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สรุปยอตัวอยางที่ดีที่จะถูกนํามาถอดแบบสูการปฏิบัติ
โดยเทศบาลนครยะลา ประเทศไทย
ชื่อโครงการ การปฏิรูประบบการบริหารกิจการสาธารณะ
โดย

เมืองลังซอน ประเทศเวียดนาม

-บทนําเมืองลังซอน (Lang Son) เปนเมืองหลักดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของ
จังหวัดลังซอน ประเทศเวียดนาม มีพื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 140,000 คน ตั้งอยู
ไมหางจากชายแดนติดตอกับประเทศจีน โดยมีทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมระหวางสามเมืองเศรษฐกิจ
ไดแก เมืองฮานอย เมืองไฮฟอง และเมือง Quang Ninh และยังมีทางรถไฟเชื่อมตอไปยังประเทศเพื่อน
บาน จึงนับเปนประตูวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไปสูประเทศจีนและประเทศยุโรปอื่นๆ จึงมีรายไดจากการ
ทองเที่ยวและการคาขายเปนหลัก
ดวยเมืองลังซอน มีทั้งสภาพทางภูมิศาสตร สภาพอากาศ ที่ตั้ง รวมถึงเสนทางคมนาคม แหลง
ประวัติศาสตรที่สําคัญ และทรัพยากรอื่นๆ องคประกอบโดยรวมเหลานี้ ทําใหเมืองนี้มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาในดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมืองลังซอนถูกแบ ง
ออกเปนสองสวนโดยแมน้ํา Ky Cung ทางดานใตของแมน้ําถูกเรียกวาดาน Provincial side เปนที่ตั้ง
ของสํานักงานและหนวยงานภาครัฐ สวนดานเหนือของแมน้ําเรียกวาดาน Ky Lua side เปนตลาด
รานคา แหลงผลิต และแลกเปลี่ยนสินค าของประชาชน ในระหวา งสงครามปลดแอกฝรั่งเศสกลาง
ศตวรรษที่ 20 เมืองนี้เคยเปนแหลงรับและเก็บกักสินคา ที่เปนความชวยเหลือจากประเทศสังคมนิยมที่
หนุนหลังเวียดนาม และลาสุดในสงครามชายแดนจีน-เวียดนาม ป ค.ศ. 1979 ไดสงผลใหเมืองนี้ประสบ
ความเสียหายอยางมาก
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-สภาพปญหาในการบริหารกิจการทองถิ่นโดยทั่วไปของประเทศเวียดนาม การดู แ ลท อ งถิ่ น แบบเดิ ม ที่ มี ก ารบริ ห ารและเงิ น อุ ด หนุ น มาจากส ว นกลาง ปราศจากความ
นาเชื่อถือ ไมสามารถตอบสนองความตองการในการพัฒนาในยุคที่มีความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วในปจจุบันได
 การบริหารราชการ ทั้งพันธกิจและระบบการทํางานไมมีความชัดเจน
 การปฏิ บั ติ ร าชการมี ค วามไม แ น น อน และทั บ ซ อ น รวมทั้ ง ขั้ น ตอนกระบวนการยุ ง ยาก
กฎระเบียบตางๆ ยังหละหลวม บางกฏระเบียบลาสมัย
 การบริหารจัดการแบบรวมศูนย แตยังไรทิศทาง องคกรที่บริหารงานและหนวยงานราชการไมมี
นโยบายและระเบียบทางการเงินที่ชัดเจน
 พนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบ ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
ขาดทักษะการบริหาร วิธีการทํางานลาสมัย ซับซอนและลาชา มีการคอรัปชั่น
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีความเขาใจปญหาของประชาชน มักเฉยชาเมื่อตองทํางานที่
ทาทาย

-แนวทางการแกปญหาการปฏิรูปการบริหารกิจการสาธารณะ หรือ Public Administration Reform (PAR) เปนประเด็น
ที่ไดรับความสนใจอยางมากจากรัฐบาลเวียดนาม โดยไดตั้งเปาไววา ภายในป 2010 ตองมีการปฏิรูป
เพื่อตอบสนองความตองการในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการปฏิรูปการบริหารจัดการ
โดยระบบ PAR program มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการบริหารแบบใหมที่เปนประชาธิปไตยที่เขมแข็ง
ยั่งยืน เปนมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้
รัฐบาลเวียดนามไดมีการวางนโยบาย PAR มากมายเพื่อสนองตอบนโยบายดังกลาว จึงถือไดวา PAR
เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรัฐบาลกลางเวียดนามไดพัฒนาแผนการดําเนินการโครงการ
PAR เปนจํานวนมากในระหวางป 2001- 2010 โดยจะปฏิรูป 4 เรื่อง ไดแก
1) ปฏิรูปสถาบัน
2) ปฏิรูปกลไกบริหาร
3) ปฏิรูปขาราชการ
4) ปฏิรูประบบงบประมาณ
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ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลังซอน ไดตอบสนองนโยบายนี้อยางฉับพลันเชนเดียวกับองคกรปกครองสวน
อื่นๆ ของเวียดนาม โดยไดเริ่มการปฏิรูประบบการบริหารกิจการราชการ (PAR) ดวยการดําเนินโครงการ
“One Stop Shop” ทั้งในระดับเทศบาลและระดับชุมชน และประสบความสําเร็จโดยไดรับรางวัลเปน
ตัวอยางเทศบาลที่ดีในดานการใชโครงการ PAR ดังนั้น One Stop Shop และ e-portal เปนสิ่งที่เทศบาล
ภูมิใจนําเสนอ
One Stop Shop :
เป น การรั บ มื อ ป ญ หาของการบริ ห ารจั ด การและการประสานงานระหว า งบุ ค คลและระหว า ง
หนวยงานปกครองตางๆของรัฐทั้งในระดับเดียวกันและตางระดับกันที่จะรับเรื่องและแจงผลใหผูใชบริการ
ณ จุดบริการเดียว มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อสนองตอนโยบายและความตองการในแผนหลักของ PAR
2. เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชน องคกรธุรกิจ และองคกรตางๆ ในงานบริการของรัฐ
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ความมีวินัย และทัศนคติในการบริการ รวมถึงการระบุขอบเขต
อํานาจและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ของรัฐใหชัดเจนมากขึ้น
4. เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ความคลองตัว และการจัดโครงสรางใหมของหนวยงานราชการ
โดยบทบาทและภารกิจที่ One Stop Shop ตองดําเนินการ คือ
• การบริหารงานตองโปรงใส งาย และถูกตองตามกฎหมาย
• ระเบียบขั้นตอน คาใชจาย คาธรรมเนียมตางๆ รวมถึงระยะเวลาที่ตองใชในการจัดการเรื่อง
ตางๆ นั้นตองแสดงใหเห็นชัดเจนทั้งแกหนวยงานและสาธารณชน
• การยื่นคํารองและการรับฟงผลตองทํา ณ จุดบริการเดียวกัน
• การเดินเรื่องประสานงานระหวางหนวยงานตางๆเพื่อใหเรื่องที่รองขอมาสําเร็จผลนั้นเปน
ความรับผิดชอบของหนวยงานรัฐ
• เรื่องที่รองขอตองดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว ตรงเวลา และใหความสะดวกแกประชาชนผูม าใช
บริการ
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สวนงานที่ One Stop Shop ใหบริการ ไดแก
• ออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจสําหรับองคกรและธุรกิจในครัวเรือน
• ออกใบอนุญาตการสรางและการซอมแซมอาคาร
• การจัดสรรที่ดิน
• การใหเชาที่ดิน
• การโอนกรรมสิทธิ์การใชประโยชนที่ดิน
• การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
• การออกรับรองสิทธิ์การใชประโยชนที่ดิน
• การจัดจางแรงงาน
• สวัสดิการของรัฐ
• ฯลฯ
E-portal: http://langsoncity.com.vn
เว็ บ ไซต นี้ เ ป น การรวบรวมเอาข อ มู ล จากสภาประชาชนของเทศบาล และคณะกรรมการภาค
ประชาชน รวมกับขอมูลจากแผนก งานตางๆ ของชุมชน (ward และ commune) มีวัตถุประสงคสําคัญ
ในการพัฒนาดังนี้
1. เพื่อใหขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับเทศบาล หนวยงานทองถิ่น กรม กองตางๆ
2. เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการของรัฐโดยเฉพาะ One Stop Shop
3. เพื่อเปดโอกาสใหธุรกิจตางๆไดมีโอกาสพูดคุยกัน
4. เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับเมือง Lang Son
5. เพื่อปรับใหระบบการบริการเปนระบบคอมพิวเตอร และเปลี่ยนเปนระบบ e-government
6. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐ ผูสงออก และนักธุรกิจ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกัน

39
This project is cofunded by the
European Union.

A Project implemented by the consortium: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Thailand Environment Institute (TEI), Local
Government Development Foundation Inc. (LOGODEF), United Cities and Local Governments for Asia and Pacific (UCLGASPAC), Association of Indonesian Regency Governments (APKASI), Association of Cities of Vietnam (ACVN), and National
League of Communes/Sangkats of the Kingdom of Cambodia (NLC/S).

Contact: Konrad-Adenauer-Stiftung – 5/F Cambridge Bldg., 108 Tordesillas crn. Gallardo sts. - Makatiy City, Manila - Philippines

รูปแบบเว็บไซต http://langsoncity.com.vn แบงเปน 5 สวนดังนี้
1. ดานบนเปนตราสัญลักษณของเมือง
2. ดานซายเปน menu bar
3. ดานขวาเปนชองทางการ search และพื้นที่โฆษณา
4. พื้นที่ตรงกลางแสดงขอมูลตางๆ
5. ดานลางมีรายการเว็บไซตเพื่อใหติดตอกับคณะทํางาน

-ผลที่ไดรับการนําใช PAR และ e-portal เขามาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของเมืองลังซอน Lang
Son ไดสงผลดีตางๆ เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และการไดรับบริการ
ที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนี้
1. เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนอยางตอเนื่อง
โดยคณะกรรมการประชาชน ไดนําระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001: 2000 มาใชเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานราชการ รวมทั้งยังไดมีการรับรองกฎหมายถึง 29 ฉบับ เพื่อ
ปฏิ รู ป ระเบี ย บในการบริห าร สํ า หรับ การบั ง คับ ใช ร ะบบควบคุ ม คุ ณ ภาพใหเ ปน ไปตาม
มาตรฐาน (National Standard (TCVN) ISO 9001:2000) นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้นสําหรับหนวยงานตางๆ เพื่อใหรับเรื่องและดําเนินการไดใน
เวลาที่กําหนดเอาไว สวนในดานการวางแผนนั้น ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาไปถึงป
2050 โดยแผนหลั ก ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม จะเน น การกํ า กั บ ดู แ ล การ
ดําเนินการ และการสรางความเขมแข็งของโครงการสําคัญตางๆ รวมถึงการกระจายอํานาจ
ไปยังชุมชน และหนวยงานที่ดูแลการบริการสาธารณะ
2. สรางความใกลชิดระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชน
โดยในการปรั บ ปรุ ง ระบบงานเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถและคุ ณ ภาพการทํ า งานครั้ ง นี้
คณะกรรมการประชาชนต อ งลงไปดู แ ลการทํ า งานของทุ ก กรมกองอย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ให
คํ า ปรึ ก ษา กํ า หนดดู แ ล เร ง รั ด รวมถึ ง ช ว ยแก ไ ขป ญ หาที่ รั บ มื อ ได ย าก นอกจากนั้ น
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คณะทํางานทุกคนในคณะกรรมการประชาชนยังลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนที่เกี่ยวของกับ
ปญหาการเวนคืนที่ดิน เพื่อรับทราบสภาพปญหาและหาทางแกไขขอขัดแยงนั้นๆ
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูล
หลังจากที่มีการนําระบบนี้มาใชในระหวางป 2007-2010 เมืองลังซอนไดเริ่มใหความสําคัญ
กับการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบขั้นตอนงานราชการ และเอกสารตางๆ
เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการการปรั บ ขั้ น ตอนระเบี ย บราชการให ง า ยลง ขณะนี้ อ ยู ใ นขั้ น ตอนที่
คณะกรรมการประชาชนของเทศบาลกําลังขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชาชน
ระดับจังหวัด
4. มีการระบุความชัดเจนของหนาที่และพันธกิจของหนวยงานภาครัฐ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานและให บ ริ ก าร ได มี ก ารดํ า เนิน การทบทวนและจั ด
ระเบียบหนวยงานชํานาญการเฉพาะทาง รวมถึงดูแลปรับเปลี่ยนหนาที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ทั้งขาราชการและลูกจางทุกคน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนสับสน ความยุงยาก
ตางๆ ในการทํางาน ซึ่งหนวยงานสวนใหญสามารถปรับตัวกับการกําหนดหนาทีแ่ ละพันธกิจ
แบบใหมนี้อยางเหมาะสม
5. มีการปฏิรูปนโยบายขาราชการและพนักงานของรัฐ
นอกเหนื อ จากการทบทวนอํ า นาจหน า ที่ ข องตํ า แหน ง ต า งๆ ในระบบงานราชการแล ว
คณะกรรมการประชาชนยังใหความสนใจเปนพิเศษดานคุณภาพของตําแหนงงานแตละ
ตํ า แหน ง อย า งละเอี ย ดเพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการปรั บ ปรุ ง และการรั บ สมั ค รคนเข า ทํ า งาน
นอกจากนั้น คณะกรรมการประชาชนยังขอใหแตละหนวยงานทําการทบทวนระเบียบการ
ทํางาน การแบงและจัดสรรหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนในหนวยงานอยางละเอียด
ดวย
6. เกิดการปฏิรูปงานบริหารราชการที่โปรงใส และตรวจสอบได
เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณลงมา แตละหนวยงานตองวางแผน จัดทํางบประมาณ และ
ประกาศแผนการใชงบประมาณใหประชาชนไดทราบอยางชัดเจนเปดเผย เพื่อลดโอกาสการ
ใชงบประมาณอยางสิ้นเปลือง นอกจากนั้น การจัดซื้อจัดจางยังตองไดรับการตรวจสอบอยาง
ละเอียดอีกดวย
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7. งานบริการมีความทันสมัยมากขึ้น
เพื่อการใหบริการอยางรวดเร็ว และการบริหารงานของคณะกรรมการประชาชน ward และ
commune อยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ไดแกระบบ eportal ซึ่งไดรับการปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ การปฏิรูประบบราชการใหมของเมืองลังซอน ที่ประสบผลสําเร็จเปนอยางมากนี้ ยัง
ไดสงผลดีตอประชนผูรับบริการในเมือง โดยแผนก One Stop Shop มีการประกาศขั้นตอน ระยะเวลา
และคาธรรมเนียมการบริการไวอยางชัดเจน มีการลดขั้นตอนระเบียบราชการที่ยุงยากออกไป สวนการรับ
เรื่องตางๆ นั้นทําไดงายขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนแบบใหมที่ชัดเจน งาย และเปดเผย
การปฏิรูปงานบริการนี้ทําใหประชาชนมีความตื่นเตนยินดีเปนอยางมาก เพราการมี One Stop Shop
สามารถเพิ่มคุณภาพการใหบริการ และตอบสนองความตองการของประชาชน วสงผลทําใหเกิดความ
ประทับใจในการบริการของรัฐ รวมถึงลดความขัดแยงยุงยากของพนักงาน และยังเปนการแสดงออกถึง
ความโปรงใสในการบริหารงานและการบริการประชาชน และดวยความชัดเจนและงายดายของระเบียบ
ขั้นตอนแบบใหมนี้ การทําผิดกฎระเบียบเชน กรณีการดําเนินการกอสรางที่ไมไดรับอนุญาต ก็ลดนอยลง
ไป จึงสงผลดีตอระบบสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเวียดนามดวย
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(ราง) ขอเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการประปาแบบบูรณาการ
โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน เทศบาลนครยะลา
ชื่อเทศบาลนํารอง

