโหวตผาน polls ตางๆ จากคนจํานวนมาก ซึ่งจริงๆแลว คนที่อยูนอกเมืองก็
สามารถออกเสียงโหวตได แตจะไมนําผลมาใชในการตัดสินใจใดๆ
 ศูนยขอมูลการบริการและการรองเรียนบริการ : มีการสรางพื้นที่บนเว็บไซตเพื่อรับการ
รองเรียนตางๆ จากประชาชน ซึ่งผูรองเรียนตองสมัครขอหมายเลขประจําตัว หรือหมายเลข
ID กอนแลวใช ID นั้นสงจดหมายรองเรียน คําวิจารณ ขอแนะนําไปยังรัฐบาล โดยมี
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ไปรษณียอิเล็กโทรนิคส หรือ email เขามาวันละประมาณ 30 ฉบับ ซึ่งจะไดรับการตอบ
โดยตรงจากเจาหนาที่
2. ขอมูลภายใน ประกอบดวย
 การรับสมัครเขาทํางาน : เริ่มมีการใชวิธีการรับสมัครพนักงานราชการแบบออนไลนมา
ตั้งแตป 2008 ซึ่งในปถัดมามีคนสมัครนับหมื่นคน โดยระบบไมมีการลมหรือเต็ม อยางไรก็
ตาม ผูสมัครเขาทํางานกับราชการทุกคน จําเปนตองมีความรูทางคอมพิวเตอร ซึ่งเปน
ประเด็นที่ถูกวิพากษวิจารณเปนอยางมาก เพราะในแตละโรงเรียนมีความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอรไมเทากัน บางคนไมสามารถทําการสมัครโดยใชใบ
สมัครออนไลนได แตประเด็นนี้ก็ไมไดกระทบตอนโยบายแตอยางใด
 การจัดซื้อจัดจาง : แตเดิมเมื่อมีการจัดซื้อจัดจางโดยหนวยงานราชการ มักมีการลอบบี้
หรือ การฮั้วประมูล รวมทั้งการใชวิธีการอันไมโปรงใส ไมเปนธรรมตางๆ นานา โดยบริษัทที่มี
ความเกี่ ย วข อ งกั บหน ว ยงานรั ฐ บาล แต เ มื่ อ มี ก ารนํ า “ระบบ การซื้ อ อิ เ ล็ ก โทรนิ ค ส หรื อ
E-procurement” มาใช โดยทุกอยางสามารถดําเนินการโดยผานระบบคอมพิวเตอร อาทิ
การยื่นซองประมูลราคาออนไลนนั้น ที่ผูรวมประมูลจะตองเสนอราคาตามรายละเอียดของ
สินคาและบริการนั้นจริงๆ และไมมีการรูขอมูลลวงหนา หรือขอมูลภายใน ที่จะเปนเหตุให
สามารถตั้งราคาไดเปรียบคูแขง สวนการตัดสินใจเลือกผูจําหนายหรือผูรับเหมา ก็ทําโดย
คณะทํางานซึ่งเปนผูแทนมาจากหนวยงานตางๆ ถึง 7 หนวยงาน และจะเปลี่ยนตัวบุคคลไป
ตามกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจาง สงผลใหการวิ่งเตน หรือลอบบี้ตัวบุคคลที่เปนคณะกรรมการ
จัดซื้อแบบเดิมนั้นทําไมไดอีกตอไป
3.

E-Government One Stop Service ไดแนวคิดมาจากระบบมาจากการดําเนินงานของ
ตํารวจในการบริหารงานดานรถจักรยานยนต ที่เจาของสามารถติดตอเพื่อจายภาษีหรือเสีย
คาปรับไดในการมาที่เดียวครั้งเดียว ทางการนําเอามาใชเปน “การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
หรือ one stop service” ณ อาคารที่ทําการเทศบาล ไมวาจะเปนเรื่องการเสียภาษี การออก
ใบอนุญาต การบริการสาธารณะตางๆ เนื่องจากการมีระบบออนไลนที่สามารถเชื่อมโยง
ระบบงานของหนวยงานตางๆเขามาไวดวยกันได ทั้งนี้ การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ประกอบดวย
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 E-tax :
เว็บไซต

ประชาชนสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับระเบียบภาษีโรงเรือนและที่ดินไดทาง

 E-permit การออกใบอนุญาตตางๆ โดยหนวยงานเดียวเรียกวา สํานักงานใบอนุญาต
โดยใชระบบ IT
 E-public service รวมการขอขึ้นทะเบียนกิจการตางๆ ไวถึง 29 รายการ รวมไปถึงการจด
ทะเบียนบริษัท หองสมุด การขอกูเพื่อซื้อบาน และการขอบัตรประชาชน เปนตน
 E-learning เปนการใหขอมูลการศึกษาแบบออนไลน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โดยสามารถพูดคุยกับครูผานระบบออนไลน ในเรื่องปญหาวิชาเรียนตางๆ ได ซึ่งเปนการ
สนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน
 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อการใหบริการที่ดีขึ้น ไดมีการเชื่อมโยงเว็บไซต
เขากับหลายๆหนวยงาน อันเปนการแบงปนขอมูล และเพิ่มชองทางในการเชื่อมโยง
ขอมูลที่เปนคําแนะนํา คําวิจารณ และคํารองที่ถูกสงมาจากประชาชนระหวางหนวยงาน
ได ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถเขาถึงเว็บไซตหนวยงานราชการอื่นๆ ไดงายขึ้นอีกดวย

