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 การศึกษาครั้งนี้เปนการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในเทศบาล มีวัตถุประสงค คือ       

1) เพื่อศึกษาขอดี ขอเสีย ของการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 

(Contracting Out) ของเทศบาลนคร 2) เพื่อศึกษาประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมในการ

ใชการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางในเทศบาลนคร 3) เพื่อศึกษาถึง

ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร รูปแบบการศึกษาใชวิธี

การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชกรณีศึกษา ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครขอนแกน  

ในเทศบาลทั้ง 2 แหง ผูวิจัยดําเนินการศึกษาใน 4 โครงการคือ 1) การเก็บขนขยะ 2)การ

กอสรางซอมแซมถนน 3) การรักษาความปลอดภัย และ 4) การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน ผลการศึกษาพบวา การจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง มีความ

เหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย เพื่อไมใหเทศบาลเพิ่มจํานวนบุคลากรใน

องคการ ลดตนทุน และเพิ่มการจางงานใหกับธุรกิจทองถิ่น  ประเภทการบริการที่เหมาะสมใช

วิธีการทําสัญญาจาง  คือการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เนื่องจากมีการครอบครองสินทรัพยตํ่า (Asset Specificity) ใชแรง 

งานหรือเครื่องจักรเพียงเล็กนอย มีการแขงขันสูง การวัดผลผลิตชัดเจนทําใหการควบคุมทําไดงาย 

ผลการศึกษาดานประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจางในเทศบาลนครพิษณุโลกและ

เทศบาลนครขอนแกน พบวา มีคุณภาพการใหบริการสูงกวา ดานการเทาเทียมของการไดรับ

บริการดีกวา และดานตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา การดําเนินการของเทศบาลนคร  

แตลดตนทุนของภาครัฐไดนอย ในโครงการซอมถนน รักษาความปลอดภัยและดูแลสวนสาธารณะ

ของทั้ง 2 เทศบาล โครงการเก็บขนขยะที่ใชวิธีการทําสัญญาจาง ของเทศบาลนครขอนแกน พบวา 
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ตนทุนของภาครัฐเทาเดิม  มีคุณภาพสูงกวา ไดรับบริการเทาเทียมดีกวา และตรงตามที่   ตกลงใน

สัญญามากกวา สวนโครงการเก็บขนขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกแมวาสามารถลดตนทุนของ

ภาครัฐได แตคุณภาพดอยกวา ไดรับบริการไมทั่วถึงและตรงตามที่ตกลงในสัญญานอยกวาการ

ดําเนินการใหบริการของเทศบาลนคร  

ขอเสนอแนะจากการวิจัยที่สําคัญคือควรปรับปรุงวิธีการทําสัญญาจางเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลโดยการกําหนดขอกําหนดในสัญญาใหชัดเจน  เพื่อใหมีความสามารถในการควบคุม 

คุณสมบัติของผูรับจาง โดยพิจารณาประสบการณและความสามารถในการจัดการ ถาเอกชนเปน 

ผูดําเนินงานแทน กรณีใหชุมชนดําเนินการแทน ผูนําชุมชนตองมีภาวะผูนําที่มีความสามารถใน

การตัดสินใจ มีจิตสาธารณะ เสียสละ และตองมีความโปรงใส เพื่อใหไดการบริการที่มีคุณภาพ 

สรางการแขงขันใหเกิดขึ้น และลดตนทุนของภาครัฐ  การสนับสนุนของฝายบริหารมีความสําคัญ

ในการชวยใหเกิดการใชวิธีการทําสัญญาจาง  การมีสวนรวมของประชาชนชวยใหมีการตรวจสอบ

การทํางานของเจาหนาที่  การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาทําใหไดผูใหบริการที่มี

ประสบการณ มีการติดตอสื่อสารระหวางกัน และชวยแกไขปญหา ทําใหประชาชนไดรับการ

บริการอยางมีประสิทธิผล.  
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The  research  studied  the  use  of  contracting  out  for  the  services  projects  of 

municipalities.  The  major  objectives  were  1)  to  examine  the  advantages  and 

thedisadvantages  of  public  services  management  by  means  of  contracting  out;  2)  to 

identify types of public services suitable for using such a method; and 3) to find out 

the effectiveness of the two municipalities’ public service management by means of 

contracting  out.  A  qualitative  method  by case  study  research  was  conducted  in 

Phitsanuloke and Khon Kaen Municipalities. 

The  study  of  the  four  projects  under the  responsibility  of  the  two  afore-

mentioned  municipalities-namely,  1)  garbage  collection,  2)  road  construction  and 

repair, 3) providing safety, and 4) public park and road island maintenance-revealed 

that  the  management  by  contracting  out was  appropriate  for  Thai  local  government 

organizations,  since  the  municipalities  did  not  have  to employ  more  personnel,  they 

could  reduce  the  costs  and  generate  employment  for  local  enterprises.  The  types  of 

service  suitable  for  contracting  out  were  road  construction  and  repair,  providing 

safety, and public park and road island maintenance because of low asset specificity, 

low labor or machinery, high competition, ease of output evaluation, making it easy to 

exert control. 

The effectiveness of contracting out was found to be higher in terms of service 

quality,  equality,  and  fulfillment  of  the  agreement  terms;  meanwhile  it  less  reduced 

the  cost  of  the  public  sector  in  repairing  roads,  providing  safety,  and  looking  after 
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public  parks  in  both  municipalities.  However,  the  garbage  collection  in  Khon  Kaen 

Municipality was found to be better than public sector in terms of quality, coverage 

and fulfillment of the agreement terms, except the cost was the same. Meanwhile this 

project  in  Phitsanuloke  Municipality  helped  reduce  the  cost,  but  worse  than  public 

sector in terms of quality, coverage and fulfillment of the agreement terms. 

 It  was  recommended  the  contracting  out  method  be  revised  to  increase  the 

effectiveness by clearly defining the terms of agreement in order for the municipalities to 

have a better control. The qualifications of the contractors should be considered on the 

basis  of  their  experience  and  management capability  if  private  enterprises  were 

employed  to  carry  out  the  projects.  If  the community  itself  wanted  to  carry  out  the 

projects,  its  leader  needed  to  be  decisive,  have  a  public  mindedness,  sacrifice  and 

transparency in order to give quality service. Creation of competition was necessary 

to  reduce  the  public  costs.  Support  from  the  municipality  administration  was 

important; otherwise contracting out could not happen. People’s participation would 

facilitate  the  authority’s  work  inspection  and  the  appraisal  of  bidders  would  help  to 

secure  experienced  service  operators.  Communication  among  the  parties  concerned, 

combined with participation in problem-solving would enable people to get effective 

services. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

1.1  สภาพและความสําคัญของปญหา 

 
แรงกดดันจากกระแสโลกาภิวัตน การขยายขนาดของภาครัฐ ความสามารถของภาครัฐที่

เนนระบบราชการในเรื่องของการใหบริการ เนื่องจากรัฐบาลมีกิจกรรมที่ตองดําเนินการมากเกินไป

และความดอยประสิทธิภาพ สงผลทําใหเกิดการปฏิรูปภาครัฐในประเทศตาง ๆ ในชวง ป ค.ศ. 

1970 จากการจัดโครงสรางการบริหารการปกครองที่ แม็กซ เวเบอร (Max Weber) เสนอหลักการ

พื้นฐานเกี่ยวกับองคการขนาดใหญที่มีแบบแผน (Bureaucracy) มาเปนการจัดการสมัยใหม 

(New Public Management) ที่เนนที่การประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) 

และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โดยมีหลักการคือ มุงเนนไปที่การบริหารจัดการไมใช

มุงเนนไปที่นโยบาย มีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ เนนการใชระบบกึ่ง

ตลาด เนนในเรื่องการลดตนทุน และมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เชนการทําสัญญาจางใหหนวยงาน

อื่นดําเนินการแทน (Rhodes,1991) 

 ในประเทศอังกฤษไดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางแพรหลาย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปน

การลดบทบาทความเปนเจาของ หรือการดําเนินงานในรัฐวิสาหกิจจากรัฐบาล หรือหนวยงานของ

รัฐใหเอกชนเปนเจาของหรือดําเนินการแทน เพื่อใหการแขงขันของธุรกิจนั้นเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีหลายรูปแบบ เชน การ

จําหนายจายโอนทรัพยสิน (Divestiture) การใหสัมปทาน (Franchising) การใหสิทธิบัตร (Vouchers) 

การทําสัญญาจาง (Contracting Out) เปนตน 

วิธีการทําสัญญาจาง คือการโอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบไปใหเอกชนดําเนินการ

โดยมีสัญญา เงื่อนไข กําหนดขอบเขตไว (พิพัฒน ไทยอารี, 2531) ซ่ึงอาจเปนองคการที่แสวงหา

กําไร องคกรไมแสวงหาผลกําไร หรือหนวยงานรัฐ เปนรูปแบบหนึ่งของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

(Privatization) ไดเขามามีบทบาทในการใหบริการสาธารณะแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่ม

แพรหลาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว โดยกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจให
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ทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง ใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตาม

หลักการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น โดยทองถิ่นมีอิสระในการ

กําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารการบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง รัฐบาลเปนผู

กํากับดูแลเทาที่จําเปนภายในกรอบของกฎหมาย   

ผลจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว ทําใหรัฐบาลตองออกกฎหมายและปรับปรุง

กฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 กอใหเกิดการปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นอยางขนานใหญ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําหนาที่ในการบริการสาธารณะแกประชาชนเพิ่มขึ้น โดย

กําหนดใหมีการรับการถายโอนภารกิจหนาที่ในงานบางอยาง จากราชการบริหารสวนกลางและ

สวนภูมิภาค ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากภารกิจที่ไดรับการ

ถายโอนเพิ่มขึ้นตามมาตรา 22 กลาววา “เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจาง

เหมาบริการจากภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหเกิดประสิทธิผล” 

การถายโอนภารกิจ ประกอบดวยภารกิจใน 6 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ

วางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น รวมมีการถายโอนภารกิจทั้งสิ้น 245 เรื่อง มีสวนราชการถายโอนภารกิจใน 57 กรม ใน 15 

กระทรวง 1 หนวยงานอิสระ และจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น คิดเปนสัดสวน

ตอรายได ไมนอยกวารอยละ 35 ของงบประมาณแผนดินในป พ.ศ. 2549 องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจมาแลว 181 ภารกิจ อยูระหวางการแกกฎหมายอยู 63 ภารกิจ 

ยกเลิกการถายโอน 1 ภารกิจ  

แผนปฏิบัติการดานถายโอนภารกิจการระยะที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2551 มีระยะเวลาดําเนินการ

ต้ังแต พ.ศ. 2551-2553 กําหนดภารกิจที่ถายโอนไว 6 ดาน จํานวน 44 ภารกิจ รวม 114 งาน 

จําแนกไดเปน 3 ภารกิจคือภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ เดิมซึ่งยังไมไดถายโอนหรืออยูระหวางการ

ถายโอน 33 งาน  ภารกิจตามแผนฯ เดิม ซ่ึงไดถายโอนไปแลว อยูระหวางรอการปฏิบัติการถาย

โอน และไดปรับปรุงขอบเขตการถายโอน ข้ันตอนวิธีปฏิบัติใหม ใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ของ อปท. จํานวน 39 งาน และภารกิจใหมที่สวนราชการตองถาย

โอนเพิ่มใหแก อปท. จํานวน 42 งาน 
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ตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2549 จากแผนเดิมรัฐตองจัดสรรงบประมาณให องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในป พ.ศ. 2549 

ไมนอยกวารอยละ 35 ของงบประมาณรายจายแผนดิน เหลือเพียงไมนอยกวารอยละ 25 หมายถึง 

รัฐจะจัดสรรงบประมาณใหไมตํ่ากวารอยละ 25 มีรายละเอียดสัดสวนรายไดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดังตารางที่ 1.1 

  

ตารางที่ 1.1  สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ 2543 – 2553 

 

ปงบประมาณ 
 

1. รายไดรวมของ 
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  
(ลานบาท) 

2. รายไดของรัฐบาล
สุทธิ (ลานบาท) 

3. สัดสวนรายได องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตอ

รัฐบาล (%) 

2543  99,072  748,105  13.24  

2544  159,753   772,574   20.68  

2545  175,850   803,651   21.88  

2546  184,066   829,496   22.19  

2547  241,948   1,063,600   22.75  

2548  282,000   1,200,000   23.50  

2549  327,113   1,360,000   24.05  

2550  357,424   1,420,000   25.17  

2551  376,740   1,495,000   25.20  

2552  414,382   1,604,640   25.82  

2553  340,995   1,350,000   25.26  

 

สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายหลังจากพ.ร.บ.กําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ทําใหรายไดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.2 ในป พ.ศ. 2543 มาเปน รอยละ 20.6 ในปพ.ศ. 2544 

เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 7.44 แตเวลาผานไป 9 ป กลับมีรายไดรอยละ 25.26 ในป พ.ศ.2553 เพิ่ม

ประมาณรอยละ 4.6 ถือวาเกินรอยละ 25 แตเมื่อพิจารณาจํานวนเงินพบวา ในป 2553 มีจํานวน
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เงินถึง 340,995 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัวจากป 2544 ที่ไดรับงบประมาณ 159,752.58 

ลานบาท  

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284 วรรคแรก บัญญัติวา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การ

บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

ประกอบกับมาตรา 288 ที่บัญญัติไวใหการแตงตั้งและการใหพนักงานและลูกจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละ

ทองถิ่น และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

ในมาตรา 35 กลาววา  “ ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงิน

อ่ืนใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะ กําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณ

รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มุงเนนสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการปกครอง

ทองถิ่นในรัฐธรรมนูญนั้น สามารถแบงไดออกเปนสาระสําคัญใน 5 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง

การขยายอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีบทบาทที่ชัดเจนและกวางขวางขึ้น 

ประการที่สองการทําใหเกิดดุลยภาพระหวางการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น และความ

เปนอิสระ ประการที่สามเปนการพัฒนาระบบการดําเนินงานและบริหารงานภายในขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ประการที่ส่ีการเปดพื้นที่ใหแกประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในการ

มีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ ประการที่หาการทํา

ใหการเมืองทองถิ่นมีความโปรงใส (วุฒิสาร ตันไชย, 2551)  

นอกจากนี้ในหมวด 14 วาดวยการปกครองทองถิ่น ยังไดมีการกําหนดวาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา

ในพื้นที่  และการบัญญัติไวอยางชัดเจนนี้เองเปนหลักประกันวารัฐจะตองสงเสริม สนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก โดยใหการกระจายอํานาจเปนกลไกสําคัญ  และ

เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมจึงไดมีการกําหนดมาตรา 283  อันเปนการระบุวาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การ

บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และ การคลัง และมีอํานาจหนาที่

ของตนเองโดยเฉพาะ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
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ความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระ และสามารถพัฒนาระบบการคลังใหจัดบริการ

สาธารณะไดโดยครบถวน สามารถที่จะจัดตั้ง หรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทําบริการ

สาธารณะตามอํานาจหนาที่  (วุฒิสาร ตันไชย, 2551) 

จากภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับผิดชอบมีมากขึ้นและงบประมาณที่ตอง

บริหารเพิ่มขึ้น บุคลากรขาดความชํานาญงานในงานที่รับผิดชอบมา ขาดแคลนบุคลากรประกอบ

กับสภาพแวดลอมภายนอกทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

อยางเปนพลวัต สงผลถึงความคาดหวังจากประชาชนในการไดรับการบริการสาธารณะที่สูงขึ้น  

ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคการ แนวคิด

การจัดการภาครัฐสมัยใหม (New Public Management) จึงไดเขามามีบทบาท โดยมีฐานแนวคิด

จากการสงเสริมใหใชกลไกตลาด (Market Mechanism) และวิธีการบริหารอยางมืออาชีพ 

(Managerialism) ในการดําเนินภารกิจของรัฐในดานตาง ๆ (Hood,1991) 

การทําสัญญาจางมีแนวความคิดวาวิธีการทําสัญญาจางเปนวิธีการในการลดขนาดและ

ขอบเขตการทํางานของภาครัฐ และภาคเอกชนมีความสามารถในการใหบริการสาธารณะใหกับ

ประชาชนไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาภาครัฐ เนื่องจากมีความคลองตัว ทั้งทางดาน

กฎระเบียบ และการจางงาน ในตนทุนที่ตํ่ากวา (Savas,  1987) นอกจากนั้นการนําวิธีการทํา

สัญญาจาง  มาใชทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทางเลือกผูรับจางที่หลากหลายขึ้น ไดผูรับ

จางที่มีความชํานาญงาน (Holzer and Nagel, 1984) โดยที่ภาครัฐยังคงเปนเจาของและควบคุม

ทุกอยาง แตมีการจางใหเอกชนเขามาใหบริการแกสาธารณะผานการแขงขันกันเอง ทําใหองคการ

ทุมเททรัพยากรมาที่กระบวนการทํางานหลัก (Core Business) ทําใหองคการสามารถควบคุม

คาใชจายสามารถบรรลุการเขาถึงเทคโนโลยี กอใหเกิดความโปรงใส และชวยเพิ่มความยืดหยุนทํา

ใหองคการมีความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Nagel,  2001) และยัง

ทําใหภาครัฐไมตองมีการขยายตัวจากการที่ตองรับพนักงานเขามาทําการบริการสาธารณะ

(Moe,1996) 

รัฐบาลทองถิ่นในสหรัฐอเมริกาตั้งแตป ค.ศ. 1987 ในสมัยประธานาธิบดี รอนัล เรแกน

(Prager, 1992) วิธีการทําสัญญาจาง  เปนทางเลือกของภาครัฐในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชนที่มีประโยชนมาก เนื่องจากการการคอรัปชั่นจะทําไดยากขึ้น เมื่อระบบการเสนอราคามี

การแขงขันกันอยางแทจริง มีการควบคุมผูรับจางอยางใกลชิด และปลอดจากการเมือง (Osborne 

and Gaebler, 1992) องคกรปกครองสวนทองถิ่นของอเมริกามีการนําวิธีการทําสัญญาจาง  มาใช

ในการจางเอกชนที่แสวงหากําไรเพิ่มขึ้นในป ค.ศ. 1992-1997 (Martin, 1999) เนื่องจากอเมริกามี

การใชงบประมาณโดยวิธีการทําสัญญาจางเปนจํานวนมาก จึงมีการวิจัยเปรียบเทียบระหวางการ

ลดตนทุนและคุณภาพระหวางที่ภาครัฐจัดหาบริการสาธารณะเองหรือใหเอกชนจัดหาใหพบวา
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ตนทุนภาครัฐลดลง (Siegel,  1999) ในเรื่องการทําความสะอาดโดยวิธีการทําสัญญาจาง (Domberger 

and Hensher, 1993) และพบวาในการเก็บขยะ การทําความสะอาด การบํารุงรักษา โดย วิธีการทํา

สัญญาจาง  ทําใหตนทุนลดลง 6 ถึง 12 เปอรเซ็นต (Hodge, 2000a) หรืออาจเพิ่มขึ้นถึง 30 

เปอรเซ็นตในบางบริการในระดับที่คุณภาพเทากัน (Savas, 2005) ซ่ึงหมายความวาในงานบริการ

สาธารณะแตละประเภทมีความแตกตางกันของผลการใชการจัดการการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจาง  นอกจากนั้นยังพบวาพบวาการนําวิธีการทําสัญญาจางรัฐบาลทองถิ่นของ

สหรัฐอเมริกาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับสูง (Fernandez, 2004) 

จากการศึกษาการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในประเทศไทย พบวาสามารถประหยัด

คาใชจายและชวยลดจํานวนคนในองคการในสวนของโรงพยาบาลของรัฐ แตตองคํานึงถึงคุณภาพ

ของงาน (ประยงค เต็มชวาลา, 2544) ตลอดจนการใหความรูความเขาใจกับเจาหนาที่ (มณีรัตน  

สุวันทารัตน, 2543) วิธีการทําสัญญาจาง  ถือเปนสิ่งใหมสําหรับการบริการงานในสวนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นของไทย ดังนั้นการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะนําวิธีการทําสัญญาจาง  

นี้ มาใชอยางแพรหลายในการบริการสาธารณะสูประชาชนใหมีประสิทธิผลนั้น มีความสําคัญ

อยางมาก เพราะในอดีตที่ผานมา มีนโยบายจํานวนมากที่กําหนดมาดีเยี่ยม แตเมื่อนําไปปฏิบัติ

แลวเกิดความลมเหลว ซึ่งจะทําใหสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก และกอใหเกิดความไมพอใจใน

การรับบริการสาธารณะจากประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการนําวิธีการทําสัญญาจาง  

มาใชและตองการใหการนําการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  มาใช 

กอใหเกิดประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในดานตนทุนที่ลดลง คุณภาพตามมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับการบริการอยางทั่วถึง จึงตองการที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการบริการ

สาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิผล ในบริบท

ของทองถิ่นไทย 

จากประเด็นตาง ๆ สามารถนํามากําหนดเปนคําถามสําหรับการศึกษาวิจัยได 3 ประการ 

คือ 

1)   การจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  มีความเหมาะสม

กับเทศบาลนครของไทยอยางไร 

2)   การบริการสาธารณะประเภทใดบางที่เหมาะสมใชการจัดการการบริการ

สาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง ในเทศบาลนคร  

3)   ประสิทธิผลการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของ

เทศบาลนครเปนอยางไร 
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1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1.2.1   เพื่อศึกษาขอดี ขอเสีย ของการจัดการการบริการสาธารณะ โดยวิธีการทําสัญญา

จาง ของเทศบาลนคร 

1.2.2   เพื่อศึกษาถึงประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสม ที่จะใชการจัดการการ

บริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง ในเทศบาลนคร 

1.2.3  เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของ

เทศบาลนคร 

 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.3.1  ประโยชนในเชิงปฏิบัติ เพื่อนําผลการวิจัยที่คนพบ ไปประยุกตใชในการแกปญหาของ

เทศบาลนครในดานการพัฒนาการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง ใหมี

ประสิทธิผล เพื่อชวยใหทองถิ่นพัฒนาความสามารถในการบริหารทรัพยากร และจัดการบริการ

สาธารณะ 

1.3.2   ประโยชนในเชิงทฤษฎี เปนการทําความเขาใจและพัฒนารูปแบบการจัดการการ

บริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางในบริบทของประเทศไทย โดยใชกรณีศึกษาของเทศบาล

นครสองแหง  

1.3.3  ประโยชนในเชิงนโยบาย เปนการนําการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 

ของเทศบาลนครมาแกไขปญหาในสถานการณปจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการทํา

สัญญาจางผลิตบริการสาธารณะแทนทองถิ่นโดยคํานึงถึง บริบทของประเทศไทยขอดี ขอเสีย 

ประสิทธิผลและประเภทงานที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลนคร

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพ และเพื่อใหมีการใชเงินงบประมาณ

ที่มาจากภาษีประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในเรื่องการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิผล ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยวาจะทําการศึกษาใน

สวนของโครงการที่มีการบริการสาธารณะ โดยวิธีการทําสัญญาจาง ของเทศบาลนคร โดยหนวย

ในการวิเคราะห คือ เทศบาลนครพิษณุโลกและ เทศบาลนครขอนแกน โดยศึกษาจาก 4 กิจกรรม
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ไดแกโครงการการเก็บขนขยะ โครงการกอสรางซอมแซมถนน  โครงการการรักษาความปลอดภัย  

และโครงการการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน จะเปนการศึกษาภายใตขอบเขตของ

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศไทย ในชวงป 2552-2553 

 

1.5  ขอจํากัดในการวิจัย 
 

โดยที่วิธีการทําสัญญาจางเอกชนผลิตบริการสาธารณะแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังมีนอยและดําเนินการเฉพาะในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญจึงมีตัวอยางใหเลือกไม

มากนักดังนั้น  กรณีศึกษาที่เปนตัวแทนประชากรจึงมีจํากัด อยางไรก็ตาม คาดวาในอนาคตการใช

วิธีการทําสัญญาจางโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ  

 

1.6  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ปรากฏการณการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เริ่มมีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย แตเปนเพียงชวงเริ่มตนของการ

นํามาใช และขึ้นอยูกับความสมัครใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือก

ศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยกรณีศึกษาคือเทศบาลนครมาวิเคราะหหารูปแบบการ

จัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  ทั้งนี้ เพราะการศึกษาในเรื่องนี้เปน

การศึกษาประเด็นในการนําการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  มาใช

เทศบาลนครซึ่งเปนสวนหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งยังไมมีแนวทางที่เปนตนแบบในวง

การศึกษาของไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีเปาหมายที่จะใชวิธีการเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือในการคนควา

แบบเจาะลึกถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในเบื้องตนและเพื่อใชเปนฐานที่จะขยายผลสูการวิจัยที่จะ

อาศัยขอมูลจํานวนมากมาสนับสนุนและการพัฒนากรอบความคิดที่จะใชศึกษาตอไป จึง

จําเปนตองอาศัยระเบียบวิธีการหลายขั้นตอนมาทําการศึกษาฉะนั้นผูวิจัยจึงจัดขั้นตอนการศึกษาไว 

ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาเชิงวรรณกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลองคความรูที่เกี่ยวของ

กับการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง

ในและตางประเทศ นํามาพัฒนากรอบการวิเคราะห 

ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาเชิงคุณภาพ เปนการสํารวจปรากฏการณที่เกิดและไมเกิดตาม

ทฤษฎีในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางประเทศ โดยใชกรณีศึกษา (Case Study) 

เนื่องจากการใชวิธีนี้เปนการตอบคําถามวาอยางไรของคําถามการวิจัย ผูวิจัยไมสามารถควบคุม
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เหตุการณไดและใชในการศึกษาในเหตุการณปจจุบัน (Yin, 2003) มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูล

เชิงคุณภาพระดับพื้นที่ เพื่อศึกษาถึงขอดี ขอเสียของการทําสัญญาจาง ศึกษาประเภทของงานที่

ควรใชวิธีการทําสัญญาจาง และประสิทธิผลการทําสัญญาจาง  

ข้ันตอนที่ 3 การเสนอแนะนโยบายในการนําการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 

ของเทศบาลนครถึงขอดี ขอเสีย ประสิทธิผล และประเภทงานที่เหมาะสม เสนอตอหนวยงานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับนโยบายการพัฒนา การบริหารงานของเทศบาลนครเพื่อใหเกิดการใชเงินอยาง

คุมคา และประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่ดี 

 
1.7 นิยามศัพท 

 

1.7.1 วิธีการทําสัญญาจาง (Contracting  Out) คือการโอนภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบไปใหหนวยงานอื่นดําเนินการโดยมีสัญญา เงื่อนไข กําหนดขอบเขตไว ซ่ึงอาจเปน

องคการที่แสวงหากําไร องคกรไมแสวงหาผลกําไร หรือหนวยงานรัฐทั้งนี้ความรับผิดชอบยังอยูใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1.7.2  การบริการสาธารณะ (Public Service) คือ การบริการหลักที่ตองจัดทําเพื่อให

บริการแกประชาชน การบริการสาธารณะมีหลายรูปแบบ เชน การกอสรางสาธารณูปโภค การ

รักษาความสะอาด การจัดการจราจร 

1.7.3  ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง คือ การลดตนทุนของ

ภาครัฐไดมากกวา คุณภาพในการใหบริการสูงกวา ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และ

ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

บทนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่จะทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาขึ้นเปนกรอบ

แนวคิดเชิงสมมติเบื้องตนแบงเปนสวนไดแกการจัดการภาครัฐสมัยใหม แนวคิดของ

วิธีการทําสัญญาจาง วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยและตางประเทศและ ทฤษฎีที่นํามาใชในการ

อธิบายการทําใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกทฤษฎีตัวการและตัวแทน ทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติและประสิทธิผลการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช

2.1การจัดการภาครัฐสมัยใหม (New Public Management: NPM)

แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม เริ่มตนขึ้นจากความพยายามในการอธิบาย

ปรากฏการณทางการบริหารงานภาครัฐที่เกิดขึ้นราวทศวรรษที่ ในกลุมเวสมินสเตอร

ซ่ึงไดแกอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนดและแคนาดาประเทศเหลานี้ได

ดําเนินการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐกาวหนาไปอยางมากดวยจุดประสงคที่ตองการสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศกลไกการบริหารงานภาครัฐจึงตองมีสมรรถนะในการ

จัดการที่สูงเพียงพอสําหรับรองรับการขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปในจังหวะและในทิศทางที่พึง

ประสงค

การปฏิรูประบบราชการในตางประเทศในปลายทศวรรษ และตนทศวรรษ

เนื่องจากตัวแบบการบริหารแบบดั้งเดิมไมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาครัฐได

โดยนักวิชาการหลายทานคือ ไดสนับสนุนความคิดที่วาการปฏิรูป

ระบบราชการไมสามารถประยุกตใหเปนสากลไดในทุกประเทศเนื่องจากมีสภาพแวดลอมและ

วัฒนธรรมที่ตางกันจึงตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมในประเทศตางๆจึงไดมีการปฏิรูปและไดใช

ช่ือในการเรียกตางๆกันไปเชน เรียกวาธรรมาภิบาล สวน



 

ไดเสนอแนวความคิดที่เรียกวา  คือใหหลัก

ประการของการบริหารภาครัฐแบบผูประกอบการ โดยรอง

ประธานาธิบดีอัลกอรไดนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชในการปฏิรูประบบราชการในสหรัฐอเมริกา

สวน เรียกวา สวน เรียก และ

เสนอใหใชช่ือวา

อยางไรก็ตามการที่มีการเรียกชื่อการบริหารจัดการภาครัฐใหมตางๆกันสะทอนใหเห็นวา

มีความคิดเห็นที่ตางกันเกิดขึ้นแตก็มีประเด็นรวมกัน คือเปลี่ยนจากการให

ความสําคัญในเร่ืองของปจจัยนําเขาและกระบวนการมาเปนการใหความสนใจในเรื่องของการทํา

ใหผลลัพธสัมฤทธิผลผูบริหารจะตองมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีการแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจที่

ทําใหการจัดองคการบุคลากรการบริหารงานบุคลากรหรือการวาจางและเงื่อนไขหรือสภาพการณมี

ความยืดหยุนคลองตัวมากขึ้นวัตถุประสงคขององคการและบุคคลไดมีการกําหนดไวในลักษณะที่

มีความชัดเจนแตสามารถวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานไดงายเพราะมีตัวดัชนีหรือตัวชี้วัด

ระบุหรือแสดงไวเห็นความสําคัญในเรื่องของการประหยัดความมีประสิทธิภาพและความมี

ประสิทธิผลที่ปรึกษาระดับอาวุโสไดรับการคาดหวังวาจะมีความผูกพันหรือมีความรับผิดชอบใน

การทํางานเมื่อตั้งรัฐบาลมากกวาจะมีการวางตัวเปนกลางรัฐมีหนาที่ที่จะตองเผชิญกับการ

ทดสอบทางการตลาดมีการลดบทบาทหนาที่ของรัฐในรูปของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล

เพราะรัฐเปลี่ยนบทบาทเปนผูกํากับดูแล เปนจุดสําคัญหลักของการบริหารภาครัฐการ

ตัดสินใจนโยบายคือการกํากับดูแลสวนการดําเนินนโยบายคือการบริการประชาชนแนวคิด

การจัดการภาครัฐสมัยใหมเนนการแขงขันกลไกตลาดลูกคาและผลงานซ่ึงมีแนวความคิดลดการ

เปนราชการ แตเนนธรรมาภิบาล

กลาวถึงแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม วาเปนมุมมองที่ขยาย

มาจาก ที่เริ่มในป ในระดับทองถิ่นแลวประธานาธิบดีคลินตัน

นํามาเปนนโยบายการปฏิรูปภาครัฐระดับชาติของอเมริกาโดยใหรองประธานาธิบดีอัลกอรเปน

ผูดําเนินการและโครงการนี้ไดส้ินสุดในป โดยสรุปไดดังนี้ รัฐบาลควรจะเปนรัฐบาล

ผูประกอบการ และปรับปรุงคุณภาพการบริการรัฐบาลควรจะประสานงาน

ทํางานกับรัฐบาลอื่นองคการที่ไมแสวงหากําไร และภาคเอกชนเพื่อบรรลุเปาประสงค

ของสังคม รัฐบาลควรตัดสินผลการปฏิบัติงานตามผลงานที่วัดได

รัฐบาลควรจะปรับปรุงจิตสํานึกรับผิดชอบผลประโยชนสาธารณะ

ในรูปแบบกฎหมายชุมชนและคานิยมรวมกัน รัฐบาล



 

ควรจะเสริมพลังประชาชน และเจาหนาที่ภาครัฐ

เหมือนกัน

อุดมทุมโฆสิต การปกครองทองถิ่นสมัยใหมตองมีรูปแบบการจัดการสมัยใหมที่

เรียกวาการจัดการสาธารณะแนวใหม การจัดการสาธารณะ

แนวนี้ตองปลดปลอยตัวเองออกจากรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมที่ไรประสิทธิภาพเชนมุงเนน

ไปที่ผลสําเร็จมากกวาการติดยึดในระเบียบกฎเกณฑจนเกินไปมุงเนนการรับใชประชาชนโดยรวม

มากกวาการบริหารจัดการไปเพื่อผลประโยชนทาการเมืองเฉพาะหนามุงเนนการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงโดยแสวงหานวัตกรรมใหมมากกวาการยึดติดกับสถานภาพเดิมๆและรูปแบบเดิมที่

ลาสมัยมุงเนนการจัดการสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการจัดการภายในเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มมากกวาการประหยัดตนทุนมุงเนนการลดขนาดขององคการมากกวา

การขยายขนาดองคการมุงเนนการจางเหมาการจัดทําบริการที่มีประสิทธิภาพมากกวาการจัด

ใหบริการเสียเองมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนมากกวาการแยกตัวเองออกจากประชาชน

มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองควบคูกันไปมากกวาการมุงเนนทางการเมืองเพียงอยาง

เดียวและที่สําคัญตองกระตือรือรนที่จะใหผูอ่ืนๆเขามาตรวจสอบการดําเนินงานของตนได

ตลอดเวลา

2.1.1  รากฐานที่มาเชิงทฤษฎีของการจัดการภาครัฐสมัยใหม (New Public 
Management) 

การจัดการภาครัฐสมัยใหม ต้ังอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี

คือ เศรษฐศาสตรสถาบันแนวใหม ซ่ึง

พัฒนามาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม

และทฤษฎีตัวการและตัวแทน การนําระบบ

แรงจูงใจไปใชในการจายคาตอบแทนการลดขั้นตอนระเบียบราชการการเหมาจางงาน

บุคคลภายนอกแนวคิดที่สงผลตอการปฏิรูประบบบริหารประกอบดวย การแขงขัน

ทางเลือกของผูรับบริการ ความโปรงใส

โครงสรางระบบสิ่งจูงใจ  การจัดการนิยม เปนการ

นําวิธีการจัดการแบบภาคเอกชนไปใชในองคการภาครัฐโดยเนนถึงผลลัพธและความคุมคาของ

เงินโดยใชการจัดการแบบมืออาชีพแนวคิดที่สงผลตอการปฏิรูประบบบริหารประกอบดวยเนน

การจัดการแบบมืออาชีพ ใชพลังอํานาจการใชดุลยพินิจและ

ความอิสระในการจัดการ ใหความสําคัญเรื่องผลงานของ



 

องคการ มีดัชนีวัดความสําเร็จ

การสรางวัฒนธรรมที่เหมาะสม  

ทฤษฎีที่กลาวถึงประกอบดวยทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ

ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม และทฤษฎีตัวการและตัวแทน

 มีรายละเอียดดังนี้

ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ

ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะมาจากแนวความคิดเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิคที่ได

แยงวารัฐบาลและระบบราชการเปนอุปสรรคตอความมีอิสระของปจเจกบุคคลในการตัดสินใจหรือ

กําหนดทางเลือกของตนเนื่องจากการแทรกแซงของภาครัฐที่อาศัยการสั่งการมากกวาการสราง

แรงจูงใจจึงไดเรียกรองใหรัฐลดบทบาทและขนาดของภาครัฐลงเสนอใหมีการนําระบบตลาดและ

กลไกราคาเขามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทดแทนการเขา

แทรกแซงของภาครัฐใหมากที่สุดจึงกอใหเกิดทฤษฎีทางเลือกสาธารณะขึ้นในชวงตนทศวรรษ

ไดนําหลักเศรษฐศาสตรเขามาประยุกตใชเพื่ออธิบายพฤติกรรมทางการเมืองและพฤติกรรม

ของขาราชการ หากยอมรับขอสมมติพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยที่เปนไปอยาง

มีเหตุผลและตางพยายามแสดงหาอรรถประโยชนสูงสุดใหแกตัวเองและเสียตนทุนคาใชจายให

นอยที่สุดจะพบวาแตละบุคคลมักจะคํานึงถึงประโยชนตนเปนสําคัญมองวานักการเมืองเปนผูมี

เหตุผลในการแสวงหาประโยชนสวนตัวโดยพยายามเสนอนโยบายที่จะไดรับเลือกตั้งหรือไดรับ

คะแนนนิยมสูงสุด สวนขาราชการเปนผูแสดงหาผลประโยชนสูงสุดใหตนเองโดย

การใชโอกาสในฐานะเปนผูผูกขาดการผลิตสินคาหรือการใหบริการสาธารณะทําใหหนวยงานของ

ตนไดรับงบประมาณจํานวนมากและเพิ่มสูงขึ้นทุกป จึงมีการเสนอใหมีการ

ปฏิรูประบบราชการเพื่อใหขาราชการตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณะเพิ่มขึ้นรวมถึงการทําให

เกิดการแขงขันในการใหบริการสาธารณะการทําสัญญาจางภายนอกและการแปรสภาพกิจการ

ของรัฐใหเปนของเอกชน การปรับลดลําดับชั้นของการบังคับบัญชาและการ

ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานการจัดทําขอตกลงวาดวย

ผลงาน 

โดยสรุปทฤษฎีทางเลือกสาธารณะตองการปรับลดบทบาทและขนาดของ

ภาครัฐลงและเปดโอกาสใหกลไกตลาดเขามาทําหนาที่ทดแทนใหมากที่สุดโดยอาศัยวิธีการและ

มาตรตางๆไดแกการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนของเอกชน การทํามีความ

ถูกตองตามกฎหมาย การใชมาตรการสรางแรงจูงใจทางดานภาษีและเงินอุดหนุน

มากกวาการใชมาตรการสั่งการและการควบคุมเปนตน



 

ทฤษฎีตัวการและตัวแทน

ทฤษฎีตัวการและตัวแทน เปนสวนหนึ่งของ

เศรษฐศาสตรสถาบันแนวใหม มีการนํามาประยุกตใชกับภาครัฐ

ในเรื่องของการทํางานอยางมีหลักการและเหตุผลหรืออยางมีภาระรับผิดชอบ ทฤษฎี

นี้ต้ังอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับมนุษยที่ถือวามนุษยทุกคนเปนผูมีเหตุผลและแสวงหา

อรรถประโยชนสูงสุดใหแกตนเองหรือมีพฤติกรรมในแบบที่มุงเนนผลประโยชนสวนตัวดวยเหตุผล

ดังกลาวผูวาจางและฝายตัวแทนจึงมักขัดแยงในเชิงผลประโยชนอยูเสมอเพราะตางฝายตาง

ตองการใหตนเองไดรับผลประโยชนสูงสุด

ทฤษฎีตัวการและตัวแทนไดถูกพัฒนาขึ้นใชเพื่ออธิบายปญหาความสัมพันธใน

องคการธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะระหวางผูถือหุนหรือเจาของกิจการและฝายผูบริหารมืออาชีพ

ตอมาจึงไดขยายออกไปประยุกตใชเพื่ออธิบายความสัมพันธในแงทางการเมืองและการบริหารัฐกิจ

เชนความสัมพันธระหวางประชาชนและผูแทนทางการเมืองรัฐมนตรีและขาราชการประจําเปนตน

ในการวิจัยฉบับนี้จะใชทฤษฎีตัวการและตัวแทนในการประยุกตใชเพื่ออธิบายความสัมพันธ

ระหวางผูวาจางตัวการคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานของรัฐกับผูรับจาง

ตัวแทนคือบริษัทเอกชนองคการไมแสวงหาผลกําไรหรือหนวยงานภาครัฐหนวยงานอื่นที่เขามา

เปนตัวแทนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

ประสิทธิผลและไดอรรถประโยชนสูงสุด

ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม

ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม มีความสัมพันธเชื่อมโยงอยางใกลชิด

และตั้งอยูบนสมมติฐานเดียวกับทฤษฎีตัวการและตัวแทน

โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการแสวงหาโอกาสของฝายตัวแทนที่เกี่ยวของกับภาระ

ตนทุนคาใชจายของฝายตัวการในการควบคุมฝายตัวแทนซ่ึงอาจจะแยกออกเปนตนทุนคาใชจาย

อันเกิดขึ้นกอนมีธุรกรรม เพื่อลดความเสี่ยงและปองกันการแสวงหาผลประโยชนอันมิ

ชอบเชนการรางสัญญาและการเจรจาตอรองและตนทุนคาใชจายอันเกิดขึ้นภายหลังการมี

ธุรกรรม เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาขอผิดพลาดตางๆเชนการวางระบบการกํากับ

ติดตามและควบคุมผลงานเปนตนมุงเนนและใหความสําคัญตอการจัดโครงสรางหนวยงานให

เหมาะสมกับประเภทของตนทุนธุรกรรมที่เปนอยู 

ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม มีผูริเริ่มเสนอแนวคิดคือ

ที่เสนอแนวคิด ขึ้นเมื่อปคศ ไดอธิบายวาขอบเขตของ

องคการไมไดข้ึนอยูเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตเพียงอยางเดียวเทานั้นแตยังขึ้นอยูกับตนทุนธุรกรรม



 

หรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ คือคาใชจายอันเกิดขึ้นมาจากการผลิต

สินคาหรือบริการนั้นเชนทุนคาใชจายในการแสวงหาขอมูลสารสนเทศตนทุนคาใชจายในการ

เจรจาตอรองและตัดสินใจและตนทุนคาใชจายในการควบคุมและบังคับใชตอมา

ไดอธิบายเพิ่มวาองคการจะตัดสินใจเลือกใหตนทุนดําเนินการอยูภายในองคกรเอง

หรือออกไปสูการแขงขันในระบบตลาด หรือที่มักจะเรียกกันวาการตัดสินใจ

ทําเองหรือซื้อบริการภายนอก นั้นขึ้นอยูกับวาตนทุนคาใชจายของทางเลือกใดมีนี้

นอยกวากัน 

อยางไรก็ดีแนวคิดดังกลาวโตแยงวามีบางธุรกรรมเทานั้นที่เอื้อและเหมาะสมตอ

การทําสัญญาจางไดแกกิจกรรมประเภทที่มีอุปทานมากพอตอการเปดใหมีการแขงขัน

และเสียตนทุนธุรกรรมหรือมีความเสี่ยงอยูในระดับที่คอนขางต่ํากลาวคือทราบ

ขอมูลรายละเอียดและความสามารถของฝายตัวแทนและสามารถวัดผลงานทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพไดอยางชัดเจนในทางตรงขามหากพบวาไมสามารถเปดใหมีการแขงขันกันไดและหรือมี

ความเสี่ยงสูงธุรกรรมดังกลาวอาจมีความเหมาระสมกวาที่ยังคงใหรัฐบาลและระราชการเปนผูรับ

ผิดขอบจัดหาดําเนินการอันเนื่องมาจากความสามารถในการใชวิธีการควบคุมตามโครงสรางสาย

การบังคับบัญชากฎระเบียบขอบังคับและวินัยหรือการวางกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมได

งายกวาแตยังคงอาจจะประสบปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดําเนินงานและพฤติกรรม

แบบแสวงหาผลประโยชนสวนตัวอยู  

ในการวิจัยในครั้งนี้จึงใชทฤษฎีตนทุนธุรกรรม ในการตอบ

คําถามถึงขอดีขอเสียประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมที่จะใชการจัดการการบริการ

สาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากไมใชการบริการ

สาธารณะทุกประเภทที่เมื่อนํามาใชในวิธีการทําสัญญาจางจะเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด

ดังนั้นจึงตองมีการทําการศึกษาเพื่อประกอบการการตัดสินใจทําเองหรือซื้อบริการภายนอก

นั้นขึ้นอยูกับวาตนทุนคาใชจายของทางเลือกใดมีนี้นอยกวากันและแสวงหาการ

บริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชจะไดทราบวา

จะตองระวังในเรื่องใดบาง 

 
2.1.2  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือการลดบทบาทของภาครัฐหรือการเพิ่มบทบาท

ของภาคเอกชนในกิจกรรมการดําเนินการหรือความเปนเจาของในสินทรัพย การแปร

รูปรัฐวิสาหกิจ เกิดขึ้นประเทศอังกฤษในปคศ โดยนางมากาเร็ตแทชเชอรได

แกปญหาการมีขนาดรัฐบาลที่ใหญการวางงานโดยใชนโยบายเสรีนิยมที่เนนระบบเศรษฐกิจ



 

ตลาดเสรี ที่ใหเอกชนมีบทบาทในการดําเนินธุรกิจโดยรัฐไมเขาไปมี

บทบาทในระบบเศรษฐกิจมานักและใชนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อลด

บทบาทของภาครัฐและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนคําวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มี

ความหมาย ประการคือการเพิ่มบทบาทใหกับภาคเอกชนและการแปรสภาพกิจการรัฐไปสู

เอกชนเหตุผลซึ่งผลักดันใหเกิดการแปรรูปทั่วโลก ประการคือ แนวคิดที่เนนการปฏิบัติ

ซ่ึงประชาชนไดอธิบายถึงความตองการในการใหรัฐบาลปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ แนวคิดเชิงคตินิยม ซ่ึงมีความตองการใหลดความสําคัญของภาครัฐลง

แนวคิดเชิงพาณิชย ซ่ึงภาคเอกชนไดเล็งเห็นโอกาสในการทํากําไรจากการ

ใหบริการเชนเดียวกับบริการของภาครัฐและ แนวคิดเชิงประชานิยม ซ่ึงประชาชน

นิยามการแปรรูปคือการพัฒนาสังคมที่ดีข้ึน

จากเหตุผลแรงกดดันของการแปรรูปดังที่กลาวมาแลวขางตน เชื่อวา

รัฐบาลควรถอยออกมาจากการดําเนินงานแลวปลอยใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้นยกเวน

สินคาหรือบริการประเภทสวนรวม เนื่องจากความพยายามในการพัฒนาการบริการ

ของรัฐจะไมสามารถทําไดหากยังคงสิทธิการผูกขาดอยูซ่ึงทําใหมีการปรับตัวไปไดชาดวยการ

แขงขันประชาชนสามารถมีทางเลือกอื่นไดดวยเหตุนี้การบริการที่ไมมีประสิทธิภาพมีราคาแพง

หรือไมมีความตองการไดถูกยกเลิก นอกจากนั้นยังเปนการลดงบประมาณรายจายของ

ภาครัฐลงและทําใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในภาพรวมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงมุงที่จะใหเอกชนเขามาดําเนินการในกิจกรรมของรัฐ

มุงการขยายภาคเอกชนเพื่อเปนกลไกการพัฒนามุงการเพิ่มการแขงขันในระบบเศรษฐกิจมุงลด

การขยายตัวของระบบราชการใหระบบบริหารงานของรัฐมีขนาดเล็กลงมุงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในภาครัฐบาลมุงเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํากิจกรรมหรือบริการชนิดนั้นๆมุง

เปลี่ยนบทบาทของรัฐจากการควบคุมและดําเนินการเสียเองมาเปนการกํากับและสงเสริมให

เอกชนเขามาดําเนินการหรือรวมดําเนินการและเปนเจาของในกิจกรรมของรัฐใหมากขึ้น

โดยธรรมชาติของแรงจูงใจของผูที่ทํางานใหแกภาครัฐมีความแตกตางไปจากของผูที่

ทํางานใหแกกิจการของตนเองหรือใหแกหนวยงานเอกชนขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจะ

หยอนยานในความกระตือรือรนตองานและไมมุงที่จะสรางกําไรหรือความสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใหแก

องคกรที่ตนทํางานใหอยางจริงจังพรอมๆกับมีแนวโนมที่จะใชจายสิ่งตางๆในการทํางานอยาง

ฟุมเฟอยทั้งนี้เพราะความเสียหายที่พึงเกิดขึ้นนั้นไมไดตกเปนภาระของขาราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจหากแตเปนของรัฐนั่นคือประชาชนของประเทศ และอีกประการหนึ่งก็เพราะ

ประโยชนที่พึงเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพของการทํางานก็ไมไดตกอยูกับผูทํางานในสภาพเชนนี้



 

กิจการที่เปนของรัฐแตไมเจริญเติบโตกลับสามารถขยายกิจการไดเมื่อตกอยูในมือของเอกชนผูมี

แรงดลใจที่แตกตางกันออกไปไกรยุทธธีรตยาคีนันท ในขณะเดียวกันก็เปนที่ตระหนัก

ดวยเชนกันวากิจการใดก็ตามหากไมมีการแขงขันกันแลวโอกาสที่กิจการนั้นๆจะดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพในรูปที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งในแงของคุณภาพการบริการ

ปริมาณของการบริการตลอดจนอัตราคาบริการยากที่จะเกิดขึ้นไดทั้งนี้เนื่องจากเจาของกิจการ

ที่ปราศจากการแขงขันและอยูในภาวะผูกขาดการบริการดังกลาวไมมีแรงจูงใจในการดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพอันเปนการลดสวัสดิการของระบบเศรษฐกิจไปในตัวเพื่อความกระจางใน

การแสดงถึงจุดมุงหมายของการใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนรัฐและเพื่อประสิทธิภาพของการ

ดําเนินการแปรรูปจําเปนจะตองแยกแยะประเด็นวัตถุประสงคระดับมหภาคออกจากวัตถุประสงค

ระดับจุลภาค

วัตถุประสงคระดับมหภาคเชนการขยายตัวของภาคเอกชนในฐานะเปนเครื่องยนตของ

ความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจการเพิ่มภาวะการแขงขันในระบบเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลง

สัดสวนของบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนการเพิ่มประสิทธิภาพในภาครัฐการลดอัตราการ

ขยายตัวของรายจายสาธารณะ

สวนวัตถุประสงคระดับจุลภาคเปนเรื่องที่ตองพิจารณาเปนกรณีๆไปยกตัวอยางเชน

ขยายการถือหุนของประชาชนในรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปลดภาระทางการเงินของรัฐบาลกลางที่ใหกับ

กิจการที่แปรรูปนําระบบการบริหารงานแบบอาชีพมาใชกับรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปเพิ่มคุณภาพของ

การบริการของรัฐที่แปรรูปทําใหการใหบริการของรัฐที่แปรรูปสนองความตองการของประชาชน

อยางรวดเร็วลดตนทุนการผลิตบริการของรัฐที่แปรรูป

ผลที่เกิดจากการใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนรัฐการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง

การใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนรัฐกระทบกลุมบุคคลในลักษณะตางๆกันกลุมบุคคลหรือกลุม

ผลประโยชนที่ควรแกการพิจารณาในบริบทของการใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนรัฐมีที่เดนๆ

ไกรยุทธธีรตยาคีนันท คือ ฝายจัดการและพนักงานลูกจางของรัฐวิสาหกิจจะตองถูก

ออกจากงาน เจาของกิจการรายใหมก็จะไดประโยชนในรูปคาเพิ่มของทุน

ทันที รัฐบาลเจาของเดิมการขายรัฐวิสาหกิจก็ปลดเปลื้องความกดดันทางการเงินที่เกิดขึ้น

ลูกคาของรัฐวิสาหกิจที่กลายเปนกิจการเอกชนก็จะไดรับบริการที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในประเทศตางๆ

สหราชอาณาจักรไดรับการยอมรับวาเปนแมบทของการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจในสมัยนางมากาแรตแทตเชอรเปนนายกรัฐมนตรีในปคศ ซ่ึงแนวคิดพื้นฐาน

ของสหราชอาณาจักรก็คือการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในสังคมโดยเฉพาะ



 

อยางยิ่งการคืนกิจกรรมที่รัฐเปนเจาของกลับคืนสูภาคตลาดการคืนกิจกรรมดังกลาวมีหลาย

ลักษณะไดแก การยกเลิกการควบคุมของรัฐตอภาคเอกชนในการจัดหาสินคาและบริการ

 การขายหนวยงานภาครัฐใหกับบริษัทในภาคเอกชน  การขายทรัพยสินของ

สาธารณะเชนที่ดินและบานใหกับผูเชา การทําสัญญาวาจางหรือการทําสัญญาจางใหเอกชน

เขามาดําเนินงานในการใหบริการบางอยางซ่ึงเดิมหนวยงานของรัฐเปนฝายดําเนินการเสียเอง

เชนการเก็บขยะการรักษาทําความสะอาดอาคารสถานที่ การคิดราคาและคาธรรมเนียม

แกผูรับบริการของรัฐซ่ึงเดิมเปนบริการที่ไมคิดคาตอบแทนรวม

ตลอดถึงการเพิ่มการคิดราคาถึงในระดับที่สะทอนคาใชจายของรัฐอยางเต็มรูป การใหพนักงาน

ซ้ือและขายการบริหารงานรูปแบบนี้กําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเชนกรณีของ

และ  ขายใหแกผูซ้ือคนเดียวหรือหลายคนโดยตรงเชนกรณี

 

อยางไรก็ตามรูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของสหราชอาณาจักรใน

อดีตที่ผานมาจะเปนในรูปของการขายอุตสาหกรรมที่รัฐเปนเจาของใหภาคเอกชนเปนการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการแปรสภาพกิจกรรมของรัฐเปนกิจกรรมเอกชนรูปแบบการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ประสบความสําเร็จในสหราชอาณาจักรคือ การจัดตั้งบริษัทมหาชนเชน

เปนรัฐวิสาหกิจที่มีแผนการลงทุนจํานวนมากเพื่อขยายระบบโทรคมนาคมแต

ไมไดรับการประกันหรือเงินอุดหนุนวิธีการเดียวที่จะหาเงินมาลงทุนเพื่อขยายงานโดยไมเปนภาระ

ทางการเงินของรัฐคือการจัดตั้งเปนบริษัทมหาชนนอกจากนั้นยังใชวิธีผสมคือใชหลายแบบทั้ง

บริษัทมหาชนใหเอกชนเขามาดําเนินการใหพนักงานซื้อและขายบริหารงานและขายโดยตรง 

สหรัฐอเมริกาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจครอบคลุมถึงรูปแบบตางๆซ่ึง

ไมใชเปนรูปแบบของการขายหรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางสหราชอาณาจักรเชน การทํา

สัญญาวาจางใหเอกชนเขามาบริหารจัดการและกอสรางสาธารณะประโยชนตึกหรือทรัพยสินของ

รัฐการใหคําปรึกษาทางวิชาการตลอดจนการจัดหาสินคาหรือใหบริการสาธารณะบางประเภท

การจัดการเงินมาบริหารโครงการสาธารณะโดยใชการคิดราคาแกผูรับบริการของรัฐแทนการเรียก

เก็บภาษีรายไดจากประชาชน การออกคูปองหรือสิทธิบัตร เพื่อใหประชาชน

ผูรับบริการบางประเภทเชนผูมีรายไดนอยไปขอซื้อบริการหรือสินคาจากภาคเอกชนในทองตลาด

โดยตรง 

ฝรั่งเศสแนวคิดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีความหมาย

คอนขางแคบจํากัดอยูเฉพาะการขายรัฐวิสาหกิจใหกับสาธารณะเทานั้นรัฐวิสาหกิจที่ถูกขาย



 

จะตองเปนรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรและสามารถแขงขันกับภาคเอกชนไดในขณะที่การใหบริการ

สาธารณะบางดานเชนการขนสงและการพลังงานจะไมอยูในขายที่จะแปรรูป 

เนเธอรแลนดนิยามเกี่ยวกับแนวคิดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะมี

ลักษณะกวางเหมือนกับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรการแปรสภาพของเนเธอรแลนดเปน

การถอนตัวของรัฐออกจากการใหบริการบางอยางโดยสิ้นเชิงหรือในบางลักษณะรัฐจะปลอยใหมี

การดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆอยางเสรี โดยรัฐจะไมเขาไปมีอิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้การแปรสภาพยังคลุมถึงการคิดราคาแกผูใช ตามคาใชจายที่รัฐลงทุน

ไปใหมากที่สุด 

ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศเชนอียิปตและมอรอคโคหรือ

แมกระทั่งบราซิลนิยามของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศที่พัฒนาแลวอาจใหภาพที่ตรงกัน

ขามกับความเปนจริงในประเทศเหลานั้นกลาวอีกนัยหนึ่งรัฐของประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้จะทํา

หนาที่เปนผูลงทุนรายใหญในกิจกรรมหลากหลายของประเทศการลงทุนของภาคเอกชนแทบจะ

ไมมีและการลงทุนจากตางชาติก็หาไดยากยิ่งยิ่งกวานั้นระบบราชการของประเทศกําลังพัฒนายัง

เปนองคกรที่แสวงหากําไรและผลประโยชนจากประชาชนโดยตรง 

ประเทศไทยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หมายถึงการ

โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือการแปรรูปกิจกรรมรัฐใหเปนของภาคเอกชนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เปนสวนหนึ่งของ พนัสสิมะเสถียร ในทัศนะของไกรยุทธธีรตยาคีนันทน

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไมไดมีเฉพาะในเรื่องของรัฐวิสาหกิจเทานั้นแตสามารถแปรสภาพใน

สวนราชการเชนกระทรวงทบวงกรมหรือกองไดอีกดวยเพราะ มีรูปแบบตางๆกัน

การที่มีนักวิชาการไทยบางทานแปล วาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงไมถูกตองและไมส่ือ

ความหมาย สวนปราณีจิตกรณกิจศิลป เสนอวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหมายถึง

กระบวนการตางๆ ที่จะลดบทบาทของรัฐบาลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง

บทบาทในฐานะผูผลิตสินคาและบริการบางประเภทซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของระบบทุนนิยมเสรี

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความกดดันที่มีตอสถานการณการคลังของประเทศและสรางสวัสดิการ

แกประชาชนในรูปของการปรับปรุงคุณภาพตลอดจนเพิ่มปริมาณของสินคาและบริการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชน

รูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดสากลรูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะมี

ลักษณะทั้งในเชิงกวางและในเชิงแคบซ่ึงสามารถพิจารณาไดรูปแบบทั่วไปที่ภาครัฐใชในการ



 

แปรสภาพกิจกกรมรัฐเปนกิจกรรมเอกชนในการบริการและกิจกรรมตางๆคือการมอบอํานาจ

การขายการลงทุน การแทนที่ สามารถสรุปเปน

ตารางไดดังนี้

 
ตารางที่ 2.1รูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

รูปแบบทั่วไป รูปแบบ โดยการ 

การมอบอํานาจ การทําสัญญาจาง สําหรับบางสวนของการบริการ

สําหรับการจัดการทั้งหมด

การใหสัมปทาน โดยใหสัมปทาน

โดยเชา

การใหเงินอุดหนุน

การใหสิทธิบัตร

การใหอาณัต

การขายการลงทุน การขาย โดยการรวมทุน

โดยเอกชนเปนผูซ้ือ

ขายใหสาธารธ

ขายใหพนักงาน

ขายใหผูใชหรือลูกคา

ถายโอน โดยการรวมทุน

ถายโอนใหภาครัฐ

ถายโอนใหพนักงาน

ถายโอนใหผูใชหรือลูกคา

ถายโอนใหเจาของเดิม

ถายโอนใหผูรับที่ไดเลือกไว

การชําระบัญชี

การแทนที่ การขาดแคน

ถอนตัว

การผอนคลายกฎระเบียบ



 

รูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตละประเภทสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้

การทําสัญญาจาง ใหเอกชนเขามาดําเนินการ

ในการใหบริการบางอยางบางเรื่องมีมานานแลวเชนการวาจางใหเอกชนซอมแซมพัสดุของทาง

ราชการซอมแซมรถยนตในระยะหลังสวนราชการขยายการจางเหมาไปในดานตางๆเชนการทํา

ความสะอาดหองน้ําการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในสถานที่ของรัฐหลักการของการ

จางเหมาเปนการใหเอกชนเขามายื่นเสนอราคาโดยรัฐจะเลือกทําสัญญาจางที่มีราคาต่ําที่สุดแต

มีคุณภาพดีที่สุดรูปแบบนี้ถือเปนการสรางประสิทธิภาพใหกับรัฐลดคาใชจายผูกพันในการจาง

ลูกจางประจําลดการขยายตัวของราชการและการเพิ่มขึ้นของขาราชการหรือพนักงานของรัฐ

วรเดชจันทรศร  
การใหสัมปทาน หมายถึงการใหสิทธิผูกขาดกับ

เอกชนเพื่อจัดหาสินคาหรือบริการบางอยางโดยรัฐกํากับดูแลเชนสัมปทานปาไมเหมืองแรรถ

ประจําทางการกอสรางทางการใหสิทธิอาจเปนการใหสิทธิผูกขาดเฉพาะบริษัทหรือหนึ่งบริษัท

หนึ่งพื้นที่การใหตามรูปแบบนี้จะมีการประกวดราคาเพื่อดูวาภาคเอกชนรายใดจะใหประโยชนกับ

รัฐสูงสุดวรเดชจันทรศร  
การใหเงินอุดหนุน กับภาคเอกชนเพื่อใหดําเนินการใน

กิจกรรมบางอยางที่รัฐเห็นวาสําคัญเชนการใหเงินกับสถาบันวิจัยเอกชนในการวิจัยแกปญหาโรค

เอดสเปนการลดภาระของรัฐในการที่จะตองไปลงทุนในการทําสิ่งนั้นโดยตรงไมตองตั้งหนวยงาน

ของรัฐขึ้นมาเพื่อดําเนินการในเรื่องนั้นโดยเฉพาะซึ่งอาจจะตองเสียคาใชจายและเปนภาระ

มากกวาที่จะใหเอกชนทําโดยตรงวรเดชจันทรศร  
การใหสิทธิบัตร เพื่อใหประชาชนผูรับบริการบางประเภท

ไปซื้อสินคาหรือบริการจากทองตลาดโดยตรงเชนแสตมปอาหารที่รัฐบาลอเมริกาออกใหกับผูมี

รายไดนอยโดยใหสิทธิในการไปซื้ออาหารจากหางสรรพสินคาที่อยูใกลบานไมตองไปซื้อที่

หนวยงานของรัฐทําใหประชาชนมีอิสระในการเลือกซื้อเปนการลดภาระของรัฐรานที่รับคูปองก็

สามารถนําไปขึ้นเงินจากรัฐไดเหมือนกับบัตรเครดิตของธนาคารวรเดชจันทรศร  
การใหอาณัติ หมายถึงการที่รัฐใหอาณัติเพื่อตองการให

มีเอกชนในการใหบริการโดยใชคาใชจายของเอกชนเชนการประกันการวางงาน

การขาย หมายถึงการขายทรัพยสินของรัฐใหภาคเอกชนหรือ

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของรัฐซ่ึงมีหลายแบบคือ การรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน

การรวมทุนทําไดทั้งภาคกรมกองและรัฐวิสาหกิจเชนกรมประมงอาจ

ไปรวมจับปลากับภาคเอกชนของประเทศญี่ปุนการปโตรเลียมอาจตั้งบริษัทในเครือรวมกับเอกชน

ซ่ึงถือวาเปนการใหภาคเอกชนเขามาแบงความรับผิดชอบทางการเงินรวมกับรัฐอีกกรณีหนึ่งซึ่งถือ



 

วาเปนแนวโนมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดคือการที่รัฐนํารัฐวิสาหกิจเขาตลาดหลักทรัพยเพื่อขายหุนให

เอกชนเขามารวมทุนเปนการดึงเงินจากภาคเอกชนหรือตางประเทศเขามาพัฒนาขยายกิจกรรม

ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆแทนที่รัฐซึ่งมีเงินจํากัดเชนการนําการบินไทยองคการโทรศัพทแหงประเทศ

ไทยธนาคารกรุงไทยเขาตลาดหลักทรัพย การขายทั้งหมดรวมทั้งหุนเชนการขายองคการ
ฟอกหนังใหภาคเอกชน การขายใหสาธารณะ ขายใหพนักงานและขายใหผูใชหรือลูกคา

ถายโอน เปนการที่ภาครัฐตองการถายโอนการ

ใหบริการใหสวนอื่นชวยเขามาใหบริการเองสามารถทําไดหลายแบบเชนถายโอนโดยการรวมทุน

ถายโอนใหภาครัฐถายโอนใหพนักงานถายโอนใหผูใชหรือลูกคาถายโอนใหเจาของเดิมและถาย

โอนใหผูรับที่ไดเลือกไว

การชําระบัญชี หมายถึงการปดบริษัทและชําระบัญชี

เนื่องจากผลประกอบการที่แยทําใหตองการทรัพยสินออกไปในบางครั้งที่ไมสามารถหาผูซ้ือได

การขาดแคน หมายถึงการที่ภาครัฐเห็นวาการใหบริการ

หรือสินคาของภาครัฐไมเพียงพอตอประชาชนจึงเปดโอกาสใหเอกชนเขามาชวยใหเพียงพอตอ

ความตองการประชาชนเชนการใหเขามาทําการขนสงการสาธารณูปโภคเปนตน

ถอนตัว เชนกิจกรรมรถประจําทางรัฐอาจเลิกให

เอกชนทําเพราะขาดทุนเปนภาระแกรัฐในการใหเงินอุดหนุนขสมกหรือบางกรณีอาจมีแรงกดดัน

ทางการเมืองใหยุติกิจการนั้นในบางกรณีรัฐอาจเห็นวาภาคเอกชนมีการใหบริการลักษณะ

เดียวกันมากขึ้นหรือมีเอกชนอาสาเขามาทําแทนหรือกิจกรรมบางอยางเชนรถรางรัฐอาจเห็นวา

ไมจําเปนจะตองทํากิจการนั้นอีกตอไปเนื่องจากปญหาความคับแคบของผิวการจราจร

ความกาวหนาทางดานการคมนาคมแบบอื่นทั้งหมดนี้ถือไดวาเปนเหตุผลที่อาจถอนตัวออกจาก

การใหบริการบางอยางวรเดชจันทรศร

การผอนคลายกฎระเบียบ ในที่นี้ครอบคลุมถึงการ

ขจัดอุปสรรคหรือยกเลิกระเบียบกฎเกณฑบางประการที่ขัดกับความเจริญของการแขงขันกันใน

ระบบตลาดเชนการอนุญาตใหการไฟฟานครหลวงหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยข้ึน

ราคาคาบริการไดตามความเหมาะสมโดยรัฐไมควบคุมแตยังดูแลในดานคุณภาพมาตรฐานอยู

หรือการที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยเปดการคาเสรีเลิกคุมสินคานําเขาสงออกบางประเภทมติ

ชนรายวัน เมษายน เชนแรเคมีภัณฑรถยนตรถจักรยานยนตส่ิงทอน้ํามันเชื้อเพลิง

เปนตนนอกจากนี้กิจการบางประเภทซึ่งมีการผูกขาดมานานรัฐอาจเปดโอกาสใหเอกชนรายใดที่

สนใจทําโดยไมตองขออนุญาตจากรัฐเชนการผลิตกระจกการผลิตและจําหนวยปูนซีเมนตเปนตน

วรเดชจันทรศร



 

จากรูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดังกลาวนั้น สามารถสรุปการ

เปรียบเทียบขอดีขอเสียของรูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดดังนี้  

 

ตารางที่ 2.2ขอดีขอเสียของรูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

รูปแบบ ขอดี(Advantages) ขอเสีย(disadvantages) 

การทําสัญญาจาง เพิ่มประสิทธิภาพลดตนทุนเกิด

ความโปรงใส

บางทีอาจเกิดการตอตาน

จากพนักงาน

การใหสัมปทานโดยให

สัมปทาน

ไดผูมีประสบการณเทคโนโลยี

การลงทุนลดตนทุน

บางทีอาจเกิดการตอตาน

จากพนักงาน

การใหสัมปทานโดยเชาไดผูมีประสบการณเทคโนโลยี

ลดตนทุน

บางทีอาจเกิดการตอตาน

จากพนักงาน

การใหเงินอุดหนุน ตนทุนถูกกวาที่รัฐใหการบริการ ยังเปนตนทุนของรัฐไม

โปรงใสมากนัก

การใหสิทธิบัตร ใหทางเลือกผูรับบริการ

ประหยัดเงินลดการคอรัปชั่น

ยังเปนตนทุนของรัฐ

การใหอาณัติ เปนตนทุนของภาคเอกชน เปนตนทุนของภาคเอกชน

เปนการตัดสินใจของภาครัฐ

การขายโดยการรวมทุนไดผูมีประสบการณเทคโนโลยี

การลงทุนไดเงินภาครัฐยังคง

เปนเจาของสวนหนึ่ง

ไมโปรงใสมากนัก

การขายโดยเอกชนซื้อ ไดผูมีประสบการณเทคโนโลยี

การลงทุนไดเงิน

บางทีอาจเกิดการตอตาน

จากพนักงานอาจไมจูงใจผู

ซ้ือไมโปรงใสมากนัก

การขายขายใหสาธารณะเปนที่นิยมโปรงใสไดเงิน เหมาะสําหรับสถานการณที่

ความเสี่ยงต่ําไมใชการ

ลงทุนใหม

การขายขายใหพนักงาน คงประสบการณในการ

ปฎิบัติงานเปนที่นิยมใน

พนักงาน

ไมใชการลงทุนใหม

ประสบการณหรือเทคโนโลยี

ใหมสูองคการ

 



 

ตารางที่ 2.2ตอ

รูปแบบ ขอดี(Advantages) ขอเสีย(disadvantages) 

การขายขายใหผูใช

ลูกคา 

นิยมแกปญหาไดเงินโปรงใส

ถายโอนโดยการรวมทุนไดผูมีประสบการณเทคโนโลยี

การลงทุนภาครัฐยังคงเปน

เจาของสวนหนึ่ง

ไมมีรายไดเพิ่มขึ้น

ถายโอนโดยใหสาธารณะนิยมกับพวกสาธารณะ คงการจัดการไมมีรายใหม

ไมมีการลงทุนหรือ

ประสบการณใหม

ถายโอนโดยใหพนักงาน นิยมในพนักงาน ไมมีรายใหมไมมีการลงทุน

หรือประสบการณใหมไม

ยุติธรรมตอสาธารณะ

ถายโอนโดยใหผูใชลูกคา นิยมกําจัดปญหาโปรงใส ไมมีรายไดเพิ่มขึ้น

ถายโอนโดยใหเจาของเดิม ยุติธรรม ไมมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนิยม

การชําระบัญชี ออกจากปญหาไดเงินบางสวน บางทีอาจเกิดการตอตาน

จากพนักงาน

การขาดแคน ชวยแกปญหา มีการรองทุกขช่ัวคราว

ถอนตัว คอยๆทํา มีการรองทุกข

การผอนคลาย

กฎระเบียบ

เปนนโยบายที่ดี ซับซอนมีการตอตานจากผู

เสียประโยชน

หนวยงานภาครัฐตองพิจารณาวาหนาทีๆ่ไมควรทํานั้นควรจะใหใครทํา

สามารถใหเอกชนมาเปนผูรับผิดชอบไดหรือไมลักษณะใดกิจกรรมของรัฐลักษณะอยางนี้จะเปน

เสนทางใหมของความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชน และรูปแบบตาง

ขๆองการแปรสภาพกิจกรรมของรัฐเปนกิจกรรมของเอกชน จะตองถูกนํามาใชเปน

นโยบายในการบริหารงานอยางเปนรูปธรรมมากขึ้นในลักษณะนี้ตองขยายไปถึงหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ สวนการแปรสภาพที่จะตองพิจารณาอยางเปนรูปธรรมไดแก 



 

กิจกรรมใดของหนวยงานรัฐใดที่ควรจะถอนตัวออกจากการ

ดําเนินการเพราะเหตุวามีหนวยงานของภาคเอกชนไดทําอยูแลวและทําไดดีกวากิจกรรม

เหลานั้นไดมีการขาดทุนในการใหบริการหรือไมมีเอกชนอาสาเขามาดําเนินการหรือไมหากถอนตัว

ออกจากการใหบริการแลวจะเกิดการแขงขันอํานวยความสะดวกและสรางทางเลือก ใหกับ

ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
หนวยงานของรัฐในทุกระดับและทุกประเภทควรใหเอกชนเขามาจาง

เหมาดําเนินการในกิจกรรมอะไรบางทั้งนี้เพื่อเปนการลดภาระกําลังคนลดภาระงบประมาณ

เงินเดือนและงบผูกพันเกิดการประหยัดและมีประสิทธิภาพในระยะยาวเชนกิจกรรมทําความ

สะอาดหนวยงานของรัฐสามารถกําหนดมาตรฐานในการทําความสะอาดมีการประเมินผลงาน

อยางเปนรูปธรรมและสามารถสรางการแขงขันระหวางเอกชนดวยกันเองใหเกิดขึ้นไดแทนที่จะ

ผูกขาดการทํางานโดยลูกจางประจําหรือหนาที่ของรัฐซ่ึงยากตอการปรับปรุงตัวอยางอื่นเชน

กิจกรรมการใชรถราชการอาจเปลี่ยนแปลงใหเอกชนเขามาดําเนินการไดหลายรูปแบบภาพลึก

โดยรวมก็คือการจางเหมาจะทําใหการประเมินผลการทํางานของรัฐในหลายกิจกรรมสามารถ

ตรวจสอบไดเปนระบบเปดและสรางการแขงขันเพื่อประโยชนของประชาชนและราชการมาก

ยิ่งขึ้น

โดยสรุปการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการลดบทบาทของภาครัฐหรือการ

เพิ่มบทบาทของเอกชนเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษกอนเนื่องจากตองการแกปญหาในการมีขนาด

รัฐบาลที่ใหญลดการผูกขาดของภาครัฐหันมาใชการแขงขันเพื่อใหประชาชนมีทางเลือกเพิ่ม

ประสิทธิผลในการใหบริการของรัฐภาครัฐจึงมุงเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากการควบคุมและ

ดําเนินการเสียเองมาเปนการกํากับและสงเสริมใหเอกชนเขามาดําเนินการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

มีหลายรูปแบบโดยวิธีการทําสัญญาจางเปนหนึ่งในรูปแบบใชการแขงขันของเอกชนในการเขามา

ใหบริการแทนเปนแรงขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน

 
2.1.3  การกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพศ เปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจสู

ทองถิ่นโดยตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพศ ไดมีการมุงเนนการกระจาย

อํานาจสูทองถิ่นเพิ่มขึ้นจากประการที่หนึ่งการขยายอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหมีบทบาทที่ชัดเจนและกวางขวางขึ้นประการที่สองการทําใหเกิดดุลยภาพระหวางการกํากับ

ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นและความเปนอิสระประการที่สามเปนการพัฒนาระบบการ

ดําเนินงานและบริหารงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประการที่ส่ีการเปดพื้นที่ใหแก



 

ประชาชนชุมชนและภาคประชาสังคมในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประการที่หาการทําใหการเมืองทองถิ่นมีความโปรงใสวุฒิสาร

ตันไชย  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช หมวด แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

มาตรา กําหนดวารัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินโดย

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นได

เองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง

โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัด

ที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญโดยคํานึงถึงเจตนารมณของ

ประชาชนในจังหวัดนั้น

ในดานการปกครองสวนทองถิ่นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ได

กําหนดไวในหมวด รวม มาตราต้ังแตมาตรา สรุปวารัฐจะตองใหความเปนอิสระ

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่การกํากับดูแลองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนและมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสม

กับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและในการกํากับดูแลใหมีมาตรฐานกลางเพื่อเปน

แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเองโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความ

แตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

แตละรูปแบบโดยไมกระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปน

หลัก

เพื่ออนุวัตตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพศ มาตรา จึงไดมีการตรา

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพศ

ข้ึนซ่ึงมีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐ

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองโดยพยายาม

ถายโอนภารกิจหนาที่หลายประการที่รัฐดําเนินการอยูในปจจุบันขณะเดียวกันองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นก็สามารถรับผิดชอบในการดําเนินการไดรวมทั้งกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแก



 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการ

แผนดินของประเทศไทย จากภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค ทําใหสามารถแบงอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามพรบกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พศ ตามประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นคือองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล

องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานครและพัทยาโดยพบวาปจจุบันมีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น แหงซ่ึงเปนองคการบริหารสวนจังหวัด แหงเทศบาล แหงองคการ

บริหารสวนตําบล แหงเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครซ่ึงสามารถแสดงชนิดและจํานวน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดังตารางที่

ตารางที่ 2.3ชนิดและจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบ จํานวน 

องคการบริหารสวนจังหวัด แหง

เทศบาล

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล

แหง

แหง

แหง

แหง

องคการบริหารสวนตําบล แหง

เมืองพัทยา แหง

กรุงเทพมหานคร แหง

รวมขอมูลเมื่อกันยายน แหง

 

แหลงที่มา:กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น



 

หลักสําคัญในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จากหลักการสากลดังกลาวขางตนพบวาภายใตแผนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจหนาที่ที่รัฐดําเนินการอยู

ในปจจุบันใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหลักสําคัญซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนหลักการสําคัญในการประกอบการพิจารณาเพื่อการถาย

โอนภารกิจหนาที่ประกอบดวยหลักการสําคัญวุฒิสารตันไชย ไดแก 

หลักผลประโยชนมหาชนของรัฐ  

โดยหลักความรับผิดชอบของทองถิ่นแตละระดับกับรัฐบาลกลางนี้จะ

สะทอนใหเห็นวามีภารกิจบางประเภทหรือบางอยางที่รัฐยังคงตองสงวนไวสําหรับดูแลรับผิดชอบ

และปฏิบัติเองทั้งนี้เพื่อประโยชนแกคนสวนรวมและเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ

อาทิ ภารกิจดานการปองกันประเทศเชนกิจการทหาร ภาระหนาที่ในการรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในเชนกิจการตํารวจ ภารกิจดานการรักษาความมั่นคงหรือเสถียรภาพในทาง

เศรษฐกิจ ภารกิจดานการเปนตัวแทนในดานความสัมพันธระหวางประเทศเชนกิจการ

ทางการทูตภารกิจดังกลาวขางตนถือเปนภารกิจรวมของชาติซ่ึงรัฐบาลสวนกลางยังคงตอง

ดําเนินการตอไปสวนภารกิจที่ถือวานาจะเปนความรับผิดชอบโดยตรงขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลก็ควรจะ

เปนภารกิจที่เกี่ยวของกับทองถิ่นนั้นโดยเฉพาะและเปนไปเพื่อสนองตอบความตองการของคนใน

ทองถิ่นโดยมีลักษณะคือเปนกิจการที่เปนไปเพื่อสนองความตองการของคนในทองถิ่นนั้นที่

สามารถแยกออกหรือมีลักษณะที่แตกตางจากทองถิ่นอื่นไดเชนการจัดการขยะมูลฝอยการจัด

ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําและทางระบายน้ําและการจัดการศึกษาขั้นต่ําเปนตน

หลักความรับผิดชอบของทองถิ่นในการจัดบริการ

 

หลักการทั่วไปที่จะทําใหสามารถแบงภารกิจระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแตละประเภทในสังคมจะมีความรับผิดชอบแตกตางกันอยางไรหลักการทั่วไป

ประการหนึ่งที่จะชี้ใหเห็นวาภารกิจใดจะสงมอบใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใด

จะตองพิจารณาหลักสําคัญซ่ึงไดแกผลที่เกิดขึ้นหรือผูไดรับผลประโยชนจากบริการสาธารณะนั้น

ต้ังอยูในถิ่นฐานอยูในเขตพื้นที่ใดยกตัวอยางเชนถาบริการสาธารณะใดสงผลตอคนในเขตพื้นที่

ทองถิ่นนั้นโดยเฉพาะก็ควรจะมีการถายโอนการใหบริการสาธารณะดังกลาวใหโดยตรงเชนโอน

ไปใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลแตภารกิจใดที่เปนภารกิจที่ตองมีผลกระทบตอคน



 

จํานวนมากมากกวาเขตพื้นที่ทองถิ่นก็ควรจะสงมอบภารกิจนั้นๆใหกับองคการบริหารสวน

จังหวัดอบจเปนตน 

ความสามารถของทองถิ่น  

หลักความสามารถของทองถิ่นเปนหลักการที่กลาวถึงเรื่องความพรอม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาการจัดสรรกิจกรรมหรือภารกิจใดก็ตามไปใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแตละประเภทนั้นตองคํานึงถึงความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย

และแมวาความพรอมของทองถิ่นไมไดเปนเงื่อนไขของการมอบภารกิจนั้นๆไปใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหากแตเปนเงื่อนไขในการกําหนดเงื่อนเวลาและความพยามยามที่จะเพิ่มขีด

ความสามารถใหกับทองถิ่นในการจัดการฉะนั้นถาบอกวาทองถิ่นยังไมพรอมในการจัดการก็มี

ความจําเปนที่สวนราชการจะตองมีแผนพัฒนาความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

รองรับบริการสาธารณะเพื่อใหสามารถจัดการบริการสาธารณะเหลานั้นไดฉะนั้นความพรอมจะ

ไมใชมูลเหตุของการที่บอกวากิจการนั้นๆจะไมสามารถถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดนอกจากนั้นในเรื่องของหลักความสามารถแลวการจัดโครงสรางเพื่อรองรับการบริหารงานใหม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสภาพในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนทิศทางใน

อนาคตโครงสรางตางๆหรือการจัดองคกรตางๆของทองถิ่นตองเปลี่ยนแปลงไปเพราะภารกิจ

จํานวนหนึ่งไดสงมอบเพื่อรองรับการกระจายอํานาจและภารกิจใหมไปดวยแตอยางไรก็ตาม

โครงสรางที่จะรองรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรองรับภารกิจอันใหมนั้นจะตองจัด

โครงสรางเทาที่จําเปนซ่ึงอาจจะไมจําเปนที่จะตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสราง

ขนาดใหญมากเกินไปที่จะไปทําใหการทํางานเกิดความทับซอนหรือกลายเปนปญหาภาระ

คาใชจายดานบุคลากรฉะนั้นโครงสรางที่จะเกิดขึ้นใหมจะเปนโครงสรางเทาที่จําเปนที่ถือวาเปน

งานหลักหรือเปนงานพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตหากทองถิ่นใดมีความตองการที่

จะจัดงานบางเรื่องที่อาจเปนงานเฉพาะเชนงานทองเที่ยวองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่

จะดําเนินการไดเองซ่ึงอาจไมอยูในโครงสรางหลักที่ตองเหมือนกันทั่วประเทศข้ึนอยูกับความ

ตองการหรือความจําเปนในแตละพื้นที่เปนหลักฉะนั้นในเรื่องหลักความสามารถขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นก็จึงเปนเรื่องการการสรางความพรอมการเตรียมความพรอมและการจัด

โครงสรางเพื่อการรองรับ 

หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ  

หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ เปนหลัก

ที่ใหความสําคัญกับการประหยัดขนาดของการลงทุนหรือการคํานึงถึงตนทุนในการใหบริการการ



 

จัดบริการสาธารณะเมื่อถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการแทนรัฐบาลหรือ

หนวยงานราชการแลวนั้นตองคํานึงและพิจารณาดวยกวาจะทําใหตนทุนแพงขึ้นมากนอยขนาด

ไหนหากเปนตนทุนที่แพงขึ้นมากๆแนวทางก็คือจําเปนตองมีการรวมกันมากขึ้นระหวางทองถิ่น

อ่ืนไมวาจะเปนทองถิ่นรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบอื่นๆกิจกรรมบางอยางหรืองานบางอยางที่มี

การถายโอนหรือจะมีการสงมอบใหกับทองถิ่นแลวทองถิ่นอาจมีความจําเปนที่ตองหายุทธศาสตร

ในการทํางานรวมกันใหมากขึ้นเพื่อใหขนาดของการลงทุนถูกลง 

นอกจากนั้นในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของประชาชน

โดยรวมยังคงตองพิจารณาถึงการสรางหลักประกันดานคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ

กลาวคือเมื่อราชการสวนกลางหรือบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาคยุติการใหบริการสาธารณะ

บางอยางลงและสงมอบบริการสาธารณะใหกับทองถิ่นเพื่อดําเนินการส่ิงสําคัญที่เปนหลักการ

ทั่วไปคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นใหมีคุณภาพไมนอย

กวาสิ่งที่ราชการสวนกลางเคยทําฉะนั้นหลักประกันดานคุณภาพการจัดบริการจึงเปนเรื่องจําเปน

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองยึดถือไวหลักเกณฑมาตรฐานซึ่งถือวาเปนมาตรฐานในสวน

ของราชการหรือเปนมาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความสําคัญในการที่จะไปกําหนดวาทองถิ่น

จําเปนตองทําใหถึงขั้นต่ําของมาตรฐานนั้นอยางไร 

รูปแบบการดําเนินการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

ตามพรบกําหนดแผนและขั้นตอนฯไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไวในมาตรา มาตรา และมาตรา นั้นจะเห็นไดวาเปนอํานาจหนาที่

ในการจัดบริการสาธารณะที่มีขอบเขตกวางขวางกวาเดิมและในมาตรา กําหนดใหมีการถาย

โอนงานบริการสาธารณะที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงผลกระทบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือภารกิจที่เปน

การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลภารกิจทั้งหมดนี้ตองถายโอนภายในปพศ

และอาจใหแตกตางกันไดแตไมเกินปพศ ดังกลาวแลวขางตนวาจะมีภารกิจในหลาย

รูปแบบที่รัฐถายโอนใหทองถิ่นดําเนินการซ่ึงรูปแบบการมอบหมายภารกิจหรือบริการสาธารณะที่

เกิดขึ้นตั้งแตปพศ มีรูปแบบอยูรูปแบบไดแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง 

เมื่อรัฐบาลหรือสวนราชการยุติบทบาทการใหบริการสาธารณะซ่ึงเปน

บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและการจัดโครงสรางพื้นฐานและถายโอน



 

หรือสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองซ่ึงสามารถดําเนินการไดในรูปแบบ

ไดแกภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับมอบแลวไมวาองคการบริหารสวนตําบลอบต

หรือเทศบาลเมื่อรับโอนภารกิจตางๆแลวสามารถบริหารจัดการดวยตนเองภายใตความสามารถ

ของตนเอง ภารกิจที่ตองรวมกันดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากมี

ภารกิจบางประการอาจตองคํานึงถึงความรวมมือดังนั้นภารกิจบางอยางตองมีลักษณะการ

ทํางานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภท

เดียวกันหรือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางประเภทกันและ ภารกิจที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองดําเนินการเองแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถซื้อบริการมอบหมายหรือจัดซื้อ

จัดจางใหเอกชนดําเนินการแทนได 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานราชการรวมกันดําเนินการ 

ในการดําเนินการบริการสาธารณะบางภารกิจตองมีการปรับเปลี่ยนเชน

การปรับบทบาทของราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหม

โดยทองถิ่นอาจจะเปนผูดําเนินการหลักในการดําเนินกิจการสาธารณะบางภารกิจแตอีกหลาย

ภารกิจยังคงอยูภายใตการกํากับหรือการบริหารจัดการหรือการดําเนินงานของสวนราชการ 

ภารกิจที่รัฐไมไดถายโอนไปแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

ดําเนินการได 

ภารกิจบางประการไมไดมีการถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เชนการจัดการศึกษาสูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐานแตถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดตองการจัด

การศึกษาดังกลาวก็สามารถดําเนินการไดเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ใน

การจัดการศึกษาอยูแลวแตทั้งนี้จะตองอยูภายใตการพิจารณามาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