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ

“โครงการพัฒนาระบบบริการประปาแบบบูรณาการโดยเนนการมีสว นรวมของชุมชน”

ระยะเวลาดําเนินงาน 16 เดือน ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555
งบประมาณรวม

406,000 บาท

การประเมินสถานการณ
สถานการณทั่วไป
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน เปนนโยบายที่สําคัญของทุกองคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจากการตอบสนองตอความตองการของประชาชนเปนพันธกิจสําคัญอับดับแรกที่
หนวยงานพึงกระทํา ดวยการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานโดยเนนการใหความสําคัญตอการใหบริการ
ประชาชน รวมทั้ง ปรับทัศนคติในการทํา งาน โดยยึดมั่น ในหลักจรรยาบรรณแหง วิชาชีพของการเปน
ขาราชการที่ดีมีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต อุทิศเวลาใหกับงานราชการอยาง
จริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกของบุคลากรใหมีจิตใจใฝบริการหรือที่เรียกกันวา “Service Mind” โดยการ
อํานวยความสะดวก การชวยเหลือ การใหความกระจาง การสนับสนุน ความกระตือรือรนตอการใหบริการ
รวมทั้งการยิ้มแยมแจมใสใหการตอนรับดวยไมตรีจิตที่ดีตอผูอื่น ตองการใหผูอื่นประสบความสําเร็จในสิ่งที่
เขาตองการ เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทับใจจากได รับการบริ การที่ ดี อั นจะนํ าไปสู
ภาพลักษณที่ดีขององคกรตอไป
เทศบาลนครยะลา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ที่มีภารกิจที่หลากหลาย ซึ่ง
เกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครยะลาอยางใกลชิด ดังนั้นจึงตองให
ความสําคัญกับการใหบริการสาธารณะดานตางๆ เพื่อสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดย
เนนใหบริการอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
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การใหบริการดานน้ําประปา เปนกิจการสาธารณะหนึ่งที่เทศบาลนครยะลาใหค วามสํา คัญ
เนื่องจากน้ําสะอาดเปนปจจัยที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชน และการมีน้ําประปาใชอยาง
เพียงพอและทั่วถึง เปนการอํานวยประโยชนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่อาศัยในเมือง เทศบาล
นครยะลา การประปาเทศบาลนครยะลา จึง ไดเ ปด ดํ า เนิน การกิจ การขึ้น ครั้ง แรกเมื่อ ป พ.ศ.2498
ดําเนินการภายใตสัมปทานกิจการประปาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปจจุบันได
มีการยกเลิกสัมปทานตามพระราชบัญ ญัติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจใหแ กอ งคก ร
ปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ.2542 แลว และไดโอนมาเปนหนวยงานยอยในสังกัดเทศบาลนครยะลา ดําเนิน
กิจการในลัก ษณะเทศพาณิช ย โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ผลิต และจํา หนา ยน้ํา ประปาใหแกป ระชาชน
ภายในเขตเทศบาลนครยะลาในพื้นที่ 19.4 ตารางกิโลเมตร รวมถึงพื้นที่ใกลเคียงมาอยางตอเนื่อง โดย
ปจจุบันมีผูใชน้ําประปาจํานวน 15,927 ราย จากจํานวนประชากร 20,044 หลังคาเรือน
ตลอดระยะเวลา 56 ป ที่ใหบริการ กองการประปา อาศัยอัตรากําลังจากฝาย/งานตางๆ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ อาทิ ฝายธุรการ ฝายพัฒนารายได ฝายผลิต ฝายซอมบํารุง ฝายการเงินและบัญชี และฝาย
อื่นๆ ที่ไดพยายามปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง เพื่อตอบสนองกับอัตราความตองการใชน้ําประปาทีเ่ พิม่ ขึน้
อยางรวดเร็ ว โดยไดดําเนิน การปรั บปรุง ระบบการผลิตน้ําประปา และระบบการบริหารจัดการอยา ง
ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ดวยระบบราชการที่มีขั้นตอนซับซอน จํานวนบุคลากรที่ไมเพียงพอ และการ
บริการในเชิงรับแตเพียงอยางเดียว ไดสงผลใหบริการของกองการประปาไดรับการประเมินผล ใน ปพ.ศ.
2553 วาเปนการบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจนอยกวางานบริการอื่นๆ ของเทศบาลนครยะลา
รวมทั้งมีปญหาเรื่องรองเรียนจํานวนมาก อาทิ เรื่องทอประปาแตก หรือชํารุด ทั้งนี้ เนื่องจากกําลังของ
ฝายบริการและซอมบํารุงมีไมเพียงพอ จึงทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรน้ําเปนจํานวนมาก โดยในป
พ.ศ. 2553 สามารถผลิตน้ําประปาไดทั้งหมด 7,582,162 ลบ.ม. จําหนายน้ําประปาได 4,651,376 ลบ.ม. แต
มีน้ําสูญเสียไปถึง 2,780,619 ลบ.ม. (หรือคิดเปนรอยละ 36.67)
นอกจากนี้ การจัด เก็บ คา น้ํ า ก็ยั ง เป น อี ก ปญ หาหนึ่ ง ในการบริ ห ารกิ จ การประปา เนื่ องจาก
เจาหนาที่จัดเก็บคาน้ําของกองการประปามีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยมีจํานวนผูใชน้ําที่
ตองจัดเก็บทั้งสิ้น 14,927 ราย แตอัตรากําลังของเจาหนาที่รวมกับการจางเหมาเอกชนมีเพียง 7 คน
เท า นั้ น สง ผลให ก ารจั ดเก็ บ รายได จ ากกิ จ การนี้ ไม เ ปน ไปตามที่ตั้ ง เป าไว ประกอบกั บขอ จํา กั ดด า น
งบประมาณของกองการประปา จึงทําใหไมสามารถจางเหมาเอกชนมาทําการจัดเก็บเพิ่มเติมได กองการ
ประปาไดประมาณการรายรับในปงบประมาณ 2553 รวม 37,241,700 บาท แตไ ดรับ รายรับ จริง ต่ํา
44
This project is cofunded by the
European Union.