-ผลที่ไดรับ1. เพิ่มชองทางและความเทาเทียมในการศึกษาเรียนรู :
เนื่องจากเมืองยอกยา เปนเมืองแหงการศึกษา ระบบนี้ไดทําใหนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สามารถเขาถึงขอมูลดานสถานศึกษา สามารถคุยซักถามเรื่องการเรียนการสอนกันแบบ
interactive ได ทั้งนี้ ภาครัฐยังไดสงเสริมการมีจุดรับอินเตอรเน็ตไรสายใหครอบคลุมพื้นที่โรงเรียน
ทั้งหมด เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสเขาถึงขอมูลและการเรียนการสอนแบบออนไลนไดอยางเทาเทียม
กัน
2. เกิดความโปรงใสดานการออกใบอนุญาตและงบประมาณ
กระบวนการออกใบอนุญาตที่เคยใชเวลาถึง 14 วัน ปจจุบันเหลือเพียง 2-3 วัน อีกทั้งยังสามารถ
ติดตามความคืบหนาแบบออนไลนได ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถเรียกเก็บเงินใตโตะไดอีกตอไป
เนื่องจากมีการแสดงราคาคาธรรมเนียมอยางชัดเจนทางระบบออนไลน
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3. เกิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
ผูบริหารเมืองยอกยา มีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะจัดการกับการคอรัปชั่น เชน การฮั้วประมูล การ
ฉอราษฎรบังหลวงในการจัดซื้อจัดจางใหหมดไป จึงใชวิธีการการจัดซื้อจัดจางผานระบบ e-procurement
และมีองคกรเกี่ยวของถึง 7 แหงในการคัดเลือกและตัดสินใจ จึงสามารถชวยลดงบประมาณที่สูญเปลา
กับการทุจริต และลดโอกาสการใหสินบนแกเจาหนาที่ดวย
4. เพิ่มความนาสนใจในการลงทุน
E-Government เปนระบบที่ทําใหเมืองยอกยา มีความนาสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนทั้งใน
และตางประเทศเพิ่มมากขึ้น จากการสํารวจพบวา เมืองยอกยา ไดรับการโหวตใหเปนเมืองที่นาสนใจใน
การลงทุนเปนอันดับที่ 5 จาก 183 เมืองที่นาลงทุนทั่วโลก โดยไดทําการสํารวจหลังจากมีการประกาศลด
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตสําหรับนักลงทุนรายใหม
5. ชวยลดระยะเวลาในการใหบริการและการจายสินบน
เมืองยอกยา ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง The Best City for Capital Investment Award ป
2009 จากรัฐบาลอินโดนีเซีย ในประเภทการลดระยะเวลาการใหบริการ และการลดการจายสินบนในการ
ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการขออนุญาตประกอบธุรกิจ ที่เมืองยอกยานั้นจะใชใบอนุญาต
เพียง 3 ใบ แตในเมืองบันดารอาเจะ (Banda Aceh) ตองใชถึง 9 ใบ จึงชวยลดขั้นตอนและประหยัดเวลา
ของประชาชนผูมาใชบริการ และชวยลดโอกาสที่จะตองถูกเรียกเงินใตโตะไดเปนอยางมาก
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(ราง) ขอเสนอโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวมจังหวัดสงขลา
เทศบาลนครสงขลา
ชื่อเทศบาลนํารอง

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อโครงการ

“โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวมจังหวัดสงขลา”

ระยะเวลาดําเนินงาน 16 เดือน ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555
งบประมาณรวม

661,000 บาท

การประเมินสถานการณ
สถานการณทั่วไป
จังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางการคาการลงทุน และศูนยกลางทางการทองเที่ยวในภาคใตของ
ประเทศไทย เปรียบเสมือนเปนเมืองหลวงของภาคใต เปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณเต็มไปดวยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และทรัพยากรทางการทองเที่ยว ซึ่งนอกจากนั้นยังเปนศูนยกลางของการศึกษาของภูมิภาคอีก
ดวย กลาวคือจังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา และสามัญศึกษาของ
รัฐและเอกชนอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก ทําใหจังหวัดสงขลามีการเติบโตของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง มีการหลั่งไหลเขามาของทั้งนักเรียนนักศึกษาและนักทองเที่ยว ตลอดจนการ
โยกยายแรงงานเขามาเพื่อประกอบอาชีพ ทําใหหนวยราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาจําเปนตองมีการ
ปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมในการรองรับการใหบริการประชาชนที่จะเขามาขอรับบริการเพิ่มขึ้น
เทศบาลนครสงขลาเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีการปรับตัวภายใตวิสัยทัศนที่วา “นครแหงความสุข
และอนาคตที่ยั่งยืน” ไดมีการยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี โดยมุงยกระดับประสิทธิภาพ
และประสิท ธิ ผ ลในการให บ ริก ารประชาชน โดยมี ค วามพยายามในการมุง สรา งความพึง พอใจของ
ผูรับบริการ ซึ่งเทศบาลนครสงขลาไดนําแนวนโยบายการพัฒนาเทศบาลนครสงขลาของคณะผูบริหารมา
ดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “ศูนยบริการรวมเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา” ขึ้นมา
รองรับการใหบริการ โดยศูนยดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพื่ออํานวยความสะดวก และ
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รวดเร็วในการรับบริการจากภาครัฐ รวมทั้งเพื่อตอบสนองความตองการหลากหลายของประชาชน ณ จุด
เดียว และเพื่อเปนการเปลี่ยนภาพลักษณของทองถิ่นในการใหบริการเชิงรุก
ศูนยนี้ จึงเปนแหลงรวมงานบริการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาไว ณ จุดเดียว จึงถือเปนอีก
หนึ่งบริการรูปแบบใหมของเทศบาลที่สนองตอบความตองการของประชาชนที่มาติดตอราชการ ในดาน
การไดรับความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องที่เปนภารกิจของเทศบาล เชน บริการงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจําตัวประชาชน ขออนุญาตกอสรางอาคาร ขออนุญาตใชสถานที่ ดูดสิ่งปฏิกูล รับชําระ
ภาษี คาธรรมเนียมตางๆ และอีกกวา 50 รายการ และนอกจากนี้ยังมีบริการตู ATM ธนาคารกรุงไทย และ
บริการจากภาคเอกชน ไดแก บริการเคานเตอรเซอรวิส (Counter Service) รับชําระคาสินคาและบริการ
เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน ดังนั้น ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ
ศูนยบริการรวม คือ การประหยัดเวลาและคาใชจายในการที่จะตองเดินทางไปรับบริการตามจุดบริการ
ตางๆ ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมา “ศูนยบริการรวมเทศบาลนครสงขลา” ไดรับการยอมรับในคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการ โดยไดรับรางวัลรับรอบคุณภาพจากหนวยงานตาง ๆ มากมาย
อยางไรก็ตาม ดวยการเจริญเติบโตของเมืองและนโยบายในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องนั้น จึง
ทําใหเทศบาลนครสงขลามีความตองการพัฒนาศูนยบริการรวม ใหสามารถใหบริการประชาชนไดดียิ่งขึ้น
โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการ ควบคูกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใหในการใหบริการ
ดังนั้น เทศบาลนครสงขลา ในฐานะที่ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 4 “เทศบาลนํารอง”ของประเทศไทยในการ
ถอดแบบตัวอยางที่ดีสูการปฏิบัติ ภายใตโครงการความรวมมือเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง
และสิ่งแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ Partnership
for Democratic Local Governance in Southeast Asia (DELGOSEA) จึงไดตัดสินใจเลือกที่จะถอด
แบบตัวอยางที่ดีจากเมืองยอกยากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
“ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน โดยใช E-Government” มาเปน “โครงการพัฒนาระบบ
การใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวมจังหวัดสงขลา”
การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางเมืองตัวอยางที่ดีและเมืองนํารอง
จากการวิ เ คราะห ค วามเหมื อ นและความแตกต า งระหว า งเมื อ งตั ว อย า งที่ ดี (การพั ฒ นาการ
ใหบริการของภาครัฐดวย E-Government ของเมืองยอกยากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย) และเมืองนํารอง
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(โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวม เทศบาลนครสงขลา) พบวามีประเด็น
ที่นาสนใจ ไดแก
1. สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของทั้ ง 2 เมื อ ง มี ค วามคล า ยคลึ ง กั น เพราะเป น เมื อ งที่ มี ก าร