เปนผูกําหนด 

รูปแบบการถายโอนเดิมกําหนดไวรูปแบบไดมีการแยกเพื่อใหเกิด

ความชัดเจนและเพิ่มเติมใหมรวมเปนรูปแบบในแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นฉบับที่ พศ  โดยรูปแบบการถายโอนจะมีทั้งการถายโอนอํานาจและหนาที่ในการ

จัดบริการสาธารณะตามที่ระบุไวในกฎหมายและการปรับปรุงอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจดังนั้นจึงไดกําหนดลักษณะการถายโอนไว

ลักษณะคือ ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะเองเปน

ภารกิจที่แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะนั้นๆไดเองโดยมี

กฎหมายใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลวและหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเคย



 

ดําเนินการอยูแลวโดยสามารถรับโอนไดทันทีและขอบเขตการทํางานอยูในพื้นที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจซื้อ

บริการจากภาคเอกชนหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นเปนภารกิจที่ตองใชเทคนิค

ทักษะวิชาการความรูความชํานาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นไม

สามารถดําเนินการเองหรือดําเนินการเองแลวไมมีประสิทธิภาพหรือไมคุมทุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสามารถซื้อบริการจากภาคเอกชนหรือจากหนวยงานอื่นที่มีประสบการณหรือเคยดําเนินการ

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆในลักษณะ

ความรวมมือหรือรูปแบบสหการเปนภารกิจซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากองคกรอื่นเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีผลกระทบตอประชาชนไมเฉพาะในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

โดยเฉพาะแตมีผลกระทบตอประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดวยหรือมีความจําเปนตอง

ลงทุนจํานวนมากและไมคุมคาหากตางฝายตางดําเนินการเอง ภารกิจที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดําเนินการรวมกับรัฐ เปนภารกิจที่รัฐโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการและบางสวนรัฐยังคงดําเนินการอยูการดําเนินการจึงเปนการดําเนินการรวมกันภารกิจ

ที่รัฐยังคงดําเนินการอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจะดําเนินการไดเปนภารกิจใหบริการ

สาธารณะที่กฎหมายกําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในภารกิจเดียวกัน

และยังคงกําหนดใหรัฐดําเนินการอยูตอไปในกรณีนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการได

เชนเดียวกันภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายเอกชนดําเนินการแทนเปนภารกิจที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่และเปนเจาของภารกิจแตมอบหมายใหเอกชนดําเนินการ

แทนในรูปแบบตางๆเชนการใหสัมปทานเปนตน

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากราชการ

สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นพศ ไดจัดแบงกรอบการใหบริการสาธารณะออกเปนดานไดแก ดาน

โครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่๒พศ

๒๕๕๑ผลการพิจารณาการถายโอนภารกิจการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น



 

กําหนดไว๖ดานโดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวัตถุประสงค

เปาหมายของแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลักการทั่วไปรูปแบบการ

ถายโอนและระยะเวลาของการถายโอนโดยจําแนกงานในแตละดานที่จะตองถายโอนขอ

กฎหมายหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของลักษณะภารกิจรูปแบบขอบเขตระยะเวลาและเงื่อนไขใน

การถายโอนซ่ึงไมจําเปนตองถายโอนไปพรอมกันขึ้นอยูกับความพรอมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในแตละประเภทที่จะรับการถายโอนรวมทั้งสรางกลไกและระบบควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานมารองรับตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของสําหรับ

แผนปฏิบัติการใหมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้

ดานโครงสรางพื้นฐาน

การคมนาคมและการขนสงกลุมภารกิจทางบกอาทิการกอสรางและ

บํารุงรักษาถนนและสะพานสถานีขนสงวิศวกรรมจราจรทางบกกลุมภารกิจทางน้ําอาทิการ

ดูแลรักษาทางน้ําการกอสรางและดูแลสถานีขนสงทางน้ําการคมนาคมและการสัญจรทางน้ํา

แผนภารกิจดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการคือกลุมภารกิจแหลง

น้ําประปาชนบทอาทิแหลงน้ําอุปโภคบริโภคและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

แผนภารกิจดานการผังเมืองและการควบคุมอาคารกลุมภารกิจการ

จัดทําผังเมืองอาทิผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมในเขตอปท กลุมภารกิจการควบคุม

อาคารอาทิการควบคุมอาคาร กลุมภารกิจการขุดดินและถมดินอาทิการขุดดินและถมดิน

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนภารกิจดานการสงเสริมอาชีพกลุมภารกิจการสงเสริมอาชีพ

อาทิการสงเสริมอาชีพเลี้ยงสัตวแผนภารกิจดานสวัสดิการสังคมอาทิกลุมภารกิจดานการ

สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตการสงเสริมคุณภาพชีวิต

กลุมภารกิจดานการสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน

ผูดอยโอกาสคนพิการและผูสูงอายุอาทิควบคุมหอพักเอกชน

แผนภารกิจดานการศึกษา กลุมภารกิจการจัดการศึกษาในระบบที่

เปนการจัดการขั้นพื้นฐานอาทิการจัดการศึกษาในระบบที่เปนการจัดการขั้นพื้นฐานการจัดการ

ศึกษาอาชีวศึกษา กลุมภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาทิ

หองสมุดการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผนภารกิจดานการสาธารณสุขกลุมภารกิจการสรางเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรคและการักษาพยาบาลอาทิการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคและการ

รักษาพยาบาลเบื้องตนการรักษาพยาบาล



 

ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

แผนภารกิจดานการสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ

อาทิกลุมภารกิจการคุมครองผูบริโภคช่ังตวงวัดคุมครองผูบริโภค

แผนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิกลุมภารกิจ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิการชวยเหลือผูประสบภัย

แผนภารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินอาทิกลุมภารกิจที่ตองจดทะเบียนการจัดทําทะเบียนสัตวพาหนะทะเบียนราษฎร

และบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคลการรับจดทะเบียน

รถยนตกลุมภารกิจดานการอนุมัติอนุญาตสถานบริการโรงแรมการพนันการเรี่ยไรการขาย

ทอดตลาดและการคาของเกาสถานประกอบกิจการสถานีน้ํามันเชื้อเพลิงสุราและยาสูบกลุม

ภารกิจดานการเปรียบเทียบปรับการออกใบสั่งการกระทําผิดตามกฎหมายจราจรอํานาจ

เปรียบเทียบปรับกลุมภารกิจดานแรงงานตางดาวภารกิจการควบคุมแรงงานตางดาว

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพณิชยกรรมและการทองเที่ยว

แผนภารกิจการสงเสริมการลงทุนอาทิกลุมภารกิจสงเสริมการลงทุน

สงเสริมการลงทุน

แผนภารกิจดานการพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิกลุมภารกิจการดูแล

โรงงานการดูแลโรงงาน

แผนภารกิจดานการวางแผนและจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิ

กลุมภารกิจดานการจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมการกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและเผยแพร

มาตรฐานอุตสาหกรรม

แผนภารกิจดานการทองเที่ยวอาทิกลุมภารกิจดานการสงเสริมการ

ทองเที่ยวการสงเสริมการทองเที่ยว

แผนภารกิจดานการพาณิชยกรรมอาทิกลุมภารกิจดานการพาณิชยกรรม

งานทะเบียนพาณิชย

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม

แผนภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา

ไดแกกลุมภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและการบํารุงรักษาปา

อาทิการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปากลุมภารกิจการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

อาทิการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



 

ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

การปกปองคุมครองควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ

สถานแหงชาติอาทิกลุมภารกิจการดูแลบํารุงรักษาโบราณสถานการดูแลบํารุงรักษาโบราณสถาน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพศ ถือเปนการเสริมกําลังใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไมวาจะเปนกําลังทรัพยกําลังคนและกําลังทางปญญาและที่สําคัญ

ไดเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจทางการบริหารงานทองถิ่นในดานตางๆนับเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ

อันจะกอใหเกิดกระบวนการในการพัฒนาทองถิ่นผานกระบวนการทํางานรวมกันระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน และการปกครองทองถิ่นก็จะเปนรากฐานที่สําคัญของการ

พัฒนาประชาธิปไตยตอไปมีรายละเอียดดังนี้วุฒิสารตันไชย  

มีการขยายอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีบทบาทที่ชัดเจน

และกวางขวางขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา เปนเครื่องประกันวารัฐจะตองปรับระบบการ

ดําเนินงานและระบบความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นใหมี

ความชัดเจนในเชิงอํานาจหนาที่อีกทั้งตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและ

อํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นดานตางๆนอกจากนี้ยังได

กลาวถึงระบบการทํางานของภาครัฐวาจะตองมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมของ

เจาหนาที่พรอมกับการพัฒนาระบบการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและใหรัฐ

มุงเนนการทํางานตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดีทั้งนี้ในรายละเอียดยังมีการกําหนดเพิ่มเติมวา

รัฐจะตองจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได

และประชาชนมีสวนรวมโดยมุงเนนการใหบริการสาธารณะที่รวดเร็วมีคุณภาพโปรงใสและเนน

การมีสวนรวมของประชาชน และเพื่อใหแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐบรรลุตามเปาหมายที่ได

กําหนดไวจึงไดมีการกําหนดรายละเอียดดานตางๆไวอยางละเอียดเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานแกหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาทิกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานดานการศาสนาสังคมสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐไวเปนตน

นอกจากนี้ในหมวด วาดวยการปกครองทองถิ่นยังไดมีการกําหนดวาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจ

แกไขปญหาในพื้นที่ และการบัญญัติไวอยางชัดเจนนี้เองเปนหลักประกันวารัฐจะตองสงเสริม

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักโดยใหการกระจายอํานาจเปนกลไก

สําคัญและเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมจึงไดมีการกําหนดมาตรา อันเปนการระบุวา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและมีอิสระในการ

กําหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง



 

และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะและองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมจะไดรับการสงเสริม

และสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและสามารถพัฒนาระบบการคลัง

ใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนสามารถที่จะจัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทํา

บริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่นอกจากยังมีการบัญญัติถึงการใหมีกฎหมายกระจายอํานาจฯ

เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาที่และรายไดระหวางสวนกลางสวนภูมิภาคและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองโดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ

เพิ่มขึ้นตามลําดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ประการสําคัญ

เพื่อใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางรายไดจึงไดมีการกําหนดใหมีการจัดทํากฎหมายรายได

ทองถิ่นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอสําหรับการจัดบริการ

สาธารณะสุดทายในมาตรานี้ไดกลาวถึงการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดวาใหมีคณะกรรมการทําหนาที่พิจารณาทบทวนทุก

ระยะเวลาไมเกินปโดยในการพิจารณาตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ

นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติเพิ่มเติมในสวนขององคกรที่จะทําหนาที่ในการกํากับ

ดูแลโดยไดเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยมาตรา ไดเพิ่มองคกรที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหมไดแกประชาชน

และรัฐเองก็ตองจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย

ประชาชนซ่ึงหมายความวานับจากนี้ไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินงานภายใตการ

ติดตามตรวจสอบและกํากับดูแลจาก องคกรหลักไดแกราชการบริหารสวนกลางราชการ

บริหารสวนภูมิภาคและประชาชน

ในมาตรา กลาวถึงการหามใหผูบริหารทองถิ่นหรือขาราชการสวนทองถิ่น

รับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการ

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจทั้งทางตรงหรือทางออมหามมิใหรับเงินหรือประโยชนใดๆจาก

หนวยราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานตามปกติรวมทั้งหามมิ

ใหเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

หรือเขาเปนคูสัญญากับหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวซ่ึงการกําหนดในบทบัญญัตินี้เองจะชวย

ใหการเมืองทองถิ่นมีความโปรงใสเพราะไดเสมือนหนึ่งปดชองทางที่จะกอใหการเอื้ออํานวยกัน

ระหวางผูบริหารทองถิ่นคณะผูบริหารทองถิ่นหรือขาราชการสวนทองถิ่นกับคูสัญญาที่จะเกิดขึ้น

ทั้งในทางตรงและทางออมอันเปนผลประโยชนทับซอนทางการเมืองและการกําหนดเชนนี้เองจะ



 

ทําใหผูบริหารคณะผูบริหารทองถิ่นและขาราชการสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดอยางเต็ม

ศักยภาพอาทิในกรณีของการตอรองราคาและการตรวจรับงานก็จะสามารถทําไดอยางเต็มที่

ทั้งนี้โดยมีผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ

การนําความในบทบัญญัติมาตรา มาใชกับคณะผูบริหารทองถิ่นผูบริหาร

ทองถิ่นขาราชการสวนทองถิ่นยังทําใหการเมืองทองถิ่นมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนอยางยิ่งโดย

หามใหกลุมบุคคลดังกลาวใชตําแหนงหรือสถานะเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อผลประโยชน

แหงตนผูอ่ืนหรือพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออมอาทิหามแทรกแซงกาวกายเรื่องการ

ปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ของขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ

หรือหามแทรกแซงกาวกายเรื่องการบรรจุแตงตั้งโยกยายโอนเลื่อนตําแหนงเลื่อนเงินเดือนหรือ

การพนจากตําแหนงของขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการเปนตนทั้งนี้

บทบัญญัติในมาตราดังกลาวกอใหเกิดการดําเนินงานและการบริหารงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม

และประการสําคัญเปนการปองกันมิใหเกิดการแทรกแซงระบบการพิจารณาและการดําเนินงาน

ของบุคคลกลุมบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงและเปนเครื่องประกันวาบุคคลตางๆไม

วาจะเปนขาราชการพนักงานของรัฐลูกจางหนวยงานราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นตอง

ไดรับการพิทักษและความคุมครองภายใต“ระบบคุณธรรม

การปฏิรูปในประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทยในปจจุบันพบวาเนนไปใน

แนวทางนําการจัดการภาครัฐสมัยใหมมาใชเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผนดินใหมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยใชประชาชนเปนศูนยกลางมีการปรับบทบาทภารกิจและขนาด

ใหมีความเหมาะสมการที่ภาครัฐเห็นวาการดําเนินการในรูปแบบเดิมทําหนาที่ในการใหบริการใน

เรื่องตางๆเองนั้นมักจะเกิดปญหาการผูกขาดดังนั้นการปรับวิธีการดําเนินการประการหนึ่งคือการ

สรางการแขงขันใหเกิดขึ้นและเมื่อเกิดการแขงขันขึ้นจะทําใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาการสรางการแขงขันใหเกิดขึ้นจึงเปนแนวทางในการปรับกลไกการดําเนินการของ

ภาครัฐโดยรัฐจะมีบทบาทและหนาที่ในการกํากับดูแลมากกวาการเขามาดําเนินกิจการตางๆ

รัฐบาลควรถอยออกมาจากการดําเนินงานแลวปลอยใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้นโดยใช

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือการลดบทบาทของภาครัฐหรือเพิ่มบทบาทของ

ภาคเอกชนในกิจกรรมการดําเนินการหรือความเปนเจาของในสินทรัพยหนึ่งในวิธีการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ ที่ภาครัฐนิยมใชอยางแพรหลายคือการจัดการการบริการสาธารณะ

โดยวิธีการทําสัญญาจางโดยเฉพาะในทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจมาจากสวนกลางการ

จัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางจะชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

สาธารณะแกประชาชนทําใหตนทุนลดลงสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนงานมีคุณภาพทํา



 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีภาระทางดานพนักงานที่ตองเพิ่มสูงขึ้นจากบริการสาธารณะที่

ไดรับถายโอนมาเปนจํานวนมากการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางจึง

เปนรูปแบบการจัดการที่นาสนใจที่จะนํามาพัฒนาความสามารถในการจัดการการบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
2.2  แนวความคิดวิธีการทําสัญญาจาง  
 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนการทําใหเปนเอกชนมากขึ้นโดยเนนการ

เปลี่ยนแปลงจากการดําเนินงานแบบราชการมาเปนการดําเนินงานและการควบคุมในรูปแบบของ

เอกชนหรือการสรางความรูสึกในความเปนเจาของใหเกิดขึ้นเปนนโยบายหลักที่รัฐบาลอังกฤษ

สมัยนายกรัฐมนตรีมารกาเรตแธตเชอรนํามาใชมุงเนนการดําเนินงานที่ลดบทบาทภาครัฐและ

เพิ่มบทบาทของการดําเนินงานในรูปแบบของความเปนเอกชนเพิ่มขึ้นในอเมริกาก็ไดมีการ

นํามาใชโดยเปลี่ยนจุดเนนจากความคิดวารัฐบาลควรทําอะไรเปนทําอยางไรใหการดําเนินงาน

ของภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น การที่ตองทํา

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพราะวาในกลไกตลาดการแขงขันดีกวาการผูกขาดโดยรัฐการผูกขาดโดย

รัฐเกิดผลเสียอยางมากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการเพิ่มบทบาทใหกับภาคเอกชนสามารถทํา

ไดทุกกระทรวงทบวงกรมหรือทุกหนวยงานไมไดจําเพาะอยูที่รัฐวิสาหกิจเพียงอยางเดียวหรือเปน

การแปรสภาพกิจการรัฐไปสูเอกชนก็ไดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีหลายรูปแบบดวยกันวิธีการทํา

สัญญาจางเปนรูปแบบหนึ่งของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 

2.2.1  ความหมายการทําสัญญาจาง  

วิธีการทําสัญญาจางเปนรูปแบบหนึ่งของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนการ

ถายโอนความรับผิดชอบในการจัดหาหรือผลิตสินคาหรือบริการจากภาครัฐไปสูภาคเอกชน

การเปดโอกาสใหเกิดการแขงขันโดยการผอนคลายกฎระเบียบ

พิพัฒนไทยอารี ผูที่เขาแขงขันในการใหบริการอาจเปนบริษัทเอกชนองคการไมแสวงหาผล

กําไรหรือหนวยงานราชการก็ได โดยมีความเชื่อวาเอกชนสามารถทํางานไดมี

ประสิทธิภาพมากกวาภาครัฐเนื่องจากภาคเอกชนตองการความสามารถในการผลิตที่สูง

ในขณะที่ภาครัฐตองการความเสมอภาค ในการใหบริการสาธารณะทําให

วิธีการที่ดีคือภาครัฐยังเปนเจาของแตใหภาคเอกชนเปนผูปฎิบัติการโดยภาครัฐยังคุมครอง

ผูบริโภคเปนหนทางที่ดีสําหรับทั้งสอง ทําใหตนทุนภาครัฐลดลง และยัง



 

ทําใหภาครัฐไมตองมีการขยายตัวจากการที่ตองรับพนักงานเขามาบริการสาธารณะ

เปนการนําเทคนิคทางการจัดการจากภาคเอกชนมาใชเปนโดยเนนที่ระบบการจัดการแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์

ไดใหนิยามของสัญญา หมายถึงขอตกลง

ระหวางผูซ้ือ และผูจัดหา ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนในราคา การ

ครอบครองสินทรัพย โดยสมมติวาปริมาณคุณภาพและเวลา

ไดมีการระบุชัดเจน

ไดใหนิยามของสัญญา หมายถึงขอตกลง

ระหวางผูซ้ือ และผูจัดหา ซ่ึงกลาวในรูปของการสงมอบสินคาหรือบริการ

ไดนิยามของวิธีการทําสัญญาจางหมายถึงการที่ภาครัฐสามารถ

ใหบริการแกประชาชนโดยพนักงานของเอกชนองคการไมแสวงหากําไรหรือองคืกรภาครัฐอื่น

ไดนิยามของวิธีการทําสัญญาจางหมายถึงการที่ภาครัฐใหบริษัท

องคการไมแสวงหากําไรหรือหนวยงานอื่นของรัฐเปนผูผลิตสินคาและบริการแทนโดยรัฐบาลเปนผู

จัดหาผูดําเนินการแทนและจายเงิน

ไดใหนิยามของวิธีการทําสัญญาจางหมายถึงสัญญาที่ภาครัฐให

เอกชนเปนผูจัดหาบริการใหกับรัฐบาลในกระทรวงหนวยงานหรือใหบริการกับประชาชนโดยตรง

โดยอยูภายใตความรับผิดชอบของภาครัฐ

ไดใหนิยามของวิธีการทําสัญญาจางหมายถึงการออกแบบ

และการนําไปปฏิบัติของความสัมพันธทางสัญญา

ระหวางผูซ้ือ และผูจัดหา

ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหนิยามของวิธีการทําสัญญาจางหมายถึงหนวยงานอื่น

เขามารับชวงดําเนินงานแทนการวาจางใหรับงานตามความหมายทางรัฐศาสตร

ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหนิยามของวิธีการทําสัญญาจางหมายถึงการวาจาง

บริษัทหรือหนวยงานอื่นเขามารับชวงดําเนินงานแทนตามความหมายทางเศรษฐศาสตร

พิพัฒนไทยอารี ไดนิยามของวิธีการทําสัญญาจางหมายถึงการโอนภาระหนาที่

และความรับผิดชอบไปใหเอกชนดําเนินการโดยมีสัญญาเงื่อนไขกําหนดขอบเขตไว

ปราณีจิตกรณกิจศิลป ไดใหนิยามของวิธีการทําสัญญาจางหมายถึงการติดตอ

กับองคกรภายนอก เพื่อจัดหาสินคาและบริการซ่ึงไมสามารถผลิตหรือจัดหาไดจาก

หนวยงานภายใน



 

สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้วิธีการทําสัญญาจาง หมายถึงการโอน

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบไปใหหนวยงานอื่นดําเนินการโดยมีสัญญาเงื่อนไขกําหนด

ขอบเขตไวซ่ึงอาจเปนองคการที่แสวงหากําไรองคกรไมแสวงหาผลกําไรหรือหนวยงานรัฐ

ภาครัฐที่นําวิธีการทําสัญญาจางมาใชเพื่อตองการใหไดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดี

ที่สุดภายใตตนทุนที่ตํ่าที่สุดนั้นจะตองเปนผูซ้ือที่ฉลาด คือภาครัฐ

จะตองรูวาตองการจะซื้ออะไรจะซื้อไดจากใครและประเมินสิ่งที่ซ้ือมาไดตอมาไดมีการพัฒนาใน

สมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีคลินตันไดมีการใชวิธีการทําสัญญาจางเชิงกลยุทธ

เปนพันธกิจขององคการมองวาวิธีการทําสัญญาจางเปนเครื่องมือ

การจัดการเชิงกลยุทธไมใชเพียงเทคนิคเพื่อใหไดรับการบริการที่ราคาถูกและคุณภาพดีในระยะสั้น

วิธีการทําสัญญาจางเชิงกลยุทธเปนการวางวิธีการทําสัญญาจางไวเปนกลยุทธหลักของการ

จัดการของภาครัฐโดยผูบริหารระดับสูงขององคการตองเปนผูกํากับดูแลไมสามารถมอบงานให

ระดับลางไปดูแลแทนไดจะเห็นไดวาการนําวิธีการทําสัญญาจางเชิงกลยุทธมาใชนั้นสอดคลองกับ

กระแสการนําการจัดการภาครัฐสมัยใหมมาใช

ภายใตกระแสการกดดันการปฏิรูปการจัดการภาครัฐสมัยใหมในดานการทํางานใหไดผล

มากแตใชทรัพยากรนอย ทําใหรัฐบาลในประเทศตางๆไดมีการปรับปรุง

การบริการสาธารณะซึ่งจากที่รัฐเคยเปนผูใหบริการประชนโดยตรงมาเปนการใหบริการโดยวาจาง

ทําสัญญาใหภาคเอกชนและองคการไมหวังผลกําไรซ่ึงเชื่อวาการแขงขันการใหบริการสาธารณะ

จะทําใหเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นลดตนทุนเกิดประสิทธิผล

เกิดความยืดหยุนในการทํางานและเกิดความพึง

พอใจในบริการของลูกคา

การนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชเริ่มในกลุมประเทศ โดยเริ่มในการบริการ

สาธารณะในดานการคมนาคมขนสงสาธารณูปโภคในการกําจัดของเสียในเขตเทศบาลและเริ่ม

ใชในดานการศึกษาและสาธารณสุขเนื่องจากสามารถชวยลดการขาดดุลงบประมาณและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดหาบริการสาธารณะไดทั้งในสวนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นใน

สหรัฐอเมริกาตั้งแตปคศ ในสมัยประธานาธิบดีรอนัลเรแกน วิธีการทํา

สัญญาจางเปนทางเลือกของภาครัฐในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนที่มีประโยชนมาก

เนื่องจากการการคอรัปชั่นจะทําไดยากขึ้นเมื่อระบบการเสนอราคามีการแขงขันกันอยางแทจริงมี

การควบคุมผูรับจางอยางใกลชิดและปลอดจากการเมือง



 

2.2.2  เหตุผลการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช 

เหตุผลที่ภาครัฐไดหันมาเริ่มใชวิธีการทําสัญญาจางอยางแพรหลาย

เนื่องจาก 

สามารถชวยประหยัดเงิน

จากเดิมที่ภาครัฐเคยใหบริการเองเนื่องจาก

ภาครัฐในแตละประเทศไดมีปญหาในการขาดดุลงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงในการเก็บภาษีเพิ่มให

ประชาชนเดือดรอนจึงมองหาวิธีการในการจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพขึ้นโดยให

ภาคเอกชนเขามาดําเนินการในกิจการที่เอกชนดําเนินการไดมีประสิทธิภาพมากกวาจุมพล

หนิมพานิช และไดขยายไปสูการใหบริการสาธารณะแทนภาครัฐจากที่ภาครัฐเปนผู

ใหบริการเองโดยภาครัฐเนนไปทํางานในกิจกรรมหลักแทนจากการศึกษาของ

พบวาการใหบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางนั้นไดตนทุนที่ถูกกวาการที่ภาครัฐเปนจัด

ใหบริการสาธารณะเองอยางนอยที่คุณภาพที่เทากันโดยเชื่อวาตนทุนที่ถูกกวานั้นมาจากการ

ทํางานของภาคเอกชนที่หนักกวาดีกวาภายใตการจัดการของภาคเอกชนเปนผลทําใหมี

ความสามารถในการผลิต สูงจากผลการทํางานที่สูงกวาตอลูกจางหนึ่งคนตอหนึ่ง

หนวยเวลาไมใชมาจากคาจางที่จางต่ํากวา เปนผลมาจากการสรางตลาดให

เกิดขึ้นกอใหเกิดการแขงขันทําใหทุกคนตองพัฒนาความสามารถในการผลิตเพื่อใหมี

ความสามารถในการแขงขันไดนอกจากนี้การศึกษาของ

พบวาการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในภาครัฐของอังกฤษทําใหภาครัฐ

ประหยัดเงินโดยเฉลี่ย นอกจากนั้น ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชวิธีอภิวิเคราะห

งานวิจัยที่มีอยูพบวาโดยเฉลี่ยสามารถลดตนทุนไดประมาณ เทานั้น

อยางไรก็ตามภาครัฐจะสามารถลดตนทุนไดมากเทาใดขึ้นอยูกับประเภทของบริการสาธารณะเชน

ทําความสะอาดก็จะลดตนทุนไดมากกวาการบําบัดน้ําเสียถาในบริการสาธารณะนั้นภาครัฐ

ดําเนินการไดดีอยูแลวการใหเอกชนเขามามีสวนรวมก็อาจทําใหลดตนทุนไดนอยกวาบริการที่

ภาครัฐดําเนินการไดไมดี นอกจากนั้นทําใหภาครัฐสามารถบริการสาธารณะใหกับ

ประชาชนในราคาที่ลดลงเนื่องจากการแขงขันทําใหผูเขารวมเสนอราคาตองมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพอยูเสมอ  

การคุมคาของเงิน การใชวิธีการ

ทําสัญญาจางทําใหเกิดการคุมคาของเงินเนื่องจากเอกชนมีวิธีการจัดการองคการที่มีประสิทธิภาพ

มากกวาสามารถสรางความคุมคาของเงินไดทําใหภาครัฐประหยัดตนทุนไดสวนภาคเอกชนเกิด

กําไรแมจะมีการตอตานจากสหภาพแรงงานของภาครัฐวาเปนไปไมไดที่จะเกิดความคุมคาของ



 

เงินเพราะคุณภาพงานอาจไมไดเทาที่ภาครัฐทําเองแตการวิจัยก็ยังไมไดพบวาคุณภาพลดลง

นอกจากนั้นภาครัฐยังไมตองนําเงินไปลงทุนในอุปกรณเครื่องจักรเพื่อใหการ

บริการในจํานวนเงินที่สูงทําใหสามารถนําเงินไปใชประโยชนในดานอื่นใหแกประชาชนไดมากขึ้น

 

นวัตกรรมใหม ไดกลายมาเปนเหตุผลที่

สําคัญในปจจุบันในสวนของการใหบริการงานที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมใหมๆที่ภาครัฐยังไมมี

ความชํานาญเปนความคาดหวังวาจะนําความสามารถทางนวัตกรรมของภาคเอกชนมาปรับใชใน

การปรับปรุงกลไกการใหบริการสาธารณะในภาครัฐดีข้ึน

นวัตกรรมเปนการแนะนําสิ่งใหมๆเขามาใชในภาครัฐในรูปแบบความรูใหมการจัดองคการแบบ

ใหมทักษะการจัดการแบบใหมที่ไมตอเนื่องจากอดีต เมื่อมีความ

ตองการของภาครัฐในบริการใหมๆจะทําใหภาครัฐสามารถตอบสนองความตองการแกประชาชน

ไดรวดเร็วขึ้นและยังทําใหภาคเอกชนมีแรงจูงใจในการวิจัยถึงนวัตกรรมใหมๆในการใหบริการ

ประชาชน  

สงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ ภาครัฐสามารถ

กระตุนใหเกิดการสรางงานในภาคเอกชนไดเนื่องจากบางอุตสาหกรรมนั้นลูกคาคือภาครัฐเชน

อุสาหกรรมในการผลิตอาวุธสรางยานอวกาศการที่อุสากรรมจะไปในทิศทางใดขึ้นอยูกับนโยบาย

ของภาครัฐเมื่อบริษัทมีช่ือเสียงก็สามารถรับงานในตางประเทศและสรางรายไดกับเขามาใน

ประเทศไดนอกจากนี้ยังสรางงานใหแกทองถิ่นนั้นๆไดใหผูประกอบการในทองถิ่นมีงานทําชน

กลุมนอยมีงานทําเปนการสรางรายไดใหเกิดการกระจายการสรางงานอีกดวย  

ไดผูรับจางที่มีความชํานาญงานมีทางเลือกผูรับจางที่หลากหลายขึ้น

โดยเฉพาะในงานที่มีความซับซอนหรืองานที่ตองอาศัยความรูเฉพาะดานเชนการออกแบบ

อาคาร ภาครัฐจะไดประโยชนจากความเชี่ยวชาญในทักษะ

เฉพาะดานที่ภาครับขาดทําใหไมตองจางพนักงานที่ความเชี่ยวชาญในเงินเดือนที่สูง

 

มีความยืดหยุนในการจัดการเมื่อความตองการของบริการสาธารณะ

เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืองบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงสามารถทําสัญญาจางไดเลย

ถาภาครัฐจัดบริการเองเมื่อมีการเพิ่มขึ้นก็จะทําใหเครื่องมืออุปกรณและคนไมพอทําไดไม

สามารถบริการใหกับประชาชนไดตามที่คาดหวังการใชวิธีการทําสัญญาจางทําใหไมตองกังวลถึง

การขาดแคนเครื่องมือและบุคลากรผูชํานาญงาน  



 

ความรับผิดชอบและการควบคุมโดยเฉพาะในสวนทองถิ่นที่ไม

ตองการมีภาระกับบุคลากรที่สูงขึ้นจากภารกิจการใหบริการสาธารณะการควบคุมผูรับจางทําได

งายกวาเมื่อการใหบริการสาธารณะที่แยก็สามารถเปลี่ยนผูรับจางไดแตถาเปนพนักงานก็ไลออก

ไมไดและเกิดปญหาในการจัดการกับพนักงานตามมา  

ภาครัฐไมตองขยายขนาดเนื่องจากตองใหบริการสาธารณะแกประชาชน

ในหลายประเภททําใหไมตองมีการเพิ่มจํานวนคนงานในภาครัฐ  

จากการศึกษาของ ไดนําเสนอผลการสํารวจขอดีของการนําวิธีการ

ทําสัญญาจางมาใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสหรัฐอเมริกาพบวาขอดีของวิธีการทํา

สัญญาจางมีดังตารางที่  

 

ตารางที่ 2.4ขอดีของวิธีการทําสัญญาจางโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขอดีของวิธีการทําสัญญาจาง  เปอรเซ็นตผูตอบ 

ลดตนทุน

แกปญหาขาดแคลนแรงงาน

กระจายความเสี่ยง

คุณภาพการบริการที่สูงขึ้น

ใหการบริการที่ที่อ่ืนไมมี

ใชเวลาในการนําไปปฏิบัตินอยกวา

แกปญหาการเมืองในทองถิ่น

แหลงทีมา:

นอกจากนี้ เสนอวาวิธีการทําสัญญาจางจากภาคเอกชนจะ

ลดการควบคุมจากรัฐบาลในดานการบริหารซ่ึงจะมีขอดีประการคือ การใชภาคเอกชนเปน

การหลีกเลี่ยงการควบคุมของรัฐบาลที่จะมีผลกระทบตอการบริหารหรือลดความกดดันทาง

การเมืองที่มีตอผูบริหาร เพื่อใหเกิดการแขงขันในดานการผลิตที่มีประสิทธิภาพคุณภาพที่ดี

แทนการออกกฎหมายควบคุมโดยตรง ผลประโยชนของโครงการจะทําใหมีทางเลือกมากขึ้น

ผูจัดหาที่เปนเอกชนจะเสนอบริการหลายรูปแบบและจะมีแนวความคิดที่กวางกวาผูจัดหาใน



 

ภาครัฐบาลตลอดจนยังมีการสรางสรรคส่ิงใหมๆข้ึนดวยและ การทําสัญญาวาจางจะให

ประโยชนแกภาคเอกชนผูไดรับบริการแตยังคงมีขอบกพรองในเรื่องความไมมีประสิทธิภาพของ

การตรวจสอบมีการทําสัญญาไมรัดกุมและมีการบริหารงานควบคุมไมเพียงพอดังนั้นจึงควร

คํานึงถึงเรื่องนี้ในการทําสัญญาเพื่อใหการทําสัญญามีประสิทธิภาพ

ขอพึงระวังของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในภาครัฐ

อยางไรก็ดีการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชมีขอพึงระวังดังนี้ 

อาจทําใหภาครัฐสูญเสียความสามารถในการควบคุมกระบวนการใน

การใหบริการสาธารณะไดทําใหเกิดปญหาตามมาและไมบรรลุเปาหมายในการใหบริการ

สาธารณะที่มีประสิทธิผลแกประชาชนดังนั้นจึงตองมีการควบคุมการทํางานของผูรับจางอยาง

ใกลชิด  

คุณภาพในการใหบริการมีความเสี่ยงที่ประชาชนจะไดรับบริการ

สาธารณะที่ดอยคุณภาพ ลงถาภาครัฐไมมีระบบการควบคุมการ

ทํางานของผูรับจางอยางดีพอ เนื่องจากเอกชนจะสนใจในการทํากําไรมากกวาปรับปรุงการ

ใหบริการสาธารณะถาสัญญาระยะสั้นเอกชนมักจะพยายามทํากําไรใหไดมากที่สุดโดยไม

คํานึงถึงการบริการทําใหเกิดปญหาตัวการและตัวแทนขึ้น และ

พบวาการวัดคุณภาพวัดไดยาก  โดยปจจัยสําคัญที่จะบอกวาบริการนั้นมี

คุณภาพดีหรือไมในการปฏิบัติงานมีหลายองคประกอบยากที่วัดไดอยางถูกตองลักษณะ

คุณภาพของการบริการเปนสิ่งที่อธิบายไดยากสินคาที่มีคุณคาเหมือนกันอาจถูกมองวาแตกตาง

กันโดยผูบริโภคที่ตางกันไป เมื่อไมสามารถวัดผลงาน ได

ปญหาการควบคุมก็จะเกิดขึ้นทั้งการจัดหาโดยภาคเอกชนและรัฐบาลมีความไมแนนอนในการ

ผลิตและการสงและการวัดคุณภาพการบริการจึงทําใหการทําสัญญาตองเขียนอยางรัดกุมและ

การวัดผลงานจะใชมาตรฐานที่กําหนดลวงหนา

กอใหเกิดผลลบตอคนในเรื่องสูญเสียขวัญกําลังใจเกิดความเสี่ยง

ทางการเมืองและผลเสียทางดานวัฒนธรรมองคการ แมจะพบวาไดมีการทํา

สัญญาจางในปริมาณที่มากขึ้นแตอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องความสามารถในดานการ

ตรวจสอบได 

วิธีการทําสัญญาจางอาจนําไปสูการขาดความสามารถในการบริการ

สาธารณะใหกับประชาชนดวยตัวของระบบราชการเอง ในระยะยาว

 

การขาดความโปรงใส ในการทํางานของเอกชนทํา

ใหหนวยงานภาครัฐควบคุมไดยาก กฎหมายมักจะเปดใหภาครัฐแสดงความ



 

โปรงใสในการทํางานตอสาธารณะแตไมไดมีขอกําหนดใหภาคเอกชนที่เขามาบริการสาธารณะ

แทนภาครัฐตองแสดงความโปรงใสในการทํางานเหมือนกันกอใหเกิดปญหาได 

ตนทุนที่สูงขึ้นจากการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช

ตองพึงระวังถาภาครัฐไมมีการจัดการที่ดีพอเนื่องจากอาจเกิดปญหาการคอรัปชั่นตนทุนการ

ควบคุมที่สูงขาดการแขงขัน  

สหภาพแรงงานจากการที่นําวิธีการทําสัญญาจางมาใช

ทําใหพนักงานจะตองถูกปลดถาไมมีการทําความเขาใจที่ดีพอหรือมีการใหพนักงานกลุมนี้ยายไป

ทํากับเอกชนที่เขามารับบริการแทน  

ความเปนไปไดของธุรกิจที่จะใหบริการสิ่งที่เปนปญหาคือองคกร

ภายนอก มีขนาดเพียงพอที่จะมีความไดเปรียบในเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

และขาดการผลิตที่ประหยัด หรือไมและเปนการยากที่

จะตัดสินใจวามีความไดเปรียบแคไหนนอกจากจะมีขอมูลดานตนทุนมาเปรียบเทียบ

ความหลากหลายของสินคาเมื่อมีสินคาหลายๆชนิดการจัดหาจะตอง

รอบคอบจะตองมีความรูในเรื่องการผลิตที่ทําใหตนทุนต่ําตองทราบถึงความเสี่ยงของผูทําสัญญา

เพื่อใหแนใจวารัฐบาลจะไดผลลัพธเปนที่นาพอใจถารัฐบาลไมมีความรูในภาพรวม

และไดรับขอมูลที่ไมดีเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดแลวความไมมีประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นได

ขอดีขอเสียของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในภาครัฐ

วิษณุทรัพยสมพลและคณะ ไดศึกษาถึงขอดีขอเสียของการนําวิธีการทํา

สัญญาจางมาใชในภาครัฐสรุปไดดังนี้

ขอดีของการทําสัญญาจางไดแกภาครัฐมีโอกาสในการประหยัด

งบประมาณโดยภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณจากการทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการ

อยูลักษณะคือการประหยัดคาใชจายในการดําเนินการและการหลีกเลี่ยงคาใชจายที่เกี่ยวกับ

การลงทุนเบื้องตนเพราะภาครัฐไมตองลงทุนซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเอง เพิ่มความยึดหยุนของ

องคกรภาครัฐในการบริหารงานเพราะบางภารกิจมีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงบางชวงเวลามี

ปริมาณงานนอยหรือมากการทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการจึงมีขอดีเพราะบุคลากรของ

ภาครัฐจะถูกจํากัดดวยกฎระเบียบในการทํางานการเปลี่ยนตําแหนงหนาที่การเลื่อนขั้นในขณะที่

บุคลากรจากภาคเอกชนสามารถถายเทเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ไดดีกวา ทําใหเกิดการ



 

เปรียบเทียบในมาตรฐานการทํางานซ่ึงเปดโอกาสใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินการได

และ เปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขันในภาคเอกชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ขอเสียของการทําสัญญาจางไดแกภาครัฐจะสูญเสียความสามารถ

ในการดําเนินการในภารกิจนั้นๆไมวาจะเปนบุคลากรผูเชี่ยวชาญและประสบการณในการ

ดําเนินงานดังกลาว การทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการตองมีการเขียนขอกําหนดใน

สัญญาการติดตามควบคุมการทํางานตลอดจนการบังคับเพื่อใหเปนไปตามสัญญาซ่ึงตองอาศัย

ทั้งทรัพยากรและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวทําใหเกิดภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้การจางเอกชนยังมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากการที่เอกชนไมปฏิบัติตาม

สัญญาหรือเอกชนอาจจะประหยัดคาใชจายจากการจางแรงงานดวยราคาต่ําลดจํานวนคนงาน

หรือลดคาใชจายในเรื่องสภาวะการทํางานของคนงานซ่ึงการประหยัดตนทุนของภาคเอกชนก็

อาจจะสงผลใหคุณภาพของงานต่ําลง เปนการเปดโอกาสใหมีการผูกขาดหรือการสมยอมกัน

ในภาคเอกชนในกรณีทีมีการแขงขันไมเพียงพอ

นอกจากนี้ควรมีการจัดการอยางเปนระบบในการทํางานของภาครัฐเพื่อใหการ

ทําสัญญาจาง ใหเอกชนดําเนินการประสบความสําเร็จโดยตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ

หลายประการคือวิษณุทรัพยสมพลและคณะ ความสามารถในการระบุความ

ตองการไดอยางชัดเจนซ่ึงภารกิจที่สามารถความระบุความตองการและการตรวจรับไดชัดเจน

เพียงไรก็จะสงผลใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทําสัญญาจางมากยิ่งขึ้นความพรอม

ของภาคเอกชนที่ควรจะมีบริษัทที่สนใจมารองรับงานอยางพอเพียงเพื่อทําใหเกิดการแขงขัน

ประสิทธิภาพในการควบคุมงานใหเปนไปตามขอกําหนดซ่ึงนับวาเปนอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง

ที่ทําใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทนอยเพราะดําเนินการไดยากและจําเปนตองใชทรัพยากรและ

ระยะเวลามาก

สวน ศึกษาพบขอดีขอเสียของวิธีการทําสัญญาจาง

ดังตารางที่



 

ตารางที่ 2.5สรุปขอดีขอเสียของวิธีการทําสัญญาจาง

ขอดีของวิธีการทําสัญญาจาง ขอเสียของวิธีการทําสัญญาจาง 

การผลิตที่ผูกขาดในรัฐบาลมีลักษณะเปน

ระบบราชการที่ไมมีประสิทธิภาพซึ่งตองการ

เพียงตอบสนองความพอใจของฝายผูผลิต

มากกวาผูบริโภค

ผูทําสัญญาภาคเอกชน

จัดใหมีบริการที่มีคุณภาพไมดีและไมนาไวใจ

ความไมมีประสิทธิภาพของรัฐบาลเปนผลมา

จากการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพของ

คนงานทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพต่ําซึ่งจะ

สงผลกระทบตออัตราผลผลิตเงินภาษีเงิน

อุดหนุนและรายจายของรัฐบาล

ผูทําสัญญาภาคเอกชน

จะตองรับผิดชอบตอการผิดสัญญาและการ

ลมละลายตลอดจนมีความสามารถนอยในการ

ตอบสนองตอเหตุการณฉุกเฉิน

ภาวะการผลิตจากหนวยงานภายในรัฐบาลน้ัน

สงผลใหเกิดปญหาทางการเงินที่ยอมรับกันทั่วไป

ผูทําสัญญาภาคเอกชน

มักจะคํานึงถึงกําไรในการดําเนินงานโดยไม

คํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

หนวยงานภายในรัฐบาลพยายามที่จะใหมี

มาตรฐานการบริการที่ดีท่ีสุดโดยไมคํานึงถึง

ตนทุน

สัญญาที่มีตอบริษัทเอกชนจะกอใหเกิดปญหา

แรงงานในอุตสาหกรรมและการนัดหยุดงาน

การทําสัญญาวาจางที่ตองมีการตออายุสัญญา

จะกอใหเกิดการแขงขันเพิ่มใน

ดานคุณภาพ

ผูรับชวงสัญญา พยายามที่จะ

สรางอํานาจผูกขาดใหแกตนเอง

การแขงขันนําไปสูความคิดใหมๆอุปกรณ

ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางาน

ผูทําสัญญาภาคเอกชน

มักจะมีการลดตนทุนโดยการลดงานลดคาจาง

และปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพลดลง

ผูรับชวงสัญญา สามารถจะถูก

ลงโทษในเรื่องคุณภาพที่ไมดีการไมตรงตอเวลา

และความไมนาเชื่อถือและผลที่เกิดขึ้นคือการ

ลดตนทุนและทําใหการใชจายมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นคือลดตนทุนดวยการลดคุณภาพ

ของบริการ

 
แหลงที่มา:ปราณีจิตกรณกิจศิลป



 

ความเหมาะสมของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องเหตุผลและขอพึงระวังรวมถึงขอดีขอเสียของการ

นําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในภาครัฐจะพบวาเมื่อภาครัฐมีการปฏิรูประบบราชการเนื่องจาก

การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนนอกจากนี้ยัง

ตองการลดขนาดของภาครัฐลงไมใหขยายกําลังคนจากการที่ตองใหบริการสาธารณะแกประชาชน

ในบริการที่หลากหลายและตองใชการลงทุนในสาธารณูปโภคเครื่องจักรอุปกรณเครื่องมือและ

ความเชี่ยวชาญในการใหบริการสาธารณะนั้นๆ 

การนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยถือวามีความ

เหมาะสมอยางยิ่งจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช และมีการเพิ่มเติมใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวโดยกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง

และตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นทําใหเกิดพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพศ กอให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําหนาที่ในการบริการสาธารณะแกประชาชนเพิ่มขึ้นโดย

กําหนดใหมีการรับการถายโอนภารกิจหนาที่ในบางอยางจากราชการบริหารสวนกลางและสวน

ภูมิภาคตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นการถายโอนภารกิจ

ประกอบดวยภารกิจในดานไดแกดานโครงสรางพื้นฐานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตดาน

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผนการสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอมดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นรวมมีการถายโอนภารกิจ

ทั้งสิ้น เรื่องมีสวนราชการถายโอนภารกิจใน กรมใน กระทรวงหนวยงานอิสระใน

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจมาแลว ภารกิจอยูระหวางการ

แกกฎหมายอยูภารกิจยกเลิกการถายโอนภารกิจนอกจากนี้ยังกําหนดใหรัฐบาลถายโอน

เงินงบประมาณไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น ภายหลังจากพรบกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพศ ทําใหรายไดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นจากรอยละ ในปพศ มาเปนรอยละ เพิ่มขึ้นถึง

รอยละ ในป ที่มีจํานวนเงินถึง ลานบาทซ่ึงเพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัวจากป

ที่ไดรับงบประมาณ ลานบาทจากภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

รับผิดชอบมีมากขึ้นและงบประมาณที่ตองบริหารเพิ่มขึ้นประกอบกับสภาพแวดลอมภายนอกทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตสงผลถึงความ



 

คาดหวังจากประชาชนในการไดรับการบริการสาธารณะที่สูงขึ้นทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองรับบทบาทในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

ภารกิจจํานวนมากที่ไดรับการถายโอนถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําการ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชนเองทั้งหมดจะตองมีการขยายขนาดองคการทั้งจํานวนคนที่ตอง

รับเพิ่มขึ้นหมายถึงตนทุนเงินเดือนที่ตองจายทุกเดือนซึ่งการบริการสาธารณะบางประเภทไมได

ใหบริการอยูตลอดเวลาทําใหเกิดการสิ้นเปลืองและเปนการใชจายเงินอยางไมมีคุณคานอกจากนี้

ยังไดมีการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถใชงบประมาณเกินรอยละ เปน

คาใชจายทางดานเงินเดือนของบุคลากรประกอบกับการใหบริการสาธารณะแกประชาชนทุก

ประเภทเองจะทําใหตองใชเงินจํานวนมากในการลงทุนในสินทรัพยอีกมากมายซ่ึงองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดรับงบประมาณในจํานวนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับจํานวนภารกิจที่ไดรับ

เพิ่มขึ้นทําใหทางออกที่ดีที่สุดที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหบริการสาธารณะ

แกประชาชนไดทุกประเภทที่ไดรับการถายโอนมาอยางมีประสิทธิผลมีตนทุนต่ําที่คุณภาพ

เหมือนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบริการเองใหประชาชนพึงพอใจในการไดรับบริการมี

ความเทาเทียมกันในการไดรับบริการคือการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช 

การนําวิธีการทําสัญญาจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยสามารถชวย

ประหยัดเงินทําใหเกิดการคุมคาของเงินรับนวัตกรรมใหมไดเร็วสงเสริมอุตสาหกรรมภายใน

ทองถิ่นทําใหเกิดการจางงานไดผูรับจางที่มีความชํานาญงานมีความยืดหยุนในการจัดการเกิด

ความรับผิดชอบและการควบคุมภาครัฐไมตองขยายขนาดแตอยางไรก็ดีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเมื่อนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชตองพึงระวังวาอาจทําใหภาครัฐสูญเสียความสามารถใน

การควบคุมกระบวนการในการใหบริการสาธารณะไดคุณภาพในการใหบริการมีความเสี่ยงที่

ประชาชนจะไดรับบริการสาธารณะที่ดอยคุณภาพกอใหเกิดผลลบตอคนในเรื่องสูญเสียขวัญ

กําลังใจวิธีการทําสัญญาจางอาจนําไปสูการขาดความสามารถในการบริการสาธารณะใหกับ

ประชาชนดวยตัวของระบบราชการเองการขาดความโปรงใส ในการทํางานของ

เอกชนอาจเกิดตนทุนที่สูงขึ้นมีปญหาการประทวงจากสหภาพแรงงาน

เหตุผลหลักของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในแตละบริการสาธารณะไมเหมือนกันเชนการเก็บขยะเพื่อลดตนทุนการลงทุนในทรัพยสินไม

เพิ่มจํานวนพนักงานแตในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียตองการความชํานาญเฉพาะดานที่

เจาหนาที่ไมมีดังนั้นในการนําวิธีการทําสัญญาจางตองคํานึงถึงขอควรระวังที่ไดจากการศึกษามา

ดวยแตวิธีการทําสัญญาจางไมใชวาจะทําใหเกิดประสิทธิผลมากกวาที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจัดการใหบริการเองทุกประเภทมีเพียงบางประเภทที่เหมาะสมใชวิธีการทําสัญญาจาง



 

2.2.3  กระบวนการของวิธีการทําสัญญาจาง  

เมื่อรัฐบาลทองถิ่นไดตัดสินใจที่จะใชการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางแลว

จะนํามาสูกระบวนการของวิธีการทําสัญญาจางซึ่งถือเปนการนํานโยบายวิธีการทําสัญญาจางมา

ปฏิบัติโดยเจาหนาที่ที่ตองตัดสินใจวาในแตละขั้นตอนจะมีวิธีดําเนินการอยางไรสามารถแบงได

เปนข้ันตอนไดแก

การเชิญชวนใหผูรับจางเขารวมการเสนอราคา เปน

การจัดทําขอกําหนดเบื้องตนเพื่อใหขอมูลแกผูเขารวมการประมูลถึงสิ่งที่ภาครัฐตองการให

ภาคเอกชนในการชวยจัดหาบริการสาธารณะใหมาตรฐานคุณภาพการทํางานเปาหมายโดยมี

การประกาศใหทราบโดยทั่วถึงเพื่อใหเกิดการแขงขันและตองใหทุกคนไดรับขอมูลขาวสารที่เทา

เทียมกันมีการเปดโอกาสใหผูเขารวมเสนอราคาสอบถามเพื่อใหเกิดความเขาใจในขอกําหนดที่

เขียนขึ้น

การประเมินและการคัดเลือกผูรับจางที่รวมเสนอราคา

เจาหนาที่ภาครัฐทําการประเมินขอเสนอที่ไดรับจากภาคเอกชนในแต

ที่แหงนํามาจัดลําดับและเลือกรายที่ใหประโยชนแกภาครัฐสูงสุดบนพื้นฐานของแผนงานที่นํามา

เสนอประสบการณที่ผานมาในการเลือกผูรับจางมีความซับซอนเนื่องจากการเลือกผูรับจางที่

เสนอราคาต่ําที่สุดอาจทําใหเกิดปญหาในผลการดําเนินงานภายหลังเซ็นสัญญาแลว

รางสัญญาเจรจาตอรองและทําการตกลงทําสัญญา

เมื่อคัดเลือกไดเอกชนที่จะเขามาทําการบริการสาธารณะแทนภาครัฐ

ก็จะเรียกเขามาทําความเขาใจและเจรจาตอรองในเรื่องของขอเสนอที่ไดเสนอมาและทําการ

เตรียมสัญญาโดยเจาหนาที่ของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบตองมีความรูความสามารถหรือประสบการณ

ในการรางสัญญาเพื่อไมใหเกิดความเสียเปรียบหรือไดรับสิ่งที่ผิดไปจากเปาหมายที่ตองการไดซ่ึง

เปนจุดออนที่สําคัญที่ภาครัฐมักจะไมใหความสําคัญและนํามาซึ่งความไมมีประสิทธิผล

ควบคุมและประเมินผลใหเปนไปตามสัญญา

เจาหนาที่ของรัฐตองทําการควบคุมและ

ประเมินผลเพื่อใหแนใจวาผูรับจางไดทําตามที่ตกลงไวในสัญญาดวยคุณภาพที่ระบุเพื่อปองกัน

ไมใหผูรับจางเห็นแกผลประโยชนตนเองจนไมทําตามเปาหมายของภาครัฐเปนปญหาสําคัญมี

การทําการตกลงถึงวิธีในการประเมินคุณภาพงานมีการเก็บขอมูลในชวงระหวางการปฏิบัติงานถึง

พฤติกรรมการควบคุมเปนการควบคุมทั้งหมดนอกเหนือจากควบคุมใหทําตามหนาที่แลวยัง

สามารถใชการใหแรงจูงใจหรือการใชมาตรการบังคับ



 

ทําการเสนอราคาใหมเริ่มสัญญาใหมหรือสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อประเมินผลแลวถาภาครัฐยังตองการให

ภาคเอกชนเปนผูใหบริการสาธารณะอีกสามารถเตรียมในขั้นตอนแรกในการจัดหาผูรับจางหรือ

ในกรณีที่เปนงานที่ซับซอนตองการความชํานาญและการตอเนื่องสามารถทําการตอสัญญาได

หรือเปนการสิ้นสุดสัญญาเนื่องจากผูรับจาทํางานไมตรงตามที่ตกลงและกอใหเกิดความเสียหาย

2.2.4  รูปแบบสัญญาท่ีใชในวิธีการทําสัญญาจาง  

ไดใหนิยามของสัญญา หมายถึงขอตกลง

ระหวางผูซ้ือ และผูจัดหา ซ่ึงกลาวในรูปของการสงมอบสินคาหรือบริการ

การทําสัญญามีพื้นทางทฤษฎีมาจากเศรษฐศาสตรสถาบันใหม

โดยเฉพาะทฤษฎีตัวการและตัวแทน และทฤษฎี

เศรษฐศาสตรธุรกรรม ในชวงตนทําใหไดรูปแบบสัญญาที่

เรียกวา เนนที่การควบคุมตอมาเมื่อมีการขยายขอบเขตของวิธีการทํา

สัญญาจางไปในบริการสาธารณะที่หลากหลายมากขึ้นทําใหการทําสัญญารูปแบบเดียวไม

สอดคลองกับบริการสาธารณะบางประเภทที่ตองใชความเชื่อใจ เกิดเปนสัญญาที่เรียกวา

เนนที่ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนจากการทบทวน

วรรณกรรมพบวามีการพัฒนารูปแบบวิธีการทําสัญญาจางที่หลากหลายมากกวาจะเนนการ

พัฒนาตนแบบทางทฤษฎีที่สมบูรณ

สัญญาเปนขอความที่เขียนขอตกลงถึงความสัมพันธที่ตองการในระหวาง กลุมขึ้นไป

ดวยความสมัครใจและสามารถบังคับตามกฎหมายไดสัญญาแบงไดเปนรูปแบบคือ

รูปแบบที่หนึ่ง พัฒนามาจากทฤษฎีตัวการและตัวแทน

และทฤษฎีเศรษฐศาสตรธุรกรรม

ทฤษฎีตัวการและตัวแทนมีพื้นฐานทางทฤษฎีมาจากเศรษฐศาสตรและศาสตรวาดวยการประกัน

ในการอธิบายปญหาความยุงยากที่เกิดขึ้นของ ฝายเพื่อใหสัญญามีประสิทธิภาพภาครัฐไดนํา

ทฤษฎีตัวการและตัวแทนมาใชในวิธีการทําสัญญาจางในหลายประเด็นเชนมีการปรับจากสัญญา

ระยาวเปนสัญญาระยะสั้นนําวิธีการปรับระบบบริหารแบบเอกชนมาใช เนนที่การ

ควบคุมและธรรมมาภิบาลโดยพิจารณาถึงความสัมพันธของตัวการ และตัวแทน

เปนการมอบอํานาจการตัดสินใจบางเรื่องของตัวการใหตัวแทนเปนผูทําตัวแทนมักจะ

ไมทําตามที่ไดรับมอบหมายจากตัวการอยางเต็มที่เนื่องจากปญหาการไมสามารถวัดผลหรือ



 

สังเกตพฤติกรรมของตัวแทนเมื่อไดทําสัญญาไปแลว

เปนการซอนการกระทํา ของตัวแทนไมใหตัวการทราบ

และการขาดขอมูลอยางเพียงพอกอนทําสัญญา

ถาตัวแทนไมทําตามที่ไดรับมอบหมายจากตัวการในบางเรื่องที่ไม

จําเปนที่สงผลตอกําไรของตัวแทนตัวการสามารถแกปญหาไดดวยการใชระบบแรงจูงใจกับ

ตัวแทน

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรธุรกรรม พิจารณาถึง

ประสิทธิภาพของโครงสรางธรรมาภิบาล วางานตางๆควรมีการจัดการ

ในโครงสรางธรรมาภิบาลดวยตนทุนทางธุรกรรม ที่ตํ่าที่สุดตนทุนทาง

ธุรกรรมคือตนทุนในการดําเนินงานของระบบสัญญาทั้งหมดไดแกตนทุนที่เกี่ยวกับการกอรูปการ

เขียนการควบคุมและการประเมินสัญญา ตนทุนทางธุรกรรมยากในการวัด

เปนตัวเงินทั้งหมดและใหถูกตองโดยทั่วไปอยูที่ประมาณเปอรเซ็นต

เปนสัญญาที่มีการระบุเปาหมายชัดเจนกําหนด

ผลผลิตชัดเจนและระบุบทลงโทษชัดเจนมีสมมติฐานวาความตองการที่หลากหลายและ

มาตรการรักษาความปลอดภัย สามารถสรางไดโดยใชสัญญาพยายามใหมีความไม

แนนอนนอยที่สุดเปนสัญญาที่รับรูวาเปนสัญญาที่เหมาะสมคือมีการเขียนที่ชัดเจนเปาหมาย

ชัดเจนงายในการบังคับใชซ่ึงในทางปฏิบัติการเขียนเพื่อใชในการทําธุรกรรมในอนาคตให

ครอบคลุมเหตุการณลวงหนาทั้งหมดไมงายในบางบริการสาธารณะยากในการอธิบาย

รายละเอียดการควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานยากที่จะทําไดกอใหเกิดตนทุนในการ

ควบคุมสูงการทําสัญญาแบบนี้มีลักษณะดังนี้ ระยะเวลาในสัญญา

ประมาณ ป มีรายละเอียดของทางเอกสารระบุรายละเอียดของบริการที่ตองการ

ขอกฎหมาย สัญญาระบุรายละเอียดของการควบคุมผลการดําเนินงาน

ความยืดหยุนในสัญญาถูกจํากัดมีเอกสารแนบสัญญาระบุถึงกลไกในการแกปญหาถามีขอ

พิพาทอยางชัดเจน

รูปแบบที่สอง เปาหมายและวัตถุประสงคไมสามารถทราบ

ลวงหนาทั้งหมดกระบวนการดําเนินงานจะยอมใหผูรับจางสามารถรับมือกับปญหาทาทายที่

เกิดขึ้นไดมีสมมติฐานวาความไมแนนอนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเพราะเราไมสามารถรูลวงหนาได

ทั้งหมดเรียกไดวาเปนสัญญาที่ไมสมบูรณ การทําสัญญาแบบนี้มี

ลักษณะดังนี้ ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไดระยะเวลาในสัญญาโดยทั่วไป

ประมาณ ป ขอตกลงระหวางผูรับจางและผูวาจางเขียนเปนวัตถุประสงคทั่วไปในเอกสาร



 

สัญญา การควบคุมทําไดโดยการใชความรวมมือ ไมมีบทลงโทษใชการได

ประโยชนจากความรวมมือกันความยืดหยุน เปนกุญแจสําคัญที่จะเปนพื้นฐานให

ขอมูลขาวสารมีการใชรวมกันและสงถึงกันทั้งหมดไมมีเอกสารแนบสัญญาระบุถึงกลไกในการ

แกปญหาถามีขอพิพาทอยางชัดเจนขอพิพาทจะถูกแกปญหากอนที่จะมีขอขัดแยง

ผูรับจางที่เปนกิจการรวมคาและผูรับจางสามารถรวมกันเปนบริษัทรวมคา เพื่อ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายของภาครัฐ

2.2.5  ประเภทงานบริการสาธารณะที่ใชวิธีการทําสัญญาจาง  

ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในบริการ

สาธารณะที่ไดรับถายโอนมาหลากหลายภารกิจการที่จะใชวิธีการทําสัญญาจางในบริการ

สาธารณะประเภทใดจําเปนตองมีการศึกษาถึงความเปนไปไดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดเนื่องจาก

ไมใชบริการสาธารณะทุกประเภทที่เหมาะสมกับวิธีการทําสัญญาจางบางบริการสาธารณะเหมาะ

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําเองมากกวาจึงตองมีการศึกษาวางานบริการสาธารณะ

ประเภทใดที่เหมาะสมจะใชวิธีการทําสัญญาจางและงานบริการสาธารณะประเภทใดที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นควรจะทําเองนั่นคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความสามารถในการที่

จะตัดสินใจที่จะทําเองหรือซื้อจากผูรับจางภายนอก ในสวนนี้จึงตองการหา

ประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมที่จะใชการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานวิจัยที่เกี่ยวของประเภทงานบริการสาธารณะที่ใชวิธีการทําสัญญาจาง

การศึกษาวิจัยในอเมริกาไดมีผูศึกษาถึงการบริการสาธารณะที่ควรมีการใชวิธีการ

ทําสัญญาจางในหลายแนวทางเชน ไดทําการศึกษาประเมิน

ความสามารถทางการจัดการเมื่อภาครัฐใชวิธีการทําสัญญาจางมาใชในการจัดการโดยใชทฤษฎี

ตนทุนทางธุรกรรม มาหาเงื่อนไขที่จะนําวิธีการทําสัญญาจางมา

ใชใหเกิดประสิทธิผลพิจารณาดานการผลิตและการจัดการเชนใหหนวยงานภายนอกเขามา

ควบคุมผลการดําเนินงานเชนการเก็บขยะแทนเจาหนาที่ภาครัฐเพราะเปนงานบริการที่วัดผลการ

ดําเนินงานไดชัดโดยประเมินการควบคุมการใหบริการสาธารณะพบวาผูจัดการตองมีการควบคุม

ผลการดําเนินงานของการบริการสาธารณะที่ภาครัฐดําเนินการเองมากกวาที่ใหหนวยงานภายนอก

เขามาควบคุมนั่นคือเมื่อภาครัฐเลือกใชวิธีการทําสัญญาจางภาครัฐไมไดลดความสามารถในการ

บริการสาธารณะแตเปนการตัดบทบาทในความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะทางตรง

โดยสามารถแสดงดังตารางที่



 

ตารางที่ 2.6การเปรียบเทียบตนทุนทางธุรกรรมดานการผลิตและการจัดการที่มีผลตอการจัดการ

ทําสัญญาจาง

ตนทุนทางธุรกรรมดานการผลิต 

ตํ่า สูง

ทําสัญญาจางการจัดการ ทําสัญญาจางการจัดการ

ตํ่า ทําสัญญาจางการผลิต ทําการผลิตภายใน

การจัดการภายใน การจัดการภายใน

ตนทุนธุรกรรมดาน 

การจัดการ 

สูง
ทําสัญญาจางการผลิต ทําการผลิตภายใน

แหลงที่มา: . 

จากการศึกษาพบวาภาครัฐมักจะใชวิธีการทําสัญญาจางในการควบคุมการ

ใหบริการสาธารณะในงานที่ผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงานวัดงายไมไดหมายความวา

ภาครัฐละทิ้งความรับผิดชอบในดานการควบคุมแตในงานที่มีตนทุนธุรกรรมต่ําภาครัฐสามารถ

มอบหมายใหภาคเอกชนมาดําเนินงานแทนจากตารางพบวาเมื่อนําตนทุนทางธุรกรรมทั้งทางดาน

การผลิตและการจัดการมาเปนตัวพิจารณาเปรียบเทียบวาภาครัฐควรดําเนินงานเองหรือใชวิธีการ

ทําสัญญาจางเกิดเปนการเตรียมการจัดการและการผลิตเปนประเภทดวยกันคือ เมื่อตนทุน

ทางธุรกรรมทางดานการผลิต และการจัดการ ตํ่าทั้งคู

นิยมใชวิธีการทําสัญญาจางทั้งการผลิตและการจัดการเนื่องจากภาครัฐสามารถวัดและ

ประเมินผลการดําเนินงานไดงายมีความเสี่ยงต่ํา เมื่อตนทุนทางธุรกรรมทางดานการผลิต

และการจัดการ สูงทั้งคูถาใชวิธีการทําสัญญาจางจะ

เกิดความเสี่ยงสูงเปนประเภทงานบริการสาธารณะที่วัดผลการดําเนินงานยากเชนงานสาธารณะสุข

เมื่อตนทุนทางธุรกรรมทางดานการผลิต สูงและการจัดการ

ตํ่าภาครัฐอาจใชวิธีการทําสัญญาจางในการจัดการแตคงการผลิตไวที่ภาครัฐคือ

งานที่มีกระบวนการซับซอนการลงทุนสูงถาใหเอกชนเขามาทําอาจเกิดการผูกขาดแตการควบคุม

ผลการดําเนินงานทําไดงานสามารถใหหนวยงานภายนอกเขามาชวยเชนใหภาคเอกชนเขามา

ตรวจสอบคุณภาพของน้ําที่ภาครัฐเปนผูผลิตและ เมื่อตนทุนทางธุรกรรมทางดานการผลิต

ต่ําและการจัดการ สูงภาครัฐอาจใชวิธีการทําสัญญา



 

จางในการผลิตแตคงการจัดการไวที่ภาครัฐนั่นคือหนวยงานภายนอกสามารถแขงขันการ

ใหบริการในการผลิตการบริการโดยที่ยากแกการผูกขาดเชนในงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอกชน

เขามาเปนผูใหบริการแตภาครัฐเปนผูควบคุมในหนาที่ทางการจัดการของภาครัฐไดมีการขยายตัว

ในการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชนอกจากหนาที่ในการควบคุมมีการนํามาใชในการประเมิน

ความเปนไปได การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ

ไดทําการศึกษาวิธีการทําสัญญาจางในทองถิ่นของอเมริกาโดย

แบงหลักการพิจารณางานบริการสาธารณะที่ควรจะใชวิธีการทําสัญญาจางคือบริการสาธารณะที่

มีการระบุการบริการไดชัดเจน การควบคุมทําไดงายและมีการแขงขันสูงการบริการ

สาธารณะนั้นเหมาะที่จะใชวิธีการทําสัญญาจางมีการใหคะแนนจาก ถึงเชนการระบุบริการ

ชัดเจนควบคุมงายแขงขันสูงใหคะแนนถาการระบุบริการไมชัดเจนควบคุมยากแขงขันต่ําให

คะแนนจากการวิจัยไดผลดังตารางที่

ตารางที่ 2.7ประเภทการบริการที่เหมาะสมใชการทําสัญญาจางของทองถิ่นในเอมริกา

ประเภทการบริกร ระบุการบริการ การควบคุม การแขงขัน ผลคะแนน 

เก็บขยะ

ผลิตน้ํา

ดับเพลิง

สวัสดิการเด็ก

การจัดการสันทนาการ

หองสมุด

การบริหารงานบุคคล

 

แหลงที่มา:



 

งานเก็บขยะเปนงานที่เหมาะสมที่จะใชวิธีการทําสัญญาจางมากที่สุดเนื่องจากมี

การระบุการบริการงายการควบคุมทําไดงายและการแขงขันในการใหบริการมีสูงรองลงมาคือ

งานผลิตน้ําการจัดการสันทนาการการบริหารงานบุคคลดับเพลิงสวัสดิการเด็กสวนงานที่

เหมาะสมที่จะใชวิธีการทําสัญญาจางนอยที่สุดคืองานหองสมุดแมจะมีการระบุการบริการ

คอนขางชัดเจนการควบคุมทําไดไมยากนักแตการแขงขันมีนอยมากเนื่องจากไมสามารถหาผูที่

จะใหบริการมาแขงขันกันไดทําใหผลที่ตามมาคือการลดตนทุนของภาครัฐอาจไมเกิดขึ้น

ไดทําการศึกษาวิธีการทําสัญญาจางที่ทองถิ่น

อเมริกาไดนํามาใชในพบวาเปนกระบวนการพลวัตมีการนําบริการสาธารณะที่ภาครัฐเคย

รับผิดชอบเปลี่ยนไปใชวิธีการทําสัญญาจางใหหนวยงานอื่นเขามารับผิดชอบแทนทั้งยังมีการนํา

บริการสาธารณะที่ใหหนวยงานอื่นดูแลกลับเขามาอยูในบริการที่ภาครัฐกลับมาดําเนินงานเองดัง

แสดงไดจากตารางที่

 

ตารางที่ 2.8ประเภทบริการที่ใชการทําสัญญาจางเพิ่มขึ้นและภาครัฐกลับมาดําเนินการเองของ

ทองถิ่นในอเมริกา

ประเภทบริการที่ใชวิธีการทําสัญญาจาง 
เพิ่มขึ้น 

ประเภทบริการที่ใชวิธีภาครัฐกลับมาดําเนิน
เองเพิ่มขึ้น 

โรงพยาบาล ดูแลเด็กกลางวัน

การจายเงินเดือน แก็สและสาธารณูปโภค

บริการงานบุคคล การเก็บคาสาธารณูปโภค

การปองกันอาชญากรรม เก็บเงินที่จอดรถ

พิพิธภัณฑ การเก็บขยะ

การรักษาความปลอดภัยอาคาร คุก

การกําจัดโคลน ดูแลคนชรา

การควบคุมการจราจร งานศิลปะ

บริการเลขานุการ บานพักคนไรที่อยู

แหลงที่มา:



 

จากตารางแสดงถึงงานบริการสาธารณะที่เปลี่ยนจากภาครัฐดําเนินการเองมาใช

วิธีการทําสัญญาจางเพิ่มมากขึ้นพบวาประกอบดวยโรงพยาบาลการจายเงินเดือนบริการงาน

บุคคลการปองกันอาชญากรรมพิพิธภัณฑการรักษาความปลอดภัยอาคารการกําจัดโคลนการ

ควบคุมการจราจรและบริการเลขานุการสวนงานที่มีการใชวิธีการทําสัญญาจางแลวเปลี่ยนมาใช

วิธีการใหภาครัฐดําเนินการเองคือดูแลเด็กกลางวันแก็สและสาธารณูปโภคการเก็บคา

สาธารณูปโภคเก็บเงินที่จอดรถการเก็บขยะ คุกดูแลคนชรางานศิลปะ

และบานพักคนไรที่อยูแสดงถึงความซับซอนของการใหบริการสาธารณะการศึกษาพบวาการ

จัดการของภาครัฐการควบคุมและปญหาตัวการตัวแทนเปนปจจัยสําคัญที่อธิบายถึง

กระบวนการที่มีการใชวิธีการทําสัญญาจางและมีการเปลี่ยนกลับมาใหภาครัฐดําเนินการเองโดย

ภาครัฐจะตัดสินใจใชวิธีการทําสัญญาจางถาควบคุมไดงานประชาชนไมคัดคานปญหาตัวการ

ตัวแทนมีนอยภาครัฐจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการสรางใหเกิดการแขงขันตองทําใหเกิด

สมดุลระหวางการเมืองและเทคนิคเพื่อใหเกิดคุณคาตอสาธารณะ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทงานที่เทศบาลนิยมใชวิธีการทําสัญญาจาง

เรียงลําดับจากมากมาหานอยไดแกการเก็บคาจอดรถการจัดการแก็สบริการทางกฎหมายเก็บ

ขยะดูแลเด็กทําลายวัสดุอันตรายการจัดการโรงพยาบาลการจัดการไฟฟาการกําจัดขยะถา

เปนในเทศบาลขนาดใหญจะใชในการเก็บคาจอดรถเก็บขยะและดูแลตึก

คุณลักษณะของประเภทงานบริการสาธารณะที่เหมาะสมใชวิธีการทําสัญญาจาง

อยูภายใตเงื่อนไขดังนี้ งานบริการที่เมื่อทําสําเร็จจะตองระบุไดชัดไมกํากวม

ตองมีผูใหบริการในตลาดมากกวามีบรรยากาศของการแขงขัน

ที่สามารถสรางและจัดการใหอยูไดตลอด ภาครัฐมีความสามารถในการควบคุมผลการ

ดําเนินงานของผูรับจางไดขอระบุในสัญญาตองขัดเจนครบถวนและสามารถบังคับใชได

ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการแบงประเภทการบริการสาธารณะเปนดาน

ประกอบดวย งานขนสง งานสาธารณูปโภค

งานความปลอดภัย งานสาธารณสุข

งานสวนสาธารณะและสันทนาการ งานศิลปะและวัฒนธรรม

งานสนับสนุน

ประเทศไทยไดมีการแบงประเภทการบริการสาธารณะเปนดานประกอบดวย

ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม

และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ

การทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ดาน

ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น



 

สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีการศึกษาถึงประเภทการบริการสาธารณะที่

เหมาะสมที่จะใชการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางโดยใชทฤษฎีตนทุนทาง

ธุรกรรม มาหาเงื่อนไขที่จะนําวิธีการทําสัญญาจางภาระตนทุน

คาใชจายของฝายตัวการในการควบคุมฝายตัวแทนซ่ึงอาจจะแยกออกเปนตนทุนคาใชจายอัน

เกิดขึ้นกอนมีธุรกรรม และตนทุนคาใชจายอันเกิดขึ้นภายหลังการมีธุรกรรม

องคการจะตัดสินใจเลือกใหตนทุนดําเนินการอยูภายในองคกรเอง หรือออกไปสูการ

แขงขันในระบบตลาด หรือที่มักจะเรียกกันวาการตัดสินใจทําเองหรือซื้อบริการภายนอก

นั้นขึ้นอยูกับวาตนทุนคาใชจายของทางเลือกใดมีนอยกวากัน

เงื่อนไขประเภทงานบริการสาธารณะที่เหมาะสมใชวิธีการจางเหมา

บริการ

ประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมที่จะใชการจัดการการบริการสาธารณะ

โดยวิธีการทําสัญญาจางจากที่ไดทบทวนวรรณกรรมมาในการวิจัยครั้งนี้จะใชเกณฑดังนี้ การ

ครอบครองสินทรัพยตํ่า การแขงขันสูง การวัดผลผลิตชัดเจน การ

ควบคุมทําไดงาย

เงื่อนไขทั้งประการขางตนจะเปนการระบุถึงประเภทการบริการสาธารณะที่

เหมาะสมที่จะใชการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางโดยเงื่อนไขที่ใชมาจาก

ทฤษฎีตนทุนทางธุรกรรม ที่กลาววาประเภทการบริการสาธารณะ

ที่เหมาะสมที่จะใชการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางควรมีภาระตนทุนทาง

ธุรกรรมต่ําภาระตนทุนคาใชจายของฝายตัวการในการควบคุมฝายตัวแทนซ่ึงอาจจะแยกออกเปน

ตนทุนคาใชจายอันเกิดขึ้นกอนมีธุรกรรม และตนทุนคาใชจายอันเกิดขึ้นภายหลังการมี

ธุรกรรม เงื่อนไขตนทุนคาใชจายอันเกิดขึ้นกอนมีธุรกรรม คือการครอบครอง

สินทรัพยตํ่าและการแขงขันสูงเพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากถาการบริการประเภทใดมีการครอง

สินทรัพยตํ่าจะทําใหมีผูสนใจเขารวมในการแขงขันมากขึ้นตามไปดวยทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนั้นจะไดตนทุนที่ถูกตองทําใหผูประกอบการที่อยูในทองถิ่นสามารถเขารวมการแขงขันได

ถาประเภทการบริการที่มีการครอบครองสินทรัพยสูงจะเสี่ยงตอการผูกขาดหรือขาดการแขงขัน

เนื่องจากการลงทุนที่สูงทําใหอาจเปลี่ยนจากการผูกขาดภาครัฐเปนผูกขาดโดยภาคเอกชนดังนั้น

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณาถึงสภาวะตลาดในขณะนั้นตองมีผูเขารวมแขงขันมากพอ

เงื่อนไขที่มาจากตนทุนคาใชจายอันเกิดขึ้นภายหลังการมีธุรกรรม ตอง

ทําใหตนทุนคาใชจายอันเกิดขึ้นภายหลังการมีธุรกรรมต่ําหรือมีความเสี่ยงนอยคือการวัดผลผลิต

ชัดเจนและการควบคุมทําไดงายเพื่อปองกันการหาประโยชนอยางมิชอบจากวิธีการทําสัญญา



 

จางของผูรับจางถาผลผลิตที่ไดวัดไดชัดเจนจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมตองเสีย

คาใชจายในการควบคุมสูงคือตองควบคุมอยางละเอียดในทุกขั้นตอนเพราะบางประเภทการ

บริการสาธารณะแมวาจะไดผูรับจางมาในตนทุนที่ถูกกวาแตเมื่อรวมกับตนทุนที่ใชในการควบคุม

งานแลวอาจจะแพงกวาก็ไดถาผลผลิตที่ไดวัดไดชัดเจนจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมั่นใจ

ไดวาผูรับจางจะตองสงมอบผลผลิตอยางนั้นจะไมเกิดปญหาการไมสามารถวัดผลหรือสังเกต

พฤติกรรมของตัวแทนเมื่อไดทําสัญญาไปแลว ได

2.2.6  ประเภทของคูสัญญาในการทําสัญญาจาง  

ประเภทของคูสัญญาในการทําสัญญาจางมีประเภทซ่ึงแตละประเภทจะมีจุดออน

และจุดแข็งตางกันไปจึงตองเขาใจความแตกตางเพื่อสามารถเลือกคูสัญญาในการใหบริการ

สาธารณะไดเหมาะสมและเกิดประโยชนประเภทของคูสัญญามีดังนี้

ประเภทที่ การทําสัญญาจางโดยมีคูสัญญาเปนบริษัทเอกชนที่แสวงหากําไร

มีจุดแข็งที่มีความสามารถในการควบคุมการจัดการในบริษัทไดดีทําใหตนทุนต่ํา

มีความกาวหนาในการพัฒนาเครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีข้ึนสูงพนักงานมีความยืดหยุนและสามารถ

ปรับตัวไดงายกวาอยางไรก็ตามจุดออนที่ตองระวังคือการที่ผูรับจางที่เปนเอกชนมีขนาดบริษัท

เล็กเกินไปทําใหไมมีเงินทุนหมุนเวียนตองมีการควบคุมจากเจาหนาที่รัฐอยางใกลชิดเพื่อใหได

คุณภาพตามที่ตกลงกัน

ประเภทที่การทําสัญญาจางโดยมีคูสัญญาเปนบริษัทที่ไมแสวงหากําไร

จะมีความชํานาญและมีการทํางานที่มีคุณภาพที่ดีกวาประเภทแรกเนื่องจากมีผูชํานาญงาน

และมีการสนับสนุนจากชุมชนมีการปรับตัวที่งายแตอาจยากในการควบคุมนอกจากนี้คูสัญญา

ประเภทนี้มักมีปญหาในดานตนทุนเนื่องจากไมสนใจในกําไรจึงไมสนใจในดานตนทุนอาจ

กอใหเกิดปญหาทางดานการเงินตามมา

ประเภทที่ การทําสัญญาจางโดยมีคูสัญญาเปนหนวยงานภาครัฐดวยกัน

มีความเขาใจในหนวยงานราชการดวยกันถึงแรงกดดันตางๆทําใหทํางานมี

ปญหานอยกวาไมมีขอพิพาทมีความมั่นคงมีความชํานาญในงานที่ทําสูงชวยหนวยงานภาครัฐ

ที่ยังไมมีคนงานดานนี้ของตัวเองทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแตก็มีขอจํากัดที่มีตนทุนสูง

เนื่องจากขนาดของหนวยงานความเปนระบบราชการที่ลาชาไมยืดหยุนตนทุนจากเงินเดือน

พนักงานที่สูงขึ้นตลอด



 

วิธีการทําสัญญาจางเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ข้ันตอนข้ันตอนแรกเปนการ

ตัดสินใจวาจะดําเนินการใหบริการสาธารณะเองหรือจะทําสัญญาจางจากเอกชน

เกี่ยวของกับการใชการเปรียบเทียบตนทุนข้ันตอนที่ ตัดสินใจวาจะจัดโครงสรางของสัญญา

อยางไรใหสามารถคงผลการดําเนินงานของเอกชนตลอดอายุสัญญาเปนการจัดการที่ตอง

พิจารณาในกระบวนการของวิธีการทําสัญญาจางอยางใกลชิดวาจะมีวิธีการปฏิบัติอยางไรในแต

ละขั้นตอนเพื่อใหการนําไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล

ปจจัยที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจของภาครัฐในการทําสัญญาจางจากเอกชนไดแกปจจัย

ทางดานการเงินเปนขอจํากัดในเรื่องการขาดแคลนงบประมาณปจจัยดานประสิทธิภาพทางดาน

เศรษฐศาสตรคือการที่มีตนทุนในการใหบริการสาธารณะที่ลดลงเนื่องจากมีการแขงขันเกิดขึ้น

และการผลิตเปนจํานวนมากของเอกชนทําใหตนทุนลดลงปจจัยทางดานการเมืองโดยพิจารณาที่

ผลประโยชนทางการเมืองที่ไดเมื่อเลือกใชวิธีนี้ ในขณะที่ปจจัยที่มี

อิทธิผลตอการตัดสินใจของภาครัฐในการทําสัญญาจางในหนวยงานของประเทศไทยไดแก

ขอจํากัดทางดานเงินคือการคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนปญหาในดานการลงทุน

ในทรัพยสินที่มีมูลคามากขอจํากัดในองคการคือการควบคุมคุณภาพงานขอมูลที่มีเกี่ยวกับ

วิธีการการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชปญหาการจัดการทรัพยากรมนุษยและขอจํากัดทางดาน

กฎหมาย

ประโยชนของการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางมีอยูหลายประการคือตนทุน

ตํ่าสูงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการแขงขันจากภาคเอกชนมีการประหยัดจากขนาดการผลิต

ทําใหตนทุนคาดําเนินการลดลงตนทุนดานบุคลากรทางราชการลดลง

เนื่องจากไมจางเพิ่มเมื่อขาดบุคลลากรในการบริการสาธารณะดานนั้นๆมีความยืดหยุนมากขึ้น

ไมตองผูกมัดในงานที่เปนโครงการระยะสั้นบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ใหทางเลือกแกประชาชนใหไดรับหรือผลิตสินคาและบริการในคุณภาพและชนิดที่

หลากหลาย

2.2.7  รูปแบบโครงสรางองคการในวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชน    
รูปแบบโครงสรางองคการในการจัดหาและบริหารวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชน มี

รูปแบบ คือ

รูปแบบการรวมศูนย เปนรูปแบบที่รวมอํานาจการ

ควบคุมการบริหารสัญญาไวที่การนําของหัวหนาเพียงคนเดียวมักใชในการนําวิธีการทําสัญญา

จางในงานที่ยังไมชํานาญงาน



 

รูปแบบการกระจายอํานาจ เปนรูปแบบที่กระจาย

อํานาจไปในแตละแผนกที่รับผิดชอบการบริการสาธารณะนั้นใหมีความรับผิดชอบโดยตรง

รูปแบบผสมผสาน เปนรูปแบบการผสมระหวาง

รูปแบบการรวมศูนยและรูปแบบการกระจายอํานาจเพื่อที่จะสรางรูปแบบใหเหมาะสมกับความ

ตองการของแตละแผนกในองคการวามีความพรอมในการที่จะบริหารสัญญาเองหรือไมถาพรอมก็

จะเปนรูปแบบกระจายอํานาจถาไมพรอมก็เปนรูปแบบรวมศูนย

รูปแบบเครือขาย เปนรูปแบบที่รวมหนาที่ของผูรับจาง

หลายรายในหลายงานเขามาที่แผนกหรือผูรับจางคนกลางซ่ึงในการที่จะใหไดผลลัพธอยางใด

อยางหนึ่งตองใชผูรับจางหลายคนชวยกันทํางานจึงตองอาศัยการบริหารเครือขายอยางมี

ประสิทธิผลสวนมากใชในการบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับดานสุขภาพสังคมและสาธารณะสุข

องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเลือกรูปแบบของโครงสรางองคการใหเหมาะสมกับ

จํานวนบุคลากรและงบประมาณจํานวนและขนาดโครงการ

2.2.8  ความสามารถในการจัดการสัญญา (Contract Management Capacity) 

ความสามารถในการจัดการสัญญา หมายถึง

ความสามารถที่ภาครัฐจําเปนตองใชเมื่อมีการใชวิธีการทําสัญญาจางใหหนวยงานภายนอกเปนผู

ใหบริการสาธารณะ เนนที่อํานาจและทรัพยากรที่ผูบริการใชในการ

จัดการสัญญาและการพัฒนาเพื่อใหการจัดการสัญญาประสบความสําเร็จเมื่อนําวิธีการทํา

สัญญาจางมาใชเนนใหเกิดการแขงขันในการใหบริการสาธารณะภาครัฐตองแยกบทบาทผูซ้ือและ

ผูใหบริการออกจากกันเมื่อภาครัฐเปลี่ยนบทบาทเปนผูซ้ือจะตองมีการพัฒนาความสามารถใน

การจัดการสัญญามีการลงทุนเพิ่มความสามารถขององคการในบริการสาธารณะใหมๆที่ภาครัฐ

ยังไมมีความชํานาญโดยพิจารณาถึงทักษะทางดานเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมใน

ภาครัฐ ภาครัฐจําเปนตองมีความสามารถในการจัดการสัญญาในการใหบริการ

สาธารณะเนื่องจากในความเปนจริงนั้นขอมูลขาวสารมีจํากัดอาจไมเพียงพอตอการตัดสินใจได

อยางครบถวนการแขงขันมีจํากัดเนื่องจากการสรางตลาดยังไมสมบูรณการควบคุมผลการ

ดําเนินงานผูรับจางเขาถึงขอมูลไดยาก ดังนั้นความสามารถในการจัดการสัญญาของ

ภาครัฐจึงตองการใหขาราชการมีประสบการณในการจัดการสัญญามีความเชี่ยวชาญในเรื่อง

นโยบายความสามารถในการประนีประนอม ความสามารถในการตอรอง



 

การจัดการสัญญาเมื่อไดผูรับจางมาแลวภาระจะตกไปอยูที่ผูจัดการระดับกลางในการ

ดําเนินการตอ การนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชไมประสบความสําเร็จมาจาก