A Project implemented by the consortium: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Thailand Environment Institute (TEI), Local
Government Development Foundation Inc. (LOGODEF), United Cities and Local Governments for Asia and Pacific (UCLGASPAC), Association of Indonesian Regency Governments (APKASI), Association of Cities of Vietnam (ACVN), and National
League of Communes/Sangkats of the Kingdom of Cambodia (NLC/S).

Contact: Konrad-Adenauer-Stiftung – 5/F Cambridge Bldg., 108 Tordesillas crn. Gallardo sts. - Makatiy City, Manila - Philippines

กวาประมาณการถึง 1,589,842 บาท และยังไดตั้งงบประมาณรายจายที่มีบุคลากรรับผิดชอบภารกิจ
ดานการเงินและบัญชี จํานวน 3 คน
เทศบาลนครยะลาไดเล็งเห็นวา ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาเปนชุมชนที่มีเขมแข็ง มีจิตอาสา
และเปนผูที่รูขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของชุมชนเปนอยางดี การกระจายบทบาทหนาที่แกชุมชน รวมถึง
การมีสวนรวมจากภาคประชาชนผูใชน้ํา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่เปนระบบ และการมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน นาจะเปนแนวทางที่สามารถชวยแกไขปญหา
ดังกลาวใหการจัดเก็บคาน้ําประปามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในโอกาสที่เทศบาลนครยะลา ได
เขารวมเปนเทศบาลนํารองในโครงการ DELGOSEA และจะมีโอกาสไดไปศึกษาเพื่อถอดแบบตัวอยางที่
ดีจากเมืองอื่นๆ จึงไดตัดสินใจเลือกตัวอยางที่ดีโครงการปฏิรูประบบบริหารจัดการกิจการสาธารณะ ของ
เมื องลั ง ซอน ประเทศเวี ย ดนาม เพื่อ นํ า แนวคิ ด และแนวปฏิ บัติ ที่ดี ๆ มาถอดแบบสู ก ารปฏิ บั ติเ ป น
“โครงการพัฒนาระบบบริหารการประปาแบบบูรณาการโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน”
ชน เพื่อมุงพัฒนา
ระบบบริหารกิจการประปาแบบบูรณาการ โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน และเพื่อจัดการระบบบริการ
ของกองการประปาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
เต็มที่ และไดรับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางเมืองตัวอยางที่ดีและเมืองนํารอง
จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางเมืองตัวอยางที่ดี คือ เมืองลังซอน ประเทศเวียดนาม และ
เมืองนํารอง คือ เทศบาลนครยะลา ประเทศไทย พบวามีประเด็นที่นาสนใจ ไดแก บริบทของชุมชน มี
ความแตกตางกันอยางมาก ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ทัศนคติ และวิถีชีวิต จึงตองมี
การวิเคราะหลึกลงไปถึกระบวนการ และบริบทที่แตกตางนี้ เพื่อจับประเด็นที่เหมาะสมมาประยุกตถอด
แบบ ซึ่งตองมีการทดลองปรับใชในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะกับแตละชุมชนดวย
นอกจากนี้ ในสวนของสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหานั้น ก็มีความแตกตางกันบางสวน
อาทิ กลุมเปาหมายในการปรับปรุงการใหบริการของเมืองลังซอน เปนกลุมเปาหมายที่ครอบคลุมทั้ง
ประชาชน องคกรธุรกิจ และองคกรตางๆ ในงานบริการของรัฐ อีกทั้งดําเนินการครบทุกงานบริการ แต
สําหรับเทศบาลนครยะลา เปนความพยายามที่จะปรับปรุงการใหบริการในชุมชน โดยชุมชนเอง นั่น
หมายความวา กลุมเปาหมายและรูปแบบการจัดการมีขนาดเล็กกวา จึงนาจะเปนจุดเริ่มตนที่สามารถ
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นํามาปรับใชใหโครงการนํารองนี้ประสบความสําเร็จ แลวจึงคอยขยายผลออกไปฏิบัติในขอบเขตการ
ใหบริการที่กวางขึ้นไดในอนาคต
แนวทางหรือกรอบแนวคิดการถอดแบบตัวอยางทีดีมาสูก ารปฏิบัติ
การดําเนินโครงการ “One Stop Shop” ทั้งในระดับเทศบาลและระดับชุมชน ซึ่งเมือง Lang Son
ประสบความสําเร็จอยางมาก โดยไดรับรางวัลเปนตัวอยางเทศบาลที่ดีในดานการใชโครงการปฏิรูประบบ
การบริหารกิจการราชการ (PAR) เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชน องคกรธุรกิจ และองคกรตางๆ ใน
งานบริการของรัฐ อีกทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ความมีวินัย และทัศนคติในการบริการ โดยเทศบาล
นครยะลาจะนํามาปรับใชกับการใหบริการประปาและรับชําระคาน้ําประปา โดยจัดตั้ง “One Stop Shop”
ที่สํานักงานเทศบาลและในชุมชนนํารองทั้ง 4 ชุมชน เพื่อแกไขปญหาเรื่องความพึงพอใจและความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการของประชาชน โดยมีกรอบแนวคิดในการดําเนินงานดังนี้
สรางกระบวนการมีสวนรวมในการบริการประปาใหกบั ชุมชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย และเจาหนาทีท่ ี่เกีย่ วของ
รวมวิเคราะหสถานการณและแนวทางการดําเนินการโดยชุมชน
ลงพืน้ ที่ชมุ ชนนํารองเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและวางแผนการดําเนินงาน
ออกแบบและจัดทําผังประปาชุมชน ระบบการจัดเก็บ และโปรแกรมสําเร็จรูป
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ
ฝกอบรมและเตรียมความพรอมบุคลากรที่มีหนาปฏิบัติทุกดาน
ปฏิบัติตามแผน
ติดตามและประเมินผล
สรุปผลการดําเนินการ และกําหนดพืน้ ที่ขยายโครงการ
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ประเด็นหลักที่ตองการแลกเปลีย่ นเรียนรูจากตัวอยางที่ดี


แนวทางการสงเสริมใหชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการใหบริการประปา
แบบบูรณาการในทุกกระบวนการตั้งแตการเริ่มวางแผนจนถึงการประเมินผล เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับจากทุกภาคสวน



รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการใหชุมชนเปนเครือขายของเทศบาลนครยะลา ในการรับเรื่อง
รองเรียนทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับเทศบาลนครยะลา รวมถึงการรวมตรวจสอบ ประสานงาน
และติดตามผลการแกไขปญหาในชุมชนอยางเปนรูปธรรม
รูปแบบและแนวทางในการสรางแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรในการปฏิบัติงาน ดวยการให
คาตอบแทนจากการเก็บคาน้ํ าประปา แทนการจางเหมาเอกชน ซึ่งชุมชนมีเวลาจัดเก็บ
มากกวา และรูขอมูลของผูใชน้ําประปามากกวาเอกชน



วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ
1.

เพื่อพัฒนาคุณภาพน้าํ ประปา ลดการสูญเสียทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการของกิจการประปาเทศบาลนครยะลา โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน

2.

เพื่อพัฒนาจิตอาสา และกระบวนการมีสว นรวมของประชาชน ในการบริหารจัดการกิจการ
งานของเทศบาลนครยะลา

พื้นที่เปาหมายในดําเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา จํานวน 4 แหง ประกอบดวย
1) ชุมชนวิฑูรอุทิศ 10
2) ชุมนประชานุกูล
3) ชุมชนคนรักถิ่น
4) ชุมชนบานรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
16 เดือน ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555
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กิจกรรมและแผนการดําเนินงานงาน
การจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริการประปาแบบบูรณาการโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน มีขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน และผลผลิตราย
กิจกรรมภายในระยะเวลา 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

1. จัดประชุมคัดเลือกและเตรียมการผูที่จะไปศึกษา
ดูงานตัวอยางที่ดี
}

2. ศึกษาดูงาน ณ เมืองลังซอน ประเทศเวียดนาม
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน
รวมทั้งจัดปรับขอเสนอโครงการ เพื่อนําไปบูรณาการ
เขาสูแผนพัฒนาเทศบาลฯ
4. จัดประชุมทําความเขาใจกับชุมชนนํารองทั้ง 4 แหง
เพื่อสรางความเขาใจ

}

}

}

พ.ค.-ส.ค.55

ผลผลิต
 รายชื่อผูที่จะไปศึกษาดูงาน และบทบาทหนาที่
ของแตละคน
 ประเด็นคําถามรางกําหนดการศึกษาดูงานที่จะ
สงใหเมืองตัวอยางที่ดี
 รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานหลังศึกษาดูงาน
 สรุปรายงานการศึกษาดูงาน พรอมขอสังเกตและ
เสนอแนะตอการจัดปรับขอเสนอโครงการฯ
 ขอเสนอโครงการถอดแบบตัวอยางที่ดีของเมืองลัง
ซอนสูการปฏิบัตขิ องเทศบาลนครยะลา ฉบับสมบูรณ
 เงื่อนไขเรื่องคาตอบแทนและการค้ําประกัน
สําหรับอาสาสมัคร
 รายงานการประชุม
 รายชื่ออาสาสมัครของแตละชุมชนๆ ละ 1 คน
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กิจกรรม
5. รวมกับอาสาสมัครในการสํารวจมาตรวัดน้ําเพื่อจัดทําแผน
ที่มาตรวัดน้ํา และแผนที่เสนทางจัดเก็บคาน้ํา 4 ชุมชน
6. จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ และปรับปรุงโปรแกรม
สําเร็จรูปการใหบริการประปาที่มีอยูเดิม

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค.-ส.ค.54

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55

ผลผลิต

พ.ค.-ส.ค.55





}
}

7. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหบริการประปาเชิง
บูรณาการแกบุคลากรเทศบาลที่เกี่ยวของ
อาสาสมัครและแกนนําชุมชนนํารอง

}

แผนที่มาตรวัดน้ํา
แผนที่เสนทางจัดเก็บคาน้ําของทั้ง 4 ชุมชน
วัสดุ อุปกรณ
โปรแกรมสําเร็จรูปในการใหบริการที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหสามารถรองรับการใหบริการได
 รายงานการจัดฝกอบรม
 แบบทดสอบความเขาใจในการดําเนินงานของ
อาสาสมัครและผูนําชุมชน เกี่ยวกับ
1. กติกาการค้ําประกัน
2. เงื่อนไขและวิธีการจายคาตอบแทน
3. ระบบและวิธีการจัดเก็บคาประปา และคา
จัดเก็บมูลฝอย
4. วิธีการสํารวจ และแกไขปญหาประปาเบื้องตน
5. วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
6. ระบบและวิธีการรับ-แจงเรื่องรองเรียน
 คูมือการการดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริการประปา
แบบบูรณาการโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
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กิจกรรม
8. ทดลองใหอาสาสมัครดําเนินงานระยะที่ 1 (3 เดือน)
โดยมีพี่เลี้ยงคอยติดตามผลการดําเนินงาน และ
รายงานปญหาอุปสรรคตางๆ
9. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอผลการ
ดําเนินงานและการประเมินความสําเร็จของ
อาสาสมัครในระยะที่ 1
10. จัดกิจกรรมชุมชนรักษน้ํา โดยมีฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกอาสาสมัครในชุมชนนํารองเดิม และ
ชุมชนนํารองใหม (ถามี)
11. ทดลองใหอาสาสมัครดําเนินงานระยะที่ 2 (3 เดือน)
โดยมีพี่เลี้ยงคอยติดตามผลการดําเนินงาน และ
รายงานปญหาอุปสรรคตางๆ