ขยายตัวของเมืองอยูตลอดเวลา อันเนื่องมาจากมีการยายเขามาของประชากร ทั้งนี้เพราะ
เทศบาลนครสงขลา และเมืองยอกยากาตาร เปนเมืองที่เปนทั้งแหลงทองเที่ยว และเมืองแหง
การศึกษา แตในประเด็นนี้เมืองสงขลาจะมีเศรษฐกิจกิจในภาคสวนอื่น ๆ ที่มีบทบาทสําคัญ
ไมนอยไปกวา การทองเที่ยวและการศึกษา ซึ่งเมืองยอกยากาตารอาจจะมีแตเดนชัดเทา เชน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เปนตน
2. การประสานงานระหวางหนวยองคกรปกครองสวนทองถิน่ กับหนวยงานอื่นๆ ความแตกตาง

ประการหนึ่งทีส่ ําคัญคือ การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ กลาวคือในระบบการบริหาร
ราชการไทยเปนระบบแบบ 3 ชั้น (สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิน่ ) ในขณะที่เมือง
ยอกยากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย เปนเขตการปกครองพิเศษที่เทียบเทากับจังหวัด ทําใหมี
อํานาจสั่งการและควบคุมสั่งการหนวยงานอื่น ๆ ไดมากกวาองคกรปกครองสวนทองถิน่ ของ
ไทย จึงทําใหการประสานงานเพื่อสรางระบบการใหบริการประชาชน E – Government ได
อยางสะดวก
3. วัฒนธรรมการใชบริการและการใหบริการ วัฒนธรรมการใชบริการและการใหบริการเปนเรื่อง

สําคัญ สําหรับปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน โดยเฉพาะการนําระบบ
E – Government มาปรับใชในการใหบริการประชาชน เมืองยอกยากาตารเปนศูนยกลางของ
การศึกษาและการทองเที่ ยว ทํา ใหประชาชนในเมืองเปน ผูมีความรูความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเชนเดียวกันกับเมืองสงขลา แตเมืองยอกยากาตารไดนําระบบการ
ใหบริการแบบ E – Government มาใหบริการเปนระยะเวลานานทําใหทั้งผูใหและผูรับบริการ
มีการปรับพฤติกรรมการใชบริการ ซึ่งเทศบาลนครสงขลาจําเปนตองดําเนินการปรับวัฒนธรรม
การใหและการรับบริการเชนเดียวกัน
4. ลักษณะการดําเนินโครงการ เขตปกครองพิเศษยอกยากาตารใชกลไกของระบบ E- government

เปนหลักในการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน แตเทศบาลนครสงขลานํามีเปาหมายใน
การพัฒนาทั้งระบบการใหบริการแบบ E – Government และระบบการใหบริการผาน
ศูนยบริการรวมควบคูกันไปดวย
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แนวทางหรือกรอบแนวคิดการถอดแบบตัวอยางทีดีมาสูก ารปฏิบัติ
1. การดําเนินการปรับปรุงระบบการใหบริการ จําเปนตองคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการ

เปนหลักวาตองการรับบริการแบบใด และผูรับบริการมีพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมในการรับ
บริ ก ารอย า งไร เพื่ อ ปรั บ รู ป แบบการให บ ริ ก ารให เ หมาะสม และเตรี ย มแผนในการปรั บ
วัฒนธรรมการรับบริการ และการใหบริการ
2. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จ ะทํ า การปรั บ ปรุ ง ระบบการให บ ริ ก ารด ว ยการนํ า ระบบ

E – Government มาใชในการทํางาน จําเปนตองมีการเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสะดวกและประหยัดในการดําเนินการ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินงาน จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของบริการที่ตน