หลายสาเหตุดวยกันวิธีการลงทุนที่สามารถปองกันปญหาเหลานั้นไดคือการลงทุนสราง

ความสามารถในการจัดการสัญญาใหกับองคการ

เปนการลงทุนในการจัดการภาครัฐสมัยใหมและสามารถทําใหภาคเปน

เปนผูซ้ือที่ฉลาดได

การพัฒนาความสามารถในการจัดการสัญญา เมื่อ

แบงตามกระบวนการทางสัญญาสามารถแบงไดดังนี้

ความสามารถในการประเมินความเปนไปได

คือความสามารถในการพิจารณาในการเลือกใชวิธีการทําสัญญาจางวาเหมาะสมใน

บริการสาธารณะใดและบริการสาธารณะใดควรดําเนินการเองและระบุเปาหมายผลการ

ดําเนินงานที่ตองการ

ความสามารถในการสื่อสาร คือความสามารถ

ในติดตอสื่อสารถึงการตัดสินใจในการใชวิธีการทําสัญญาจางการวางแผนเชิงกลยุทธในสวนของผู

มีสวนไดเสียทั้งหมดรวมทั้งพนักงานดวย

ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ คือความสามารถ

ในการจัดซื้อจัดจางการเลือกผูรับจางการตอรองในสัญญาเพื่อทําใหการถายโอนงานจากภาครัฐ

ไปสูภาคเอกชนเปนไปไดอยางราบรื่น

ความสามารถในการสรางตลาด

คือความสามรถของภาครัฐในการสรางตลาดใหมีผูสวนใจเขารวมแขงขันในจํานวนที่เพียงพอให

การแขงขันเปนไปอยางสมบูรณ

ความสามารถในการจัดการเครือขาย

คือความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูซ้ือรายอื่นจะมีการสรางพันธมิตรกับ

ภาคเอกชน

ความสามารถในการประเมินและควบคุม

คือความสามารถในการประเมินผลการดําเนินงานของผูรับจาง

ความสามารถในการตรวจสอบได คือความสามารถ

ในการสรางการประเมินอยางมีอิสระทั้งผลการดําเนินงานของผูรับจางที่เขามาดําเนินการบริการ

สาธารณะแทนและผลการดําเนินงานของภาครัฐที่ทําหนาที่เปนผูซ้ือ



 

ไดทําการศึกษาการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในภาครัฐ

พิจารณาที่ความสามารถในการจัดการสัญญา ที่ภาครัฐตอง

ใชในการควบคุมไมใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นวิเคราะหขอมูลจากเทศบาลในอเมริกาเพื่อศึกษาถึงการ

ลงทุนดานความสามารถในการจัดการสัญญาเพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามผลการดําเนินงานทั้ง

ภายในและภายนอกผลการดําเนินงานโดยวิธีการทําสัญญาจางอาจมีผลที่แยเนื่องมากจาก

ภาครัฐไมมีความสามารถในการจัดการสัญญาการศึกษาครั้งนี้ไดแบงความสามารถในการจัดการ

สัญญาเปนดานตามกระบวนการในการทําสัญญาจางคือ ความสามารถในการประเมิน

ความเปนไปได เปนความสามารถของภาครัฐในการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําวิธีการทําสัญญาจางหรือภาครัฐควรดําเนินการเอง

วาบริการสาธารณะประเภทใดเหมาะสมควรดําเนินการเองประเภทใดควรใหหนวยงาน

ภายนอกเขามาชวยดําเนินการวัดจากเคยศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําวิธีการทําสัญญาจาง

มาใช ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ เปนความสามารถของ

ภาครัฐในการประกวดราคาหาหนวยงานภายนอกมาดําเนินงานการคัดเลือกผูรับจางการตอรอง

ในสัญญาวัดโดยการรายงานถึงความสําเร็จเมื่อนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชและความสามารถ

ในการประเมินผลการดําเนินงาน เปนความสามารถของภาครัฐในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของผูรับจางวัดโดยเคยใชเทคนิคตางๆในการประเมินผลการ

ดําเนินงานอยางมีระบบเชนการสํารวจความพึงพอใจประชาชนการควบคุมการรองเรียนของ

ประชาชนการสํารวจการประเมินขอมูลผลการดําเนินงานเปนระยะผูศึกษาดูความสัมพันธพบวา

การเคยมีประสบการณในการใชวิธีการทําสัญญาจางกอนหนานี้สูงมีตนทุนธุรกรรมสูงลักษณะ

โครงสรางภาครัฐและลักษณะสิ่งแวดลอมภายนอกตองการการลงทุนมีผลตอการลงทุนใน

ความสามารถในการจัดการสัญญา ดานตางๆแตใน

เทศบาลขนาดเล็กที่อยูนอกเขตเมืองมักจะไมลงทุนในความสามารถในการจัดการสัญญา

แมจะพบวาไดมีการทําสัญญาจางในปริมาณที่มากขึ้นแตกลับพบวาไดมีความลมเหลว

ในการทําสัญญาจางมากขึ้นอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องความสามารถในดานการตรวจสอบได

มากกวานั้นการทําสัญญาจางนําไปสูการขาดความสามารถในการบริการสาธารณะใหกับ

ประชาชนดวยตัวของระบบราชการเอง อยางไรก็ตามการนําการบริการสาธารณะ

โดยวิธีการทําสัญญาจางมาใชก็มีขอระวังดวยเชนกันเนื่องจากภาครัฐอาจจะไมสามารถควบคุม

การบริการสาธารณะซึ่งจะกอความยุงยากและทําใหไมบรรลุตามเปาหมายของนโยบายการขาด

การเตรียมตัวและความรูของเจาหนาที่ภาครัฐในการควบคุมการทําสัญญาจางจากเอกชนเพื่อให

ม่ันใจวาผูรับจางมีความรับผิดชอบตามสัญญา นอกจากนั้นการแขงขันระหวางผู



 

รับจางมักจะมีระดับต่ําทําใหไมเกิดการแขงขันอยางแทจริงจะมีผลตอตนทุนของภาครัฐและยัง

เปนการเปลี่ยนรูปแบบการผูกขาดจากภาครัฐสูภาคเอกชนดังนั้นการนําการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจางมาใชรัฐบาลจึงตองมีความสามารถในการบริหารสัญญาหนวยงานภาครัฐ

ตองมีการลงทุนในเรื่องในเรื่องความสามารถในการบริหารสัญญาเนื่องจากผลงานของการทํา

สัญญาจางไมดีเปนผลมาจากไมมีความสามารถในการบริหารสัญญาในดานใดดานหนึ่งซ่ึง

ความสามารถในการบริหารสัญญาแบงเปนเปนแบบดวยกันคือความสามารถในการประเมิน

ความเปนไปได ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ

และความสามารถในการประเมินผลงานการทําสัญญาจาง

นอกจากนั้นยังตองมีการวางแผนลวงหนามี

การเจรจาตอรองความรวมมือของผูรับจาง

 
2.3  วิธีการทําสัญญาจางในประเทศไทย 
 

วิธีการทําสัญญาจางนํามาใชในประเทศไทยจากนโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาท

หนวยงานของรัฐรัฐปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เปนผูควบคุมและปฏิบัติการเองมาเปนผูกํากับ

ดูแลสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้นนโยบาย

ดังกลาวคือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ พศ ได

กําหนดใหปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของสวนราชการดวยการลดบทบาทในการดําเนิน

กิจกรรมของภาครัฐเพื่อสงเสริมใหประชาชนและภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้นลดขนาด

โครงสรางและกําลังคนของระบบราชการและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการ

ลงทุนดานการบริหารการศึกษาดานสาธารณสุขและดานบริการโครงสรางพื้นฐานอยางเต็ม

ศักยภาพ

นโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนบทบาทใหภาคเอกชนเขามา

ดําเนินงานบางอยางแทนสวนราชการโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไดแก

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ พฤษภาคม เห็นชอบกับมาตรการปรับขนาดกําลังคน

ภาครัฐลูกจางประจําซ่ึงมีสาระสําคัญใหยุบเลิกตําแหนงลูกจางประจําหมวดแรงงานที่วางลง

และใหสวนราชการเรงทําสัญญาจางในงานรักษาความสะอาดงานรักษาความปลอดภัยและงาน

ดูแลรักษาตนไมสนามหญาสวนหยอมของทางราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่

กรกฎาคม เห็นชอบใหจัดกลุมภารกิจของรัฐออกเปน กลุมคือภารกิจที่เปนของสวน



 

ราชการภารกิจที่เปนของรัฐวิสาหกิจภารกิจที่ควรใหภาคเอกชนดําเนินการภารกิจที่เปนของ

ทองถิ่นภารกิจที่เปนขององคกรประชาชนและภารกิจที่ควรจัดตั้งเปนองคการมหาชน

ซ่ึงภารกิจที่ควรใหเอกชนดําเนินการในขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของคือกระทรวงการคลัง

สํานักงบประมาณและสํานักงานกพไดเรงผลักดันใหสวนราชการตางๆปรับลดบทบาทและ

ภารกิจลงและถายโอนงานบางอยางใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการแทน
 

2.3.1  กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

กฎหมายระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาจางมีดังนี้

พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณพศ และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบ

วาดวยการบริหารงบประมาณพศ และที่แกไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการทําสัญญาจางของกระทรวงการคลัง

หนังสือกระทรวงการคลังที่กค ว ลงวันที่ มิถุนายน

หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่กค ว ลงวันที่

พฤษภาคม

หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่กค ว ลงวันที่

ตุลาคม

หนังสือกระทรวงการคลังที่กค ว ลงวันที่ กุมภาพันธ

หนังสือกระทรวงการคลังที่กค ว ลงวันที่ กรกฎาคม

หนังสือกระทรวงการคลังที่ ว ลงวันที่สิงหาคม

หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่กค ว ลงวันที่

ธันวาคม

หนังสือกระทรวงการคลังที่กค ว ลงวันที่ตุลาคม

หนังสือกระทรวงการคลังที่กค ว ลงวันที่ กันยายน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพศ และที่แกไขเพิ่ม

2.3.2  การทําสัญญาจาง 

การปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากการเปนผูควบคุมและปฏิบัติการเองมาเปนผูกํากับดูแล

สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้นมีแนวทาง

ดําเนินการหลายแนวทางกลาวคือ รัฐถอนตัวจากการดําเนินกิจกรรมบางอยางและถายโอน

งานนั้นใหภาคเอกชนดําเนินการแทน รัฐถอนตัวจากการดําเนินกิจกรรมบางอยางและถายโอน



 

งานนั้นใหภาคเอกชนดําเนินการแทนโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐเพื่อใหประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด การทําสัญญาจางเปนการที่รัฐซื้อบริการจากภาคเอกชนเพื่อใหปฏิบัติงาน

บางอยางที่รัฐไมมีผูปฏิบัติหรือมีผูปฏิบัติไมเพียงพอ

การทําสัญญาจางเปนการจางบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใหปฏิบัติงานของรัฐโดย

ดําเนินการจางหรือดําเนินการจางที่ปรึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพศ

และที่แกไขเพิ่มเติมการทําสัญญาจางจึงมีความหมายแตกตางจากการถายโอนงานให

เอกชนดําเนินการแทนรัฐในประเด็นที่วาการทําสัญญาจางจะถือวางานยังเปนของรัฐอยูโดยรัฐ

จะตองตั้งงบประมาณเพื่อซื้อบริการจากผูรับจางแทนการใหขาราชการหรือลูกจางเปนผูทํางาน

นั้นสวนการถายโอนงานใหเอกชนดําเนินการคือการที่ทางราชการเลิกทํางานบางอยางและ

สงเสริมใหภาคเอกชนทําแทน

2.3.3  ประเภทของงานที่ทําสัญญาจาง 
การทําสัญญาจางอาจทําไดกับงานเกือบทุกประเภทหากงานนั้นไมมีผูปฏิบัติหรือมีไม

เพียงพอที่จะทํางานไดเสร็จในเวลาที่กําหนดลักษณะงานที่สามารถทําสัญญาจางไดมีทั้งงานที่ใช

แรงงานงานที่ใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการเชนงานรักษาความปลอดภัยงานทําความ

สะอาดงานดูแลตนไมสนามหญาและสวนหยอมงานยานพาหนะงานศึกษาวิจัยงานติดตาม

ประเมินผลงานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพเอกสารงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธงานสถิติ

ขอมูลสารสนเทศงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศงานบันทึกขอมูลงานสํารวจออกแบบและ

ควบคุมการกอสรางงานซอมบํารุงยานพาหนะงานพัฒนาบุคคลงานตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานและงานเทคนิคตางๆที่เอกชนมีความชํานาญมากกวาเปนตน

2.3.4  งบประมาณหมวดที่ใชสําหรับทําสัญญาจาง 
งบประมาณที่ใชในการทําสัญญาจางใหใชงบประมาณในหมวดคาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุหมวดเงินอุดหนุนหรือหมวดรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ของงานโครงการใดๆในแผนงานเดียวกันหากสวนราชการมีงบประมาณในหมวดรายจาย

ดังกลาวไมเพียงพอหรือมีกรณีที่ตองตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการก็ใหขอทําความ

ตกลงกับสํานักงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณเพื่อโอนและหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจายในหมวดใดๆของงานโครงการภายใตแผนงาน

เดียวกันหรืองานโครงการใดในตางแผนงานมาตั้งจายในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุของงาน

โดยโครงการภายใตแผนงานที่จะดําเนินการจางเหมาเพื่อใหมีวงเงินเพียงพอกอนจึงจะดําเนินการ

ทําสัญญาจางได



 

2.3.5  การเบิกจายเงินคาทําสัญญาจาง 

ใหสวนราชการเบิกจายคาทําสัญญาจางจากเงินงบประมาณในแตละประเภทรายการตาม

หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังไดเวียนแจงใหสวนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและ

หลักเกณฑขอ กรณีเบิกจายคาทําสัญญาจางรายการอื่นๆที่กระทรวงการคลังมิไดกําหนด

หลักเกณฑไวใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจในเบิกจายคาทําสัญญาจาง

รายการนั้นๆไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงประโยชนใน

การปฏิบัติงานในหนาที่ของหนวยงานนั้นตามหนังสือกระทรวงการคลังที่กค ว ลงวันที่

กรกฎาคม กรณีมีเงินงบประมาณไมเพียงพอใหสวนราชการพิจารณาใชเงินนอก

งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายไดเทาที่ไมขัดกับระเบียบเงินนอกงบประมาณแตละประเภท

2.3.6  ผูมีสวนเกี่ยวของกับการทําสัญญาจาง 

หัวหนาสวนราชการหมายถึงอธิบดีผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่มี

ฐานะเปนนิติบุคคลแลวแตกรณี

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุหมายถึงหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการพัสดุหรือขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

เจาหนาที่พัสดุหมายถึงเจาหนาที่ซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผูไดรับ

แตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

เจาหนาที่การเงินและบัญชีหมายถึงเจาหนาที่ซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการเงิน

และบัญชีหรือผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและ

บัญชี

2.3.7  ขั้นตอนการดําเนินการทําสัญญาจาง 

การทําสัญญาจางจะเริ่มตนจากการที่สวนราชการมีความเปนตองปฏิบัติงานอยางหนึ่ง

อยางใดไมวาจะเปนงานในลักษณะที่ทําไดเปนรายชิ้นหรืองานในลักษณะที่ตองทําอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่องกันก็ตามแตไมมีผูปฏิบัติหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติงานนั้นไดทันในเวลาที่

กําหนดหรือมีผูปฏิบัติไมเพียงพอและเห็นวาอาจจางภาคเอกชนที่เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลมาดําเนินงานนั้นไดโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ข้ันตอนที่ ตรวจสอบงบประมาณมีการทํางานคือ



 

ข้ันตอนที่ ตรวจสอบประเภทงาน

พิจารณาดูวางานที่จะทําสัญญาจางนั้นเปนงานที่อยูในหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง

มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจเบิกจายคาทําสัญญาจางไดเอง

หรือไม

ข้ันตอนที่ประมาณราคา

การประมาณราคานี้จะตองพิจารณาดูวามีการกําหนดราคาไวแลวหรือไมลักษณะงาน

บางอยางกระทรวงการคลังอาจกําหนดราคากลางไวแลวหากไมมีการกําหนดราคากลางไวจะตอง

ประมาณราคาเพื่อกําหนดวิธีการจัดการจัดจางตอไป

ข้ันตอนที่กําหนดวิธีการจัดจาง

การกําหนดวิธีการจัดจางใหดูจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพศ

และที่แกไขเพิ่มเติมซ่ึงตามระเบียบนี้ใชวงเงินจัดจางแตละครั้งเปนหลักในการกําหนด

วิธีการจัดจางกลาวคือ

การจางที่มีราคาไมเกิน บาทใหใชวิธีการตกลงราคา

การจางที่มีราคาเกิน บาทแตไมเกิน บาทใหใชวิธีสอบราคา

การจางที่มีราคาเกิน บาทใหใชวิธีประกวดราคา

แตงานบางอยางซึ่งมีลักษณะเฉพาะตองใชวิธีอ่ืนๆนอกจากวิธีที่ไดกลาวมา

ข้ันตอนที่ขอความเห็นชอบ

 เมื่อดําเนินการผานขั้นตอนที่คือกําหนดวาจะใชวิธีใดในการจัดจางแลวขั้นตอนตอไปคือ

เจาหนาที่พัสดุตองจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ

ข้ันตอนที่ ต้ังคณะกรรมการ

หัวหนาสวนราชการจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตางๆตามความจําเปนแลวแตกรณีคือ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีการพิเศษ คณะกรรมการตรวจ

การจาง

ข้ันตอนที่ดําเนินการจาง

2.3.8  การถายโอนภารกิจใหภาคเอกชน / ภาคประชาสังคม 
รัฐบาลไดมีนโยบายในการปรับบทบาทของภาครัฐโดยลดภารกิจของภาครัฐบางสวนลง

และสงเสริมหรือมอบใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการแทนมีแนวทางดําเนินการหลายแนวทางคือ

การที่รัฐถอนตัวออกจากการดําเนินกิจกรรมบางอยางและถายโอนงานนั้นใหภาคเอกชน

ดําเนินการแทน การที่รัฐถอนตัวออกจากการดําเนินกิจกรรมบางอยางและถายโอนงานนั้นให



 

ภาคเอกชนดําเนินการแทนโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน

สูงสุดการทําสัญญาจางเปนการที่รัฐซื้อบริการจากภาคเอกชนเพื่อใหปฏิบัติงานของรัฐโดย

ดําเนินการจางหรือดําเนินการจางที่ปรึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพศ

และที่แกไขเพิ่มเติม

ในการปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการปพศ ไดมีการพิจารณา

ถายโอนภารกิจที่กระทรวงทบวงกรม ดําเนินการอยูบางอยางใหภาคเอกชนดําเนินการทั้ง

แนวทางโดยแนวทางที่มีการดําเนินการมากที่สุดคือการทําสัญญาจางเนื่องจากทําไดกับงาน

เกือบทุกประเภทหากงานนั้นไมมีผูปฏิบัติหรือมีแตไมเพียงพอที่จะทํางานไดเสร็จภายในเวลาที่

กําหนดซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการลดขนาดกําลังคนภาครัฐของรัฐบาลลักษณะงานที่สามารถ

ทําสัญญาจางไดมีทั้งงานที่ใชแรงงานงานที่ใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการอาทิงานรักษา

ความปลอดภัยงานดูแลตนไมสนามหญาและสวนหยอมงานยานพาหนะงานศึกษาวิจัยงาน

ติดตามประเมินผลงานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพเอกสารงานสถิติขอมูลงานสํารวจ

ออกแบบและควบคุมการกอสรางงานซอมบํารุงยานพาหนะงานพัฒนาบุคคลงานตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคตางๆที่เอกชนมีความชํานาญมากกวาเปนตน

ประเทศไทยไดเริ่มนําการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการทํางานทั้งในสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพศ ตาม

มาตรา กลาววาเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําสัญญาจางจากภาคเอกชน

หรือภาคธุรกิจไดโดยตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาใชในโครงการเชนเก็บขยะและ

กําจัดขยะงานรักษาความปลอดภัยบริหารงานโรงฆาสัตวทําความสะอาดตลาดสดหรือถนน

บํารุงรักษาถนนบํารุงรักษาการระบายน้ําดูแลสวนสาธารณะระบบประปาการดูแลบําบัดน้ําเสีย

และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตนเปนหุนสวนความสําเร็จในโครงการตางๆโดย

ที่รัฐและเอกชนเปนเสมือนผูรวมดําเนินการที่จะรับผิดชอบตอความสําเร็จรวมกัน

2.4  วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวิธีการทําสัญญาจาง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมถึงประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

โดยทฤษฎีที่นํามาใชในการอธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการ

ทําสัญญาจางของเทศบาลคือแนวคิดของทฤษฎีตัวการและตัวแทน



 

และแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนหลักมีการทบทวนถึง

วรรณกรรมการวิจัยกอนหนานี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางโดยแบงเปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการทําสัญญาจางในทองถิ่นของตางประเทศ

รวมถึงกรณีศึกษาทองถิ่นของตางประเทศที่มีการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชและการวิจัยที่

เกี่ยวของกับวิธีการทําสัญญาจางในทองถิ่นประเทศไทยดังนี้

2.4.1  การวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการทําสัญญาจางในทองถิ่นของตางประเทศ 

ไดทําการศึกษาความเปนไปไดของการนําวิธีการทําสัญญาจางมา

ใชโดยใหเกิดการมีแขงขันวาจะผลตอตนทุนในการบริการเก็บขยะของรัฐบาลในทองถิ่นของ

อังกฤษอยางไรวิธีการทําสัญญาจางไดทําการวิเคราะห หนวยงานในชวงป

พบวาการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในภาครัฐของอังกฤษทําใหภาครัฐประหยัดเงิน ถา

เปนเอกชนดําเนินการและประหยัด ถาผูดําเนินการเปนพนักงานของทองถิ่นนั้นเองที่แขงขัน

เสนอราคาแลวชนะเอกชนความแตกตางตนทุนระหวางภาคเอกชนและพนักงานพบวาไมมี

นัยสําคัญทางสถิติโดยสรุปพบวาถาใชวิธีการทําสัญญาจางจะทําใหภาครัฐประหยัดประมาณ

จึงเปนที่มาของการนําไปใชเปนกฎการลดตนทุนภาครัฐ เมื่อภาครัฐใชวิธีการทําสัญญาจาง

ไดทําการศึกษาเรื่องวิธีการทําสัญญาจางในทองถิ่นในดานตนทุนใน

อเมริกาทางตะวันตกเฉียงเหนือพบวาในชวงมีคศ สวนมากมีการใชวิธีการทําสัญญาจาง

ในดานการเก็บขยะการบํารุงถนนดูแลสวนการบริการนันทนาการและการรักษาความปลอดภัย

พบวาวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิภาพเมื่อมีการแขงขัน

ไดทําการศึกษาถึงวิธีการทําสัญญาจางในการทําความสะอาดกับ

ตนทุนงานโดยทําการศึกษาวาในกระบวนการใดที่มีผลตอผลงานของวิธีการทําสัญญาจางมาก

ที่สุดโดยแยกเปนขั้นตอนการเลือกผูรับจางขั้นตอนการควบคุมข้ันตอนการลงโทษพบวาขั้นตอน

การเลือกผูรับจางข้ันตอนการลงโทษมีผลตอผลของวิธีการทําสัญญาจางแตข้ันตอนการควบคุม

ไมมีผล

ไดศึกษาพบวาภาครัฐที่นําวิธีการทําสัญญาจางมาใชเพื่อตองการใหได

บริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีที่สุดภายใตตนทุนที่ตํ่าที่สุดนั้นจะตองเปนผูซ้ือที่ฉลาด

คือภาครัฐจะตองรูวาตองการจะซื้ออะไรจะซื้อไดจากใครและประเมินสิ่งที่ซ้ือมาได

แนวคิดในการเปนผูซ้ือที่ฉลาดศึกษาโดยใชทฤษฎีตัวแทน ซ่ึงกลาววาผูจัดการ

จะตองมีการสราใหเกิดการแขงขันมีการเขียนขอกําหนดของสัญญาที่รัดกุมมีการควบคุมคุณภาพ

ผลงาน



 

องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ไดศึกษา

วิธีการทําสัญญาจางของการบริการภาครัฐเพื่อหาแนวทางในการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลดีที่สุด

จากการศึกษาพบวา

ผูบริหารระดับสูงตองเขามามีสวนรวมและมีความเปนผูนําในการตัดสินใจที่

จะชวยหากระบวนการในการนําวิธีการทําสัญญาจางใหเกิดผลดีและชวยแกปญหาในองคการจาก

การที่พนักงานบางสวนเกิดการตอตานผูนําจะตองมีความผูกพันถึงสิ่งที่คิดจะทําไว

เจาหนาที่เนื่องจากการนําวิธีการทําสัญญาจางมีส่ิงที่ตองคํานึงถึงทั้ง

ทางดานการเงินประสิทธิภาพดานเจาหนาที่ก็เปนสวนที่จะตองเอาใจใสเปนพิเศษเนื่องจากการ

นําวิธีการทําสัญญาจางมาใชทําใหพนักงานมีความรูสึกเกิดความไมม่ันคงในงานจึงตองให

ความรูและความเขาใจที่ถูกตองในทุกขั้นตอนทั้งในระดับบุคคลและกลุมโดยเฉพาะสหภาพเชน

มีการเปดสายโทรศัพทใหพนักงานโทรเขาไปสอบถามมีชุดใหความรูในระดับบุคคลมีชุดเจรจากับ

สหภาพ

กําหนดความตองการในการใชวิธีการทําสัญญาจางในรูปของผลลัพธ

และผลได ไมใช นั่นคือบอกวากิจกรรมที่ตองการคืออะไรไมใชบอก

วากิจกรรมนั้นตองทําอยางไรการกําหนดความตองการในรูปของผลลัพธ และผลได

จะเปนการที่ใหความยืดหยุนในการทํางานของผูรับจางกอใหเกิดความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรมใหมๆที่ผูรับจางตองคิดเพื่อใหเกิดการลดตนทุนในระดับคุณภาพที่กําหนดที่

สามารถวัดไดชัดนอกจากนั้นยังควรมีการใหแรงจูงใจเปนการจายคาจางอาจจะเปนการระบุการ

จายเงินเปนงวดตามงานที่ทําไดหรือใหโบนัสเพิ่มถาสามารถทําใหการบริการสาธารณะมีคุณภาพ

หรือผลลัพธเกินกวาที่กําหนด

การควบคุมผลงานและการสรางความสัมพันธที่ใหเกิดความรวมมือแมวา

ทองถิ่นจะใชวิธีการทําสัญญาจางไมไดทําใหความรับผิดชอบของทองถิ่นหายไปในทางตรงขาม

ทองถิ่นยังตองมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการควบคุมใหผูรับจางทํางานใหมีคุณภาพเขา

มาตรฐานนอกจากนั้นโครงสรางความสัมพันธกันระหวางเจาหนาที่และผูรับจางความจะมี

ความสัมพันธที่รวมมือกันมากกวาที่จะจองแกลงกันเพื่อทําใหการทํางานและคุมงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปรียบเทียบที่เที่ยงตรงในการเลือกวิธีการทําสัญญาจางตองดูทั้งราคา

ผลลัพธ และผลได คุณภาพรวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นการ

เปรียบเทียบตนทุนระหวางที่ทองถิ่นเคยจัดการเองและวิธีการทําสัญญาจางตนทุนที่ทองถิ่นเคย

จัดทําเองตองมีการรวมทั้งตนทุนทางตรงและทางออมตนทุนทางออมเชนคาเสื่อมราคาคาโสหุย

ดอกเบี้ยดวย



 

ประเมินการเขาแขงขันในวิธีการทําสัญญาจางของแผนกในทองถิ่นที่เคยเปน

ผูใหบริการสาธารณะนั้น สามารถทําไดแตเกณฑในการประเมินตองเปนเกณฑ

เดียวกันกับผูรับจางเพื่อกอใหเกิดการแขงขันเนื่องจากแผนกที่เคยจัดทําจะรูตนทุนและ

กระบวนการในการพัฒนาการใหบริการสาธารณะนั้น

สรางใหเกิดการแขงขันในตลาดเปนกุญแจสําคัญที่เปนขอเดนของวิธีการทํา

สัญญาจางการที่ใชวิธีการทําสัญญาจางในงานบริการสาธารณะขนาดเล็กระยะเวลาสั้นมีการ

เขียนขอกําหนดความสามารถของผูเขารวมการแขงขันที่เกินจริงอาจทําใหการแขงขันนอยลงการ

เขียนขอกําหนดควรบอกวัตถุประสงคมากกวาไประบุในดานการปฏิบัติการนอกจากนั้น

กระบวนการในการประกวดราคาควรจะทําใหงายและสั้นเพื่อกระตุนใหผูรับจางเขามาแขงขันกัน

มากขึ้น

พัฒนาและอบรมทักษะที่จําเปนแกเจาหนาที่เนื่องจากการนําวิธีการทํา

สัญญาจางตองการทักษะในดานการบริหารสัญญาจึงตองมีการอบรมเจาหนาที่เพื่อใหวิธีการทํา

สัญญาจางทําไดอยางมีประสิทธิผลแมวาการบริการสาธารณะจะไดมีวิธีการทําสัญญาจางไปแลว

แตทองถิ่นก็ยังตองมีความรูทางดานเทคนิคและตลาดเพื่อใหสามารถสื่อสารและควบคุมไดตอง

ระลึกวาวิธีการทําสัญญาจางเปนกระบวรการที่ตองใชการเรียนรูตลอดเพื่อใหเกิดประสิทธิผล

ศึกษาพบวาการใหบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางนั้นไดตนทุนที่

ถูกกวาการที่ภาครัฐเปนจัดใหบริการสาธารณะเองอยางนอยที่คุณภาพที่เทากันโดยเชื่อวาตนทุนที่

ถูกกวานั้นมาจากการทํางานของภาคเอกชนที่หนักกวาดีกวาภายใตการจัดการของภาคเอกชน

เปนผลทําใหมีความสามารถในการผลิต สูงจากผลการทํางานที่สูงกวาตอลูกจาง

หนึ่งคนตอหนึ่งหนวยเวลาไมใชมาจากคาจางที่จางต่ํากวาเปนผลมาจากการสรางตลาดให

เกิดขึ้นกอใหเกิดการแขงขันทําใหทุกคนตองพัฒนาความสามารถในการผลิตเพื่อใหมี

ความสามารถในการแขงขันไดและ ยังพบวาวิธีการทําสัญญาจางการใหบริการ

แกประชาชนเมื่อนําไปปฏิบัติจะประสบผลสําเร็จเมื่อมีเงื่อนไขดังนี้ มีภาวะผูนําทางการเมือง

มีการประชาสัมพันธในแนวคิดใหภายในองคการรับรูรวมกันหนวยงาน

ภาครัฐนั้นอยูภายใตแรงกดดันทางดานการเงินหรือตองการเปลี่ยนแปลงแกไขวิธีการใหบริการใน

ปจจุบันตองการลดตนทุนการใหบริการสาธารณะในจํานวนที่มากและเพิ่มคุณคาในการใช

เงินฝายการเมืองเห็นชอบดวยในการใชวิธีการทําสัญญาจาง ตองการการเปลี่ยนแปลง

ไดทําการศึกษาผลการดําเนินงาน โดยวิธีการทําสัญญา

จางเก็บขอมูลโดยใชวิธีอภิวิเคราะห งานวิจัยที่มีอยูทั้งหมดที่เปนเอกสาร



 

ภาษาอังกฤษทุกประเทศในชวงป ถึง แบงผลการดําเนินงานเปนดานประกอบดวย

ดานเศรษฐกิจ สังคม ประชาธิปไตย กฎหมาย และ

การเมือง การดําเนินงานดานเศรษฐกิจวัดจากประสิทธิภาพผลตอบแทนทางการเงิน

การเพิ่มการแขงขันการพัฒนาตลาดภาคเอกชนพบวาโดยเฉลี่ยสามารถลดตนทุนไดประมาณ

เทานั้นจากขอมูลที่เก็บ ขอมูลการลดตนทุนเกิดจากทั้งภาคเอกชนและที่ภาครัฐ

ดําเนินการเองแตมาจากการแขงขันในแตละบริการสาธารณะสามารถลดตนทุนไดตางกันถา

เอกชนสามารถชนะการแขงขันแสดงวาตนทุนของเอกชนถูกกวาตนทุนที่ภาครัฐที่กระทําในบริการ

นั้นบริการสาธารณะที่ลดตนทุนไดมากเชนการเก็บขยะทําความสะอาดและการบํารุงรักษา

สวนบริการที่ไมสามารถลดตนทุนไดเชนดับเพลิงสาธารณสุขตํารวจขนสงอาจเนื่องมาจาก

ขอมูลงานวิจัยการบริการสาธารณะดานนี้มีนอยอยางไรก็ตามตนทุนที่ลดไดอาจยังไมไดรวมถึง

ตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการควบคุม การกําหนดมาตรฐานซึ่งในบางบริการ

อาจมีตนทุนสูงตนทุนที่ลดไดอาจไมไดกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนผูเสียภาษีแตกลับนําไปใช

ในการใหโบนัสเพิ่มตําแหนงงาน การเนินงานดานสังคมวัดจากผลประโยชนที่

ประชาชนจะไดรับการบริการที่ดีข้ึนในราคาที่ตํ่าและเพิ่มทางเลือกใหหลากหลายความเสมอภาค

ในการไดรับบริการผลการศึกษาพบวาบอกไมไดวาคุณภาพที่ไดลดลงหรือไมผลการเนินงานดาน

ประชาธิปไตยวัดที่กระบวนการวิธีการทําสัญญาจางยังเปดใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมการเขา

แทรกแซงประชาธิปไตยพบวาผูรับจางสวนมากจะเปนผูใหหรือสนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อให

ไดมาซึ่งการชวยเหลือใหไดสัญญาเปนการคอรัปชั่นรูปแบบหนึ่งและเขาไปแทรกแซงระบอบ

ประชาธิปไตยผูหญิงและชนผิวดํามักจะถูกกีดกันจากการจางงานการเนินงานดานกฎหมายวัดที่

เกิดกรณีพิพาทและผลการตัดสินความสามารถในการตรวจสอบไดการเนินงานดานการเมืองวัดที่

ผลการเลือกตั้งการจัดการการเงินการเพิ่มความมั่นใจในภาคธุรกิจและการควบคุมคอรัปชั่นการ

ลดบทบาทของสหภาพแรงงาน

ไดนําเสนอวิธีการทําสัญญาจางเชิงกลยุทธ

เปนพันธกิจขององคการมองวาวิธีการทําสัญญาจางเปนเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธไมใช

เพียงเทคนิคเพื่อใหไดรับการบริการที่ราคาถูกและคุณภาพดีในระยะสั้นวิธีการทําสัญญาจาง

เชิงกลยุทธเปนการวางวิธีการทําสัญญาจางไวเปนกลยุทธหลักของการจัดการของภาครัฐโดย

ผูบริหารระดับสูงขององคการตองเปนผูกํากับดูแลไมสามารถมอบงานใหระดับลางไปดูแลแทนได

จะเห็นไดวาการนําวิธีการทําสัญญาจางเชิงกลยุทธมาใชนั้นสอดคลองกับกระแสการนําการ

จัดการภาครัฐสมัยใหมมาใช



 

ไดทําการศึกษาเรื่องประสิทธิผลวิธีการทําสัญญาจางเปนการ

วิเคราะหเชิงประจักษของการบริการในทองถิ่นของอเมริกาเพื่อที่จะอธิบายการใชวิธีการทํา

สัญญาจางทฤษฎีที่ใชคือ ทฤษฎีตัวแทน ซ่ึงกลาววาผูจัดการจะตองมีการ

สรางใหเกิดการแขงขันมีการเขียนขอกําหนดของสัญญาที่รัดกุมมีการควบคุมคุณภาพผลงาน

และมีการใชการลงโทษทางดานกฎหมายเมื่อไมเปนไปตามที่ตกลงกันตามสัญญา ทฤษฎี

ความสัมพันธทางสัญญา เนนที่การใชความเชื่อถือระหวางทองถิ่นและ

ผูรับจางมีความรวมมือในการแกปญหาการแกปญหาเมื่อไมเปนไปตามที่ตกลงกันตามสัญญา

โดยใชทางเลือกอ่ืนนอกจากกฎหมายมีการติดตอสื่อสารสม่ําเสมอและ ทฤษฎีการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ เนนที่การใหความสนับสนุนจากการเมืองในการใชวิธีการทํา

สัญญาจางการมีทรัพยากรที่เพียงพอโครงสรางความซับซอนของการปฏิบัติสวนประสิทธิผลของ

วิธีการทําสัญญาจางโดยวัดในหลายมุมมองประกอบดวยตนทุนจริงเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนที่

กําหนดไวตนทุนจริงเปรียบเทียบกับตนทุนที่ทองถิ่นทําเองตรงตอเวลาคุณภาพตรงตามที่

ตองการความพึงพอใจตามตกลง

ผลที่ไดจากการวิจัยพบวาประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจางพบวามาจากตัวแปร

ทางดานทฤษฎีความสัมพันธทางสัญญา ในเรื่องการใชความเชื่อถือ

ระหวางทองถิ่นและผูรับจางมีความรวมมือในการแกปญหาการแกปญหาเมื่อไมเปนไปตามที่ตก

ลงกันตามสัญญาโดยใชทางเลือกอื่นนอกจากกฎหมายความรูในระดับลึกและระยะเวลาใน

สัญญาและตัวแปรจากทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือการให

ความสนับสนุนจากการเมืองในการใชวิธีการทําสัญญาจางการมีทรัพยากรที่เพียงพอ

ไดพัฒนาโมเดลประสิทธิผลวิธีการทําสัญญาจางในการ

นําไปปฏิบัติและนําไปจัดการเปนการศึกษาการใหบริการสังคมทางดานดูแลคนแกพบวาจะเกิด

ประสิทธิผลไดนั้นจะตองมีการวางแผนอยางดีมีการประนีประนอมมีความรวมมือกันระหวาง

คูสัญญามีการแขงขันมีทรัพยากรที่เพียงพอการวางแผนการวัดผลงานฝกอบรมเจาหนาที่

ประเมินความสามารถทางการเงินและเจาหนาที่ของผูรับจาง

ไดทําการศึกษาการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในภาครัฐพิจารณาที่

ความสามารถในการจัดการสัญญา ที่ภาครัฐตองใชในการ

ควบคุมไมใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นวิเคราะหขอมูลจากเทศบาลในอเมริกาเพื่อศึกษาถึงการลงทุน

ดานความสามารถในการจัดการสัญญาเพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามผลการดําเนินงานทั้งภายใน

และภายนอกผลการดําเนินงานโดยวิธีการทําสัญญาจางอาจมีผลที่แยเนื่องมากจากภาครัฐไมมี



 

ความสามารถในการจัดการสัญญาการศึกษาครั้งนี้ไดแบงความสามารถในการจัดการสัญญาเปน

ดานตามกระบวนการในการทําสัญญาจางคือ ความสามารถในการประเมินความเปนไปได

เปนความสามารถของภาครัฐในการพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการนําวิธีการทําสัญญาจางหรือภาครัฐควรดําเนินการเอง วาบริการ

สาธารณะประเภทใดเหมาะสมควรดําเนินการเองประเภทใดควรใหหนวยงานภายนอกเขามาชวย

ดําเนินการวัดจากเคยศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช

ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ เปนความสามารถของภาครัฐใน

การประกวดราคาหาหนวยงานภายนอกมาดําเนินงานการคัดเลือกผูรับจางการตอรองในสัญญา

วัดโดยการรายงานถึงความสําเร็จเมื่อนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชและ ความสามารถในการ

ประเมินผลการดําเนินงาน เปนความสามารถของภาครัฐในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของผูรับจางวัดโดยเคยใชเทคนิคตางๆในการประเมินผลการ

ดําเนินงานอยางมีระบบเชนการสํารวจความพึงพอใจประชาชนการควบคุมการรองเรียนของ

ประชาชนการสํารวจการประเมินขอมูลผลการดําเนินงานเปนระยะผูศึกษาดูความสัมพันธพบวา

การเคยมีประสบการณในการใชวิธีการทําสัญญาจางกอนหนานี้สูงมีตนทุนธุรกรรมสูงลักษณะ

โครงสรางภาครัฐและลักษณะสิ่งแวดลอมภายนอกตองการการลงทุนมีผลตอการลงทุนใน

ความสามารถในการจัดการสัญญา ดานตางๆแตในเทศบาล

ขนาดเล็กที่อยูนอกเขตเมืองมักจะไมลงทุนในความสามารถในการจัดการสัญญา

ทําการศึกษาปจจัยที่มีตอประสิทธิผลทางความสามารถ

ในการตรวจสอบไดของวิธีการทําสัญญาจางในสัญญาที่เปนการบริการทางสังคมในระดับรัฐ

พบวาประสิทธิผลทางความสามารถในการตรวจสอบไดของวิธีการทําสัญญาจางในสัญญาที่เปน

การบริการทางสังคมในระดับรัฐอยูในระดับสูงวัดจากความเหมาะสมในสภาพแวดลอมกลยุทธ

การจัดการและงานที่ใชวิธีการทําสัญญาจางโดยเฉพาะถามีการเลือกกลยุทธการตรวจสอบไดที่

เหมาะสมและพบวาปจจัยที่มีผลไดแกความเสี่ยงการพึ่งพาระบบการแขงขันของผูรับจางและ

การนําระบบสารสนเทศมาใช

ไดทําการศึกษาถึงประสิทธิผลของการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางโดยศึกษาเมืองเวสตันที่การบริการสาธารณะเกือบทั้งหมดใชวิธีนี้โดยพบวาปจจัยที่ทํา

ใหเกิดประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเมืองเวสตันคือมีการควบคุม

ผูรับจางทั้งจากผูจัดการเมืองและจากบริษัทที่ไดรับการจางโดยวิธีการทําสัญญาจางเพื่อมา

ควบคุมผูรับจางใหทําตามสัญญานอกจากนี้ยังตองมีการฝกใหพนักงานที่ทํางานมีความสามารถ



 

และทักษะในการจัดการสัญญามีการแขงขันเพื่อทําใหมีตนทุนที่ตํ่านํามาใชในการแกปญหา

ทางดานงบประมาณที่จํากัดการควบคุมสัญญาโดยผูจัดการเมืองเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีการนํา

การจัดการภาครัฐมาใชในการเปลี่ยนบทบาทจากผูบริหารงานมาเปนผูควบคุมการวัดประสิทธิผล

โดยใชเปาหมายก็จะมีปญหาถาระบุเปาหมายวาสูงหรือต่ําเพราะจากเกิดความสับสนวาอยางไร

เรียกวาสูงเนื่องจากไมมีมาตรฐานในการบอกถึงการบรรลุเปาหมายและบางครั้งมีการวัดเปน

ตัวเลขมากเกินไป กลาววาวิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนจะไม

เหมาะสมในการนํามาใชในทองถิ่นเมื่อตนทุนทั้งหมดในทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนไดมา

จากคาใชจายจากผูรับเหมาบวกดวยคาใชจายในการบริหารสัญญามีมูลคาสูงกวาตนทุนที่

ทองถิ่นดําเนินการในการใหบริการสาธารณะประเภทนี้อยูแลวการนําวิธีการทําสัญญาทําสัญญา

จางจากเอกชน มาใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีการพิจารณาถึงประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจโดยพิจารณาจากผลประโยชนจากขนาดของการบริการสาธารณะ

ที่ใชเชนในกรณีที่ทองถิ่นขนาดเล็กมีถนนที่ตองดูและไมมากนักการที่จะมีพนักงานไว

ดูแลถนนโดยเฉพาะก็อาจไมจําเปนและแพงกวาการที่จะใชวิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจาก

เอกชนเนื่องจากมีปริมาณนอยนอกจากนั้นยังตองพิจารณาถึงผลประโยชนจากขอบเขตงาน

ของพนักงานที่จางมาถาสามารถทําไดหลายอยางไมตองใชความ

ชํานาญเฉพาะดานเชนดูแลสวนหิมะความสะอาดการจางพนักงานไวจะมีประโยชนกวา

ไดทําการศึกษาความสามารถในการประยุกตใช

รูปแบบวิธีการทําสัญญาจางแบบปทัสถาน ในภาครัฐใชหนวยงานการขนสงของรัฐ

เปนกรณีศึกษาใชวิธีการทําสัญญาจางในงานออกแบบถนนพบวาในทางปฏิบัตินั้นการตัดสินใจ

ใชวิธีการทําสัญญาจางไมไดมาจากรูปแบบเชิงปทัสถานที่มีฐานคติจากทฤษฎีตนทุนเศรษฐศาสตร

ทางธุรกรรมวาการตัดสินใจใชวิธีการทําสัญญาจางมาจากกระบวนทางเชิงกลยุทธ

เนื่องจากแรงผลักดันใหใชวิธีการทําสัญญาจางของภาครัฐมาจากการเมืองงบประมาณ

จํากัดมีขอจํากัดในการดําเนินงานเชนกฎหมายทําใหไมสามารถเลือกทําสัญญาจางในกิจกรรมที่

กอใหเกิดการเพิ่มมูลคาในองคการไดแตภาคเอกชนมาจากลดตนทุนและการการยกระดับการ

จัดการเชิงกลยุทธขององคการการตัดสินใจจะใชวิธีการทําสัญญาจางในกิจกรรมที่ไมใชกิจกรรม

หลัก



 

2.4.2  กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช 

ทําการศึกษาถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในตางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ไดนํา

วิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนมาใชในการบริการสาธารณะเพื่อใหเกิดความเขาใจ

ในรูปแบบวิธีการจัดการปญหาและแนวทางแกไขดังนี้

เมืองเลควูด เปนเมืองที่อยูในจังหวัดลอสแองเจลลิสรัฐแคลิ

ฟลอเนียรประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากร คนมีการตั้งเปนเมืองเมื่อปคศ โดย

จากการขยายตัวของเมืองลองบีชและตองการที่จะมีสวนแบงจากภาษีแก็สโซลินและ

บุหรี่ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูเฉพาะภาษีที่ดินเลควูดถือวาเปนเมืองตนแบบของรัฐแคลิฟลอ

เนียรในการจัดหาบริการสาธารณะไดช่ือวาเปน เมืองแรกของสหรัฐอเมริกา

เปนคําที่ใชในการบริการสาธารณะเกือบทั้งหมดที่ใชวิธีการทํา

สัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนโดยมีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเชนจังหวัดลอสแองเจลลิส

โดยเริ่มตนมีพนักงานอยูเพียงคนการบริการสาธารณะใชวิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจาก

เอกชนมีการจัดทําแผนที่เรียกวา เปนแบบใหเทศบาลอื่นๆในรัฐแคลิฟลอเนียร

ดําเนินการตามทําใหมีการจัดตั้งสมาคม เมืองที่

ไดมีการนํา ไปใชเชน และ การใชวิธีการทําสัญญาทํา

สัญญาจางจากเอกชนเปนการชวยแกปญหาทางการเมืองและทางการเงินของทองถิ่นใน

ภาคปฏิบัติเพื่อใหประชาชนไดรับบริการในระดับที่ตองการโดยไมตองใชเงินงบประมาณที่สูงใน

การจัดการสาธารณูปโภคในทองถิ่นที่เกิดขึ้นใหมตอมาในปคศ จํานวนพนักงานเริ่มมีมาก

ข้ึนจนถึงปคศ มีพนักงานทํางานเต็มเวลา คนและมีพนักงานนอกเวลา คน

เนื่องจากมีการนําบริการสาธารณะเขามาทําเองเชนสวนสาธารณะนันทนาการวัฒนากรรมการ

พัฒนาเมืองประปาเปนตนทําใหองคการขยายใหญข้ึนการปรับเปลี่ยนสัดสวนการใชวิธีการทํา

สัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนของเมืองเลควูดขึ้นกับฐานะทางการเงินของเมืองเพื่อหาวิธีใน

การใหการบริการสาธารณะกับประชาชน

เมืองเวสตัน รัฐฟลอริดาไดมีการใหบริการสาธารณะโดยวิธีการ

ทําสัญญาจางเมืองเวสตันต้ังอยูที่ตอนใตของรัฐฟลอริดามีพื้นที่ ตารางไมลมีประชากร

คนในเมืองมีบุคลากรในการปฏิบัติงานเพียงคนเทานั้นคือ และผูชวย

คนประกอบดวยผูชวยผูจัดการซึ่งเปนหัวหนาดานการเงินและเสมียนต้ังแตป จนถึง

ปจจุบันโดยใชวิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนทําใหหนาที่ของผูจัดการเปลี่ยนจากผู

บริหารงานประจําวัน มาเปนผูบริหารและควบคุมสัญญาจางโดย

เริ่มตนเมืองเวสตันก็ไดใชวิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนเหมือนเมืองเลควูดแตการ



 

ต้ังเมืองนี้ไมไดมีปจจัยมาจากทางดานการเมืองแตมาจากคนในชุมชนมีการคิดวิธีในการจัด

การเมืองวาจะใชวิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนต้ังแตกอนตั้งเมืองเพื่อที่จะนําเงิน

ภาษีที่จัดเก็บไดมาใชใหมีประสิทธิภาพผูนําไดมีการชี้แจงกับพนักงานที่เคยทํางานอยูวาจะใช

วิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนโดยเลือกพนักงานที่เคยทํางานอยูกอนผูใหบริการจะ

เปลี่ยนจากพนักงานในเทศบาลเปนผูใหบริการที่ไดมาจากการทําสัญญาทําใหการบริหารของ

เมืองเวสตันยังคงเดิมต้ังแตต้ังเทศบาลทําใหมีความแตกตางจากเมืองเลควูดที่มีขนาดองคการที่

ใหญข้ึนปจจุบันเมืองเวสตันมีกรองในการจัดทําวิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนในป

จํานวน สัญญาซ่ึงวิธีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนมีอยูรูปแบบดวยกัน

คือ

รูปแบบที่หนึ่งการจัดหาสินคา เปนการจัดซื้อสินคา

ที่ตองใชกันทั่วไปเชนหลอดไฟของเด็กเลนสัญญาณจราจรซ่ึงมีการจัดซื้อเหมือนกับเมืองอื่นใน

รัฐที่จะมีคูคาที่ใชกันอยูและรูราคาคุณภาพที่ใชในรัฐทําใหบางครั้งก็นําสัญญาที่รัฐฟลอริดาไดใช

นํามาเปนตัวอยางเชนเชาคอมพิวเตอรจากเดลโดยนําเอารูปแบบสัญญามาตรฐานของรัฐฟลอริดา

มาใช

รูปแบบที่สอง เปนการทําสัญญาทํา

สัญญาจางจากเอกชนจากรูปแบบที่ใชกันอยูแลวในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนเชนการ

ทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนใหสถานีตํารวจโบรวารดเปนผูดูแลความสงบเรียบรอยใหกับ

เมืองก็มีการใชสัญญาเหมือนกับที่เมืองอื่นๆรอบๆไดใชในการทําสัญญากับสถานีตํารวจโบรวารด

รูปแบบที่สามสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเมืองเวสตัน

ไดมีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนในลักษณะสัญญาที่เขียนขึ้นเองระหวางเจาหนาที่

ของเมืองและบริษัทเนื่องจากการปรับปรุงจากรูปแบบสัญญาที่มีอยูแลวทําไดยากสัญญาที่มี

ลักษณะเฉพาะของเมืองเวสตันนี้มีความตางที่มีการทําสัญญาทําสัญญาจางจากเอกชนใน

ทั้งหมดของขั้นตอนในการทําสัญญาจางมีการออกแบบสัญญาโดยผูจัดการเมือง

และทนาย

2.4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการทําสัญญาจางในทองถิ่นของประเทศไทย 

ตินปรัชญพฤทธิ์และคณะ ไดทําการศึกษาการปรับบทบาทหนวยงานของรัฐ

เพื่อใหเอกชนมีสวนรวมดําเนินการรายงานวิจัยเสนอสํานักงานกพกลุมระบบราชการกทม

โดยการศึกษาเชิงปริมาณถึงความเปนไปไดในการปรับบทบาทหนวยงานของรัฐวางานราชการ

ประเภทใดที่ควรใหเอกชนมีสวนรวมดําเนินการรวมถึงการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารที่เปน



 

ขาราชการพลเรือนที่มีตอนโยบายแนวทางกลวิธีในการที่ใหเอกชนมีสวนรวมดําเนินการในกิจการ

ของรัฐผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีสวนทําใหการปรับบทบาทหนวยงานของรัฐประสบ

ความสําเร็จคือความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาลความเด็ดเดี่ยวของผูนํา

รัฐบาลการยอมรับความเปลี่ยนแปลงจากกลุมขาราชการการมีหนวยงานถาวรที่รับผิดชอบ

โดยตรงการมีระบบราชการที่ยึดหยุนและปรับเปลี่ยนงายการที่ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะไดรับ

บริการที่ดีและความพรอมของเอกชนที่จะเขามาดําเนินการโดยงานที่ควรใหเอกชนมีสวนรวม

ดําเนินการคืองานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความสะอาดงานดูแลและบํารุงรักษาอาคาร

สถานที่งานบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณในสํานักงานงานบริการดานยานพาหนะงาน

พัฒนาบุคคลงานวางระบบคอมพิวเตอรและงานสํารวจและบันทึกขอมูลทางสถิติซ่ึงขาราชการ

เห็นวาควรใหเอกชนมีสวนรวมดําเนินงานในทุกๆงานที่มีอยูในสวนราชการ

เสาวคนธสุดสวาสดิ์และคณะ ไดทําการศึกษาความเปนไปไดของการแปรสภาพ

การบริหารทรัพยากรน้ําใหเปนกิจกรรมเอกชนรายงานวิจัยเสนอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยสกวโดยวิธีการศึกษาจากเอกสารการเก็บรวบรวมภาคสนามดวยแบบสอบถามและ

สัมภาษณและนํามาขอมูลมาวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผลการศึกษาพบวาความ

เปนไปไดของการแปรสภาพการบริหารทรัพยากรน้ําใหเปนกิจกรรมเอกชนคือบริษัทสามารถ

วางแผนออกแบบกอสรางในโครงการขนาดใหญสําหรับองคกรผูใชน้ํานั้นมีความเหมาะสมใน

การจัดการโครงการขนาดกลางสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรที่มีความเปนไปไดมากคือ

อบตที่สามารถจัดการระบบชลประทานขนาดเล็กงานสูบน้ําชวยเหลือชาวนาชาวสวนบอบาดาล

สวนอบจและเทศบาลเหมาะกับโครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติสวนรูปแบบการ

แปรสภาพการบริหารทรัพยากรน้ําใหเปนกิจกรรมเอกชนไดแกการใหเอกชนบริหารจัดการดูแล

และบํารุงรักษาทําสัญญาบริหารสัญญาจางเหมาการเก็บคาบริการการถายโอนการบริหาร

ชลประทานการอนุญาตรูปแบบที่กําหนดโดยกฎหมายและรัฐมนตรี

ประยงคเต็มชวาลา ไดทําการศึกษาการปรับบทบาทภาครัฐเปนเอกชนกรณีศึกษา

โรงพยาบาลรัฐรายงานวิจัยเสนอสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสํานักงานกพ

โดยการวิจัยเอกสารและวิจัยเชิงสํารวจในชวงวันที่ มกราคม กันยายนพศ

ครอบคลุมพันธะกิจตางๆไดแกบริการอาหารของโรงพยาบาลบริการซอมแซมและบํารุงรักษา

ครุภัณฑและอุปกรณทางการแพทยบริการรักษาความสะอาดบริการรักษาความปลอดภัยบริการ

ดานซักรีดและศูนยเปลสําหรับผูปวยโดยศึกษาโรงพยาบาลศูนยโรงพยาบาลทั่วไปและ

โรงพยาบาลชุมชนรวมทั้งสิ้นแหงผลการวิจัยพบวาการทําสัญญาจางสามารถประหยัด



 

คาใชจายและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสามารถปรับลดขนาดองคการภาครัฐไดเปนอยาง

ดีและไดเสนอแนะใหมีการสงเสริมขยายผลไปยังพื้นที่อ่ืนๆโดยอาจจะครอบคลุมการจางเหมา

จากภาครัฐอื่นๆตอไปและเสนอใหพิจารณาการเปดโอกาสใหผูที่เกษียณอายุหรือผูที่เกษียณอายุ

กอนกําหนดสามารถรับงานจางเหมาไดดวยโดยใหแนวคิดวาการทําสัญญาจางตองอยูบนพื้นฐาน

ของการศึกษาวิเคราะหการแขงขันภายใตกลไกการตลาดที่มีกติกาแหงความเสมอภาคและ

ยุติธรรมและการทําสัญญาจางทางการแพทยและสาธารณสุขนั้นจําเปนตองใหความสําคัญกับ

คุณภาพมาตรฐานความเสมอภาคในการแขงขันมีราคาที่ยุติธรรมสําหรับประชาชนผูบริโภคเปน

สําคัญดวย 

โกวิทยกังสนันท ไดทําการศึกษาการถายโอนภารกิจดวยการซื้อบริการจาก

หนวยงานภายนอกของเทศบาลรายงานวิจัยเสนอสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ

สํานักงานกพโดยการสํารวจเอกสารการออกแบบสอบถามสุมตัวอยางการสัมภาษณเชิงลึก

และการประชุมกลุมยอยผลการศึกษาในขอบเขตหลักดานคือ ดานการสํารวจความ

คิดเห็นของผูบริหารเทศบาลพบวาผูบริหารเทศบาลสวนใหญเห็นดวยกับการใหเอกชนดําเนินการ

แทนในดานเทาที่จําเปนและเอกชนทําไดดีกวาเชนการซื้อบริการในงานรักษาความสะอาด

สาธารณะความสะอาดสํานักงานและงานเอกสาร ดานการตรวจสอบสถานภาพปจจุบันและ

แนวโนมการซื้อบริการจากหนวยงานภายนอกของเทศบาลพบวาเทศบาลนครมีความพรอมใน

ดานตางๆรวมถึงไดดําเนินการซื้อบริการจากหนวยงานภายนอกมากกวาเทศบาลเมืองและ

เทศบาลตําบล ดานปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของการซื้อบริการมีสาเหตุมาจากงบประมาณ

จํากัดความไมยึดหยุนในทางปฏิบัติของกฎหมายระเบียบข้ันตอนวิธีปฏิบัติขาดการสนับสนุน

นโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหารเทศบาลผูประกอบการภาคเอกชนในทองถิ่นขาดความพรอม

การตอตานของบุคลากรในเทศบาลบุคลากรไมมีความสามารถความรูความสามารถในการ

ดําเนินการและผูบริหารเทศบาลทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติมีผลประโยชนผูกพันกับสถานภาพ

เดิมและ ดานประเด็นสําคัญและขอเสนอแนะการปรับปรุงการซื้อบริการจากหนวยงาน

ภายนอกของเทศบาลพบวาตองปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อบริการจาก

หนวยงานภายนอกใหมีความยึดหยุนและเพิ่มใหเทศบาลทางเลือกที่หลากหลายรวมถึงการ

พัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการซื้อบริการจากหนวยงาน

ภายนอกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและกลุมประชาสังคมในการซื้อบริการภายนอก

วิษณุทรัพยสมพลและคณะ ไดทําการศึกษาการเพิ่มบทบาทใหเอกชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวของกับการกอสรางและการบํารุงรักษารายงานวิจัยเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสํานักงานกพเพื่อสํารวจศึกษาความเหมาะสมและความ



 

เปนไปไดในการแปรสภาพภารกิจของสวนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกอสรางต้ังแตข้ันตอน

การสํารวจและการออกแบบกอสรางการควบคุมกอสรางและการบํารุงรักษาวาภารกิจใดที่สวน

ราชการสามารถทําสัญญาจางจากภาคเอกชนไดและเพื่อสํารวจความพรอมและศักยภาพของ

ภาคเอกชนที่สามารถรองรับงานตามภารกิจจากสวนราชการไดโดยทําการศึกษาและวิเคราะห

ขอมูลในสวนราชการของ หนวยงานหลักไดแกกรมโยธาธิการสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท

รพชกรมทางหลวงกรมชลประทานและรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากสวนราชการและ

เอกชนถึงความพรอมของภาคเอกชนที่จะรองรับงานจากสวนราชการจากผลการศึกษาพบวาใน

การกอสรางและการบํารุงรักษาในสวนของงานบูรณะสวนใหญมีการจางเหมาใหเอกชน

ดําเนินการเปนสวนใหญคิดเปนสัดสวนมากกวา และภาครัฐยังคงมีการดําเนินงานเอง

ประมาณ ในสวนงานสํารวจและออกแบบงานควบคุมการกอสรางและงานบํารุงปกติ

โดยสาเหตุหลักในการภาครัฐยังคงดําเนินการเองเนื่องมาจากเหตุผลสําคัญที่หนวยงานรัฐยังมี

บุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรอยูและการดําเนินงานเองทําใหเปนการฝกประสบการณใหกับ

บุคลากรของภาครัฐสาเหตุตอมาเพราะภาครัฐมองวาเอกชนยังไมมีความพรอมหรือความ

ชํานาญในงานดังกลาวหรืออาจทําไดแตเสียคาใชจายที่สูงกวาภาครัฐทําเองนอกจากนี้งาน

ดังกลาวอาจมีขนาดเล็กมีมูลคางานนอยทําใหไมคุมในการจัดจางเอกชนอยางไรก็ตามถือวา

เอกชนมีศักยภาพและความพรอมในการเขามารองรับภารกิจไดดีในระดับหนึ่งโดยในสวนของงาน

การกอสรางและการบํารุงรักษางานบูรณะมีบริษัทเอกชนที่รับจางงานดังกลาวอยูเปนจํานวนมาก

ทําใหมีการแขงขันกันสูงจึงทําใหไดงานที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่ไมสูงเกินไปและประเด็นหลักที่

ใชในการพิจารณาแบงชั้นผูรับจางประกอบดวยฐานะทางการเงินผลงานการกอสรางที่ผานมาใน

อดีตจํานวนบุคลากรและจํานวนเครื่องมือและเครื่องจักรที่บริษัทผูรับจางมีอยูโดยในสวนของ

งานที่ภาครัฐยังคงดําเนินการเองเปนสวนใหญนั้นเอกชนมีความเห็นวาตนมีความพรอมและมี

ความสนใจที่จะเขามารวมดําเนินการในภารกิจตางๆถาภาครัฐมีนโยบายที่จะโอนถายงานมาให

เอกชนดําเนินการดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเตรียมความพรอมในการดําเนินการตางๆ

รวมถึงมีแนวทางในการรองรับการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนเพื่อรองรับการทําสัญญาจางจาก

ภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพดังนี้ การพัฒนารูปแบบวิธีการหรือรูปแบบสัญญาในการทํา

สัญญาจางจากภาคเอกชนใหมีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทและ

ความรับผิดชอบของผูรับจางเพื่อปองกันปญหาที่เกิดจากแบบที่ไมมีคุณภาพ ศึกษาเกี่ยวกับ

แนวทางในการจายคาตอบแทนในสัญญาที่เหมาะสมและเปนธรรมกับลักษณะงานตางๆงาน

สํารวจที่มีลักษณะงานแตกตางจากงานออกแบบเปนตนและทําการเก็บขอมูลเพื่อกําหนดเปน



 

แนวทางมาตรฐานในการจางอยางคราวๆไดขอควรระวังในการคัดเลือกผูรับจางที่ควรมีการ

พัฒนาวิธีการใหมีความชัดเจนโปรงใสทําใหภาคเอกชนเกิดการแขงขันกันอยางแทจริงเพราะเปน

การพิจารณาขอเสนอทางเทคนิคซ่ึงวิธีเดิมอาจจะพึ่งพาความเห็นสวนบุคคลมากเกินไป เนน

การประสานงานระหวางภาครัฐผูเปนเจาของงานและเอกชนผูรับจางในชวงการออกแบบโดย

อาจจะมีการนําเสนอแบบเปนระยะๆเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของเจาของงานและเพื่อ

ลดความผิดพลาดของแบบและ ภาครัฐควรมีการทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงขอมูลดาน

คาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออมเพื่อเปรียบเทียบระหวางการจางใหเอกชนดําเนินการ

กับการที่ภาครัฐดําเนินการเอง

จุฑารสกาญจนสาย ไดทําการศึกษาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในองคการรับสง

สินคาและพัสดุภัณฑรสพงานวิจัยเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจากการศึกษาพบ

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของรสพไดแกปญหาดานการบริหารจัดการและโครงสราง

องคการปญหาดานบุคลากรปญหาดานการดําเนินธุรกิจปญหาดานการตลาดซ่ึงสามารถสรุป

แนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรสพคือการยุบกิจการรสพไปเปนไดนอยมากเนื่องจาก

เปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหรัฐบาลแตการจางเอกชนเขามาบริหารแทนก็ไมมีหลักประกันวาผล

ประกอบการของรสพจะดีข้ึนหรือไมนอกจากนี้สามารถปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการดาน

บุคลากรดานการเงินดานประกอบการของรสพไดทันทีเพื่อใหมีผลประกอบการที่ดีข้ึนและ

จัดการคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใหกระทรวงคมนาคมเขามากํากับดูแลใหรสพโดยไม

จําเปนตองจางเอกชนเขามาบริหารแทน

อารีพงศภูชอุมและคณะ ไดทําการศึกษาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ

ของไทยโดยสามารถแยกรูปแบบการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจของไทยเปนสาขา

คือสาขาพลังงานสาขาขนสงและสาขาการประปาซ่ึงมีสาเหตุที่นําไปสูการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน

ไดแกปญหาดานการบริหารจัดการดานบุคลากรดานระบบบัญชีการเงินและระบบใหขอมูลใน

การบริการความซ้ําซอนในการดําเนินงานการขาดแคลนเงินทุนโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจ

ดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจดานแรงงานรวมถึงปญหาที่เกิด

จากภายนอกรัฐวิสาหกิจไดแกองคการคาโลกและการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในชวงป

จากการศึกษาถึงการวิจัยในเรื่องการทําสัญญาจางในเมืองไทยพบวาการศึกษาถึง

ประสิทธิผลของการนําวิธีการทําสัญญาจางไปใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดแคลนซึ่งจะ

ทําใหการพัฒนาการนําวิธีการทําสัญญาจางไปใชทําไดยากเพราะไมทราบวาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนําไปใชเปนอยางไรควรแกไขอยางไรเพื่อนําเสนอแนะเปนนโยบายตอไป



 

2.5  ทฤษฎีตัวการและตัวแทน (Principal-Agency Theory) 

 
แนวคิดของทฤษฎีตัวการและตัวแทน ไดพัฒนาโดยนัก

เศรษฐศาสตร เพื่ออธิบายความสัมพันธทางสัญญาของผูมีสวนได

สวนเสียผูจัดการและพนักงานในองคการธุรกิจเอกชนในปญหาที่เกิดขึ้นในองคการเมื่อเจาของ

ไมไดเปนผูควบคุมการผลิตเองตอมาจึงไดขยายออกไปประยุกตใชเพื่ออธิบายความสัมพันธใน

สาขาตางๆเชนบัญชีเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารรัฐกิจเชนความสัมพันธระหวาง

ประชาชนและผูแทนทางการเมืองรัฐมนตรีและขาราชการประจําเมื่อนําทฤษฎีตัวการและ

ตัวแทนมาใชในการอธิบายความสัมพันธของเทศบาลในฐานะที่เปนผูวาจางและผูรับเหมาใน

ฐานะตัวแทนเมื่อนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช 

ทฤษฎีตัวการและตัวแทนมองวาพฤติกรรมของมนุษยสามารถอธิบายไดในรูปแบบของ

สัญญา โดยที่บุคคลฝายหนึ่งผูวาจางตัวการจะเขามาทําการตกลงแลกเปลี่ยน

กับอีกฝายหนึ่งผูรับจางตัวแทนกลาวคือฝายตัวแทนจะไดรับมอบหมายอํานาจ

หนาที่การตัดสินใจบางอยางใหรับผิดชอบดําเนินการตางๆแทนฝายตัวการตามเงื่อนไขสัญญา

หรือขอตกลงรวมกันระหวางทั้งสองฝาย โดยฝายตัวแทนจะไดรับ

รางวัลตอบแทนการดําเนินงานของตนในระดับที่ยอมรับซึ่งกันและกันความสัมพันธระหวาง

ตัวการและตัวแทนดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นมาจากขอจํากัดบางประการของฝายตัวการเองเชนขาด

ทักษะและความรูความสามารถบางอยางที่มีความจําเปนหรือเปนไปตามหลักของการแบงงาน

กันทํา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ทฤษฎีดังกลาวนี้มีขอสมมติพื้นฐานเกี่ยวกับปจเจกบุคคลวาเปนผูมีเหตุผลพยายาม

แสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดและคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวเปนหลักทําใหเกิดความขัดแยง

เกี่ยวกับผลประโยชน ระหวางฝายตัวการและฝายตัวแทนคอนขางสูง

อันเนื่องมาจากความสัมพันธระหวางสองฝายนี้มักจะมีลักษณะในแบบไมสมดุล

กลาวคือฝายตัวแทนมักอยูในสถานะที่มีขอไดเปรียบในแงของขอมูลขาวสาร

และในความไมแนนอนของสถานการณ โดยเฉพาะกระบวนการผลิต

หรือการแปรสภาพทรัพยากรใหออกมาเปนผลผลิตตามเงื่อนไขหรือความประสงคของฝายตัวการ

จึงทําใหฝายตัวแทนมักจะฉกฉวยและใชประโยชนจากในสภาพการณดังกลาวในการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวปญหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถแยกออกไดเปนสองลักษณะ

กลาวคือการไมสามารถวัดผลหรือสังเกตพฤติกรรมของตัวแทนเมื่อไดทําสัญญาไปแลว



 

และการขาดขอมูลอยางเพียงพอกอนทําสัญญา

สามารถแสดงความสัมพันธไดดังภาพที่

ภาพที่ 2.1ความสัมพันธของตัวการและตัวแทน

แหลงที่มา:

การไมสามารถวัดผลหรือสังเกตพฤติกรรมของตัวแทนเมื่อไดทําสัญญาไปแลว

เปนพฤติกรรมการฉวยโอกาสของตัวแทนโดยอาศัยความไดเปรียบในแงของขอมูล

ขาวสารมักจะทําใหตัวแทนแสวงหาผลประโยชนสวนตัวใหมากกวาแมวาจะขัดกับเปาหมายของ

ตัวการก็ตามทําใหตัวการตองพยายามที่จะปองกันโดยตองควบคุมตัวแทนอยางใกลชิดในการ

สรางระบบการติดตามตรวจสอบตัวแทนเพื่อใหกระทําการอยางสอดคลองกับผลประโยชนของ

ตัวการสรางกลไกที่จะจูงใจใหตัวแทนกระทําการอันเปนผลประโยชนของตัวการเสมอโดยหวังวา

จะทําใหผูปฏิบัติงานขยันขันแข็งและมุงสูเปาหมายของหรือสรางกลไกเชิงบังคับใหเปนตัวแทนที่ดี

การขาดขอมูลอยางเพียงพอกอนทําสัญญา เปนสถานการณที่ตัวการ

ตัดสินใจที่จะทําสัญญากับตัวแทนโดยที่ไมมีความรูที่แทจริงถึงความเสี่ยงและผลที่ตามมาเกิด

จากการที่ตัวแทนใชความไดเปรียบในแงของขอมูลขาวสารและขาดขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับ

ตัวแทนในดานความสามารถหรือประสบการณทําใหตัวการอาจเลือกตัวแทนที่ไมดีที่สุดดังนั้น

ตัวแทนจึงตองมีการพัฒนาใหสัญญามีขอระบุที่ชัดเจนและมีการประเมินความสามารถกอนที่จะ

เขาทําการเสนอราคา



 

อยางไรก็ดีฝายตัวการสามารถควบคุมและปองกันไมใหฝายตัวแทนแสวงหาผลประโยชน

สวนตัวไดโดยอาศัยวิธีการตางๆทั้งในรูปแบบของการสรางแรงจูงใจและมาตรการบังคับเชน

การเจรจาตอรองการระบุเงื่อนไข และการกํากับตรวจสอบใหเปนไปตามสัญญา

หรือขอตกลงแตวิธีการดังกลาวอาจทําใหเกิดภาระตนทุนคาใชจายแกฝายตัวการ

และอาจจะแปรผันเพิ่มมากขึ้นตามลําดับหากพบวามีผลประโยชนที่ขัดแยงและแตกตาง

กันในระดับที่คอนขางสูงตามนัยของทฤษฎีดังกลาวจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุง

ระบบความสัมพันธในเชิงพันธะสัญญา ระหวางฝายตัวการและฝาย

ตัวแทนใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นและพยายามลดความเสี่ยงหรือตนทุนคาใชจายในการควบคุม

ฝายตัวแทนลงใหไดมากที่สุด

ไดมีการศึกษาถึงประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางโดยใชทฤษฎี

ตัวการและตัวแทนตั้งแตชวงปคศ เปนตนมามีแนวความคิดในการที่ตัวการตองดูแลและ

ควบคุมตัวการอยางใกลชิดและระมัดระวังในแตละกระบวนการของวิธีการทําสัญญาจางจาก

เอกชนโดยผูที่การศึกษาโดยใชทฤษฎีตัวการและตัวแทนไดพบปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล

การบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางแตกตางกันไปเนื่องจากระยะเวลาหนวยที่

ทําการศึกษาเชนรัฐบาลกลางรัฐบาลทองถิ่นชนิดของการบริการสาธารณะจํานวนตัวอยาง

การศึกษาที่แตกตางกันเชน ไดทําการศึกษาการทําสัญญาจางจากเอกชนในระดับ

รัฐบาลกลางของอเมริกาและไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับตัวการวาตองสรางใหเกิดการแขงขันมีการ

ระบุถึงขอกําหนดที่ดีมีการวัดสมรรถนะการทํางานของตัวแทนมีการควบคุมตัวแทนดวยความ

ระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีผูที่ทําการศึกษาและพบปจจัยหลัก

ทําการศึกษาการทําสัญญาจางจากเอกชนในการทําความสะอาดพบวาตองมีการตรวจสอบ

คุณสมบัติกอนดานประสบการณของผูรับจางมีขอระบุในสัญญาและการบังคับใชที่ดีสวน

พบวาปจจัยที่ทําใหเกิดประสิทธิผลคือการแขงขันความ

พอเพียงของทรัพยากรการวางแผนการวัดผลงานการฝกอบรมผูจัดการการประเมินผลและ

ความสามารถในการจัดการนอกจากนั้นการศึกษาของ ยังพบวาปจจัยที่ทําให

เกิดประสิทธิผลคือความไวใจระหวางกันการประเมินผลผูรับจางความรูของเจาหนาที่รัฐการ

รวมกันแกปญหาการสนับสนุนจากการเมืองและการเงินที่เพียงพอ

จากการทบทวนแนวความคิดและการวิจัยที่เกี่ยวของในทฤษฎีตัวการและตัวแทนทําให

สามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางไดแก

การแขงขันของผูเขารวมเสนอราคาประสบการณของภาครัฐการควบคุมผูรับจางขอกําหนดใน

สัญญาและการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา การติดตอสื่อสารระหวางกันมี

รายละเอียดของแตละปจจัยดังนี้



 

2.5.1  ประสบการณของภาครัฐ 

การนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในการใหบริการสาธารณะของทองถิ่นประสบการณ

ของเจาหนาที่ภาครัฐในองคการปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิด

ประสิทธิผลประสบการณสามารถแบงไดเปนประสบการณในดานเทคนิคความรูในการบริการ

สาธารณะนั้นๆและประสบการณในการบริหารจัดการสัญญาดวยวิธีการทําสัญญาจาง

ความสามารถของเจาหนาที่ในเรื่องความรูในการใหบริการสาธารณะและการบริหารจัดการ

สัญญาจําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองใหความสําคัญและใหการฝกอบรมเพื่อที่จําไดมี

ความสามารถในการเตรียมเอกสารการประกวดราคาการประเมินผลการประกวดราคาการตอบ

คําถามผูเขาแขงขันกอนที่จะมีการประกวดราคาการควบคุมผลการดําเนินงานและการจัดการกับ

ปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาดานผลการดําเนินงาน

หนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูซ้ืออยางฉลาด

นั่นคือเจาหนาที่จะตองมีความรูวาจะซื้ออะไรและซื้ออะไรที่ไดมาเจาหนาที่ที่จะบริหาร

จัดการสัญญาไดตองมีการฝกอบรมใหมีความรูในดานการใหบริการนั้นๆเนื่องจากอาจจะเคย

ใหบริการงานนั้นๆมากอนทําใหรูเปาหมายวาตองการอะไรจากวิธีการทําสัญญาจางทําใหมี

ความสามารถในตรวจสอบความรับผิดชอบไดทําใหการควบคุมเปนไปไดงายเพราะรูวาจะไดอะไร

ทําใหการควบคุมมีประสิทธิผล 

 

2.5.2  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา (Contract Specificity) 

การเขียนขอกําหนดในสัญญา เปนอีกหนึ่งตัวแปรที่มี

ความสําคัญตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางเปนการระบุถึง

รายละเอียดตางๆขอกําหนดสิ่งที่ตองการในดานการจัดหาบริการสาธารณะแทนภาครัฐเชน

ระดับคุณภาพการแกปญหาเมื่อผิดสัญญาเชนการฟองรองตามกฎหมายหรือเงินค้ําประกัน

เนื่องจากผูรับจางเสนอราคาที่คิดวาทําไดมีคุณภาพตรงตามที่กําหนดต้ังแตกระบวนการ

เสนอราคาโดยยึดขอกําหนดที่หนวยงานภาครัฐเขียนขึ้นดังนั้นถาหนวยงานภาครัฐไมมี

ความสามารถความชํานาญหรือไมสนใจในการเขียนขอกําหนดในสัญญาใหรัดกุมตรงตาม

เปาหมายที่ตองการเขียนกํากวมก็จะเปนการเปดชองใหผูรับจางหาประโยชนสวนตนตามทฤษฎี

ตัวการและตัวแทนซึ่งไมไดเปนความผิดของผูรับจางเลยแตเปนความผิดพลาดของหนวยงาน

ภาครัฐทําใหเกิดความเสี่ยงทั้งการไมสามารถวัดผลหรือสังเกตพฤติกรรมของตัวแทนเมื่อไดทํา



 

สัญญาไปแลว และการขาดขอมูลอยางเพียงพอกอนทําสัญญา

การเขียนขอกําหนดในสัญญาที่ชัดเจนถึงบริการสาธารณะที่ตองการมีรายละเอียด

ครบถวนเขาใจงายจะชวยใหการควบคุมผูรับจางทําไดงายขึ้น

เนื่องจากเมื่อเกิดขอโตเถียงก็สามารถนําขอกําหนดในสัญญามาดูไดโดยไมตองตีความการที่ผูรับ

จางจะทําเพื่อประโยชนสวนตัวโดยใชชองโหวของขอกําหนดในสัญญาทําไดยากขึ้นทําให

ประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ผูรับจางจัดหาไดที่มีคุณภาพตามเปาหมายที่รัฐบาลทองถิ่น

กําหนดไวต้ังแตแรก

ดังนั้นประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางจะเกิดขึ้นไดหนวยงาน

ภาครัฐตองมีการเขียนขอกําหนดในสัญญาที่มีความถูกตองแมนตรงครอบคลุมไมกํากวมดวย

ภาษาที่เขาใจงาย ผลจากการศึกษาพบวาขอกําหนดในสัญญาที่ไม

คลุมเครือเขาใจงายสงผลใหเกิดประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นในอเมริกามีการนําวิธีนี้มาใชเปนจํานวนมากทําใหเกิดความชํานาญใน

การเขียนขอกําหนดในสัญญาทําใหผูรับจางไมสามารถบิดเบือนได

 
2.5.3  การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา 

การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาใหตรงตามที่ไดระบุไวกอนที่จะเขารวม

เสนอราคาในรางเชิญชวนเขารวมเสนอราคาไดระบุคุณสมบัติของผูรับจางที่จะเปนเงื่อนไขในการ

พิจารณาดานราคาตอไป คุณสมบัติของผูรับจางในดานตางๆ

เชนประสบการณความสามารถทางการเงินบุคคลากรเครื่องมือเปนตนวาจะสามารถใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนตามที่ไดต้ังเปาหมายไวหรือไม เพื่อชวยใหเจาหนาที่

ภาครัฐสามารถลดปญหาที่จะเกิดตามมาในขั้นตอนการคัดเลือกผูรับจางวาจะเลือกใครการ

ประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาจะชวยใหเจาหนาที่มีขอมูลของผูเขาเสนอราคาแตละ

รายถึงความสามารถในการผลิตและใหบริการสาธารณะซ่ึงจะเกี่ยวของกับคุณภาพของบริการ

สาธารณะที่จะตามมาเมื่อไดรับการทําสัญญาแลวผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติตามที่ระบุเมื่อ

มาแขงกันทางดานราคาจะไดเปนการแกปญหาที่จะเกิดจากผูเสนอราคาที่มีคุณภาพการทํางานที่

สูงและต่ํามาแขงกันทางดานราคาผูเสนอาคาที่มีคุณภาพการทํางานที่ตํ่ายอมเสนอราคาไดตํ่า

กวาการพิจารณาเลือกผูเสนอราคาที่ตํ่าสุดโดยไมมีการประเมินคุณสมบัติของผูเสนอราคากอน

ยอมกอใหเกิดปญหาเรื่องคุณภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามมาถาไมมีการ

ประเมินคุณสมบัติของผูเสนอราคาจะทําใหอาจไดผูรับจางที่ไมดีมาตั้งแตตนเนื่องจากการ



 

คัดเลือกผูรับจางในการใหบริการสาธารณะเราจะทราบเฉพาะราคาที่ผูรับจางเสนอวาจะสามารถ

ทําใหลดตนทุนในการใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดเทาไหรสวนทางดานคุณภาพการ

ใหบริการของผูรับจางหนวยงานภาครัฐจะไมทราบลวงหนาเนื่องจากยังไมมีการสงมอบบริการณ

วันที่ทําการเสนอราคานั้นจะทราบคุณภาพการทํางานของผูรับจางไดจากผลงานในอดีตซึ่งก็ไมได

เปนหลักประกันวาผลงานในอนาคตจะเปนอยางไรจึงตองมีการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวม

เสนอราคาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูรับจางในดานตางๆต้ังแตตน

มีความสําคัญตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาในดานตาง

กๆอนที่ทําการเสนอราคาจะชวยใหไดผูรับจางที่มีคุณสมบัติในการดําเนินงานตามที่ตองการได

เปนการกรองอีกครั้งหนึ่งการทํางานของผูรับจางที่มีคุณภาพสูงในการที่จะรักษาระดับของ

ช่ือเสียงไวทําใหสงผลถึงการควบคุมผูรับจางทําไดงายขึ้น

 
2.5.4  การแขงขันของผูเขารวมเสนอราคา (Competition) 

การแขงขันเปนปจจัยที่มีการกลาวถึงอยางมากในการที่จะทําใหการทําสัญญาจาง

ประสบความสําเร็จเนื่องจากเมื่อมีผูเขารวมทําการเสนอราคาหลายรายเมื่อเอกชนตองการที่จะ

ไดงานจะตองเสนอราคาที่ตนคิดวาทําไดในมาตรฐานตามที่กําหนดทําใหราคาลดลงมาเพื่อ

ตองการที่จะไดสวนแบงทางการตลาดโดยอาศัยความสามารในการบริหารทรัพยากรขององคการ

อยางมีประสิทธิภาพทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถจัดหาบริการสาธารณะใหกับประชาชนดวย

ตนทุนที่ลดลงหนวยงานภาครัฐสามารถนําเงินที่เหลือไปใชในการพัฒนาดานอื่นๆไดเพิ่มขึ้น

โดยการแขงขันในระหวางการประกวดราคาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการทําสัญญาจางจาก

เอกชนประสบความสําเร็จเปลี่ยนจากการผูกขาดการบริการภาครัฐมาใหทุกกลุมที่มี

ความสามารถเขามาแขงขันโดยวัดที่ความสามารถในการบริหารงานและทรัพยากรที่มีและจะทํา

ใหภาครัฐเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการตอบสนองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การ

แขงขันตองสรางใหสภาพแวดลอมและในขั้นตอนกระบวนการจัดหาใหมีการแขงขันดวยเชน

จํานวนผูเขาแขงขันที่มีจํานวนมากรายมีการทําประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วถึงมีการสงเอกสาร

เชิญชวนไปยังบริษัทตางๆเขียนขอกําหนดที่ไมมีการกีดกันการเขาเสนอราคาของผูรับจางรายใด

สามารถใหพนักงานภาครัฐเขารวมทําการแขงขันเสนอราคาดวยทําใหภาครัฐมีโอกาสในการเลือก

ผูรับจางที่ตรงกับความตองการมากที่สุดไดดี

และการแขงขันจะทําใหตนทุนลดลงซ่ึงถือวามีประสิทธิผลเมื่อวัดทางดานประสิทธิภาพ



 

ไมไดมาจากการที่เอกชนเขามาทํางานแต

เกิดจากการแขงขัน ดังนั้นการที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลการบริการสาธารณะ

โดยวิธีการทําสัญญาจางผูบริหารภาครัฐที่นําการทําสัญญาจางจากเอกชนมาใชตองสรางใหเกิด

การแขงขันใหเปนไปไดมากที่สุด

2.5.5  การควบคุมผูรับจาง 

การควบคุมเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางเปาหมายของการควบคุมคือตองการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน

ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน การควบคุมมีความสําคัญ

มากโดยทฤษฎีตัวการและตัวแทนไดกลาววาผูรับจางที่เปนตัวแทนมักกระทําสิ่งซึ่งไมใช

ประโยชนของตัวการแตมักจะเปนไปเพื่อประโยชนของตนและเปนการยากที่ผูวาจางจะมีขอมูล

ครบถวนเกี่ยวกับการทํางานจริงในการผลิตบริการสาธารณะดังนั้นจึงตองมีการควบคุมเพื่อให

บรรลุตามขอตกลงการควบคุมถึงพฤติกรรมและผลงานของผูรับจางมีจุดประสงคหลายประการ

เชนทําใหผูบริหารภาครัฐทราบถึงผลงานในระหวางสัญญาเมื่อมีการกระทําที่ไมเหมาะสมเปนไป

เพื่อประโยชนตัวเองใหบริการไมมีคุณภาพหรือไมตรงกับวัตถุประสงคจะไดทําการแกไขได

ทันทวงทีกอนที่จะเกิดความเสียหายไปมากกวานี้นอกจากนั้นยังชวยในการตรวจจับปญหาหรือ

ผลงานที่ไมสม่ําเสมอซ่ึงจะเปนตัวชี้วัดที่จะบอกวาปญหากําลังจะเกิดขึ้นตามมาการควบคุมจะ

ชวยใหฝายบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับเปาหมายในการใหบริการสาธารณะและวิธีการจะทําให

บรรลุถึงผลนั้นในอนาคต การควบคุมตองควบคุมในหลายสวนและบอยครั้ง

เชนควบคุมผลงานทั้งในกระบวนการเวลาผลผลิตปจจัยนําเขาในหลายๆดานไปพรอมๆกัน

มีการนําเครื่องมือมาชวยในการควบคุมเชนการตรวจสอบ

ภาคสนามถึงความกาวหนาในงานเปนการปองกันกอนที่ปญหาจะเกิดควบคุมจากเรื่องรองเรียน

ที่ไดรับรายงานของผูรับจางสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนเปนวิธีการควบคุมโดยใชขอมูล

ขาวสารจะทราบก็ตอเมื่อปญญาไดเกิดขึ้นแลว 

จากการศึกษาพบวาตองมีการควบคุมการควบคุมเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหมีผลงาน

ดีข้ึนโดยตองมีการใหรางวัลหรือลงโทษทางกฎหมายกําหนดไวในสัญญาเนื่องจากผูวาจางมี

ขอมูลถึงผลการปฏิบัติงานที่ไมครบถวนในการปองกันไมใหผูรับจางหาประโยชนสวนตัวจนทําให

ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพลดลง จาก

เจาหนาที่ภาครัฐเพื่อใหม่ันใจวาจะไดรับบริการตามที่ตกลง ซ่ึงระดับความยาก

งายของการควบคุมขึ้นอยูกับระดับงานผูวาจางตองทราบวิธีการทํางานในบริการสาธารณะ



 