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค.-ส.ค.54

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55

_______

}

}

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

พ.ค.-ส.ค.55

ผลผลิต
 รายงานประจําเดือนจากอาสาสมัคร และพี่เลี้ยง
 สรุปสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดเก็บคา
น้ําประปา และคาขยะโดยอาสาสมัครในแตละ
เดือน จํานวนเรื่องรองเรียน ฯลฯ
 รายงานการประชุม
 ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานของอาสาสมัคร และการดําเนิน
โครงการฯ ระยะที่ 2
 รายงานการจัดกิจกรรม
 แบบทดสอบความเขาใจตอเรื่องที่ทําการ
ฝกอบรม
 รายชื่ออาสาสมัครใหม
 รายงานประจําเดือนจากอาสาสมัคร และพี่เลี้ยง
 สรุปสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดเก็บคา
น้ําประปา และคาขยะโดยอาสาสมัครในแตละ
เดือน จํานวนเรื่องรองเรียน ฯลฯ
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กิจกรรม
12. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอผลการ
ดําเนินงานและการประเมินความสําเร็จของ
อาสาสมัครในระยะที่ 2
13. สํารวจความพึงพอใจของชุมชนในภาพรวมเพื่อ
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน
14. จัดงานมอบรางวัล “ชุมชนรักษน้ํา” โดยประเมินจาก
ชุมชนนํารองที่มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ
และอาสาสมัครที่มีผลงานโดดเดน
15. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลและบทเรียนจาก
การดําเนินโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค.-ส.ค.54

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55

ผลผลิต

พ.ค.-ส.ค.55

}
}

 รายงานการประชุม
 ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานในระยะที่ 3
 รายงานผลการสํารวจ


}


}


รายงานการจัดกิจกรรม
รายชื่อชุมชนนํารองที่ไดรับรางวัล
รายชื่ออาสาสมัครที่ไดรับรางวัล
รายงานการประชุม,
รายงานฉบับสมบูรณสําหรับการดําเนินโครงการ
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ผลที่คาดวาจะไดรับและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
 ประสิทธิภาพการบริการประปาของเทศบาล
นครยะลาเพิ่มขึ้น

1.

2.


ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการ
กองการประปาเทศบาลนครยะลา

3.



การรองเรียนดานการใหบริการของเทศบาล
นครยะลาโดยเฉพาะดานการประปาลดลง

4.



ไดชุมชนตนแบบ ซึ่งจะเปนตัวอยางที่ดีใหแก
ชุมชนอืน่ ตอไป

5.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความพึงพอใจตอกิจการประปาอยูในลําดับที่
ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผา นมา หรือ รอยละ 50
ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจในการใหบริการของกิจการประปา
เทศบาลนครยะลา ในระดับปานกลางขึ้นไป
อัตราการสูญเสียน้ําประปาลดลงรอยละ 5
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ประชาชนในชุมชนนํารองมาใชบริการในการ
จายคาน้ําประปากับอาสาสมัครไมนอยกวา
รอยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน
จํานวนขอรองเรียนในการใหบริการของกอง
การประปาลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
เกิดชุมชนตนแบบอยางนอย 1 แหงที่สามารถ
เปนตัวอยางทีด่ ีในการบริหารจัดการกิจการ
ประปารวมกับเทศบาล
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แผนงบประมาณ
กิจกรรม

งบที่จะใชโดยประมาณ

1. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบการบริการประปาแบบ
บูรณาการอยางเปนทางการ
2. จัดประชุมคณะกรรมการและผูนําชุมชนเพือ่ กําหนดเกณฑคัดเลือก
ชุมชนนํารอง (ครั้งที่ 1)
3. จัดสงขอมูลขาวสารหรือประกาศประชาสัมพันธใหชมุ ชนที่สนใจสมัคร
เขารวมเปนชุมชนนํารอง
4. จัดประชุมคณะกรรมการและผูนําชุมชนเพือ่ คัดเลือกชุมชนนํารอง
(ครั้งที่ 2)
5. จัดประชุมคัดเลือกและเตรียมการผูทจี่ ะไปศึกษาดูงานตัวอยางที่ดี
(ครั้งที่ 3)
6. ศึกษาดูงาน ณ เมืองลังซอน ประเทศเวียดนาม
7. จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ สรุปผลการศึกษาดูงาน รวมทั้งจัดปรับ
ขอเสนอโครงการ เพื่อนําไปบูรณาการเขาสูแผนพัฒนาเทศบาลฯ
(ครั้งที่ 4)
8. จัดประชุมทําความเขาใจกับชุมชนนํารองทัง้ 4 แหง เพือ่ สรางความ
เขาใจและหาอาสาสมัคร
9. รวมกับอาสาสมัครในการสํารวจมาตรวัดน้าํ เพื่อจัดทําแผนที่มาตร
วัดน้ํา และแผนที่เสนทางจัดเก็บคาน้าํ ในทัง้ 4 ชุมชน
10. จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ และพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปการ
ใหบริการประปาที่มีอยูเดิมใหสามารถรองรับการใหบริการแกชุมชน
นํารอง
11. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหบริการประปาเชิงบูรณาการแก
บุคลากรเทศบาลที่เกี่ยวของ อาสาสมัครและแกนนําชุมชนนํารอง

5,000
3,000
5,000
3,000
50,000
5,000

30,000
10,000
150,000

30,000
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กิจกรรม
12. ทดลองใหอาสาสมัครดําเนินงานระยะที่ 1 (3 เดือน) โดยมีพี่เลี้ยง
คอยติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานปญหาอุปสรรคตางๆ
13. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและการประเมิน
ความสําเร็จของอาสาสมัครในระยะที่ 1
14. จัดกิจกรรมชุมชนรักษน้ํา โดยมีฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก
อาสาสมัครในชุมชนนํารองเดิม และชุมชนนํารองใหม (ถามี)
15. ทดลองใหอาสาสมัครดําเนินงานระยะที่ 2 (3 เดือน) โดยมีพี่เลี้ยง
คอยติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานปญหาอุปสรรคตางๆ

งบที่จะใชโดยประมาณ
ใหคาตอบแทนแกอาสาสมัคร
ในการจัดเก็บบิลละ 6 บาท
จากสวนแบงรายไดจากการ
จัดเก็บ

5,000
20,000
ใหคาตอบแทนแกอาสาสมัคร
ในการจัดเก็บบิลละ 6 บาท
จากสวนแบงรายไดจากการ
จัดเก็บ

16. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและการประเมิน
ความสําเร็จของอาสาสมัครในระยะที่ 2
17. สํารวจความพึงพอใจของชุมชนในภาพรวมเพื่อประเมินผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน
18. จัดงานมอบรางวัล “ชุมชนรักษน้ํา” โดยประเมินจากชุมชนนํารองที่มี
สวนรวมในการดําเนินงานโครงการ และอาสาสมัครทีม่ ผี ลงานโดดเดน
19. จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ สรุปผลและบทเรียนจากการดําเนิน
โครงการ (ครั้งที่ 5)
รวมทั้งสิ้น