ตองการนําระบบ E – Government เพื่อจัดลําดับกอนหลังของการดําเนินงาน เนื่องจากจะ
เปนการยากหากจะเริ่มดําเนินงานในทุกบริการ และจะเปนภาระคาใชจายที่สูงมากหากมี
บริการหลายอยางที่ตองทําการปรับปรุงไปพรอมกัน
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับบริการที่

ตองการนําระบบ E – Government มาปรับใช เนื่องจากในระบบราชการไทยในการใหบริการ
ประชาชนจําเปนตองอาศัยขอมูลและการตัดสินใจจากหลายหนวยงาน และมีขั้นตอนการ
ตัดสินใจหลายขั้นตอน หากขาดซึ่งการประสานงานที่ดีแตตน จะทําใหระบบ E – Government
ที่นํามาใชเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
5. การประสานงานและความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงระบบการ

ใหบริการประชาชนดวย E – Government นั้นจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนรวมกัน
ของทั้งทุกหนวยงาน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการดําเนินงาน และตองดําเนินการดวยความ
โปรงใสตรวจสอบได
6. การปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนนั้นจําเปนตองดําเนินงานไปภายใตหลักความมีสวน

รวมของประชาชนผูรับบริการ โดยตองมีการสอบถามความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาทําการปรับปรุงระบบการ
ใหบริการ
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7. การปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนดวยการนํา E

– Government เขามาใชนั้น
จําเปนตองอาศัยการประชาสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายของแตละบริการเพื่อใหทราบ
ถึงความกาวหนาของบริการและวิธีการใชบริการแบบใหม และตองมีวิธีการกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการอีกดวย

ประเด็นหลักที่ตองการแลกเปลีย่ นเรียนรูจากตัวอยางที่ดี
1. รูปแบบและแนวทางการเตรียมความพรอมแกทงั้ ผูใหและผูร ับบริการ เพื่อทําความเขาใจกับระบบ
การใหบริการดวย E – Government และมีทศั นคติที่ดีตอการนําระบบ E – Government มาใช
2. ชนิดและวิธกี ารรวบรวมขอมูลในการดําเนินการจัดทําระบบการใหบริการแบบ E – Government
ใหเปนไปตามความตองการของทุกฝาย
3. รูปแบบและแนวทางการใหบริการ E-Government
แกผูรับบริการที่เปนกลุมเฉพาะ เชน กลุม
ผูรับเหมากอสราง และเจาของบานจัดสรร ในการขอรับบริการอนุญาตกอสราง หรือการจัดการ
แนะนําระบบ E – Government แกนักเรียนนักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ เปนตน
4. รูปแบบและแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อแนะนําการใหบริการในระบบ E – Government
แกประชาชนผูร ับบริการ
5. ผลการดํ า เนิ น งาน ป ญ หา อุ ป สรรค ที่ สํ า คั ญ รวมทั้ ง วิ ธี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผูรับบริการ และการประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการ
วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ
1. เพื่อยกระดับการใหบริการประชาชนในภารกิจหลัก ทัง้ เชิงรับและเชิงรุก
2. เพื่อพัฒนาระบบ E-Government เขามาใชเปนเครื่องมือหนึง่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชน
พื้นที่และกลุม เปาหมาย
ระบบการให บ ริ ก ารประชาชนและประชาชนผูม ารั บ บริ ก าร ณ ศู น ยบ ริ ก ารร ว มจัง หวั ด สงขลา
เทศบาลนครสงขลา
ระยะเวลาดําเนินงาน
16 เดือน ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555
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กิจกรรมและแผนการดําเนินงานงาน
การจัดทําโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวมจังหวัดสงขลา ของเทศบาลนครสงขลา มีขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินงาน และผลผลิตรายกิจกรรมภายในระยะเวลา 16 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 4 ชวงๆ ละ
4 เดือน ดังตอไปนี้
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค-ส.ค.54

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55

ผลผลิต

พ.ค.-ส.ค.55

1. จั ด ประชุ ม ภายในระหว า งที ม งานเทศบาล(ผู
ใหบ ริการ) เพื่ อ ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติง านที่
}
ผ า นมาของศู น ย บ ริ ก ารร ว ม และให ค วามเห็ น ต อ
แนวทางพัฒนาตอยอดการใหบริการ
2. ออกแบบวิ ธี ก ารและดํ า เนิ น การสํ า รวจความพึ ง
พอใจของผูรับบริการกอนการปรับปรุงการใหบริการ --------



3. จั ด ประชุ ม เพื่ อ ร า งโครงการพั ฒ นาระบบและ
โครงขายการใหบริการ (web application) ตาม
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการประชุ ม ระดมสมอง และการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ



}



รายงานผลการประชุ ม ที่ มี เ นื้ อ หาหลั ก คื อ
บทเรี ย นจากการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นมาของ
ศูนยบริการรวม และความคิดเห็นตอแนวทาง
พัฒนาตอยอดการใหบริการ
รายงานผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจ และ
ขอเสนอแนะของผูรับบริการตอการพัฒนาการ
ใหบริการ
รายงานการประชุม
รางโครงการพัฒนาระบบและโครงขายการ
ใหบริการ (web application)
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ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม

พ.ค-ส.ค.54
4. จัดประชุมคณะทํางานคัดเลือกและเตรียมการผูที่จะ }
ไปศึกษาดูงานตัวอยางที่ดี (ครั้งที่ 1)

5. ศึกษาดูงานตัวอยางที่ดี ณ เมืองยอกยากาตาร
ประเทศอินโดนีเซีย
6. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน
รวมทั้งจัดปรับขอเสนอโครงการ เพื่อนําไปบูรณาการ
เขาสูแผนพัฒนาเทศบาลฯ (ครั้งที่ 2)
7. ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดปรับขอเสนอโครงการ
และนําไปบูรณาการเขาสูแผนพัฒนาเทศบาลฯ