ประเภทนั้นเพื่อเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสม มีการควบคุมตัวแทนดวยความ

ระมัดระวัง ดังนั้นการควบคุมผูรับจางเพื่อใหเกิดประสิทธิผลการบริการสาธารณะ

โดยวิธีการทําสัญญาจางตองใชเครื่องมือหลายชนิดมีการควบคุมในผลงานหลายดานพรอมกัน

รวมทั้งตองตรวจสอบบอยๆอยางไรก็ดีมีการพบวาการควบคุมไมมีอิทธิผลตอประสิทธิผลการ

บริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางในโครงการที่สวนทองถิ่นนํามาใชในอเมริกา

 

 
2.5.6  การติดตอสื่อสารระหวางกัน 

ความสามารถในการสื่อสาร คือความสามารถใน

ติดตอสื่อสารคนในองคการถึงการตัดสินใจในการใชวิธีการทําสัญญาจางการวางแผนเชิงกลยุทธ

ในสวนของผูมีสวนไดเสียทั้งหมดรวมทั้งพนักงานดวย นอกจากนั้น

ยังเปนการติดตอสื่อสารกับผูรับจางหรือตัวแทนเมื่อตัวแทนไดเขามาใหบริการสาธารณะกับ

ประชาชนโดยเฉพาะงานที่มีความไมแนนอนมีความซับซอนหรือมีปญหาเกิดขึ้นยิ่งตองการการ

ติดตอสื่อสารระหวางกันเพิ่มมากขึ้นทั้งความถี่และชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลายเชน

ติดตอแบบไมเปนทางการโทรศัพทประชุมตามตารางกําหนดหรือการเขียนเปนตนเพื่อทําความ

เขาใจแกปญหาเมื่อมีการใหบริการไปแลวทั้งในกระบวนการทํางานมาตรฐานของผลการ

ดําเนินการ ถามีการติดตอสื่อสารระหวางกันเปนระยะจะชวยทําใหการควบคุม

และการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากจะทราบปญหาเปนระยะๆและ

แกไขไดทันทวงทีดังนั้นการติดตอสื่อสารระหวางกันทั้งจํานวนความถี่และรูปแบบการ

ติดตอสื่อสารระหวางกันในรูปแบบตางๆจึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริการ

สาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

 
 2.5.7  คุณสมบัติของผูทําสัญญาจาง 

คุณสมบัติของผูทําสัญญาจางคือคุณสมบัติที่ผูรับทําสัญญาจางควรจะมีในการใหบริการ

แทนภาครัฐเพื่อใหเกิดประสิทธิผลโดยถาผูรับจางมีประสบการณของผูทําสัญญาจางและ

ความสามารถในการบริหารงานก็จะทําใหการบริการประสบความสําเร็จไดสูงกวาเนื่องจากบริษัท

ที่มีประสบการณจะมีประสิทธิภาพและตนทุนในการบริหารงานที่ตํ่ากวาภายใตความสามารถที่มี

ไมไดเกิดจากการที่ผูรับจางพยายามเบี่ยงเบนไมทําตามสัญญาโดยการซอนการกระทํา

หรือซอนขอมูลขาวสาร ไมใหผูรับจางรับรู

เมื่อผูรับจางมีประสบการณทําใหไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการที่ตอง



 

มาคอยติดตามไมใหผูรับจางแสวงหาประโยชนสวนตัวและทําใหผูรับทํางานใหเกิดประสิทธิผล

ตามความตองการของผูรับจาง

2.6  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนหนึ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

โดยจะครอบคลุมกระบวนการตางๆดังนี้ การกอรูปนโยบาย

ไดแกลักษณะและความสําคัญของปญหานโยบายการกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายและ

องคการริเริ่มการกอรูปนโยบาย การกําหนดทางเลือกและการตัดสินใจนโยบาย

ไดแกการกําหนดทางเลือกนโยบายทฤษฎีการ

ตัดสินใจเลือกนโยบายปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายรูปแบบของการตัดสินใจเลือก

นโยบายรูปแบบของการตัดสินใจนโยบายและการประกาศใชนโยบาย การนํานโยบายไป

ปฏิบัติ ไดแกความหมายและความสําคัญของของการนํานโยบายไป

ปฏิบัติปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติตัวแบบของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติการนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายปญหาและ

อุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย ไดแก

ความหมายและจุดมุงหมายของการประเมินผลนโยบายแนวทางและตัวแบบการประเมินผลการ

วางแผนการประเมินผลบทบาทและจริยธรรมของผูประเมินผลระเบียบวิธีการประเมินผลและ

บริบททางสังคมและการเมืองของการประเมินผลสมบัติธํารงธัญวงศ  
การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความหมายคือการดําเนินงานใหลุลวงประสบความสําเร็จให

ครบถวนใหเกิดผลผลิตและใหสมบูรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

โดยการรวบรวมคนและทรัพยากรในหนวยงานและกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงาน

สรางความรวมมือและการประสานงานระหวางองคการที่มีภารกิจรับผิดชอบ

รวมกัน โดยมีกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติคือการกําหนด

กฎพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติการคาดหมายผลลัพธจากการนํานโยบายไปปฏิบัติการยินยอม

ปฏิบัติตามของกลุมเปาหมายการพิจารณาผลกระทบจากผลลัพธที่เกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม

เจตนาผลกระทบจากการตัดสินใจของหนวยงานปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบพื้นฐานที่ใชใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสม  
การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะเนื่องจาก

ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอผูตัดสินใจ



 

นโยบายในการไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนเปนผลดีตออนาคตทางการเมืองถา

การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ

กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาและความศรัทธาตอรัฐบาลสงผลกระทบทั้งทางตรง

และทางออมตอหนวยปฏิบัติในการไดรับความไววางใจจากผูกําหนดนโยบายมีผลตอการให

รางวัลและการลงโทษเกิดความคุมคาในการจัดสรรทรัพยากรเชนบุคลากรงบประมาณอุปกรณ

และเวลาในการแกไขปญหาสาธารณะเกิดความกาวหนาในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปา

หมายถึงความอยูดีกินดีและมีความสุขของประชาชนสมบัติธํารงธัญวงศ  
การศึกษาถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะปจจัยตางๆที่มีผลตอการนํานโยบายไป

ปฏิบัติมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในกระบวนการนโยบายสาธารณะดวยเพราะการ

กําหนดนโยบายจะดีเลิศเพียงใดก็ตามแตเมื่อนําไปปฏิบัติแลวเกิดความลมเหลวนอกจากจะ

กอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนตอทรัพยากรของชาติและสูญเสียเวลาอันมีคาไปแลวยังอาจ

สงผลกระทบตออนาคตทางการเมืองของผูกําหนดนโยบายหรือผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติอีกดวยการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการไดแก

แหลงที่มาของนโยบายความชัดเจนของนโยบายการสนับสนุนนโยบายความซับซอนในการ

บริหารงานส่ิงจูงใจของผูปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติ

อยางไรก็ตามสมบัติธํารงธัญวงศ เห็นวาความสําเร็จของ

นโยบายสาธารณะข้ึนอยูกับปจจัยประการคือ การมีเปาประสงคหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน

เพื่อปองกันไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตองมีหนวยงานรับผิดชอบการนํานโยบายไป

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมระบบและกลไกการตรวจสอบอยางใกลชิด ตองมี

งบประมาณสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเหมาะสม ตองไดรับการสนับสนุนจาก

ประชาชนเพื่อแสดงวานโยบายนั้นสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

เนื่องจากนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํามีมากมายซ่ึงแตกตางกันตาม

คุณลักษณะและเปาประสงคของนโยบายมีหลายประเภทดวยกันโดยเฉพาะนโยบายเพื่อการ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชนเพื่อใหประชาชนไดรับการใหบริการอยางเสมอภาคพอเพียงตรง

ตอเวลาการบริการที่ตอเนื่องอยางกาวหนาโดยเฉพาะเกิดความพึงพอใจของประชาชนที่รัฐบาล

จะตองยึดถือ เปนนโยบายมุงเนนลักษณะสินคาสาธารณะที่ไมสามารถแยกกลุม

ผูรับผลประโยชนออกจากนโยบายไดเมื่อรัฐบาลจัดสรรสินคานั้นแลวประโยชนที่ไดจะตกอยูกับ

ประชาชนทุกคนการบริการสาธารณะประเภทนี้ที่รัฐบาลสวนทองถิ่นหรือเทศบาลเลือกใชวิธีการ

ทําสัญญาจางเชนการบํารุงรักษาถนนการดูแลบําบัดน้ําเสียเปนตนสวนการบริการสาธารณะที่



 

เปนนโยบายที่มุงเนนลักษณะสินคาเอกชนที่สามารถแบงแยกกลุมผูไดรับประโยชนลงเปนหนวย

ยอยๆไดสามารถที่จะเก็บคาใชจายอันเนื่องจากผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงไดเชนการเก็บขยะ

ของเทศบาลจะเห็นวาเทศบาลซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตัดสินใจในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนโดยวิธีการทําสัญญาจางซึ่งบางประเภทการบริการสาธารณะเปนนโยบาย

มุงเนนลักษณะสินคาสาธารณะบางประเภทการบริการสาธารณะเปนนโยบายมุงเนนลักษณะ

สินคาเอกชนใหเอกชนเขามาดําเนินการแทน

จากการศึกษาตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึง

เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงมีหลายตัวแบบดวยกันแตละตัวแบบจะชี้ใหเห็นความแตตางของจุดเนน

ในการศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายพบวาในสถานการณที่แตกตางกันปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

หรือประสิทธิผลก็แตกตางกันดวยตามจุดเนินโดยตัวอยางของตัวแบบที่ศึกษาคือตัวแบบสห

องคการในการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงพัฒนาโดย พบวา

ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติที่สําคัญประกอบดวยมาตรฐานและทรัพยากรนโยบาย

การสื่อขอความการบังคับใชกฎหมายคุณลักษณะของหนวยปฏิบัติเงื่อนไขทางการเมืองเงื่อนไข

ทางสังคมและเศรษฐกิจและจุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติเปนการเชื่อมโยงระหวางนโยบายและ

ผลการนํานโยบายไปปฏิบัติความสัมพันธของตัวแปรตางๆจะชวยอธิบายกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติที่เปนพลวัตรนั่นคือในแตละปจจัยสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใน

แตละขั้นตอนมากนอยตางกันในแตละชวงเวลาตอมา ไดพัฒนาตัวแบบ

ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยคือการสื่อขอความทรัพยากรจุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติเปน

ปจจัยที่สอดคลองกับ มีการเพิ่มปจจัยดานโครงสรางระบบ

ราชการซ่ึงปจจัยทั้ง มีบทบาทในการพึ่งพากันแสดงความสัมพันธที่ซับซอนสงผลตอ

ความสําเร็จหรือลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เปนกระบวนการพลวัตรนอกจากนี้เงื่อนไข

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลไดแกความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลที่เที่ยงตรง

ความชัดเจนของนโยบายความตั้งใจจริงทางการเมืองการสนับสนุนขององคการและสถานการณ

ภายนอกซึ่งไมมีความขัดแยงตอวัตถุประสงคของนโยบาย

การนํานโยบายการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางมาปฏิบัติซ่ึงในแตละ

เทศบาลฝายบริหารมีอํานาจในการตัดสินใจที่จะใชวิธีใดในการใหบริการสาธารณะที่อาจจะทํา

เองหรือวิธีการทําสัญญาจางก็ไดหลังจากที่รัฐบาลทองถิ่นในที่นี้คือเทศบาลไดตัดสินใจที่จะนํา

การบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางมาใชฝายบริหารก็จะเริ่มนําโยบายการบริการ



 

สาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางมาปฏิบัติในการศึกษาครั้งนี้ก็คือการปฏิบัติในกระบวน

วิธีการทําสัญญาจางของเจาหนาที่ซ่ึงประกอบดวย การเชิญชวนใหผูรับจางเขารวมการเสนอ

ราคา การประเมินและการคัดเลือกผูรับจางที่รวมเสนอราคา

รางสัญญาเจรจาตอรองและทําการตกลง

ทําสัญญา ควบคุมและประเมินผลให

เปนไปตามสัญญา

และ ทําการเสนอราคาใหมเริ่มสัญญาใหมหรือสิ้นสุดสัญญา

ซ่ึงเจาหนาที่ของเทศบาลตองตัดสินใจวาในแตละขั้นตอนจะมีวิธีดําเนินการ

อยางไรในการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลนั่นคือในการดําเนินงานแตละขั้นตอนมี

ความสําคัญและมีปจจัยที่มีอิทธิผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จตอง

พิจารณาดวยความรอบรูและรอบคอบเพราะนโยบายตางกันปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไป

ปฏิบัติใหประสบความสําเร็จตางกันดวย

การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธี

วิธีการทําสัญญาจางโดย ศึกษาเรื่องการจัดการและการนําการ

ทําสัญญาจางจากเอกชนใหเกิดประสิทธิผลพบวาปจจัยที่ทําใหเกิดประสิทธิผลคือความพอเพียง

ของทรัพยากรการฝกอบรมผูจัดการและความสามารถในการจัดการนอกจากนั้นการศึกษาของ

ยังพบวาพบวาปจจัยที่ทําใหเกิดประสิทธิผลคือความรูของเจาหนาที่รัฐการ

สนับสนุนจากการเมืองและการเงินที่เพียงพอ

จากการทบทวนแนวความคิดและการวิจัยที่เกี่ยวของในแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

การนํานโยบายไปปฏิบัติทําใหสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจางไดดังนี้

 
2.6.1  การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 

การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงต้ังแตความสนใจที่จะตัดสินใจนําวิธีการ

มาใชมีความชัดเจนต้ังแตการกําหนดนโยบายและมุงเนนในนโยบายนี้มีการใชภาวะผูนําที่

เหมาะสมและรูจักใชวิธีจูงใจในเชิงบวกแกเจาหนาที่ภาครัฐซ่ึงผูกําหนดนโยบายจะมีอิทธิพล

อยางมากในการบรรลุวัตถุประสงคโดยใชอํานาจที่มีในการกําหนดโครงสรางของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ การสนับสนุนนโยบายจากผูบริหารระดับสูงซึ่งเปน

ผูมีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณและระดับความสนใจซ่ึงขึ้นอยูกับระยะเวลาการเอาใจใสและ

อํานาจที่มีความเปนเอกภาพของผูกําหนดนโยบายสมบัติธํารงธัญวงศ การสนับสนุน



 

และความเอาใจใสของผูบริหารระดับสูงจะทําใหเจาหนาที่มีกําลังใจในการปฏิบัติงานทั้งการ

สนับสนุนใหมีทรัพยากรที่เพียงพอในนโยบายนี้เชนการฝกอบรมในการใหความรูแกเจาหนาที่ใน

การเขียนขอกําหนดสัญญาที่รัดกุมทําใหเจาหนาที่ภาครัฐมีความเอาใจใสในรายละเอียดของการ

เขียนขอกําหนดในสัญญาที่ชัดเจนการใชเครื่องมือในการควบคุมการทํางานของผูรับจาง

การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงจะมีผลทําใหทรัพยากรที่ใชเกิดความ

พอเพียงเหมาะสม มีผลตอทัศนคติของผูปฏิบัติในองคการที่

จะมุงมั่นในการทําใหนโยบายประสบความสําเร็จเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 
2.6.2  ความพอเพียงของทรัพยากร 
ความพอเพียงของทรัพยากรเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติการบริการ

สาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลประสบความสําเร็จทรัพยากรนี้หมายรวมถึง

จํานวนบุคลากรทักษะความสามารถและความรูของบุคลากรระบบสารสนเทศงบประมาณ

ดาน

บุคลากรเจาหนาที่ภาครัฐซ่ึงตองมีความมุงมั่นในวัตถุประสงคเดียวกันที่จะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่ปรารถนา โดยเฉพาะเจาหนาที่ภาครัฐตอง

มีจุดยืนที่ม่ันคง คือมีความรูความเขาใจตอมาตรฐานทิศทางของการตอบสนอง

และความตั้งใจของเจาหนาที่ภาครัฐ

จากการศึกษาของ ไดสนับสนุนใหภาครัฐสวนที่เพิ่งเริ่มทําควรมีเจาหนาที่ที่

มีทักษะในดานการนําวิธีการทําสัญญาจางที่สูงเชนการรางขอบเขตงานที่ตองการทําจาก

การศึกษาในการใหบริการในเทศบาลของประเทศฮังการีนอกจากนั้นยังตองมีงบประมาณที่

เพียงพอดวยซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารสัญญาประสบผลสําเร็จเนื่องจากงบประมาณ

มีผลตอความสามารถของหนวยงานเพราะนําไปพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ใหมีความรูความ

เขาใจในกระบวนการการทําสัญญาจางพัฒนาเครื่องมือที่ใชในกระบวนการ

การที่ทรัพยากรทางการเงินที่ฝายบริหารของสวนทองถิ่นจัดสรรลงมาใน

กระบวนการการทําสัญญาจางในการควบคุมใหเปนไปตามสัญญาและการจายคาชดเชยใหกับ

ผูรับจางเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

เมื่อทรัพยากรมีความพรอมทางดานความสามารถของบุคคลทางดานการ

เลือกใชวิธีการควบคุมที่หลากหลายใหเหมาะสมกับโครงการนั้นๆมีเครื่องมือที่ชวยในการ

ควบคุมการทํางานที่ทันสมัยมีการสงไปอบรมความรูใหมๆและมีการสนับสนุนงบประมาณ

ในชวงการควบคุมจะทําใหการควบคุมสามารถทําไดดีข้ึนผูรับจางมีผลงานตามที่ตกลงไวในการ



 

ใหบริการสาธารณะแกประชาชน สงผลถึงประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจาง

 
2.6.3  การชวยกันแกไขปญหา 
เมื่อไดผูรับจางเขามาทํางานโดยวิธีการทําสัญญาจางไดแลวเมื่อทํางานแลวเกิดปญหาใน

ระหวางการทํางานทําใหมีแนวโนมที่ผลการดําเนินงานจะไมเปนไปตามที่วางไวภาครัฐโดย

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและผูรับจางไดมีการประสานงานกันเพื่อศึกษาหาปญหาที่เกิดขึ้นวาเปน

เพราะอะไรและมีวิธีการแกไขไดกี่แบบอะไรบางและแนวทางใดเปนวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดที่

สงผลดีตอประชาชนผูเขารับบริการสาธารณะการชวยกันแกไขปญหาก็จะทําใหเกิดประสิทธิผล

การบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางเพิ่มขึ้น 

 
 2.6.4  การมีสวนรวมของประชาชน 

ความสําคัญของประชาชนผูรับบริการยอมมีผลโดยตรงตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ

วรเดชจันทรศร ซ่ึงหากองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นมีการเปลี่ยนการดําเนินการ

บริการสาธารณะบางประเภทจากที่เคยดําเนินการเองมาใหผูอ่ืนเปนผูดําเนินการใหไมวาจะเปน

หนวยงานภาครัฐองคกรแสวงหากําไรองคกรไมแสดงหากําไรถาประชาชนที่เปนผูรับบริการเขา

มามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นให

ดําเนินการแทนเนื่องจากเปนผูที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงก็เขามามีสวนรวมมากก็จะสงผลตอ

ประสิทธิผล ของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นถาประชาชนตระหนักวาเปนเรื่องที่สงผลตอความเปนอยูก็ยอมเกิดการเขามา

มีสวนรวมเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาที่รัฐเนื่องจากอยูในพื้นที่และเห็นตลอด

หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชนหมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนและผูที่

เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการนั้น

ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปนระดับคือ

การใหขอมูลขาวสารถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุดแตเปนระดับที่สําคัญ

ที่สุดเพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวน

รวมในเรื่องตางๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ การรับฟงความคิดเห็นเปน

กระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตางๆเชนการรับฟงความคิดเห็นการสํารวจ

ความคิดเห็นการจัดเวทีสาธารณะการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตเปนตนการเกี่ยวของ

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือรวมเสนอแนะแนวทางที่นําไปสู



 

การตัดสินใจเพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ

ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ ความรวมมือเปน

การใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวมโดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของ

การตัดสินใจและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง การเสริมอํานาจแกประชาชนเปน

ข้ันที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุดโดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจเชนการลงประชามติใน

ประเด็นสาธารณะตางๆ

2.7  ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) 

ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางเปนการประเมินผลจากที่

เทศบาลไดนําวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชนมาใชเพื่อใหทราบถึงระดับความสําเร็จหรือ

ลมเหลวของการนํานโยบายมาปฏิบัติโดยศึกษาถึงระดับของความมีประสิทธิผลซึ่งสามารถวัดได

หลายวิธีประสิทธิผลเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาครั้งนี้ทั้งนี้เนื่องจาก

ประสิทธิผลเปนตัวการที่จะใชเปนเครื่องตัดสินวาการบริหารการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางจากเอกชนประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใดโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับเทศบาล

นครประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชนเปนสิ่งหนึ่งซ่ึงจะบงชี้

ถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของเทศบาลนคร 

ประสิทธิผลเปนความสัมพันธระหวางผลผลิตและผลลัพธหรือความมากนอยในการบรรลุ

วัตถุประสงคของนโยบาย เปนสิ่งที่สะทอนถึงความสามารถขององคการในการ

ออกแบบนําไปปฏิบัติและการบริหารสัญญาเมื่อนํามาวัดประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจางนอกจากจะวัดที่การบรรลุเปาหมายที่ไดต้ังไวแลวยังตองเนนใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ

แนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององคการมีแนวทางไดแกภรณีมหานนท

การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย ถือหลักวาประสิทธิผล

ขององคการอยูที่ความสามารถขององคการในการบรรลุเปาหมายสุดทายขององคการ การ

ประเมินประสิทธิผลในแงของระบบทรัพยากร เปน

การศึกษาความสามารถขององคการในการตอบสนองขอเรียกรองที่เกิดจากสภาพแวดลอม

เนื่องจากองคการเปนระบบเปดการประเมินจะเนนถึงความสามารถขององคการในการแปรปจจัย

นําเขาใหเปนปจจัยนําออกมีปญหาคือตัวชี้วัดที่เปนตัวแปรวัดไดยาก การประเมินประสิทธิผล

โดยใชหลายเกณฑ แนวคิดนี้ต้ังอยูบนสมมติฐานวาตัวแปร

ที่ใชในการวัดประสิทธิผลขององคการไมไดมีเพียงตัวเดียวเทานั้นหากมีหลายปจจัยที่ตองคํานึงถึง



 

จากการศึกษาวิธีประเมินประสิทธิผลจะเห็นไดวาการวัดประสิทธิผลการบริการสาธารณะ

โดยวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชนของเทศบาลการจะประเมินประสิทธิผลโดยใชเกณฑใด

เกณฑหนึ่งยอมไมสามารถประเมินประสิทธิผลอยางครบถวนดังนั้นการประเมินผลควรใชหลาย

แนวทางรวมกันตองขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ซ่ึง

ไดเสนอเงื่อนไขการประเมินประสิทธิผลในดานการบรรลุเปาหมายประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจการตอบสนองตอผูใชบริการการรักษาระบบสังคมเปนตน

รัฐบาลในประเทศตางๆไดนําการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชน

มาใชมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงโครงสรางองคการใหมีขนาดเล็กลงเหมาะสมตอการปฏิบัติงานและ

ทําใหการบริการสาธารณะแกประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพใน

การใหบริการแกประชาชนเชนการศึกษาของ เรื่องการทํา

สัญญาจางจากเอกชนในการทําความสะอาดพบวาชวยลดตนทุนลงและมีคุณภาพอยูในระดับดี

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องประสิทธิการทําสัญญาจางจากเอกชนโดยมากมักจะวัด

ประสิทธิผลในมุมมองที่แคบเชนดานประสิทธิภาพในเรื่องการลดตนทุนและในดานคุณภาพการ

ใหบริการ มักไมมองในดานอื่นเชนความพึง

พอใจของประชาชนเปนตนเห็นไดจากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการทําสัญญาจางจาก

เอกชนในภาครัฐของ ดวยวิธี มาจากผลการวิจัย เรื่องพบวา

สวนมากจะทําการศึกษาประสิทธิผลหรือผลการดําเนินงานของการทําสัญญาจางจากเอกชนโดย

คํานึงถึงเฉพาะมุมมองทางดานเศรษฐกิจโดยตนทุนของภาครัฐลดลงในการบริการสาธารณะ

ประเภทการทําความสะอาดบํารุงรักษาเก็บขยะแตพบวาในดานการขนสงการศึกษาและ

สาธารณสุขตนทุนไมลดลงสวนทางดานที่ไมใชเศรษฐกิจเชนคุณภาพระดับการใหบริการการ

คอรัปชั่นการลดอํานาจการตอรองของสหภาพและใชกฎหมายบังคับยังไมคอยมีการศึกษากัน

อยางไรก็ตามมีนักวิจัยที่ไดทําการประเมินประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางในหลายมุมมองมากขึ้นโดย ไดประเมินประสิทธิผลการบริการสาธารณะ

โดยวิธีการทําสัญญาจางในดานตนทุนคุณภาพและการเขาถึงไดในการรับบริการสาธารณะที่ดี

สวน ไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพถึงประสิทธิผลการบริการ

สาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางมีการวัดประสิทธิผลเปนความสามารถของรัฐในการออกแบบ

บริหารและนําสัญญาไปปฏิบัติโดยพิจารณาที่ความสามารถของเจาหนาที่ภาครัฐในการใชขอมูล

ขาวสารที่ไดในการประเมินผลปฏิบัติการและนํามาปรับประสิทธิผลการทํางานของผูรับจางมี

ประสิทธิผลที่สูงนอกจากนั้น ไดทําการศึกษาจาก โครงการโดยวิธีการ



 

วิจัยเชิงปริมาณโดยใหนิยามของประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

หมายถึงสมรรถนะในการดําเนินงานของผูรับจางที่มีการตกลงในสัญญารวมกันโดยที่หนวยงาน

ภาครัฐมีการวัดถึงผลผลิตและผลลัพธในดานตนทุนภาครัฐที่ลดลงคุณภาพการใหบริการตรงตอ

เวลาการมีความรับผิดชอบความพึงพอใจของลูกคามีระดับที่สูงใกลเคียงกันในแตละดาน

จากการทบทวนวรรณกรรมการวัดประสิทธิผลในการวิจัยนี้ไดทําการวัดประสิทธิผลการ

บริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางในดานดังนี้

ดานที่หนึ่งการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา

เปนการวัดการลดลงของตนทุนในการใหบริการสาธารณะของหนวยงานอื่น

แทนที่ภาครัฐทําเองโดยเชื่อวาผูรับจางเอกชนสามารถลดตนทุนไดมากกวาภาครัฐไดผานหลักการ

ทางเทคนิคขอคือไมมีขอบังคับเหมือนสวนราชการมีความยืดหยุนมากกวาที่เจาหนาที่ภาครัฐ

ดําเนินการเองมีระบบการจายเงินที่เพิ่มแรงจูงใจทําใหมีอิสระในการจางหรือไลพนักงานออกได

มากกวาภาครัฐสามารถจางงานคนงานนอกเวลาไดมีการขาดงานนอยและสามารถจัดการให

พนักงานทํางานไดมากกวาหนึ่งตําแหนงประการที่สองผูรับจางเอกชนมีแนวโนมในการที่จะ

จายเงินคาจางพนักงานไดถูกกวาที่ภาครัฐจายเงินเดือนพนักงานและประการที่สามที่สําคัญที่สุด

คือภาคเอกชนมีแนวโนมคาใชจายในดานสวัสดิการผลประโยชนนอกเหนือจากเงินคาจางที่

ลูกจางไดรับจากนายจางหรือคาตอบแทนการเกษียณนอยกวาภาครัฐโดยสวนตางคาสวัสดิการ

ระหวางเอกชนและราชการคือสวนตางของตนทุนที่มากที่สุด นอกจากนั้นยังเชื่อวา

การทํางานของภาคเอกชนที่หนักกวาดีกวาภายใตการจัดการของภาคเอกชนเปนผลทําใหมี

ความสามารถในการผลิต สูงจากผลการทํางานที่สูงกวาตอลูกจางหนึ่งคนตอหนึ่ง

ใหบริการสาธารณะเองอยางนอยที่คุณภาพที่เทากัน นอกจากนี้

การศึกษาของ พบวาการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในภาครัฐของอังกฤษ

ทําใหภาครัฐประหยัดเงินโดยเฉลี่ย นอกจากนั้น ไดทําการเก็บขอมูลโดยใช

วิธีอภิวิเคราะห งานวิจัยที่มีอยูพบวาโดยเฉลี่ยสามารถลดตนทุนไดประมาณ

เทานั้นอยางไรก็ตามภาครัฐจะสามารถลดตนทุนไดมากเทาใดขึ้นอยูกับประเภทของบริการ

สาธารณะเชนทําความสะอาดก็จะลดตนทุนไดมากกวาการบําบัดน้ําเสียถาในบริการสาธารณะ

นั้นภาครัฐดําเนินการไดดีอยูแลวการใหเอกชนเขามามีสวนรวมก็อาจทําใหลดตนทุนไดนอยกวา

บริการที่ภาครัฐดําเนินการไดไมดี นอกจากนั้นทําใหภาครัฐสามารถบริการ

สาธารณะใหกับประชาชนในราคาที่ลดลงเนื่องจากการแขงขันทําใหผูเขารวมเสนอราคาตองมีการ

พัฒนาประสิทธิภาพอยูเสมอ  



 

เนื่องจากการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาเมื่อใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน

สามารถวัดไดแบบดวยกันคือสามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับราคา

ตนทุนที่เทศบาลดําเนินการเอง วัดจากเปอรเซ็นตที่ลดลงของราคาที่มีการทํา

สัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนินการจัดเก็บเอง สามารถลดราคาที่มี

การทําสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับราคากลาง วัดจากเปอรเซ็นตที่ลดลงของ

ราคาที่มีการทําสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เทศบาลไดกําหนดไวซ่ึงเปนการแสดงถึงการ

บรรลุเปาหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดการลดลงของตนทุนจากการศึกษาการวิจัยที่

ผานมาพบวาการแขงขันโดยภาคเอกชนทําใหตนทุนภาครัฐลดลงจากการวิจัยเรื่องการทําความ

สะอาดโดยวิธีการทําสัญญาจาง ในภาครัฐขนาดเล็กการทํา

ทําใหสามารถลดตนทุนได และยังลดตนทุน

ในการบริหารโรงเรียน มีการศึกษาเกี่ยวกับการทําสัญญาจางจากเอกชนดวยวิธี

พบวาทําใหตนทุนลดลงแตไมใชในทุกประเภทของการบริการสาธารณะในสวนที่

ทําใหตนทุนลดลงเชนการเก็บขยะการทําความสะอาดการบํารุงรักษา ใน

การศึกษาการทําสัญญาจางสวนของรัฐบาลทองถิ่นพบวาทําใหตนทุนของการบริการสาธารณะ

ลดลง

ดานที่สองคุณภาพในการใหบริการสูงกวา

เปนการวัดคุณภาพของการบริการสาธารณะวามีการเพิ่มขึ้นหรือไมเมื่อเทียบกับ

ที่ภาครัฐดําเนินการเองเนื่องจากการที่นําการทําสัญญาจางมาใชเนื่องจากเอกชนมีความชํานาญ

ทําไดดีกวานอกจากที่จะลดตนทุนแลวก็จะทําใหประชาชนไดรับการบริการที่ดีข้ึนมีการวิจัยใน

การทําสัญญาจางในการบริหารโรงเรียนทําใหเปนการเพิ่มคุณภาพของโรงเรียนโดยวัดจากการ

เปลี่ยนแปลงของนักเรียนเมื่อเริ่มตนและสิ้นสุด ในการศึกษาการทําสัญญาจางการ

ใหบริการทางดานสวัสดิการสังคมพบวาคุณภาพมักจะต่ํา เนื่องจากผูรับจาง

เสนอราคาต่ําจึงตองทําการลดตนทุนแมวาจะชวยใหภาครัฐสามารถบริการสาธารณะในตนทุนที่

ตํ่าเปนการวัดที่ไมเพียงพอตองควบคุมใหมีการบริการที่มีคุณภาพตามที่กําหนดไวนอกจากนั้น

การทําการศึกษาในเรื่องของคุณภาพในการใหบริการดวยการทําสัญญาจางจากเอกชนพบวาไม

แตกตางจากที่รัฐจัดบริการสาธารณะดวยตัวเองไมสามารถบอกไดวาคุณภาพดีข้ึนหรือลดลง

จากการสํารวจเจาหนาที่ขององคกรปกครอง

ทองถิ่นของอเมริกาพบวาเปอรเซ็นมีความพอใจมากกับคุณภาพงานที่ได

การวัดคุณภาพของการบริการสาธารณะมักจะวัดไดยากเนื่องจากคุณภาพ

เปนการประเมินที่เปนนามธรรมในการบริการสาธารณะบางประเภทและบางครั้งการแทนคําวา



 

คุณภาพการใหบริการดีสําหรับประชาชนกลุมหนึ่งแตกตางจากอีกกลุมหรือการเปรียบเทียบ

ระหวางการดําเนินการใหบริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยภาครัฐเมื่อนํามาเทียบกับที่เอกชนทํา

วัดไดยากเพราะไมไดมีขอมูลที่เพียงพอในสวนที่ภาครัฐดําเนินการเองการประเมินคุณภาพจึงทํา

ไดยากกวาการลดตนทุนของภาครัฐเนื่องจากเกิดความไมสมมาตร ในดาน

ความสามารถในการหาขอมูลและความไมสมมาตรในเรื่องของความคาดหวังโดยเฉพาเจาหนาที่

ภาครัฐที่เคยดําเนินการเองเมื่อใหเอกชนทําก็ตองเขามาควบคุมเนื่องจากกลัววาจะทําไดไมดี

พบวาการวัดคุณภาพจะเกิดปญหาเมื่อการบริการนั้นวัดยากจึงตองพยายามหาขอมูลใหไดมาก

ที่สุดตองมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผานมาและระหวางการทํางาน

ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยไดมีการรูปแบบการ

ดําเนินการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเปนรูปแบบในแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ พศ  โดยรูปแบบหนึ่งคือภารกิจที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจซื้อบริการจากภาคเอกชน

หนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นเปนภารกิจที่ตองใชเทคนิคทักษะวิชาการ

ความรูความชํานาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ

ดําเนินการเองหรือดําเนินการเองแลวไมมีประสิทธิภาพหรือไมคุมทุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถซื้อบริการจากภาคเอกชนหรือจากหนวยงานอื่นที่มีประสบการณ

หลักสําคัญในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนอกจากนั้นในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของประชาชน

โดยรวมยังคงตองพิจารณาถึงการสรางหลักประกันดานคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ

กลาวคือเมื่อราชการสวนกลางหรือบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาคยุติการใหบริการสาธารณะ

บางอยางลงและสงมอบบริการสาธารณะใหกับทองถิ่นเพื่อดําเนินการส่ิงสําคัญที่เปนหลักการ

ทั่วไปคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นใหมีคุณภาพไมนอย

กวาสิ่งที่ราชการสวนกลางเคยทําฉะนั้นหลักประกันดานคุณภาพการจัดบริการจึงเปนเรื่องจําเปน

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองยึดถือไวหลักเกณฑมาตรฐานซึ่งถือวาเปนมาตรฐานในสวน

ของราชการหรือเปนมาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความสําคัญในการที่จะไปกําหนดวาทองถิ่น

จําเปนตองทําใหถึงขั้นต่ําของมาตรฐานนั้นอยางไร

ดังนั้นการวัดคุณภาพของการใหบริการเมื่อเปรียบเทียบจากที่หนวยงานอื่นดําเนินการกับ

ภาครับที่สูงวาจึงใชมาตรฐานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดโดย

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําขึ้นในการบริการสาธารณะแตละ

ประเภทเพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ



 

บริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอยางมีมาตรฐาน โดยมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ใชในงานวิจัยนี้มี

รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงมหาดไทยกําหนดการเก็บขนขยะมูลฝอยมีรายละเอียดดังนี้

การดําเนินการจัดเก็บ

จัดเก็บขยะใหหมดทุกวันหรือใหมีปริมาณขยะตกคางนอยที่สุดเพื่อ

ปองกันปญหาเรื่องกลิ่นทัศนียภาพและพาหะนําโรค

จัดเก็บขยะแยกตามประเภทชนิดของขยะที่ไดคัดแยกไวเชนการจัดเก็บ

ขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลายขยะทั่วไปและขยะอันตราย

จัดเก็บขยะอันตรายแยกตางหากจากขยะรีไซเคิลขยะยอยสลายและ

ขยะทั่วไป

จัดใหมีวันเก็บรวบรวมพิเศษสําหรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายอยาง

นอยสัปดาหละครั้งและหามใชรถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะอันตราย

ควบคุมมิใหเกิดการฟุงกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ําชะขยะ

ในขณะจัดเก็บรวบรวม

หามมิใหระบายน้ําเสียที่เกิดจากการลางหรือทําความสะอาดภาชนะ

และสถานที่เก็บกักขยะลงสูแมน้ําแองน้ําลําน้ําคลองระบายน้ําแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ํา

ธรรมชาติอ่ืนๆโดยปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่

เกี่ยวของกําหนด

จัดเก็บขยะติดเชื้อตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด จัดการ

ขยะอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด

เสนทางการจัดเก็บ

กําหนดเสนทางใหจุดสุดทายของการเก็บขยะอยูใกลสถานีขนถายขยะ

หรือพื้นที่กําจัดขยะมากที่สุดสวนเสนทางการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลควรใหจุดสุดทายของการ

เก็บรวบรวมอยูใกลโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากที่สุด

ถาบริเวณใดมีการจราจรติดขัดมากๆใหหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมใน

เวลานั้นโดยดําเนินการในเวลาที่มีการจราจรนอยที่สุด



 

ควรเก็บรวบรวมขยะในบริเวณที่มีปริมาณมากที่สุดกอนในชวงวันที่ทํา

การเก็บขนขยะ

ในกรณีที่พบวามีพื้นที่ที่มีขยะปริมาณนอยและมีจุดเก็บรวบรวมอยู

กระจัดกระจายใหทําการเก็บรวบรวมในบริเวณพื้นที่ดังกลาวเปนที่สุดทายแตเก็บใหหมดในวัน

เดียวกัน

การปองกันอันตรายสําหรับพนักงานเก็บขน

จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงานเก็บ

รวบรวมขยะเชนถุงมือรองเทาผาปดจมูกเปนตนรวมทั้งกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูก

สุขลักษณะโดยใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดเตรียมใหไดแกการสวมเสื้อผาที่รัดกุมใสถุงมือให

มิดชิดสวมรองเทาหุมสนและใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเปนประจําทุกปดูแลรักษา

อุปกรณและรถเก็บรวบรวมขยะใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

การเก็บขนขยะมูลฝอยการขนสงหรือเคลื่อนยายขยะควรจะปฏิบัติตาม

ขอกําหนดดังตอไปนี้

ควบคุมดูแลมิใหมีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไวสําหรับรถ

เก็บรวบรวมขยะนั้นๆ

ปฏิบัติตามขอจํากัดน้ําหนักและระเบียบวิธีการขนสงวัสดุบนถนน

สาธารณะซึ่งกําหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขยะจะตองถูกขนสงในภาชนะบรรจุหรือตูที่ปดของยานพาหนะขนสง

อาทิการปดฝาดานขางและดานทายของรถยนตเก็บขนขยะแบบเปดขางเททายในระหวางการ

ขนสง

ควบคุมการรั่วไหลของน้ําชะขยะระหวางการขนสงโดยการจัดใหมีถัง

รองรับน้ําชะขยะ

ควบคุมการหกหลนปลิวฟุงของขยะออกนอกยานพาหนะขนสงโดยจัด

ใหมีผาใบหรือตาขายปกคลุมขยะในระหวางการขนสง

ขนสงขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลายขยะทั่วไปและขยะ

อันตราย

ขยะอันตรายจะตองขนสงแยกตางหากจากขยะรีไซเคิลขยะยอยสลาย

และขยะทั่วไปและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกําหนดของการขนสงวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ



 

จํากัดความเร็วของรถในชวงที่วิ่งผานชุมชนบริเวณทางรวมหรือทางแยก

ใหมีความเร็วไมเกินกิโลเมตรตอชั่วโมงเพื่อปองกันปญหาดานการฟุงกระจายของฝุนละออง

และอุบัติเหตุ

พนักงานขับรถจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตาม

กฎจราจรอยางเครงครัด

หามมิใหระบายน้ําชะขยะและน้ําเสียที่เกิดจากการลางหรือทําความ

สะอาดรถยนตเก็บขนขยะลงสูแมน้ําแหลงน้ําลําน้ําคลองระบายน้ําแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลง

น้ําธรรมชาติอ่ืนๆโดยปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่

เกี่ยวของกําหนดติดตั้งปายหรือเครื่องหมายแสดงทางเขาสถานที่กําจัดขยะใหชัดเจนเพื่อปองกัน

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากประชาชนที่สัญจรผานไปมา

มาตรฐานถนนทางเดินและทางเทาของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงมหาดไทยกําหนดการทําถนนมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมงาน

ผูควบคุมงานกอสรางตองมีความรูความชํานาญในการกอสรางถนนและเปนผูที่

มีความซื่อสัตยสุจริตเพื่อใหการควบคุมงานเปนไปอยางถูกตองตามสัญญาและตามมาตรฐาน

กําหนดหากผูควบคุมงานประพฤติมิชอบไมเครงครัดในหนาที่ปลอยปละละเลยหรือรวมมือกับ

ผูรับลดขนาดปริมาณหรือคุณภาพของวัสดุกอสรางสงผลใหถนนไมมีความมั่นคงแข็งแรงตาม

มาตรฐานเปนเหตุใหผูใชถนนไดรับความเดือดรอนและราชการเสียหายการกําหนดขั้นตอนการ

ดําเนินการจะเปนเครื่องมือชวยใหชางผูควบคุมงานทราบบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตาม

ระเบียบและขอสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ

ข้ันตอนการดําเนินการของชางผูควบคุมงานมีดังนี้ การเตรียมตัวของชาง

ควบคุมงานโดยเตรียมสภาพรางกายใหมีความพรอมที่จะทํางานภาคสนามหากมีโรคประจําตัว

เชนโรคภูมิแพควรเตรียมยาปองกันและรักษาโรคใหพรอมเปนตนเตรียมสภาพจิตใจใหมีความ

หนักแนนไมออนไหวงายพรอมที่จะแกปญหาอุปสรรคและมีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถ

ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของเชนคณะกรรมการตรวจการจางผูรับจางและประชาชนในพื้นที่ได

เปนอยางดีปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจและยึดจรรยาบรรณที่หนวยงานกําหนดใฝหาความรูทั้ง

ดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ การเตรียมเอกสารเครื่องมือจัดเตรียมแบบแปลน

รายละเอียดขอกําหนดการกอสรางสัญญาจางประกาศประกวดราคาซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของ

สัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาอื่นๆเชนแบบมาตรฐานตางๆเปนตนจัดเตรียมแบบฟอรม



 

ตางๆที่เกี่ยวของเชนแบบรายงานประจําวันแบบรายงานประจําสัปดาหแบบรายงาน

ประจําเดือนแบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจางแบบทดสอบความแนนในสนาม

แบบการคํานวณคาระดับแบบการคํานวณปริมาณงานดินแบบการสงงานเปนตน

ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการควบคุมงานไดแกเครื่องมือชุดสํารวจเพื่อ

ตรวจสอบแนวและระดับเปนตน ศึกษารายละเอียดสัญญาแบบแปลนและเอกสารแนบทาย

สัญญาหากมีขอความใดขัดแยงหรือคลาดเคลื่อนไมครบถวนใหรายงานคณะกรรมการตรวจการ

จางทันที ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่กอสรางจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่

หรือปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณูปโภคตางๆเชนเสาไฟฟาทอประปาอยูในบริเวณพื้นที่การ

กอสรางหรือไมตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของผูรับจางเพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง

จัดทําแผนผังการควบคุมงานโดยมีรายละเอียดดังนี้แผนภูมิการปฏิบัติงานระบุช่ือตําแหนง

แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการแบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาวแผนปฏิบัติงานรายงานผล

ความกาวหนาของการกอสรางสําเนาคําสั่งและหนังสือสั่งการที่สําคัญ ควบคุมใหผูรับจาง

ติดตั้งปายระบุรายละเอียดโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดณบริเวณพื้นที่กอสรางเพื่อ

เปนการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทั่วไปทราบรายละเอียด ระหวางการกอสรางควร

ใหผูรับจางจัดทําและติดตั้งปายเตือนระบุเขตพื้นที่กอสรางเพื่อความปลอดภัยแกผูใชยวดยานคน

เดินเทาและผูที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม ควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามขั้นตอนที่

มาตรฐานกําหนดเพื่อนําไปทดสอบในหองทดสอบในระหวางการกอสรางหากมีขอสงสัยวาวัสดุที่

นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่เคยนําสงหองทดสอบใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบ

ใหมหรือพบวาคุณภาพวัสดุไมไดมาตรฐานใหส่ังระงับการนําวัสดุนั้นไปใชในการกอสรางทั้งนี้งาน

วัสดุช้ันโครงสรางทางควรทําการเก็บตัวอยางทุกๆ กิโลเมตรของวัสดุที่นํามากองไวบริเวณที่

กอสรางสําหรับงานเหล็กทําการสุมเก็บตัวอยางทุกๆ เสนตอหนึ่งตัวอยางทุกขนาดและชนิด

ของเหล็กเสน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเรื่องหนาที่ของชางควบคุมงานอยางเครงครัดดังนี้ตรวจและควบคุมงานณ

สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยใหเปนไปตามแบบรูปรายการและ

ขอกําหนดตางๆส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือลดปริมาณงานตามที่เห็นสมควรและตามหลัก

วิชาการเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดหากไมเปนไปตามแบบรูป

รายการและขอกําหนดตองรายงานคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาทันทีถาผูรับจางไม

ปฏิบัติตามใหส่ังหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจาง

ยินยอมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาการและรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันทีหากผู



 

รับจางกอสรางลาชากวาแผนงานใหทําหนังสือแจงเตือนผูรับจางใหเรงรัดดําเนินการกอสรางให

เปนไปตามแผนงานและรายงานใหกรรมการตรวจการจางผูบริหารทองถิ่นเพื่อทราบและ

พิจารณาดําเนินการตอไปส่ังพักงานในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการขอกําหนดขัดแยงกันหรือ

เปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดขอกําหนดแตเมื่อ

สําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรงหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการที่ดีหรือไมปลอดภัยเมื่อสั่งพักงาน

แลวตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทันทีจดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและ

เหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมทั้งผลการปฏิบัติงานอยางนอย ฉบับรายงานให

คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อ

เสร็จงานแตละงวดโดยใหถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของ

ผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของตอไปรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาให

คณะกรรมการตรวจการจางทราบภายในวันทําการดังนี้ในวันกําหนดลงมือทํางานของผูรับ

จางตามสัญญาและในวันสงมอบงานแตละงวด เปนผูรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการ

ลงทะเบียนพัสดุ

การดูแลรักษาความปลอดภัยทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงมหาดไทยยังไมไดมีการกําหนดมาตรฐานออกมา

มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอยใจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงมหาดไทยกําหนดการดูแลการบํารุงรักษาสวนสาธารณะเกาะกลางถนนมีรายละเอียด

ดังนี้

การดูแลรักษามีขอบเขตคือ

ทําความสะอาดสม่ําเสมอเชนเก็บขยะกวาดถนนกวาดสนามเปนตน

ตัดหญาตัดแตงทรงพุมของตนไม

ใหปุยรดน้ําพรวนดินและฉีดยากันแมลง

มีการปลูกตนไมทดแทนไมเดิมที่ตายไปหรือกําลังจะตาย

ซอมแซมอุปกรณเชนทาสีเกาอี้ติดปายหรือทํารั้วใหม

ชักชวนใหประชาชนชวยกันรักษาความสะอาด

อนุรักษสภาพที่สวยงามตามธรรมชาติไวใหดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้นคุณภาพของการใหบริการสามารถวัดไดในดานของความพึงพอใจ

ของประชาชน ซ่ึงเปนเปาหมายของการใหบริการสาธารณะ ในการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวมโดยรัฐตองคํานึงถึงความพึงพอใจหรือ



 

ความสุขของประชาชนในฐานะผูบริหารโดยอาศัยกลไกของระบบราชการในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติเชนนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในสวนทองถิ่นเนื่องจากความคาดหวังของประชาชน

เพิ่มขึ้นทําใหรัฐตองหาชองทางการใหบริการใหมเพื่อตอบสนองไดอยางเพียงพอโดยยึดหลัก

ปรัชญาการบริหารภาครัฐที่สําคัญที่สุดคือการแสวงหาชีวิตที่ดีใหแกชุมชนโดยพิจารณาจาก

ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการดวยวิธีการทําสัญญาจางเมื่อเทียบกับกอนทําซ่ึงมีผูที่ใช

ในการวัดประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีวิธีการทําสัญญาจางที่ผานมาเชน

พบวาการนําวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชนรัฐบาลทองถิ่นของสหรัฐอเมริกาประชาชนมี

ความพึงพอใจในระดับสูง

ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา

ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวาเปนเปาหมายหนึ่งของการใหบริการ

สาธารณะของรัฐเชนเดียวกับการลดตนทุนไดมากกวาและคุณภาพการใหบริการที่ดีกวา

เนื่องจากเปนงานของภาครัฐในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนซ่ึงประชนชนมีความเสมอ

ภาคที่จะไดรับการบริการที่เทาเทียมกันไมวาจะอยูสวนใดของประเทศซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของ

ภาครัฐประชาชนตองไดรับการใหบริการที่เทาเทียมกันในการไดรับบริการจากภาครัฐไมถูกกีด

กันในการใหบริการและมีความเสมอภาคที่จะไดรับการบริการจากมาตรฐานการใหบริการ

เดียวกัน ภายใตการทําการทําสัญญาจางและมีความสะดวกในการรับบริการซ่ึงมี

ผูที่ใชในการวัดประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจางที่ผานมาเชน  

จากการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนก็ไดมีการ

กลาววาประชาชนตองไดรับการใหบริการที่เทาเทียมกันเหมือนกับกอนที่ภาครัฐเคยใหบริการ

ดังนั้นเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนก็ตองคอยตรวจสอบให

ประชาชนไดรับการบริการที่เทาเทียมกันดวยเห็นไดจากมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลกําหนดวัตถุประสงคไวชัดเจนวาประชาชนไดรับบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานเดียวกันอันเปนประโยชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา

เปนการวัดตามการบรรลุตามเปาหมายที่ไดมีการตกลงตั้งแตทําสัญญาวา

ประชาชนจะไดรับการบริการเมื่อใดและเปนแบบไหนซ่ึงมีผูที่ใชในการวัดประสิทธิผลของ

ที่ผานมาเชน และ โดยในสัญญาจะมีการ

กลาวถึงการกําหนดขอบเขตงาน เพื่อใหเจาหนาที่ภาครัฐใชเปนตัวควบคุมการดําเนินการ



 

ของเอกชนใหทํางานใหไดตามมาตรฐานของภาครัฐ โดยพบวาไดรับการ

บริการสาธารณะตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญาจากการสํารวจพบวาทองถิ่นในอเมริกามีการ

ใชการวัดตรงตามที่ตกลงในสัญญามากขึ้นในชวงคศ

ตามขอกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพศ แกไข

เพิ่มเติมพศ ใหมีการกําหนดขอบเขตงาน เพื่อใหความมั่นใจ

วาเมื่อใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนจะไดรับการบริการที่ตรงตามที่ตองการการกําหนดขอบเขต

งานมีความสําคัญเนื่องจากเปนตัวกําหนดใหหนวยงานอื่นทราบวาตองทําอะไรบางดังนั้นในการ

วัดประสิทธิผลดานตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวาจึงวัดโดยการทํางานตามขอกําหนดของงาน

การทําถนนไดระบุไวในสัญญาถึงขอกําหนดและขอบเขตของงาน

ถึงการตรวจรับตรวจการจางงานกอสรางโดยทั่วไปสัญญาการกอสรางจะแบง

งานออกเปนงวดๆโดยกําหนดรายละเอียดของงานพรอมกับเงื่อนไขของการจายเงินแตการตรวจ

รับหรือตรวจการจางงานแตละงวดคณะกรรมการตรวจการจางสวนมากจะใชวิธีซักถาม

รายละเอียดกับผูควบคุมงานโดยไมไดศึกษารายละเอียดของงวดงานตามสัญญากอนซึ่งเปน

สาเหตุสําคัญทําใหเกิดความไมรอบคอบและงานกอสรางถนนทางเดินและทางเทาไมได

มาตรฐานดังนั้นเพื่อใหการตรวจรับหรือการตรวจการจางงานเปนไปอยางถูกตองคณะกรรมการ

ตรวจการจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุมีหนาที่โดยสรุปดังนี้ ตรวจสอบรายงานประจํา

สัปดาหเปรียบเทียบกับแบบรูปรายการกอสรางและขอกําหนดในสัญญา รับทราบและ

พิจารณาการสั่งหยุดงานของชางผูควบคุมงาน หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหออกตรวจงาน

หากเห็นวาไมถูกตองตามหลักวิชาชางหรือมาตรฐานงานใหพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหรือลด

ปริมาณงานตามผลการประชุมรวมของคณะกรรมการตรวจการจางผูรับจางชางผูควบคุมงาน

และเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายในวัน

ทําการนับจากวันที่ผูรับจางขอสงมอบงานใหแตละงวดหากไมสามารถดําเนินการไดตองมีเหตุผล

ประกอบเรื่องและใหทําการตรวจการจางโดยเร็วตอไป เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหลง

นามในใบตรวจการจางแตหากพบวาผลงานไมเปนไปตามสัญญาใหรายงานผูบริหารทองถิ่นและ

ผูรับจางทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป หากกรรมการตรวจการจางบางรายไมตรวจ

รับงานจะตองทําความเห็นแยงไวเปนหลักฐานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตอไป

2.8  กรอบการวิเคราะห 

โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดที่ไดกลาวถึงไปแลวในสวนกอนหนานี้เปนฐานผูวิจัยกําหนด

กรอบแนวคิดเชิงสมมติเบื้องตนขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยโดยกรอบการวิเคราะห



 

นี้ตองการขอมูลเชิงประจักษจากพื้นที่ที่ผูวิจัยเขาไปศึกษาเพื่อนํามาตอบคําถามการวิจัยตอเติม

ปรับเปลี่ยนหรือกระทั่งตัดตัวแปรที่พบวาไมเกี่ยวของบนฐานของขอมูลที่รวบรวมไดปจจัยที่พบ

อาจเปนตัวแปรใหมที่แตกตางจากทฤษฎีเปนตัวแปรเชิงบริบทที่นํามาพัฒนารูปแบบการจัดการ

การบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิผล

2.8.1  เกณฑท่ีใชในการศึกษาเปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาล เมื่อ 

         ใชวิธีการทําสัญญาจางเปรียบเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเอง 

เนื่องจากในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนเทศบาลตองการใหเกิดประสิทธิผลใน

การใหบริการการนําวิธีทําสัญญาจางโดยใหหนวยงานอื่นเชนเอกชนชุมชนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่นเขามาใหบริการสาธารณะแทนที่เทศบาลดําเนินการเองควรจะมีประสิทธิผลกวาใน

กิจกรรมการบริการสาธารณะที่ทางเทศบาลเลือกใชวิธีการทําสัญญาจางโดยหนวยงานอื่น

เนื่องจากประสิทธิผลเปนตัวการที่จะใชเปนเครื่องตัดสินวาการบริหารการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจางประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใดโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับเทศบาล

ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชนเปนสิ่งหนึ่งซ่ึงจะบงชี้ถึง

ความสําเร็จในการดําเนินงานของเทศบาลจากการทบทวนวรรณกรรมเกณฑการวัดประสิทธิผล

สามารถวัดประสิทธิผลของการทําสัญญาจางเมื่อเทียบกับดําเนินการเองใชเกณฑดานดังนี้

ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา

เปนการวัดการลดลงของตนทุนในการใหบริการสาธารณะเมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคากลางที่ไดต้ังไวเมื่อจะตองดําเนินการเองซ่ึงเปนการแสดงถึงการบรรลุเปาหมายและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการวัดการลดลงของตนทุนจากการศึกษาการวิจัยที่ผานมาพบวาการแขงขันโดย

ภาคเอกชนทําใหตนทุนภาครัฐลดลงมีการศึกษาเกี่ยวกับการทําสัญญาจางจากเอกชนดวยวิธี

พบวาทําใหตนทุนลดลงแตไมใชในทุกประเภทของการบริการสาธารณะในสวนที่

ทําใหตนทุนลดลงเชนการเก็บขยะการทําความสะอาดการบํารุงรักษา ในการศึกษา

การทําสัญญาจางสวนของรัฐบาลทองถิ่นพบวาทําใหตนทุนของการบริการสาธารณะลดลง

เกณฑการลดตนทุนของ

ภาครัฐไดมากกวาในครั้งนี้มีเกณฑดังนี้

เกณฑที่หนึ่งสามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนินการเองวัดจากเปอรเซ็นตที่ลดลงของราคาที่มีการทําสัญญาเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนินการจัดเก็บเองคือ



 

ลดตนทุนของภาครัฐ ราคาเทศบาลใหบริการเองราคาที่หนวยงานอื่นเซ็น

สัญญาใหบริการแทน

เกณฑที่สองสามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับราคา

กลางวัดจากเปอรเซ็นตที่ลดลงของราคาที่มีการทําสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เทศบาลได

กําหนดไวโดยปกติเมื่อเทศบาลตัดสินใจใชวิธีการทําสัญญาจางก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางขึ้นมาโดยราคากลางดังกลาวจะเปนราคาที่เปนตนทุนในการใหบริการ

สาธารณะประเภทนั้นๆที่เทศบาลดําเนินการเองดังนั้นถาหนวยงานอื่นเสนอราคาเขามาแขงขัน

และสามารถเซ็นสัญญาในราคาที่ตํ่ากวาราคากลางนั่นคือหนวยงานอื่นมีความสามารถในการ

ใหบริการในตนทุนที่ตํ่ากวาเทศบาลดําเนินการเองผลที่ไดทําใหเทศบาลประหยัดงบประมาณลง

จากที่เคยทําเองทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชเงินประมาณสามารถนําเงินที่เหลืออยูไปพัฒนา

สวนอื่นไดโดยเกณฑการลดตนทุนของภาครัฐสามารถคํานวณไดดังนี้

การลดตนทุนของภาครัฐ ราคากลางราคาที่หนวยงานอื่นเซ็นสัญญาใหบริการแทน

 คุณภาพในการใหบริการสูงกวา

เปนการวัดคุณภาพของการบริการสาธารณะวามีการเพิ่มขึ้นหรือไมเมื่อเทียบกับ

ที่ประชาชนเคยไดรับจากเทศบาลดําเนินการเองเนื่องจากการที่นําการทําสัญญาจางจากเอกชน

มาใชมาจากเหตุผลที่เอกชนมีความชํานาญทําไดดีกวานอกจากที่จะลดตนทุนแลวก็จะทําให

ประชาชนไดรับการบริการที่ดีข้ึนพิจารณาจากการไดรับบริการดวยคุณภาพที่ดีข้ึนในดานได

มาตรฐานการบริการสาธารณะนั้นๆตามที่มาตรฐานการบริการสาธารณะที่กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยเชนมีกระบวนการการใหบริการที่มีคุณภาพ มี

โครงสรางการใหบริการที่มีคุณภาพเชนเครื่องมือที่ใชไดตามมาตรฐานพนักงานที่ใชไดตาม

มาตรฐานมีความสะดวกในการรับบริการพิจารณาจากการรองเรียนถึงปญหาในการบริการสาธารณะ

นั้น ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการดวยวิธีการทําสัญญาจางเมื่อเทียบกับกอนทํา

ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา

ความเทาเทียมของการไดรับบริการเปนเปาหมายหนึ่งของการใหบริการ

สาธารณะของรัฐคือ  ประชาชนตองไดรับการใหบริการที่เทาเทียมกันในการไดรับบริการจาก

ภาครัฐเมื่อใชวิธีการทําสัญญาจางมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับที่เทศบาลนครดําเนินการเองไม

ถูกกีดกันในการใหบริการเชนวัดจากประชาชนที่อาศัยในซอยตองมีรถขยะมาเก็บทุกวันเหมือน

ประชาชนที่มีบานอยูติดถนนใหญหรืออีกนัยหนึ่งไมวาประชาชนจะอยูสวนใดของเทศบาลจะตอง

ไดรับบริการที่เหมือนกัน 



 

ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา

เปนการวัดตามการบรรลุตามเปาหมายที่ไดมีการตกลงตั้งแตทําสัญญาวา

ประชาชนไดรับบริการตรงตามที่เทศบาลนครระบุไวในสัญญาถึงขอกําหนดและขอบเขตของงาน

มากกวาที่เคยไดรับการบริการสาธารณะจากหนวยงานภาครัฐ

จากที่กลาวมาขางตนสามารถนํามาสรุปเปนกรอบการวิเคราะหของรูปแบบการ

จัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิผลมีรายละเอียดดังนี้ 



 

 
 
 

ภาพที่ 2.2กรอบการวิเคราะหในการวิจัยการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน  



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในบทที่ 3 จะเปนการนําเสนอระเบียบวิธีที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย รูปแบบการ

วิจัย โครงสรางการวิจัย การเลือกกรณีศึกษา แหลงที่มาของกรณีศึกษา เกณฑในการคัดเลือก

กรณีศึกษา ขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการบันทึกและการวิเคราะห

ขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1  รูปแบบการวิจัย 

 
 3.1.1  โครงสรางการวิจัย (Structure of the Study)  

ปรากฏการณการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เร่ิมมีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย แตเปนเพียงชวงเร่ิมตนของการนํามาใช

และข้ึนอยูกับความสมัครใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เหตุผลในการตัดสินใจในการใช

วิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครแตละแหง จะมีความแตกตางกันเพราะอยูในบริบทที่

แตกตางกัน ไดแก ผูบริหารที่มีศักยภาพและประสบการณที่ตางกัน ลักษณะของบริษัทหรือ

องคการที่แสวงหากําไร และชุมชนหรือองคการที่ไมแสวงหากําไรก็มีความแตกตางกัน ประชาชน

ผูรับบริการอยูในพื้นที่ตางกัน และขนาดของพื้นที่ก็แตกตางกัน อีกทั้งการศึกษาการนํารูปแบบการ

จัดการการบริการสาธารณะ โดยวิธีการทําสัญญาจาง มาใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยังไม

มีแนวทางที่เปนตนแบบในวงการศึกษาของไทย  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยอาศัยกรณีศึกษา (Case Study Method) เปนแกนหลักในการศึกษาหารูปแบบการ

จัดการ การบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   โดยผูวิจัย

มีเปาหมายท่ีจะใชวิธีการเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือในการคนควาแบบเจาะลึกถึงปรากฏการณที่

เกิดข้ึนในเบ้ืองตน เพื่อใชเปนฐานที่จะขยายผลสูการวิจัยที่จะอาศัยขอมูลจํานวนมากมาสนับสนุน 

และการพัฒนากรอบความคิดที่จะใชศึกษาตอไป จึงจําเปนตองอาศัยระเบียบวิธีการหลายข้ันตอน

มาทําการศึกษา ฉะนั้น ผูวิจัยจึงจัดข้ันตอนการศึกษาไวดังนี้ 
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ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาเชิงวรรณกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลองคความรูที่เกี่ยวของ

กับการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งใน

และตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนากรอบการวิเคราะห 

ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาเชิงคุณภาพ เปนการสํารวจปรากฏการณที่เกิดและไมเกิดตาม

ทฤษฎีในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางประเทศ โดยใชกรณีศึกษา (Case Study) 

เนื่องจากการใชวิธีนี้เปนการตอบคําถามวาประสิทธิผลการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการ

ทําสัญญาจางของเทศบาลนครเปนอยางไร มีปจจัยอะไรบางที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการจัดการ

การบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร ซึ่งผูวิจัยไมสามารถควบคุม

เหตุการณไดและใชในการศึกษาในเหตุการณปจจุบัน (Yin, 2003) ประมวลรวมความรูจาก

กรณีศึกษาท่ีหลากหลายเขาดวยกัน เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพระดับพื้นที่ ในการนํามาเสนอ

ประสิทธิผลการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครในบริบท

ของไทย  

ข้ันตอนที่ 3 การเสนอแนะนโยบายในการนําการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 
ของเทศบาลนคร เปนการนําขอคนพบจากกรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนคร
ขอนแกน นํามาวิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย ประเภทงานที่เหมาะสม และประสิทธิผล เสนอตอหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายการพัฒนา การบริหารงานของเทศบาลนคร เพื่อใหเกิดการใชเงิน
อยางคุมคา และประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่ดี 

 

3.2  การเลือกกรณีศึกษา 
 

3.2.1  แหลงที่มาของกรณีศกึษา 
กรณีศึกษาที่นํามาคัดเลือกเปนการบริการสาธารณะที่จัดการ โดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น คือ เทศบาลนครขอนแกนและเทศบาลนครพิษณุโลก มีโครงการที่คัดเลือกนํามาศึกษา 4 

โครงการ ไดแก 1) โครงการการเก็บขนขยะ 2) โครงการกอสรางซอมแซมถนน 3)โครงการการ

รักษาความปลอดภัย และ 4) โครงการการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน  

 
3.2.2  เกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา  
การศึกษาการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร  เพื่อ

วิเคราะหหาประสิทธิผลการจัดการการบริการสาธารณะ โดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร ได
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มีการคัดเลือกเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน เนื่องจากจากนิยามของ วิธีการทํา

สัญญาจาง คือการโอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบไปใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการโดยมสัีญญา 

เงื่อนไข กําหนดขอบเขตไว  ซึ่งอาจเปนองคการที่แสวงหากําไร องคการไมแสวงหาผลกําไร หรือ

หนวยงานรัฐ  

เทศบาลนครพิษณุโลกเปนเทศบาลนครที่มีการเปดโอกาสใหเอกชนเขามาดําเนินงานใน

การใหบริการสาธารณะแทนเทศบาล ในลักษณะเปนโครงการนํารอง โดยในแตละการบริการ

เทศบาลนครพิษณุโลกยังคงการใหบริการบางสวนไว เพื่อนํามาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการ

ดําเนินงาน  

เทศบาลนครขอนแกน ไดมีการถายโอนการใหบริการสาธารณะไปสูชุมชนที่มีความพรอม

ในการรับถายโอนภารกิจนั้น สวนชุมชนที่ยังไมพรอมเทศบาลนครขอนแกนยังคงใหบริการ

สาธารณะประเภทน้ันอยู 

ผูวิจัยจึงคัดเลือกทั้ง เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครขอนแกน เปนกรณีศึกษาใน

คร้ังนี้ เพราะสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลระหวางการบริการสาธารณะโดยเทศบาลนคร และ

การบริการสาธารณะโดยหนวยงานอ่ืน ๆ อันไดแก ทั้งเอกชนหรือองคการที่แสวงหากําไร และ

ชุมชนหรือองคการที่ไมแสวงหากําไร 

ในการคัดเลือกประเภทงานบริการสาธารณะในโครงการที่ใชวิธีการทําสัญญาจาง ได

คัดเลือกดวยหลักเกณฑดังนี้ 1) เปนกิจกรรมหลักในการบริการสาธารณะใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 

2) เปนกิจกรรมที่เทศบาลไดมีการศึกษาวาหนวยงานอ่ืนนาจะใหบริการสาธารณะไดมีประสิทธิผล

มากกวา และ3) มีการดําเนินการทั้งในเทศบาลนครพิษณุโลกและ เทศบาลนครขอนแกน ซึ่ง

ปรากฏวามี 4 กิจกรรม ไดแก โครงการการเก็บขนขยะ โครงการกอสรางซอมแซมถนน โครงการ

การรักษาความปลอดภัย และโครงการการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน  

กรณีศึกษาการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง คือ เทศบาลนคร

พิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน เนื่องจากเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน มี

การใชวิธีการทําสัญญาจางในขณะที่ยังมีการดําเนินการเองในการใหบริการสาธารณะประเภท

เดียวกัน เพื่อใชในการเปรียบเทียบประสิทธิผลและมีความสามารถในการเขาถึงขอมูลของเทศบาล

นครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกนได โดยประเภทงานบริการสาธารณะที่เลือกใชใน

การศึกษาคร้ังนี้ ไดแกโครงการการเก็บขนขยะ โครงการกอสรางซอมแซมถนน โครงการการรักษา

ความปลอดภัย และโครงการการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 
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3.3  ขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลที่ตองการประกอบดวยขอมูล 2 ระดับ คือ ขอมูลภาพรวมของเทศบาลนครที่เลือก
ศึกษา และขอมูลของโครงการการบริการสาธารณะทางลึก ที่ใชวิธีการทําสัญญาจางที่ศึกษา 
 ขอมูลระดับแรก คือ ขอมูลภาพรวมของเทศบาลนครที่เลือกศึกษา ผูวิจัยไดขอมูลมา 2 
ทางคือ ขอมูลเชิงเอกสาร และการสัมภาษณผูไขขาว (Key Informant) 
 สําหรับขอมูลระดับโครงการที่ใชวิธีการทําสัญญาจางที่ศึกษา ซึ่งถือเปนขอมูลหลักในการ
วิจัยคร้ังนี้ไดใชหลายวิธีประกอบกัน เชน การสังเกตการณ การแจงนับ การสัมภาษณเจาะลึก 
ขอมูลเชิงเอกสาร  
 

3.3.1  ขอมูลเชิงเอกสาร 
ขอมูลเอกสาร (Documentary Research) เปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากแหลงทุติยภูมิ 

ขอมูลเอกสารที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก แผนพัฒนา 3 ปของเทศบาล  ขอมูลในเวบไซต เอกสาร
ประกาศประกวดราคา สัญญาจาง หนังสือการรองเรียน เอกสารการคิดราคากลาง มาตรฐานการ
บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานงานมาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเทา 
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน 

 
 3.3.2  การสัมภาษณผูไขขาว (Key Informant) 
 ในแตละเทศบาลไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ตามแนวคําถามกึ่ง
โครงสราง (Semi-structure Interview) (ภาคผนวก ข) ที่กําหนดตามกรอบการวิเคราะหและการ
ทบทวนวรรณตามทฤษฎีตัวการ/ตัวแทน ผูไขขาวที่มีสวนเกี่ยวของที่สําคัญตอการจัดการบริการ
สาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  ไดแก  นายกเทศบาลนคร  รองนายกเทศบาลนคร 
ปลัดเทศบาลนคร รองปลัดเทศบาลนคร ผูอํานวยการสํานักงาน หัวหนางานพัสดุ หัวหนางานใน
โครงการบริการสาธารณะ เจาหนาที่เทศบาลผูควบคุมงาน เอกชนผูรับจาง ผูนําชุมชน และ
ประชาชนผูใชบริการ เปนตน ในการสัมภาษณมีการนัดหมายลวงหนาโดยผูวิจัยมีจดหมายเปน
ทางการในการประสานติดตอ (ภาคผนวก ก)  
 

3.4  การตรวจสอบขอมูล 
 
 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) มักจะถูกวิพากษในแงของความถูกตอง หรือความ

เที่ยงตรง (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546) ซึ่งผูวิจัยจําเปนตองใหความสําคัญกับการตรวจสอบขอมูล 
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เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบความถูกตอง (Validity) ของขอมูล คือ การตรวจสอบขอมูลแบบสาม

เสาหรือพหุวิธีการ (Triangulation) หลักการคือการไมปกใจวาแหลงขอมูลแหลงใดแหลงหนึ่งที่

ไดมาต้ังแตแรกเปนแหลงที่เช่ือถือได ตองแสวงหาจากแหลงอ่ืน ซึ่งเมื่อประมวลแลวมี 3 แหลง

ไดแก ขอมูลที่วิเคราะหสรางข้ึน (Thesis) และขอมูลที่ตรงขามกับที่วิเคราะหสรางข้ึน (Antithesis)  

เมื่อแสวงหาขอมูลตอไปจะไดพบขอมูลที่แตกตางจาก 2 แบบ ซึ่งเปนการสังเคราะหลักษณะของ

ทั้ง 2 แหลงมากลายเปนขอมูลที่สังเคราะหสรางข้ึนใหม (Synthesis) (สุภางค จันทวานิช, 2546) 
   

3.5  การบันทึกและการวิเคราะหขอมูล 
 

 การบันทึกจะใชวิธีการสัมภาษณอยางเปนทางการและทําการบันทึกและอัดเทปโดยไดขอ

อนุญาตขอไขขาวกอนโดยมีแบบสัมภาษณ 

 การวิเคราะหขอมูลดังกลาวไดทําเปน 2 ระดับ คือ 

 ระดับที่ 1 ทําการวิเคราะหเพื่อสรุปรวบรวมขอมูลรายโครงการที่ใชวิธีการทําสัญญาจาง 

โดยรวบรวมจากขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจรวบรวมมาทั้งหมด มาทําการยกรางและนําเสนอให

เปนรายโครงการ โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหทราบลักษณะพื้นฐานของโครงการเฉพาะในสวนที่เห็น

วาจําเปนสําหรับการวิจัย 

 ระดับที่ 2 ทําการวิเคราะห เพื่อยกระดับของขอมูลรายโครงการ เปนขอมูลของทุกโครงการ

ที่อยูในเทศบาลนคร การวิเคราะหในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาขอสรุปในประสิทธิผลการ

จัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครในบริบทของไทย โดยอาศัย

ขอมูลที่รวมของทุกโครงการ 



 
บทที่ 4 

 
ผลการวิจัย: กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก 

 
บทที่ 4 เปนการนําเสนอผลการวิจัยกรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ไดเขาไปทําการ

วิจัยเชิงคุณภาพถึงการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง ประกอบดวย 3 สวน คือ 

4.1 การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร

พิษณุโลกประกอบดวย สภาพพื้นฐาน เหตุผลในการใชวิธีการทําสัญญาจาง  และประเภทงาน

บริการสาธารณะที่ใชวิธีการทําสัญญาจาง  

4.2 การบริการสาธารณะที่ใชวิธีการทําสัญญาจางประกอบดวย 1)การเก็บขน

ขยะ  2)การกอสรางซอมแซมถนน  3) การรักษาความปลอดภัย และ 4)การดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน โดยแตละการบริการสาธารณะจะเสนอผลของประสิทธิผลของ

วิธีการทําสัญญาจาง โดยพิจารณาตามกรอบการวิเคราะห และปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล

วิธีการทําสัญญาจาง 

4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการสาธารณะทั้ง 4 โครงการและ

สรุปผลการวิจัยกรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.1  การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก 
 

สาระสําคัญที่เสนอประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนสภาพพื้นฐานของเทศบาล

นครพิษณุโลก สวนที่ 2 เปนเหตุผลในการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก และ

สวนที่ 3 เปนประเภทงานบริการสาธารณะที่ใชการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก 

รายละเอียดแตละหัวขอ มีดังนี้ 

 
4.1.1  สภาพพื้นฐานของเทศบาลนครพิษณุโลก 
เทศบาลนครพิษณุโลกไดรับการยกฐานะจากเทศบาลเมืองเปนเทศบาลนคร เม่ือวันที่ 9 

มีนาคม พ.ศ.2542 มีพื้นที่รับผิดชอบ 18.26 ตารางกิโลเมตร เทศบาลนครพิษณุโลกมีแมน้ํานาน

ไหลผานกลางเมืองทําใหแยกเขตเทศบาลออกเปน 2 ฝง คือ ฝงตะวันออกของแมน้ํามีพื้นที่
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ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร มีประชากรหนาแนน สวนใหญจะเปนแหลงประกอบธุรกิจ ศูนยกลาง

คมนาคม (ทางรถยนต รถไฟ เคร่ืองบิน) และศูนยกลางการติดตอส่ือสารและบริการ  สวนพื้นที่ฝง

ตะวันตกของแมน้ํานาน มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนยานที่อยูอาศัยของ

ประชาชน เปนที่ต้ังของสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษา เชน ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด 

คายทหาร สถาบันราชภัฎ และโรงเรียนประจําจังหวัดเปนตน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เปนที่

ราบลุม มีน้ําขังเปนสวนมากทางดานฝงตะวันออกของตัวเมือง ดังแผนที่แสดงขอบเขตเทศบาล

นครพิษณุโลก 

 

 
  

ภาพท่ี 4.1  แผนที่เทศบาลนครพิษณุโลก 

 

เทศบาลนครพิษณุโลก มีประชากรรวม ทั้งส้ิน 76,358 คน (ชาย 35,083 คน หญิง 41,275 คน) 

มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง ทั้งส้ิน 59,946 คน (ชาย 27,482 คน หญิง 32,464 คน) ความหนาแนนของ

ประชากรเฉล่ีย 4,181.71 คน/ตารางกิโลเมตรและจํานวนครอบครัว 32,072 ครอบครัว มีประชากร

อาศัยอยูฝงตะวันตกประมาณ 18,073 คน ที่เหลืออาศัยอยูฝงตะวันอออก (แผนพัฒนาสามป 

เทศบาลนครพิษณุโลก, 2553) 
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อัตรากําลัง เทศบาลนครพิษณุโลก มพีนกังานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจาง 

รวมทัง้ส้ิน จํานวน 1,174 คน  ประกอบดวย 

พนักงานเทศบาลสามัญ   จํานวน  258 คน 

 พนักงานครูเทศบาล   จํานวน  164 คน 

 พนักงานจาง    จํานวน  668 คน 

 ลูกจางประจํา    จํานวน   80 คน 

 พนักงานครูเทศบาลไมสังกดัสถานศึกษา จํานวน    4 คน 

 โครงสรางอัตรากําลังพนักงานและลูกจางเทศบาลนครพษิณุโลก มีรายละเอียดดังนี ้

 

ตารางที ่4.1  โครงสรางอัตรากําลังพนักงานและลูกจางเทศบาลนครพิษณุโลก 

 

ลําดับ สํานกั/กอง พนักงาน
เทศบาลสามญั 

ลูกจางประจาํ พนักงานจาง 

1 สํานักปลัดเทศบาล 54 19 99 

2 กองวิชาการและแผนงาน 21 1 5 

3 สํานักการคลัง 33 2 71 

4 สํานักการชาง 43 30 135 

5 สํานักการสาธารณสุขฯ 40 14 226 

6 สํานักการศึกษา 20 5 54 

7 กองสวัสดิการสังคม 10 - 5 

8 กองการประปา 37 9 72 

9 ตรวจสอบภายใน - - 1 

 รวมทัง้ส้ิน 258 80 668 

 

เทศบาลนครพิษณุโลก มีการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดย

ต้ังงบประมาณรายจายทั่วไป รวมทั้งส้ิน 524,716,590 บาท และงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รวมทั้งส้ิน 102,210,670 บาท รวมรายจายเปนเงินทั้งส้ิน 626,927,260 บาท รายจายสวนใหญ

เนนไปที่ดานบริการชุมชนและสังคม คือ แผนงานการศึกษา แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ตามลําดับ 
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เทศบาลนครพิษณุโลก มีงบประมาณรายรับจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนเงินทั้งส้ิน

526,839,254.09 บาท สวนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยรายจายจริง 

รวมทั้งส้ิน 504,041,310.05 บาท เปนคาใชจายดานการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และ

เงินคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงิน

อุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใดนั้น รอยละ 37  

 การบริหารงานในเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ไดมีการเลือกต้ัง

นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกคร้ังลาสุด เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2550 

โดยมีนางเปรมฤดี ชามพูนท เปนนายกเทศมนตรี ติดตอกันสมัยที่ 4 มีการบริหารงานที่ตอเนื่อง

เปนเวลาถึง 14 ป ทําใหสามารถสานตอโครงการที่ไดมีการดําเนินการไวในแตละสมัยอยาง

ตอเนื่อง มีนายแพทย สุธี ฮั่นตระกูล เปนรองนายกเทศมนตรีผูชวยผลักดันในการพัฒนาทําให

เทศบาลนครพิษณุโลก ไดรางวัลอยางตอเนื่อง เชน รางวัลโลเกียรติยศ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี 

ประจําป 2551 (ติดตอกัน 5 ปซอน) จากหนวยงาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  รางวัล

“นครนาอยู แหงป 2551” (LDI Award 2008) จากหนวยงาน สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา และ

รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน รางวัลดีเดน ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ กระบวนงาน

การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเ ร่ืองราวรองทุกขจากหนวยงานสํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนตน 

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  ยึดหลักปรัชญาในการทํางาน  คือ  “มุงมั่นบริการ 

บริหารงานโปรงใส สานสายใยปวงประชา รักษาส่ิงแวดลอม” จากปรัชญาการทํางานจะเห็นไดวาให

ความสําคัญตอการรักษาส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะดานการจัดการขยะ เห็นไดจากมีการติดตอขอ

ความรวมมือระหวางประเทศ โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ไดประสานงานเองในการพัฒนาเทศบาล 

ทําใหได รับการสนับสนุนแหลงเงิน และความรูจากองคกรระหวางประเทศ นางเปรมฤดี 

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกลาววา 

 

เทศบาลนครพิษณุโลก ไดเสนอตัวขอรับความชวยเหลือ ผานไปยังรัฐบาล

เยอรมันในนามองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง โดยไมผานรัฐบาลกลาง เนน

การชวยเหลือในรูปเทคโนโลยีและวิชาการเปนกรณี ๆ ไป 

 

ความรวมมือจากรัฐบาลเยอรมัน เชน เทศบาลนครพิษณุโลกไดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกอยางเปนระบบโดยความรวมมือดานวิชาการกับ GTZ (Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH) หนวยงานจากประเทศเยอรมัน 
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เทศบาลนครพิษณุโลกตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนทองถิ่นภายใต

การสรางความมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน จึงไดมีการจัดต้ังชุมชนข้ึนภายในเขตเทศบาล

นครพิษณุโลก จํานวนทั้งส้ิน 54 ชุมชน แบงเขตพื้นที่ชุมชนออกเปน 4 เขต (โซน) เพื่อใหแตละ

ชุมชนไดรับรูขาวสารและเขารวมการดําเนินกิจกรรมกับเทศบาลนครพิษณุโลกอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ

ชวยใหเกิดการสรางสัมพันธภาพที่ดี ระหวางเทศบาลนครพิษณุโลกในฐานะองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกับชุมชนในฐานะองคกรภาคประชาชน ที่จะนําไปสูการดําเนินโครงการและกิจกรรมใน

ลักษณะความรวมมืออยางใกลชิดซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี 

 
4.1.2  เหตุผลในการใชวธิีการทําสัญญาจาง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ผลจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว 

กอใหเกิดการปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นอยางขนานใหญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง

ทําหนาที่ในการบริการสาธารณะแกประชาชนเพิ่มข้ึน โดยกําหนดใหมีการรับการถายโอนภารกิจ

หนาที่ในงานบางอยาง จากราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การถายโอน

ภารกิจ ประกอบดวยภารกิจใน 6 ดาน ไดแก 1)ดานโครงสรางพื้นฐาน 2)ดานงานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  4)ดานการวาง

แผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 5)ดานการบริหารจัดการ และการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และ 6)ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

นอกจากนี้รัฐบาลยังถายโอนเงินงบประมาณไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากข้ึน

และจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มข้ึน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 บัญญัติใหการจายเงินเดือน ประโยชนตอบ

แทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ทีน่าํมาจากเงนิรายได

ที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูง

กวารอยละ40 ของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได ทํา

ใหเทศบาลนครพิษณุโลกประสบปญหาดานจํานวนและความชํานาญงานของบุคลากรที่จะ

รองรับการใหบริการสาธารณะกับประชาชนจากภารกิจที่ถายโอนมาจํานวนมาก เม่ือปริมาณงาน

เพิ่มข้ึนในภารกิจตาง ๆ ทําใหตองรับบุคลากรเพิ่มแตติดขอจํากัดระเบียบกฎหมายจึงทําให
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เทศบาลนครพิษณุโลกหาทางออกดวยการใชวิธีการทําสัญญาจาง  การตัดสินใจใชวิธีการทํา

สัญญาจางของเทศบาลนครจึงไมไดทําเพื่อลดขนาดองคการ  แตมีสาเหตุมาจากปริมาณงานที่

เพิ่ม ข้ึนอันเนื่ องมาจากการถายโอนภารกิจทั้ งกิจกรรมที่บั ง คับใหทํ าและให เ ลือกทํา 

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กลาววา 

 

ปริมาณงานสวนและเกาะกลางเพ่ิมข้ึน เพราะรับถายโอนถนนมาจาก

กรมทางหลวงอีก  ในรายละเอียดงานมันเยอะ ตองตัดแตงตนไม แนวตล่ิง 

เจาหนาที่เราไมพอ รับคนเพิ่มก็ไมไดเพราะคาใชจายดานพนักงานใกลถึง 40%  

 

นอกจากนั้นในงานบริการบางประเภทที่ตองมีการเบิกวัสดุส้ินเปลือง และตองการความ

รวดเร็วในการใหบริการ การทําสัญญาจางใหเอกชนเขามาดูแลจะมีความคลองตัวมากกวา

เทศบาลดําเนินการเอง 

ปพ.ศ. 2545 รัฐบาลไดมีการปฎิรูประบบราชการ โดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 22 กลาววา 

วิธีการทําสัญญาจางคือ “เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําสัญญาจางจาก

ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวงเพื่อใหเกิดประสิทธิผล” โดยมีแนวคิดวาวิธีการทําสัญญาจางจากเอกชน เปนวิธีการ

ในการลดขนาดและขอบเขตการทํางานของภาครัฐ 

ผูบริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งใหความสําคัญกับงานดานสาธารณสุข และไดรับโอน

บุคลากรดานนี้มา จนสงผลกระทบทําใหเพดานรายจาย คาเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และ

เงินคาจางของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ใกลอัตรารอยละ 40 ของรายได(ไมรวมเงิน

อุดหนุน)ของเทศบาล สงผลใหคณะผูบริหารมีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา

การขาดแคลนบุคลากรในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยทางเลือกหนึ่งที่คณะผูบริหาร

เทศบาลนครพิษณุโลกใหความสนใจ คือ การนําวิธีทําสัญญาจางมาใช เพราะนอกจากจะทําใหไม

ตองเพิ่มจํานวนบุคลากรของเทศบาลนครแลว  ยังเปนการเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลนคร

พิษณุโลกจากผูปฏิบัติมาเปนผูกํากับดูแล อีกทั้งยังทําใหสามารถบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว

ข้ึน  และเมื่อนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชแลว พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ ในขณะที่

เทศบาลนครพิษณุโลกมีคาใชจายเทาเดิม ดังคํากลาวของนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
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งานไฟฟาสาธารณะ เราประเมินจากที่ประชาชนรองเรียนปญหา  ถา

เปนบริษัทเอกชนจะรีบไปแกไขให แตถาเปนเจาหนาที่ของเทศบาล ก็ไมไปทํา

ใหโดยอางวาหลอดหมดบาง ไมมีเจาหนาที่วางบาง แตหลังจากที่เราใหเอกชน

มาติดไฟฟาสาธารณะ  ประชาชนมีความพึงพอใจ และเทศบาลเองก็พึงพอใจ 

เพราะวาเสียเงินเทากัน 

 

นอกจากนี้ ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก มีความเห็นรวมวา 

 

 ผมวาประสิทธิภาพภาคเอกชนรวดเร็วกวา อยางเชนซอมไฟ 

ถาเทศบาลดําเนินการซอมเปนปญหา คือ มีหลอดไฟรึเปลา มีสตารทเตอรรึ

เปลา ถาจะซ้ือคุณก็ตองไปจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา กวาจะได กวาจะตรวจรับ 