5,000
30,000
50,000
5,000
406,000
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วิธีการหรือยุทธศาสตรที่ใหประชาชนเขามามีสว นรวม
ตามที่ไดเกริ่นนําไปแลววา ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการประปาเทศบาลนครยะลา
นั้น มีที่มาจากการขาดบุคลากรในการดําเนินการอยางเพียงพอ ดังนั้น เทศบาลฯ จึงอยากที่จะทดลอง
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และดําเนินการในกิจการบริการสาธารณะรวมกับเทศบาล
ซึ่งในที่นี้ไดเริ่มจากกิจการที่มีปญหามากที่สุดกอน นั่นคือ กิจการประปา ซึ่งไดมีวิธีการหรือยุทธศาสตรที่
จะใหประชาชนเขามามีสวนรวม ดังตอไปนี้
1) การรวมคิดและรวมวางแผน : โดยเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย และผูแทนจากภาคียุทธศาสตรเขา
รวมเปนคณะกรรมการโครงการ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง
ในการดําเนินงานที่หลากหลาย รวมถึงรวมวิเคราะหผลการดําเนินงานและหาแนวทางแกไข ซึง่
จะเปนสวนชวยสนับสนุนใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
2) การรวมดําเนินการ : ดวยงบประมาณและระยะเวลาการดําเนินงานที่จํากัด ประกอบกับการ
เปนโครงการนํารองทดลองเพื่อนําไปขยายผลในอนาคต จึงไดใชวิธีการสรางการมีสวนรวมใน
การดําเนิน การ โดยการประชาสั มพันธหาชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนที่ มีจิตอาสาเขา
มารว มดํา เนิน โครงการตามความสมั ค รใจก อน ภายใตก ฏเกณฑ และเงื่อนไขที่กํ า หนด
รวมทั้งใชมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร คือ คาตอบแทน และ/หรือสวนแบงรายไดจากการ
จัดเก็บเขามาประกอบดวย
3) รวมติดตามประเมินผลและรับผลประโยชน : คณะกรรมการที่ประกอบดวยภาคีทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ จะไดรับการเชิญเขารวมประชุมรับฟงและใหขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงาน
รวมทั้ ง ร ว มเป น พี่ เ ลี้ ย งหรื อ คณะกรรมการในการติ ด ตามประเมิ น ผลด ว ย ส ว นชุ ม ชน
อาสาสมัคร ที่เขามาอาสาในการทํางานนี้ นอกจากจะไดผลประโยชนเปนคาตอบแทนแลว
ยังจะถูกประเมินเพื่อรับรางวัลชุมชนรักษน้ํา ซึ่งถือเปนเกียรติประวัติอีกดวย
สําหรับประชาชนผูรับบริการนั้น จะถูกกระตุนใหมีสวนรวมผานการประชาสัมพันธ และการสราง
ความรูสึกเปนเจาของกิจการสาธารณะของทองถิ่น และสรางทัศนคติเชิงบวกตอการดําเนินการบริการโดย
ชุมชน เพื่อผลประโยชนที่จะคืนกลับไปที่ชุมชนเองจากการไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นนั่นเอง
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การประเมินความเสี่ยงและการรับมือกับความเสียงในการดําเนินงาน
เมื่อลองวิเคราะห SWOT สามารถสรุปจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ตอการดําเนิน
โครงการนี้ สรุปไดดังตาราง
-จุดแข็ง-จุดออน มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บน้าํ ประปา
 มีขอจํากัดดานงบประมาณในการดําเนินงาน
ที่สามารถพัฒนาใหใชในโครงการได
 มีขอจํากัดดานงบบุคลากรดาน IT
 ชุมชนมีความเข็มแข็ง
 ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสา
-ภัยคุกคาม-โอกาส เหตุการณความไมสงบทําใหการลงพื้นที่ไม
 นโยบายทุกระดับสงเสริมในการสราง
ปลอดภัย
กระบวนการมีสวนรวมทําใหประชาชนตืน่ ตัว
และเขามามีสว นรวมกับทองถิน่ ทุกกิจกรรม  ระเบียบกฎหมายและขอบังคับไมเอื้อตอการ
ดําเนินงาน
 ชุมชนมีความตองการในการมีสวนรวม
บูรณาการการทํางานกับเทศบาลนครยะลา
 หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนใหความ
รวมมือในการทํางานเปนอยางดี
และเมื่อนําวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยง ไดพบวามี 3 ประเด็นสําคัญทีค่ วรนํามาพิจารณาเพื่อเตรียม
วิธีการจัดการรับมือกับตอปจจัยเสี่ยงดังกลาว ดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
1. เหตุการณความไมสงบทําใหการ
ลงพืน้ ที่ไมมีความไมปลอดภัย

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
 การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแกอาสาสมัครและ
เจาหนาที่ในชวงลงพื้นที่ อาทิ การเพิ่มตูแดงในจุดที่มีการ
บริ ก ารประปาแบบบู ร ณาการเพื่ อ ให มี ก ารตรวจตราที่
บอยครั้งขึ้น การขอความรวมมือจากชุมชนเขมแข็งชวยเพิ่ม
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน รวมเปนตน
2. ขอจํากัดดานบุคลากรที่มีความรูเรื่อง  ขอความร ว มมื อ จากคณะวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละ
IT และงบประมาณในการดําเนินการ
การเกษตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏยะลา เพื่ อสนั บสนุ นด าน
บุคลากรและงบฯ บางสวนในการฝกอบรม รวมทั้งเปนพี่เลี้ยง
ใหคําแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทางการติดตามความกาวหนาและการประเมินผล
 กอนเริ่มดําเนินงาน : เทศบาลฯ จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดดความสําเร็จของ
โครงการพัฒนาระบบบริการประปาแบบบูรณาการโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ใน
ภาพรวมซึ่งเปนขอมูลในปที่ผานมา เอาไวเปนขอมูลฐานเปรียบเทียบกับหลังสิ้นสุดโครงการฯ
 ระหวางจากดําเนินงาน: เทศบาลฯ จะมอบหมายเจาหนาที่เทศบาลใหทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
สําหรับอาสาสมัครแตละคน โดยนอกจากจะช วยแกปญหาตางๆ ใหแลว ยัง จะตองทํ า การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครอยางใกลชิด และจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร
และคณะกรรมการโครงการรายเดือน นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
โครงการฯ เพื่อนําเสนอความกาวหนาโครงการฯ และผลการดําเนินงานของอาสาสมัครหลังจาก
ทดลองดําเนินการทุก 3 เดือนอีกดวย
 หลังการดําเนินงาน: จะมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคและผลที่ตั้งไวหลังจัดทุก
กิจกรรมโดยใชแบบสอบถาม รวมทั้งจะมีการจัดประชุมเพื่อสรุปบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
ทั้งหมด เพื่อนําเสนอผลสําเร็จจากการําดําเนินงานตามตัวชี้วัด พรอมรับฟงขอเสนอแนะตางๆ
จากคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับปรุงกอนการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ตอไป
ภาคียุทธศาสตร
เนื่องจากเทศบาลนครยะลา สามารถบริหารจัดการกิจการประปาไดเองโดยอิสระจาก จึงมีภาคียุทธ
ศาสตรเขามาเกี่ยวของไมมากนัก โดยที่สําคัญๆ มีดังนี้
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