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55

}

}

}

พ.ค.-ส.ค.55

ผลผลิต
 รายชื่อผูที่จะไปศึกษาดูงาน และบทบาทหนาที่
ของแตละคน
 ประเด็นคําถามรางกําหนดการศึกษาดูงานที่จะ
สงใหเมืองตัวอยางที่ดี
 รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานหลัง
ศึกษาดูงาน
 สรุปรายงานการศึกษาดูงาน พรอมขอสังเกตและ
เสนอแนะตอการจัดปรับขอเสนอโครงการฯ
 รายงานการประชุม

 ขอเสนอโครงการถอดแบบตัวอยางที่ดีของเมือง
ยอกยาฯ สูการปฏิบัติของเทศบาลนครสงขลา
ฉบับสมบูรณที่สามารถดําเนินการไดจริง
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กิจกรรม
8. จัดประชุมคณะทํางาน (ครั้งที่ 3) เพื่อแบงหนาที่
และจัดทําแนวทางในการประสานงานเพื่อขอความ
รวมมือจากภาคีตาง ๆ ในการเขามารวมใหขอมูล
และรวมดําเนินการในการจัดทําระบบโครงขายการ
ใหบริการ (web application)
9. ประสานและดําเนินการจัดทําโครงการริเริ่มฯ และ
ระบบโครงขายการใหบริการ (web application) ให
ครอบคลุมบริการทุกอยางที่ไดคัดเลือกของแตละ
กอง
10. จัดกิจกรรมเปดตัวโครงการเพื่อประชาสัมพันธ
รายละเอียดของโครงการใหกับหนวยงานและ
ประชาชนไดทราบถึงพัฒนาการของการใหบริการที่
จะเกิดขึ้น
11. ทดลองระบบใหบริการประชาชนที่ปรับปรุงขึ้นใหม
และดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการใหบริการผานศูนยบริการรวม

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค-ส.ค.54

ก.ย.-ธ.ค.54
}

ม.ค.-เม.ย.55

พ.ค.-ส.ค.55

ผลผลิต
 เอกสารระบุบทบาทหนาที่ของบุคลากรแตละคน
 เอกสารแนวทางในการประสานงานเพื่อขอความ
รวมมือจากภาคีตาง ๆ ในการเขามารวมใหขอมูล
และรวมดําเนินการในการจัดทําระบบโครงขาย
การใหบริการ (web application)
 ระบบโครงขายการใหบริการ (web application)
ที่ครอบคลุมงานบริการของฝาย/กอง/สํานัก

--------------

}

-------------------- ------

 โครงการริเริ่มที่เกี่ยวของกับการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการใหบริการผานศูนยบริการรวม
 รายงานการจัดกิจกรรม
 เอกสารสรุปรวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมตอ
โครงการที่จะทําการพัฒนาการใหบริการ ไดแก
บุคลากร, สถานที่, รางระบบโครงขายการใหบริการ
(web application) และแนวทางความรวมมือ
 เอกสารรายงานสรุปรวบรวมรวมความคิดเห็น
ของผูรับบริการตอการปรับปรุงการใหบริการ
หลังจากที่ใชบริการแลว
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กิจกรรม
12. จัดอบรมสรางความเขาใจตอระบบการใหบริการ
แนวใหมแกกลุมเปาหมาย ทั้งผูใหบริการ (เจาหนาที่
เทศบาล) และผูรับบริการ (เชน ผูนําชุมชน ตัวแทน
กลุมวิชาชีพ เชน ครู สถาปนิก)
13. ออกแบบและสํารวจความพึงพอใจของทั้งผู
ใหบริการ (Focus Group) และผูรับบริการ (QN)
เพื่อนํามาปรับปรุง
14. ประชุมจัดประชุมคณะทํางาน (ครั้งที่ 4) เพื่อ
สรุปผลและบทเรียนจากการดําเนินโครงการฯ

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค-ส.ค.54

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55 พ.ค.-ส.ค.55
---------

ผลผลิต

 รายงานกิจกรรม
 รายงานผลการทดสอบความเขาใจและทัศนคติ
ของผูเขารับการอบรมตอระบบการใหบริการแนว
ใหม
-------- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและ
ขอเสนอแนะจาก 2 กลุม คือ ผูใหบริการ และ
กลุมผูรับบริการ
}  รายงานการประชุม
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ผลที่คาดวาจะไดรับและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
 ประชาชนมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
การใหบริการประชาชนที่เพิม่ ขึ้น

1.

2.



มีการพัฒนาการใหบริการประชาชนใน
ภารกิจหลัก ทัง้ เชิงรับและเชิงรุก

3.

4.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 80 ของผูมารับบริการมีความพึงพอใจ
ตอใหบริการของศูนยบริการรวมในระดับมากถึง
มากที่สุด
จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ
ลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับปที่ผา นมา
มีระบบโครงขายการใหบริการ (Web
Application) ที่ถูกพัฒนาขึน้ ใหครอบคลุมงาน
บริการทุกดานของเทศบาล
มีการดําเนินโครงการริเริ่มทีเ่ กี่ยวของกับการ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใหบริการ
อยางนอย 3 โครงการ

แผนงบประมาณ

กิจกรรม

งบที่จะใชโดยประมาณ

1. การประชุมภายในระหวางทีมงานเทศบาล (ผูใหบริการ) เพื่อถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติงานที่ผานมา

5,000

2. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการกอนการปรับปรุงการใหบริการ

3,000
5,000

3. การประชุมเพื่อรางโครงการพัฒนาระบบและโครงขายการใหบริการ (web
application) ตามขอมูลที่ไดจากการประชุมระดมสมอง และการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
4. จัดประชุมคณะทํางาน จํานวน ๔ ครั้ง
5. ศึกษาดูงานตัวอยางที่ดี ณ เมืองยอกยากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย
6. งบดําเนินการสําหรับโครงการริเริ่มฯ และการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงขาย
การใหบริการ (web application) ใหครอบคลุมบริการทุกอยางที่ไดคัดเลือก
ของแตละกอง