กวาจะจําหนายออกไป ไมไดข้ึนอยูกับหนวยงานเดียว แตข้ึนอยูกับอีกหลาย ๆ 

หนวยงาน บางคร้ังรานคาสงของแลวยังเบิกเงินไมได 

 

จากผลการวิจัยสรุปไดวา เหตุผลหลักที่เทศบาลนครพิษณุโลกเลือกใชวิธีการทําสัญญาจาง 

คือ 1) ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 2) จํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอกับ

ปริมาณงาน แตไมสามารถรับเพิ่มไดอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดเพดานรายจาย คาเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจาง

ของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางเอาไวไมใหเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายไดไม

รวมเงินอุดหนุน 3) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญสําหรับภารกิจบางประเภทที่รับถายโอน

เพิ่มข้ึน 4) ติดขัดเร่ืองระเบียบพัสดุ ทําใหการจัดบริการสาธารณะบางประเภท (อาทิ การจัดบริการ

ไฟฟาและความสองสวาง) ไมมีประสิทธิภาพ  5) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะ

เนื่องจากการใหบริการของพนักงานเทศบาลเองจะมีความลาชากวาพนักงานของเอกชนที่เปน

คูสัญญาและ 6) ตองการใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

มากข้ึน 
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4.1.3  ประเภทงานบริการสาธารณะทีใ่ชวธิีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร 
         พิษณโุลก 

 เมื่อผูบริหารเทศบาลนครพิษณุโลกไดตัดสินใจนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช มีการต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาศึกษาความเปนไปไดและแนวทางโดยยึดหลักจากคูมือการใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในกิจการสาธารณะของเทศบาล  ที่ สํานักงานพัฒนาเมือง  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยไดรวมกับสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ไดทําการศึกษาเมื่อป 
พ.ศ. 2534 ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงหา
วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะประเภทตาง ๆ ของเทศบาล ดวยการให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมลงทุนหรือจัดบริการ ซึ่งจะสงผลใหเทศบาลไดรับประโยชนในการลด
ปญหาการหาแหลงเงินทุน การลดรายจายจากการจัดบริการและการจางบุคลากร และยังชวยให
เทศบาลสามารถขยายบริการสาธารณะใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนในอนาคต โดย
มีการแนะนําวิธีการพิจารณาคัดเลือกและจัดทําสารสนเทศเพื่อกําหนดราคากลาง การจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคา  การประเมินขอเสนอ การควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชน โดย
ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกกลาววา 
 

เทศบาลนครพิษณุโลกใชคูมือจากสํานักพัฒนาเมือง ซึ่งหลักเกณฑตาง ๆ 

ใหความอิสระพอสมควร ในการจัดทําขอเสนอ การทําสัญญา รางสัญญาไดผาน

การตรวจมาแลว มีคณะกรรมการที่ทํางานศึกษาวิจัยและออกมาเปนรูปเลมสงให

แตละทองถิ่น เทศบาลไหนอยากทําก็ทํา เทศบาลไหนไมอยากทําก็ไมตองทํา  

 

เทศบาลนครพิษณุโลกไดเร่ิมข้ันตอนที่หนึ่ง โดยการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาบริการ

สาธารณะที่สมควรจะใชวิธีการทําสัญญาจาง รวมถึงรูปแบบที่เหมาะสม โดยการเลือกกิจกรรม

สวนหนึ่ง จะพิจารณาจากขอแนะนํากิจกรรมที่สมควรทําสัญญาจางจากคูมือการใหเอกชนเขามา

มีสวนรวมในกิจการสาธารณะของเทศบาลที่ สํานักงานพัฒนาเมือง  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทยกอน  จากนั้นนํากิจกรรมท่ีสนใจมาศึกษาอยางละเอียด มีการวิเคราะหตนทุน

เพื่อนํามาจัดทําเปนราคากลาง กําหนดขอกําหนดของงานที่ตองการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา

เห็นชอบวากิจกรรมใดที่เหมาะสมในการใชวิธีการทําสัญญาจาง ก็จะนําเสนอตอผูบริหารเทศบาล

นครพิษณุโลก   

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและคณะทํางานไดตัดสินใจวา  ในการจัดบริการสาธารณะ

แกประชาชนในเขตเทศบาลกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะไมใชวิธีการทําสัญญาจางทั้งหมด แตจะใช
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วิธีการจัดทําโครงการนํารอง กลาวคือ จะแบงพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก เปนเขตตามความ

เหมาะสมของกิจกรรม เลือกบางเขตมาใชวิธีการทําสัญญาจาง  สวนที่เหลือเทศบาลนครพิษณุโลก

ยังคงใหการบริการแกประชาชนเหมือนเดิม  ทั้งนี้ เพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล

ระหวางวิธีการทําสัญญาจางกับวิธีที่เทศบาลดําเนินการเอง  นอกจากนั้น ยังเปนการปองกันไมให

เกิดปญหาในการบริการประชาชน เม่ือผูใหบริการโดยวิธีการทําสัญญาจาง เกิดปญหาไมสามารถ

ใหบริการได เทศบาลจะเขาไปใหบริการแทน ทําใหประชาชนไดรับบริการอยางตอเนื่องและ

เทศบาลยังคงขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะนั้นๆกับประชาชนตอไปดังเชนความเหน็

ของนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  

 

เทศบาลเราทําเร่ืองดูดสวม ทําความสะอาดสํานักงาน ยามรักษาความ

ปลอดภัย การเก็บขนขยะ การซอมบํารุงไฟฟา การทําความสะอาด บริการ

หองสมุด การดูแลสวน การจัดงานแสดง เราแบงเปน 4 หรือ 5 โซน แตจะมีโซน

หนึ่งที่เราดูแลเอง เพื่อเปนการเปรียบเทียบผลการจัดบริการ และเพื่อเปนการ

สํารองไวถาหากวาเอกชนที่รับไปดําเนินการ ทําไดไมดี เราก็ยกเลิก สัญญาแลว

ใชคนของเราดําเนินการแทนได 

 

อนึ่ง เนื่องจากการใชวิธีการทําสัญญาจางยังไมมีแบบรางสัญญาที่ถูกตองทางพัสดุของ

เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลฯจึงไดจัดสงรางสัญญาการจางไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ

พิจารณาเพื่อใหเกิดความถูกตองในงานแตละประเภท และปจจุบันสัญญาที่ใชไดผานการ

ตรวจสอบจากสํานักอัยการสูงสุดแลวทั้งหมด 

งานบริการสาธารณะท่ีเทศบาลนครพิษณุโลกใชวิธีการทําสัญญาจาง จะมีการต้ัง

คณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในแตละกิจกรรมกอน แลวจึงคอย ๆ ขยายเพิ่มข้ึนในแตละป 

โดยในปจจุบันมีงานบริการสาธารณะที่เทศบาลนครพิษณุโลกใชวิธีการทําสัญญาจางเรียงลําดับจาก

กอนมาหลัง ไดดังนี้ 1) โครงการดูดสวม 2) โรงฆาสัตว 3) การทําความสะอาดสํานักงาน 4) ยาม

รักษาความปลอดภัย 5) การเก็บขนขยะ 6) งานซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ 7) การทําความสะอาด

ตลาด 8) บริการหองสมุด 9) การดูแลสวน และ 10) การจัดงานแสดง โดยท้ังหมดใชวิธีการจัดทํา

โครงการนํารอง ดวยการแบงใหเอกชนดําเนินการและเทศบาลยังคงดําเนินการเองบางสวนเพื่อ

เปรียบเทียบและเพื่อปองกันปญหาหากเอกชนทํางานไมดี   
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4.2  โครงการเก็บขนขยะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก 
 

ประเด็นที่นําเสนอในหัวขอ 4.2 ประกอบไปดวย 4 ประเด็นหลัก คือ  1) สภาพพื้นฐานของ

โครงการเก็บขนขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก 2) ข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการเก็บขนขยะ

โดยวิธีการทําสัญญาจาง 3) ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง การศึกษา

เปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาลเมื่อใชวิธีการทําสัญญาจางกับที่เทศบาลดําเนินการ

เอง และ 4) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 

รายละเอียดแตละหัวขอมีดังนี้ 

 
4.2.1  สภาพพื้นฐานของโครงการเก็บขนขยะโดยวธิีการทําสัญญาจาง 

4.2.1.1  ขอมูลดานการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 
1)  ปริมาณและองคประกอบของมูลฝอยในปจจุบัน 
ปจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลกมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 

76 ตัน/วัน แบงเปนขยะฝงตะวันตกของเทศบาล จํานวนประมาณ 18 ตันที่เอกชนเปนผูจัดเก็บ 
สวนที่เหลือเปนขยะฝงตะวันออกที่เทศบาลจัดเก็บเองจํานวน 58 ตัน ผลการสํารวจองคประกอบของ
ขยะมูลฝอย ณ สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย มีดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2  แสดงองคประกอบของขยะมูลฝอย ณ สถานที่ฝงกลบขยะ 
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2)  การขนสงมูลฝอย 
เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยรถบรรทุกขยะ

มูลฝอย ซึ่งจะทําการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดจุดตาง ๆ จนเต็มคันรถ แลวนํามา
รวบรวมที่สถานีขนถายต้ังอยูที่ตําบลทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งไดเร่ิมเปดทําการเมื่อ เดือน
พฤษภาคม 2545 มีระยะทางหางจากเขตเทศบาลนครพิษณุโลกประมาณ 15 กิโลเมตร ทั้งสวน
ของเทศบาลเองและสวนที่เอกชนตองขนสงมาที่นี่  

3)  การกาํจัดมูลฝอย 

เทศบาลนครพิษณุโลก ไดจัดหาที่ดินขนาดพ้ืนที่ 222 ไรซึ่งต้ังอยูบริเวณ
บานบึงกอก ต.บึงกอก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก เพื่อใชเปนที่ฝงกลบขยะ มีระยะทางหางจากเขต
เทศบาลฯ ไปจุดฝงกลบประมาณ 30 กม. โดยทําการกอสรางบอฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
และไดเร่ิมเปดใชงานในกุมภาพันธ 2542 การดําเนินการกําจัดมูลฝอยนี้จะอยูภายใตการดูแลของ
ผูเช่ียวชาญอยางใกลชิดกอนที่ขยะมูลฝอยจะถูกฝงกลบ ไดมีการนําขยะไป บําบัดโดยวิธีเชิงกล-
ชีวภาพ (Mechanical-Biological Waste Treatment: MBT) ซึ่งจะสงผลใหมีการลดผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอม เชน น้ําชะขยะ และแกส อีกทั้งทําใหปริมาตรของกองขยะมูลฝอยยุบตัวลง ทําให
ลดพื้นที่ที่จะใชฝงกลบ อันเปนการยืดอายุการใชงานของบอโดยคาดวา บอฝงกลบขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลนครพิษณุโลก จะมีอายุการใชงานไดถึง 30 ป นับจากป 2548 

4)  การจัดการขยะติดเช้ือ 
เทศบาลนครพิษณุโลกไดดําเนินการจัดการขยะติดเช้ือ จากโรงพยาบาล

และคลินิกตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการทดสอบ
การใชงานเตาเผาขยะแบบหมุน ขนาดไมนอยกวา 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง ณ บริเวณสถานีขนถาย
ขยะ ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

4.2.1.2  พื้นที่ของโครงการเก็บขนขยะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 
เทศบาลนครพิษณุโลก เร่ิมมีแนวคิดการใชวิธีการทําสัญญาจาง ในโครงการเก็บ

ขนขยะเม่ือป พ.ศ. 2547 โดยผูบริหารไดมีแนวคิดริเร่ิมจากปญหาคาใชจายทางดานบุคลากรจะ
เกิน 40% ของงบประมาณรายไดไมรวมเงินอุดหนุน ตามที่ภาครัฐกําหนด จึงไดต้ังคณะกรรมการ
ศึกษาความเปนไปไดและวิธีการทํางาน เห็นวากิจกรรมการเก็บขนขยะสามารถใชวิธีการทํา
สัญญาจางได จึงไดไปดูงานที่เทศบาลนครเชียงใหม พัทยาและกรุงเทพมหานคร แตเนื่องจาก
ขณะนั้นยังเปนชวงเร่ิมตนการทํางานโดยวิธีการทําสัญญาจาง  เทศบาลนครพิษณุโลกจึงยังไมได
ใชวิธีการทําสัญญาจางการเก็บขนขยะในขณะน้ัน โดยหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสินไดให
ความเห็นดังนี้ 

 



 129 

กอนนั้นเรายังไมไดใชการทําสัญญาจางในการจัดเก็บขนขยะ เราจึง
พยายามที่จะไปหาขอมูลมาเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจ  โดยไปดูงานที่ เทศบาล
นครเชียงใหม เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เพราะ อปท.กลุมนี้เร่ิมการใช
เอกชนเขามาดําเนินการเปนระยะเวลาหนึ่งแลว เราไดมีการนําเอกสารกลับมา
ทําการศึกษา มีการเตรียมความพรอมกอน ไมใชอยากทําก็ทําเลย 

 
ในเวลาตอมา เทศบาลนครพิษณุโลกจึงไดตัดสินใจใชวิธีการทําสัญญาจาง

สําหรับการเก็บขนขยะ โดยเร่ิมตนดวยการดําเนินการลักษณะโครงการนํารอง เพื่อทําการศึกษา
ขอดีขอดอยของการใชระบบสัญญาจางเปรียบเทียบกับการเก็บขนขยะที่ดําเนินการโดยเทศบาล
เอง ดวยการแบงพื้นที่เขตเทศบาลออกเปน 2 สวนตามแนวเขตของแมน้ํานาน ดานฝงตะวันออก
ของแมน้ํานานใชบุคคลากรของเทศบาลฯดําเนินการเก็บขนขยะ สวนดานฝงตะวันตกใหเอกชนเขา
มาดําเนินการเก็บขนขยะโดยวิธีการทําสัญญาจาง โดยเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะจาก
ประชาชน 30 บาท/ครัวเรือน สําหรับปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมเกิน 20 ลิตร/วัน หากมีปริมาณ
มากกวานั้น ก็จะเก็บตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินครพิษณุโลก โดยลักษณะพื้นที่ดาน
ตะวันตกของเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น เปนที่ต้ังของศาลากลาง และพื้นที่สวนใหญเปนบานเรือนที่
อยูอาศัย มีลักษณะเปนชุมชนกระจายตัวอยูทั่วไป ตางจากฝงตะวันออกท่ีพื้นที่สวนใหญเปนยาน
การคา ตลาด สถานีขนสงที่มีความหนาแนนมากกวา  ทั้งนี้ พื้นที่ดานตะวันตก มีประชากร ประมาณ 
18,000 คน มีปริมาณขยะประมาณ 17.71 ตัน/วัน โดยเทศบาลฯไดจางเหมาภาคเอกชนดําเนินการ
เก็บขนขยะมาต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2548  

 
4.2.2  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการเก็บขนขยะโดยวิธีการทําสญัญาจาง 
เทศบาลนครพิษณุโลก มีข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการเก็บขนขยะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางที่สําคัญ 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดราคากลาง 2) การจัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคา 3) การประเมินขอเสนอ และ 4) การควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชน มีรายละเอียดดังนี้  

4.2.2.1 การกําหนดราคากลาง เทศบาลไดมีการจัดต้ังคณะทํางานเก็บขนขยะ
มูลฝอยพื้นที่ฝงตะวันตกข้ึนมา เพื่อวิเคราะหหาราคากลางที่ควรจะเปน โดยมีการวิเคราะหตนทุน
ผลประโยชน  ดวยการนําตัวเลขตนทุนการเก็บขนขยะกรณีที่เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินการเอง
มาเปนตัวต้ัง หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน กลาววา 

 
กอนที่จะใหเอกชนมาดําเนินการ ทานนายกฯมีการประเมินตนทุนเพื่อ

เปรียบเทียบวาการจางเอกชนเก็บขยะกับดําเนินการเอง วารูปแบบใดมีตนทุนที่
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สูงกวา วิธีการคิดตนทุนในกรณีที่เทศบาลฯดําเนินการเอง จะนําคาใชจายทัง้หมด
มาคิด ทั้งคาจางพนักงาน คาใชรถ คาน้ํามัน คาดูแลรักษา  

 
 การกําหนดราคากลางงานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก มีรายละเอียด

ดังนี้ 
1)   ประมาณการจํานวนยานยนตที่ใช โดยคํานวณจากปริมาณขยะมูล

ฝอยและจํานวนประชากร เนื่องจากพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ํานาน มีประชากรประมาณ18,073 
คน เมื่อคิดปริมาณขยะเฉล่ีย/คน/วัน จะมีปริมาณ 0.96 กิโลกรัม/คน/วัน ประมาณการขยะมูลฝอยที่
ตองจัดเก็บจะอยูที่วันละประมาณ 17.71 ตัน ซึ่งจะตองใชรถเก็บขยะ จํานวน 3 คัน ประกอบดวย  

รถเก็บขนขยะแบบเปดขางเททายแบบไมนอยกวา 10    ลบ.ม. 1 คัน   
รถเก็บขนขยะแบบเปดขางเททายแบบไมนอยกวา   8    ลบ.ม. 1 คัน   
รถเก็บขนขยะแบบเปดขางเททายแบบไมนอยกวา   2.5 ลบ.ม. 1 คัน   

2)  ประมาณการคาครอบครองยานยนตและอุปกรณ หมายถึง การซอม

และบํารุงรักษาตัวถัง เคร่ืองยนต ระบบชวงลาง ระบบเกียร ระบบไฟฟา ระบบไฮโดรลิค ถังอัดมูล

ฝอยของรถยนต อุปกรณตาง ๆ ประจํารถยนต ตลอดจนการบํารุงรักษาใหรถยนตอยูในสภาพ

สะอาดเรียบรอย เพื่อใหสามารถใชงานไดดีตลอดเวลา อาทิ การทําความสะอาด การเปลี่ยนยาง

รถยนต การอัดฉีด รวมตลอดทั้งการซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ประจํารถยนตดวย  การ

ประมาณการคาครอบครองยานยนตสามารถทําไดดวยการนําประเภทรถที่ไดมาประมาณการ

คาใชจายในการลงทุนตอปไดดังนี้ 

 

ตารางที ่4.2  ประมาณการคาครองครองยานยนตและอุปกรณรถเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก 

  
ประเภทรถเก็บขนขยะ ราคา/

หนวย 
คาเส่ือม
ราคาตอป 
(ใชฐาน 

5 ป) 

คาใชจายใน
การจัดใหมีรถ
เก็บขนขยะ
(รอยละ10) 

คา
ครอบครอง
รถเก็บขน

ขยะ 

รวมคา
ครอบครอง
รถเก็บขน

ขยะ 

ไมนอยกวา 10 ลบ.ม. 1,600,000 320,000 160,000 480,000 480,000 

ไมนอยกวา 8 ลบ.ม. 900,000 180,000 90,000 270,000 270,000 

ไมนอยกวา 2.5 ลบ.ม. 600,000 120,000 60,000 180,000 180,000 

รวมเปนเงิน     930,000 
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จากตารางที่ 4.2 พบวาการประมาณคาครอบครองยานยนตจะประกอบไปดวย 2 สวนคือ 

สวนของคาเส่ือมราคาตอปใชฐาน 5 ป และสวนคาใชจายในการจัดใหมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย เชน 

คาประกันรถ ภาษีลอเล่ือน คาเบ้ียประกันรถยนต คาภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

รถยนตคิดเปนรอยละ 10 ของราคาจัดซ้ือ เม่ือรวมคาครอบครองรถเก็บขนขยะทั้ง 3 คัน รวมเปน

เงินลงทุน 930,000 บาทตอป 

3)  ประมาณการเงินเดือนและคาจาง คํานวณจากจํานวนพนักงานที่ใช

ในการเก็บขนขยะซึ่งประกอบดวย พนักงานขับรถ 1 คน/คัน พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย 3 คน/คัน 

ผูจัดการ 1 คน และคนงานทั่วไป 1 คน เงินเดือนและคาจางแตละคนใชอัตราคาจางของเทศบาล

นครพิษณุโลก (ไมรวมคาครองชีพ) และกําหนดใหมีคาใชจายในการบริหารงานรอยละ 30 ของ

เงินเดือนและคาจาง นําสองสวนนี้มารวมกันและไดเปนรวมเงินเดือนและคาจางและคาใชจายใน

การบริหารงาน แสดงไดดังตาราง 
 

ตารางที ่4.3  ประมาณการเงินเดือนและคาจางเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก 

 
ตําแหนง จํานวน

คน 
อัตราจาง

(บาท/เดือน) 
เงินเดือน
และคาจาง 
(บาท/ป) 

คาใชจายใน
การบริหารงาน 

รวมเงินเดือน
และคาจางและ
คาใชจายในการ
บริหารงาน 

พนักงานขับรถ 3 5,760 207,360   62,208   269,568 

พนักงานเก็บขนขยะ 9 5,080 548,640 164,592   713,232 

ผูจัดการ 1 7,940   95,280   28,584   123,864 

คนงานท่ัวไป 1 5,080   60,960   18,288     79,248 

รวม 14  912,240  1,185,912 

 

4)  ประมาณการคาวัสดุ ประกอบไปดวย 2 สวนคือ คาวัสดุเช้ือเพลิง

หลอล่ืน และคาวัสดุอ่ืน ๆ   คาวัสดุเชื้อเพลิงของรถเก็บขนขยะมีการขนสงประมาณ 18 กิโลเมตร/

วัน คิดอัตราการใชน้ํามันเฉลี่ยประมาณ 20 ลิตร/วัน/คัน  สําหรับรถเก็บขยะแบบเปดขางเททายความ

จุไมนอยกวา 10 ลบ.ม. และรถเก็บขยะแบบเปดขางเททายความจุไมนอยกวา 8 ลบ.ม. สวนรถเกบ็

ขยะแบบเปดขางเททายความจุไมนอยกวา 2.5 ลบ.ม. อัตราการใชน้ํามันเฉล่ียวันละ 10 ลิตร/วัน/

คัน  ทั้งนี้การคํานวณคาน้ํามัน จะคิดจากราคาน้ํามันดีเซลของปม ปตท.ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
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พิษณุโลกเปนราคากลาง สวนคาน้ํามันหลอล่ืน เชน น้ํามันเบรค น้ํามันเกียร น้ํามัน Power  น้ํามัน

ไฮโดรลิค จะตกประมาณคันละ 2,000บาทตอคัน สวนคาวัสดุอ่ืน ๆ ไดแก ไมกวาด ตะกรา

พลาสติก คากระดาษ หมึกพิมพเลเซอรและอ่ืน ๆ มีการประมาณการ ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที ่4.4  ประมาณการคาวัสดุเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก 

 

คาวัสดุ จํานวน บาท/หนวย รวม(บาท) หมายเหตุ 

1.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 

  1.1 ใชน้ํามัน 20 ลิตร/วัน/คัน 

  1.2 ใชน้ํามัน 10 ลิตร/วัน/คัน 

  1.3 น้ํามันหลอล่ืน 

                                  รวม 

 

2 คัน 

1 คัน 

3 คัน 

 

213,744 

106,872 

    2,000 

 

427,488 

106,872 

    6,000 

540,360 

 

จํานวนลิตร*

365*ราคาน้ํามัน 

2.คาวัสดุอ่ืน ๆ 

   - ไมกวาด 

   - ตะกราพลาสติก 

   - คากระดาษ 

   - หมึกพิมพเลเซอร 

   - อ่ืน ๆ 

                                 รวม 

 

100 อัน 

100 ใบ 

10 รีม 

1 ตลับ 

1 หนวย 

 

     20 

   200 

   115 

2,500 

5,000 

 

    2,000 

  20,000 

    1,150 

    2,500 

  10,000 

  35,650 

 

                                 รวม   576,010  

 

5) ประมาณการคาใชสอย ไดแกคาเชาสํานักงานพรอมสถานที่จอดรถ

จํานวน 1 หนวย เดือนละ 17,000 บาท รวมเปนเงิน 204,000 บาท 

เมื่อไดประมาณการราคาตาง ๆ นํามารวมกันเพื่อกําหนดราคากลาง ดัง

ตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5  กําหนดราคากลางเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก 

 
 

ลําดับที่ รายการ บาท/ป 

คาดําเนินการ 1,965,922  

1.1 เงินเดือนและคาจาง(ประมาณการเงินเดือนและ  

      คาจาง) 

1,185,912 

1.2 คาวัสดุ(ประมาณการคาวัสดุ)  576,010  

1 

1.3 คาใชสอย(ประมาณการคาใชสอย)  204,000  

2 คาลงทุน (ประมาณการคาครอบครองยานยนตและ

อุปกรณ) 

930,000 

  รวมคาใชจาย(1)+(2)  2,895,922  

คาภาษีและกําไร        492,306.74 

- ภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7 202,714.54 

3 

- กําไร รอยละ 10 289,592.20 

  รวมราคากลางตอป 3,388,288.74  

  ราคากลางตอเดือน 282,352.40  

  
จํานวนตันขยะ18,073 คน*0.96 ได17.71 ตันตอวัน 531.30  

  คาเก็บขยะตอตัน 531.43  

  

จากตารางที่ 4.5 ทําใหเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถกําหนดราคากลางคาเก็บขนขยะ

มูลฝอยพื้นที่ฝงตะวันตกของเทศบาลนครพิษณุโลกประจําปงบประมาณ 2553 ในราคา 

282,352.40 บาท/เดือน 

4.2.2.2  การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา  เทศบาลมีการจัดเตรียมเอกสาร

การสอบราคาตามระเบียบพัสดุ เชนเดียวกันกับเอกสารการประกวดราคา/การสอบราคาทั่วไป 

โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา กําหนดขอบเขตการจางงาน เขตพื้นที่ตาม

สัญญา ใบแจงปริมาณงาน ใบเสนอราคา สวนระยะเวลาในการจัดเก็บขนขยะจะขึ้นกับ

งบประมาณที่มี และการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เทศบาลฯมี

การสอบราคา จํานวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 กําหนดระยะเวลา 6 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม ถึง 31 
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มีนาคม 2553  คร้ังที่ 2 กําหนดระยะเวลา 2 เดือน ระหวาง 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2553 

คร้ังที่ 3 กําหนดระยะเวลา 1 เดือน ระหวาง 1 มิถุนายน  ถึง 30 มิถุนายน 2553 คร้ังที่ 4 กําหนด

ระยะเวลา 3 เดือน กําหนดระยะเวลา 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2553 

 เหตุผลสําคัญที่เทศบาลฯกําหนดระยะเวลา ในการทําสัญญาจางเปนชวงส้ันๆ 

อาทิ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ก็เพื่อความสะดวกในการบริหารงบประมาณ และการหาผูรับจางราย

ใหมในกรณีเจาเดิมดําเนินการไดไมเปนที่พอใจ หรือสามารถปรับกลับมาดําเนินการเองไดดังที่

ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกกลาว 

 

สัญญาที่เราทําไมใชสัญญาทั้งป เราทําสัญญาแค 6 เดือนบาง 4 เดือน

บาง เพราะวาถาดําเนินการ 4 เดือน 6 เดือนแลว คุณไมมีผลงานที่ดีเราก็เลิกจาง 

เราก็เปล่ียน เราก็จะดําเนินการประมูลใหม เพราะฉะนั้นเขาก็ตองกลับเขาไปสู

กระบวนการใหม ซึ่งอาจจะไมไดกลับมา  แตถาเราทําเปนสัญญาระยะยาวทั้งป 

การเปลี่ยนผูประกอบการกรณีที่ดําเนินการไดไมดีพอก็ทําไดยาก ประการตอมา 

จะทําใหการใชงบประมาณของเทศบาลเกิดขอจํากัด เพราะหากจัดจางทั้งปก็

ตองต้ังวงเงินคาจางทั้งปเอาไว สมมติเราต้ังไว 3 ลาน เงิน 3 ลานนี้ใครจะไปแตะ

ตองไมไดเลย เพราะถูกกันไว แตถาเราทําคร้ังละ 6 เดือน อีก 6 เดือน เราอาจ

เปล่ียนใจไปทําเองก็ได 

 

4.2.2.3  การประเมินขอเสนอ เอกชนที่ยื่นขอเสนอมา ตองมีคุณสมบัติถูกตองตามที่

กําหนดในประกาศของเทศบาลนครพิษณุโลก ผูเขารวมประกวดราคาท่ีผานการคัดกรอง

คุณสมบัติข้ันตนแลวเทานั้น จึงไดรับการเปดขอเสนอดานราคา ผูที่เสนอราคาตํ่าสุดจะเปนผูที่

ไดรับการเลือกจากเทศบาลนครพิษณุโลก ใหมาทําสัญญาและทําการเก็บขนขยะตอไป  

4.2.2.4  การควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชน เจาหนาที่ของเทศบาลฯที่

รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชน คือ กลุมงานจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล สวน

บริการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จะดําเนินการควบคุม

ตามขอกําหนดที่ไดระบุแนบทายสัญญา คือ มีการเก็บขยะทุกวัน วันละ 1 คร้ัง ตามเสนทางที่ระบุและ

หากมีการรองเรียนของประชาชนผานทางเว็ปไซต เอกชนที่เปนคูสัญญาตองรีบดําเนินการแกไข 

ในปงบประมาณ 2553 เทศบาลฯ ไดกําหนดราคากลางคาเก็บขนขยะมูลฝอย

พื้นที่ฝงตะวันตก ในราคาตันละ 531.43 บาท คิดเปนคาใชจายเดือนละ 282, 352.40 บาท และมี

การสอบราคา จํานวน 4 คร้ัง  



 135 

4.2.3  ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลฯ เมื่อใชวิธีการทํา

สัญญาจางเปรียบเทียบกับที่เทศบาลฯดําเนินการเองในงานเก็บขนขยะ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ

การวัดประสิทธิผล 4 ดาน ตามกรอบการวิเคราะห คือ 1) ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา 2) 

คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 3) ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และ 4) ตรงตามที่ได

ตกลงในสัญญามากกวา สามารถวัดประสิทธิผลแตละดานได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.3.1  ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  

ประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา ทําการวัดเพื่อพิจารณาวา

เทศบาลฯสามารถประหยัดงบประมาณจากการใชวิธีการทําสัญญาจางเมื่อเปรียบเทียบกับ

เทศบาลดําเนินการเองหรือไม เกณฑการลดตนทุนของภาครัฐในครั้งนี้ประกอบดวย 2 เกณฑ คือ 

1) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญา เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่

เทศบาลดําเนินการเอง คือ 

ลดตนทุนของภาครัฐ        =    (ราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนินการเอง-ราคาที่เอกชน 

                    จัดบริการแทน) 

เมื่อเปรียบเทียบวาราคาตนทุนที่ใหเอกชนจัดบริการแทนกับราคาตนทุน

ที่เทศบาลดําเนินการเอง คิดเปนตนทุนการจัดเก็บขนขยะ (บาท/ตัน)ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.6  ราคาตนทุนที่เทศบาลพิษณุโลกดําเนินการจัดเก็บขนขยะ 

 

ลําดับที่ รายการ บาท/ป 

คาดําเนินการ 9,188,567  

1.1 เงินเดือนและคาจาง (ประมาณการเงินเดือน และคาจาง)  4,389,900  

1.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 4,574,067  

1 

1.3 คาอุปกรณ 224,600  

2 คาลงทุน(ประมาณการคาครอบครองยานยนตและอุปกรณ)  2  ,904,300  

3 คาซอมบํารุงรถ 2,580,000  

  รวมตนทุนคาเก็บตอป 14,672,867  

  ราคากลางตอเดือน 1,222,738.92  

 จํานวนตันขยะตันตอป 23,287.00  

  คาเก็บขยะตอตัน 630.99  
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จากตารางที่ 4.6 พบวาตนทุนการเก็บขยะกรณีที่เทศบาลเก็บขนขยะเองเปนจํานวน
เงิน รวม 14, 672,867 บาท/ป และสามารถเก็บขนขยะได รวม 23,287 ตัน/ป หรือมีตนทุนคาเก็บ
ขยะ เฉล่ีย 630.99 บาท/ตัน  

อนึ่ง ในการจัดสอบราคาของเทศบาลนครพิษณุโลกในชวงที่ผานมานั้น ปรากฎ
ขอเท็จจริงวา ราคาที่เอกชนเสนอนั้นสูงกวาหรือเทากับราคากลางที่เทศบาลฯกําหนด คือ 531.43 
บาท/ตัน ทุกคร้ัง  และพบวา เทศบาลฯไดทําการตอรองใหอยูในระดับราคากลางไดทุกคร้ัง
เชนเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวย(บาท/ตัน)ในการเก็บขนขยะที่เทศบาลดําเนินการ
เองเปรียบเทียบกับราคาเซ็นสัญญาใหเอกชนดําเนินการแทน (เทากับราคากลาง) ปรากฎดังนี้ 

ลดตนทุนของภาครัฐ       =    (ราคาทีเ่ทศบาลดําเนินการเอง-ราคาที่เซ็นสัญญาใหเอกชน
จัดบริการแทน) 

ลดตนทุนของภาครัฐ      =   630.09-531.43 
ลดตนทุนของภาครัฐ      =    98.66 บาท/ตัน 

พบวา การเก็บขนขยะโดยวิธีทําสัญญาจางเอกชนดําเนินการแทนเทศบาลฯ
สามารถชวยลดตนทุนของเทศบาลฯในการจัดบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลฯได เทากับ 
98.66 บาท/ตัน หรือ เดือนละ 52,418.06 บาท (มีปริมาณการเก็บขนขยะ 531.3 ตันตอเดือน) หรือ 
629,016.70 บาท/ป  และหากพิจารณาในเชิงอัตราสวนก็จะพบวา การเก็บขนขยะโดยวิธีทํา
สัญญาจางเอกชนดําเนินการแทน สามารถชวยประหยัดงบประมาณใหกับเทศบาลฯได 15.66% 
เมื่อเทียบกับที่ตนทุนเทศบาลดําเนินการเอง โดยเจาหนาที่เทศบาลไดใหความเห็นเพิ่มเติมถึง
สาเหตุที่ตนทุนในการเก็บขนขยะในกรณีเทศบาลฯดําเนินการเองที่สูงกวาจางเหมาใหเอกชน
ดําเนินการวา 
 

 ตนทุนของเทศบาลสูงกวาในเร่ืองการซอมบํารุงรถเก็บขนขยะที่มีอายุ
การใชงานมานานแลว สวนใหญมีอายุเฉล่ียอยูที่ 8 ป รถเก็บขนขยะบางคันมอีายุ
การใชงานถึง 12 ป ทําใหเปลืองน้ํามันมากกวา เนื่องจากเราเก็บวันหนึ่งมากกวา 
1 คร้ังในสวนของพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมาก รถเก็บขนขยะที่ใชอยูมีอยูหลาย
ประเภท ขณะที่เอกชนมีแตรถเกบ็ขนขยะขนาดเล็ก 

 
2) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเม่ือเทียบกับราคากลาง เกณฑนี้

เปนการวัดการลดลงของตนทุนในการใหบริการสาธารณะ โดยเปรียบเทียบระหวางราคาใชวิธีการ
ทําสัญญาจางเปรียบเทียบกับราคากลาง แลวพิจารณาวาสามารถประหยัดงบประมาณไดมาก
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นอยเพียงใด  โดยราคากลางท่ีเทศบาลนครพิษณุโลกต้ังข้ึนนั้นประเมินโดยอาศัยคูมือการให
เอกชนเขามามีสวนรวมในกิจการสาธารณะของเทศบาล ที่สํานักงานพัฒนาเมือง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เปนแนวทาง 

การลดตนทนุของภาครัฐ       =    (ราคากลาง-ราคาที่เซน็สัญญาใหเอกชนจัดบริการแทน) 

ทั้งนี้ ปรากฎรายละเอียดราคากลางที่เทศบาลฯกําหนดเปรียบเทียบกับ 

ราคาที่เซ็นสัญญาใหเอกชนจัดบริการแทน และ การลดตนทุนภาครัฐไดดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  สรุปผลการดําเนินงานจัดจางเก็บขนขยะมูลฝอยฝงตะวันตกเทศบาลนครพิษณุโลก 

 
สัญญา
เลขที่ 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

ระยะ 
เวลา 

(เดือน) 

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

ลดตนทุน
ภาครัฐ

(บาท) (%) 

1/2551 

1ต.ค.50 

583,200 2 วิธีพิเศษ หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(576,000) 

หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(576,000) 

7,200 

(1.23) 

22/2552 

28พ.ย.51 

1,758,000 6 สอบราคา หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(1,762,960) 

หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(1,758,000) 

0 

(0) 

60/2252 

29พ.ค.52 

1,047,217 4 สอบราคา หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(1,175,492) 

หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(1,047,217) 

0 

(0) 

 1,699,114.4 6 สอบราคา หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(1,699,114.4) 

หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(1,699,114.4) 

0 

(0) 

 564,744.8 2 สอบราคา หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(564,744.8) 

หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(564,744.8) 

0 

(0) 

59/2553 

31พ.ค.53 

282,000 1 สอบราคา หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(282,000) 

หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(282,000) 

0 

(0) 

67/2553 

30มิ.ย.53 

846,000 3 สอบราคา หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(846,000) 

หจก.จี เจ 

พิษณุโลก 

(846,000) 

0 

(0) 



 138 

จากตารางที่ 4.7  พบวา เทศบาลนครพิษณุโลกใชงบประมาณในการเก็บขนขยะ

โดยวิธีการทําสัญญาจางจํานวน 7 คร้ัง คิดเปนวงเงินงบประมาณรวมทั้งส้ิน 6,773,076.20 บาท 

ชวงระยะเวลาสัญญายาวนานที่สุดคือ 6 เดือน วงเงินงบประมาณสูงสุด คือ 1,758,000  บาทสวน

ระยะเวลาที่ส้ันที่สุดคือ 1 เดือน วงเงินงบประมาณตํ่าสุด คือ 282,000  บาท 

เมื่อพิจารณาถึงการลดตนทุนภาครัฐโดยการเปรียบเทียบราคากลางที่เทศบาลฯ

กําหนดกับราคาที่เซ็นสัญญาจางเอกชนดําเนินการพบวา ในการเซ็นสัญญา 7 คร้ังที่ผานมา มี

เพียง 6 คร้ังที่ราคาเซ็นสัญญาจางเทากับราคากลางที่กําหนด และมีเพียง 1 คร้ัง ที่ราคาเซ็น

สัญญาจางตํ่ากวาราคากลางที่กําหนด และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางราคากลางกบัราคาที่

เซ็นสัญญาจาง ก็จะพบวา เทศบาลนครพิษณุโลกสามารถลดตนทุนลงได 7,200 บาท หรือ รอยละ 

0.11 เมื่อเทียบกับราคากลางที่กําหนด รวม  6,780,276.2 บาท 

จากตารางที่ 4.7 จะสังเกตเห็นวาในการเสนอราคาแตละครั้งจะมีผูเสนอราคา

เพียงรายเดียวไมมีการแขงขันคือ หจก.จี เจ พิษณุโลก2004 ราคาที่เสนอ 2 คร้ังใน 7 คร้ังสูงกวา

ราคากลาง  ทําใหเทศบาลฯตองทําหนังสือเรียกผูเสนอราคามาตอรองราคาใหเทาราคากลาง

เพราะไมสามารถทําสัญญาจางในราคาที่สูงกวาราคากลางได  และเอกชนเสนอราคาเทากับราคา

กลางพอดี จํานวน 4 คร้ังใน 7 คร้ัง โดยมีเพียง 1 คร้ังใน 7 คร้ังที่เอกชนเสนอราคาตํ่ากวาราคา

กลาง  โดยผูรับจางกลาวถึงสาเหตุที่บางคร้ังตองเสนอราคาที่สูงกวาราคากลางวา 

 

ราคาที่เสนอบางคร้ังสูงกวาราคากลาง เพราะในชวงนั้นคาน้ํามันซ่ึงเปน

ตนทุนหลักเพิ่มสูงข้ึน ผันผวนมากบางชวงข้ึนรายวัน จึงตองคิดราคาเผ่ือราคา

น้ํามันที่สูงข้ึนเพราะราคาน้ํามันเราควบคุมไมไดและเปนตนทุนหลักที่ใช ทําให

เกิดการผันผวนของตนทุนในชวงการทํางานในปหลัง ๆ ทําใหตองเสนอราคาสูง

กวาราคากลางเพ่ือเล่ียงตอการขาดทุน แตเมื่อเจาหนาที่เทศบาลเรียกไปตอรอง

ราคา อยางนอยก็ใหเทากับราคากลาง ก็ตองยอมลดราคาให เนื่องจากอยากได

งานมาทําเพราะมีรถเก็บขนขยะอยูแลว 

 

เจาหนาที่เทศบาลไดใหความเห็นสอดคลองกันวาชวงที่ราคาน้ํามันผันผวน 

เอกชนมีความเสี่ยงสูงตอภาวะการขาดทุน  ถือวาเปนขอดีของการทําสัญญาจางเนื่องจากเทศบาล

ฯที่ผลักภาระความเส่ียงในดานงบประมาณไปยังเอกชนที่เปนคูสัญญาแทน  

 



 139 

เราไมตองบริหารความเส่ียงที่ตนทุนการบริการสาธารณะใหกับประชาชน

จะมีภาวะข้ึนๆลงๆ เพราะเรามีการตกลงทําสัญญากับเอกชนตามชวงระยะเวลา

หนึ่ง โดยเอกชนเปนผูบริการความเส่ียงแทนเรา 

 

จากการสอบถามถึงสาเหตุที่ไมคอยมีเอกชนเขามาเสนอราคาการเก็บขนขยะ 

พบวา สาเหตุหนึ่งมาจากการที่งานเก็บขนขยะเปนธุรกิจใหม ๆ ที่คนในทองที่ยังไมมีความชํานาญ  

ประกอบกับเปนกิจกรรมที่ตองมีเงินลงทุนคอนขางสูง ผู รับจางตองมีความชํานาญหรือมี

ประสบการณมากอน   อีกทั้ งระยะเวลาสัญญาจางในแตละสัญญาคอนขาง ส้ัน  ทําให

ผูประกอบการเอกชนที่อยูในพื้นที่จังหวัดใกลเคียง หรือ บริษัทที่มีความชํานาญงานที่อยูใน

กรุงเทพฯ ไมสนใจในการเขารวมเสนอราคา ทําใหเกิดปญหาตามมา คือ ขาดผูรับจางที่เปน

ผูชํานาญการ (Professional) ทั้งนี้ หากเทศบาลตองการใหเกิดการลดตนทุนเมื่อเทียบกับราคา

กลาง เทศบาลจําเปนตองสรางบรรยากาศใหเกิดการแขงขันของผูประกอบการเอกชนหรือ

หนวยงานอ่ืนๆ โดยปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก ไดใหความเห็นในประเด็นนี้วา 

 

ไมมีผูสนใจเขารวมการเสนอราคา ทั้ง ๆที่มีการสงประกาศการสอบราคา 

และลงทางเว็บไซตของเทศบาลนครพิษณุโลก เหตุผลนาจะมาจากในบริเวณนี้ไม

มีผูรับจางที่เก็บขนขยะ  ถาจะมาจากตางจังหวัดปริมาณงานก็นอยไมคุมทุน ถา

ผูประกอบการเอกชนในพื้นที่จะลองทําก็ไมคุมกับการลงทุน และจํานวนเงินทีเ่ปน

ผลกําไรก็ไมมากนัก แตถามีการแขงขันเกิดข้ึนก็นาจะทําใหเทศบาลสามารถจาง

เอกชนไดในราคาที่ตํ่ากวาราคากลาง 

 
นอกจากนี้รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกไดแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญ

ของการแขงขัน กับการลดตนทุนภาครัฐวา  
 
ถาเทศบาลนครและเอกชนมีความสามารถในการบริหารเทากัน เทศบาล

จะมีการจัดทําบริการใหแกประชาชนไดดีกวา เนื่องจากเทศบาลฯไมแสวงหากําไร 
เงินที่ใชไมมีตนทุนของเงิน ทํางานโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเปน
หลัก แตเอกชนมีตนทุนเงิน มุงแสวงหากําไร และทําการบริการที่เนนลดตนทุน
มากกวาความพึงพอใจ ไมสามารถชวยลดตนทุนของภาครัฐได ถาจะทําใหเกิด
การลดตนทุนของภาครัฐตองสรางใหเกิดการแขงขันของเอกชน 
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โดยสรุป เมื่อพิจารณาประสิทธิผล ในมิติการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวานั้น 

พบวา การทําสัญญาจางผูประกอบการเอกชนใหเปนผูดําเนินการเก็บขนขยะแทนเทศบาลฯนั้นทํา

ใหเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาเทศบาลฯดําเนินการเอง   

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนตอหนวยในการเก็บขนขยะ(บาท/ตัน)พบวา

กรณีที่เทศบาลดําเนินการเองจะมีตนทุนสูงกวาวิธีการทําสัญญาจางผูประกอบการเอกชนมา

ดําเนินการแทน โดยพบวาการเก็บขนขยะโดยวิธีทําสัญญาจางสามารถชวยลดตนทุนการ

ใหบริการของเทศบาลลงจากกรณีที่ดําเนินการเอง เฉล่ีย  98.66 บาท/ตัน หรือ เดือนละ 

52,418.06 บาท หรือ ปละ 629,016.70 บาท  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การใชวิธีทําสัญญาจางทําให

เทศบาลนครพิษณุโลกประหยัดงบประมาณในการเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลฝงตะวันตกของ

แมน้ํานานลงไดรอยละ 15.66 เมื่อเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเอง สวนสาเหตุสําคัญที่ทําให

วิธีการทําสัญญาจางประหยัดกวาเทศบาลฯดําเนินการเองก็เนื่องจากการดําเนินงานของเทศบาล

จะมีตนทุนคาน้ํามันเช้ือเพลิง คาบํารุงรักษารถเก็บขนขยะ และคาบุคลากรที่สูงกวาการดําเนินงาน

ของผูประกอบการเอกชน 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาการลดลงของตนทุนในการเก็บขนขยะของเทศบาล

นครพิษณุโลก โดยการเปรียบเทียบระหวางราคาที่มีการทําสัญญาจางกับราคากลางที่เทศบาล

นครพิษณุโลกไดกําหนดไว กลับพบวา การทําสัญญาจางสามารถชวยลดตนทุนใหกับเทศบาลได

นอย  โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการสอบราคาเพ่ือจัดจางผูประกอบการเพื่อเก็บขนขยะในชวงที่

ผานมาไมมีผูประกอบการเอกชนสนใจเขามารวมเสนอราคา เนื่องจาก ระยะเวลาส้ัน การลงทุนสูง

และไมมีผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ 

4.2.3.2  คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลในการเก็บขนขยะในเขตเทศบาลฯฝงตะวันตกของแมน้ํา

นานที่ดําเนินการโดยผูประกอบการเอกชน ในมิติคุณภาพการใหบริการ โดยเปรียบเทียบกับ

คุณภาพการบริการเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลฯฝงตะวันออกของแมน้ํานาน ที่ดําเนินโดย

เทศบาลฯเอง พบวา คุณภาพการใหบริการที่ผูประกอบการเอกชนดําเนินการมีคุณภาพการบริการ

ที่ดอยกวาเทศบาลดําเนินการเอง โดยมีรายละเอียดสนับสนุน ดังนี้ 

1) ไดมาตรฐานการบริการสาธารณะดอยกวา  เม่ือพิจารณาคุณภาพ

การใหบริการที่ผูประกอบการเอกชนดําเนินการมีคุณภาพการบริการที่ดอยกวาเทศบาลดําเนินการ

เองในดานมาตรฐานการบริการสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) มีขยะตกคางขามวัน  ตามมาตรฐานการเก็บขนขยะระบุใหมี

จัดเก็บขยะใหหมดทุกวัน อยางนอยวันละ 1 คร้ัง แตปรากฎขอเท็จจริงวา มีบางพื้นที่ผูประกอบการ
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เขามาเก็บขยะวันเวนวัน หากบางซอยที่มีบานเรือนอยูจํานวนนอย ผูประกอบการจะเขามาเก็บ

ขยะ 3-4 วัน/คร้ัง ผลกระทบที่ตามมาเมื่อไมมีการเก็บขนขยะทุกวันคือทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆ 

ตามมา อาทิ  ปญหากล่ินเหม็น รบกวนสุขอนามัยของผูอยูอาศัย ปญหาสัตวที่เปนพาหะนําโรค 

เปนตน  ดังตัวอยาง การรองเรียนเร่ืองคุณภาพการเก็บขนขยะของประชาชนในหมูบานสุวรรณวิล

ลาผานทางเว็บไซตของเทศบาลนครพิษณุโลก ดังนี้ 

 

เนื่องจากในหมูบานสุวรรณวิลลา ไดรับความเดือดรอนจากการเก็บขน

ขยะที่เขามาเก็บในหมูบาน 3 วันเก็บที บางทีมาแลวเก็บไมหมด ทําใหเกิดการ

สะสมของขยะมากข้ึน บางคร้ังมาร้ือขยะตรงที่สวนกลาง เทของในถุงดําซ่ึง

ชาวบานนํามาทิ้ง ทําใหเกิดความเลอะเทอะ จึงอยากใหทางเทศบาลฯชวยจัดการ

ใหดวย จะขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 

 

นอกจากนั้น หากชวงใดที่มีขยะมาก เม่ือเก็บขยะเต็มรถแลว ก็จะเหลือไวไม

กลับมาเก็บจนหมด จะรอวันรุงข้ึนจึงจะมาเก็บอีกคร้ังหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการตองการ

ประหยัดตนทุนคาน้ํามันอีกทั้งเมื่อรถขนขยะเสียก็จะไมดําเนินการแกไขดวยการนํารถขนขยะชุดอ่ืนมา

ชวยเก็บในพื้นที่ที่รถเสีย ทําใหประชาชนที่อยูในสายทางการเก็บขนขยะที่มีรถเสียไดรับความเดือน

รอน ใชรถขนขยะที่เกาและเสียบอย ทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ  โดยพนักงานเทศบาลไดให

ความเห็นในประเด็นนี้วา 

 

บางคร้ังก็เก็บขยะลงรถเก็บขนขยะเพียงแคคร่ึงถัง ในชวงที่รถเก็บขนขยะ

ใกลเต็ม เพราะไมอยากมาอีกรอบ เร่ืองรถเขาก็เสียบอย ก็บอกใหเขาโทรบอก 

ทางเทศบาลจะไดแจงใหประชาชนไดรับทราบ บริษัทตองหารถมาทดแทนเพื่อ

ไมใหประชาชนเดือดรอน 

 

 (2) มีขยะหกเร่ียราดบริเวณหนาบานประชาชนหรือตามถนนที่เปน

เสนทางการเก็บขนขยะ  พนักงานของผูประกอบการเอกชน มักเก็บขนขยะไดไมสะอาด มีขยะตก

หลน และเก็บขนไปไมหมด เนื่องจากพนักงานเก็บขนขยะมักมีอาชีพเสริม คือ การคัดแยกขยะเพื่อ

นําไปจําหนาย โดยพนักงานเหลานี้จะทําการคัดแยกขยะในชวงที่กําลังนําขยะข้ึนรถขนขยะ  ไมได

คัดแยกเมื่อเก็บขยะทั้งหมดเสร็จแลว ทําใหเกิดปญหาเศษขยะหลนเร่ียราดตามรายทาง โดย

พนักงานเทศบาลไดใหความเห็นในประเด็นนี้วา 
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พนักงานของผูประกอบการเอกชนที่เขาไปเก็บขนขยะอยูไดเพราะมี
รายไดเสริมจากการคัดแยกขยะไปขาย โดยจะเนนการคัดแยกขยะกอนขนข้ึนรถ 
แทนที่จะมาคัดแยกทีหลัง พวกเขาจะคัดแยกต้ังแตอยูในถังขยะชาวบาน กอนที่
จะทิ้งขยะสวนที่เหลือลงในรถเก็บขนขยะ ทําใหมีเศษขยะตกหลนบริเวณรอบ ๆ 
ถังขยะ เราก็ไปถายรูปไวแลวนําไปตักเตือนใหระวังหนอย  

 
(3)  พนักงานจัดเก็บขยะแสดงกริยากาวราวตอประชาชน และไมมี

ความรับผิดชอบตอการใหบริการ บุคลากรของผูประกอบการเอกชนไมมีคุณภาพ กลาวคือ งาน
จัดเก็บขยะเปนงานหนักและสกปรกไมคอยมีคนอยากทํา มีปญหาพนักงานเขา-ออกบอย ทําให
ผูประกอบการตองหาทางออกดวยการจางแรงงานตางดาว ซึ่งบางครั้งส่ือสารกับประชาชนไมรู
เร่ือง และสรางความหวาดกลัวใหกับประชาชน เนื่องจากการเก็บขนขยะจะดําเนินการในตอน
กลางคืน โดยพนักงานของเทศบาลฯทานหนึ่งไดใหความเห็นในเร่ืองนี้วา 

 
เราทําดีกวาเพราะสามารถควบคุมลูกนองได แตเอกชนไมอยากทําก็ไม

เก็บแลว เหนื่อยก็ไมเก็บแลว ชาวบานบนวาทําไมไมเก็บก็มีปญหาทะเลาะกัน 
เมื่อกอนใชคนพมามาเก็บ คุยกันกับชาวบานไมรูเร่ือง ชาวบานบอกหนูมาเก็บนี่
หนอย เขาก็บอกกับปาวาคนดีๆ ใครเขามาทํากันเลางานแบบนี้ ผมคนติดคุกมา 
ชาวบานก็กลัว คนงานเขาออกบอยมากงานจึงไมตอเนื่อง ตองมาฝกใหม 

   
เม่ือผูวิจัยสอบถามผูบริหารสถานประกอบการเอกชน ถึงสภาพปญหาดาน

คุณภาพการใหบริการเก็บขนขยะ ก็ยอมรับวาปญหาพนักงานเก็บขนขยะ เปนปญหาหลัก โดย
กลาววา 

 
ปญหาในเร่ืองลูกนอง มีมากทั้งในเร่ืองอุปนิสัยสวนตัว พื้นฐานการศึกษา

มีนอย ทําใหมีความรับผิดชอบนอยดวย และมีปญหาการลาออกบอยทําใหไมมี
ความชํานาญเพราะเปลี่ยนคนบอย นี่ขนาดวาลูกนองมีรายเสริมจากการคัดแยก
ขยะยังอยูไมได โดยต้ังกฎระเบียบในการลงโทษพนักงานถามีความประพฤติไมดี
ใหโอกาสปรับปรุง 2 คร้ังไมดีข้ึนก็ไลออก 

 
จากการสอบถามผูนําชุมชนถึงการเก็บขนขยะของพนักงานสถานประกอบการ

เอกชน กลาววา 
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เอกชนเมื่อมาจัดเก็บ บางทีจะมีขยะอพยพ มีขยะจากที่อ่ืนที่ขายไมได 

นํามาทิ้งในเขตชุมชน 

 

2)  ประชาชนไมมีความพอใจตอการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา

ประชาชนไมมีความพึงพอใจจากการบริการดวยวิธีการทําสัญญาจาง เม่ือเทียบกับการดําเนินการ

โดยพนักงานของเทศบาลฯเอง โดยผูนําชุมชนไดใหความเปนในเร่ืองนี้วา 

 

ในปจจุบันการเก็บขยะมีคุณภาพดอยกวาสมัยที่เทศบาลฯดําเนินการเอง 

เนื่องจากบางซอยที่มีจํานวนบานนอยหรือบานที่อยูหางไกลแทนท่ีจะมาเก็บทุก

วันเหมือนที่ควรทํา ก็มาวันเวนวัน ทําใหขยะสงกล่ินเหม็น อยากใหเทศบาลฯ

กลับมาดําเนินการเองเพื่อที่จะไดรับบริการเหมือนๆกับประชาชนอีกฝงที่เทศบาล

ฯเก็บขยะให 

 

จากการสอบถามนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกถึงความพึงพอใจของประชาชน

ในการไดรับบริการสาธารณะจากเทศบาลโดยวิธีการทําสัญญาจาง  พบวา ประชาชนมีความพึง

พอใจในทุกกิจกรรม ยกเวนการจัดเก็บขนขยะ  

 

เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินการใหบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางในหลายกิจกรรม เทาที่เราดําเนินการมาทุกอยางประชาชนพึงพอใจ

หมด และไดผลตามที่เราต้ังไว ยกเวนการจัดการดานขนขยะ ที่ประชาชนไมพึง

พอใจ เนื่องจากสมัยที่เทศบาลจัดเก็บ เมื่อมีขยะเปอนเราเอารถออกเก็บเพราะ

อยากใหบานเมืองสะอาด วันหนึ่งเราเก็บมากกวา 1 คร้ัง แลวแตสถานการณและ

พื้นที่ 

 

เมื่อพิจารณาจากการรองเรียนถึงปญหาในการบริการสาธารณะ พบวา เทศบาลฯ

ไดรับขอรองเรียนในประเด็นตางๆเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ อาทิ พนักงานเก็บขยะไมสะอาด 

บางคร้ังขยะเต็มก็ไมมาเก็บ พนักงานไมสุภาพและดูนากลัว โดยเฉพาะในชวงแรกที่ให

ผูประกอบการเอกชนเปนผูจัดเก็บขนขยะแทน โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งกลาววา 
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มีการโทรเขามารองเรียนทุกวัน จนเจาหนาที่ปวดหัว ตองโทรไปบอก

เอกชนวาใหเขาไปจัดการใหหนอย ถาเหตุเรงดวนแลวเอกชนไมทําก็ตองเอารถ

ขยะของเทศบาลเขาไปชวยเก็บเวลามีเร่ืองรองเรียน แตเด๋ียวนี้เร่ิมดีข้ึน การ

รองเรียนนอยลงมาก 

 

โดยสรุป เมื่อพิจารณาจากองคประกอบของคุณภาพการบริการเก็บขนขยะ ที่

ประกอบดวย 1) ไดมาตรฐานการบริการสาธารณะสูงกวา ในดาน 1) ไมมีขยะตกคางขามวัน  2) 

ไมมีขยะตกหลนบริเวณหนาอาคาร/บานเรือนหรือบนถนนที่ เปนเสนทางการจัดเก็บขยะ 

(3)พนักงานจัดเก็บขยะมีความสุภาพไมแสดงกริยากาวราวตอประชาชน และมีความรับผิดชอบตอ

การใหบริการ และ 2) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ก็สามารถกลาวไดวา การเก็บขน

ขยะดวยวิธีการทําสัญญาจางมีคุณภาพการบริการที่ ดอยกวาที่เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินการ

เอง เนื่องจากการดําเนินงานโดยการทําสัญญาจางใหผูประกอบการเอกชนดําเนินงานแทนนั้นมี

ปญหาดานคุณภาพการบริการทั้ง 2 ประเด็น คือ 1)ไดมาตรฐานการบริการสาธารณะดอยกวา 

เพราะ 1) มีปญหาขยะตกคางขามวัน  2) มีปญหาขยะตกหลนบริเวณหนาอาคาร/บานเรือนหรือ

บนถนนที่เปนเสนทางการจัดเก็บขยะ  และ 3) มีปญหาพนักงานจัดเก็บขยะแสดงกริยากาวราว 

สรางความหวาดกลัวกับประชาชนและไมมีความรับผิดชอบตอการใหบริการ 2)ประชาชนไมพึง

พอใจตอการใหบริการ 

4.2.3.3  ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา 

ผลการวิจัยในเร่ืองความเทาเทียมในการไดรับบริการเก็บขนขยะโดยเปรียบเทียบ

ระหวางการใชวิธีการทําสัญญาจางผูประกอบการเอกชนดําเนินการกับวิธีการดําเนินการโดย

เทศบาลฯเอง พบวา การใชวิธีการทําสัญญาจางจะทําใหเกิดปญหาเร่ืองความเทาเทียมในการ

ไดรับบริการของประชาชนมากกวาการดําเนินงานโดยเทศบาลเอง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ คือ

ในอดีตที่การเก็บขนขยะยังดําเนินการโดยเทศบาลฯเอง เทศบาลฯจะดําเนินการเก็บขนขยะอยาง

ทั่วถึงทุกพื้นที่ทุกวัน แตเม่ือเทศบาลฯจางผูประกอบการเอกชนใหดําเนินการเก็บขนขยะแทนก็ทํา

ใหประชาชนไดรับการบริการที่ไมเทาเทียมกัน เนื่องจากผูประกอบการเอกชนจะดําเนินการเก็บขน

ขยะทุกวันเฉพาะในเสนทางหลัก แตบานเรือนประชาชนที่อยูหางไกลหรืออยูในซอย รถขยะของ

ผูประกอบการเอกชนจะเขามาเก็บวันเวนวัน โดยเฉพาะหากเสนทางใดที่มีบานเรือนของประชาชน

เบาบาง รถขยะก็จะเขาไปเก็บขนขยะ 3-4 วันตอคร้ัง โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหน่ึงไดให

ความเห็นในประเด็นนี้วา 



 145 

ในซอยแทนที่จะไดรับบริการเทากับคนที่อยูบนถนนใหญ คนในซอย บางที 2 วัน

เขาที 7 วันเขาที ผมก็บอกเฮียเจาของกิจการอยาใหเขารองเรียน หรือถามีเร่ือง

รองเรียนก็รีบแจงใหเขาไปเก็บขยะ 

 

 นอกจากนั้น เมื่อสอบถามถึงความเทาเทียมในการไดรับบริการเก็บขนขยะจาก

ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนที่เปนที่พักอาศัย ไดคําตอบวา 

 

เอกชนทําไดไมดีในการเก็บขนขยะ  ทางเอกชนจะมาเก็บดานนอกทุกวัน 

แตพวกที่อยูดานในซอย รถขยะจะเขามาเก็บ 3-4 วันคร้ัง อยากใหเขามาเก็บใน

ซอยทุกวันเหมือนดานนอก เพราะบางคร้ังขยะมันเต็ม ก็มากองขางนอกถัง สง

กล่ินเหม็น ไมรูจะทําอยางไร บางทีก็สงสัยเหมือนกันวาทําไมอีกฝงชาวบานที่

อาศัยอยูในซอย เทศบาลเขาเขาเก็บไปให ทําไมฝงเราไมไดเหมือนเขา 

 

สวนหัวหนา ชุมชนได ใหความเห็น เกี่ ยวกับการ จัดเก็บขยะของ

ผูประกอบการเอกชนวา 

 

เอกชนที่เขามาจัดเก็บ จะเก็บตามถนนใหญมาเร่ือยทุกวัน แตชาวบานที่

อยูในซอยอาศัยในชุมชนเดียวกัน เขาเขามาเก็บวันเวนวันบาน สองวันคร้ังบาง 

อยากใหเขามาเก็บในซอยทุกวันเหมือนถนนสายหลักเพราะเราก็เปนประชาชน

คนหนึ่งของเทศบาลและเสียภาษีเหมือนกัน 

                        

โดยสรุป หากเปรียบเทียบความเทาเทียมในการใหบริการเก็บขนขยะระหวาง

วิธีการทําสัญญาจางเอกชนกับเทศบาลฯดําเนินการเอง ก็สามารถกลาวไดวาการดําเนินการโดย

เทศบาลเองสามารถสรางความเทาเทียมในการบริการเก็บขนขยะใหกับประชาชนไดมากกวา

วิธีการทําสัญญาจางผูประกอบการเอกชนใหดําเนินการแทน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษที่รองรับ

ขอสรุปนี้ คือ ผูประกอบการเอกชนดําเนินการ บานที่อยูในเสนทางสายหลักจะไดรับบริการเก็บขน

ขยะทุกวัน แตบานที่อยูตามซอยหรืออยูในเสนทางที่มีบานเรือนเบาบางจะไดรับบริการเก็บขนขยะ

วันเวนวัน หรือ 3-4 วัน/คร้ัง 
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4.2.3.4  ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการบริการเก็บขนขยะระหวางวิธีการทําสัญญาจาง

เอกชนกับดําเนินการโดยเทศบาลฯเอง โดยพิจารณาในมิติของการปฎิบัติตามขอกําหนดหรือ

ขอตกลงในสัญญา (Term of Reference: TOR) ปรากฎผลการศึกษาดังนี้ 

1) ผูประกอบการเอกชนไมทําตาม TOR ที่กําหนดใหมีการเก็บขนขยะ

อยางนอยวันละ 1 คร้ังตอ 1 จุด ผลการวิจัยพบวา ในการดําเนินงานจริงนั้น หากพื้นที่ใดมีความ

หางไกลหรือมีการอยูอาศัยเบาบาง ผูประกอบการเอกชนที่ดําเนินการแทนเทศบาล จะสงรถขยะเขาไป

เก็บขนขยะวันเวนวัน ในขณะที่หากเปนการดําเนินการโดยเทศบาลฯเองจะมีการจัดสงรถขยะเขาไปขน

เก็บขยะทุกพื้นที่ทุกวันอยางนอยวันละ 1 คร้ัง ดังที่หัวหนาชุมชนไดกลาววา 

 

ชุมชนของเราบานที่อยูในซอย หรือมีบานจํานวนนอยหลัง รถขยะเขาวัน

เวนวัน หรือสองสามวันมาเก็บที ไมไดเก็บทุกวันเหมือนเทศบาลเก็บเอง 

 

2) ผูประกอบการเอกชนไมเก็บขนขยะตามเสนทางและเวลาที่ระบุไวใน

แผนการดําเนินงาน  ในการทําสัญญาระหวางเทศบาลนครพิษณุโลกกับผูประกอบการเอกชน มี

การกําหนดใหเอกชนจะตองเสนอแผนการเก็บขนขยะ วาจะใชรถกี่คัน และแตละคันมีเสนทางใน

การเก็บขยะอยางไร จะเร่ิมเก็บเมื่อเวลาเทาใด เพื่อใหเจาหนาที่ของเทศบาลฯสามารถเขาไป

ตรวจสอบได โดยเจาหนาที่เทศบาลฯที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้ทานหนึ่งไดแสดงความเห็นวา 

 

การทํางานที่ผานมา ถาเอกชนไมทําตามเสนทางและตามแผนที่ระบุไว 

เราจะทราบเนื่องจากเราต้ังเจาหนาที่ของเทศบาล ในการติดตามการทํางาน

โดยเฉพาะ 1 คน โดยตองต่ืนแตเชาไปเฝาดูวาเร่ิมเก็บตรงเวลาหรือไม ตรงตาม

เสนทางและแวะทุกจุดหรือไม แลวทําหนังสือแจงใหแกไข เชนในถนนประชาอุทิศ

ตลอดสายและถนนสีหราชเดโชชัยตลอดสายมีการจัดเก็บขยะไมตรงตามเวลาที่

กําหนด 

  

นอกจากนี้ ในการสอบถามประชาชนในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บขยะ ก็พบวา การเก็บ

ขนขยะที่ดําเนินการโดยเทศบาลฯเอง  จะมีการเก็บขนที่รวดเร็วกวา รถเก็บขนขยะออกตรงเวลา 

สวนรถขยะของผูประกอบการเอกชน จะจัดเก็บลาชาไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดเอาไว อาทิ
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ในขอกําหนดรถเก็บขนขยะจะตองเก็บใหแลวเสร็จกอนเวลาทํางานของประชาชน แตปรากฎ

ขอเท็จจริงวา บางคร้ังจนเที่ยงแลว รถเก็บขนขยะของเอกชนยังเก็บขนขยะไมแลวเสร็จ  

3)  การเขาไปแกไขปญหากรณีไดรับการรองเรียนจากประชาชนเปนไป

ตามขอกําหนด  เนื่องจากในสัญญาจางไดมีการระบุไวในขอตกลงวา หากมีขอรองเรียนจาก

ประชาชน ผูประกอบการเอกชนตองเขาไปแกไขปญหาภายใน 2 ชั่วโมง และจากการศึกษา พบวา 

ผูประกอบการเอกชนสามารถดําเนินการเร่ืองนี้ไดตามที่ระบุไวในขอตกลง โดยในทางปฏิบัติพบวา 

เมื่อมีการรองเรียนจากประชาชนเขามายังเทศบาลเพื่อใหแกไขปญหาในเร่ืองการเก็บขนขยะ 

เจาหนาที่เทศบาลฯจะโทรศัพทไปแจงกับเจาของสถานประกอบการเอกชน ก็จะไดรับการ

ตอบสนองโดยการเขาไปแกปญหาภายในไมเกินคร่ึงชั่วโมง หากปญหาดังกลาวเปนปญหา

เรงดวน หรือบางคร้ังอาจใชเวลามากกวาคร่ึงชั่วโมง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพปญหา เจาหนาที่กลาววา  

 

เม่ือเกิดปญหารองเรียน ทางเทศบาลฯจะเขาไปตรวจสอบกอนวาจริง

หรือไม ถาจริงจะโทรแจงทางเจาของบริษัท  เขาก็จะรีบเขาไปทําการแกไขโดยเร็ว 

เชน บางทีพนักงานไมเก็บขนขยะบาง บางคร้ังเจาของบริษัทจะลงไปดูงานเอง

ดวย ทําใหแกไขปญหาไดตามกําหนดที่ตกลงกันไว  เพราะถาลาชาเทศบาลก็จะ

ออกหนังสือแจงใหเขามาแกไขซ่ึงจะสงผลตอการตรวจการจาง 

 

โดยสรุป เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการทําสัญญาจางในมิติดานการตรงตาม

ขอตกลงกันในสัญญา สามารถกลาวไดวา การทําสัญญาจางผูประกอบการเอกชนใหดําเนินการ

เก็บขนขยะทําใหประชาชนไดรับบริการตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญานอยกวาที่เทศบาลฯ

ดําเนินการเอง เนื่องจาก ผูประกอบการเอกชนไมไดทําตามขอตกลงในเร่ืองการเก็บขนขยะ

ครอบคลุมทุกเสนทางทุกวัน และ ผูประกอบการเอกชนมักไมดําเนินการเก็บขนขยะตามเสนทาง

และกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนงาน แมวาจะสามารถทําตามขอตกลงในเร่ืองการแกไข

ปญหาในกรณีที่มีขอรองเรียนจากประชาชนก็ตาม 

4.2.3.5  สรุปประสิทธิผลของการทําสัญญาจางในภาพรวม 

โดยสรุป เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจัดบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางใหผูประกอบการเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลฯฝงทิศ

ตะวันตกของแมน้ํานานของเทศบาลนครพิษณุโลกตามกรอบแนวคิด จํานวน 4 ดาน พบวา 
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 1)  ดานการลดตนทุนภาครัฐ  สรุปไดวา การทําสัญญาจางใหเอกชน

ดําเนินการเก็บขนขยะแทนเทศบาลฯ ทําใหเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถลดตนทุนลงไดคิดเปน

เงินเฉล่ีย  98.66 บาท/ตัน หรือชวยใหเทศบาลฯประหยัดงบประมาณคาเก็บขนขยะลงไดปละ 

629,016.70 บาท หรือ มีคาใชจายลดลงรอยละ 15.66 ของคาใชจายที่เทศบาลดําเนินการเอง   

แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางราคาที่เทศบาลฯทําสัญญาจางเอกชนกับ

ราคากลาง ที่เทศบาลกําหนดข้ึน พบวา การทําสัญญาจางโดยรวมชวยใหเทศบาลนครพิษณุโลก

ลดตนทุนตํ่ากวาราคากลาง ได 7,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.11  

2)  ดานคุณภาพการใหบริการ สรุปไดวา การเก็บขนขยะดวยวิธีการทํา

สัญญาจางมีคุณภาพการบริการที่ดอยกวาที่เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินการเอง เนื่องจากการ

ดําเนินงานโดยการทําสัญญาจางใหผูประกอบการเอกชนดําเนินงานแทนนั้นมีปญหาดานคุณภาพ

การบริการทั้ง 4 ประเด็น คือ 1) มีปญหาขยะตกคางขามวัน  2) มีปญหาขยะตกหลนบริเวณหนา

อาคาร/บานเรือนหรือบนถนนที่เปนเสนทางการจัดเก็บขยะ  และ 3)มีปญหาพนักงานจัดเก็บขยะ

แสดงกริยากาวราว สรางความหวาดกลัวกับประชาชนและไมมีความรับผิดชอบตอการใหบริการ 

และ 4)ประชาชนไมพึงพอใจตอการใหบริการ 

3)  ดานความเทาเทียมในการใหบริการ สรุปไดวา การดําเนินการเก็บ

ขนขยะโดยเทศบาลฯเองสามารถสรางความเทาเทียมในการบริการเก็บขนขยะใหกับประชาชนได

มากกวาวิธีการทําสัญญาจางผูประกอบการเอกชนใหดําเนินการแทน เนื่องจากผูประกอบการ

เอกชนดําเนินการ บานที่อยูในเสนทางสายหลักจะไดรับบริการเก็บขนขยะทุกวัน แตบานที่อยูตาม

ซอยหรืออยูในเสนทางที่มีบานเรือนเบาบางจะไดรับบริการเก็บขนขยะวันเวนวัน หรือ 3-4 วัน/คร้ัง 

4)  ดานการตรงตอขอตกลงในสัญญา สรุปไดวา การทําสัญญาจาง

ผูประกอบการเอกชนใหดําเนินการเก็บขนขยะทําใหประชาชนไดรับบริการตรงตามที่ไดตกลงกันไว

ในสัญญานอยกวาที่เทศบาลฯดําเนินการเอง เนื่องจาก ผูประกอบการเอกชนไมไดทําตามขอตกลง

ในเร่ืองการเก็บขนขยะครอบคลุมทุกเสนทางทุกวัน และ ผูประกอบการเอกชนมักไมดําเนินการเก็บ

ขนขยะตามเสนทางและกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนงาน  

 

4.2.4  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการเก็บขนขยะโดยวิธีทําสัญญาจาง 

ในการศึกษาประสิทธิผล   ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกตามแนวคําถาม (ภาคผนวก ข) เพื่อหา

สาเหตุที่ทําใหการเก็บขนขยะโดยวิธีสัญญาจางเกิดประสิทธิผล ซึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม 

ประกอบดวย บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง บริบทของทองถิ่นที่ไมเอ้ืออํานวย
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ตอการทําสัญญาจาง   ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคุณสมบัติ

ของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง  มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.4.1  บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง 

เม่ือพิจารณาบริบทที่เอ้ืออํานวยใหการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก

เปนไปอยางมีประสิทธิผล คือ การใหการสนับสนุนของฝายบริหาร และการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร 

การทําสัญญาจางเปนวิธีการที่รัฐบาล กําหนดใหเปนทางเลือกหน่ึงใน

การจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนทองถิ่น โดยองคกรปกครองทองถิ่นมีความเปนอิสระที่จะ

เลือกใชวิธีการทําสัญญาจางหรือไมก็ได  ดังนั้นการใหความสนับสนุนของฝายบริหารในการนํา

วิธีการทําสัญญาจางมาใช จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการทําสัญญาจางในทองถิ่นนั้นๆ 

กรณีของเทศบาลนครพิษณุโลก พบวาผูบริหารเทศบาลนครพิษณุโลก 

คือนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ไดใหการสนับสนุนใหเทศบาลฯในการใชวิธีการทําสัญญาจาง 

เนื่องจากเทศบาลฯมีคาใชจายทางดานบุคลากรใกลเคียงเพดานรอยละ 40 ของงบประมาณรายได

ไมรวมเงินอุดหนุน และมีแนวโนมวาอาจจะเกินเพดานที่กําหนดในไมชา หากไมหาวิธีแกไขปญหา

ประกอบกับในชวงเวลานั้น   รัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนใหมีการทําสัญญาจาง เทศบาลฯจึงได

ทําการศึกษา และเห็นวาวิธีการทําสัญญาจางนั้น นอกจากจะชวยใหเทศบาลฯลดคาใชจาย

บุคลากรไมใหเกินเพดานที่กฎหมายกําหนดแลว ประชาชนก็นาจะไดรับการบริการที่ดีข้ึน ไมเพิ่ม

จํานวนบุคลากรของเทศบาล ประกอบกับเทศบาลนครพิษณุโลกเองก็ตองการเปลี่ยนบทบาทจาก

ผูปฏิบัติงานมาเปนผูกํากับดูแล รวมทั้งเห็นวาวิธีการทําสัญญาจาง จะเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่เปด

โอกาสใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชน  เจาหนาที่

เทศบาลกลาววา 

 

การที่ผูบริหารของเทศบาลนครพิษณุโลกสนับสนุนใหมีการนําวิธีการทํา

สัญญาจางมาใช ทําใหผูบริหารของเทศบาลฯใหการสนับสนุนการทํางานของ

คณะกรรมการที่พิจารณาในการคัดเลือกกิจกรรมที่จะใชวิธีการทําสัญญาจาง

อยางเต็มที่ โดยไมเขาไปแทรกแซง การทํางาน เม่ือคณะกรรมการฯเลือกกิจกรรม

ไดแลว คณะผูบริหารฯก็ไดใหคําแนะนําวา กิจกรรมตางๆนั้นไมควรใหเอกชน

ดําเนินการทั้งหมด แตควรดําเนินการในลักษณะโครงการนํารอง  เนื่องจากหาก

เกิดปญหาข้ึนก็จะทําใหมีชองทางในการแกไข 
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ในสวนของโครงการเก็บขยะ  เมื่อคณะกรรมการมีการพิจารณา

เห็นสมควรนําการทําสัญญาจางมาใช ดวยเหตุผลสําคัญคือการเก็บขยะเปนกิจกรรมที่ตองมีการ

ลงทุนในเครื่องจักร คือ รถเก็บขนขยะซ่ึงมีราคาสูง ผูบริหารก็มีการสนับสนุนในข้ันตนใหมีการนํา

รถเก็บขยะของเทศบาลมาใหเอกชนท่ีไดรับการคัดเลือกเชาในระยะแรก ทั้งนี้ เพื่อจูงใจใหเอกชน

เขามารวมประกวดราคา โดยในสัญญาแรกที่เอกชนเขามาดําเนินการ ไดมีการเชารถเก็บขนขยะ

จากทางเทศบาลฯ เนื่องจากเอกชนที่ไดรับคัดเลือกยังไมเคยทํางานดานเก็บขยะมากอน ผูบริหาร

ระดับสูงก็ทําการสนับสนุนโดยการใหเจาหนาที่ของเทศบาลมาเปนพี่เล้ียงผูชวยสอนเพื่อใหเอกชน

ทํางานอยางมีประสิทธิผล อาทิ ชวยออกแบบเสนทางการเก็บขนขยะ สอนคนขับรถ สอนพนักงาน

เก็บขยะ เพื่อใหการทําสัญญาจางดานนี้ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเอกชน โดยการมีเปดใหมีการรองเรียนผาน

เว็บไซตและศูนยฮอทไลนของเทศบาล 

2)  การมีสวนรวมของประชาชน 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกไดเขามามีสวนรวมกับเทศบาลฯ

ในการดําเนินการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช เนื่องจากเทศบาลฯไดเปดชองทางใหประชาชน

สามารถรองเรียนการใหบริการผานสายดวนรองทุกข หรือผานทางเว็บไซตของเทศบาลได โดย

ประเด็นหลักๆที่ประชาชนรองเรียนในชวงที่ผานมา อาทิ 1) รถขยะไมเขาไปเก็บขยะ  2) เก็บขยะ

ไมสะอาด 3) คนงานเก็บขยะดูนากลัว  4) เก็บขยะไมหมด เปนตน ดังหัวหนางานรักษาความ

สะอาดเทศบาลฯกลาววา 

 

เมื่อไดรับการรองเรียนจากประชาชน เจาหนาที่เทศบาลฯก็

จะแจงไปที่เอกชนใหดําเนินการแกไข โดยในสัญญาจะระบุวาใน 1 เดือนจะมีการ

ตักเตือนไดไม 6 คร้ัง หากเกินก็จะมีการหักเงินที่จะตองจายให ถาประชาชนไมเขามา

ชวยเจาหนาที่ดู เอกชนก็จะไมเขาไปทําการแกไข เนื่องจากพื้นที่ที่เจาหนาที่ตองดูแลมี

มาก ทําใหดูแลไดไมทั่วถึง ดังนั้นจะเห็นไดวาประชาชนที่นี่มีสวนอยางมากในการ

ผลักดันใหผูรับจางมีการพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

  

การมีสวนรวมของประชาชน เปนเสมือนการชวยเจาหนาที่ในการควบคุม

การทํางานของเอกชนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากงานเก็บขนขยะเปนงานที่ใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน ดังนั้น ผูที่จะรูดีที่สุดวาการใหบริการของเอกชนเปนอยางไรคือประชาชน จะบอกไดดี
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ที่สุด ดังนั้น ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการถาเทศบาลจะนําวิธีการ

ทําสัญญาจางมาใชในเทศบาลนครพิษณุโลก 

ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา บริบทของเทศบาลนคร

พิษณุโลก เปนบริบทที่เอ้ือตอการทําสัญญาจาง ทั้งในแงของการสนับสนุนจากผูบริหาร การ

สนับสนุนความรูและการมอบอํานาจใหเจาหนาที่เทศบาลไดมีอิสระในการทํางาน การสนันสนุน

การเพิ่มขีดความสามารถของเอกชน   ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการทํางานของเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน  

4.2.4.2   บริบทของทองถิน่ที่ไมเอ้ืออํานวยตอการทาํสัญญาจาง 

บริบทที่ไมเอ้ืออํานวยตอประสิทธิผลตอการใชวิธีการทําสัญญาจางการเก็บขน

ขยะในเทศบาลนครพิษณุโลก คือ ผูรับจางในทองถิ่นขาดความชํานาญงาน จํานวนผูรับจางงาน

บริการมีนอย และปริมาณงานมีนอย มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ผูรับจางในทองถิ่นขาดความชํานาญงาน 

ปญหาที่ทําใหเทศบาลนครพิษณุโลกไมสามารถนําวิธีการทําสัญญาจาง 

มาใชในการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิผลเทาที่ควร คือ การขาดแคลน

ผูประกอบการเอกชนที่มีขีดความสามารถ มีประสบการณ  และความชํานาญการ ใหบริการ

สาธารณะในดานการเก็บขนขยะ มากอน การเก็บขนขยะขององคการบริการสวนตําบล และ

เทศบาลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและบริเวณใกลเคียง มักดําเนินการเอง ไมคอยมีที่ไหนใชวิธีการ

ทําสัญญาจาง  ทําใหผูรับจางที่เขามาเสนองานขาดความชํานาญงาน มีเพียงแตเทศบาลนคร

พิษณุโลกที่ใชการทําสัญญาจาง ผูรับจางที่ไดรับสัญญาจางเก็บขนขยะคร้ังแรกกับทางเทศบาลคือ 

หจก.จี เจ พิษณุโลก2004 ซึ่งไมเคยมีประสบการณ ยังไมเคยทํางานดานการเก็บขนขยะมากอน 

ทําใหการใหบริการในระยะแรกมีปญหา จนถูกประชาชนรองเรียนทุกวันวันละหลาย ๆ รอบ  

ปจจุบันมีความชํานาญเพิ่มสูงข้ึน 

2)  จํานวนผูรับจางงานบริการมีนอย 

เนื่องจากองคกรปกครองทองถิ่นที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สวนใหญจะ

ดําเนินการเก็บขนขยะเอง มีเฉพาะเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครลําปาง เทานั้นที่ใชวิธีการ

ทําสัญญาจาง เปนเหตุใหจํานวนผูรับจางในงานบริการประเภทน้ีมีจํานวนนอยราย และไมมี

สภาวะของการแขงขันทั้งในเร่ืองราคาและคุณภาพการใหบริการ ดังที่ปลัดเทศบาลพิษณุโลกไดให

ความเห็นในเร่ืองนี้วา  
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การเก็บขนขยะเปนกิจการที่คนไมคอยอยากทํา การลงทุนสูงซ้ือรถคันหนึ่ง 

สองลานกี่ปจะคืนทุน การลงทุนดานนี้ไมคอยลงทุน คิดวามันไมคุม 

 

3)  ปริมาณงานมีนอย 

เนื่องจากเทศบาลนครในจังหวัดขางเคียง เกือบทั้งหมดดําเนินการเกบ็ขน

ขยะเอง ทําใหปริมาณงานในบริเวณกลุมจังหวัดนี้ มีไมมากพอที่จะสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ

ที่มีประสบการณและมีความชํานาญ อาทิ ผูประกอบการที่รับเก็บขนขยะใหกับกรุงเทพมหานคร 

เขารวมแขงขันประกวดราคาท่ีเทศบาลนครพิษณุโลกจัดใหมีข้ึน เนื่องจากหากไดรับการจัดจาง

จากเทศบาลนครพิษณุโลก เพียงแหงเดียวก็ไมคุมทุนที่จะขยายกิจการมาที่จังหวัดพิษณุโลกเนื่อง

ปริมาณงานของเทศบาลนครพิษณุโลกเองก็ยังมีไมมากนัก ประกอบกับสัญญาจางก็เปนสัญญา

ระยะส้ัน โดยปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก ไดใหความเห็นในเร่ืองนี้วา  

 

ขนาดปริมาณงานมีปญหาเพราะพื้นที่นอย ปริมาณงานนอย เขตเล็ก

เกินไป ไมจูงใจใหลงทุน การลงทุนก็ไมเกิด เอกชนจากตางจังหวัดก็ไมเขามา

เพราะไมคุม 

 

หัวใจสําคัญของการทําสัญญาจางใหเกิดประสิทธิผลคือ ตองสรางใหเกิด

การแขงขันในการเขารวมเสนอราคาของเอกชน เพื่อใหเทศบาลฯมีตนทุนการดําเนินการที่ลดลง

ภายใตคุณภาพการใหบริการที่เทากับเทศบาลใหบริการเองเปนอยางตํ่า แตเทศบาลนครพิษณุโลก

มีบริบทของทองถิ่นที่ไมเอ้ืออํานวยตอการแขงขันในการทําสัญญาจางการเก็บขนขยะ นั่นคือ 

ปริมาณงานของเทศบาลมีนอยไมคุมกับการลงทุนของผูรับจางที่มีประสบการณจากกรุงเทพฯจะ

เขามารวมแขงขันเสนอราคา  

4.2.4.3  ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (Contract 

Management Capacity) 

ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ ความสามารถ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการ และกํากับดูแล เมื่อตองใชวิธีการทําสัญญา

จางในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน เพื่อใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิผล โดยมี

องคประกอบ  ดังนี้  1) ประสบการณของเทศบาล 2) ความสามารถในการนําไปปฏิบั ติ 

(Implementation Capacity) และ 3) ความสามารถในการควบคุมและประเมินผล (Evaluation 

and Controlling Capacity)   มีรายละเอียดดังนี้  
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1)  ประสบการณของเทศบาล 

เทศบาลนครพิษณุโลกไดมีการเร่ิมใชวิธีการทําสัญญาจางสําหรับ

กิจกรรมบริการสาธารณะท่ีเทศบาลเคยดําเนินการเอง และมีประสบการณในการใหบริการ

ประชาชนมาอยางยาวนาน  โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการ ที่ประกอบดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

และมีความรูความชํานาญ ทั้งฝายบริหารจัดการ และฝายปฏิบัติการ เพื่อจะศึกษารูปแบบวา ควร

จะมีขอกําหนดในสัญญาอยางไร ควรมีการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาในดาน

ใดบาง  ตลอดจนเมื่อไดผูรับจางแลว เทศบาลจะมีวิธีการควบคุม ประเมินผล และแกปญหาใหกับ

ประชาชนในภาวะวิกฤติไดอยางไร  

สําหรับกิจกรรมการขนเก็บขยะนั้น พบวา เทศบาลนครพิษณุโลกมี

บุคคลากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ อยูอยางเพียงพอที่จะควบคุมการทํางาน

ของผูรับจางใหเปนไปตามขอตกลงสัญญา นอกจากนั้น ยังสามารถนําประสบการณที่เทศบาลฯ

เคยเก็บขนขยะเองมาฝกอบรมพนักงานของผูประกอบการเอกชนไดเปนอยางดี  

2)  ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) 

ประกอบดวย 

(1)  การเขียนขอกําหนดในสัญญา 

เม่ือเอกชนไมมีความชํานาญงาน ก็มักจะยึดขอกําหนดในสัญญา

เปนหลักในการทํางาน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการเบิกจาย และมักจะไมทํางานเกินขอบเขต