การประปาสวนภูมิภาคยะหา
โครงการชลประทานยะลา
ศูนยอนามัยเขตยะลา
กลุมเยาวชนรักบานเกิด
ชุมชนในเขตเทศบาล
สถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สื่อมวลชนในพื้นที่
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แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานออกสูสาธารณะทั้งในและตางประเทศ
1. การนําเสนอโครงการ แนวทาง และผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มตอนโครงการจน
สิ้นสุดโครงการ ผานสื่อประชาสัมพันธของเทศบาลนครยะลา อาทิ วารสารรายเดือนของ
เทศบาลนครยะลา (10,000 ฉบับ/เดือน) เว็บไซตเทศบาลนครยะลา และเครือขายสังคม
ออนไลน รวมถึงผานสื่อมวลชนทองถิน่ และสื่อมวลชนสวนกลาง
2. เทศบาลฯ จะนําเสนอผลสัมฤทธิ์และแนวทางการดําเนินงานโครงการนี้ผานเวทีประชุม อบรม
สัมมนา หรือการมาศึกษาดูงานของคณะตางๆ ทีเ่ ทศบาลนครยะลา เพื่อเปนแนวทางการ
นําไปปฏิบัติสําหรับ อปท. อืน่ ๆ ตอไป
3. การนําเสนอโครงการจากการถอดแบบทีด่ ีสูการปฏิบัติ (Transfer Concept) รวมกับเมืองนํา
รอง ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ในวันที่ 29 เดือนเมษายน 2554 และ
นําเสนอความกาวหนาและผลการดําเนินงานในเวทีระดับภูมิภาครวมกับเมืองนํารองของ
ประเทศอื่นๆ ในชวงเดือนกันยายน 2554 และเมื่อมีโอกาสอื่นๆ
4. การนําเสนอโครงการจากการถอดแบบทีด่ ีสูการปฏิบัติ (Development of Transfer Concept)
และผลการดําเนินงานทุก ๓ เดือน ผานทางเว็บไซตของโครงการ DELGOSEA และหนวยงาน
ภาคีความรวมมือตางๆ เชน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ฯลฯ
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ภาคผนวก 1
รายชื่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการประปาแบบบูรณาการ
โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน เทศบาลนครยะลา
คณะผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลนครยะลา
1. นายวิชิตพงศ จันทรเพ็ญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
2. นางสาวสมหญิง ชัยรัตนมโนกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
3. นายนฤมินทร อามิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
4. นายประนอม คําแกว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
5. นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค
ปลัดเทศบาล
6. นายวินัย ไชยลาภ
ผูอํานวยการกองการประปา
นักพัฒนาชุมชน 7 ว
7. นายสมหมาย ภักดี
8. นางจิรฐา ผองใส
นักบริหารงานการคลัง 6
9. นายทักษิณ ขาวทอง
นายชางโยธา 5
10.นายสุเทพ อับดุลบุตร
พนักงานมาตรวัดน้ํา เขต 14 (ประชานุกลู )
11. นายสุรชัย วทานิยะกุล
พนักงานมาตรวัดน้ํา เขต 4 (วิฑูรอุทิศ10)
12. นายเดชา ทองนวล
พนักงานมาตรวัดน้ํา เขต 8 (บานรม)
13. นายปรีชยั เหมือนชัย
พนักงานมาตรวัดน้ํา เขต 1 (คนรักถิ่น)
14. นายประมินทร เนาวกาญจน
นักบริหารงานการคลัง 6
15. นางวรรณา มณีรัตน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
16. นางสาวเพ็ญ โพธิพงศา
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
17. นางอาภรณ ฮัว่ ลี้
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 6ว
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 6ว
18. นางวัชราภา รังสิมนั ตรัตน
19. นางวีรธิมา สงแสง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
20. นางสาวพิชญา ชูเพชร
เจาหนาทีว่ ิเคราะห ฯ 6ว
21. นางกัลยาณี กาญจนธานี
นักวิชาการประชาสัมพันธ 6ว
22. นางสาวศศิธร แกวพรหม
เจาหนาทีว่ ิเคราะห ฯ 6ว
23. นางสาวเปรมกมล เขียนขาบ
เจาพนักงานธุรการ 4
24. นางสาววัฒนา นิลวิสทุ ธิ์
เจาหนาที่สาํ รวจขอมูล
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25. นางพรทิพย ฤทธิผลิน
26. นายอับดุลอาซิ สุหลง
27. นายธีระศักดิ์ ฐานกุล
28. นางสาวจารุณี ทองนุย

เจาหนาที่กองการประปา
เจาหนาที่กองการประปา
ผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนจากหนวยงานทีม่ ีสวนไดสว นเสีย
1. นายสุธน เขียวขํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยเขต 2.
2. นายจําเริญ วุฒิสถาพร
หัวหนาฝายจัดสรรน้ํา โครงการชลประทานยะลา
3. นายสัญญา ขั้วแกว
ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคยะหา
4. นายฎาวิ กูลณรงค
สื่อมวลชน
5. นายพีระพงศ เคหะนันท
ตัวแทนกลุมเยาวชนรักบานเกิด
6. นายอาริฟ กาโป
ตัวแทนกลุมเยาวชนรักบานเกิด
ผูแทนชุมชน
1. นายชัยสิทธิ์ จิตติ
2. นายศักดิ์ชยั ทองอราม
3. นายฑรัท ปนแกว
4. นายเกษม จันทรรักษ
5. นายอาทิตย หมอกศรีสวัสดิ์
6. นายชนันท ฉั่วพาณิชย
7. นายนิมะ แวหมะ
ผูแทนจากสถาบันการศึกษา
1. รศ.ดร.วิชิต เรืองแปน
2. ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
3. ผศ.ดร.อับดุลนาเซร ฮายีสาเมาะ
4. ดร.ศิริชัย นามบุรี
5. นายรอมสัน หมาดมานัง
6. คุณดวงพร หนูจันทร

ผูแทนชุมชนวิฑูรอุทิศ 10
ผูแทนชุมชนวิฑูรอุทิศ 10
ผูแทนชุมชนคนรักถิน่
ผูแทนชุมชนคนรักถิน่
ผูแทนชุมชนประชานุกูล
ผูแทนชุมชนประชานุกูล
ผูแทนชุมชนบานรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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7. คุณปยรักษ ประดับเพชรรัตน
8. คุณวันชนะ พรหมทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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