20,000
100,000
500,000
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กิจกรรม

งบที่จะใชโดยประมาณ

7. กิจกรรมเปดตัวโครงการเพื่อประชาสัมพันธรายละเอียดของโครงการใหกับ
หนวยงานและประชาชน
8. การฝกอบรมสรางความเขาใจตอระบบการใหบริการแนวใหมแก
กลุมเปาหมาย ทั้งผูใหบริการ (เจาหนาที่เทศบาล) และผูรับบริการ (เชน ผูนํา
ชุมชน ตัวแทนกลุมวิชาชีพ เชน ครู สถาปนิก)
9. การสํารวจความพึงพอใจของทั้งผูใหบริการ และผูรับบริการ เพื่อนํามา
ปรับปรุง
รวมทั้งสิ้น

15,000
10,000

3,000
661,000

วิธีการหรือยุทธศาสตรที่ใหประชาชนเขามามีสว นรวม


เปดโอกาสใหตัวแทนภาคประชาชน ชุมชน องคกรวิชาชีพ และสื่อมวลชน เขารวมเปน
คณะทํางานในการดําเนินโครงการ ฯ



ประชาสัมพันธโครงการและความรูเกีย่ วกับการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนผาน
ศูนยบริการรวม ผานสื่อตาง ๆ และผานหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาล เชน โรงเรียน เปนตน



จัดทําการประชุมสัมมนา และเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นใหภาคสวนตาง ๆ ของสังคมรวมกัน
ใหความคิดเห็นเกีย่ วกับการดําเนินงานโครงการ ฯ



จัดทําสื่อใหความรูเกีย่ วกับวิธีการเขามารับบริการผานระบบ E – Government และแจกจาย
แกประชาชนในเขตพืน้ ที่ของเทศบาลนครสงขลา และภาคสวนที่เกี่ยวของกับการรับบริการ
จากเทศบาล



ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนกอนและหลังการดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวม และการพัฒนาระบบ E – Government
เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการใหตรงกับความตองการของพีน่ องประชาชน



จัดทําโครงการใหนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลาไดเรียนรูวิธกี ารใชบริการระบบ
E – Government และเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศผานการกระบวนการใชงานระบบ
E – Government
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การประเมินความเสี่ยงและการรับมือกับความเสียงในการดําเนินงาน
ปจจัยเสริม (Opportunity factors)
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) ไดมีนโยบายผลั กดันโครงการระบบการ
ใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวม โดยรวมมือกันกับรัฐบาล และสั่งการใหทุกจังหวัดจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง ซึ่งศูนยบริการรวมของเทศบาลนครสงขลาไดรับการยก
ใหเปนศูนยบริการรวมของจังหวัดสงขลาดวย
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยไดพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
ทําใหมีขอมูลรอบรับการพัฒนาระบบโครงขายการใหบริการ (Web Application) ที่เทศบาล
ตองการพัฒนาได
3. ระบบสนับสนุนการศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ของประเทศมีความพรอมที่สามารถเชื่อมตอได
ซึ่งสามารถนํามาเชื่อมตอไวกับระบบ E- Government และระบบ E – Learning เพื่อใหบริการ
นักเรียนนักศึกษา
4. มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่หลายแหงที่มีความพรอมใหการสนับสนุนในการดําเนินงาน ทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และสถาบันการศึกษาในระดับที่มัธยมศึกษาและประถมศึกษาที่จะเปน
ผูใชบริการหลักของระบบ E – Learning
5. ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุมนักเรียนนักศึกษาเปนผูมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
เทศบาลนครสงขลามีความแนใจในการนําระบบ E- Government เขามาใชในการดําเนินงาน
6. เทศบาลนครสงขลามีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน
7. เทศบาลนครสงขลามีความพรอมดานการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวมทีม่ ป
ี ระสิทธิภาพ
8. ได รั บ การสนั บ สนุ น จากภาคประชาชนในการปรั บ ปรุ ง ระบบการให บ ริ ก ารประชาชนผ า น
ศูนยบริการรวมและการนําระบบ E- Government มาใชในการใหบริการ
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ปจจัยเสี่ยง (Risk factors)
1. ขาดการสนับสนุนฐานขอมูลที่จําเปนจากหนวยงานราชการ ซึ่งจําเปนตองสงถายและเชื่อมตอ
ขอมูลเพื่อการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
2. สายการบังคับบัญชามีความยาว ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคไมเอื้อตอการดําเนินงาน ทําให
การดําเนินการตัดสินใจ
3. ประชาชนผูรับบริการสวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุยังไมมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากพอที่จะใชงานระบบ E –Government
4. เจาหนาที่ผูใหบริการยังมีคานิยมและความคุนชินกับระบบการใหบริการแบบใหผูรับบริการเขามา
ติดตอ ณ สถานที่ใหบริการ
5. กฎระเบียบในการดําเนิน งานบางอย างยัง ไม มีความชัดเจน เช น การลงนามรั บรองผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ทําใหเจาหนาที่ผูใหบริการไมมีความมั่นใจในการทํางาน เปนตน
6. การดําเนินงานพัฒนาระบบการใหบริการ และพัฒนาระบบ E –Government จําเปนตองใช
งบประมาณจํานวนมาก
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
1. เทศบาลนครสงขลาตองอาศัยความรวมมือกับที่ทําการปกครองจังหวัด ในฐานะที่ศูนยบริการรวม
ของเทศบาล เปนศูนยบริการรวมของจังหวัด ในการประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนฐานขอมูลที่จําเปนในการจัดทําระบบโครงขายการใหบริการ (Web
Application)
2. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวมกันระหวางเทศบาลนครสงขลาและภาคียุทธศาสตรตางๆ เพื่อ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน อันจะชวยลดความซ้ําซอนในการทํางานได
3. จัดทําสื่อในการใหความรูเกี่ยวกับการเขามาใชบริการในระบบ E – Government ใหแกประชาชน
ทั่ ว ไป และเลื อ กสรรบริ ก ารที่ เ หมาะสมในการจั ด ทํ า ระบบโครงข า ยการให บ ริ ก าร (Web
Application) สําหรับกลุมผูสูงอายุ รวมทั้งคงรูปแบบบริการที่ใชการติดตอ ณ ศูนยบริการรวมไว
สําหรับกลุมผูรับบริการที่ยังไมพรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาใชบริการ
4. จัดทํากิจกรรมเพื่อเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่ โดยการ
สรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาว
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5. จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงระบบ

การใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวม และระบบ E – Government เพื่อสรางความมั่นใจใน
การดําเนินงานใหแกเจาหนาที่ผูใหบริการ
6. เทศบาลนครสงขลาจําเปนตองหาภาคียุทธศาสตรเขามารวมในการดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ใหบริการ และพัฒนาระบบ E –Government โดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณและการสนับสนุนการดําเนินการอื่นๆ เพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณ
แนวทางการติดตามประเมินผล
• ทําการเก็บรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของศูนยบริการ
รวมและบริการ E – Government ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
• ทําการสํารวจและเก็บรวมรวมจํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ โดยการเก็บสถิติ
และแสดงผลดวยแผนภูมิ
• ทําการประเมินผลระบบโครงขายการใหบริการ (Web Application) ที่ครอบคลุมงานบริการ
ทุกดานของเทศบาล จากผูใหบริการดวยวิธีการประชุมระดมสมอง และจากผูรับบริการดวย
วิธีการสํารวจจากแบบสอบถาม
• ประเมินผลโครงการริเริ่มที่เกี่ยวของกับการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใหบริการ จากผู
ให บ ริ ก ารด ว ยวิ ธี ก ารประชุ ม ระดมสมอง และจากผู รั บ บริ ก ารด ว ยวิ ธี ก ารสํ า รวจจาก
แบบสอบถาม
ภาคียุทธศาสตร
การปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวมเปนงานหลักของเทศบาลนคร
สงขลาที่ตองดําเนินการปรับปรุงกลไกการใหบริการของตนเอง แตอยางไรก็ดี จําเปนตองมีภาคียุทธศาสตรเขามามีสวนรวม เพื่อใหการดําเนินการสําเร็จไปไดดวยดี โดยภาคียุทธศาสตรที่สําคัญมีดังนี้
• ตัวแทนหนวยงานดานสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา ประปา ไปรษณีย โทรศัพท ขนสง
• ผูแทนจากสมาคมสถาปนิกทักษิณ
• ผูแทนชมรมธุรกิจการทองเที่ยว/โรงแรม
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•
•
•
•
•
•

ผูแทนชมรม/สมาคมตางๆ ในเขตเทศบาล
สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
ตัวแทนเคาเตอรเซอรวิส
บริษัทผูใหบริการอินเตอรเนต (CAT)
ที่ทาํ การปกครองจังหวัดสงขลา
สื่อมวลชนทัง้ ภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลาไดดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา, คณะกรรมการอํานวยการ
และคณะกรรมการดําเนินงาน โดยประกอบดวยภาคียุทธศาสตรตาง ๆ ดังแสดงไวในภาคผนวก
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานออกสูสาธารณะทั้งในและตางประเทศ
เทศบาลนครสงขลาในฐานะเปนศูนยประสานงานเครือขายการเรียนรูดานการจัดการเมืองและ
สิ่งแวดลอม ของภาคใต มีบทบาทในการนําเสนอตัวอยางที่ดีๆ ในการจัดการเมืองและสิ่งแวดลอมของ
เทศบาลตางๆ ในภาคใตมาเผยแพร รวมทั้งตองดําเนินการพัฒนาตนเองใหเปนตัวอยางที่ดีดวย ดังนั้น
แนวทางการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ ผ ลการดํ า เนิ น งานโครงการนี้ ออกสู ส าธารณะจึ ง สามารถ
ดําเนินการไดหลายชองทางดังนี้
1. ผานชองทางการประชุมสมาคมสันนิบาตประจําภาคฯ หรือ การประชุมสมาคมสันนิบาต
ประจําป หรือเวทีอื่นๆ ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่มีโอกาส รวมทั้งการนําเสนอแก
คณะที่มาศึกษาดูงานที่เทศบาล
2. ผานทางเวบไซตของเทศบาลนครสงขลาเอง รวมถึงหนวยงานภาคียุทธศาสตรดังระบุ
3. ผานสื่อสิ่งพิมพที่จัดทําโดยเทศบาลเอง เชน สารสมิหรา หรือสื่อในชุมชน/ทองถิ่น เชน วิทยุ
หนังสือพิมพ วารสารทองถิ่น หอกระจายขาว เสียงตามสายในชุมชน หรืออื่นๆ
4. ผานกิจกรรมตางๆ ที่เทศบาลจะตองจัดในนามของศูนยประสานงานเครือขายการเรียนรูฯ
ภาคใตรวมกับหนวยงานตางๆ เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม สัมมนา ฯลฯ
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานศูนยบริการรวมจังหวัดสงขลา”
คณะกรรมการที่ปรึกษา
มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอแนวทางดําเนินโครงการ ประกอบดวย
1. นายวิญู ทองสกุล

ผูวาราชการจังหวัดสงขลา

2. รองศาสตราจารยประชีพ ชูพันธ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. นายพีระ ตันติเศรณี

นายกเทศมนตรีนครสงขลา

4. นายสมชาย เมฆาอภิรักษ

รองนายกเทศมนตรี

5. นายวิศาล เกียรติไพบูลย

รองนายกเทศมนตรี

6. นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี

รองนายกเทศมนตรี

7. นายจรัญ บิลพัฒน

รองนายกเทศมนตรี

8. นายสมเกียรติ กิมาคม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

9. นายทศ ฤทธิร์ งค

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

10. นางจวงจันทร หิรัญสาลี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

11. นายธานี มีทพิ ย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

12. นายกฤตภาส เรืองสงฆ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

คณะกรรมการอํานวยการ
มีหนาที่อํานวยการวางแผน กํากับดูแลแกไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ประกอบดวย
1. นายวิชากร บัวหอม