ขอกําหนดในสัญญา เนื่องจากตองการลดตนทุน ดังนั้น การเขียนขอกําหนดในสัญญาจางจึงมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง กรณีของเทศบาลนครพิษณุโลก พบวาไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการ

ศึกษาและมอบหมายใหเจาหนาที่เทศบาลฯที่มีความชํานาญงานเปนผูเขารวมการเขียนขอกําหนด

ในสัญญา โดยการเขียนขอกําหนดในสัญญา จะใหความสําคัญกับความชัดเจนของภาระงาน และ

แนวทางแกไขในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางกัน โดยผูบริหารเทศบาลฯทานหนึ่งไดแสดงความเห็น

ในประเด็นนี้วา 

 

การเขียนขอกําหนดในสัญญาการเก็บขนขยะ มีการระบุ

อยางชัดเจนถึงหนาที่ตองรับผิดชอบของผูประกอบการเอกชน เชน ตองมีการเก็บ

ขยะมูลฝอยจากอาคารบานเรือนตาง ๆ ในพื้นที่ใหบริการ อยางนอยวันละ 1 คร้ัง/

1จุด สวนขยะมูลฝอยจากตลาดสด ตองเก็บดวยความถี่ไมตํ่ากวาวันละ 1 คร้ัง 

และแหลงกําเนิดที่มีปริมาณขยะมากเชน โรงแรม ศูนยการคา โรงเรียนฯ ผูรับจาง

จะตองทําการเก็บขนดวยความถี่ที่เหมาะสม แตตองไมตํ่ากวาวันละ 1 คร้ัง ให
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เก็บตามแผนที่ ตามเวลาที่ไดเสนอมา เมื่อมีประชาชนรองเรียน ตองมีการแกไขให

แลวเสร็จภายใน 2 ช่ัวโมง  แตในทางปฏิบัติ พบวา การที่ระบุใหเก็บขนขยะจาก

อาคารบานเรือนอยางนอยวันละ 1 ครั้ง รถขยะของเอกชนจะเก็บตอนเชามืด พอ

ถึงตอนกลางวัน ไดรับการรองเรียนจากประชาชนวาขยะเต็ม เมื่อสอบถามทาง

ผูรับจางก็ไดรับการแจงวาไดไปเก็บขยะแลวตอนเชา 

 

  โดยสภาพขอเท็จจริง เมื่อครบตามสัญญาจางครั้งหนึ่ง เทศบาลฯจะมีการ

ปรับปรุงขอกําหนดในสัญญาที่ยังมีขอบกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทําใหการจัดบริการ

สาธารณะคอยๆมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเปนการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน

โดยหัวหนางานรักษาความสะอาดเทศบาลฯแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้วา 

 

จะมีการปรับปรุงขอกําหนดในสัญญาในสวนที่เอกชนทําไมได เชน เรื่อง

เครื่องแตงกาย เมื่อกอนขอกําหนดในสัญญาระบุวาตองมีเครื่องแบบ เหมือนเสื้อ

ทีมมีเบอรติดตอ มีปายคลองคอบอกชื่อ คือขอกําหนดมีการลอกๆ กันมา เปลี่ยน

ตรงราคากลาง รุนผมปรับ 2-3 ครั้งเรื่องเครื่องแตงกายตัดออกเพราะเขาทําไมได 

คนเขาออกบอยตัดเสื้อบอย แมแตรถขยะเรายังใหคนงานคลองปายไมได เวลา

ยกถังขยะมันจะขาด เราปรับใหสอดคลองกับงาน 

 

อยางไรก็ตามแมวาเทศบาลฯจะพยายามเขียนขอกําหนดในสัญญาใหมีความ

ชัดเจนมากเพียงใด แตเนื่องจากการเก็บขนขยะเปนงานที่เกี่ยวของกับสุขอนามัยของประชาชน มี

ความซับซอนและความไมแนนอนสูง การเขียนขอกําหนดในสัญญาใหชัดเจนจึงเปนเรื่องที่ทําได

ยาก ในสภาพขอเท็จจริงจึงมักเกิดขอพิพาทระหวางเทศบาลนครพิษณุโลกกับผูรับจางเกี่ยวกับ 

คุณภาพการเก็บขนขยะอยูเสมอ 

(2) การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา 

วิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก จะมีการประเมิน

คุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา กอนที่จะพิจารณาทางดานราคา โดยผูประกอบการตองมี 1)

ประสบการณการใหบริการลักษณะนี้  2) โครงสรางผังบริหารงานและรายละเอียดความสามารถ

ดานการปฏิบัติงานของบุคลากร  3) แผนงานและวิธีการดําเนินงาน  4)คุณลักษณะเครื่องมือ 

อุปกรณและสัมภาระ  5) ขอเสนอดานเทคนิคอื่น มานําเสนอ  โดยผูเสนอราคาที่ผานเกณฑการ

คัดเลือกทั้ง 5 ดาน จะตองไดคะแนนแตละดานไมนอยกวารอยละ 60 และตองมีคะแนนเฉลี่ยทุก
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ดานไมนอยกวารอยละ 80 เมื่อผานการประเมินคุณสมบัติดานเทคนิคแลว เทศบาลฯจึงจะเปดซอง

ขอเสนอดานราคา แตถาไมผานขอเสนอทางดานเทคนิคเทศบาลฯจะคืนซองขอเสนอดานราคาให

ผูประกอบการ  ทั้งนี้ การพิจารณาดานราคา เทศบาลฯจะพิจารณาราคารวมของผูยื่นซองเสนอ

ราคาตํ่าสุดเปนอันดับแรกตามระเบียบของพัสดุ โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งไดใหความเห็น

เร่ืองนี้วา 

 การใชวิธีการทําสัญญาจาง ถาเรามีการประเมินคุณสมบัติ คือดูผลงานเ 

ราก็จะไดบริษัททีมีคุณภาพ เราอยากไดคนที่ทํางานดี จึงมีการกําหนดคุณสมบัติ

บาง อยากไดบริษัทที่เปนมืออาชีพหนอย ถาไมกําหนดคุณสมบัติ ก็จะมีบริษัทที่

ไมเคยทํางานแตอยากมาลองทํางานดู ทําใหสงผลตอคุณภาพการใหบริการกับ

ประชาชน 

  

ในสภาพขอเท็จจริง คือ ดวยขอจํากัดเร่ืองระเบียบพัสดุ ทําให

เทศบาลฯไมสามารถกําหนดคุณสมบัติดานเทคนิคของผูเขารวมเสนอราคาใหเขมขนได เนื่องจาก

เกรงจะถูกกลาวหาวาปดกั้นการแขงขัน ทําใหมีผูเขารวมแขงขันนอย จากขอจํากัดดังกลาวขางตน

ทําใหผูประกอบการเอกชนที่ชนะการประกวดราคาไมใชผูประกอบที่มีคุณสมบัติดานเทคนิคดีที่

สุดแตเปนผูประกอบการที่เสนอราคาตํ่าที่สุด แตมีคะแนนคุณสมบัติดานเทคนิคในระดับพอผาน

เกณฑจึงเกิดปญหาในการใหบริการประชาชนวา เทศบาลนครพิษณุโลกไดจัดจางเอกชนที่เสนอ

ราคาตํ่าสุดทําใหสามารถประหยัดงบประมาณของเทศบาลลงได แตประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพตํ่าลง และรูสึกไมพึงพอใจบริการที่ไดรับ ผูบริหารเทศบาลนครพิษณุโลกได

ใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้วา 

 

การประมูลงานของภาครัฐตามระเบียบพัสดุ จะพิจารณาผูที่เสนอราคา

ตํ่าสุดเปนหลัก ทําใหไดงานที่ไมมีมาตรฐาน มีนักแสวงโชคจากการประมูลเยอะ 

และทํางานไมมีคุณภาพ 

 

ในการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกในชวงที่ผานมาไดมี

การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาการเก็บขนขยะจํานวน 5 ดานดังที่ไดกลาวไปแลว

ในหัวขอการประเมินคุณสมบัติผูเขารวมเสนอราคา เพื่อเปนการรับประกันวาอยางนอยเทศบาลฯ

จะไดผูรับจางที่มีคุณสมบัติผานเกณฑมาตรฐานที่เทศบาลฯไดกําหนดไว  
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(3)  ระดับการแขงขัน 

เม่ือพิจารณาในประเด็นเร่ืองการแขงขันของผูประกอบการเอกชนใน

การเขารวมประมูลงานเก็บขนขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก พบวา การแขงขันอยูในระดับตํ่า  

โดยเทศบาลฯไดอธิบายถึงสภาพปญหาในเร่ืองนี้วา แมเทศบาลฯจะมีการประกาศเชิญชวนให

ผูสนใจเขารวมประกวดราคาอยางกวางขวาง แตดวยขอจํากัดในเร่ืองปริมาณงานที่คุมคากับการ

ลงทุน ประกอบกับกรอบระยะเวลาของแตละสัญญาที่คอนขางส้ัน ทําใหผูประกอบการที่มีความ

เปนมืออาชีพจากนอกพื้นที่ไมใหความสนใจเขารวมประกวดราคา   

โดยสรุป เมื่อพิจารณาความสามารถในการนําไปปฏิบัติของเทศบาล

นครพิษณุโลก  กรณีโครงการเก็บขนขยะ พบวา  1) เทศบาลฯมีบุคลากรที่มีความรูและ

ประสบการณที่ขีดความสามารถมากพอในการเขียนขอกําหนดในสัญญาใหประชาชนไดรับบริการ

เก็บขนขยะที่มีประสิทธิผลได แตเนื่องจากธรรมชาติของกิจกรรมนี้มีความซับซอนและสง

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ทําจําเปนตองมีการพัฒนาขอกําหนดที่ยังมี

ขอบกพรองเปนระยะ  2) เทศบาลฯมีขีดความสามารถในการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอ

ราคา แตดวยความเกรงกลัวการถูกขอกลาวหาล็อคเสปค และขอจํากัดของระเบียบพัสดุที่

กําหนดใหจัดจางผูประกอบการเอกชนที่เสนอราคาตํ่าสุด ทําใหเทศบาลไมสามารถจัดจาง

ผูประกอบการที่มีคุณภาพดีที่สุดได  3) เทศบาลฯไมสามารถสรางบรรยากาศการแขงขันในการ

ประกวดราคาใหเกิดข้ึนไดดวยขอจํากัด 2 ประการ คือ ปริมาณงานที่มีไมมากพอ และระยะเวลา

การทําสัญญาที่เปนสัญญาระยะส้ัน  

3) ความสามารถในการควบคุมและประเมินผล (Evaluation and 

Controlling Capacity)  ประกอบดวย 

(1)  ระดับการควบคุม 

เทศบาลนครพิษณุโลกมีการควบคุมการดําเนินงานเก็บขนขยะ ของ

ผูประกอบการเอกชนอยางใกลชิด เนื่องจากเอกชนที่มาใหบริการแทนเทศบาลฯไมมีประสบการณ

และความชํานาญงานในชวงแรก โดยการควบคุมการทํางานของเทศบาลฯจะมีหลายรูปแบบ อาทิ 

จัดสงเจาหนาที่ไปติดตามควบคุมการเก็บขนขยะ การตรวจสอบความกาวหนาระหวางการทํางาน 

การตรวจสอบประเมินผลเมื่องานแลวเสร็จ  การเปดชองทางใหประชาชนเกิดความสะดวกในการ

รองเรียนการดําเนินงานของผูประกอบการเอกชน การติดตามการแกไขปญหาที่ประชาชน

รองเรียน การใชขอกําหนดในสัญญาควบคุมการทํางานของผูประกอบการเอกชน เปนตน โดย

หัวหนางานรักษาความสะอาดของเทศบาลกลาววา 
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ผมจัดระเบียบ การตรวจจับโดยใชคนของเทศบาลเปนคนคนควบคุม

เอกชนในการเก็บขนขยะ โดยมีเวลาบนบอรด วาเก็บที่ไหนบางเวลาไหน เราก็

ตามรถขยะ ดูหางๆ ดูตามเวลา ไปดูที่ถัง ขยะเกาขยะใหมเก็บขยะหมดมั้ย หรือ

วาเก็บแคคร่ึงถัง หรือมีสองถังเก็บแคถังเดียว เราก็ถายรูปสงหนังสือ  ถาเราไม

ตาม เราก็สุมตามเวลา เวลานี้นาจะเก็บแลว ขยะเกาขยะใหม เก็บหมดไหม เวลา

นี้ตองเก็บแลวโทรไป 

 

(2)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน 

ในการควบคุมและประเมินผลการทํางานของเอกชนนั้น เทศบาลฯจะมี

ติดตอส่ือสารกับเอกชนอยางใกลชิด ทั้งดวยวิธีการแบบไมเปนทางการและเปนทางการ อาทิ การ

ติดตอทางโทรศัพทเพื่อแจงปญหาที่ไดรับการรองเรียนของประชาชน หรือ เม่ือเขาไปตรวจงานแลว

พบปญหา เทศบาลก็จะแจงเตือนเอกชนทางโทรศัพทกอน หากยังเพิกเฉยไมแกไขปญหา เทศบาล

ฯ ก็จะทําบันทึกอยางเปนทางการแจงไปยังผูประกอบการเอกชน โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่ง

ไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา 
   

เวลามีปญหาเราใชวิธีการโทรศัพทไปบอกกอนเพื่อใหเอกชนสามารถ

ดําเนินการแกไขไดอยางรวดเร็ว ไมเปนลายลักษณอักษร แตถาโทรศัพทบอกแลว

ไมดําเนินการแกไข ก็จะทําหนังสือขอใหดําเนินการแกไข เพราะมีกําหนดใน TOR 

วาทําผิดไดไมเกิน 6 คร้ังตอเดือน ถาเกินนั้นก็จะมีคาปรับ 

 

(3)  การชวยกันแกไขปญหา 

เทศบาลนครพิษณุโลก มีกระบวนการชวยกันแกไขปญหารวมกับเอกชน

คูสัญญา กลาวคือ  เม่ือประชาชนรองเรียนปญหาเขามา เจาหนาที่ของเทศบาลก็จะเขาไป

ตรวจสอบ จากนั้นจะเชิญเอกชนเขามาปรึกษาหาวิธีการแกไข อาทิ เมื่อประชาชนรองเรียนมาวายงั

มีขยะตกคางอยูที่หนาบานตอนกลางวัน  เทศบาลจะแจงใหเอกชนคูสัญญาทราบ  เอกชนก็จะแจง

กลับมาวาไดสงรถขยะเขาไปเก็บแลวในตอนเชา แตอาจมีผูนําขยะมาทิ้งในระหวางวัน  วันรุงข้ึนจะ

เขาไปเก็บให  เจาหนาที่ก็จะรองขอใหไปชวยเก็บเนื่องเจาหนาที่ของเทศบาลไดเขาไปตรวจสอบ

แลวพบวาขยะสงกล่ินรบกวนจริง ๆ  ผูรับจางและเจาหนาที่จึงชวยกันแกปญหาเร่ืองนี้เปนการ

เฉพาะหนา โดยเอกชนคูสัญญายอมจัดสงรถขยะเขาไปจัดเก็บขยะใหอีกคร้ังหนึ่ง  สวนการแกไข

ปญหาในระยะยาวนั้น เทศบาลฯไดประชาสัมพันธ เพื่อทําความเขาใจกับประชาชนใหนําขยะมา
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ทิ้งที่หนาบานตอนกลางคืน เนื่องจากผูรับจางจะมาเก็บขยะในเวลาแตเชามืด  โดยเจาหนาที่

เทศบาลทานหนึ่งกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

 

เมื่อเกิดปญหาการรองเรียนจากประชาชนเราก็โทรศัพทไปประสาน

เอกชนใหเขาไปดูแลแกไขให ใชเวลาประมาณครึ่งช่ัวโมง เชน ชาวบานรองเรียน

วาเก็บขยะไมสะอาด เราก็สงคนของเราไปถายรูปไว แลวโทรเรียกผูรับเหมาวา

เก็บขยะไมเรียบรอย ชาวบานรองเรียนมา เขาก็จะรีบดําเนินการเก็บให 

โดยสรุป เมื่อพิจารณาความสามารถในการควบคุมและประเมินผลการ

ทํางานของเอกชนคูสัญญาของเทศบาลนครพิษณุโลก กรณีโครงการเก็บขนขยะ ก็พบวาเทศบาลฯ

มีขีดความสามารถที่จะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล โดยใชการควบคุมในหลายรูปแบบเมื่อมี

ปญหาก็ชวยกันแกปญหาโดยมีการติดตอส่ือสารอยางไมเปนทางการ ใชโทรศัพทกอน เม่ือเอกชน

ไมดําเนินการก็จะออกหนังสือเปนลายลักษณอักษร 

4.2.4.4  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง 

1)  ประสบการณของผูใหบริการ 

ผลการศึกษา พบวา เอกชนคูสัญญาของเทศบาลในกิจกรรมเก็บขนขยะ

ของเทศบาลนครพิษณุโลก ไมมีประสบการณในการเก็บขนขยะมากอน ทําใหเทศบาลฯตองให

ความชวยเหลือในการฝกอบรม ในระยะเร่ิมตนโครงการ โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งให

ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้วา  

 

ชวงที่เอกชนเขามารับงานใหม เราตองเอาคนของเรา คือคนขับนําเขา

กอนวา เสนทางการจัดเก็บเปนอยางไร มีวิธีการเก็บอยางไร  ชวงแรกเขาเชารถ

ขยะเราตอมาคอยเร่ิมซื้อ  ใชเวลาสอน 2 – 3 สัปดาห ตองใหคนขับของเราขับให

คนเขานั่งไปดวย ตองสอนพนักงานของเอกชนเก็บขยะใหเปนระเบียบ ทํางาน

ชวงแรกรับโทรศัพทรองเรียนกันไมทัน เพราะชวงแรกๆ คนเขาก็ไมมี มีรถแตไมมี

คนขับ ไมมีเด็กทาย ใหมๆ ก็ตองสอน ปจจุบันมันก็ดีข้ึน ทํามาหลายปแลวเร่ือง

รองเรียนก็นอยลง ผูบริหารไมมาติติงมาก 

 

สวนผูบริหารของเอกชนกลาวถึงการจัดเก็บขยะในระยะแรกวา 

ตอนเร่ิมดําเนินการคร้ังแรก ยังไมมีความชํานาญ มีเจาหนาที่ของ

เทศบาลมาคอยชี้แนะการทํางาน ไดคาจางประมาณ 262,000 บาทตอเดือน ชวง  
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3 เดือนแรกคอนขางแย ขาดทุน แตเมื่อทํามาระยะหน่ึงก็เร่ิมมีความชํานาญ 

ปจจุบันเพิ่งจะเลิกเชารถจากทางเทศบาลมาประมาณ 1 ปแลว หันมาลงทุนซ้ือรถ

เก็บขนขยะเปนของตนเอง 

 

2)  ความสามารถในการบริหารของผูใหบริการ  

เนื่องจากการเก็บขนขยะเปนบริการสาธารณะที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชนเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูรับจางตองมีความสามารถในการบริหารงาน มีการ

นําการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย รวมทั้งจะตองมีความสามารถในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย สามารถฝกอบรบใหพนักงานมีทักษะ ความรูความสามารถ และ มีจิต

บริการ เนื่องจากพนักงานจะเปนผูใกลชิดกับประชาชน  

กรณีของ หจก.จี เจ พิษณุโลก2004 ซึ่งเปนผูประกอบการเอกชนที่

ดําเนินการเก็บขนขยะใหกับเทศบาลนครพิษณุโลก พบวา ผูบริหารมีขอจํากัดในการบริหารจัดการ 

เนื่องจากงานเก็บขนขยะเปนงานที่ไมคอยมีใครอยากทํางาน จึงมีปญหาคนงานมีอัตราการเขา-

ออก (turn-over)สูง ทําใหพนักงานเก็บขนขยะขาดความรู ทักษะ และประสบการณทํางาน  

โดยสรุปกลาวไดวา เอกชนที่เปนคูสัญญาในโครงการเก็บขนขยะของ

เทศบาลนครพิษณุโลกในดานคุณสมบัติของผูรับจาง พบวาประสบการณในการเก็บขนขยะยังไมมี

ในชวยแรกแตไดมีการพัฒนาข้ึนมา ปญหาในเร่ืองคนงานเขา ออก บอยเนื่องจากงานเก็บขนขยะ

เปนงานที่ไมคอยมีคนอยากทํา 

    

4.2.5  สรุป 

โดยสรุป เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจัดบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

ใหผูประกอบการเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลฯฝงทิศตะวันตกของ

แมน้ํานานของเทศบาลนครพิษณุโลกตามกรอบแนวคิด จํานวน 4 ดาน คือ  1)ดานการลดตนทุน

ภาครัฐ  พบวา การทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะแทนเทศบาลฯ ทําใหเทศบาล

นครพิษณุโลกสามารถประหยัดงบประมาณกวาเทศบาลดําเนินการเอง  แตหากเปรียบเทียบกับ

ราคากลางที่เทศบาลกําหนดข้ึน พบวา คาใชจายในการเก็บขนขยะตํ่ากวาราคากลางเล็กนอย  2) 

ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา การเก็บขนขยะดวยวิธีการทําสัญญาจางมีคุณภาพการบริการที่

ดอยกวาที่เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินการเอง 3) ดานความเทาเทียมในการใหบริการ พบวา การ

ดําเนินการเก็บขนขยะโดยเทศบาลฯเองสามารถสรางความเทาเทียมในการบริการเก็บขนขยะ
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ใหกับประชาชนไดมากกวาวิธีการทําสัญญาจางผูประกอบการเอกชนใหดําเนินการแทน  และ(4) 

ดานการตรงตอขอตกลงในสัญญา พบวา การทําสัญญาจางผูประกอบการเอกชนใหดําเนินการ

เก็บขนขยะทําใหประชาชนไดรับบริการตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญานอยกวาที่เทศบาลฯ

ดําเนินการเอง  

เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทําสัญญาจาง พบวา  

1) ปจจัยดานบริบทของเทศบาลนครพิษณุโลกที่เอ้ือตอการทํา

สัญญาจาง คือ ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร และประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

การทํางานของเอกชน สวนบริบทที่ไมเอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง คือ ผูรับจางในทองถิ่นขาด

ความชํานาญงานจํานวนผูรับจางงานบริการมีนอย ปริมาณงานมีนอย  

2) ปจจัยดาน ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นพบวา เทศบาลนครพิษณุโลกมีบุคคลากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ 

อยูอยางเพียงพอที่จะควบคุมการทํางานของผูรับจางใหเปนไปตามขอตกลงสัญญา  

3)  ปจจัยดานความสามารถในการนําไปปฏิบัติ พบวา 1) 

เทศบาลฯมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่ขีดความสามารถมากพอในการเขียนขอกําหนด

ในสัญญาใหประชาชนไดรับบริการเก็บขนขยะที่มีประสิทธิผลได 2) เทศบาลฯมีขีดความสามารถ

ในการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา 3) เทศบาลฯไมสามารถสรางบรรยากาศการ

แขงขันในการประกวดราคาใหเกิดข้ึนได เนื่องจากปริมาณงานนอยและระยเวลาดําเนินงานส้ัน 

4)  ปจจัยดานความสามารถในการควบคุมและประเมินผล 

พบวา เทศบาลนครมีความสามารถในการควบคุมและประเมินผลการทํางานของเอกชนคูสัญญา

ของเทศบาลนครพิษณุโลก กรณีโครงการเก็บขนขยะไดอยางมีประสิทธิผล และ 

5)  ปจจัยคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง พบวา 

เอกชนที่เปนคูสัญญาในโครงการเก็บขนขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกมีการพัฒนาประสบการณ

ในการเก็บขนขยะ และผูบริหารมีปญหาในการหาคนงานเขามาทํางาน 

 

4.3  โครงการการกอสรางและซอมแซมถนนโดยวิธีการทําสัญญาจาง  
      (Contracting Out) ของเทศบาล 
 

สาระสําคัญที่เสนอประกอดวย 4 ประเด็นหลัก คือ 1) สภาพพื้นฐานของโครงการการ

กอสรางและซอมแซมถนนของเทศบาลนครพิษณุโลก 2) การดําเนินงานของโครงการการกอสราง
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และซอมแซมถนนโดยวิธีการทําสัญญาจาง  3) ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจาง และ 4) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 

รายละเอียดแตละหัวขอมีดังนี้ 

 

4.3.1  สภาพพื้นฐานของโครงการการกอสรางและซอมแซมถนนโดยวธิีการทํา 
        สัญญาจาง 

 เทศบาลนครพิษณุโลกใชวิธีการกอสรางและซอมแซมถนนโดยวิธีการทําสัญญาจาง  มา

เปนเวลานาน เนื่องจากการสรางถนนมีหลายประเภท ทั้งถนนคอนกรีต และลาดยาง ตองใชเงิน

งบประมาณลงทุนดานเคร่ืองมือเคร่ืองจักรสูง ประกอบการสรางถนน ซอมแซมถนน มีลักษณะเปน

งานโครงการไมใชที่ตองดําเนินการประจํา ปจจุบัน เทศบาลฯจึงดําเนินการเองเฉพาะการซอมแซม

ถนนท่ีเสียหายเล็กนอยหรือมีความเรงดวนตองแกไข  แตไมไดดําเนินการสรางถนนเองมาเปน

เวลานานแลว  โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ งานวิศวกรรมโยธา สังกัดฝายวิศวกรรมโยธา สวน

ควบคุมการกอสราง สํานักการชาง ทําหนาที่ ออกแบบ วางแผน ประมาณราคากลางคากอสราง

และควบคุมการกอสรางและซอมแซมถนน สวนขอมูลที่เกี่ยวของกับถนนในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก แสดงไดดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที ่4.8  แสดงสภาพถนนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

 

ประเภทถนน จํานวน 
(สาย) 

ความยาว 
(เมตร) 

ขนาดพืน้ที ่
(ตร.ม.) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 126 52,569.8 55,199,435.50 

แอสฟลท/ลาดยาง 84 24,746 13,783,522 

หินคลุก 71 11,270 6,970,495 

ลูกรัง 26 2,305.4 183,279.50 

ลาดยาง+หินคลุก 4 23,350 18,796,750 

คอนกรีตเสริมเหล็ก+ลูกรัง 2 480 3,600 
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จากตารางที่ 4.8 พบวา ถนนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สวนใหญเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และ ลาดยาง จํานวน 126 สายทาง นอกจากนี้แลวยังมีถนนลูกรัง จํานวน 26 สายทาง 
ถนนหินคลุก จํานวน 71 สายทาง  ถนนลาดยาง+หินคลุก จํานวน 4 สายทาง และ ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก+ลูกรัง ที่กําลังรอการปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลาดยาง อีก 2 สายทาง 
 

4.3.2  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการการกอสรางและซอมแซมถนนโดย
วิธีการทําสญัญาจาง 

ข้ันตอนการกอสรางถนนของเทศบาลนครพิษณุโลก จะเร่ิมจากการนําแผนชุมชนที่แสดง
ความตองการกอสรางถนน มาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 3 ป จากนั้นนายกเทศมนตรีจะ
ดําเนินการคัดเลือก  โดยจะมุงเนนใหมีการกระจายตัวในแตละชุมชน ทั้ง 54 ชุมชน เมื่อเลือก
เสนทางที่จะกอสรางได ก็จะบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป  

เทศบาลนครพิษณุโลก มีข้ันตอนการดําเนินโครงการกอสรางและซอมแซมถนน โดย

วิธีการทําสัญญาจาง ประกอบดวย 1) การกําหนดราคากลาง 2) การจัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคา 3) การประเมินขอเสนอและ 4) การควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชน โดยมีรายละเอียดแตละ
ประเด็น ดังนี้  

4.3.2.1  การกําหนดราคากลาง มีการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมา เพื่อวิเคราะห
ราคากลาง โดยยึดแนวการคิดราคากลางตามมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จาก

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากจะมีการตรวจสอบความเหมาะสมในการคิดราคา
กลางโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อปองกันปญหาการคอรัปช่ัน 

4.3.2.2 การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา  มีการจัดเตรียมเอกสารการสอบ
ราคาตามระเบียบพัสดุ เชนเดียวกับเอกสารการประกวดราคาหรือการสอบราคาท่ัวไป โดยมีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา คือ ประสบการณการทํางาน ขอบเขตงาน  ปริมาณงาน  

แบบแปลนงาน และใบเสนอราคา โดยหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสินกลาวถึงเร่ืองนี้วา  
 

ที่พิษณุโลกเราใชหลักเกณฑคะแนนผลงานที่ 40 เปอรเซ็นตไมใช 50 

เปอรเซ็นตเพื่อเพิ่มโอกาสใหผูที่สนใจสามารถเขารวมการเสนอราคา
แขงขันมากข้ึน 

 

4.3.2.3  การประเมินขอเสนอ  ผูประกอบเอกชนที่เสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่กําหนดในประกาศของเทศบาลฯ  ผูเขารวมเสนอราคาที่ผานการพิจารณาขอเสนอ
ดานเทคนิคเทานั้น  จึงจะไดรับการพิจารณาขอเสนอดานราคา  ผูที่เสนอราคาตํ่าสุด จะเปนผูที่
ไดรับการเลือกจากเทศบาลฯใหดําเนินการกอสรางและซอมแซมถนนตอไป โดยรูปแบบวิธีจัดซื้อ
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จัดจางมีทั้งวิธีการสอบราคา  และประกวดราคา ทั้งนี้ ข้ึนกับวงเงินงบประมาณ ถาวงเงิน
งบประมาณตํ่ากวา 2 ลานบาท ก็จะใชวิธีการสอบราคา แตถาวงเงินงบประมาณโครงการสูงกวา 2 
ลานบาท จะใชวิธีการประกวดราคาทางอิเลคทรอนิคส 

4.3.2.4  การควบคุมการปฏิบัติงานของผูประกอบการเอกชน หนวยงานของ
เทศบาลฯที่รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชนคือ สํานักการชาง โดยจะควบคุมให
ไดมาตรฐานตามขอกําหนดที่ไดระบุแนบทายสัญญา 

 
4.3.3  ประสทิธิผลการบรกิารสาธารณะการกอสรางและซอมแซมถนนโดยวธิกีาร

ทําสัญญาจาง 
การศึกษาประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ เมื่อใชวิธีการทําสัญญาจาง

เปรียบเทียบกับกรณีที่เทศบาลดําเนินการเองสําหรับงานกอสรางซอมแซมถนน ตามเกณฑการวัด
ประสิทธิผล 4 ดาน ไดแก 1) ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา 2) คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 
3) ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และ 4) ตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา 
สามารถวัดประสิทธิผลแตละดานได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.3.1  ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  
การพิจารณาประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐ มีเกณฑการวัด 2 เกณฑ 

คือ 1) พิจารณาราคาตนทุนกรณีทําสัญญาจางเปรียบเทียบกับราคาตนทุนกรณีเทศบาลดําเนินการ
เอง และ 2) พิจารณาตนทุนกรณีทําสัญญาจางเปรียบเทียบกับราคากลางที่เทศบาลฯกําหนด 

แตสําหรับกรณีของโครงการกอสรางกอสราง/ซอมแซมถนนของเทศบาลนคร
พิษณุโลกนั้น ผูศึกษาประสบอุปสรรคสําคัญที่กอใหเกิดขอจํากัดในการประเมินประสิทธิผลในดาน
การลดตนทุนภาครัฐ กลาวคือ ผูศึกษาไมสามารถประเมินประสิทธิผลตามเกณฑการวัดใน
ประเด็น “การเปรียบเทียบราคาตนทุนกรณีการทําสัญญาจางกับกรณีเทศบาลดําเนินการเอง” ได 
เนื่องจาก เทศบาลนครพิษณุโลกไมไดดําเนินการกอสราง/ซอมแซมถนนเอง มาเปนระยะเวลานาน
แลว ทําใหไมมีขอมูลราคาตนทุนการดําเนินการกอสราง/ซอมแซมถนนดวยวิธีการดําเนินการเอง
มาเปรียบเทียบกับวิธีการทําสัญญาจางได 

ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐสําหรับโครงการ
กอสราง/ซอมแซมถนน ในการวิจัยนี้จะทําการพิจารณาเฉพาะเกณฑการวัดในประเด็น “การ
พิจารณาตนทุนกรณีจัดจางเปรียบเทียบกับราคากลางที่เทศบาลกําหนด” โดยมีวิธีการประเมิน คือ 

การลดตนทนุของภาครัฐ       =    (ราคากลาง-ราคาที่เอกชนใหบริการแทน) 

เม่ือนําวิธีการประเมินมาพิจารณาการทําสัญญาจางเพื่อกอสราง/ซอมแซม/

ปรับปรุงถนนของเทศบาลนครพิษณุโลกในปงบประมาณ 2553  ปรากฏรายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่ 4.9 
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ตารางที ่4.9  ผลการดําเนนิงานจัดจางเอกชนกอสรางซอมแซมถนนโดยใชวิธีการทําสัญญาจาง   

 

ลําดับ 

 

สัญญา

เลขที่ 

 

จํานวน 

ผูรวม

แขงขัน 

งานจัดซื้อจัดจาง 

 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

 

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคา 

 

ตํ่ากวาราคา

กลางบาท 

และเปอรเซ็นต 

1. 11/2553 4 จางกอสรางถนนลอดใตสะพานสูง 3,946,000 ประกวด  หจก.ศรีพิษณุจักรพันธุ  - 

  12ม.ค.53   (เลียบทางรถไฟ)  E-auction 3,946,000 0.00% 

2. 43/2553 16 จางกอสรางปรับปรุงถนนหลัง 1,650,000 สอบราคา หจก.ศรีพิษณุจักรพันธุ - 

 7เม.ย.53  วัดอรัญญิก ซอย1   1,650,000 0.00% 

3. 44/2553 7 จางกอสรางปรับปรุงถนน 2,086,000 ประกวด หจก.นิคมบางระกํากอสราง 14,000 

 7เม.ย.53  รอบตลาดโคกมะตูม  E-auction 2,072,000 0.67% 

4. 45/2553 8 จางกอสรางปรับปรุงถนนพระ 2,029,000 ประกวด บจก.เจริญสิทธิ์กอสราง - 

 7เม.ย.53  องคดําขางวัดใหมอภัยยาราม  E-auction 2,029,000 0.00% 

5. 46/2553 9 จางกอสรางปรับปรุงถนนบรม 2,872,000 ประกวด  บจก.พ ีเค เอส ยูเนียนฯ  110,000 

 7-เม.ย.-53  ไตรโลกนารถ(ศาลปูดํา-พุทธบูชา)   E-auction 2,762,000 3.83% 

6. 47/2553 11 จางกอสรางปรับปรุงถนนธรรม 3,364,000  ประกวด  หจก.ใบบริบาล  64,000 

 7-เม.ย.-53  บูชา(หนา รร.ผดุงราษฎร)   E-auction                         3,300,000  1.90% 
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ตารางที ่4.9  (ตอ) 
 

ลําดับ 

 

สัญญา

เลขที่ 

 

จํานวน 

ผูรวม

แขงขัน 

งานจัดซื้อจัดจาง 

 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 

 

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคา 

 

ตํ่ากวาราคา

กลางบาท 

และเปอรเซ็นต 

7. 48/2553 3 จางกอสรางปรับปรุงถนน 1,235,000 สอบราคา  บจก.เจริญสิทธิ์กอสราง  2000 

 7-เม.ย.-53  เจาพระยาจกัรี   1,233,000 0.16% 

8. 49/2553 4 จางกอสรางปรับปรุงถนนแยก 1,047,000 สอบราคา  หจก.สงเสริมไทยพาณิชย  3,000 

 7-เม.ย.-53  พระองคขาว ซอย 30   1,044,000 0.29% 

9. 51/2553 4 จางกอสรางปรับปรุงถนน 1,694,000 สอบราคา 

 หจก.ปยภรณวิศวกรรม 

กอสราง 2,000 

 7-เม.ย.-53  ไชยานุภาพซอย 3   (1,692,000) 0.12% 

10. 57/2553 3 กอสรางปรับปรุงถนนไชยานภุาพ 1,580,000 สอบราคา  บจก.เจริญสิทธิ์กอสราง  0 

 7เม.ย.53  ซอย 14 ถ.หนาโรงเรียนอนุบาล   1,580,000 0. % 

   ปอมเพชร     

11. 58/2553 25 จางกอสรางถนนดีอินทรซอย2 2,690,000 ประกวด หจก.พิษณุโลกศิริชัย 0 

 25-พ.ค.-53    E-auction 2,690,000 0% 

   รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน 24,193,000   195,000 
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จากตารางที่ 4.9  เมื่อพิจารณาการประกวดราคา/สอบราคาเพื่อคัดเลือก

ผูประกอบการเอกชนมาดําเนินการกอสรางและซอมแซมถนน ของเทศบาลนครพิษณุโลก ในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ในชวงที่เขาไปเก็บขอมูล จํานวน 11 โครงการ นั้น พบวา มีการประกวด

ราคา/สอบราคาที่เทศบาลฯสามารถจัดจางผูประกอบการในราคาที่ตํ่ากวาราคากลางจํานวน 6 

ครั้ง และเทากับราคากลาง จํานวน 5 ครั้ง 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการจัดจางที่ตํ่ากวาราคากลางนั้นพบวา เปนการจัดจางที่ใช

วิธีการประกวดราคาจํานวน 3 ครั้ง และการสอบราคา จํานวน 3 ครั้ง สวนการจัดจางที่เทากับราคา

กลางจํานวน 5 ครั้งนั้น พบวา เปนการจัดจางที่ใชวิธีการประกวดราคา 3 ครั้ง และการสอบราคา 2 

ครั้ง  

เมื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณในการจัดจางผูประกอบการเพื่อกอสราง/

ปรับปรุง/ซอมแซมถนนของเทศบาลฯในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ในชวงที่เขาไปเก็บขอมูล ที่

เกิดขึ้นจริง พบวา มีมูลคารวมทั้งสิ้น 23,998,000 บาท ตํ่ากวา มูลคางานตามราคากลาง 

(24,193,000 บาท) จํานวน 195,000 บาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.81  

โดยสรุป สามารถกลาวไดวาการกอสรางและซอมแซมถนนของเทศบาลนคร

พิษณุโลกโดยวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐ เนื่องจากเมื่อ

พิจารณาราคาตนทุนที่เทศบาลจัดจางจริงเปรียบเทียบกับราคากลางของโครงการกอสรางและ

ซอมแซมถนน ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 11 โครงการแลว พบวา ราคาที่จัดจางจริงรวม 

ตํ่ากวาราคากลางรวม คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.81 หรือ กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การใชวิธีทํา

สัญญาจางทําใหเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถประหยัดงบประมาณในการกอสรางและซอมแซม

ถนนในชวงที่เขาไปเก็บขอมูล ลงได จํานวนทั้งสิ้น 195,000 บาท   

4.3.3.2  คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพการกอสรางและซอมแซมถนนของผูประกอบการที่

เปนคูสัญญา เทศบาลนครพิษณุโลกจะดําเนินการกํากับ ดูแล และควบคุมการทํางานของเอกชน

คูสัญญาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในสัญญาอยางใกลชิดและพิจารณาจากความพึงพอใจ

ของประชาชน โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้  

1) ผูรับจางตองทํางานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวในสัญญา โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผูรับจางดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดเปนมาตรฐานทาง

วิชาการ โดยเทศบาลฯจะสงเจาหนาที่มาคอยควบคุมใหการทํางานเปนไปตามมาตรฐาน มีการ
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ตรวจสอบทั้งในขณะดําเนินงานและเมื่องานแลวเสร็จ และบันทึกรายงานประจําวัน โดยหัวหนา

งานวิศวกรรมโยธาไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

 

ตองควบคุมผูรับเหมาอยางเขมขนทุกข้ันตอน กอนที่จะทําอะไรเขา

จะตองแจงใหเราทราบทุกข้ันตอน เชน กอนที่จะเทคอนกรีตตองแจงเรากอน ตอง

ใหเราส่ังใหเท ควบคุมความหนาและความแข็งแรง ในบางโครงการความหนา

ไมไดเราเคยส่ังร้ือ เราจะสงคนงานเขาไปเฝาอยูตลอดเวลาเพราะตามระเบียบ

ตองเขียนรายงานทุกวัน เมื่อมีปญหาจะรายงานเขามา 

 

 (2) ผูประกอบการเอกชนที่เปนคูสัญญาของเทศบาลนครพิษณุโลก

มีมาตรฐานคุณภาพการทํางานใกลเคียงกัน และมีเปนจํานวนมากทําใหเกิดการแขงขันกันในเชิง

คุณภาพของงาน โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งกลาว 

 

ผูรับเหมาทํางานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ไมมีปญหา 

เพราะสวนมากมีประสบการณทํางานอยูแลว หรือแมวาจะไดผูรับเหมารายใหม ๆ 

ที่ยังไมเคยทํางานในดานนี้มา เขาก็สามารถไปหาผูรับจางชวงที่มีประสบการณ

มาเปนทีมงานได เพราะผูรับเหมาเยอะและงานของเทศบาลฯเองก็ไมใชงานที่ใหญ

มากมายอะไร 

 

(3) คุณภาพของวัสดุไดตามมาตรฐานที่กําหนด เนื่องจากมีการนํา

วัสดุไปทดสอบคุณภาพทั้ง กอนและหลังการทํางาน โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

 

เร่ืองวัสดุไมมีปญหาเร่ืองคุณภาพเพราะเราสงไปตรวจตามข้ันตอน จึงอนุญาต

ใหผูรับเหมาดําเนินการได อีกอยางผูรับเหมาสวนใหญนิยมใชคอนกรีตผสมเสร็จใน

การกอสรางถนนเพื่อใหไดคอนกรีตที่มีมาตรฐานมากกวาที่ใชคนงานผสมเอง เพื่อให

มัน่ใจไดวาสวนผสมของวัสดุถูกตองและควบคุมคุณภาพของวัสดุไดดี 

 

(4) บุคลากรที่ใชก็มีความชํานาญเน่ืองจากมีประสบการณทํางาน

ดานนี้มาอยางยาวนาน โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งกลาวถึงประเด็นนี้วา  
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บริษัทเอกชนที่เขามาทํางานที่เทศบาลมีประสบการณทํางานมานาน 
บุคลากรในบริษัทไมวาจะเปนวิศวกร หรือชางที่อยูหนางาน  มีความชํานาญ
คุนเคยกับงานดีเพราะทํางานกับเทศบาลฯมาตลอด วิศวกร ชาง และคนงานของ
บริษัทก็อยูกันมานาน เร่ืองคุณภาพงานไวใจได งานถนนมีมาตรฐานระบุชัดเจน
ตายตัวอยูแลว 

 
(5) เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณที่ใช สามารถใชงานไดดี 

เนื่องจากเปนเคร่ืองมือที่เปนมาตรฐานทุกบริษัทใชประจํา และการลงทุนไมสูง  โดยเจาหนาที่
เทศบาลทานหนึ่งกลาววา 

 
 เพื่อใหคุณภาพงานออกมาดี เคร่ืองมือเคร่ืองจักรจึงเปนส่ิงสําคัญทีเ่ราให

ความสําคัญ  เอกชนสวนใหญนําเคร่ืองมือที่ไดมาตรฐานมาทํางาน   
 

2)  ประชาชนมีความพึงพอใจ ธรรมชาติของการกอสรางและซอมแซมถนน 
จัดเปนกิจกรรมที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนในระดับสูงไดดวยตัวเอง เนื่องจาก
ภายหลังจากถนนสรางเสร็จก็จะทําใหการคมนาคมสะดวกข้ึน ความไมพึงพอใจที่อาจเกิดข้ึนไดคือ
ผลกระทบในระหวางการดําเนินโครงการ เนื่องจากทําใหชาวบานเกิดความไมสะดวก ซึ่งผูรับจาง
จะตองทําความเขาใจกับชาวบาน และพยายามดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยเจาหนาที่
เทศบาลฯทานหนึ่งกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

 
ไปทําถนนใหชุมชน ไมมีใครไมพอใจ เพราะงบประมาณมีจํากัดกวาจะ

ไดมาแตละเสนทางตองแยงกับชุมชนอ่ืน แตชาวบานอาจจะไมพอใจในชวงกําลัง
ทําถนน เนื่องจากเขา-ออกลําบาก เขาทนไมคอยไดจะเกิดการรองเรียนถึงความ
เดือดรอน โดยเฉพาะในซอยเล็ก ๆ หรือซอยตัน บางที่เราก็มีการประสานงานไป
วาจะใหเขาทําในชวงไหน ถาผูรับเหมาไมคอยเขาหามวลชนโครงการนั้นก็มักจะ
เกิดปญหา 

  
สวนประธานชุมชนที่กําลังมีการกอสรางถนนทานหนึ่งไดแสดงความเห็นในเร่ือง

นี้วา  
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เราเขาใจวาในการกอสรางถนน  จะทําใหประชาชนเดือดรอนในการใช

ถนนเขา-ออกลําบากบางในชวงที่ทํา แตผูรับจางรายนี้ทํางานเร็ว ใชเวลาไมนาน 

ทําใหเราลําบากระยะส้ัน ๆ สงคนมาคอยอํานวยความสะดวก และมาทําความ

เขาใจกับประชาชนในพื้นที่ประชาสัมพันธถึงการเขามาทําถนนและมีคนของ

บริษัทมาคอยประสานงานกับชาวบานถามีปญหา เราจะชวยประสานให 

 

ประชาชนในพ้ืนที่ทานหนึ่งไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

 

เราอยากไดถนนคอนกรีต รอมานาน เวลามาทํางาน เอกชนรายน้ีก็ดี

ทํางานในชวงที่การจราจรนอย  ในชวงเวลาเรงรีบเขาก็ไมทํางานเพื่อใหชาวบาน

เขาออกได  เห็นผูรับเหมานําเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใชก็อุนใจวาจะไดถนนที่

แข็งแรง มีการใชคอนกรีตผสมเสร็จทําใหงานออกมาเร็วมา เชาไปทํางานยังไมมี

อะไร เย็นกลับมาเทเสร็จบางสวนแลว 

 

โดยภาพรวม แมจะไมสามารถเปรียบเทียบไดวาการกอสรางและซอมแซมถนน 

โดยใชวิธีการทําสัญญาจางมีคุณภาพดีกวากรณีที่เทศบาลฯดําเนินการเองหรือไมเนื่องจาก

เทศบาลฯไมไดดําเนินการมาเปนระยะเวลานานแลว แตเมื่อพิจารณาผลงานที่มีคุณภาพไดตาม

มาตรฐานดานเทคนิคที่กําหนด และประชาชนมีความพึงพอใจ ก็ทําใหสามารถสรุปไดวา การใช

วิธีการทําสัญญาจางสําหรับโครงการกอสรางและซอมแซมถนน ทําใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 

4.3.3.3  ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา 

การนําวิธีการทําสัญญาจางโดยเอกชนมาใชในโครงการกอสรางซอมแซมถนน

ของเทศบาลนครพิษณุโลกมีความเทาเทียมของการไดรับบริการ เนื่องจากการกอสรางซอมแซม

ถนนเปนงานบริการที่ทําเพื่อใหประชาชนไดรับการใหบริการในการสัญจรไปมาผานที่เสนทางนั้น ๆ 

สะดวก ดังนั้นการกอสรางซอมแซมถนนจึงเปนงานบริการสาธารณะที่ทําใหประชาชนที่เขามาใช

ถนนไดรับการบริการอยางเทาเทียมกันอยูแลวในตัวของการบริการสาธารณะ  

การใชวิธีการทําสัญญาจางเปนการเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลนคร

พิษณุโลกใหสามารถกอสรางซอมแซมถนนไดในปริมาณมากข้ึนเนื่องจากขอจํากัดทางดาน

เคร่ืองจักร พนักงาน ทําใหเมื่อไดงบประมาณมากอสรางซอมแซมถนน การใชเอกชนเขามาดําเนิน

หลาย ๆโครงการในเวลาเดียวกันทําใหประชาชนไดรับการบริการกอสรางซอมแซมถนนเร็วกวาที่
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จะรอเทศบาลดําเนินการเอง  เกิดการเทาเทียมในการไดรับบริการมากข้ึนประชาชนในแตละพื้นที่

ไมตองใชเวลารอนาน 

สวนการครอบคุมการกอสรางซอมแซมถนนในพื้นที่ชุมชน 54 ชุมชนในเทศบาล

นครพิษณุโลก พบวามีการกระจายใหทุกพื้นที่ในชุมชนในถนนเสนที่แตละชุมชนไดทําการ

ประชาคมมาบรรจุไวในแผน ทําไดทุกชุมชนไดรับความเทาเทียมในการพัฒนาดานการกอสราง

ซอมแซมถนน เจาหนาที่เทศบาลกลาววา 

 

ในการจัดสรรวาถนนเสนใดจะไดรับการกอสรางหรือซอมบํารุงจะมีการ

กระจายไปในแตละชุมชนตามสายทางที่ชุมชนเสนอมาผานการวิจารณจาก

ชุมชน ความตองการของเขาทั้งหมด เราจะเอาแผนชุมชนมาใสไวในแผน 3 ป 

สมมติวาปนี้ได 30 สายทาง การจัดสรรงบประมาณก็จะใหชุมชนละสายทาง 

ชุมชนที่ไดปที่แลวก็รอใหชุมชนที่ยังไมไดไดกอน เมื่อชุมชนนําเสนอสายทางจะมี

สมาชิกสภาเทศบาลและเจาหนาที่เทศบาลเสนอแนะถึงโครงการที่เหมาะสมแลว

นายกเปนผูเลือกสายทางที่จะพัฒนา 

 

4.3.3.4  ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา 

การพิจารณาประสิทธิผลดานการตรงตามขอตกลงในสัญญา พบวา ในกรณีของ

เทศบาลนครพิษณุโลก ไดมีการแตงต้ังชางคุมงานเพื่อเขามาควบคุมใหผูรับจางทํางานตาม

ขอกําหนดที่กําหนดในสัญญา โดยชางคุมงานทานหนึ่งกลาววา 

 

ตองมีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ ใชวามีคุณภาพตรงตาม

ขอกําหนดหรือไม เพื่อใหไดงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ชางคุมงานจะ

ควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอน มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุทั้ง

กอนดําเนินงานคือสง หิน ทรายทดสอบ และทดสอบหลังดําเนินงานคือสงแทง

คอนกรีตเพื่อทดสอบความแข็งแรง (Strength) วาไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว

หรือไม หากเกิดปญหาไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด อาทิ ความหนาของถนน

คอนกรีตไมไดตามแบบมาตรฐาน เคยทําหนังสือขอใหผูรับเหมาร้ือทําใหมมาแลว 

หรือวัสดุที่นํามาใชในหนางานไมไดคุณภาพ ก็จะส่ังใหนํากลับไปเปล่ียน เรา

ทราบเพราะจะสงคนงานเขาไปเฝาสังเกตการทํางานของผูรับเหมาอยูตลอดเวลา 

ทําใหรูปญหา 
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นอกจากนั้น เทศบาลฯไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อมาตรวจรับงานให

เปนไปตามสัญญากอนที่จะไดทําการเบิกจาย โดยมีผูนําชุมชนที่ถนนสายนั้นอยูในพื้นที่รวมเปน

กรรมการตรวจรับ เพื่อใหชุมชนเจาของพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรง มีสวนรวมในตรวจสอบ

คุณภาพการทํางานของผูรับเหมา สวนในเร่ืองระยะเวลาในการดําเนินงานนั้น  พบวา ผูรับเหมา

สวนใหญสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใตกรอบเวลาของสัญญา เนื่องจากไมตองการเสีย

คาปรับ  โดยหัวหนางานวิศวกรรมโยธากลาวถึงขอกําหนดในสัญญาวา 

 

การเขียนขอกําหนดในสัญญาของเทศบาลนครพิษณุโลก มีความชัดเจน

และเหมือนกับที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน โดยยึดตามมาตรฐานการ

กอสรางถนน ที่มีชัดเจนอยูแลว ผู รับเหมามีหนาที่ เพียงทํางานใหตรงตาม

ขอกําหนดเทานั้น 

  

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลดานการตรงตามขอตกลงในสัญญา ก็สามารถกลาวได 

การทําสัญญาจางสําหรับโครงการกอสรางและซอมแซมถนน ของเทศบาลนครพิษณุโลกมีประสทิธผิล

ในดานการตรงตามขอตกลงในสัญญา เนื่องจากสามารถกํากับควบคุมใหผูรับเหมาดําเนินการตาม

ขอตกลงอยางเครงครัด 

4.3.3.5  ประสิทธิผลในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลในการกอสรางและซอมแซมถนนของเทศบาลนคร

พิษณุโลกโดยวิธีการทําสัญญาจางตามกรอบแนวคิด 4 ดาน คือ 1) ลดตนทุนของภาครัฐได

มากกวา 2) คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 3) ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และ 4) 

ตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา สรุปไดดังนี้   

1)  มีประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา เนื่องจากทํา

ใหเทศบาลนครพิษณุโลกประหยัดงบประมาณในการกอสรางและซอมแซมถนน ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 ในชวงที่เขาไปเก็บขอมูล คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.81 ของราคากลางโดยรวม หรือ 

คิดเปนเงินงบประมาณจํานวนทั้งส้ิน 195,000 บาท   

2)  มีประสิทธิผลดานคุณภาพการบริการ เนื่องจาก ทําใหไดถนนที่ได

มาตรฐานดานเทคนิคตามที่กําหนด และประชาชนมีความพึงพอใจตอการทํางานของผูรับเหมา

และคุณภาพของถนนที่กอสรางหรือซอมแซมแลวเสร็จ  
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(3)  มีประสิทธิผลดานความเทาเทียมในการไดรับบริการของประชาชน 

เนื่องจากการกอสรางและซอมแซมถนน เปนบริการสาธารณะที่ประชาชนคนใดเขาไปใชบริการก็

ได วิธีการทําสัญญาจางจะทําใหประชาชนไดรับการบริการที่เร็วกวารอใหเทศบาลมาดําเนินการ 

เนื่องจากเอกชนสามารถดําเนินไดหลายโครงการในเวลาเดียวกัน เพิ่มขีดความสามารถของ

เทศบาลในดานเคร่ืองจักรและแรงงาน และมีความครอบคลุมในชุมชนที่ไดรับการจัดสรร  

(4)  มีประสิทธิผลดานการตรงตามขอตกลงในสัญญา เนื่องจากเทศบาล

นครพิษณุโลก สามารถกํากับควบคุมใหผูรับเหมาดําเนินการตามขอตกลงอยางเครงครัดในทุกประเด็น

ที่กําหนดในสัญญาจาง 

 

4.3.4  ปจจยัที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการกอสรางซอมแซมถนนโดยวธิีทาํ 
         สัญญาจาง 

ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการกอสรางซอมแซมถนนโดยวิธีการทํา

สัญญาจาง ประกอบดวย บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญา ความสามารถในการ

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง  มี

รายละเอียดดังนี้ 

4.3.4.1  บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง 

1)   การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร 

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกใหการสนับสนุนในการกอสรางซอมแซม

ถนนและปรับปรุงถนนที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่มีความเดือนรอนเพื่อใหประชาชนมีความสะดวกในการ

เดินทางมีการเปดกวางใหมีการใชวิธีการทําสัญญาจางเนื่องจากในองคกรปกครองทองถิ่นอ่ืนก็ใช

วิธีการทําสัญญาจาง โดยใหชุมชนเสนอความตองการในการกอสรางซอมแซมถนนมาบรรจุใน

แผน 3 ป ตอจากนั้นก็จะใหสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูใกลชิดประชาชนชวยลําดับความสําคัญของ

โครงการ หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกก็จะเลือกสายทางเขามาบรรจุในงบประมาณ

อีกคร้ัง   

จะเห็นไดวาการกอสรางถนนในเขตเทศบาลจากขอมูลสภาพถนนในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลกแมวาจะมีจํานวนสายทางมากจะเห็นไดวาสวนใหญเปนถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กและลาดยางเหลือถนนที่เปนลูกรังเพียง 26 สายทางที่รอการพัฒนาเนื่องจากแตละป

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกไดเล็งเห็นความสําคัญในการคมนาคมนอกจากจะนํางบประมาณ

ของเทศบาลเองมาดําเนินการยังไดมีการประสานงานในหนวยงานอ่ืนเชนกรมทางหลวงและกรม
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ทางหลวงชนบทเพ่ือดึงงบประมาณเขามาพัฒนาถนนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ดังเจาหนาที่

เทศบาลกลาว 

 แมที่นี่ชุมชนมีจํานวนมาก แตไปสังเกตดูแทบจะไมมีถนนใหทําแลว 

นอกจากลึกเขาไปมาก ๆ นอกจากใชงบเทศบาลเอง สามารถของบสนับสนุนของ

ผูวาราชการจังหวัด และนายกฯยังประสานงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนเพื่อให

เขามาปรับปรุงถนนอีกดวย 

 

นอกจากนั้นนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกใหมีการประกาศเชิญชวนผูที่

สนใจเขารวมแขงขันเพื่อใหมีการลดตนทุนและไดผูเชี่ยวชาญมารวมเสนอราคาเพื่อทําใหผูรับจาง

ในทองถิ่นพัฒนาฝมือ โดยเนนการประชาสัมพันธใหมีเอกชนเขามารวมแขงขันกันมาก ๆ 

2)  การมีสวนรวมของประชาชน 

การกอสรางซอมแซมถนนเนื่องจากเปนการกอสรางเพื่อใหเกิดความ

สะดวกในการคมนาคมตอผูที่ใชและเปนงานที่ตองมีใชความชํานาญในการตรวจสอบใหงาน

ออกมามีคุณภาพดี การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบจึงมีไมมากนัก   แตจะมีสวนรวม

ในดานชวยกันผลักดันถนนที่ตนตองใชบริการเพื่อนําเสนอตอเทศบาลนครพิษณุโลกใหพิจารณา

ดําเนินการนําเขางบประมาณเพื่อทําการกอสรางตอไป และเมื่อเอกชนเขามาดําเนินการกอสราง

ประชาชนจะมีสวนรวมในการรองเรียนเร่ืองความไมสะดวกในการสัญจรที่เคยเขาออก  เจาหนาที่

เทศบาลฯใหความเห็นวา 

 

ชาวบานมักจะมีเร่ืองรองเรียนเวลาเอกชนเขาไปทํางานในพื้นที่ เนือ่งจาก

ทําใหไมไดรับความสะดวกในการเดินทางเขา ออก พวกเขาจะทนไมคอยได 

โดยเฉพาะซอยเล็ก ๆ นี่มันซอยตัน เขาออกไมได บางทีตองมีการประสานงานกัน

วาจะทําในชวงไหน เอกชนตองมีความสามารถในดานมวลชนเพื่อไมเกิดปญหา

ในการทํางาน 

 

บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจางในโครงการกอสราง
ซอมแซมถนนของเทศบาลนครพิษณุโลกใหเกิดประสิทธผิลพบวาฝายบริหารใหการสนับสนนุ  แต
การมีสวนรวมของประชาชนยังมีไมมากนกัในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพแตจะมีสวนรวมในการ
รองเรียนความเดือดรอนมากกวา 
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4.3.4.2  ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract 
Management Capacity) 

1)  ประสบการณของเทศบาล 
   เทศบาลนครพิษณุโลกมีประสบการณในการจัดการสูงเพราะเปน
โครงการที่ใชวิธีการทําสัญญาจางมานานทําใหทราบปญหาและสามารถแกไขได ประกอบกับผู
รับจางสวนมากมักอยูในพื้นที่และเคยคุมงานดวยกันมากอนจะรูวาตองควบคุมแตละบริษัท
อยางไรใหงานออกมามีประสิทธิผล ดังที่เจาหนาที่เทศบาลฯกลาววา “ต้ังแตผมคุมงานมาจนเกือบ
เกษียณนาจะเปนพัน ๆ สายทางแลวนะ” 

2)  ความสามารถในการนาํไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) 
ประกอบดวย 

(1)  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา 
การกําหนดขอกําหนดในสัญญาของเทศบาลนครพิษณุโลกมีการ

ระบุที่ชัดเจนถึงมาตรฐานของการกอสรางซอมแซมถนนที่มีแนบในสัญญา ระยะเวลาในสัญญา 
คาปรับ เนื่องจากงานกอสรางซอมแซมถนนมีการใชวิธีการทําสัญญาจางมาเปนเวลานาน 
เจาหนาที่เทศบาลฯกลาววา  

 
งานกอสราง ซอมแซมถนน การเขียนขอกําหนดในสัญญาชัดเจนเนื่องจาก

มีมาตรฐานควบคุมอยู ทําใหไมมีปญหา เหมือนกับเปนการทํางานที่ซ้ํา ๆ เปล่ียน
แคระยะทาง ความกวาง แตคงใชมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยงานราชการ 

 
(2)  การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา 
เทศบาลนครพิษณุโลกมีการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอ

ราคาโดยกอนที่จะเปดขอเสนอทางดานราคาจะตองผานขอเสนอทางดานเทคนิค คือตองมี
ประสบการณในการทํางานโดยใหเสนอหนังสือรับรองผลงานที่เคยทํางานมาในวงเงินไมนอยกวา 
40 % ของราคากลางเปนมาตรฐาน เพื่อใหไดเอกชนที่มาทํางานอยางมีคุณภาพ ในงานกอสราง
ปรับปรุงถนนที่มีขนาดใหญมักจะพบวามีบางบริษัทที่ไมสามารถผานการประเมินคุณสมบัติ
ทางดานเทคนิคเนื่องจากผลงานไมถึงตามที่กําหนด 

(3)  ระดับการแขงขัน 

การกอสรางซอมแซมถนนของเทศบาลนครพิษณุโลกโดยวิธีการทํา

สัญญาจางมีระดับการแขงขันสูง สังเกตไดจากใน 10 โครงการที่มีการทําการจัดซื้อจัดจางดวย

วิธีการทําสัญญาจาง จํานวนผูเขาแขงขันตํ่าสุดคือ 3 ราย จํานวนผูเขาแขงขันสูงสุดคือ 16 ราย  
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เมื่อพิจารณาถึงโครงการที่สามารถชวยลดตนทุนภาครัฐไดปรากฏวา

เปนงานที่ใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางแบบการประกวดราคา สวนการใชวิธีการสอบราคาสามารถชวย

ลดตนทุนไดนอยกวา เนื่องมาจาก การใชวิธีการประกวดราคาตองเปนงานที่มีราคากลางมากกวา 

2 ลานบาท การเสนอราคาใชวิธีการประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส คือผูเขารวมเสนอราคาที่

เสนอราคาตํ่าสุด ณ ขณะนั้นจะเห็นสัญลักษณคอนที่หนาจอของตน ทําใหเอกชนที่อยากไดงาน ณ 

ขณะข้ันจะรูวาตนไดงานหรือไมทําใหมีการแยงกันเสนอราคาที่ตํ่าลงเพื่อใหไดงาน ในขณะที่ 5 

นาทีสุดทายของการเสนอราคาจะไมมีสัญลักษณข้ึนที่เคร่ืองไหนทําใหเอกชนตองมีการตัดสินใจ

เสนอราคาที่ยังคิดวาทําไหวเพื่อใหไดงาน สวนการใชวิธีการสอบราคาเปนการใหเอกชนเสนอราคา

เพียงราคาเดียวใสซองมายื่นใหเทศบาลนครพิษณุโลกในเวลาที่กําหนด เมื่อพิจารณาคุณสมบัติ

ทางดานประสบการณผานก็จะเปดขอเสนอทางดานราคา ผูที่เสนอราคาตํ่าสุดจะไดงาน ดังนั้นถา

จํานวนผูเขาแขงขันสูงและใชวิธีการประกวดราคา จะทําใหชวยประหยัดตนทุนของภาครัฐไดมากข้ึน 

ดังเจาหนาที่เทศบาลฯกลาว 

 

งานกอสราง ปรับปรุงถนน ที่มีงบประมาณสูง ๆ เมื่อทําการประกวด
ราคาดวยวิธีอิเลคทรอนิคสมีแนวโนมที่จะไดราคาที่ตํ่ากวาราคากลางมากกวา
งานท่ีมีงบประมาณขนาดเล็ก เหตุผลคืองานขนาดใหญมีคาดําเนินการตํ่ากวา
ดูแลที่เดียว และบางบริษัทตองการผลงานเพื่อสามารถรับงานที่ใหญข้ึนได
ประกอบกับเทศบาลนครพิษณุโลกไมไดมีงานขนาดใหญออกมาบอยนัก 

 
ความสามารถในการนําไปปฏิบัติของเทศบาลนครพิษณุโลกในโครงการกอสราง

ซอมแซมถนนพบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมีความสามารถในการกําหนดขอกําหนดในสัญญาให
ชัดเจนเนื่องจากการทําถนนทองถิ่นไดมีการใชวิธีการทําสัญญาจางมาเปนเวลานาน มีมาตรฐาน
การทํางานที่ชัดเจนทําใหไดงานท่ีมีคุณภาพ   มีความสามารถในการประเมินคุณสมบัติของ
ผูเขารวมเสนอราคาเพราะมีการประเมินคุณสมบัติในดานผลงานตองมีผลงาน 40% ของราคา
กลางเพื่อใหเกิดความแนใจวามีความสามารถในการทํางานและมีประสบการณเพียงพอ เทศบาล
นครพิษณุโลกมีระดับผูเขารวมเสนอราคาต้ังแต 3- 16 รายตอโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจางแบบ
การประกวดราคา สามารถชวยลดตนทุนภาครัฐได  

3) ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and Controlling 
Capacity) ประกอบดวย 
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(1)  ระดับการควบคุม 
เนื่องจากการกอสรางซอมแซมถนนเปนงานที่ตองใชวิศวกร หรือชาง

คุมงานเปนผูควบคุมเนื่องจากจะมีแบบมาตรฐานเปนเคร่ืองมือในการทําใหเอกชนทํางานใหได
คุณภาพมีการควบคุมต้ังแตการนําวัสดุเขามาทํางานวามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน วิธีการ
ทํางานตรงตามมาตรฐาน มีการเทคอนกรีตใหไดกําลังและไดความหนาตามที่ระบุ จึงใชระดับการ
ควบคุมที่สูงเพื่อใหไดงานที่มีมาตรฐานโดยเจาหนาที่มีการเขียนรายงานการทํางานของผูรับจางทกุ
วัน โดยมีการควบคุมอยูในระดับที่สูง  

(2)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน 

การติดตอส่ือสารระหวางกันใชหลายรูปแบบสวนมากจะเปนการคุย

กันแบบไมเปนทางการคือ การโทรศัพทพูดคุย เนื่องจากการกอสรางซอมแซมถนนใชผูรับจางที่

สวนมากเปนคนทองถิ่นและทํางานนี้มาเปนเวลานานทําใหเจาหนาที่และเอกชนมีความรูจักกัน

อยางดี  สวนมากเคยทํางานดวยกันมาก็จะคุนเคย โทรปรึกษางานไดแตถาไมเชื่อฟงถึงจะออกเปน

หนังสือเตือน 

(3)  การชวยกันแกไขปญหา 

เมื่อมีปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสรางซอมแซมถนน เจาหนาที่และผู

รับจางก็จะชวยกันหาทางแกไข เนื่องจากมีการรูจักและติดตอสื่อสารกันอยูแลว เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน หรือเมื่อประชาชนเดินทางไมสะดวกจากการกอสรางถนนเจาหนาที่

และผูรับจางตองชวยกันประสานงานและวางแผนการทํางานเพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด 

ความสามารถในการประเมินและควบคุมของเทศบาลนครพิษณุโลก

ในโครงการกอสรางซอมแซมถนนพบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมีความสามารถในดานการควบคุม

ใหผูรับจางทํางานใหไดตามขอตกลงในสัญญามีการควบคุมในระดับสูงทั้งในทุกกระบวนการ 

เนื่องจากควบคุมทําตามมาตรฐานที่กําหนดและปริมาณงานมีมากทําใหเกิดความชํานาญในการ

ควบคุมเมื่อมีปญหาการรองเรียนของประชาชนหรือปญหาในดานคุณภาพการใหบริการก็มีการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไมเปนทางการคือการโทรศัพทเนื่องจากมีความรูจักมักคุนเพราะ

รวมงานกันบอยเพื่อชวยกันในการ แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการใหบริการกอสรางซอมแซมถนน

เพื่อใหบรรลุประสิทธิผล  

4.3.4.3  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง 

1)  ประสบการณของผูใหบริการในงานบริการนั้น ๆ 

เอกชนที่เขามาทําการกอสรางซอมแซมถนนของเทศบาลนครพิษณุโลก

สวนมากจะมีประสบการณอยูแลวเนื่องจากเปนงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชวิธีการทํา
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สัญญาจางทําใหมีปริมาณงานมาก สวนมากเอกชนไมไดทํางานที่เทศบาลนครพิษณุโลกที่เดียวแต

มีการรับทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลถึงแมจะ

เปนผูรับจางรายใหมแตก็จะมีการไปจางผูรับเหมาชวงที่มีประสบการณ ดังเจาหนาที่เทศบาลฯ

กลาว 

 

ผูรับจางที่เขามาทํางานสวนมากมีประสบการณอยูแลว  ขอเท็จจริง

ถึงแมบางที ผูรับเหมารายใหมเขาก็มีทีมงานที่มีประสบการณ ทีมงานซึ่งเขา

รับจางก็มีเหมือนกับรับจางชวงในงานระดับเทศบาล  เพราะผูรับเหมามีจํานวนมาก 

 

2)  ความสามารถในการบริหารของผูใหบริการ  

   เนื่องจากการกอสรางซอมแซมถนนของเทศบาลนครพิษณุโลกเปนการ

ปรับปรุงถนนตามซอยของชุมชนที่มีผูอยูอาศัยหนาแนนทําใหเอกชนตองมีความสามารถในการ

บริหารงานใหประชาชนไดรับผลกระทบในการคมนาคมนอยที่สุด มีการจัดทางเบ่ียงใหรถสามารถ

เขาออกไดสะดวก  คนงานที่เขามาทํางานตองควบคุมใหดีไมสรางปญหาใหเกิดข้ึน พบวาใน

เทศบาลนครพิษณุโลกผูรับจางมีความสามารถในการบริหาร ดังเจาหนาที่เทศบาลฯกลาว 

   

งานบริหารมวลชนมีความสําคัญกับผูรับจางที่ทํางานกับเทศบาลนคร

พิษณุโลกสูงเพราะเปนชุมชนที่มีประชาชนอยูหนาแนนและเทศบาลนคร

พิษณุโลกเปดกวางใหประชาชนรองเรียนถึงความเดือดรอนที่ไดรับ 

 

คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจางมีสวนสําคัญอยางยิ่ง

เพื่อที่จะใหเกิดประสิทธิผลตอการทําสัญญาจาง ผูรับจางเปนผูดําเนินการแทนเทศบาลนคร

พิษณุโลกพบวา ผูรับจางงานกอสรางซอมแซมถนนมีประสบการณ และมีความสามารถในการ

บริหารสงผลถึงคุณภาพงานที่ไดตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจตอประชาชน  

 
4.3.5  สรุป 
เม่ือพิจารณาประสิทธิผลในการกอสรางและซอมแซมถนนของเทศบาลนครพิษณุโลกโดย

วิธีการทําสัญญาจางตามกรอบแนวคิด 4 ดาน คือ 1) ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา 2) คุณภาพ

ในการใหบริการสูงกวา 3) ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และ 4) ตรงตามที่ไดตกลงใน

สัญญามากกวา  สามารถสรุปไดวา การใชวิธีการทําสัญญาจางในการกอสรางและซอมแซมถนน
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ทําใหเกิดประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา เนื่องจากทําใหเทศบาลนคร

พิษณุโลกประหยัดงบประมาณในการกอสรางและซอมแซมถนน ในชวงที่เขาไปเก็บขอมูล คิดเปน

อัตราสวนรอยละ 0.81 ของราคากลางโดยรวม หรือ คิดเปนเงินงบประมาณจํานวนทั้งส้ิน 195,000 

บาท  พบวามีประสิทธิผลดานคุณภาพการบริการ เนื่องจาก ทําใหไดถนนที่ไดมาตรฐานดาน

เทคนิคตามที่กําหนด และประชาชนมีความพึงพอใจ  มีประสิทธิผลดานความเทาเทียมในการ

ไดรับบริการของประชาชน เนื่องจากการกอสรางและซอมแซมถนน เปนบริการสาธารณะที่

ประชาชนคนใดเขาไปใชบริการก็ได วิธีการทําสัญญาจางจะทําใหประชาชนไดรับการบริการที่เร็ว

กวารอใหเทศบาลมาดําเนินการ  และมีประสิทธิผลดานการตรงตามขอตกลงในสัญญา เนื่องจาก

เทศบาลนครพิษณุโลก สามารถกํากับควบคุมใหผูรับเหมาดําเนินการตามขอตกลงอยางเครงครัดใน

ทุกประเด็นที่กําหนดในสัญญาจาง 

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting 

Out) มีประสิทธิผล พบวาความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract 

Management Capacity) ในการกอสรางซอมแซมถนนในดาน ประสบการณของเทศบาลมีการ

ทํางานดานนี้มานานทําให ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) ซึ่ง

ประกอบดวย การกําหนดขอกําหนดในสัญญา การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา 

เปนไปอยางรัดกุม  สวนความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and Controlling 

Capacity) พบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมีความสามารถในการควบคุม มีการติดตอส่ือสารระหวาง

กันแบบไมเปนทางการ และ มีการชวยกันแกไขปญหาเมื่อเกิดปญหาประกอบกับเมื่อพิจารณา

คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง พบวามีประสบการและมีความสามารถในการ

บริหารเนื่องจากไดเอกชนที่มีความเปนมืออาชีพ พบวาการแขงขันมีผูเขารวมเสนอราคาจํานวน

มาก 

 

4.4  โครงการการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีการทําสัญญาจาง ของเทศบาล 

  
สาระสําคัญที่นําเสนอประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก คือ 1) สภาพพื้นฐานของโครงการการ

รักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครพิษณุโลก 2) ข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการการรักษา

ความปลอดภัยโดยวิธีการทําสัญญาจาง  3) ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจาง และ 4) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  

รายละเอียดแตละประเด็น ดังนี้ 
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4.4.1  สภาพพื้นฐานของโครงการการรักษาความปลอดภัยโดยวธิกีารทาํสัญญาจาง 
 ในอดีตการรักษาความปลอดภัยสถานที่ตางๆของเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลฯจะ

ดําเนินการเองทั้งหมด  แตเนื่องจากในเวลาตอมาเทศบาลฯไดขยายขอบเขตการบริการสาธารณะ

เพิ่มข้ึน อาทิ ตลาดเทศบาลแหงใหม เปนตน ที่มีทรัพยสินของเทศบาลนครพิษณุโลกอยูเปน

จํานวนมากจากที่เคยใชยามทองถิ่น ในการเคาะระฆังบอกเวลาจึงไมเพียงพอ ประกอบกับมีการ

เรียกรองจากพอคาแมคาในตลาดที่ตองการใหมียามดูแลตลาด ประกอบกับในชวงที่เทศบาลฯ

ดําเนินการเอง มักมีปญหาการลางาน ทําใหตองจัดหาเจาหนาที่มาเฝาแทน โดยเฉพาะชวงวนัหยดุ

นักขัตฤกษ ทําใหเทศบาลฯเร่ิมศึกษาแนวทางการทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมการรักษาความ

ปลอดภัย  และเทศบาลฯเร่ิมใชวิธีการทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการ โดยปจจุบันดําเนินการแลว จํานวน 4 แหง คือ 1) การรักษาความปลอดภัย

เทศบาลแหงใหมและแหงเดิม  2) การรักษาความปลอดภัยสถานีขนถายและบอกําจัดขยะ 3) การ

รักษาความปลอดภัยตลาดพิษณุโลกไนทบาซาร และ 4) การรักษาความปลอดภัยตลาดสด

เทศบาล 1,3, 5  โดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะทําหนาที่ดูแลทรัพยสินของทางราชการที่มี

อยู จัดระเบียบการจอดรถ โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

   

เหตุผลที่เร่ิมนําวิธีการจัดจางมาใชกับการรักษาความปลอดภัย เนื่องจาก

มีสถานที่ราชการที่ตองดูแลรักษาเพิ่มข้ึน เจาหนาที่ที่มีอยูเดิมไมเพียงพอ และ

เมื่อลางาน ทําใหตองหาคนอ่ืนมาแทน เปนภาระตองมาบริหารคน ยิ่งชวงวันหยุด

นักขัตฤกษยิ่งหาคนลําบาก บางคร้ังก็มีของหาย จึงคิดวาถานําการทําวิธีการทํา

สัญญาจางมาใช ใหเอกชนเปนผูบริหารยามที่มารักษาความปลอดภัยแทน 

พบวาบริษัทที่เขามารับงานสวนมากจะเปนพวกคนในทองถิ่น 

 

ผูประกอบการเอกชนที่เปนคูสัญญาในกิจกรรมรักษาความปลอดภัยของเทศบาล

ฯสวนใหญเปนผูประกอบการในทองถิ่น  เนื่องจากผูประกอบการนอกพื้นที่จะไมใหความสนใจ

เนื่องจากคุมคาในเชิงธุรกิจเนื่องจากจํานวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่เทศบาลฯตองการมี

จํานวนไมมาก ผูประกอบการคูสัญญาของเทศบาลฯสวนใหญจะรับจางรักษาความปลอดภัยควบคู

กับงานรักษาความสะอาด 
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4.4.2  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการการรักษาความปลอดภัยโดยวิธกีารทํา
สัญญาจาง 

ในการจัดจางใหผูประกอบการเอกชนมาดําเนินการกิจกรรมรักษาความปลอดภัยนั้น 

เทศบาลนครพิษณุโลก มีข้ันตอนการดําเนินงานหลัก 4 ข้ันตอน คือ (1) การกําหนดราคากลาง (2) 

การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา (3) การประเมินขอเสนอ และ (4) การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของเอกชน มีรายละเอียดดังนี้  

4.4.2.1 การกําหนดราคากลาง การทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมการรักษา

ความปลอดภัย เทศบาลฯจะมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อวิเคราะหราคากลางที่ควรจะเปน 

โดยยึดหลักการคิดราคาจากที่เทศบาลฯเคยดําเนินการเอง ตัวอยางเชนการคิดราคากลางการ

รักษาความปลอดภัยพิษณุโลกไนทบาซาร มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที ่4.10  ราคากลางงานยามรักษาความปลอดภัยพิษณุโลกไนทบาซาร 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1. ราคากลาง บาท/ตารางเมตร/เดือน 10.5 

2. ราคากลาง บาท/ตารางเมตร/ป 126.00 

3. ราคากลาง บาท/5,630  ตารางเมตร/เดือน 59,093 

4. ราคากลาง บาท/5,630   ตารางเมตร/ป 709,117 

 

จากตารางที่ 4.10 จะคิดราคากลางเปน 10.5 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีฐาน

คิดจํานวนคนงานมาจากที่เทศบาลเคยดําเนินการเอง แตในสวนของคาแรงนั้น คิดจากอัตราคาแรงข้ัน

ตํ่าในขณะนั้น คือ วันละ 153 บาท ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับขนาดพื้นที่ของพิษณุโลกไนท

บาซาร จํานวน  5,630 ตารางเมตร ราคากลางในการจัดจางจึงอยูที่  59,093 บาท/เดือน 

4.2.2.2   การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา  มีการจัดเตรียมเอกสารการสอบ

ราคาตามระเบียบพัสดุ เชนเดียวกับเอกสารการสอบราคาทั่วไป กําหนดคุณสมบัติของผูเขารวม

เสนอราคา กําหนดขอบเขตการจางงาน ปริมาณงาน ใบเสนอราคา โดยการกําหนดคุณสมบัตินั้น 

ผูประกอบการไมตองระบุผลงาน แตบุคคลที่เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย ตองผานการอบรม

หลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

4.4.2.3  การประเมินขอเสนอ เอกชนที่ยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติถูกตองตามที่

กําหนดในประกาศของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยตองยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคที่มีรายละเอียด
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เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสรางผังบริหารงาน แผนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน  

พนักงานรักษาความปลอดภัยตองเคยผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดาน

รักษาความปลอดภัย  และตองไดคะแนนรวมดานเทคนิค ไมตํ่ากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิไดรับ

การเปดซองขอเสนอดานราคา  ผูที่เสนอราคาตํ่าสุดจะเปนผูที่ไดรับการเลือกจากเทศบาลนคร

พิษณุโลกใหมาทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการสอบราคา เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็กที่มี

มูลคางานไมเกิน 2 ลานบาท 

4.4.2.4 การควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชน การควบคุมการปฏิบัติงานของ

เอกชนที่เปนคูสัญญา เทศบาลจะดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาจาง อาทิ 

ระยะเวลาเขา-ออกงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย การดูแลทรัพยสินตามที่กําหนด โดย

ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูควบคุมงานอยางนอย 1 คน และมีโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกใน

การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตลอดเวลา 

 
4.4.3  ประสทิธิผลการบรกิารสาธารณะการรกัษาความปลอดภยัโดยวธิีการทํา 
        สัญญาจาง 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาล เมื่อใชวิธีการทําสัญญา

จางเปรียบเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเอง กรณีกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณา

ประสิทธิผลตามกรอบการวิเคราะห  4 ดาน คือ 1) ดานการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  2) 

ดานคุณภาพในการใหบริการสูงกวา  3) ดานความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และ 4) 

ดานการตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา ปรากฏรายละเอียดดังนี้  

4.4.3.1  ดานการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  

การพิจารณาประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐจะพิจารณาการประหยัด
งบประมาณของเทศบาลฯในการดําเนินกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย  โดยเปรียบเทียบ
ระหวางการใชวิธีการทําสัญญาจางกับเทศบาลดําเนินการเอง โดยมีเกณฑการประเมิน 2 เกณฑ
ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบตนทุนระหวางใชวิธีการทําสัญญาจางกับเทศบาล

ดําเนินการเอง โดยมีวิธีการพิจารณา ดังนี้ 

ลดตนทุนของภาครัฐ       =    (ราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนนิการเอง-ราคาที่เอกชน  

                                            ใหบริการแทน) 

เมื่อพิจารณาตนทุนการดําเนินกิจกรรมรักษาความปลอดภัยกรณีที่เทศบาล

ดําเนินการเอง คิดเปนคาใชจายตอเดือน ดังตาราง 
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ตารางที ่4.11  ตนทุนที่เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนนิงานยามรักษาความปลอดภัยพิษณุโลกไนท 

                       บาซาร 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคา/หนวย ราคารวม 

1. คนงาน 9 คน 6580 59,220 

2. ประกันสังคม 5% 9 คน 329 2,961 

 รวมคาแรงและประกันสังคม   62,181 

 รวมเปนเงนิทัง้ส้ินตอเดือน   62,181 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวาตนทุนการดําเนินกิจกรรมรักษาความปลอดภัย

พิษณุโลกไนทบาซารกรณีที่เทศบาลดําเนินการเอง พบวา มีคาใชจายเทากับ 62, 181 บาท/เดือน 

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่จัดจางเอกชนใหดําเนินการแทน ที่มีคาใชจาย เทากับ 59,093 บาท/

เดือน  ดังนั้น เมื่อนําตนทุนที่เทศบาลดําเนินการเองมาเปรียบกับตนทุนที่จัดจางเอกชนให

ดําเนินการแทน ดังนี้ 

การลดตนทนุของภาครัฐ =  (ราคาเทศบาลใหบริการเอง-ราคาทีห่นวยงานอ่ืนเซ็น 

                                                สัญญาใหบริการแทน) 

การลดตนทุนของภาครัฐ  =    62,181-59,093 

การลดตนทุนของภาครัฐ   =     3,088 บาทตอเดือน 

 

ผลการเปรียบเทียบ พบวา การใชวิธีการทําสัญญาจางเพื่อดําเนินการรักษาความ

ปลอดภัยพิษณุโลกไนทบาซาร ทําใหเทศบาลฯสามารถประหยัดงบประมาณลงได จํานวน 3,088

บาท/เดือน หรือ  จํานวน  37,056 บาท/ป  หรือ คิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.97 เมื่อเทียบกับที่เทศบาล

ดําเนินการเอง  

สําหรับ การเปรียบตนทุนการดําเนินกิจกรรมรักษาความปลอดภัย ระหวางเทศบาล

ดําเนินการเองเปรียบเทียบกับการทําสัญญาจางเอกชนท้ัง 4 โครงการ ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.12  เปรียบเทียบตนทุนเทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินงานเองเทียบกับเอกชนงานรักษา 

                      ความปลอดภัย 

 
ลําดับที ่ งาน ราคาเทศบาล

ทําเองตอ
เดือน 

ราคาที่
เอกชนได
ตอเดือน 

ตนทุนลดลง 
บาทตอเดอืน 

ตนทุน
ลดลง 

เปอรเซน็ต 

1. ยามสํานักงานเทศบาล 24,182 22,500 1,682 6.95 

2. ยามสถานีขนถายขยะ 20,727 19,500 1,227 5.92 

3. ยามตลาดเทศบาล 1,3,5 41,454 40,200 1,254 3.03 

4. ยามพิษณโุลกไนทบาซาร 62,181 59,093 3,088 4.97 

 รวมเปนเงินตอเดือน 148,544 141,315 7,251 4.88 

 รวมเปนเงินตอป 1,782,528 1,695,780 87,012 4.88 

 

 จากตารางที่ 4.12 เมื่อเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินกิจกรรมรักษาความปลอดภัยระหวาง

เทศบาลฯดําเนินการเองกับวิธีการทําสัญญาจางจํานวน 4 โครงการ พบวา หากเทศบาล

ดําเนินการเองจะใชงบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,782,528 บาท/ป แตถาใชวิธีการทําสัญญาจางจะใช

งบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,695,780 บาท/ป ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการใชวิธีการทําสัญญาจางไดชวย

ประหยัดงบประมาณใหกับเทศบาลฯไดปละ 87,012 บาท หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการใชวิธีการทํา

สัญญาจางมีตนทุนที่ตํ่ากวาเทศบาลฯดําเนินการคิดเปนอัตราสวนรอยละ  4.88 

2) เปรียบเทียบราคากลางกับราคาท่ีจัดจางจริง การเปรียบเทียบราคา

กลางที่เทศบาลกําหนดกับราคาที่มีการจัดจางจริง เปนเกณฑการวัดอีกหนึ่งเกณฑที่ผูศึกษา

นํามาใชในการพิจารณาประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐ ในการใชวิธีการทําสัญญาจาง

เพื่อดําเนินกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีแนวทางในการ

พิจารณา ดังนี้ 

 

การลดตนทนุของภาครัฐ       =    (ราคากลาง-ราคาที่เอกชนใหบริการแทน) 

สามารถแสดง ราคากลาง และราคาทีจ่ัดจางเอกชนที่เกดิข้ึนจริง และ การลดตนทนุ

ภาครัฐได ดังตารางที่ 4.13
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ตารางที ่4.13  สรุปผลการดําเนนิงานจัดจางการเอกชนรักษาความปลอดภัยโดยใชวิธีการทําสัญญาจางเทศบาลนครพษิณุโลก 

  

ลําดับ 
 

สัญญา
เลขที ่

 

จํานวน 
ผูรวม
แขงขัน 

งานจัดซื้อจัดจาง 
 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
 

ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคา 

ตํ่ากวาราคา
กลาง 

บาทและ
เปอรเซ็นต 

1 37/2552 2 

จางเหมาเอกชนรักษาความ

ปลอดภัย 361,390 สอบราคา  1. หจก.คิดรุงโรจนเซอรวิส  

 หจก.คิดรุงโรจน

เซอรวิส  1,390 

 

26-มี.ค.-

52  พิษณุโลกไนทบาซาร    360,000 360,000 0.38% 

          2.หจก.นวพงษ2004กอสราง     

          (ไมเปดซองสอบราคา     

2 43/2552 2 จางยามรักษาความปลอดภัย 153,600 สอบราคา  1.หจก.สยามเจเนอรัลซัพพลาย   หจก.สยามเจเนอรัล  - 