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

2. นายรัฐชัย สงประสพ

รองปลัดเทศบาล รองประธาน

3. นายนิวัฒน สุขศิริ

รองปลัดเทศบาล รองประธาน

4. นางศิรินันท แกลวทนงค

ผอ.สํานักการคลัง กรรมการ
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5. นางตวงพร วิจิตรพันธ

ผอ.สํานักการศึกษา กรรมการ

6. นายจรูญศักดิ์ ชลสุวรรณ

ผอ.สํานักการชาง

7. นายสมนึก ผลพิบูลย

ผอ.กองสาธารณสุข กรรมการ

8. นายเจษฎา ชัยฤกษ

ผอ.กองสวัสดิการ

กรรมการ

9. นางสุจิตรา สังขศิลปชัย

ผอ.กองวิชาการ

กรรมการ

10. นางบุษกร จันทรแปน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินงาน
มีหนาที่ ดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากงานบริการประชาชนของทุก สํานัก/กอง และหนวยงานภายนอก
ที่ใหบริการอยูในปจจุบัน และในอนาคต เพื่อยกระดับการใหบริการประชาชนใหดียิ่งขึ้น และ
ความเปนไปไดในการเลือกใชเทคโนโลยี ในการพัฒนางานบริการในรูปแบบ E - GOVERNMENT
1.1 ลําดับที่ 3-4 รวบรวมขอมูลงานบริการกองวิชาการฯ เพื่อจัดทําระบบการใหบริการใน
รูปแบบ Single Windows
1.2 ลําดับที่ 6-7 รวบรวมขอมูลงานบริการสํานักการชาง เพื่อจัดทําระบบการใหบริการใน
รูปแบบ Single Windows
1.3 ลําดับที่ 8-9 รวบรวมขอมูลงานบริการกองสวัสดิการฯ เพื่อจัดทําระบบการใหบริการใน
รูปแบบ Single Windows
1.4 ลําดับที่ 10-11 รวบรวมขอมูลงานบริการการคลัง
รูปแบบ Single Windows

เพื่อจัดทําระบบการใหบริการใน

1.5 ลําดับที่ 12-13 รวบรวมขอมูลงานบริการกองสาธารณสุข เพื่อจัดทําระบบการใหบริการ
ในรูปแบบ Single Windows
1.6 ลําดับที่ 14-15 รวบรวมขอมูลงานบริการกองสํานักการศึกษา เพื่อจัดทําระบบการ
ใหบริการในรูปแบบ Single Windows
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2. จัดทําเอกสารตางๆ ที่เกีย่ วของในโครงการ เชน หนังสือเชิญประชุม ประกาศแตงตั้ง เปนตน
3. ประสานงานกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การประชุม การ
อบรม การศึกษาดูงาน เปนตน
4. จัดประชุมทัศนศึกษาดูงาน เปนตน และดําเนินงานอืน่ ๆ ตามโครงการ
5. ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรเพือ่ ใชในการใหบริการ
ประชาชนในศูนยบริการรวมฯ
6. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
7. อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
1. นายวิชากร บัวหอม

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

2. นายรัฐชัย สงประสพ

รองปลัดเทศบาล

รองประธาน

3. นายนิวัฒน สุขศิริ

รองปลัดเทศบาล

รองประธาน

4. นางบุษกร จันทรแปน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

กรรมการ

5. นางนุชนาถ สุวรรณะ

ผฝ.บริการสาธารณสุข

กรรมการ

6. นายบรรณวิทย รัตนพิมล

หฝ.กิจการโรงเรียนฯ

กรรมการ

7. นางศรุดา สนิทมัจโร

นักวิชาการคลัง 7ว

กรรมการ

8. นายเสรี มณีกรณ

นักพัฒนาชุมชน 7ว

กรรมการ

9. นายนภดล พนมรัตน

นวช. ศึกษา 6ว

กรรมการ

10. นางจิราวรรณ ทิพาพงศ

จพง.จัดเก็บรายได 6ว

กรรมการ

11. พันจาเอกสกล วัฒนอัมพร

นวช.สุขาภิบาล 5

กรรมการ
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12. นางณัฐปภัสร ขวัญเซง

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 5

กรรมการ

13. นางสาวขวัญดา ยูโซะ

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 5

กรรมการ

14. นางสาวทิพยรัตน เรืองมณี

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 5

กรรมการ

15. นายภานุวัฒน ฉิมมี

สถาปนิก 5

กรรมการ

16. นายวีรศักดิ์ เพชรแสง

สถาปนิก 5

กรรมการ

17. จาเอกสายัณฑ ทองคณารักษ

นักพัฒนาชุมชน 4

กรรมการ

18. ดร.จเร สุวรรณชาด

ตัวแทนจากภาคีคนรักเมืองสงขลา

กรรมการ

19. ร.อ.หญิงชฎาพร เหมทานนท

ตัวแทนจากภาคประชาชน

กรรมการ

20. นางสมจิต ฟุงทศธรรม

ประธานชมรม อสม.

กรรมการ

21. นางจิฬา แกวแพรก

ตัวแทนจากมทร.ศรีวิชัย

กรรมการ

22. นางสาวสุนทรี ไชยรักษ

พนักงานจางทั่วไป สํานักปลัดฯ

กรรมการ

23. นางวาสนา ศรีกรด

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

กรรมการ/ผูชว ยเลขานุการ

24. นายวิชัย มาเรือง

หัวหนาฝายปกครอง

กรรมการ/ผูชว ยเลขานุการ

25. นายปวริศร ศิริพิพัฒกุล

สํานักการชาง

กรรมการ/ผูชว ยเลขานุการ
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