 30มี.ค.52  เทศบาลฯแหงใหมและแหงเดิม    153,600  ซัพพลาย  0.00% 

          2.บ.สเปเชียลไทยการดแอนด  153,600  

          เซอรวิส      

         180,000     

3 45/2552 2 จางรักษาความปลอดภัยสถานี       117,000  สอบราคา 

 1.หจก.สยามเจเนอรัลซัพ

พลาย   หจก.สยามเจเนอรัล   -  
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ตารางที ่4.13  (ตอ)   
 

ลําดับ 
 

สัญญา
เลขที ่

 

จํานวน 
ผูรวม
แขงขัน 

งานจัดซื้อจัดจาง 
 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
 

ผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคา 

ตํ่ากวาราคา
กลาง 

บาทและ
เปอรเซ็นต 

 30มี.ค.52  ขนถายและบอกําจัดขยะ    117,000  ซัพพลาย  0.00% 

          2.หจก.พี คลีน แอนดการด  117,000  

         133,200    

4 66/2553 1 

จางเหมาเอกชนรักษาความ

ปลอดภัย 180,000 สอบราคา  1.หจก.วราภรณคลีนน่ิง   หจก.วราภรณคลีนน่ิง  

- 

 7-เม.ย.-53  พิษณุโลกไนทบาซาร    180,000 180,000 0.00% 
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จากตารางที่ 4.13  เมื่อพิจารณาประสิทธิผลในการลดตนทุนของภาครัฐโดย

วิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกสําหรับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย จํานวน 4  

โดยการเปรียบเทียบระหวางราคากลางกับราคาที่มีการจัดจางเอกชน พบวา มีโครงการที่ราคาจัด

จางเอกชนตํ่ากวาราคากลาง จํานวน 1 โครงการ และมีโครงการที่ราคาจัดจางเอกชนเทากับราคา

กลาง จํานวน 3 โครงการ  

เมื่อเปรียบเทียบราคากลางรวมกับราคาที่จัดจางเอกชนรวม พบวาราคากลางรวม

มีมูลคา เทากับ 811,990 บาท สวนราคาที่มีการจัดจางจริง มีมูลคา เทากับ 810,600 บาท ดังนั้น

ราคาที่มีการจัดจางจริงจึงตํ่ากวาราคากลาง 1,390 บาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.38 จึง

อาจกลาวไดวาเม่ือพิจารณาโดยเปรียบเทียบระหวางราคากลางกับราคาที่มีการจัดจางจริง การทํา

สัญญาจางสําหรับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิผลในการลดตนทุนของภาครัฐ

ระดับตํ่า 

 โดยสรุป การดําเนินโครงการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีการทําสัญญาจางมี

ประสิทธิผลในการลดตนทุนของภาครัฐเมื่อเปรียบเทียบระหวางตนทุนที่เทศบาลฯดําเนินการเอง

กับการทําสัญญาจางเอกชน  พบวาการทําสัญญาจางสามารถลดตนทุนไดคิดเปนอัตราสวนรอย

ละ 4.88 เมื่อเทียบกับเทศบาลฯดําเนินการเอง หรือสามารถประหยัดงบประมาณใหเทศบาลฯไดป

ละ 87,012 บาท แตเกือบจะไมมีประสิทธิผลเลย หากเปรียบเทียบระหวางราคาที่จัดจางเอกชนกับ

ราคากลาง เนื่องจากการทําสัญญาจางมีตนทุนที่ตํ่ากวาราคากลางรอยละ 0.38 หรือ คิดเปนเงิน

งบประมาณ 1,390 บาท 

4.4.3.2  คุณภาพในการใหบริการดีกวา 

เม่ือพิจารณาประสิทธิผลดานคุณภาพการใหบริการรักษาความปลอดภัย โดย

เปรียบเทียบระหวางเทศบาลดําเนินการเอง กับ การทําสัญญาจาง ปรากฏรายละเอียดผล

การศึกษา ดังนี้ 

1)  ผูรับจางทํางานไดตามมาตรฐานที่กําหนด คือ 

(1) ผูรับจางทํางานตามระยะเวลาที่กําหนดใหเขา-ออกงาน แมจะ

เปนชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ก็จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาทํางาน ตางกับเทศบาลฯ

ดําเนินการเอง ที่มักมีปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่หากมีการลางานหรือขาดงาน แต

ผูประกอบการเอกชนจะแกปญหาเร่ืองนี้ไดเปนอยางดี โดยเจาหนาที่เทศบาลฯทานหนึ่งกลาวถึง

เร่ืองนี้วา 
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ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ จะไมมีพนักงานเทศบาลฯคนไหนอยากอยูเฝา

สํานักงานฯ บางคร้ังถึงกับลา หรือบางวันเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยขอลา ก็

ตองหาคนมาทําแทน มีปญหามากในการจัดการ ถาเราใหเอกชน เอกชนจะตอง

เปนผูบริหารจัดการเอง 

 

(2)   ไมมีปญหาเร่ืองทรัพยสินของทางราชการสูญหาย ภายหลังจาก

ที่เทศบาลฯดําเนินการจัดจางเอกชนใหดําเนินงานรักษาความปลอดภัยแทนเทศบาลฯ พบวาไมมี

ปญหาทรัพยสินของทางราชการสูญหาย เนื่องจากถาเกิดการสูญหายหรือเสียหายในสัญญา

กําหนดใหเอกชนตองมีการชดใชใหเทศบาลฯ เจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งไดใหขอมูลเร่ืองนี้วา 

 

ต้ังแตจัดจางเอกชนมารักษาความปลอดภัยทรัพยสินของทางราชการไม

สูญหาย พวกยามตองรับผิดชอบรวมกัน เลยชวยกันดูแลเปนอยางดี เพราะถา

เสียหาย สูญหาย ก็ตองเปนผูรับผิดชอบจายเงินหรือชดใชให ตางจากที่เราเคย

ดูแลเอง ถามีการเสียหายก็จะตองซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม 

 

(3) เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยที่มาจากบริษัทเอกชน เปน

บุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากสวนใหญผานการฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน เจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งไดใหขอมูลเร่ืองนี้วา 

 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจากเอกชนมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพ 

นอกจากจะผานการฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ มี

การอบรมอาสาสมัครตํารวจมา ยังมีความรับผิดชอบและขยันมากวาพนักงาน

ของเทศบาลฯ 

 

2) ประชาชนมีความพึงพอใจ จากการสอบถามผูประกอบการคาใน

ตลาด ตางก็แสดงความเห็นตรงกันวา พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มาจากเอกชนมีระเบียบ

วินัย โดยผูประกอบการคาในตลาดเทศบาลทานหนึ่งกลาววา 
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 ยามของเอกชนทํางานไดดีฯ มีความรับผิดชอบมากกวา ยามแตละคน

ขยัน และไมด่ืมเหลา ทําใหปญหาของหายลดนอยลง เมื่อมีปญหาคนจรจัดหรือ

ขอทานก็ชวยดูแลจัดการให  

 

นอกจากนี้ผูนําชุมชนบริเวณใกลตลาดเทศบาลทานหนึ่งยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา 

 

ยามรักษาความปลอดภัยที่เปนเอกชน มาชวยเปนหูเปนตาบริเวณ

ใกลเคียง ทําใหของหายนอยลง และยังทําใหประชาชนที่มีบานที่พักอาศัยอยู

บริเวณรอบ ๆ อุนใจเนื่องจากยามเหลานั้นก็จะเปนหูเปนตาชวยดูแลบานแถว ๆ 

ตลาดเปนผลพลอยไดอีกดวย 

 

4.4.3.3  ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา 

การใชวิธีการจัดจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากเอกชน ทําใหเทศบาลฯ

สามารถรักษาความปลอดภัยสถานท่ีสําคัญและตลาดตางๆซ่ึงมีทรัพยสินของเทศบาลนครพิษณุโลก

และผูประกอบการคาอยูเปนจํานวนมากไดอยางทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  ทําใหผูประกอบการคาซ่ึงถือวาเปน

ผลพลอยไดของกิจกรรมบริการสาธารณะประเภทนี้ไดรับการใหบริการที่เทาเทียมกันมากยิ่งข้ึน 

ผูประกอบการคาในตลาดสดเทศบาลทานหนึ่งกลาววา 

 

ยามของเอกชนสวนใหญขยัน มีการตระเวนตรวจตรารอบ ๆ บริเวณที่

ไดรับมอบหมาย ไมใชนั่งอยูจุดใดจุดหนึ่ง ทําใหสินคาหรือของตางๆของแมคาใน

ตลาดไดรับการดูแลเทาเทียมกันเปนผลพลอดไดจากการเฝาระวังทรัพยสินของ

ทางราชการดวย 

 

นอกจากการทําหนาที่ดูแลทรัพยสินแลว เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยที่

พิษณุโลกไนทบาซาร ยังตองคอยจัดระเบียบการจอดรถยนตและจักรยานยาน ใหจอดรถในบริเวณ

ที่กําหนด เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการดูแลเร่ืองที่จอดรถของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ผูที่มาซื้อของที่ตลาดพิษณุโลกไนทบาซารทานหนึ่งไดแสดงความเห็นวา 
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เวลาเรามาท่ีพิษณุโลกไนทบาซาร ตอนจอดรถก็สามารถจอดไดเหมือน

คนอ่ืน ไมไดถูกกีดกัน หรือมีการกันพื้นที่จอดรถใหพวกรถที่มีราคาหรือใหรถอ่ืน

จอดบริเวณที่กําหนด  ก็ดีนะ นอกจากนั้นยังชวยเข็นรถใหถามีรถจอดซอนคัน 

 

4.4.3.4  ตรงตามขอตกลงในสัญญามากกวา 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลดานการตรงตามขอตกลงในสัญญาในการทําสัญญา

จางเอกชนดําเนินการกิจกรรมรักษาความปลอดภัย ปรากฏรายละเอียดขอคนพบ ดังนี้ 

1)   ประชาชนไดรับบริการตรงตามที่เทศบาลนครพิษณุโลกระบุไวใน

สัญญา คือ จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เขาทํางาน และการเขาทํางานตามเวลาท่ี

กําหนดในสัญญา เจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งใหขอมูลในเร่ืองนี้วา 

 

เจาหนาที่เทศบาลฯไดทําการตรวจสอบเวลาการเขา-ออกในการทํางาน 

พบวา เปนไปตามที่กําหนด มีการนับจํานวนคนตามที่ระบุก็ครบ 

 

2) เมื่อเกิดกรณีของชํารุดเสียหายทางเอกชนก็ซอมแซมหามาชดเชยให

เทศบาลฯ ตามที่กําหนดไวในสัญญา และความพยามยามในการดูแลรักษาความปลอดภัยมากข้ึน 

โดยเจาหนาที่เทศบาลฯทานหนึ่งกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

  

บริษัทที่เขามารักษาความปลอดภัยใหเทศบาลนครพิษณุโลกมีอาชีพ

ดานการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงยึดถือขอกําหนดในสัญญาเปน

เกณฑ มีความรับผิดชอบเมื่อของเสียหายก็ยอมชดใชซอมแซมใหตามสัญญาไม

บิดพล้ิว นอกจากน้ัน เคร่ืองทองเหลืองที่อยูหนาศาลพระพรหมที่แพงและงายตอ

การถูกขโมยยังไมเคยหาย เขาเฝาทรัพยสินทางราชการดี 

  

3) เมื่อเห็นวาพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติหนาที่ไม

เหมาะสม  เจาหนาที่เทศบาลก็จะมีการตักเตือน เชนมีการถอดเคร่ืองแบบในชวงงานเมื่อบอกผูรับ

จางก็จะแกไขให   
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4.4.3.5  ประสิทธิผลโดยภาพรวม 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมการรักษา

ความปลอดภัย เปรียบเทียบกับที่เทศบาลฯดําเนินการเอง จํานวน  4 ดาน คือ 1) ดานการลด

ตนทุนของภาครัฐไดมากกวา 2) ดานคุณภาพในการใหบริการสูงกวา  3) ดานความเทาเทียมของ

การไดรับบริการดีกวา และ 4) ดานการตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา สามารถสรุปได ดังนี้  

1) มีประสิทธิผลดานการของภาครัฐลดตนทุนไดมากกวา เนื่องจากการ

ดําเนินกิจกรรมรักษาความปลอดภัยโดยวิธีการทําสัญญาจางกับการทําสัญญาจางเอกชนทําให

เทศบาล  สามารถลดตนทุนไดคิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.88 เมื่อเทียบกับเทศบาลฯดําเนินการเอง 

หรือสามารถประหยัดงบประมาณใหเทศบาลฯไดปละ 87,012 บาท หากเปรียบเทียบระหวางราคา

ที่จัดจางเอกชนกับราคากลาง เนื่องจากการทําสัญญาจางมีตนทุนที่ตํ่ากวาราคากลางรอยละ 0.38 

หรือ คิดเปนเงินงบประมาณ 1,390 บาท 

2)  มีประสิทธิผลดานคุณภาพในการใหบริการดีกวา เนื่องจาก ผูรับจาง

ทํางานไดตามมาตรฐานที่กําหนด คือ 1) ผูรับจางทํางานตามระยะเวลาที่กําหนดใหเขา-ออกงาน 

แมจะเปนชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ก็จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาทํางาน 2) ไมมีปญหา

เร่ืองทรัพยสินของทางราชการสูญหาย 3) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มาจากบริษัทเอกชน 

เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากสวนใหญผานการฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน และประการสําคัญคือ ประชาชนมีความพึงพอใจ เนื่องจาก พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยที่มาจากเอกชนมีระเบียบวินัยและทํางานไดดี  

3)  มีประสิทธิผลดานความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา เนื่องจาก

การใชวิธีการจัดจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากเอกชน ทําใหเทศบาลฯสามารถรักษาความ

ปลอดภัยสถานที่สําคัญและตลาดตางๆซึ่งมีทรัพยสินของผูประกอบการคาอยูเปนจํานวนมากได

ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งข้ึน   

4)  มีประสิทธิตรงตามขอตกลงในสัญญามากกวา เนื่องจาก ผูรับจาง

ดําเนินงานตามที่ระบุไวในสัญญา คือ 1) จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เขาทํางาน และ

การเขาทํางานตามเวลาท่ีกําหนด 2) เมื่อเกิดกรณีของชํารุดเสียหายทางเอกชนก็ยอมชดใชให

เทศบาลฯตามที่กําหนดและ 3) เมื่อมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติหนาที่ไม

เหมาะสม ผูรับจางก็จะตักเตือนให 
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4.4.4  ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการรกัษาความปลอดภัยโดยวิธทีําสัญญาจาง 
ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีการทํา

สัญญาจาง ประกอบดวย บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญา ความสามารถในการ

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง  มี

รายละเอียดดังนี้ 

4.4.4.1  บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง 

1)  การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร 
   ฝายบริหารใหการสนับสนุนในการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาล
นครพิษณุโลกในดานการรักษาความปลอดภัยเพื่อชวยใหประชาชนและสถานท่ีราชการสามารถ
ไดรับการปกปองคุมครองชีวิตและทรัพยสินไดดีกวาที่เคยไดรับบริการ ทางผูบริหารเทศบาลนคร
พิษณุโลก เห็นวา 
    

การรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ มีการทําโครงการ
ใหม ๆ เร่ือย ๆ เรามีสถานที่ราชการอยูหลายแหงที่เทศบาลนครพิษณุโลกตอง
ดูแล แตคนไมพอ นายกคิดวาการรักษาความปลอดภัยเอกชนจะทําไดดีกวา
เพราะมีความคลองตัวในเร่ืองของพนักงาน เมื่อพนักงานขาด ลา สามารถหาคน
มาแทนไดโดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ 

 
2)  การมีสวนรวมของประชาชน 

   ประชาชนชวยเขามามีสวนรวมในการชวยกันดูแลการทํางานของยามที่
เขามารักษาความปลอดภัย เชนในตลาดไนทบาซารประชาชนที่อยูหรือทําการคาขายอยูซึ่งถือเปน
ผูที่ไดรับผลพลอยไดจากการบริการโดยตรงจะเปนผูชวยตรวจสอบดูแลการทํางานของเอกชนชวย
เจาหนาที่อีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะทําใหเอกชนตองทํางานใหถูกตองตามที่ตกลงในสัญญา  

บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจางในโครงการการ
รักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครพิษณุโลกใหเกิดประสิทธิผลในดานการสนับสนุนของฝาย
บริการ และประชาชนเขามามีสวนรวมชวยดูแลการทํางานของยาม 

4.4.4.2  ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (Contract              
             Management Capacity) 

1)  ประสบการณของเทศบาล 
   เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยเปนการบริการสาธารณะที่เทศบาล
ดําเนินการมากอนอยูแลว มีประสบการณในการทํางานสามารถระบุไดชัดเจนถึงจํานวนคนที่จะ
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เปนยามและเวลาตลอดจนทรัพยสินที่ตองดูแล ประกอบกับเทศบาลเคยทํามากอนทําใหมี
ประสบการณในการทํางานเมื่อมีปญหาสามารถแกปญหาไดทันที 

2) ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) 
ประกอบดวย 

 (1)  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา 

การกําหนดขอกําหนดในสัญญาของการรักษาความปลอดภัยมีการ

ระบุรายละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจางอยางชัดเจน ระบุจํานวนคนและเวลาที่ตองเขาออก 

บอกรายละเอียดการปฏิบัติงานประจําวันเชนตองดูแลทรัพยสินใด มีเงื่อนไขและขอกําหนดดาน

การรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจนวาตองปองกันทรัพยสินของผูวาจางมิใหเกิดการเสียหายไปโดย

การกระทําของผูอ่ืน ถาหายตองชดใชเงินใหถาไมสามารถติดตามเอาทรัพยสินคืน ถาพนักงานผูใด

มีพฤติกรรมไมเหมาะสมผูรับจางจะตองเปลี่ยนคนใหใหม ระบุทรัพยสินที่จะตองดูแลรักษา  การ

ระบุขอกําหนดที่ชัดเจนจะทําใหเจาหนาที่เทศบาลสามารถควบคุมไดงายไมเกิดขอพิพาททําให

คุณภาพงานออกมาดี  

(2)  การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา 

การประเมินคุณสมบัติใหผูเขารวมเสนอราคาเสนอขอเสนอทาง

เทคนิคโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเขามาดําเนินงานจะตองมีเอกสารการผานการ

ฝกอบรมและมีแผนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงานทําใหเทศบาลไดผูที่เขารวมเสนอราคามี

พนักงานที่ทําอาชีพรักษาความปลอดภัย โดยไมไดระบุถึงผลงานวาตองมีมูลคาเทาใด และระดับ

การศึกษาใด ดังหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสินกลาว 

 

เราไมไดจํากัดวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าของผูที่จะมาเปนยาม เพราะยามเปน

งานที่งายใครก็ทําได คนสมัยกอนเรียนภาคบังคับแค ประถม 4 ถากําหนดข้ึนตํ่า

เปนประถม 6 ก็จะตัดคนที่อยากทําแตไมมีการศึกษาสงสารเขา แตจะกําหนดให

ผูที่จะมาทํางานตองผานการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

 

(3)  ระดับการแขงขัน 

ระดับการแขงขันยังอยูในระดับตํ่า มีผูเขารวมการสอบราคาเพียง 1-2 

รายในแตละโครงการเนื่องจากหนวยงานอื่นจางในราคาที่สูงกวา ทําใหลดตนทุนของภาครัฐเมื่อ

เทียบกับราคากลางไดนอย เจาหนาที่เทศบาล กลาววา 
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มีผูสนใจเขารวมเสนอราคานอยราย เนื่องจากจํานวนเงินนอยมีการ

กําหนดขอบเขตที่ชัดเจน เอกชนอาจเห็นวาไมคุมที่จะทําถายังไมเคยทําอาชีพยาม

รักษาความปลอดภัยเพราะตองมีการชดใชเมื่อเกิดความเสียหาย นอกจากน้ี

หนวยงานอ่ืนยังจางยามในราคาท่ีแพงกวางบประมาณที่เทศบาลนครพิษณุโลก

กําหนดไว 

 

ความสามารถในการนําไปปฏิบัติของเทศบาลนครพิษณุโลกใน

โครงการการรักษาความปลอดภัยพบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมีความสามารถในการกําหนด

ขอกําหนดในสัญญาทําใหชัดเจนเนื่องจากเปนงานที่ระบุไดชัดเจนทําใหไดงานที่มีคุณภาพ มี

ความสามารถในการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาเพราะระบุใหพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยผานการฝกอบรมมาเพื่อใหเกิดความแนใจวามีความสามารถในการทํางานและมี

ประสบการณเพียงพอ แตระดับการแขงขันนอยเนื่องจากเทศบาลนครพิษณุโลกจางในราคาที่ตํ่า

กวาหนวยงานอ่ืน  

3) ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and Controlling 

Capacity) ประกอบดวย 

(1)  ระดับการควบคุม 

การควบคุมทําไดงายมีการตรวจสอบเวลาเขา – ออกและจํานวนคน

ที่เขาปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังควบคุมตามขอกําหนดที่กําหนดไวอยางเครงครัดดังเจาหนาที่

เทศบาลฯกลาว 

 

 เราควบคุมงานไดจากเวลาเขา ออกของพนักงานทุกวันและนอกจากนั้น

ตองคอยตรวจสอบทรัพยสินไมใหเกิดการเสียหาย ถาเสียหายตองรีบแจง

เจาหนาที่เพื่อแจงตํารวจนอกจากนั้นยังสามารถติดตอกับผูคุมงานของเอกชนได

ตลอดเวลา 

 

(2)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน 

มีการติดตอส่ือสารกันอยางไมเปนทางการคือการใชโทรศัพทพูดคุย

กับเอกชนเมื่อยามมีปญหาซ่ึงระบุในสัญญาใหผูรับจางมีผูควบคุมงานที่มีโทรศัพทมือถือเพื่อให

สามารถติดตอกับเจาหนาที่เทศบาลได เนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยเมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน

ตองการความเรงดวนในการแกไขปญหา 
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(3)  การชวยกันแกไขปญหา 

เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนในการรักษาความปลอดภัยของเอกชนทาง

เจาหนาที่ก็จะเขามาประสานงานและชวยแกปญหา เชนเมื่อเกิดของหายเชนปญหาคนจรจัดหรือ

ขอทานเขาอาศัยอยูในพื้นที่ก็จะตองเขามาชวยกันคิดวิธีทางแกไขเพื่อไมใหเกิดอีกตอไป 

ความสามารถในการประเมินและควบคุมของเทศบาลนครพิษณุโลก

ในโครงการการรักษาความปลอดภัยพบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมีความสามารถในดานการ

ควบคุมใหผูรับจางทํางานใหไดตามขอตกลงในสัญญามีการควบคุมตามขอกําหนดและเงื่อนไข

เมื่อมีปญหาการรองเรียนของประชาชนหรือปญหาในดานคุณภาพการใหบริการก็มีการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไมเปนทางการคือการโทรศัพทเนื่องจากมีการกําหนดไวในสัญญา

เพื่อชวยกันในการ แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการใหบริการการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบรรลุ

ประสิทธิผล  

4.4.4.3  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง 

1)  ประสบการณของผูใหบริการในงานบริการนั้น ๆ 

 การรักษาความปลอดภัยในปจจุบันเปนที่แพรหลายท้ังในภาคราชการ

และภาคเอกชนในการจัดจางยามรักษาความปลอดภัยที่เปนบริษัทเนื่องจาก มีความเปนมืออาชีพ 

มีการฝกอบรมเปนอยางดีวาจะมีการตระเวนตรวจสอบความปลอดภัยอยางไร ทําใหไดรับความ

ไววางใจมากกวาที่จะใหพนักงานตนเองมาเฝาดูแล ทําใหในทองถิ่นเร่ิมมีบริษัทเอกชนที่ใหบริการ

ในการรักษาความปลอดภัยมากข้ึนเนื่องจากกําลังเปนที่ตองการ  บริษัทเอกชนที่มาดําเนินงาน

ดานการรักษาความปลอดภัยก็มักจะเห็น ของตํารวจ หรือของทหาร ทําใหมีการคุณภาพในการ

ใหบริการ และมีความรับผิดชอบสูง เจาหนาที่เทศบาลฯกลาววา 

 

บริษัทที่เขามาทํางานตองมีประสบการณ และมีความมั่นใจวาจะทําได

เพราะขอกําหนดเยอะมาก ถาไมมีประสบการณก็จะทําใหงานมีปญหาเชนถา

ของเสียหาย หรือหายตองชดใชคร้ังละไมเกิน หนึ่งแสนบาท 

 

จากการสอบถามผูรับจางพบวาเปนบริษัทที่ทํางานดานรักษาความ

ปลอดภัยโดยเฉพาะโดยรับงานทั้งของภาครัฐในหลายหนวยงานทํางานดานนี้มา 6-7 ปจึงมี

ประสบการณและไดสงลูกนองไปอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือ

อาสาสมัครตํารวจบานเปนระยะเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 
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2)  ความสามารถในการบริหารของผูใหบริการ  

   เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยชวงที่จะมีทรัพยสินหายมักเปนชวง

วันหยุด นักขัตฤกษ ถาเปนพนักงานในเทศบาลนครพิษณุโลกถาไมใหหยุดในวันนักขัตฤกษ ก็

มักจะลาหยุดไปทําใหเปนปญหาอยางมาก แตถาใหเอกชนดําเนินการเอกชนตองใหความสามารถ

ในการบริการงานคือ ตองหาคนมาแทนใหไดคือตองมียามมาเฝาตามเวลาและจํานวนคนตามท่ี

กําหนดทําใหสามารถแนใจวาจะไดรับบริการที่อุนใจ โดยผูรับจางจะมีพนักงานสํารองไวเนื่องจาก

ดูแลความปลอดภัยในหลายหนวยงานเม่ือมีปญหาลางานจึงแกปญหาได ดังที่ผูรับจางกลาววา 

 

   เรารักษาคุณภาพของบริษัท เราจะมีพนักงานสํารองถามีการขาดงาน

ของยามประจําก็จะมีการแทนที่ไดทันที ไมมีปญหาเมื่อเจาหนาที่ไปตรวจแลว

ขาดงาน นอกจากน้ันเรายังใหพนักงานเขาไปฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อ

พัฒนาบุคลากรเปนระยะเชน หลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือ

อาสาสมัครตํารวจบาน ทําใหพนักงานของเรามีความสามารถเปนทั้งผูแจงขาว

และเม่ือมีเหตุเพลิงไหมก็สามารถชวยเจาหนาที่ได 

 

คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจางในการรักษาความ

ปลอดภัยมีสวนสําคัญอยางยิ่งเพื่อที่จะใหเกิดประสิทธิผลตอการทําสัญญาจาง ผูรับจางเปน

ผูดําเนินการแทนผูวาจางในการรักษาความปลอดภัยมีประสบการณ และความสามารถในการ

บริหารก็จะสงผลถึงคุณภาพงานที่ไดตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจตอประชาชน 

 
4.4.5  สรุป 

การศึกษาประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมการรักษาความ

ปลอดภัยเปรียบเทียบกับกรณีที่เทศบาลฯดําเนินการเอง ตามกรอบการวิเคราะห จํานวน  4 ดาน 

คือ 1) ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา 2) คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 3) ความเทาเทียมของ

การไดรับบริการดีกวา และ 4) ตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา สามารถสรุปไดวา 1) มี

ประสิทธิผลดานการของภาครัฐลดตนทุนไดมากกวา เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมรักษาความ

ปลอดภัยโดยวิธีการทําสัญญาจางกับเอกชนทําใหเทศบาลฯ สามารถลดตนทุนลงไดคิดเปน

อัตราสวนรอยละ 4.88 เมื่อเทียบกับตนทุนเทศบาลฯดําเนินการเอง หรือสามารถประหยัด

งบประมาณใหเทศบาลฯไดปละ 87,012 บาทหากเปรียบเทียบระหวางราคาที่จัดจางเอกชนกับ
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ราคากลาง เนื่องจากการทําสัญญาจางมีตนทุนที่ตํ่ากวาราคากลางรอยละ 0.38 หรือ คิดเปนเงิน

งบประมาณ 1,390 บาท 2) มีประสิทธิผลดานคุณภาพในการใหบริการดีกวา เนื่องจากผูรับจาง

ทํางานตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหเขา-ออกงาน ไมมีปญหาเร่ืองทรัพยสินของทางราชการสูญหาย 

บุคลากรมีคุณภาพ และประชาชนมีความพึงพอใจ 3) มีประสิทธิผลดานความเทาเทียมของการ

ไดรับบริการดีกวา เนื่องจากการใชวิธีการจัดจางเอกชนทําใหเทศบาลฯสามารถรักษาความปลอดภัย

สถานที่สําคัญและตลาดตางๆซ่ึงมีทรัพยสินของผูประกอบการคาไดครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  และ 

(4) มีประสิทธิตรงตามขอตกลงในสัญญามากกวา เนื่องจากผูรับจางดําเนินงานตามที่ระบุไวใน

สัญญา ครบถวนทั้งในเร่ืองจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เขาทํางาน และการเขาทํางาน

ตามเวลาที่กําหนด การยอมชดใช ซอมแซมเมื่อเกิดกรณีของชํารุดเสียหาย และ เมื่อมีพนักงาน

รักษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสม ผูรับจางตักเตือนแกไขให 

เม่ือพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) 

การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิผล พบวาความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (Contract Management Capacity) ในดาน ประสบการณของเทศบาลมีการทํางานดาน

นี้มานานทําให ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) ไมมีปญหาเพราะ

เปนบริการที่สามารถวัดไดงาย ซึ่งประกอบดวย การกําหนดขอกําหนดในสัญญาที่กําหนดไดอยาง

ชัดเจน การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาใหพนักงานผานการอบรมงานรักษาความ

ปลอดภัยมาทําใหมั่นใจวาจะไดผูดําเนินงานที่ดี สวนความสามารถในการประเมินและควบคุม 

(Evaluation and Controlling Capacity) พบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมีความสามารถในการ

ควบคุมตามเงื่อนไขและขอกําหนดอยางเครงครัด มีการติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไมเปนทาง

ทางโดยใชโทรศัพทและมีการชวยกันแกไขปญหาเม่ือเกิดปญหาประกอบกับเมื่อพิจารณา

คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) พบวามีประสบการและมี

ความสามารถในการบริหารเนื่องจากไดเอกชนที่มีความเปนมืออาชีพสามารถบริหารจัดการใหมี

ยามเขามาทําการรักษาความปลอดภัยไดตามเวลาที่กําหนดแมในวัดหยุดนักขัตฤกษ  อยางไรก็

ตามยังพบวาการแขงขันตํ่าและสามารถชวยลดตนทุนของภาครัฐเมื่อเทียบกับราคากลางได

เล็กนอยเนื่องจากหนวยงานอ่ืนจางในราคาที่สูงกวาเทศบาลนครพิษณุโลก 
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4.5  โครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน โดยวิธีการทํา
สัญญาจาง ของเทศบาลนครพิษณุโลก 

  

สาระสําคัญประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก คือ 1) สภาพพื้นฐานของโครงการการดูแล 

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ของเทศบาลนครพิษณุโลก 2) การดําเนินงานโครงการ

การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน โดยวิธีการทําสัญญาจาง 3) ประสิทธิผลใน

การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนโดยวิธีการทําสัญญาจาง และ4) ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอประสิทธิผลการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนโดยวิธีการทําสัญญา

จาง โดยปรากฏรายละเอียดแตละประเด็น ดังนี้ 

 

4.5.1  สภาพพื้นฐานของโครงการการดูแล บํารงุรกัษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง 
         ถนน โดยวิธกีารทําสัญญาจาง 

 เทศบาลนครพิษณุโลก มพีืน้ที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน 329,399 

ตารางเมตร หรือ 205.87 ไร แบงเปน  

พื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะ 3 แหง  จํานวน   268,530   ตารางเมตร 

พื้นที่สีเขียวบนเกาะกลางถนน  จํานวน   32,369    ตารางเมตร 

พื้นที่สีเขียวบนไหลถนน   จํานวน   28,500    ตารางเมตร 

การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนของเทศบาลนครพิษณุโลกมีหนวยงาน

ที่ดูแล คือ งานสวนสาธารณะ สังกัดสํานักการชาง มีหนาที่ในงานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ 

อาทิ สวนสาธารณะ สวนสัตว งานควบคุมดูแลบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ งานกอสราง ซอม

บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีเกี่ยวกับงานสาธารณะ งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย งาน

ดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ  งานจัดทํา รักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตางๆ  งาน

ประมาณราคาในการดําเนินการเกี่ยวกับพันธุไมตางๆ  งานประดับตกแตงสถานที่เกี่ยวกับการใช

พันธุไมตางๆ  

เมื่อมีภาระงานที่อยูในรับผิดชอบมาก ทําใหจํานวนพนักงานที่มีอยูไมเพียงพอกับปริมาณ

งาน แตไมสามารถเพิ่มจํานวนพนักงานไดเนื่องจากติดปญหาเพดานรายจายคาบุคคลากรของ

เทศบาลฯ ประกอบกับการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เปนงานที่มีความ

ชัดเจน ตรวจสอบงาย ทําใหเทศบาลตัดสินใจแบงงานในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน บางสวนมาใชวิธีการทําสัญญาจาง โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งกลาวถึงเร่ืองนี้วา 
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เร่ิมมีการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะใหมีเพิ่มมากข้ึน เชน สวนชม
นาน เมื่อกอนเปนปาไมตองใชแรงงานคน เม่ือเทศบาลฯปรับปรุงเปนสวนเสร็จ ก็
จําเปนตองจัดคนมาดูแตบุคลากรเราไมพอจึงตองใชวิธีการทําสัญญาจาง 
 
สําหรับพื้นที่สวนสาธารณะและเกาะกลางท่ีงานสวนสาธารณะ ที่เทศบาลนครพิษณุโลก

ดําเนินการเอง มีดังนี้ 
1)  พืน้ที่ของกรมทางหลวงมอบใหเทศบาลนครพิษณุโลกดูแลปรับปรุง 
     (1)  ต้ังแตสะพานนเรศวร –  เชงิสะพานสูง มีพื้นที่ 1,400 ตารางเมตร  
  (2)  เกาะกลางถนนพิษณุโลก – บางระกาํ   มีพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร 
  (3)  เกาะกลางถนนพิษณุโลก – ถนนสายนครสวรรคชวงเขตเทศบาล – สุดเกาะกลาง 

  มีพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร 
2)  เกาะกลางถนนไชยานุภาพ มีพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร 
3)  บริเวณทางเขาเทศบาลและบริเวณสํานักงานเทศบาล มีพื้นที่ 9,000 ตารางเมตร 
4)  บริเวณไหลถนนบรมไตรโลกนารถ มีพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร 
5)  บริเวณเกาะกลางถนนศรีสุริโยทัย มีพื้นที่     900 ตารางเมตร 
6)  บริเวณเกาะกลางถนนพระองคดํา มีพื้นที่  2,000 ตารางเมตร 
7)  บริเวณสวนสมเด็จบริเวณสามแยกเรือนแพ  มีพื้นที่ 240,000 ตารางเมตร 

                                  รวมพืน้ที ่             285,400 ตารางเมตร 
 สวนพื้นที่สวนสาธารณะและเกาะกลางท่ีเทศบาลนครพษิณุโลกใชวธิกีารทาํสัญญาจาง
ไดแก 

1)  พืน้ที่ของกรมทางหลวงมอบใหเทศบาลนครพิษณุโลกดูแลปรับปรุง 
 (1)  ต้ังแตเชิงสะพานสูง – สุดเขตเทศบาล  มีพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร  
 (2)  เกาะกลางถนนพิชัยสงครามต้ังแตหาแยกมะตูม มีพ้ืนที่ 3,969 ตารางเมตร 
2)  สวนชุมนาน      มีพื้นที่ 18,450 ตารางเมตร 
3)  คูเมือง      มีพื้นที่ 10,080 ตารางเมตร 
4)  ตลาดไนทระยะ 3 บริเวณหนาศาล   มีพื้นที่ 7,500 ตารางเมตร 
   รวมพืน้ที ่              43,999 ตารางเมตร 
เทศบาลนครพิษณุโลกไดทําสัญญาจางใหเอกชนดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน จํานวน 43,999 ตารางเมตร สวนที่เทศบาลฯดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง
ถนนเอง จํานวน 285,400 ตารางเมตร หรือหากเทียบเปนอัตราสวน เทศบาลฯไดทําสัญญาจางให
เอกชนดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ประมาณรอยละ 14 ของจํานวนพื้นที่
ทั้งหมด 
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4.5.2  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการการดูแล บํารุงรกัษาสวนสาธารณะ 
เกาะกลางถนน โดยวธิีการทําสัญญาจาง 

ข้ันตอนการทําสัญญาจางเอกชนดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 

ประกอบดวย 1) การกําหนดราคากลาง 2) การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 3) การประเมิน

ขอเสนอ และ (4) การควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

4.5.2.1 การกําหนดราคากลาง  เทศบาลฯมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อ

วิเคราะหและกําหนดราคากลางสําหรับการจัดจางเอกชนเพื่อมา ดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน โดยยึดหลักการคิดราคากลางจากที่เทศบาลนครพิษณุโลกเคยดําเนินการเอง โดย
มีการพิจารณาครอบคลุมเร่ืองจํานวนคนที่ใช อุปกรณ วัสดุ เคร่ืองจักร ปริมาณความหนาแนนของ

ตนไมที่ตองดูแล เนื่องจากงานสวนสาธารณะและเกาะกลางจะไมมีราคากลางที่แนนอนตอตาราง

เมตร เนื่องจากในแตละพื้นที่จะมีความหนาแนนของตนไมที่ตองดูแลแตกตางกัน บางตนตองตัด

แตง บางพ้ืนที่เปนหญาดูแลรักษางาย การคิดราคากลางจึงข้ึนกับลักษณะการดูแล และลักษณะ

งาน ไมสามารถพิจารณาโดยปริมาณพื้นที่เพียงอยางเดียว ยกตัวอยาง เชน เกาะกลางที่มีตนไม

เต็มพื้นที่ ตองมีการตัดแตงอยูตลอดเวลา  ตองรดน้ําทุกวันโดยเฉพาะชวงฝนทิ้งชวง ทําใหตนทุน

คาใชจายในการดูแลคอนขางสูง   แตหากถาเปนสวนที่เปนสนามหญาและไมมีตนไม การดูแลก็จะ

งายกวาและมีตนทุนที่ตํ่ากวา  

ตัวอยาง การคิดราคากลางของโครงการบํารุงรักษาดูแลสวนชมนาน 3 มี

รายละเอียด ดังตารางที่ 4.14 

 

ตารางที ่4.14  ราคากลางโครงการบํารุงรักษาดูแลสวนชมนาน 3 

 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย ราคารวม 

1. นํ้ามันเชื้อเพลิง 165 ลิตร 32 5,280 

2. ปุยยูเรีย สูตร 16-16-16 

(50กก/1กระสอบ) 

8 กระสอบ 920 7,360 

3. คาสารเคมีปองกัน-กําจัดโรคแมลง 4 กก. 1500 6,000 

4. คาวัสดุ-อุปกรณ-ดินผสม   2,000 

 รวมคาของ   20,640 

5. คนงาน (14คน *150บาท *30วนั) 14 คน 4500 63,000 
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ตารางที ่4.14  (ตอ) 

  

ลําดับที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย ราคารวม 

6. ประกันสังคม 5% 14 คน 225 3,150 

 รวมคาแรงและประกันสังคม   66,150 

 รวมคาวัสดุและคาแรง   86,790 

7. คาดําเนินการ ภาษีและกําไร   6,075 

 รวมเปนเงินท้ังส้ินตอเดือน   92,805 

 

จากตารางที่ 4.14 จะพบวาในการคิดราคากลาง จะคิดคาจางคนงานเพียงวันละ 

150 บาท ซึ่งเปนอัตราท่ีถูกกวาเทศบาลจางพนักงานเอก ที่อัตรา 5,800 บาท/คน/เดือน สวนคา

วัสดุ คิดเทากับที่เทศบาลนครพิษณุโลกเคยใช รวมทั้งมีการบวกคาดําเนินการ ภาษีและกําไร 

ประมาณรอยละ 7 ทําใหราคากลางโครงการบํารุงรักษาดูแลสวนชมนาน 3 เทากับ 92,805 บาท

ตอเดือน สวนโครงการอื่นก็มีการคิดรายละเอียดคลายคลึงกัน  

4.5.2.2  การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา  เทศบาลฯมีการจัดเตรียมเอกสาร

การสอบราคาตามระเบียบพัสดุเชนเดียวกับเอกสารการสอบราคาทั่วไป โดยมีการกําหนด

คุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา กําหนดใหเสนอผลงานตกแตงสวนหรือตกแตงสวนและดูแล

สวนหรือดูแลสวน โดยไมไดจํากัดวาตองมีผลงานมูลคาเทาไหร ขอบเขตการจางงานซึ่งมี

รายละเอียดและปริมาณงานที่ตองจางวา มีงานประจําวัน งานประจําสัปดาหและงานประจําเดือน

อะไรบาง รวมทั้งใบแจงปริมาณงาน ใบเสนอราคา โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งกลาววา“งาน

ดูแลสวนสาธารณะ เราไมกําหนดผลงานวาตองมีข้ันตํ่าเทาไร แคคุณมีผลงานก็พอ” 

4.5.2.3  การประเมินขอเสนอ เอกชนที่ยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ี

กําหนดในประกาศของเทศบาลฯ ผูเขารวมประกวดราคาที่ยื่นเอกสารผานคุณสมบัติข้ันตนเทานั้น 

ที่จะมีสิทธิไดรับการเปดขอเสนอดานราคา ผูที่เสนอราคาตํ่าสุดจะเปนผูที่ไดรับการเลือกจาก

เทศบาลฯใหมาทําสัญญา โดยรูปแบบวิธีจัดซ้ือจัดจางจะใชการสอบราคาเนื่องมูลคางานตํ่ากวา 2 

ลานบาท 

4.5.2.4  การควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชน หนวยงานของเทศบาลฯท่ี

รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชนคือ งานสวนสาธารณะ สังกัดสํานักการชาง โดย

จะควบคุมดูแลการทํางานของเอกชนใหเปนไปตามขอกําหนดระบุแนบทายสัญญา  
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4.5.3  ประสทิธิผลการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนโดยวธิีการ 
         ทําสญัญาจาง  
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เม่ือ

ใชวิธีการทําสัญญาจางเปรียบเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเอง โดยพิจารณาตามกรอบการ

วิเคราะห 4 ดาน คือ 1) ดานการลดตนทุนของภาครัฐ  2) ดานคุณภาพการใหบริการ  3) ดานความ

เทาเทียมของการไดรับบริการ และ 4) ดานการตรงตามที่ไดตกลงในสัญญา โดยมีรายละเอียดขอ

คนพบในแตละดาน ดังนี้ 

 4.5.3.1  การลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  

การวัดประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐ จะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบ

ตนทุนในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ของเทศบาลนครพิษณุโลก ระหวาง

การใชวิธีการทําสัญญาจางกับเทศบาลดําเนินการเอง โดยพิจารณาเกณฑการวัด 2 เกณฑ คือ 

1) เปรียบเทียบราคาตนทุนที่เทศบาลฯดําเนินการเองกับราคาตนทุนใน

การทําสัญญาจาง โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

ลดตนทุนของภาครัฐ      =    (ราคาตนทนุที่เทศบาลดําเนินการเอง-ราคาที่เอกชน 

                                           ใหบริการแทน) 

 

ตารางที ่4.15  ราคาที่เทศบาลนครพษิณุโลกดําเนนิงานดูแลสวนชมนาน 3 

 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน ราคา/หนวย ราคารวม 

1. นํ้ามันเชื้อเพลิง 165 ลิตร 32 5,280 

2. ปุยยูเรีย สูตร 16-16-16 

(50กก/1กระสอบ) 

8 กระสอบ 920 7,360 

3. คาสารเคมีปองกัน-กําจัดโรคแมลง 4 กก. 1500 6,000 

4. คาวัสดุ-อุปกรณ-ดินผสม   2,000 

 รวมคาของ   20,640 

5. คนงาน 14 คน 5800 81,200 

6. ประกันสังคม 5% 14 คน 290 4,060 

 รวมคาแรงและประกันสังคม   85,260 

 รวมคาวัสดุและคาแรง   105,900 

 รวมเปนเงินท้ังส้ินตอเดือน   105,900 
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จากตารางที่ 4.15 จะพบวา ราคาตนทุนการดูแลสวนชมนานเมื่อเทศบาล

ดําเนินการเอง คิดเปนจํานวนเงิน 105,900 บาท/เดือน ขณะที่ราคาที่จัดจางเอกชน เทากับ 

92,750 บาท/เดือน เมื่อเปรียบเทียบราคาที่เทศบาลฯดําเนินการเองกับราคาที่จัดจางเอกชน 

ปรากฏผล ดังนี้ 

การลดตนทุนของภาครัฐ  =  (ราคาเทศบาลใหบริการเอง-ราคาที่เอกชนใหบริการแทน) 

การลดตนทุนของภาครัฐ  =    105,900-92,750 

การลดตนทุนของภาครัฐ  =     13,150 บาท/เดือน 

 

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบราคาตนทุนในการดูแลสวนชมนานระหวาง

เทศบาลฯดําเนินการเองกับวิธีทําสัญญาจาง พบวา วิธีการทําสัญญาจาง จะชวยประหยัด

งบประมาณในการดูแลสวนชมนาน ใหกับเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน 13,150 บาท/เดือน หรือ 

จํานวน 157,800 บาท/ป  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การใชวิธีการทําสัญญาจางจะทําใหเทศบาลฯ

ประหยัดงบประมาณในการดูแลสวนชมนาน ลงไดรอยละ 12.41 เม่ือเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเอง  

เม่ือนําราคาตนทุนในการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ที่

เทศบาลดําเนินงานเองเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่ทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการทั้ง 5 

โครงการ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.16  เปรียบเทียบตนทุนเทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินงานเองเทียบกับเอกชน 

 
ลําดับที ่ งาน ราคา

เทศบาลทาํ
เองตอเดือน 

ราคาที่
เอกชนไดตอ

เดือน 

ตนทุนลดลง 
บาทตอเดอืน 

ตนทุน
ลดลง 

เปอรเซน็ต 

1. ทางหลวงหมายเลข 12 94,770 87,000 7,770 8.20 

2. หาแยกโคกมะตูม 86,625 81,000 5,625 6.49 

3. บํารุงรักษาคูเมือง 54,070 47,000 7,070 13.08 

4. ดูแลสวนชมนานระยะ 3 105,900 92,750 13,150 12.42 

5. ดูแลสวนชมนาน 110,670 96,500 14,170 12.80 

 รวมเปนเงินตอเดือน 452,035 404,250 47,785 10.57 

 รวมเปนเงินตอป 5,424,420 4,851,000 573,420 10.57 
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จากตารางที่ 4.16 เมื่อเปรียบเทียบราคาตนทุนในการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน ระหวางการทําสัญญาจางกับที่เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินการเอง จํานวน 5 

โครงการ พบวา หากเทศบาลฯดําเนินการเองจะมีราคาตนทุนรวมเทากับ 5,424,420 บาท ขณะที่

การทําสัญญาจางเอกชน จะมีตนทุนรวม เทากับ 4,851,000 บาท ดังนั้น การที่ใชวิธีการทําสัญญา

จางชวยใหเทศบาลฯสามารถลดราคาตนทุนลงไดเปนอัตราสวนรอยละ 10.57 เมื่อเทียบกับราคา

ตนทุนกรณีเทศบาลฯดําเนินการเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการทําสัญญาจางชวยใหเทศบาลนคร

พิษณุโลกสามารถประหยัดงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ได

เปนเงิน 573,420 บาท/ป  

2) เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่มีการทําสัญญาจาง การวัด

ประสิทธิผลในการลดตนทุนของภาครัฐโดยการเปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่มีการทําสัญญา

จาง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้   

การลดตนทนุของภาครัฐ       =    (ราคากลาง-ราคาที่เอกชนใหบริการแทน) 

 

 สามารถแสดงราคากลางและราคาที่มีการทําสัญญาจางในการดูแล

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ดังตารางที่ 4.17  
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ตารางที ่4.17  สรุปผลการดําเนนิงานจัดจางดูแลภูมิทศันเกาะกลางโดยใชวิธีการทําสัญญาจาง   

 

ลําดับที่ สัญญา 
จํานว
น งานจัดซ้ือจัดจาง  งบประมาณ  วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและ   ผูไดรับการคัดเลอืก   ต่ํากวาราคากลาง  

   เลขที ่

ผู
แขงขั
น    (ราคากลาง)     ราคาที่เสนอ   และราคา   และเปอรเซ็นต   

1 13/2553 2 จางดูแลภูมิทัศนบริเวณถนน 348,000 สอบราคา 1.หจก.ดิศรณพัฒนกิจไพศาล หจก.ดิศรณพัฒนกจิ - 

 29 ม.ค.53  ทางหลวงหมายเลข12ต้ังแตเชิง    (348,000) ไพศาล(348,000) 0.00% 

   สะพานสูง-สุดเขตเทศบาล    2.หจาก.มายแอนดเคลียร   

        356,000  
 

2 14/2553 2 จางดูแลภูมิทัศนเกาะกลางถนน 324,000 สอบราคา 1.หจาก.มายแอนดเคลียร หจก.ดิศรณพัฒนกจิ - 

 2 ม.ค-53  พิชัยสงครามต้ังแตหาแยกโคก    332,000 ไพศาล(324,000) 0.00% 

    มะตูมถึงสามแยกเรือนแพ    2.หจก.ดิศรณพัฒนกิจไพศาล   

      (324,000)   

3 16/2553 1 จางเอกชนดูแลบํารุงรักษา 188,000 สอบราคา 1.หจก.สองแคววชิร หจก.สองแคววชิร  

  29 ม.ค.53   คูเมือง      188,000 0.00% 

 
204 



 205 

ตารางที ่4.17  (ตอ) 

 

ลําดับที่ สัญญา จํานวน งานจัดซ้ือจัดจาง  งบประมาณ  วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและ   ผูไดรับการคัดเลอืก   ต่ํากวาราคากลาง  

   เลขที ่ ผูแขงขนั    (ราคากลาง)     ราคาที่เสนอ   และราคา   และเปอรเซ็นต   

4 19/2553 2 จางดูแลสวนชมนานระยะที ่3 371,200 สอบราคา 1.สวนเกษตรยงยุทธ หสม.สวนศิลป - 

 

29-ม.ค.-

53     374,000 371,200 0.00% 

      2.หสม.สวนศิลป สวนเกษตรยงยุทธ 0.00% 

5 20/2553 2 จางดูแลสวนชมนาน 386,000 สอบราคา 1.หสม.สวนศิลป   

 

29-ม.ค.-

53     392,000 386,000 

 

      2.สวนเกษตรยงยุทธ   

      386,000   

   รวมงบประมาณ 4 เดือน 1,617,200     
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จากตารางที่ 4.17 เมื่อเปรียบเทียบราคาที่มีการทําสัญญาจางเอกชน พบวา ราคา

ที่เทศบาลฯทําสัญญาจางเทากับราคากลางทั้ง 5 โครงการ ซึ้งสะทอนใหเห็นวาการทําสัญญาจาง

ไมสามารถรลดตนทุนของรัฐเมื่อเทียบราคากลางได 

โดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบราคาตนทุนในการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน ระหวางการทําสัญญาจางกับที่เทศบาลนครพิษณุโลกดําเนินการเอง จํานวน 5 

โครงการ พบวา หากเทศบาลฯดําเนินการเองจะมีราคาตนทุนรวมเทากับ 5,424,420 บาท ขณะที่

การทําสัญญาจางเอกชน จะมีตนทุนรวม เทากับ 4,851,000 บาท หรือ สามารถลดราคาตนทุนลง

ไดเปนอัตราสวนรอยละ 10.57 เมื่อเทียบกับราคาตนทุนกรณีเทศบาลฯดําเนินการเอง ในขณะที่

เม่ือเปรียบเทียบระหวางราคากลางกับราคาที่ทําสัญญาจางกลับพบวาไมสามารถลดตนทุนลงได

เนื่องจากราคาที่เทศบาลฯทําสัญญาจางในการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 

เทากับราคากลางที่เทศบาลฯกําหนดทุกโครงการ 

4.5.3.2  ดานคุณภาพการใหบริการดีกวา 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลดานคุณภาพการใหบริการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน เทศบาลนครพิษณุโลกโดยวิธีการทําสัญญาจาง ปรากฏรายละเอียดขอคนพบ 

ดังนี้ 

1)  ผูรับจางทํางานไดตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่กําหนดไว คือ 

(1) ผูรับจางทํางานไดตามมาตรฐานที่กําหนด คือการดูแลรักษา 

สนามหญา สวนหยอม ไมยืนตน ไมกระถางและมีการดําเนินการตามงานประจําวัน งานประจํา

สัปดาห และงานประจําเดือน โดยเจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งกลาววา 

 

เอกชนทํางานไดสมบูรณ แตพนักงานของเราทําไปเร่ือย ๆ เขาเขาทํางาน

ต้ังแต 9.00 -17.00 น. ตรงตามเวลาทํางานทั้งวัน แตก็มีบางไมรดน้ําตนไม ทําให

ตนโกศลหนาศาลตาย ตองดูแลกันมากข้ึน เพราะนายกทานชอบตนไม ทานส่ังวา

ตอไปหามทําตนไมตายอีก ก็เลยมีการดูแลในสวนตนไมมากข้ึน ปญหาเร่ิมลดลง 

และทานนายกเทศมนตรีออกกําลังวิ่งในสวน ถาเห็นทํางานไมเรียบรอยก็จะโทร

บอกชางเทศบาลใหแจงผูรับจางเราก็แจงตอ เลยดีข้ึน 

 

(2) มีกระบวนการการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน ที่มีคุณภาพ กลาวคือ ทีการรดน้ํา ตัดแตง พรวนดินใสปุย ปองกันโรคและแมลงศัตรูพืช 
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กวาดและดูรักษาลูวิ่งใหสะอาดทุกวันอยางถูกตองตามมาตรฐาน  เจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งให

ความเห็นในเร่ืองนี้เพิ่มเติมวา 

 

พนักงานเอกชน จะมีการระบุงานชัดเจนวาจะทําอะไรบาง เขาจะทําให

เสร็จตามที่กําหนด แตพนักงานของเทศบาลจะทํางานแบบไปเร่ือย ๆ ถาพุมไม

ยาวหนอยก็ตัดแตง 

  

(3)  บคุลากรมีคุณภาพ กลาวคือ พนักงานที่เอกชนสงมาทํางานผาน

การฝกอบรมมาเปนอยางดี ขยันทํางาน และมีความรับผิดชอบมากกวาพนักงานของเทศบาล โดย

เจาหนาที่เทศบาลทานหนึ่งไดใหความเห็นในเร่ืองนี้วา “ปกติพนักงานของเอกชนจะทํางานทั้งวัน 

ต้ังแตเชาถึงเย็น เคาจะขยันทํางาน เก็บกวาด แตงตนไม เก็บใบไมหลน ทําความสะอาด จนเปนที่

พอใจ” 

 

(4)  มีการแกไขปญหาตามขอรองเรียนอยางรวดเร็ว  เมื่อเกิดขอ

รองเรียน อาทิ มีการรองเรียนมาวามีขยะประเภทกระปองเบียรหรือขวดเหลาแตกในบริเวณสวนชม

นานซ่ึงอาจทําใหประชาชนท่ีมาออกกําลังกายตอนเชาอาจมีอันตรายได เจาหนาที่เทศบาลก็จะ

ประสานงานใหเอกชนเขาไปจัดเก็บอยางรวดเร็ว ผูอํานวยการสวนการโยธา ไดใหขอมูลเร่ืองนี้วา  

 

เร่ืองตนไมตาย ชาวบานเขาไมรองเรียนหรอก เคาจะรองเรียนตอน

สกปรก ตอนมีขวดเบียรแตกเร่ียราด เคาจะหาวาไมดูแล เพราะเวลาเขาเดินออก

กําลังกายเห็นวามันสกปรก เพราะสวนเราเปนสวนเปด  ดึก ๆ ด่ืน ๆ ก็มีประชาชน

เขามากินด่ืมแลวไมเก็บทิ้งถังขยะ กองไวเร่ียราด เม่ือประชาชนรองเรียนวามีเศษ

แกว เราก็รีบแจงเคาวาโดนรองเรียนมา ผูรับจางก็จะรีบไปแกไขใหทุกคร้ัง 

 

2)  ประชาชนมีความพึงพอใจ  เทศบาลฯไดทําการสํารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการทํางานของเอกชนในการดูแล

สวนบริเวณคูเมือง โดยทําการสุมสํารวจโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด พบวา ประชาชน

กลุมตัวอยางรอยละ 55 ระบุวามีความพึงพอใจการทํางานในภาพรวมและตองการใหเอกชน

ดําเนินการตอมากกวาที่ใหเทศบาลดําเนินการเอง สวนรายละเอียดการสํารวจนั้น พบวา 1)  ใน
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ดานความสวยงามของตนไมประชาชนพึงพอใจ รอยละ 73 2)  ในดานการรักษาความสะอาดเชน

การเก็บขยะ และใบไมที่รวง ประชาชนพึงพอใจ รอยละ 69 3)  ในดานการตัดแตงใสปุย มีการ

ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอประชาชนพึงพอใจ รอยละ 67 สวนที่ตองปรับปรุงคือปญหาเร่ืองมูลสุนัข 

4.5.3.3  ดานความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา 

ผลการประเมินประสิทธิผลดานความเทาเทียมของการไดรับบริการ พบวา การใช

วิธีการทําสัญญาจางเอกชนเขามาดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน ทําให

ประชาชนไดรับการบริการในเร่ืองสถานที่พักผอนหยอนใจและสถานที่ออกกําลังกายเทาเทียมกัน

มากข้ึน เนื่องจากการใชวิธีการทําสัญญาจางทําใหขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนใน

เร่ืองนี้มีมากข้ึน ทําใหสามารถขยายพื้นที่และพัฒนาพื้นที่พักผอนหยอนใจในจุดตางๆใหกับ

ประชาชนไดมากขึ้น มีสถานที่พักผอนหยอนใจกระจายตามพ้ืนที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก 

เนื่องจากไมมีขอจํากัดในเร่ืองบุคคลากรและเคร่ืองมือ 

4.5.3.4  ดานการตรงตามขอตกลงที่กําหนดในสัญญามากกวา 

ผลการประเมินประสิทธิผลดานการตรงตามขอตกในสัญญา พบวา การใชวิธีการ

ทําสัญญาจางเอกชนเขามาดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน นั้น เทศบาลนคร

พิษณุโลกสามารถกํากับดูแลใหผูรับจางเอกชนดําเนินงานตรงตามขอกําหนดที่ไดระบุไวในสัญญา 

ทุกประเด็น โดยหัวหนางานสวนสาธารณะไดกลาวถึงเร่ืองนี้วา 

 

เราจะมีชางคุมงานเขาไปติดตามวาเอกชนมีการดําเนินงานตามตาราง

งานประจําวัน ที่ไดระบุไวในสัญญาหรือไม เชน รดน้ําตนไม กวาดขยะ รักษา

ความสะอาด กําจัดวัชพืช ดําเนินงานตามตารางงานประจําสัปดาห เชน การพน

ยาฆาแมลง และงานประจําเดือนเชนใส ปุย ตัดแตงกิ่งไม หรือไม ในชวงที่ผานมา

พบวาไมมีปญหาเร่ืองนี้ เพราะเขาดําเนินงานตามที่ระบุไวในสัญญาทุกอยาง 

 

นอกจากการติดตามตรวจสอบการทํางานแลว เทศบาลฯยังมีการกําหนดและ

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณที่ผูรับจางตองจัดหามาเพื่อไวใชงาน ไดแก รถตัดหญาแบบไถ เคร่ืองตัด

หญาสะพายไหล เคร่ืองตัดหญาแบบตะพาบน้ํามีถุงเก็บ ชุดเส้ือผา เปนตน นอกจากนี้ ขอ

กําหนดการทํางานยังไดกลาวถึงคุณสมบัติและจํานวนผูปฏิบัติงานในแตละวันอีกดวย เจาหนาที่

ของเทศบาลฯทานหนึ่งกลาวถึงเร่ืองนี้วา 
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จากการตรวจสอบการทํางานของผูรับจางเราพบวา อุปกรณที่ผูรับจาง

ใชอยูมีสภาพคอนขางสมบูรณ ใชงานไดดี ทําใหการทํางานสามารถเปนไปได

ตามที่กําหนดในแผน เรากําหนดจํานวนคนงานวาตอวันตองใชกี่คน นอกจากนัน้

เพื่อใหการทํางานและการควบคุม ตรวจการจางไมมีปญหาจึงกําหนดเวลา

ทํางานดวยคือใหทําวัน จันทร – วันเสาร ต้ังแตเวลา 8.00 – 17.00 น 

 

4.5.3.5  ประสิทธิผลในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะและเกาะกลางถนน ของเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น สามารถกลาวไดวามี

ประสิทธิผลในทุกดานที่ทําการศึกษา คือ 1) มีประสิทธิผลดานการลดตนทุนใหหนวยงานภาครัฐ 

เนื่องจากการทําสัญญาจางทําใหเทศบาลสามารถลดตนทุนในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ

และเกาะกลางถนนลงได รอยละ 10.57 เมื่อเทียบกับเทศบาลฯดําเนินการเอง 2) มีประสิทธิผล

ดานคุณภาพบริการที่ดีกวา เนื่องจากการทําสัญญาจาง ทําใหการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ

เกาะกลางถนนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนได

มากกวา เมื่อเทียบกับที่เทศบาลฯดําเนินการเอง 3) มีประสิทธิผลดานความเทาเทียมในการ

ใหบริการประชาชนมากข้ึนเนื่องจากการทําสัญญาจางทําใหขอบเขตในการดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะและเกาะกลางถนนกวางขวางข้ึนทําใหจํานวนประชาชนท่ีไดรับประโยชนมีมากข้ึน 

และ 4) มีประสิทธิผลดานการตรงตามขอตกลง เนื่องจากเทศบาลฯสามารถกํากับดูแลใหผูรับจาง

เอกชนดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาไดอยางเครงครัดทั้งในเร่ืองกระบวนการทํางาน และ

คุณภาพเคร่ืองมือ และวัสดุ  

 
4.5.4  ปจจยัที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดูแล บาํรุงรักษาสวนสาธารณะ  
         เกาะกลางถนนโดยวิธทีําสัญญาจาง 
ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน โดยวิธีการทําสัญญาจาง ประกอบดวย บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญา 

ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการ

ทําสัญญาจาง  มีรายละเอียดดังนี้ 

4.5.4.1  บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง 

1)  การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร 
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   นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกไดใหการสนับสนุนใชวิธีการทําสัญญาจาง

ทําใหมีการขยายโครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เพิ่มข้ึนเพือ่ใหบริการ

กับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน นายกมีความคิดในการขยายพื้นที่สาธารณะเพื่อให

ประชาชนไดใชบริการ นอกจากนั้นยังรับพื้นที่เกาะกลางจากกรมทางหลวงทําใหคนงานที่มีอยูไม

เพียงพอ ไมอยากจางคนเพิ่มแตอยากใหประชาชนมีสวนสาธารณะที่มีมาตรฐานใชจึงตัดสินใจใช

การทําสัญญาจางเอกชน  

นอกจากนั้นนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกยังชวยตรวจสอบการทํางาน

ของเอกชนดวยเมื่อไปออกกําลังกายหรือขับรถผาน ทําใหเจาหนาที่ตองมีการควบคุมตามเกณฑ 

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกลาววา 

 

เวลาคุณจางเอกชน ขบวนการในการควบคุมของคุณตองเปนไป

ตามหลักเกณฑ ไมใชไปฮ้ัวกันกับผูรับเหมา ถาเราไปฮ้ัวกัน คนรับเหมาทําตนไมตายก็

ตายไป เด๋ียวปลูกใหม ๆ รดน้ําไมรดน้ําเจาหนาที่ก็ไมวา ตนไมโทรมไมได ตายไมได 

ถาตนไมยุบไปแสดงวาไมไดดูแลรดน้ํา คือ ดูดวยสายตา  เพราะฉะนั้นเคาจะรูวาตนไม

ตายไมได อยูตรงท่ีความเอาใจใสของเราเราไมปลอย ไมใชวาทําไปแลวก็แลวไป 

ตนไมตายก็ตายไป 

 

2)  การมีสวนรวมของประชาชน 

   เมื่อเอกชนเขามาใหบริการในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ
กลางถนนแทนเจาหนาที่ ประชาชนผูใชบริการก็ทําหนาที่เปนหูเปนตาใหกับเจาหนาที่เม่ือมีอะไรที่
ไมดีก็มีการรองเรียนไปที่เทศบาลนครพิษณุโลกใหเขามาแกไขเนื่องจาก กลุมประชาชนที่เขามาใช
บริการจะเปนกลุมเดิมที่มาออกกําลังกายหรือผานทุกวัน ก็จะเห็นความเปล่ียนแปลงและสังเกตได 
นอกจากนั้นเทศบาลนครพิษณุโลกยังใหประธานชุมชนเขารวมในการตรวจรับงานเพื่อที่จะไดชวย
ตรวจสอบอีกทางหนึ่ง มีการประเมินการทํางานโดยใชประชาชนที่เขามารับบริการเปนผู
ประเมินผลงานในแตละสัญญา 100 ชุด เพื่อมาปรับปรุง มีการเสนอจากประชาชนวา “ ใหเอกชน
ดําเนินงานตอ” นอกจากแบบสอบถามแลวก็มีการรองเรียนผานมาทางเวบไซต เชน “มีดินตกตาม
ถนนไมกวาดออก” “มีเศษแกวแตกอันตราย” “มาวิ่งตอนเขาเศษกระปองเต็มไปหมด” 

บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง ในโครงการการดูแล 
บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนของเทศบาลนครพิษณุโลกใหเกิดประสิทธิผลคือการ
สนับสนุนของฝายบริการ และการมีสวนรวมของประชาชน 
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4.5.4.2  ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (Contract 

Management Capacity) 

1)  ประสบการณของเทศบาล 

   เทศบาลนครพิษณุโลกมีประสบการณในการดูแล  บําร ุงร ักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เพราะดูแลมาตลอดทําใหสามารถควบคุมเอกชนที่เขามาทํางานให

ทํางานอยางมีมาตรฐาน สามารถกําหนดขอกําหนดในสัญญาที่ชัดเจนและชวยแนะนําในการดูแล

รักษา เจาหนาที่เทศบาลฯกลาววา 

 

กอนที่ เอกชนจะเขามาดําเนินงานในสวนงานที่ เพิ่ม ข้ึน  เทศบาล

ดําเนินการเองมาตลอดจึงทําใหรูวาจะตองเขียนขอกําหนดอยางไรใหเอกชน

ดําเนินการใหไดมาตรฐาน ตลอดจนใหความรูในการดุแลรักษา ใสปุย ตัดแตงกิ่ง 

 

2)  ความสามารถในการนาํไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) 

ประกอบดวย 

(1)  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา 

การกําหนดขอกําหนดในสัญญามีการระบุเปนขอกําหนดรายละเอียด

การจางเหมาบํารุงรักษาดูแล โดยกลาวถึงการดูแลรักษา สนามหญา สวนหยอม ไมยืนตน ไม

กระถางวาตองมีการบํารุงดูแลรักษาตนไมอยางไรเชน การรดน้ํา ตัดแตง พรวนดินใสปุย ปองกัน

โรคและแมลงศัตรูพืช ทําการกวาดและดูรักษาลูวิ่งใหสะอาดทุกวัน  นอกจากนั้นยังกลาวถึง

ขอบเขตของงานประจําวันที่ตองทําเชน การรดน้ําตนไม การกําจัดวัชพื้น การตกแตงบํารุงรักษา 

การเก็บกวาดขยะ การักษาความสะอาด สนามหญา งานประจําสัปดาหเชนการพนยาฆาแมลง  

และงานประจําเดือนที่ตองดําเนินงานเชนลางฟุตบาท กําจัดผักตบชวา ใสปุย พรวนดิน ตัดแตงกิ่งไม  

มีการระบุถึงเคร่ืองมือ และอุปกรณที่ผูรับจางตองมี และกําหนดจํานวนคนงาน 

จากการกําหนดขอกําหนดในสัญญาที่ละเอียดชัดเจนทําใหการ

ควบคุมตรวจสอบเปนไปไดงายและเกิดประสิทธิผล เมื่อดําเนินการไปก็มีการปรับขอกําหนดใน

สัญญาใหตรงกับความจริงที่เปน  ดังเชนนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกลาว 

 

 สวนตรงริมเข่ือน เขียนขอกําหนดไมครอบคลุมคือเขียนใหตัดแตงหญา 

ดายหญา แตเมื่อมีดินไหลลงมาตามถนน และหญาริมตลิ่งข้ึนสูง แตเราไมได

เขียนในขอกําหนดใหดําเนินงาน ทําใหเอกชนไมทําเมื่อหมดสัญญา ในการเขียน
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ขอกําหนดครั้งตอไป นายกใหใสเพิ่มลงไปวา ตองกวาดดินออกจากทางเดิน และ

หญาริมตล่ิงตองตัดเดือนละ 2 คร้ัง 

 

(2)  การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา 

มีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาถึงประสบการณที่มี

กอนเพื่อใหแนใจวาจะไดเอกชนที่มีประสบการณมาทํางานแตไมไดระบุถึงผลงานข้ันตํ่าที่ตองมี

เนื่องจากตองการเปดกวางใหผูสนใจเขารวมเสนอราคาอยางไรก็ตามผูเขารวมแขงขันในแตละ

โครงการยังนอยคือ 2 ราย เจาหนาที่เทศบาลฯใหความเห็นวา 

 

 เปนงานขนาดเล็กตองการเปดกวางไมกําหนดมูลคาข้ันตํ่า ผลงาน

เอกชนก็ใชไดแตก็กลัวเอกชนที่ไมเคยทํางานดานนี้ บางคนเปนผูรับเหมากอสราง

ถนนแตอยากลงทําสวน เราก็กังวลวางานจะออกมาไมดีเพราะไมชํานาญ 

 

(3)  ระดับการแขงขัน 

ระดับการแขงขันของการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง

ถนนดวยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกอยูในระดับตํ่า แมจะไมไดกําหนดผลงาน

ข้ึนตํ่า สังเกตไดจากในจํานวนโครงการ 5 โครงการที่มีผูรวมเสนอราคาเขามาเพียงโครงการละ  2 ราย

เทานั้น  

ความสามารถในการนําไปปฏิบัติของเทศบาลนครพิษณุโลกใน

โครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนพบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมี

ความสามารถในการกําหนดขอกําหนดในสัญญาทําใหชัดเจนเนื่องจากการดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลาง มีการระบุรายละเอียดการทํางานที่ชัดเจนทําใหไดงานท่ีมีคุณภาพ มี

ความสามารถในการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาเพราะมีการประเมินคุณสมบัติใน

ดานประสบการณแตไมระบุจํานวนเงินในผลงาน การแขงขันพบวามีผูเขารวมเสนอราคา 2 ราย 

3) ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and 

Controlling Capacity) ประกอบดวย 

(1)  ระดับการควบคุม 

การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มีการบอก

ขอกําหนดชัดเจน ดังนั้นการควบคุมจึงทําไดงายประกอบกับเทศบาลนครพิษณุโลกมีการดูแล 

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนดวยพนักงานเองทําใหเกิดขอเปรียบเทียบอยูแลว 
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เนื่องจากเปนงานประจําที่เจาหนาที่ปฏิบัติอยูแลวและงานไมซับซอน การควบคุมจะเขาไปนับ

จํานวนคนวามาครบหรือไม นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกใหความเห็นวา 
  

การควบคุมงานดูแลสวนสาธารณะ เจาหนาที่เทศบาลตองมีความเอาใจ
ใส ถึงแมเราไดผูรับเหมาที่ดีขนาดไหนผูรับเหมาก็จางคนงานทําเชนเดียวกัน ถา
ไมมีการตรวจสอบ ไมมีการดูแลคนงานที่ซี้ซั้วทําเหมือนกัน ตนไมก็ตาย นายกจึง
ตองบอกวาถาตนไมตายตองชดใช 

  
(2)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน 
การติดตอส่ือสารระหวางกันมีการติดตอส่ือสารอยางไมเปนทางการ

ใชการโทรศัพทประสานงาน มีความสัมพันธระหวางเอกชนและชางควบคุมงานเปนไปดวยดี
สวนมากเจาหนาที่จะใชการโทรศัพทบอก ทางเอกชนก็จะมาจัดการให 

(3)  การชวยกันแกไขปญหา 
เมื่อมีปญหาการรองเรียนเกิดข้ึนเชนมีขยะ หรือเก็บใบไมไมสะอาด

รองเรียนมาที่เทศบาลนครพิษณุโลก ชางผูควบคุมงานก็จะประสานงานไปยังเอกชนเพื่อรวมกัน
หาทางแกปญหา ดังเจาหนาที่เทศบาลฯกลาว 

 
เมื่อมีขยะหรือเก็บใบไมไมสะอาด เอกขนก็จะจัดพนักงานของเอกชนให

เขาไปเก็บขยะและใบไมทันที ประชาชนรองเรียนมาวามีเศษแกว เศษอะไรแตก
บางทีมันก็หลุดไปบาง เราก็ตองรีบไปแจงเอกชน บอกวา ประชาชนรองเรียนมานะ 
เขาก็ตรวจสอบแลวก็จัดการให บางทีคนงานก็ไมพอเพราะมีงานหลายที่แตเม่ือมี
ปญหาแจงไปเคาก็จะรีบทําให 

 
ความสามารถในการประเมินและควบคุมของเทศบาลนครพิษณุโลก

ในโครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนพบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมี
ความสามารถในดานการควบคุมใหผูรับจางทํางานใหไดตามขอตกลงในสัญญามีการควบคุมใน
ระดับสูง เนื่องจากควบคุมทําตามรายละเอียดที่กําหนดเมื่อมีปญหาการรองเรียนของประชาชน
หรือปญหาในดานคุณภาพการใหบริการก็มีการติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไมเปนทางการคือ
การโทรศัพทเนื่องจากมีความรูจักมักคุนเพราะรวมงานกันบอยเพื่อชวยกันในการ แกไขปญหาที่
เกิดข้ึนในการใหบริการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนเพื่อใหบรรลุประสิทธิผล  

4.5.4.3  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง 
1)  ประสบการณของผูใหบริการในงานบริการนั้น ๆ 



 214 

 เอกชนที่เขามาทําการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มี

ประสบการณในการทํางานอยูแลวเนื่องจากเปนบริษัทที่รับจัดสวนอยูแลว และรับงานในหลาย

จังหวัดทําใหไมมีปญหาในการทํางาน บริษัทพวกนี้ทํางานดูแลสวนเปนประจํา เชน ทีแ่ขวงการทาง 

ดังเจาหนาที่เทศบาลฯกลาว 

 

เคาไมไดทํางานเฉพาะพิษณุโลกเคาไปถึงกรุงเทพ ถึงชลบุรี อยูกับพวก

รับเหมากอสรางพวกปรับปรุงภูมิทัศนเมื่อมีงานก็จะเรียกไปทํา งานพวกจัดสวน

โดยเฉพาะ เพราะเคามีพันธุไม 

 

2)  ความสามารถในการบริหารของผูใหบริการ  

เอกชนมีความสามารถในการบริหารเม่ือเกิดปญหาข้ึนจึงสามารถแกไข

ปญหาไดอยางทันทวงที พนักงานมีความขยันในการทํางาน เนื่องจากมีประสบการณในการทํางาน

มานานจึงมีความสามารถในการบริหารใหสามารถทํางานไดตามมาตรฐานที่เทศบาลนครพิษณุโลก

กําหนด 
 
4.5.5  สรุป 
การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาล

นครพิษณุโลก ไดเกิดข้ึนเนื่องจากตองการแกไขการขาดแคลนแรงงานที่ไมสอดรับกับปริมาณงานที่

เพิ่มมากข้ึน และพิจารณาวางานการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนเปนงานที่

สามารถกําหนดปริมาณและคุณภาพงานไดชัดเจน มีความสะดวกในการควบคุมการทํางาน และ

เทศบาลมีประสบการอยูแลว ประกอบกับเทศบาลฯยังดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง

ถนน อยูเปนสวนใหญทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานได 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะและเกาะกลางถนน ของเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น สามารถกลาวไดวามี

ประสิทธิผลในทุกดานที่ทําการศึกษา คือ 1) มีประสิทธิผลดานการลดตนทุนใหหนวยงานภาครัฐ 

เนื่องจากทําใหเทศบาลสามารถลดตนทุนในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลาง

ถนนลงได รอยละ 10.57 เมื่อเทียบกับเทศบาลฯดําเนินการเอง 2) มีประสิทธิผลดานคุณภาพ

บริการที่ดีกวา เนื่องจากทําใหการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

และประชาชนพึงพอใจ 3) มีประสิทธิผลดานความเทาเทียมในการใหบริการประชาชนมากข้ึน

เนื่องจากการทําใหขอบเขตในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนกวางขวางข้ึน 
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4) มีประสิทธิผลดานการตรงตามขอตกลง เนื่องจากเทศบาลฯสามารถกํากับดูแลใหผูรับจาง

เอกชนดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาไดอยางเครงครัด  

เม่ือพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) 
มีประสิทธิผล พบวาความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract 
Management Capacity)ในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนดาน ประสบการณ
ของเทศบาลมีการทํางานดานนี้มานานทําให ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation 
Capacity) ซึ่งประกอบดวย การกําหนดขอกําหนดในสัญญา การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวม
เสนอราคา เปนไปอยางรัดกุมเนื่องจากการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนเปนงาน
ที่สามารวัดไดงายและชัดเจน  สวนความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and 
Controlling Capacity) พบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมีความสามารถในการควบคุม มีการ
ติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไมเปนทางทางและ มีการชวยกันแกไขปญหาเมื่อเกิดปญหาประกอบ
กับเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) พบวามี
ประสบการและมีความสามารถในการบริหารเนื่องจากไดเอกชนที่มีความเปนมืออาชีพ อยางไรก็
ตามยังพบวาการแขงขันยังอยูในระดับตํ่าทําใหไมสามารถชวยลดตนทุนของภาครัฐเมื่อเทียบราคา
กลางได 

 

4.6  ศึกษาเปรียบเทียบการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก 
 
 เมื่อนําผลการศึกษาทั้ง 4 โครงการซึ่งประกอบไปดวย โครงการเก็บขนขยะ โครงการ
กอสรางซอมแซมถนน โครงการรักษาความปลอดภัยและโครงการการดูแล บํารุงรักษา
สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มาทําการเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญา
จางของเทศบาลนครพิษณุโลก  ดังนี้ 
 

4.6.1  การเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของการใชวธิีการทําสัญญาจางของเทศบาล 
         นครพิษณุโลก 
การเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก

ในดาน ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา คุณภาพในการใหบริการสูงกวา ความเทาเทียมของการ
ไดรับบริการดีกวา และตรงตามท่ีไดตกลงในสัญญามากกวา สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.18 
ดังนี้ 
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ตารางที ่4.18  สรุปขอคนพบที่ไดจากการศึกษารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธกีารทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก 

 

ลําดับท่ี รายการ การเก็บขนขยะ งานถนน ยามรักษาความปลอดภัย การดูแลสวน 

 

 

 

ประสิทธิผลการบริการสาธารณะ 

โดยวิธีการทาํสัญญาจางจากเอกชน

(Contracting Out)     

1. ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา     

 1.1  คาจางเหมาตอป 3,391,859.2 24,193,000 1,695,789 4,851,000 

 1.2  ลดตนทุนเม่ือเทียบดําเนินการเอง(%) 15.66% - 4.88% 10.57 

 1.3  ลดตนทนุเมื่อเทียบดําเนนิการเอง(บาท) 629,016.7 - 86,748 573,420 

 1.4  การลดลงของตนทุนที่ไดเฉล่ีย 0% 0.81% 0% 0% 

 1.5  การลดลงของตนทุนที่ไดสูงที่สุด 1.23% 3.83% 0.38% 0% 

2. คุณภาพในการใหบริการสูงกวา     

 2.1  ไดตามมาตรฐานสูงกวา ตํ่ากวา ตามมาตรฐาน สูงกวา สูงกวา 

 2.2  ประชาชนพงึพอใจสงูกวา ตํ่ากวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

3. ความเทาเทียมการไดรับบริการดีกวา นอยกวา เทาเทียมกนั ดีกวา เทาเทียมกนั 

4. ตรงตามที่ตกลงกันไวในสัญญามากกวา นอยกวา ตรงตามตกลง มากกวา มากกวา 
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จากตารางที่ 4.18 พบวาประสิทธิผลของการทําสัญญาจางในดานการลดตนทุนของ

ภาครัฐเมื่อเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเองพบวาโครงการที่สามารถชวยลดตนทุนไดมากที่สุดคือ

การเก็บขนขยะ 15.66% รองลงมาคือ การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 

10.57% การรักษาความปลอดภัย 4.88% สวนการลดตนทุนของภาครับเมื่อเทียบจากราคากลาง

ที่ต้ังพบวา โครงการกอสรางซอมแซมถนนสามารถชวยลดตนทุนไดสูงสุดคือ 3.83% รองลงมาคือ 

การเก็บขนขยะ 1.23% การรักษาความปลอดภัย 0.38% และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน 0% ตามลําดับ โดยเฉล่ียพบวาโครงการกอสรางซอมแซมถนนสามารถชวยลดตนทุนได

เฉล่ีย 0.81 % 

ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา การทําสัญญาจางทําใหการดําเนินกิจกรรมการกอสราง

และซอมแซมถนน กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน มีประสิทธิผลดานคุณภาพการใหบริการมากข้ึน เนื่องจากทั้ง 3 กิจกรรม เทศบาล

สามารถกําหนดมาตรฐานดานคุณภาพไดชัดเจน และสามารถวัดผลไดงายและเปนรูปธรรม อีกทั้ง

ผูประกอบการเอกชนในพื้นที่มีเปนจํานวนมาก มีประสบการณในการใหบริการ มีบุคลากรที่มี

คุณภาพ และมีสภาวะการแขงขันระหวาผูประกอบการดวยกันเอง ขณะท่ีกิจกรรมการเก็บขนขยะ

มีคุณภาพการบริการที่ดอยกวาเนื่องจากผูประกอบการขาดประสบการณ ขาดแคลนบุคลากรจน

ตองใชแรงงานตางดาว บุคลากรขาดคุณภาพเนื่องจากมีการเขา-ออกงานบอย และไมมีภาวะของ

การแขงขันระหวางผูประกอบการดวยกันเอง  

ดานการเทาเทียมของการไดรับบริการพบวา การกอสรางซอมแซมถนน การบํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ประชาชนไดรับการบริการที่เทาเทียมกันเนื่องจากเปนบริการ

สาธารณะท่ีใครจะเขาไปใชก็ไดแลวแตความตองการ แต การเก็บขนขยะความเทาเทียมกันดอย

กวา ประชาชนท่ีอยูในซอยเอกชนไมไดเขาไปเก็บขยะทุกวันเหมือนประชาชนท่ีอยูบนถนนใหญจึง

ทําใหประชาชนที่อยูในซอยเกิดความเดือดรอนทั้งกล่ิน เช้ือโรค จํานวนขยะสะสม สวนการรักษา

ความปลอดภัยไดรับการบริการที่เทาเทียมกันดีกวา 

ดานตรงตามที่ตกลงไวในสัญญา พบวา 3 โครงการคือ การกอสรางซอมแซมถนน การ

รักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ทํางานตรงตามที่ตกลงไวใน

สัญญามากกวาเนื่องจากมีการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานทําใหเอกชนจะให

ความสําคัญกับสัญญาเปนอยางมาก ดังนั้นการเขียนขอตกลงในสัญญาใหละเอียดชัดเจนจึงมี

ความสําคัญ ถาเทศบาลเขียนคลุมเครือก็จะทําใหเปนชางโหวใหเอกชนหาผลประโยชนได สวน

การเก็บขนขยะตรงตามที่กําหนดในสัญญานอยกวาเมื่อเทียบกับเทศบาลดําเนินการเอง 
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4.7  สรุปกรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก 
 

เทศบาลนครพิษณุโลกไดนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในการบริการสาธารณะประเภทตาง 

ๆ แทนการบริการดวยเทศบาลเนื่องจาก 1) ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542   2) 

จํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอกับปริมาณงาน แตไมสามารถรับเพิ่มไดอันเนื่องมาจาก

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดเพดานรายจาย คา

เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง

เอาไวไมใหเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายไดไมรวมเงินอุดหนุน  3) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความ

ชํานาญสําหรับภารกิจบางประเภทที่รับถายโอนเพิ่มข้ึน 4) ติดขัดเร่ืองระเบียบพัสดุ ทําใหการ

จัดบริการสาธารณะบางประเภท ไมมีประสิทธิภาพ  5) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดบริการ

สาธารณะเนื่องจากการใหบริการของพนักงานเทศบาลเองจะมีความลาชากวาพนักงานของเอกชน

ที่เปนคูสัญญาและ 6) ตองการใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของ

เทศบาลมากข้ึน 

การใชวิธีการทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะแทนเทศบาลฯ ทําให

เทศบาลนครพิษณุโลกสามารถลดตนทุนลงไดรอยละ 15.66 ของคาใชจายที่เทศบาลดําเนินการเอง  

แตคุณภาพการบริการ ความเทาเทียมในการบริการ และ ประชาชนไดรับบริการตรงตามที่ไดตกลง

กันไวในสัญญา ดอยกวาที่เทศบาลฯดําเนินการเอง  

การใชวิธีการทําสัญญาจางในการกอสรางและซอมแซมถนนทําใหเกิดประสิทธิผลใน

การลดตนทุนของภาครัฐ คุณภาพการบริการดีกวา สรางความเทาเทียมในการไดรับบริการใหกับ

ประชาชน และตรงตามขอตกลงในสัญญา   

 การใชวิธีการทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยทําใหเทศบาลฯ 

สามารถลดตนทุนลงไดคิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.87 เม่ือเทียบกับตนทุนเทศบาลฯดําเนินการเอง 

ทําใหคุณภาพในการใหบริการดีกวา มีความเทาเทียมของการไดรับบริการของประชาชนดีกวา   

และ มีประสิทธิตรงตามขอตกลงในสัญญามากกวา เทศบาลฯดําเนินการเอง 

การทําสัญญาจางสําหรับกิจกรรมดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน 

ทําใหเทศบาลสามารถลดตนทุนในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนลงได

รอยละ 10.57 เมื่อเทียบกับเทศบาลดําเนินการเอง คุณภาพบริการที่ดีกวา เนื่องจากการดูแล 

บํารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และประชาชนพึง

พอใจมากกวา มีความเทาเทียมในการใหบริการประชาชน และตรงตามขอตกลงมากกวา 
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เนื่องจากเทศบาลฯสามารถกํากับดูแลใหผูรับจางเอกชนดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาได

อยางเครงครัด 

จากการศึกษาโครงการทั้ง 4 โครงการที่ใชวิธีการทําสัญญาจางคือการเก็บขนขยะ การ

กอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง

ถนน พบวาประสิทธิผลของการดําเนินการเมื่อวัดในดานการลดตนทุนของภาครัฐพบวา เม่ือเทียบ

กับที่เทศบาลดําเนินการเองพบวาโครงการที่สามารถชวยลดตนทุนไดมากที่สุดคือการเก็บขนขยะ 

15.66% รองลงมาคือ การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 10.57% การรักษา

ความปลอดภัย 4.87% สวนการลดตนทุนของภาครับเม่ือเทียบจากราคากลางท่ีต้ังพบวา โครงการ

กอสรางซอมแซมถนนสามารถชวยลดตนทุนไดสูงสุดคือ3.83% รองลงมาคือ การเก็บขนขยะ

1.23% การรักษาความปลอดภัย 0.38% และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 0% 

ตามลําดับ โดยเฉล่ียพบวาโครงการกอสรางซอมแซมถนนสามารถชวยลดตนทุนไดเฉล่ีย 0.81 % 

เมื่อพิจารณาดานคุณภาพการใหบริการพบวา โครงการเก็บขนขยะมีคุณภาพที่ดอยวา

ดําเนินการเอง สวนการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มีคุณภาพการใหบริการสูงกวาเทศบาล ดานการเทาเทียมของการ

ไดรับบริการพบวาโครงการเก็บขนขยะเกิดความไมเทาเทียมกันของการใหบริการคือมีความเทา

เทียมกันนอยกวาเทศบาลดําเนินการเอง สวนการกอสรางซอมแซมถนน และการบํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ประชาชนไดรับความเทาเทียมกันของการไดรับบริการ การรักษา

ความปลอดภัยประชาชนไดรับความเทาเทียมกันของการไดรับบริการดีกวา และดานตรงตามที่ได

ตกลงกันไวในสัญญาไวไดพบวา 3  โครงการสามารถไดตรงตามที่ตกลงในสัญญา คือ การกอสราง

ซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ทํางานตรง

ตามที่ตกลงไวในสัญญามากกวา สวนการเก็บขนขยะตรงตามที่กําหนดในสัญญานอยกวาเมื่อ

เทียบกับเทศบาลดําเนินการเอง 

เทศบาลนครพิษณุโลกนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช พบวา ประเภทงานบริการที่นํามาใช

แลวเกิดประสิทธิผลทั้ง 4 ดาน คือการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการ

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน  สวนการเก็บขนขยะไดคุณภาพที่ดอยกวา เกิดความไม

เทาเทียมของการไดรับบริการ และตรงตามตกลงในสัญญานอยกวาดังนั้น การกอสรางซอมแซม

ถนน การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน สมควรใช

วิธีการทําสัญญาจางในการใหบริการประชาชนตอไป สวนการเก็บขยะยังไมเหมาะสมในการใช

วิธีการทําสัญญาจางเนื่องจากไมสามารถควบคุมคุณภาพและความเทาเทียมกันของการไดรับ
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บริการ เนื่องมาจากขาดเอกชนที่มีประสบการณเขามาทําการแขงขัน  เม่ือไมเกิดการแขงขันทําให

ไมเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของเอกชน นอกจากน้ันการเก็บขนขยะเปนงานที่มีการกําหนด

ขอกําหนดในสัญญายาก เนื่องจากเปนงานที่ซับซอนทําใหมีปญหาในการควบคุมงานซึ่งสงผลตอ

คุณภาพงานดวย การเก็บขยะจะสมควรนํามาใชวิธีการทําสัญญาจางถามีปริมาณเอกชนที่เขารวม

แขงขัน และมีการเขียนขอกําหนดในสัญญาที่ชัดเจนกวานี้ ถาเทศบาลนครพิษณุโลกยังคงตองการ

ใชวิธีการทําสัญญาจางเนื่องจากไมสามารถรับพนักงานเขามาในเทศบาลเพ่ิมได ก็ตองพยายาม

สรางใหเกิดการแขงขันหรือมีการควบคุมที่ดี หรือปรับปรุงขอกําหนดในสัญญาใหชัดเจนกวานี้ 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงงานดานการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการ

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน  พบวาประเภทของโครงการที่สําเร็จจะเห็นวาเปนงานที่

มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน วัดไดงายมีการครอบครองสินทรัพยตํ่า  มีการแขงขัน เจาหนาที่

เทศบาลมีความสามารถในการควบคุม มีเอกชนที่มีความประสบการณในการใหบริการสาธารณะ

นั้น ๆ  โดยเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถขยายกิจการที่ใชการทําสัญญาจางที่มีคุณสมบัติดังที่

กลาวขางตน 

 

 

 

 

 



221 

 
บทที่ 5 

 
ผลการวิจัย: กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน 

 
ในบทที่ 5 เปนการนําเสนอผลการวิจัยกรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน ที่ไดเขาไปทําการ

วิจัยเชิงคุณภาพถึงการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง ประกอบดวย 3 สวนคือ 

5.1 การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร

ขอนแกนประกอบดวย สภาพพื้นฐาน เหตุผลในการใชวิธีการทําสัญญาจาง ประเภทงานบริการ

สาธารณะที่ใชวิธีการทําสัญญาจาง   

5.2 การบริการสาธารณะที่ใชวิธีการทําสัญญาจางประกอบดวย 1)การเก็บขน

ขยะ  2) การกอสรางซอมแซมถนน  3) การรักษาความปลอดภัย และ 4) การดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน โดยแตละการบริการสาธารณะจะเสนอผลของประสิทธิผลของ

วิธีการทําสัญญาจาง โดยพิจารณาตามกรอบการวิเคราะห และปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล

วิธีการทําสัญญาจาง 

5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริการสาธารณะทั้ง  4 โครงการและสรุป

ผลการวิจัยกรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

5.1  การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลขอนแกน 
 

สาระสําคัญที่เสนอประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนสภาพพื้นฐานของเทศบาล

นครขอนแกน สวนที่ 2 เหตุผลในการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครขอนแกน และสวนที่ 3 

ประเภทงานบริการสาธารณะที่ใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครขอนแกน รายละเอียดแตละ

หัวขอ มีดังนี้ 
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5.1.1  สภาพพื้นฐานของเทศบาลนครขอนแกน 
เทศบาลนครขอนแกนไดรับการยกฐานะจากเทศบาลเมืองเปนเทศบาลนคร เม่ือวันที่ 25 

กันยายน พ.ศ.2538  มีพื้นที่รับผิดชอบ 46 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม ทั้งส้ิน 116,157 คน 

เปนชาย 55,223 คน หญิง 60,934 คน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 2,525 คน/ตารางกิโลเมตร 

จํานวนครอบครัว 54,256 ครอบครัว (แผนพัฒนาสามป เทศบาลนครขอนแกน, 2553) 

อัตรากําลัง เทศบาลนครขอนแกน มีพนกังานเทศบาล พนกังานครูเทศบาล และลูกจาง 

รวมทัง้ส้ิน จํานวน 1,353 คน  ประกอบดวย 

พนกังานเทศบาลสามัญ   จํานวน  267 คน 

 พนกังานครูเทศบาล   จํานวน  453 คน 

 พนกังานจาง    จํานวน  600 คน 

 ลูกจางประจํา    จํานวน   33 คน 

 โครงสรางอัตรากําลังพนักงานและลูกจางเทศบาลนครขอนแกน มีรายละเอียดดังนี ้

 

ตารางที่ 5.1  โครงสรางอัตรากําลังพนักงานและลูกจางเทศบาลนครขอนแกน 

 

ลําดับ สํานกั/กอง จํานวนพนักงาน 

1 สํานักปลัดเทศบาล 166 

2 กองวิชาการและแผนงาน 37 

3 สํานักการคลัง 116 

4 สํานักการชาง 196 

5 สํานักการสาธารณสุขฯ 325 

6 สํานักการศึกษา 30 

7 กองสวัสดิการสังคม 29 

8 กองการประปา 37 

9 ตรวจสอบภายใน 1 

 รวมทัง้ส้ิน 900 
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เทศบาลนครขอนแกนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ใหต้ังจายเปน

จํานวนเงิน รวมทั้งส้ิน  901,451,754 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ไดดังนี้งบประมาณ

รายจายทั่วไป  เปนจํานวนเงิน รวมทั้งส้ิน  876,343,990 บาท และงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รวมทั้งส้ิน 25,107,764 บาท 

เทศบาลนครขอนแกนไดมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ขอนแกน มีนายพีระพล พัฒนพีระเดช เปนนายกเทศมนตรีนครขอนแกนเปนสมัยที่3 ต้ังแตวนัที ่16 

พฤศจิกายน 2543 เปนตนมา ทําใหมีการบริหารงานที่ตอเนื่องเปนเวลาถึง 10 ป มีรองนายกเทศมนตรี

ที่มีอายุประมาณ 40 กวาซึ่งถือวาเปนชุดผูบริหารที่เปนคนหนุมนักธุรกิจที่มีไฟแรงในการทํางาน

เขามาพัฒนาพัฒนาเทศบาลนครขอนแกนทําใหไดรางวัลอยางตอเนื่อง สังเกตไดจากรางวัล

เกียรติยศที่เทศบาลนครขอนแกนไดรับปพ.ศ.2551 คือ 1)รางวัล องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

การบริหารจัดการดี ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 2)รางวัลดีเดน ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ 

สําหรับกระบวนงานโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ การใหบริการประชาชนตามภารกิจที่

ไดรับถายโอน จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ในการบริหารเทศบาลของนายกเทศมนตรีนครขอนแกนมี วิสัยทัศน คือ "เปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจภาคอีสาน มีสังคมเอ้ืออาธร เรียนรูและนาอยูอยางยั่งยืน" ไดยึดแนวคิด 3 แนวคิดเปน
หลักการพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ
องคกรเทศบาลวาเทศบาลไมไดต้ังข้ึนมาเพื่อควบคุม ส่ังการ หรือตรวจสอบประชาชน เทศบาล
ตองเปนฝายประสานงาน มีบทบาทสงเสริมสนับสนุน เกื้อหนุน อุดหนุน โดยสรางเกราะคุมกันใหพี่
นองประชาชนมีความเขมแข็ง มีบทบาทในการตัดสินใจดวยตัวเองได มีความรูพอเพียงที่จะเปนตัว
ของตนเอง พึ่งตนเอง ใหเกิดความยั่งยืนและตอเนื่อง  2) แนวคิดเมืองนาอยูซึ่งตองประกอบดวย 
การปรับองคกรเทศบาลใหเปนธรรมาภิบาลโดยลดความแข็งตัวของระบบราชการ เพื่อยอมรับ
ความคิดเห็นของประชาชน การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน ใหมีความพรอม รูบทบาทตัวเอง
เขาถึงขอมูล มีความมั่นใจ มีความรู มีโอกาส มีเวทีการแสดงออก ฝกคิดฝกทํา ลองผิดลองถูก  
และการสรางจิตสํานึกทองถิ่นรวม สรางพลังที่มีแนวทางเดียวกัน เนนปรับที่ระบบการศึกษา 3) 
แนวคิดสังคมแหงความเอ้ืออาทรเปนสังคมที่มีความรักและความเขาใจทามกลางความแตกตาง
ของบุคคลในสังคม ทั้งคนมีและคนจน การอุดหนุนคนจน เกื้อหนุนคนมี ใหคนจนอยูดี คนมีอยูได 
ดวยการลดคาใชจายในดานตางๆ เชน การใหเบ้ียยังชีพ โครงการบานมั่นคง การบริการดาน
อนามัย การสงเสริมอาชีพ และสนับสนุน ติดอาวุธใหกับคนมี / นักธุรกิจใหมีความสามารถในการ
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แขงขันสูงข้ึน เชน สงเสริมการคาขายของคนเมืองในดานตางๆ จัดระบบขนสงมวลชนใหสะดวก 
แกไขปญหาการจราจร การวางผังเมือง การใหขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง 

การบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครขอนแกนอยูบนพื้นฐานของความเช่ือวา1)อํานาจ
ของประชาชนไมไดส้ินสุด ณ วันเลือกต้ังการเลือกต้ังเปนเพียงฉันทานุมัติที่ประชาชนมอบหมาย
กลุมคนใหดําเนินการแทนตัวเองแตอํานาจตาง ๆ ยังอยูที่ประชาชน โดยฝายการเมือง มีหนาที่เปน
เพียงตัวแทนที่คอยมีหนาที่จัดการความซับซอน เพื่อนําเงินสวนกลางที่ไดจากภาษีของประชาชนนี้
มาจัดสรร แตอํานาจการตัดสินใจยังอยูที่ประชาชน  2)หัวใจการบริหารคือ การกระจายอํานาจ 
หัวใจการกระจายอํานาจ คือ ประชาชน  การบริหารงานในแตละพื้นที่มีความตองการในการ
บริหารจัดการที่ตางกัน หัวใจการบริหารที่สําคัญที่สุด คือการกระจายอํานาจใหผูที่เกี่ยวของกับ
ความเปนอยูในสถานการณนั้นเปนผูที่รูปญหาและก็แกปญหาเอง แตหัวใจของการกระจายอาํนาจ
ไมใชกระจายมาที่เทศบาลแลวจบหัวใจการกระจายอํานาจ คือ ประชาชน  3)หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน สรางสติใหกอเกิดปญญา และ
ตองมีคุณธรรม นายกเทศมนตรีนครขอนแกน กลาววา 

 
หัวใจการกระจายอํานาจไมใชกระจายมาหาเทศบาล ไมใชเทศบาลเปน

ตัวแทนประชาชนคนใหมจากรัฐบาลมาเปนเทศบาล แตหมายถึงการกระจาย
อํานาจสูประชาชน และในท่ีสุดการบริการอาจจะไมมีถาไมเกิดปญหาต้ังแตตน  

 

เทศบาลนครขอนแกนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนทองถิ่นภายใต

การสรางความมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน จึงไดมีการจัดต้ังชุมชนข้ึนภายในเขตเทศบาล

นครขอนแกนจํานวนทั้งส้ิน 90 ชุมชน แบงเขตพื้นที่ชุมชนออกเปน 4 เขต(โซน) เพื่อใหแตละชุมชน

ไดรับรูขาวสารและเขารวมการดําเนินกิจกรรมกับเทศบาลนครขอนแกนอยางตอเนื่อง และ

นอกจากนั้นเทศบาลนครขอนแกนยังใหชุมชนเปนเสมือนเทศบาลเล็กในเขตเทศบาลใหญคือ

เทศบาลนครขอนแกน ใหชุมชนรับผิดชอบงานที่อยูในเขตชุมชนเพื่อใหชุมชนรวมแกปญหากับ

เทศบาลขอนแกนเปนการสรางความเขมแข็งภาคประชาชนและใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดย

มีประธานชุมชนเปนผูรับหนาที่ไปดําเนินการ โดยแบงเปนชุมชนยอย  ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม  

ชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองและชุมชนหมูบานจัดสรร ซึ่งไดรางวัลประเภทนวัตกรรมการใหบริการ 

ประชาชนตามภารกิจที่ไดรับถายโอน จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ป พ.ศ. 

2551 
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5.1.2  เหตุผลในการใชวธิีการทําสัญญาจาง  
 เทศบาลนครขอนแกนไดรับผลจาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ผลจาก

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว โดยกําหนดใหมีการรับการถายโอนภารกิจหนาที่ในงาน

บางอยาง จากราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การถายโอนภารกิจ 

ประกอบดวยภารกิจใน 6 ดาน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 35 บัญญัติใหการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและ

เงินกูหรือเงินอ่ืนใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละ 40 ของเงิน

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได  

เทศบาลนครขอนแกนประสบปญหาจากปริมาณการถายโอนภารกิจและจํานวนบุคลากร 
นอกจากนี้การขึ้นเงินเดือนใหพนักงานในสมัย ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีทําให
เทศบาลนครขอนแกนไดรับผลกระทบมาก จากการเพิ่มเงินเดือน ทําใหจากที่เทศบาลนคร
ขอนแกน เคยมีสัดสวนเงินเดือนประมาณรอยละ 20 ข้ึนมาเกือบถึงรอยละ 40 ทําใหไมสามารถ
จางแรงงานเพิ่มไดซึ่งเทศบาลนครขอนแกนตองหาทางแกไข  

เทศบาลนครขอนแกนไดนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนโดยใชองคกรชุมชนผานโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ มีการปรับบทบาทของ
เทศบาล เปนการสงเสริมสนับสนุนแทนผูปฎิบัติการโดยมีการพัฒนาความเขมแข็งภาคประชาชน 
เนื่องจากนายกเทศมนตรีนครขอนแกน มีแนวคิด ที่มา ความเชื่อวา 

 
นายกเทศมนตรีไมใชผูมีอํานาจกระทําแทนประชาชนทุกเร่ือง ผมเชื่อวา

อํานาจประชาชนยังอยูที่ประชาชน การกระจายอํานาจที่ดีที่สุดไมไดหมายถึงการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางสูเทศบาลแตเปนการกระจายอํานาจจากเทศบาลสู
ประชาชน โดยคิดวา ทําไมผูที่เดือดรอน ไมสามารถลุกข้ึนมาทําเองได ทําไมผูที่รู
ปญหาดีที่สุด จึงไมใชผูที่แกปญหา  
 
จากแนวความคิดของนายกเทศมนตรีนครขอนแกน จึงเกิดโครงการเทศบาลเล็กใน

เทศบาลใหญ คือ การกระจายอํานาจการบริหารที่คณะผูบริหารพึงมีใหชุมชนและประชาชนไดมี
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ มีงบประมาณในพื้นที่ โดยใชองคกรชุมชนภายใตระเบียบขอ
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กฎหมายที่ไดจัดต้ังข้ึนอยางถูกตอง ทําหนาที่เหมือนเทศบาลเทาที่สามารถจะกระทําไดในเบ้ืองตน
และพัฒนาตอๆไป ดังคํากลาวนายกเทศมนตรีนครขอนแกน 

 
คนที่ทําใหเกิดปญหาคือภาคประชาชนเชนคนหนึ่งมีหนาที่ทิ้งขยะ อีกคน

มีหนาที่เก็บขยะ เก็บเทาไหรมันก็ไมหมด เพราะวาคนทิ้งยังทิ้งอยูแตแคเปล่ียน
หลักคิดวาเนี่ยบานคุณ ถาคุณทิ้งคุณตองเก็บเอง ถาไมอยากเก็บก็ไมทิ้งเร่ียราด 
ดังนั้นการมอบภารกิจใหเคาดูแลทําใหไมเกิดการบริการต้ังแตตนแตเกิดการ
รักษาความสะอาดที่ตนทาง 

 

การบริหารเทศบาลใหญที่มีความสลับซับซอนและความหลากหลายของสังคมเมือง ใน

ปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดทันทวงที และตองสูญเสีย

งบประมาณไปเปนจํานวนมาก จําตองมีโครงสรางในสองระดับ คือ เทศบาลใหญจะกํากับดูแลใน

เร่ืองนโยบายโดยรวมหรือโครงการใหญ ๆ ที่กระทบกับสังคมโดยรวม สวนเทศบาลเล็กก็จะเปน

หนวยตัวแทนเขาไปอยูกับพื้นที่ ใกลชิดกับประชาชนโดยตรง มีอํานาจ ตัดสินใจดําเนินการไดใน

ระดับหนึ่งตองการใหชุมชนเปนผูแกปญหาที่เกิดข้ึนเองและเปนการลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน

ดวยซึ่งถือวาเปนการใหชุมชนเขามาดําเนินการใหบริการประชาชนแทนเทศบาลนครขอนแกนซึ่ง

ถือไดวาเปนการใชวิธีการทําสัญญาจางโดยชุมชน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.1  กระบวนการของเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ 

 

การจัดทําแผนชุมชน ในการที่จะกระจายอํานาจใหแกชุมชนจําเปนตองกาํหนดกฎเกณฑที่

เปนมาตรฐานและภารกิจที่ชัดเจน ชุมชนจะตองจัดทําแผนของชุมชนเพื่อเสนอใหเทศบาล

พิจารณาวามีภารกิจใดที่ชุมชน สามารถดําเนินการเองได และภารกิจใดที่เทศบาลดําเนินการเอง 

ซึ่งในการจัดทําแผนชุมชนจะตองผานการประชาคมและมีการกําหนดปญหา ความตองการที่

ชัดเจน โดยมีกระบวนการที่สามารถยอมรับได และเทศบาลจะตองใหการสนับสนุนในเร่ืองนี้อยาง

จริงจัง  

เมื่อไดแผนชุมชนแลวจะเขาสูกระบวนการพิจารณากระจายอํานาจสูชุมชน ทั้งการถาย

โอนภารกิจและงบประมาณ โดยเทศบาลจะตองจัดกลุมภารกิจตามความเหมาะสมและพิจารณา

วาจะมอบอํานาจใหกับชุมชนในลักษณะไหน มากนอยเพียงไร โดยเฉพาะอยางยิ่งเงื่อนไขในเร่ือง

เวลา การนําแผนไปสูการปฏิบัติจะตองมีองคกรรองรับที่ชัดเจนทั้งในระดับเทศบาลและระดับ

ชุมชน โดยใชแผนกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจสูชุมชนเปนแนวทางการ

ดําเนินงาน  

กระบวนการของ เทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ 
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การติดตามและประเมินนผล โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจสู

ชุมชน ภายใตโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ ฝายสงเสริมการมีสวนรวมและกระจายอํานาจ 

ไดวางระบบการดําเนินงาน ออกเปน 2 ชวง คือ ชวงของการติดตามและประเมินผลโครงการ ใน

สวนของการติดตามโครงการของชุมชนนั้น จะดําเนินงานโดยผานทีมงานที่ประกอบ ไปดวย

เจาหนาที่ของทุกสํานัก กอง ที่จัดต้ังข้ึน ซึ่งการติดตามจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อ

เทียบกับเวลา และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานโครงการเม่ือเทียบกับ

เปาหมายที่กําหนดไวของโครงการ 

สําหรับการประเมินผลโครงการชุมชน จะดําเนินการในชวงการดําเนินการโครงการสิ้นสุด

แลว ซึ่งจะประเมินผลวาโครงการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมมีวงจรกระบวนการ

ติดตามดําเนินการโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญดังนี้  

การประเมินผลวาโครงการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมโดยวิธีการประเมิน

ผลสําเร็จโครงการแบบสมดุล หรือ เรียกวา Balanced Scorecard (BSC) โดยผานมุมมองการ

วัดผลจาก ส่ีมุมมอง ไดแก 1) ดานการเรียนรู และพัฒนาทักษะในการดําเนินงาน 2)ดานการ

บริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3)ดานการจัดการงบประมาณอยาง

คุมคา และ 4)ดานการสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนในชุมชน ทั้งนี้จะดําเนินการรายงานผล

การติดตามและประเมินผลตอคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน เดือนละ 1 คร้ัง เปนประจํา  

งานบริการสาธารณะท่ีใชวิธีวิธีการทําสัญญาจางโดยองคกรชุมชนของเทศบาลนคร

ขอนแกนในการกระจายภารกิจบางอยางใหชุมชนสามารถดําเนินการเองและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่

ดีกวานั้น ไดกอเกิดข้ึนจากประสบการณที่มีการส่ังสมมาเปนเวลานาน โดยถูกผลักดันดวยความ

พยายามที่จะตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว ตรงความตองการของ

ประชาชน และเขามามีสวนรวมไดอยางเต็มใจ เพื่อใหพี่นองประชาชน ผูประสบปญหาและ

แกปญหาไดดวยตนเอง สรางใหชุมชนเขมแข็งและดูแลตัวเองไดโดยการปองกันไมใหเกิดปญหา 

มากกวาที่ไปนั่งแกปญหาที่ปลายเหตุ อีกทั้งยังเกิดกระบวนการเรียนรูในการทํางานเปนทีม มีจิต

สาธารณะบริหารจัดการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย สรางความรูสึกเปนเจาของ เกิดจิตสํานึก

รักทองถิ่น เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและการคิดครอบคลุม มีอัตลักษณและวัฒนธรรม ของ

ตนเองซึ่งที่ผานมาเทศบาลนครขอนแกนไดมีการกระจายอํานาจสูชุมชนมาต้ังแต ป 2540 โดย

เทศบาลใหชุมชนดําเนินการและมีการขยายใหชุมชนเขามาดําเนินการเพิ่มมากข้ึนทุกปตามภารกิจ

ตาง ๆ นายกเทศมนตรีนครขอนแกน ใหความเห็นวา 
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ส่ิงที่ไดจากโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ คือการที่ชาวบานไป

กวาดถนนหนาบานตนเองและเพื่อนบานไประยะหนึ่ง เกิดการเปล่ียนแปลงคือ 

เพื่อนบานนําน้ําออกมาใหด่ืม ทําใหเกิดความรัก เอ้ืออาทร สามัคคีในชุมชน มัน

ไมไดทําไดในวันเดียวแตตองใชเวลา แคนี้ผมก็พอใจแลว 

 

เทศบาลนครขอนแกนไดมีการใชวิธีการทําสัญญาจางโดยใชองคกรชุมชนเปนผูเขามารับ

หนาที่ใหบริการแทนเทศบาลโดยมีการทําสัญญาตกลงจางกับชุมชนที่มีความพรอมในการ

ใหบริการสาธารณะในแตละดานกับประชาชนในชุมชนเองโดยมีการประชุมผานประชาคม โดย

เทศบาลจายเงินเปนคาแรงใหกับองคกรชุมชนนั้นตามตนทุนที่เทศบาลเคยทํา ผานประธานชุมชน

ที่รับการเลือกต้ังทุก 2 ป ใหโอกาสคนที่วางงานในชุมชนมีสิทธิ์กอน การสนับสนุนชุมชนเขามา

ทํางาน  มีการตั้งฝายสงเสริมการมีสวนรวมและกระจายอํานาจข้ึนมาเพื่อประสานงานและดําเนิน

โครงการนี้โดยเฉพาะ 

 นายกเทศมนตรีนครขอนแกนกลาววากุญแจสําคัญในการนําชุมชนเขามาใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนแทนเทศบาลประสบความสําเร็จ คือ 1)ผูบริหารตองรอคอยไดตองเขาใจวา

กระบวนการเติบโตของทุกเร่ืองจะตองผานกระบวนการการลองผิดลองถูก  ตองใชเวลาในการรอ

ใหระบอบประชาธิบไตยปรับตัว รอใหชุมชนพัฒนาประสบการณและเพิ่มจํานวนชุมชนที่มี

ความสามารถดําเนินการเองไดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  2)ใจนายกตองมีหัวใจการกระจายอํานาจอยาง

แทจริง นอกจากนั้นการมีความตอเนื่องทางการเมืองก็จะสามารถทําใหการพัฒนาเปนไปอยาง

ตอเนื่อง 

  

ตองยอมรับวาเรายึดอํานาจการบริการสาธารณะจากชาวบานมานาน

แลว ชุมชนเทศบาลขอนแกนไมตางจากที่อ่ืน ประธานชุมชน บางพวกก็ดีต้ังใจ

ทํางาน บางพวกก็ต้ังใจอยากไดคอมมิสชั่น บางชุมชนอยากทํางานขยันแตก็ทํา

ไมสําเร็จเพราะเคาไมมีทักษะในการบริการ แตในที่สุด ทนกระบวนการในระบอบ

ประชาธิปไตยไดไหมวา ถึงเวลาระบอบประชาธิปไตยจะเลือกคนที่มีคุณภาพเอง 

อีกไมเกิน 2 ป ประชาชนก็แยกออกวาคนไหนข้ีโกง ขยันทํางาน  ซื่อสัตย 

ประชาชนก็จะเลือกประธานชุมชนที่คิดวาดีเขามาแทน เมื่อเราลองผิดลองถูกเรา

ก็จะมีชุมชนที่ทําไดคอนขางดีสัก 10 ชุมชนแลวก็เอานํ้าดีเหลานี้ไปคอย ๆ สลาย

น้ําเสีย ทําใหเคาเห็นเปนตัวอยางโดยการยกยองชุมชนที่ทําดี นายกตองมีหัวใจ
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การกระจายอํานาจตองไมเห็นแกผลประโยชนรับเงินใตโตะกับผูรับเหมา อีก

ประการคือเทศบาลนครขอนแกนมีการเมืองที่เขมแข็งมาก ไมมีนักการเมือง

ระดับชาติมาคอยส่ังซายหัน ขวาหัน ที่นี่การเมืองนิ่งเปนพี่เปนนอง นายกก็

ทํางานไดเต็มที่แทนที่จะตองมานั่งคิดรักษาเกาอ้ีตัวเอง 

 

นอกจากนั้นปลัดเทศบาลนครขอนแกนยังใหความเห็นถึงการดําเนินการโครงการเทศบาล

เล็กในเทศบาลใหญใหประสบความสําเร็จ  มีวัฒนธรรมเทศบาลนครขอนแกนที่เขมแข็ง สรางให

เกิดความรับผิดชอบ เขาใจการกระจายอํานาจจึงจะสามารถสรางใหชุมชนเขมแข็งได 

 

 กอนที่ชุมชนจะเขมแข็งนั้น จะตองสรางวัฒนธรรมขององคกรใหเขมแข็ง

กอน นายกเทศมนตรีนครขอนแกนทานมีนโยบายในการสรางใหเจาหนาที่เขาใจ

การทํางานเนนใหเกิดความรับผิดชอบ เขาใจการกระจายอํานาจ เมื่อสรางให

เทศบาลนครขอนแกนเขมแข็ง จึงลงไปสูพี่นองประชาชน สรางใหชุมชนเขมเข็ง 

โดยผูบริหารตองมีความจริงใจ และมีความต้ังใจสูง ที่นี่มีการเปดเวทีรับฟง

ความเห็นบางปไมตํ่ากวา 400 เวที ถาเราไมโปรงใสจริงเราคงไมกลาเปดเวทีรับ

ฟงความเห็นจากประชาชน 

 

จากผลการวิจัยสรุปไดวา เหตุผลหลักที่เทศบาลนครขอนแกนเลือกใชวิธีการทําสัญญาจาง 

โดยใชชุมชนเปนผูดําเนินการ คือ  

1)  ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542    

2)  จํานวนบุคลากรที่ไมอยูไมเพียงพอกับปริมาณงาน แตไมสามารถรับเพิ่มไดอัน
เนื่องมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดเพดาน
รายจาย คาเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 
และลูกจางเอาไวไมใหเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายไดไมรวมเงินอุดหนุน   

3)  การลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน โดยใหชุมชุนคือเทศบาลเล็กจะเปน
ตัวแทนเขาไปอยูกับพื้นที่ ใกลชิดกับประชาชนโดยตรง มีอํานาจ ตัดสินใจดําเนินการไดในระดับ
หนึ่งตองการใหชุมชนเปนผูแกปญหาที่เกิดข้ึนเอง 

4)  สรางความเขมแข็งภาคประชาชนและใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตองการ
กระจายอํานาจจากเทศบาลสูชุมชนและประชาชน  
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5)  เปนการกระจายรายไดลงสูชุมชน ลดการวางงานและลดการยายถิน่เพือ่ไปหา

งานทําขางนอก และ 

6)  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะเน่ืองจากการชุมชนใหบริการเอง 

จะทราบรายละเอียด ปญหา และทางแกไดดีกวางพนักงานเทศบาลเอง 
 

5.1.3  ประเภทงานบริการสาธารณะทีใ่ชวิธกีารทําสัญญาจาง 
         ของเทศบาลนครขอนแกน 
เทศบาลนครขอนแกนเปนเทศบาลที่มีแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการการกระจาย

อํานาจใหแกชุมชน เร่ิมตนจากแผนนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน ที่จะ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการกระจายอํานาจใหแกชุมชนในเขตเทศบานครขอนแกน ดวยเห็นวา 

หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการเมือง คือ ประชาชน ประชาชนคือเจาของพื้นที่ เจาของปญหา 

คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลเปนเพียงสวนผลักดันและสนับสนุนใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง

ได การกระจายอํานาจที่แทจริง คือ ตองเขาสูชุมชนและประชาชน จึงไดจัดการประชุมทําแผน

ชุมชน ข้ึนระหวางวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2548 ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งแผนชุมชนที่ได เปนการ

นําเสนอของชุมชนตอเทศบาลนครขอนแกน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน จึงมีแนวคิดให

นําแผนชุมชนที่ไดดังกลาวมาสูกระบวนการดําเนินการ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบเปนโครงการนํารอง 

“เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ” อยางเปนรูปธรรมโดยกอนหนานี้ชุมชนมีการทํางานชวยเหลือกัน

อยูแลว  

เทศบาลนครขอนแกนไดคัดเลือก ชุมชนยอยบะขาม เปนชุมชนนํารองที่จะดําเนินการตาม

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกชุมชน ซึ่งโครงการที่ชุมชนนํารอง มีทั้งส้ิน 17 โครงการ   

(19 กิจกรรม) ประกอบดวย1) รักษาความปลอดภัย 2) รักษาความสะอาดในชุมชน  จัดเก็บ

คาธรรมเนียมขยะ  ดูแลความสะอาดถนน 3) ศูนยเรียนรูคอมพิวเตอร 4) หองสมุดชุมชน 5) วันพอ

แหงชาติ 6) วันเด็กแหงชาติ 7) เวทีประชุมชุมชน 8) ปรับปรุงอาคารศูนยเรียนรูศาลปูตา 9) หนา

บานนามอง 10) ลอกทอระบายน้ํา 11) สงเสริมอาชีพ-ยาหมองน้ํา, เบเกอร่ี 12) อบรมเชิง

ปฏิบัติการ อสม.13) อบรมเยาวชนตานยาเสพติด 14) ซอมแซมบอพัก–ฝาทอระบายน้ํา 15) รดน้ํา

ดําหัวผูสูงอายุ 16) บุญเบิกบานไหวศาลปูตา 17) วันแมแหงชาติ 

ชุมชนบะขามไดมีการดําเนินโครงการมา ต้ังแตเดือนตุลาคม 2548 เปนตนมา ซึ่งชุมชนจะ

ดําเนินการรายงานผลของโครงการตอชุมชนเปนประจําทุกเดือนและมีการรายงายผลการ

ดําเนินงาน 3 เดือนตอ 1 คร้ัง ตอเทศบาลใหญซึ่งมีผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ประกอบดวย 

นายกเทศมนตรีนครขอนแกน ปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาล ฝายสงเสริมการมีสวนรวมและ
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กระจายอํานาจ โดยเทศบาลใหชุมชนดําเนินการและมีการขยายใหชุมชนเขามาดําเนินการเพิ่ม

มากข้ึนตามภารกิจตางๆ และตามความพรอมของชุมชน นายกเทศมนตรีนครขอนแกน กลาววา 

 
ประเภทของงานที่จะบรรจุเปนภารกิจในโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาล

ใหญ จะมีเกณฑในการคัดเลือกวาตองเปนโครงการที่ชุมชนสามารถทําไดดีกวา
เทศบาลนครขอนแกน แกปญหาไดตรงจุดกวาเนื่องจากอยูในพื้นที่ เม่ือไดภารกิจ
ที่คิดวาเทศบาลดําเนินการไดยังไมดีและมีแนวโนมวาชุมชนจะทําไดดีกวาก็จะมี
การดําเนินงานทดสอบเปรียบเทียบในแตละภารกิจโดยใช Balance Score Card 
เปนตัวตัดสินคือตองจายเงินเทากันหรือนอยกวา ข้ันตอนการบริการที่ลดลง 
ความพึงพอใจของประชาชน  มีการเรียนรู  จึงพัฒนาเปนโครงการนํารองวา
ชุมชนจะมีความสามารถในการดําเนินงานแทนเทศบาลนครขอนแกนได เมื่อ
ประเมินผลผานจึงบรรจุภารกิจนั้นเขาโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ 
 
ในการดําเนินการตามแนวคิดเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญนั้นจะตองมีการจัดทําแผนและ

นําไปสูการปฏิบัติซึ่งเปนเร่ืองที่ไมงายนัก จึงไดกําหนดกิจกรรมและแนวทางในการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม มีคูมือปฏิบัติในการขอรับเงินอุดหนุนในภารกิจ ที่ชุมชนขอดําเนินการ
จากเทศบาลนครขอนแกน หลักเกณฑเงื่อนไขในการขอรับเงินอุดหนุน โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมและเพิ่มรายไดใหทองถิ่น โดยผูรับผิดชอบโครงการ คือ 
ผูแทนคณะกรรมการชุมชนยอยอยางนอยจํานวน 3 คน ไดแก ประธานชุมชน รองประธานชุมชน 
หรือคณะกรรมการชุมชนที่ไดรับการแตงต้ังจากเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งเปนผูแทนของชุมชนใน
การรับผิดชอบดําเนินงานโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมและ
เพิ่มรายไดใหทองถิ่น ต้ังแตการรับเงินอุดหนุน การดําเนินงานตามโครงการ การเขารวมติดตาม
ประเมินผลโครงการ สวนผูสนับสนุนโครงการ หมายถึง นายกเทศมนตรีนครขอนแกน หรือผูทีไ่ดรับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครขอนแกน โดยเงินอุดหนุน คือ เงินอุดหนุนชุมชนที่เทศบาลนคร
ขอนแกนจายใหกับชุมชนที่เขารวมโครงการเปนรายเดือนตามเกณฑที่พิจารณา 

การใชวิธีวิธีการทําสัญญาจางโดยองคกรชุมชนของเทศบาลนครขอนแกนผานโครงการ
เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญถือวาเปนวิสัยทัศน มุมมองของนายกเทศมนตรีนครขอนแกน และ
ทีมงานที่สวนใหญเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยูในวัยทํางานอายุประมาณ 40 ป ที่ตองการ
เขามาเพื่อพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน  มีการสงประธานชุมชนเขาไปฝกอบรมภาวะผูนํา เพื่อ
สรางใหประธานชุมชนมีความสามารถที่จะดําเนินงานและบริหารงานไดโดยปจจุบันในปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 เทศบาลนครขอนแกนไดถายโอนภารกิจใหชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จาํนวน  90  
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ชุมชนรับไปดําเนินการ  จํานวน  12  ภารกิจ เปนเงินจํานวน 25,131,459 บาท ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5.2  สรุปแผนปฏิบัติการ โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ ปงบประมาณ  2553 

 

ปงบประมาณ  2553 

จํานวน เปาหมาย จํานวน ลําดับที่                    ภารกิจ 

ชุมชน (กิจกรรม) งบประมาณ 

หนวยงาน 

1. การปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรในชุมชน 24 57 816,600 สํานักการชาง 

2. การดูแลสวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน 22 29 3,867,960 สํานักการชาง 

3. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน    

สํานักการ

สาธารณสุข 

  

ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดของ

ชุมชน      

   - การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ 81 81 2,010,288   

  

 - การดูแลสิ่งแวดลอม (ทําความสะอาดถนน  

   ในซอย) 81 81 4,466,880   

   - การดูแลถนนสายหลัก 45 53 4,641,960   

4. การเก็บขนขยะโดยชุมชน 3 3 1,227,600 

สํานักการ

สาธารณสุข 

5. การสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในชุมชน 3 3 113,800 สํานักการศึกษา 

6. การวางทอระบายนํ้าในชุมชน 58 85 2,503,410 สํานักการชาง 

7. การขุดลอกทอระบายน้ําในชุมชน 50 96 1,710,631.20 สํานักการชาง 

8. การปรับปรุงภูมิทศันในชุมชน 42 81 362,570 สํานักการชาง 

9. 

 

การออกกําลังกายในชุมชน 

 

5 

 

5 

 

171,000 

 

สํานักการ

สาธารณสุข 

10. การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชน 9 9 446,760 สํานักปลัดเทศบาล 

11. อบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน 90 97 1,940,000 กองสวัสดิการสังคม 

12. กิจกรรมการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณ ี       กองสวัสดิการสังคม 

 

ในชุมชน 

วันขึ้นปใหม 37 37 74,000  
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 
        

ปงบประมาณ  2553 

จํานวน เปาหมาย จํานวน ลําดับที่                ภารกิจ 

ชุมชน (กิจกรรม) งบประมาณ 

หนวยงาน 

 

 จากตารางที่ 5.2 พบวา ภารกิจที่มีจํานวนชุมชนเขารวมมากที่สุดคืออบรมแนวทางการ

พัฒนาชุมชน เขารวมทุกชุมชนจํานวน 90ชุมชน รองลงมาคือการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ การ

ดูแลส่ิงแวดลอม (ทําความสะอาดถนนในซอย) และการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ เนื่องจากดําเนินงาน

ไดงายและเปนเร่ืองใกลตัว สวนภารกิจที่มีชุมชนเขารวมนอยที่สุดคือ การเก็บขนขยะโดยชุมชน มี

จํานวน 3 ชุมชน เนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความซับซอนตองใชการบริหารงาน เปนงานที่ไมคอยมี

ผูสนใจจะทําเนื่องจากตองอยูกับขยะ  สวนกิจกรรมที่มีงบประมาณมากที่สุดคือ การดูแลถนนสาย

หลัก การดูแลส่ิงแวดลอม (ทําความสะอาดถนนในซอย) และการดูแลสวนสาธารณะ/เกาะกลาง

ถนน สวนที่มีงบประมาณนอยที่สุดคือ การสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในชุมชน  การออกกําลัง

กายในชุมชน  และการปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาถึงโครงการที่ศึกษาจํานวน 4 โครงการคือการเก็บขนขยะโดยชุมชน  การ

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรในชุมชน  การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชน  และการดูแล

สวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน พบวา การเก็บขนขยะโดยชุมชน มีชุมชนเขารวม 3 ราย มูลคา

1,227,600 บาท การปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรในชุมชน มีชุมชนเขารวม 24 ราย มูลคา 816,600 บาท 

 วันเด็กแหงชาติ 47 47 99,000  

 บุญประเพณี/บุญเบิกบาน 57 53 228,000  

 การรดนํ้าขอพรผูสูงอาย ุ 75 73 157,000  

 วันแมแหงชาติ 37 37 72,000  

 วันพอแหงชาติ 17 17 37,000  

 งานสมโภชสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 26 26 98,000  

 บุญผะเหวด(บุญมหาชาติ) 34 9 42,000  

 วันลอยกระทง 7 4 40,000  

 บุญเดือนหก 4 1 5,000 852,000 

 รวมท้ังสิ้น  984 25,131,459  
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การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชน มีชุมชนเขารวม 9 ราย มูลคา 446,760 บาท  การดูแล

สวนสาธารณะ/เกาะกลางถนนมีชุมชนเขารวม 22 ราย มูลคา 3,867,960 บาท ตามลําดับ 
 จากประเภทงานที่มีการถายโอนภารกิจใหชุมชนเปนผูดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนคร

ขอนแกนใหความเห็นวา กวาดถนนดูแลถนนชอบที่สุดเนื่องจากไปกวาดถนนหนาบานแลวไดน้ํา

ทานจากเจาของบาน เปนความสมานฉันท สันติสุขที่บานเราไมมี รองลงมาคือการเกบ็ขนขยะเพรา

ชุมชนจะรูวาบานไหนมีงานตองเก็บกอน ตรงไหนขยะมากนอยเปนการออกแบบมาเปน เทเลอร

เมดไมใชแมสโปรดัก  สวนโครงการที่ยังไมคอยดีคือ การรักษาความปลอดภัยเพราะระบุเนื้องาน

คอนขางยาก 
 

 ผมชอบโครงการกวาดถนนแลวไดน้ํา เปนตัวอยางที่พูดบอยไดน้ําแกว

หนึ่งถือเปนความสมานฉันท สันติสุขที่บานเรามันไมคอยมี เวลาคนเราไววางใจ

กันเอาใจถึงกัน ดังนั้นน้ําแกวหนึ่งถือวามีคุณคาสําหรับผม รองลงมาคือเร่ืองการ

เก็บขนขยะ การที่เคาบริการโดยตองบริหารรถขนขยะหนึ่งคันแลวเคารูวาบานนี้

แตงงานเมื่อวานเคาก็ไปเก็บขยะออกมากอน รูวาตรงไหนขยะเยอะตองเก็บวันละ 

2 รอบ  มันออกแบบมาเปน เทเลอรเมดไมใชแมสโปรดัก  สวนโครงการที่ยังไม

คอยดีคือ การรักษาความปลอดภัยเพราะระบุเนื้องานคอนขางยาก ถามองในเชิง

ไมดีอาจจะกลายเปนวาไปจางหัวคะแนนไปนั่งเลนได  

 

  ปจจุบันเทศบาลนครขอนแกน ไดถายโอนภารกิจใหชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน  จํานวน  90  ชุมชนรับไปดําเนนิการ  จํานวน  12  ภารกิจ คือการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ในชุมชน การดูแลสวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาส่ิงแวดลอมและเพิ่มรายไดของชุมชน การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ การดูแลส่ิงแวดลอม 

(ทําความสะอาดถนนในซอย) การดูแลถนนสายหลัก การเก็บขนขยะโดยชุมชน  การสงเสริมการ

พัฒนาการศึกษาในชุมชน การวางทอระบายน้าํในชุมชน การขุดลอกทอระบายน้าํในชุมชน  การ

ปรับปรุงภูมิทศันในชุมชน การออกกําลังกายในชมุชน  การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชน  

อบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน   กจิกรรมการอนุรักษขนบธรรมเนยีมประเพณี สวนโครงการที่อยู

ในระหวางการทดสอบเปรียบเทียบคือ การบํารุงไฟฟาสาธารณะ 
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 5.2  โครงการเก็บขนขยะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครขอนแกน 
 

สาระสําคัญที่เสนอประกอบไปดวย  4 สวน คือ สวนที่ 1 สภาพพื้นฐานของโครงการเก็บ

ขนขยะของเทศบาลนครขอนแกน สวนที่ 2 การดําเนินงานของโครงการเก็บขนขยะโดยวิธีการทํา

สัญญาจางสวนที่ 3 ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง และสวนที่ 4 ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง รายละเอียดแตละหวัขอมี

ดังนี้ 

 
5.2.1  สภาพพื้นฐานของโครงการเก็บขนขยะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 
เทศบาลนครขอนแกน มีปริมาณขยะที่เก็บขนไดในเขตเทศบาลมีปริมาณ 165.35 ตัน / วนั 

มีการกําจัดขยะของเทศบาลนครขอนแกนคือการฝงกลบที่ที่ดินของเทศบาเองหางจากเขตเทศบาล 

17 กิโลเมตร การจัดการเก็บขนขยะประกอบดวย 2 สวนคือ เก็บขนขยะโดยพนักงานเทศบาล และ

เก็บขนขยะโดยชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 5.3  แสดงการเก็บขนขยะโดยพนักงานเทศบาล 

  

พ.ศ. การเก็บขนขยะ 
 จํานวนรถ พนักงาน พนักงาน จํานวน น้ําหนัก/ 

 (คัน) ขับรถ เก็บขน เที่ยว วัน 
  (คน) (คน) เฉลี่ย/วัน (ตัน) 

2448 38 37 78 92 136.24 

2549 43 36 76 108 135.81 

2550 40 32 71 131 153.15 

2551 48 37 97 122 159.96 

2552 52 38 97 113 165.3 

 

จากตาราง 5.3 พบวาปริมาณขยะของเทศบาลที่จัดเกบ็ไดเพิ่มข้ึนทกุปเนื่องจากเปนเมือง

ศูนยกลางทางการศึกษา การคาขายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยและยังมกีารเพิ่มจํานวน

พนกังานในชวงป พ.ศ. 2550 
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ตารางที่ 5.4  แสดงการเก็บขนขยะโดยชุมชน 

  

พ.ศ. การเก็บขนขยะ 
 จํานวนรถ พนักงาน พนักงาน จํานวน น้ําหนัก/ 
 (คัน) ขับรถ เก็บขน เที่ยว วัน 
  (คน) (คน) เฉลี่ย/วัน (ตัน) 

2448 - - - - - 

2549 1 1 4 4 3.8 

2550 2 2 9 7 10.3 

2551 3 3 13 10 16.7 

2552 3 3 13 10 18.13 

 

จากตารางที่ 5.4 พบวาชุมชนไดเร่ิมเขามาทําการเก็บขนขยะเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยมีชุมชน

เดียวคือชุมชนบานบะขามตอมาในป 2550 มีชุมชนสามเหล่ียม 4 เขามารวมใหบริการ โดยจะ

พบวาปริมาณขยะไดเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากชุมชนสามเหล่ียม 4 มีจํานวนขยะที่ตองเก็บมากกวา และ

ในป 2551 ไดมีชุมชนโนนชัยเขามารวมจัดเก็บขนขยะโดยจะมีปริมาณการเก็บขนขยะใกลเคียงกับ

สามเหลี่ยม 4 พบวาชุมชนใชพนักงานทั้งหมด 16 คนที่สามารถชวยลดจํานวนพนักงานใหกับ

เทศบาลนครขอนแกน 

ปริมาณขยะในเทศบาลนครขอนแกนเพิ่มข้ึนตลอดเนื่องจากเปนศูนยกลางทางการศึกษา

และการคมนาคมเมื่อเทศบาลนครขอนแกนไดใชวิธีการทําสัญญาจางโดยองคกรชุมชน ผาน

โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ จากนโยบาย “ขยะเกิดที่ไหน กําจัดที่นั่น” ใหประชาชนมี

สวนรวมในการจัดการขยะแบบครบวงจร เปนการลดการสรางและนําไปใชประโยชน เพื่อลด

ปริมาณขยะ  การเก็บขนขยะดวยตนเองจะชวยลดปญหาการตกคาง มีระบบกําจัดขยะแบบแยก

ศูนยเพื่อลดการขนขยะไปกําจัดนอกเมืองผนวกกันนโยบายการกระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดการปญหาตนเอง วานาจะสามารถจัดการปญหาไดตรงตามความตองการของชุมชน 

แทนการใหคนอ่ืนมาแกปญหาใหตนเอง ภายใตแนวคิด เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ เปดโอกาส

ใหชุมชนเสนอตัวในการจัดบริการเก็บขนขยะ โดยรับการสนับสนุนจากเทศบาล นอกจากนั้นยัง

สามารถชวยลดจํานวนขยะเนื่องจากชุมชนมีการรณรงคคัดแยกขยะมาขายทําใหเทศบาลมีขยะท่ี

ตองดําเนินการกําจัดลดลง รองปลัดเทศบาลนครขอนแกน ใหความเห็นวา 
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เทศบาลนครขอนแกน มีปริมาณขยะที่ตองเก็บเพิ่มข้ึนทุกป จากจํานวน

คนที่มากข้ึน ทําใหตองเพิ่มเครื่องจักร พนักงาน คาใชจายทั้งนั้น  เมื่อชุมชนเขา

มารวมทําการเก็บขยะเขาเปนคนทิ้งขยะเอง ประธานชุมชนไดรณรงคใหมีการนํา

ขยะมาขายทําใหจํานวนขยะเร่ิมลดลง การเก็บขนขยะลดลง การกําจัดก็ลดลง

เปนการแกปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง ก็ไมตองเพิ่มคนงาน เพิ่มเคร่ืองจักร

เพราะไมมีขยะใหตองเก็บ 

 

 ชุมชนที่ดําเนินโครงการเก็บขนขยะนั้นประธานชุมชนมักจะทําโครงการขยะรีไซเคิล มีการ

รณรงคใหชาวบานคัดแยกขยะมาขายเพิ่มรายไดจากขยะ สวนขยะที่ทิ้งแลวก็ใหคนเก็บขยะคัด

แยกมาขายเปนรายไดอีกทางหนึ่งเนื่องจากการเก็บขนขยะเปนงานที่ไมมีใครอยากทําเพราะมีเช้ือ

โรคและสกปรก นอกจากนั้นยังมีการทําโครงการนําขยะมาทําปุยชีวภาพ ทําขาวหมู เพิ่มรายได

และชุมชนที่เทศบาลนครขอนแกนบางชุมชนเขารวมโครงการ Zero Waste คือไมมีขยะในชุมชน

โดยชุมชนบะขามที่ดําเนินการเก็บขนขยะเองไดเขารวมประกวดไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ของประเทศ ดังจะเห็นไดวาเปนนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากประสบการณในการเก็บขนขยะของชุมชน 

มาเรียนรูพัฒนาตอยอดจากเก็บขนขยะอยางเดียว มาคัดแยกขยะแหงขาย ขยะเปยกวามาทําปุย 

ขาวหมู ใหความรูชาวบานแยกขยะที่บานตนมาขายต้ังแตตน ชุมชนก็ไมมีขยะใหเก็บเปนการ

เปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิต และเปนการแกไขปญหาขยะจากตนเหตุจริง ๆ เมื่อไมมีขยะใหเก็บ

เทศบาลก็สามารถนําเงินไปพัฒนาดานอ่ืนได 

  
5.2.2  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการเก็บขนขยะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 
ในชวงตน ปพ.ศ. 2548 ไดใหชุมชนบะขามเปนชุมชนนํารองดําเนินการเก็บขนขยะ พบวา

ชุมชนมีความสามารถทํางานไดดีไมเกิดปญหา มีการเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนและหาทางแกไข 

เทศบาลนครขอนแกนจึงไดมีแนวความคิดที่จะขยายการเก็บขนขยะไปยังชุมชนอ่ืนโดยมีการศึกษา

วาถาใหรถเก็บขยะเล็ก 4 ลอไป 1 คน พบวาตองเก็บขยะ 6 ชุมชน จึงไดมีการประชุมสภาเมือง

ถามถึงความพรอม พบวาไดมีชุมชนโนนชัย สามเหล่ียม 4 และหนองวัด 1 เขามาดําเนินการเก็บ

ขนขยะเองในปจจุบัน 

เนื่องจากกิจกรรมการเก็บขนขยะมีข้ันตอนที่ยุงยากและซับซอนกวากิจกรรมที่เคยทํา

ประกอบกับตองมีการใชรถเก็บขยะเปนเคร่ืองมือ เมื่อเทศบาลนครขอนแกนตองการใชวิธีการทํา

สัญญาจางโดยองคกรชุมชน ในการเก็บขนขยะจึงไดมีการกําหนดข้ันตอน ใหชุมชนแจงความ

ประสงคเขารวมโครงการ สํารวจปริมาณขยะและงบประมาณที่ใช พิจารณางบประมาณ ให
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ผูปฏิบัติงานหรือประธานชุมชนทดลองข้ึนรถขยะจัดเก็บขยะตามพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ เปดเวที

ประชาคมนําเสนอความประสงคแกผูมีสวนไดสวนเสีย  ใหชุมชนเสนอโครงการ ชุมชนลงมือ

ดําเนินการเก็บขนขยะเองตามพ้ืนที่ที่กําหนดและตามหลักเกณฑเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนเดือนละ 1 คร้ัง ติดตอกัน 3 เดือนตองเกิน 70% เบิกจายเงินใหตรง

ตามกําหนดไมเกินสัปดาหที่ 2 ของเดือนถัดไป 

เทศบาลนครขอนแกนไดกําหนดหนาที่ ชุมชนเก็บขยะ คือ จัดใหมีพนักงาน พนักงาน

สํารอง ตองเก็บเปนประจําทุกวัน ดูแลการมีและต้ังถังขยะ จัดทําแผนแจงชุมชนในพ้ืนที่บริการ  

ตองเขาเก็บตามเวลาที่แจงไว  มีที่ติดตอประสานงาน รับเร่ืองรองเรียน  พนักงานตองสวมใสชุด

เรียบรอย จะตองสวมใสเส้ือกั๊กสะทองแสงและพกบัตรประจําตัวพนักงาน  มีการสรุปรายงาน

ประจําเดือน 

เทศบาลนครขอนแกนจะตองจัดรถเก็บขนขยะขนาดไมนอยกวา 4 ลบ.หลา มอบใหชุมชน

เก็บขนขยะในการดําเนินการเก็บขนขยะไปทิ้งยังสถานีขนถายขยะเทศบาลนครขอนแกน รถเก็บ

ขนขยะนี้ติดต้ังระบบติดตาม  โดยชุมชนเก็บขนขยะจะตองจัดใหมีพนักงานขับรถ 1 คน และตอง

จัดใหมีพนักงานขับรถสํารองไวอีก 1 คนตองมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตและผานการทดสอบของ

คณะกรรมการรวมของเทศบาลนครขอนแกนและชุมชนเก็บขนขยะ  และพนักงานประจํารถอีกไม

นอยกวา 2 คน ที่ผานการทดสอบของคณะกรรมการรวมของเทศบาลนครขอนแกนและชุมชมเก็บ

ขนขยะ เทศบาลนครขอนแกนสนับสนุนการตรวจซอมบํารุงและเปล่ียนน้ํามันหลอล่ืนตามกําหนด 

โดยใหนํารถเขาตรวจสอบที่สถานีขนถายขยะเดือนละ 1 คร้ังและพนักงานขับรถจะตองตรวจสอบ

รถกอนออกปฏิบัติงานทุกคร้ัง กรณีที่มีการคาใชจายในการซอมบํารุงเรงดวน ใหชุมชนเก็บขนขยะ

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยเทศบาลไดรวมไวในเงินที่อุดหนุนแลว ในการเปลี่ยนยางประจําป

เทศบาลจะดําเนินการเปล่ียนยางใหตามอายุการใชงาน  กรณีรถยนตที่มอบใหชุมชนเก็บขนขยะ

เกิดการขัดของจนไมสามารถนํามาปฏิบัติงานได เทศบาลนครขอนแกนจะจัดรถสํารองใหใช

ปฏิบัติงานจนกวาจะทําการซอมจนแลวเสร็จ ทั้งนี้ ชุมชนเก็บขนขยะจะตองกําชับใหพนักงานดูแล

และทําความสะอาดรถทุกวัน พนักงานประจํารถเก็บขนจะตองปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

เมื่อเร่ิมดําเนินการประธานชุมชนหนองวัด1 กลาววา 

 

กอนเร่ิมทํางานเราสงคนงานในชุมชนที่จะทํางาน 3-4 คนไปฝก ฝกกอน

ประมาณ 3 วัน เมื่อเร่ิมทํางานจริงเทศบาลไดใหรถมา 1 คันแลวเร่ิมเก็บเลย วันแรกที่

ชุมชนเราเก็บขนขยะเองเทศบาลจะใหคนของเทศบาลมาชวยสอนเรากอน วันแรกก็

ขรุขระ เพราะยังไมเคยไมคลองตัว ตองมาฝกตอนนี้อยูตัวแลว 
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ชุมชนเก็บขนขยะตองจัดใหมีการบริการเก็บขนขยะจากอาคารบานเรือนตางๆ ในพืน้ทีเ่กบ็
ขนขยะใหบริการเปนประจําทุกวันอยางนอย 1 คร้ัง รวมทั้งตามถังรวมที่ต้ังตามถนนและที่
สาธารณะโดยตองไมมีขยะตกคาง  คุณภาพของงานเก็บขนขยะในการเก็บขนขยะทุกคร้ัง ชุมชน
เก็บขนขยะจะตองดําเนินการในรูปแบบที่เรียบรอย และไมกอใหเกิดเสียงที่อาจเปนการรบกวน
ประชาชน ในกรณีที่มีภาชนะรองรับขยะมีฝาปด ใหพนักงานเก็บขนขยะปดฝาถังเดิมหลังจากได
ดําเนินการเก็บขนขยะนั้นแลวเสร็จในกรณีที่มีขยะตกหลนจากการเก็บขนขยะ หรือการกระทําที่ทํา
ใหภาชนะรองรับขยะอยูในสภาพชํารุด หรือใชงานไมไดดังเดิม หรือการเก็บขนขยะไดคุณภาพไม
เปนที่นาพึงพอใจ หรือการกระทําอ่ืนๆ ที่ไดรับการรองเรียนอยางมีเหตุผลจากประชาชน ชุมชนเก็บ
ขนขยะจะตองแจงใหพนักงานแกไขและดําเนินการอยางเหมาะสม 

การตรวจสอบและประเมินผล มี 2 สวนคือ 1) การประเมินโดยเทศบาล เทศบาลจะจัดให
มีผูควบคุมงานทําการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชนเก็บขนขยะเปนระยะๆ 
โดยไมจําเปนตองแจงใหชุมชนเก็บขนขยะทราบลวงหนา และจัดใหมีการประเมินและตรวจสอบ 
ดังนี้การปฏิบัติงานประจําวัน การเขาเก็บตามจุดที่ต้ังถังขยะตางๆ  ปญหาขยะตกคางดูจากการ
รองเรียนของประชาชนในพื้นที่บริการของชุมชนเก็บขนขยะ  ปริมาณขยะใชการสุมชัง่น้าํหนกัอยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง  สรุปรายงานเสนอตอคณะกรรมการเพื่อจายเงินอุดหนุนประจําเดือน  2) การ
ประเมินความพึงพอใจประชาชน เทศบาลนครขอนแกนจะสํารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่บริการของชุมชนทุกเดือนและตองไดระดับความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 70 

การรองเรียน กรณีที่ไดรับการรองเรียนอยางมีเหตุผลจากประชาชน ชุมชนเก็บขนขยะ
จะตองดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองการรองเรียนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันนั้น และ
ถาไมแกไขใหแลวเสร็จใหนับเปนขอบกพรอง  โดยชุมชนเก็บขนขยะจะตองบันทึกช่ือ ที่อยู ผู
รองเรียน สถานที่วันและเวลาของการรองเรียน เพื่อจัดทําเปนรายงานสรุปของการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนใหแกเทศบาล ในกรณี การรองเรียนของประชาชนไมไดรับการแกไข และไดรองเรียน
ตอเทศบาล ถาผูควบคุมงานไดตรวจสอบแลวพบวาไมไดแกไขใหแลวเสร็จใหนับเปนขอบกพรอง 

การสนับสนุนงบประมาณ เทศบาลนครขอนแกนจะสนับสนุนงบประมาณใหเปนคาใชจาย
สําหรับคาจางของพนักงานขับรถ 1 คนและพนักงานประจํารถ 2 คน คาใชจายในการทํางาน
วันหยุด คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมบํารุงเรงดวน คาวัสดุ อุปกรณอ่ืนๆ ไดแก รองเทาบูท ถุงมือผา 
ผาปดจมูก เขงพลาสติก คราดเหล็ก คาไมกวาด คาเส้ือกั๊กสะทอนแสง คาน้ํายาและอุปกรณทํา
ความสะอาดรถ เปนตน รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินการของศูนยประสานงานและรับเร่ือง
รองเรียน ไดแก คาโทรศัพท คาวัสดุสํานักงาน คาจัดทําเอกสาร ของชุมชนเก็บขนขยะ  

 ชุมชนบะขามไดนํารองในการเก็บขยะโดยเก็บขยะ 6 ชุมชนมีปริมาณขยะตอวันดังตารางที่ 5.5
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ตารางที่ 5.5  ปริมาณขยะที่เก็บโดยชุมชนบะขาม 

 

ชุมชน น้ําหนักขยะ จํานวนครัวเรือน หมายเหตุ 
 (ก.ก.ตอวัน)   

มิตรสัมพันธ 1 190 109  

ทุงเศรษฐ ี 550 287  

ทุงสรางพฒันา 415 280  

บานเลขที่ 37 580.5 120  

ส.ทางหลวงและแขวง 

เขตการทาง หวั

สะพานสัมพันธ 

243 50  

บะขาม 2,041 650  

รวม 4,019.5 1,496 ระยะทางรวม 60 กม. 

 
เมื่อเทศบาลนครขอนแกนไดทําความตกลงกับชุมชนบะขามซึ่งจะไดรับส่ิงสนับสนุนคือ 

รถยนตเก็บขนขยะ จํานวน 1 คัน  การซอมบํารุง น้ํามันหลอล่ืนและการเปลี่ยนยาง นอกจากนั้น

ชุมชนบะขามยังไดรับการอุดหนุนงบประมาณคาใชจายจากเทศบาลอุดหนุนเดือนละ 35,000 บาท 

เปนคาใชจาย 

เมื่อชุมชนบะขามไดรับไปทําก็เกิดปญหาในชวงแรกเนื่องจากยังไมมีประสบการณเทศบาล

กําหนดใหใช คนขับ 1 คน ทายรถ 3 คนแตเม่ือมาทําไมสามารถทําได ตองใชทายรถถึง 5 คน เมื่อทํา

ไปได 3 เดือนเร่ิมมีประสบการณ และมีการศึกษาหาความรูมีการเรียนรู จนมีการพัฒนาใหทายรถ

คัดขยะไปขายทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนทําใหสามารถอยูได โดยชุมชนบะขามทํางานดวยความโปรงใน 

มีความสามัคคีและทํางานเปนทีม และไดมีการชวยกันแกปญหาเร่ืองคาน้ํามันที่รวมอยูดวยแต

เนื่องจากราคาน้ํามันข้ึนลงเร็วทําใหชุมชนบะขามไดขอใหตัดคาน้ํามันออกใหเทศบาลเปน

ผูรับผิดชอบให 

ตอมาชุมชนโนนชัย 1 และสระส่ีเหล่ียมไดเสนอตัวเขามาดําเนินการเก็บขนขยะ และชุมชน

ลาสุดคือหนองวัด 1  โดยปจจุบันการคิดราคากลางในแตละโครงการจะคิดจากตนทุนที่เทศบาล

ดําเนินการเองโดยมีรายละเอียดราคากลาง และงบประมาณที่ชุมชน บะขาม โนนชัย 1  

สามเหลี่ยม 4 ไดรับ โดยราคากลางของชุมชนบะขามเมื่อคํานวณเมื่อเทียบกับที่ดําเนินการเองได 

เดือนละ 27,500 บาท ปละ 330,000บาท ดังตารางที่ 5.6 
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ตารางที่ 5.6  ราคากลางและงบประมาณการเก็บขนขยะชุมชนบะขาม 

 

โครงการ จํานวนเงิน งบประมาณ 

  ตอเดือน (บาท/ป) 

1. เก็บขนขยะโดยชุมชนบะขาม  330,000 

ระยะเวลาดําเนินงาน ต.ค.52 - ก.ย. 53   

งบประมาณสนับสนนุ   

 - คาจางพนกังานขับเคร่ืองจักรกลกลาง  1 คน 7,000  

 - คาจางพนกังานประจํารถขยะ  2  คน 11,760  

 - คาจางพนกังานในวันหยุดเดือนละ 3 วนัคนละ 200 บาท 2,400  

 - คาใชจายในการซอมบํารุงเรงดวน 450  

 - วัสดุ อุปกรณ อ่ืน ๆ เปนเงิน   1,490  บาท 1,390  

 - คาใชจายในการดําเนนิการของศูนยประสานงาน 4,500  

รวมทัง้ส้ิน  27,500  บาท/เดือน 27,500   

 

เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของชุมชุนโนนชัย1 และสามเหล่ียม4 มากกวาบะขามทําใหราคา

กลางของชุมชนโนนชัย 1 เม่ือคํานวณเมื่อเทียบกับที่ดําเนินการเอง ทําใหทั้งโนนชัย 1 และ

สามเหล่ียม4 ไดคาจาง เดือนละ 37,400 บาท ปละ 448,800บาท ดังตารางที่ 5.7 

 

ตารางที่ 5.7  ราคากลางและงบประมาณการเก็บขนขยะชุมชนโนนชัย 1 และสามเหล่ียม 4 

 

โครงการ จํานวนเงิน งบประมาณ 

  ตอเดือน (บาท/ป) 

1. เก็บขนขยะโดยชุมชนโนนชัย  1และสามเหล่ียม4  448,800 

ระยะเวลาดําเนินงาน ต.ค.52 - ก.ย. 53   

งบประมาณสนับสนนุ   

 - คาจางพนกังานขับเคร่ืองจักรกลกลาง  1 คน 8,630  

 - คาจางพนกังานประจํารถขยะ  3  คน 17,640  
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 ตารางที่ 5.7  (ตอ) 

    

โครงการ จํานวนเงิน งบประมาณ 

  ตอเดือน (บาท/ป) 

 - คาจางพนกังานในวนัหยุดเดือนละ 4 วันคนละ 200 บาท 3,200  

 - คาใชจายในการซอมบํารุงเรงดวน 550  

 - วัสดุ อุปกรณ อ่ืน ๆ เปนเงิน   1,490  บาท 1,490  

 - คาใชจายในการดําเนนิการของศูนยประสานงาน 5,890  

รวมทัง้ส้ิน  37,400  บาท/เดือน 37,400   

 

หมายเหตุ:  ในปงบประมาณพ.ศ. 2553 พบวาทัง้ 3 ชมุชนใชเงินงบประมาณรวมทั้งส้ิน  

                   1,227,600 บาท 
 
5.2.3  ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกน เม่ือใช

วิธีการทําสัญญาจางเปรียบเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเองงานเก็บขนขยะเมื่อพิจารณาตาม

เกณฑการวัดประสิทธิผลใน 4 ดาน ตามกรอบการวิเคราะหไดแก 1) ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  

2) คุณภาพในการใหบริการสูงกวา  3) ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และ 4)ตรงตามที่

ไดตกลงในสัญญามากกวา สามารถวัดประสิทธิผลในแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.3.1  ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  

ประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาพบวาไมสามารถลดตนทุน
ของภาครัฐได เมื่อพิจารณาวาเทศบาลสามารถประหยัดงบประมาณจากการใชวิธีการทําสัญญา
จางเมื่อเปรียบเทียบที่เทศบาลดําเนินการเองหรือไม เกณฑการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาใน
คร้ังนี้ วัด 2 เกณฑดังนี้ 

1) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญา เม่ือเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่
เทศบาลดําเนินการเอง คือ 

ลดตนทุนของภาครัฐ       =    (ราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนนิการเอง-ราคาที่
ชุมชนใหบริการแทน) 
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จากการสอบถามเจาหนาที่เทศบาลนครขอนแกนกลาววา ราคาที่เราให
ชุมชนเขามาดําเนินการเก็บขนขยะแทนเราคิดจากตนทุนที่เทศบาลทําเลย เชน คาจางคนขับรถ 
ทายรถ คาซอมแซม คาโทรศัพท เคร่ืองแตงกาย น้ํามัน เราคิดใหหมด 

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่เทศบาลใหบริการเองคิดเปนจํานวนเงิน 
พบวาไมลดลงเน่ืองจากเปนการอุดหนุนใหชุมชนดําเนินงานเปนการบันทึกขอตกลงการทํางานจึง
เปนการนําเงินที่เปนคาใชจายเม่ือเทศบาลนครขอนแกนดําเนินการเองมาใหชุมชนดําเนินการให
เนื่องจากเทศบาลนครขอนแกนใชวิธีการทําสัญญาจางโดยใหชุมชนไปทําแทนไมไดมีวัตถุประสงค
เพื่อลดตนทุนของภาครัฐแตเพื่อใหชุมชนเปนผูดําเนินการเองเนื่องจากเปนผูเดือนรอน หรือเปน
ผูรับบริการไดมีโอกาสดูแลชุมชนเอง เปนการลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน  สรางความเขมแข็ง
ภาคประชาชนและใหประชาชนเขามามีสวนรวม และเปนการกระจายรายไดลงสูชุมชน ลดการ
วางงาน เปรียบเหมือนเปนเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ ดังที่ปราชญชาวบานเทศบาลนคร
ขอนแกนกลาววา 

 
ภาครวม พอแมมีลูกหลายคน เหมือนชุมชนมี 90 ชุมชนรอใหเทศบาลมา

แกไขใหมันอาจจะไมโดนใจ มันก็เปนสโลแกนท่ีวา ปญหาเกิดที่ไหนแกที่นั่น ขยะ
เกิดที่ไหนกําจัดที่นั่น มันจะงาย ทันความตองการ ประเด็นเหลานี้เกิดในเวที
เรียนรู  เวทีชุมชน เวทีชาวบาน เวทีสภาเมือง สรุปแลวเราแกปญหาเราเองนาจะ
เร็วกวาตรงใจ ตรงจุด ตรงประเด็น 

 
2) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเมื่อเทียบกับราคากลาง การลด

ตนทุนของภาครัฐเปนการวัดการลดลงของตนทุนในการใหบริการสาธารณะ ระหวางราคาที่มีการ
ทําสัญญาเม่ือเปรียบเทียบกับราคากลางท่ีไดต้ังไววาสามารถประหยัดงบลงไดเทาไร  ในสวนของ
เทศบาลนครขอนแกนราคากลางคือตนทุนที่เทศบาลไดจายจริงในสวนของคาแรง และคาอุปกรณ
ที่ตองใหชุมชนเปนผูรับผิดชอบ นํามาเปนราคาที่มีการทําสัญญาเนื่องจากเปนการอุดหนุนให
ชุมชนดําเนินการแทน ดังนั้นจึงไมสามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเม่ือเทียบกับราคากลาง 

 โดยสรุป  เมื่อพิจารณาประสิทธิผล ในมิติการลดตนทุนของภาครัฐได
มากกวานั้น พบวา การทําสัญญาจางชุมชนใหเปนผูดําเนินการเก็บขนขยะแทนเทศบาลฯน้ัน
เทศบาลนครขอนแกนไมสามารถลดตนทุนของภาครัฐไดเมื่อเทียบกับเทศบาลฯดําเนินการเอง   
ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนตอหนวยในการเก็บขนขยะ(บาท/ตัน)และการเปรียบเทียบ
ระหวางราคาที่มีการทําสัญญาจางกับราคากลางที่เทศบาลนครขอนแกนไดกําหนดไว เนื่องจาก
เทศบาลนครขอนแกนนําคาใชจายที่เคยจายเมื่อดําเนินงานเองมาจายใหชุมชนเพื่อใหชุมชนเขามา
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ดูแลการเก็บขนขยะในชุมชนซ่ึงประกอบดวยคาแรงและอุปกรณ โดยการเก็บขนขยะนี้เปาหมาย
ของเทศบาลนครขอนแกนตองการใหประชาชนไดรับคุณภาพการบริการที่ดีกวามากกวามุงเนน
ดานการลดตนทุน ตองการการลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน สรางความเขมแข็งภาคประชาชน
และใหประชาชนเขามามีสวนรวม และเปนการกระจายรายไดลงสูชุมชน ลดการวางงาน 

5.2.3.2  คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลในการเก็บขนขยะของชุมชน ในมิติคุณภาพในการ

ใหบริการโดยเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการเก็บขนขยะที่เทศบาลดําเนินการเอง พบวา
คุณภาพการใหบริการที่ชุมชนดําเนินการมีคุณภาพการบริการที่สูงกวาเทศบาลดําเนนิการเอง ตาม
เกณฑการวัดคุณภาพในการใหบริการ วัด 2 เกณฑ คือ ไดมาตรฐานการบริการสาธารณะสูงกวา  
และ ประชาชนมีความพึงพอใจสูงกวา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  ไดมาตรฐานการบริการสาธารณะสูงกวา เมื่อพิจารณาคุณภาพการ

ใหบริการที่ชุมชนดําเนินการมีคุณภาพการบริการที่สูงกวาเทศบาลดําเนินการเองในดานมาตรฐาน

การบริการสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  ไมมีขยะตกคางขามวัน  ตามมาตรฐานการเก็บขนขยะระบุให

มีจัดเก็บขยะใหหมดทุกวัน อยางนอยวันละ 1 คร้ัง ปรากฏขอเท็จจริงวา ชุมชนไดเขาไปเก็บทุกวัน 

โดยเฉพาะในซอยเล็กที่มีบานเรือนอยูจํานวนนอยเทศบาลเคยเก็บวันเวนวัน ชุมชนก็เขาไปเก็บทุก

วัน  ผลที่ตามมาเมื่อมีการเก็บขนขยะทุกวันคือทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆที่เคยเกิดข้ึนลดลง  อาทิ  

ปญหากล่ินเหม็นลดลง ปญหาสัตวที่เปนพาหะนําโรคเชนแมลงวันลดลง เปนตน  ดังที่เจาหนาที่

เทศบาลฯ กลาว 
 

ชุมชนเก็บขยะไดมีคุณภาพกวาเราอยูแลว เคาอยูในพื้นที่รูจักกัน เขา
เก็บตามซอยเล็กก็เก็บทุกวัน ปกติเราเก็บวันเวนวัน ชาวบานก็ไมเดือดรอนวา
ขยะเต็ม วันไหนที่บานไหนมีงานเขาก็จะรูพองานเลิกก็จะรีบไปเก็บบานนั้นกอนก็
จะไมมีขยะตกคาง  

 
ประกอบกับความเห็นของปราชญชาวบานเทศบาลนครขอนแกน ถึงคุณภาพการเก็บขน

ขยะในชุมชน  “ประชาชนเขาก็พึงพอใจกวาเดิม แตกอนแมลงวันเยอะ กล่ินเยอะ เทียบกับชุมชนมา
ทําเอง ชุมชนเก็บขยะในบานตนเอง เขาก็ตองทําใหดี” 

ประธานชุมชนกลาวถึงสาเหตุที่เขามาดําเนินการเก็บขนขยะในชุมชนวา  
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 เทศบาลฯมาเก็บแลวก็เก็บคร่ึงเดียวบาง บางทีเห็นมีขยะในถังนอย ก็
ผาน ๆ ขางลางไมไดเอาขยะออกเลยเนาเหม็น เมื่อชุมชนมาดําเนินการเก็บขน
ขยะ เราจะเอาขยะออกทั้งหมด ถาตรงไหนถังสกปรกมาก เราก็จะเอาถังไป
สับเปล่ียน 
 

 เมื่อรถเก็บขนขยะที่ทางเทศบาลมอบใหชุมชนดูแลเมื่อรถเกิดเสียก็มีการประสานงาน
แจงเทศบาลทราบ  เทศบาลจะดําเนินการเปล่ียนรถใหเพื่อใหไมขาดชวงในการเก็บขนขยะของ
ชุมชน หัวหนาฝายพัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอม กลาววา “เมื่อชุมชนแจงวารถเก็บขนขยะเสีย เรา
จะเปล่ียนรถให หรือซอมให คือจะไมใหเกิดปญหาเร่ืองการเวนระยะในการเก็บขนขยะ” 

 นอกจากนั้นเมื่อเกิดปญหาในการจัดเก็บขยะทําใหไมสามารถดําเนินการเก็บขนขยะ
ไดตามปกติ ชุมชนก็จะทําหนังสือแจงและบอกวิธีแกไขมาเพื่อใหไดมาตรฐานการจัดเก็บ 
เจาหนาที่กลาววา ประธานชุมชนจะทําหนังสือแจงปญหาที่เกิดเชน มีรถจอดขวางทางเขาไปเก็บ
ไมได มีคอนเสิรต หรือ วันนี้รถยางร่ัวตองซอมทําใหเก็บไดชา 

(2) ไมมีขยะหกเร่ียราดบริเวณหนาบานประชาชนหรือตามถนนที่

เปนเสนทางการเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะของชุมชน เปนผูที่อาศัยอยูในชุมชนที่เขาไป

ดําเนินการเก็บขนขยะ จึงเก็บขนขยะไดสะอาด ไมมีขยะตกหลน และเก็บขนขยะหมด เนื่องจาก

พนักงานรูจักกันในชุมชนเมื่อมีปญหาขยะหกเร่ียราดชาวบานก็จะบอกมาที่ประธานชุมชน ทําใหมี

การระมัดระวังในการเก็บมากข้ึน   
(3)  พนักงานจัดเก็บขยะมีความรับผิดชอบตอการใหบริการ 

บุคลากรของชุมชนมีคุณภาพ กลาวคือ ชวงแรกในการดําเนินการมีการปรับตัวเมื่อทํางานเก็บขน
ขยะจนมีความชํานาญ ก็จะทํางานอยางมีคุณภาพมีความรับผิดชอบเพราะตองมีการประเมินทุก
เดือน ประกอบกับมีรายไดเสริมจากการขายขยะ ทําใหชุมชนที่มีพนักงานเก็บขนขยะที่ทํางานมา
เปนเวลานานจะทํางานไดมีคุณภาพตามมาตรฐานของเทศบาล  

 นอกจากนี้ประธานชุมชนเมื่อเก็บขยะไประยะหนึ่งมีประสบการณก็
พบวาชาวบานสวนมากยังไมไดคัดแยกขยะ จึงใชเวลาวางเขาไปคุยกับชาวบานแตละบานอธิบาย 
และรณรงคใหมีการคัดแยกขยะ นําขยะที่ขายไดเชนกระดาษและ และพลาสติกแยกเก็บไวขาย ซึ่ง
ประธานชุมชนสวนใหญจะทําธนาคารรีไซเคิลดวย ทําใหนอกจากชาวบานจะมีรายไดยังเปนการ
ลดจํานวนขยะที่ตนทางอีกดวยทําใหจํานวนขยะที่ตองเก็บลดลง  

สวนขยะที่ชาวบานไมไดคัดแยกนํามาทิ้งประธานชุมชน ก็จะพา
ลูกนองคัดแยกไวขายเพื่อมีรายได นอกจากนั้นยังมีการแยกขยะเปยกไวทําน้ําเอนไซม หรือทําขาว
หมู 
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2) ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการดวยวิธีการทําสัญญาจาง

เมื่อเทียบกับกอนทํา พบวาประชาชนพึงพอใจสูงกวา  โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนทุกเดือนการมีเกณฑการประเมินคือ 1) การเขาเก็บขนขยะสม่ําเสมอ 2) ไมมีขยะตกคาง

ในถัง 3) ทําความสะอาดขยะที่ตกรอบถังไมใหเลอะเทอะ  4) ดูแลความเรียบรอยของถัง และต้ังถัง

ตามจุด 5) พนักงานไมสงเสียงดัง ไมด่ืมสุรา ไมกระแทกถัง 6) การขับข่ีรถสุภาพ ปลอดภัย ไม

หวาดเสียว 7) ระหวางที่รถวิ่งเก็บขนไมมีขยะตกหลนหรือปลิวกระจาย น้ําขยะไมไหลเร่ียราด  8)

การแตงตัวเรียบรอย รัดกุม มีเส้ือสะทอนแสง 9) การแกไขปญหารองเรียนรวดเร็ว 10) การ

ประชาสัมพันธขาวสารและประสานกับชุมชน 

โดยตองไดมากกวารอยละ 70 จึงจะผานการพิจารณา พบวา ทั้ง 3 

ชุมชนผลสํารวจเดือนกรกฎาคม 2553 พบวาชุมชนบะขามประชาชนมีความพึงพอใจรอยละ 

75.01 ชุมชนสามเหล่ียม4ประชาชนมีความพึงพอใจรอยละ 75.88 ชุมชนโนนชัยประชาชนมีความ

พึงพอใจรอยละ 74.11 พบวาใกลเคียงกัน และทั้งสามชุมชนไมมีเกิดกรณีการรองเรียนในเดือนนี้

พิจารณาจากการรองเรียนถึงปญหาในการบริการสาธารณะพบวามีการรองเรียนนอยลง เม่ือมีการ

รองเรียนจากชาวบานประธานชุมชนก็ออกไปแกไข  

เมื่อมีชาวบานรองเรียน เราจะแจงไปใหประธานชุมชนแกไข เชนเม่ือ

บอกประธานชุมชนบะขาม คือ แมจารุณีวามีขยะเต็มอยูที่บานนี้  แมจารุณีจะรีบพาลูกนอง

ออกไปเก็บ บางคร้ังเอารถปคอัพตนเองไป และไปเก็บดวยตนเองพรอมสมาชิกผูหญิง 

5.2.3.3  ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา 

ประชาชนไดรับการใหบริการการเก็บขนขยะที่เทาเทียมกันดีกวาที่เทศบาล

ดําเนินการเก็บขนขยะเอง เนื่องจากชุมชนเปนผูที่เขาไปทําการเก็บขนขยะเองมีความรูจักสนิทสนม

กัน และชุมชนตองการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากกล่ิน และแมลงวันทําใหทุกครัวเรือนไดรับการเก็บ

ขนขยะทุกวัน  ประชาชนที่อยูหางไกลจากแหลงชุมชนสามารถเขาถึงการบริการไดเทากับผูอ่ืน 

พวกที่อยูในซอยจากที่เทศบาลเคยเขาไปเก็บวันเวนวันเมื่อชุมชนเขามาเก็บขยะ ก็เขาไปเก็บทุกวัน 

หัวหนาฝายพัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอม กลาววา 

 

การเก็บขนขยะ ชุมชนทําไดดีกวาเทศบาล  เร่ืองความครอบคลุมในการ

จัดเก็บทั่วถึงกวา เพราะอยางชุมชนที่เร่ิมตนเก็บขยะใหมลาสุดคือ ชุมชนหนองวัด 1 

แตเดิมเราเคยเก็บวันเวนวันในบางซอย พอประธานชุมชนไปเก็บเอง เขาเก็บทุกวันเลย 
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ชาวบานในชุมชนที่ไดเปล่ียนมาใหชุมชุนดําเนินการจัดเก็บขยะเองกลาววา 

 

 ต้ังแตชุมชนมาเก็บเองก็เขามาเก็บขยะใหทุกวันเลยแตกอนเทศบาลมา

วันเวนวัน วันไหนขยะเต็มก็สงกล่ินเหม็นไปทั่ว ทําใหเราไดมีคนมาเก็บขยะทุกวัน

จากที่แตกอนมาเก็บวันเวนวัน 

 

5.2.3.4  ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา 

  ประชาชนไดรับบริการตรงตามที่เทศบาลนครขอนแกนระบุไวในสัญญามากกวา 

เนื่องจากจะมีการประเมินงานเพื่อเบิกจายเงินทุกเดือนมีการประเมินทั้งจากเจาหนาที่ ชาวบาน

และชุมชนอ่ืนทําใหเกิดการปรับปรุงการใหบริการ 

1) กําหนดใหเก็บขนขยะมูลฝอยตองจัดใหมีการเก็บขนขยะอยางนอย

วันละ 1 คร้ังตอ 1 จุด จากขอกําหนดดังกลาวพบวา ในการทํางานจริงนั้นเปนไปตามนั้นคือ พื้นที่ที่

อยูหางไกลหรือมีการอาศัยอยูไมหนาแนนก็จะเขาเก็บทุกวัน  

2) เก็บขยะตามเสนทางและเวลาท่ีระบุไวในแผนการดําเนินงาน ในการ

ตกลงจางระหวางเทศบาลนครขอนแกนกับชุมชน เนื่องจากเทศบาลนครขอนแกนไดมีการลงทุน

ติดระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) ในรถเก็บขนขยะทุกคันและมีการบันทึกขอมูลการเดินทาง

ของรถขนขยะแตละคันไว ทําใหเจาหนาที่เทศบาลนครขอนแกนสามารถนํามาเปดดูไดวารถเก็บ

ขนขยะคันที่ใหเอกชนดําเนินการไดมีการเก็บขนขยะตามเสนทางที่ตกลงกันไวหรือไม เมื่อ

เจาหนาที่ตรวจสอบพบวาเก็บขยะตามเสนทาง 

 

เราควบคุมการเก็บขนขยะของชุมชนจะคุมผาน GPS เลย อยางรถเก็บ

ขนขยะของเทศบาลนครขอนแกนมี GPS อยูทุกคันอยูแลว เราก็จะบอกชุมชนวา

ใหรถเก็บขนขยะแกชุมชนที่มีระบบติดตามการเดินทางในแตละวันวาใชเสนทาง

ไหนบาง เราจะรูวาถนนสายไหนที่เขาเขาไปเก็บหรือไมเก็บ สาธิตใหดูเปน

ตัวอยาง ทําใหชุมชนเขาเก็บขยะตรงตามเสนทางที่ตกลงกันไว 

 

3)  การแกไขปญหารองเรียนทันที เนื่องจากขอกําหนดในสัญญา

กําหนดใหตองแกไขปญหารองเรียนใหเสร็จภายในวันนั้น ถาไมเสร็จถือวาเปนขอบกพรอง เมือ่มขีอ

รองเรียนพบวา ชุมชนจะรีบดําเนินการแกไขโดยประธานชุมชนจะเขาไปตรวจสอบและดําเนินการ
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ทันที “เวลามีปญหารองเรียนประธานชุมชนจะเขาไปจัดการทันที ถาไปบอกไปแจงเชนเก็บขยะไม

หมดมีขยะตกคางก็จะไปเก็บเพิ่มไมใหเกิดปญหายืดยื้อ” 

ประสิทธิผลในดานตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา พบวาประชาชน

ไดรับบริการตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวาที่เทศบาลดําเนินการเอง 

5.2.3.5 ประสิทธิผลในภาพรวม 

กลาวโดยสรุปเมื่อชุมชนเขามาดําเนินการเก็บขนขยะแทนเทศบาลในเทศบาล

นครขอนแกนเมือพิจารณาประสิทธิผลของการบริการสาธารณะทั้งหมด 4 ดานดวยกัน พบวามี

คุณภาพในการใหบริการสูงกวา  ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และตรงตามที่ไดตกลง

กันไวในสัญญามากกวาเนื่องจากชุมชนรับอาสาเขามาดูแลการบริการสาธารณะในการเกบ็ขนขยะ

ของชุมชนเอง  แตดานไมลดตนทุนของเทศบาลนครขอนแกน เนื่องจากเทศบาลนครขอนแกนเนน

ที่คุณภาพการใหบริการ ส่ิงที่ไดนอกเหนือจากนี้ก็คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทิ้งขยะของ

ชุมชน เนื่องจากชุมชนมีการเรียนรูพัฒนาไปดวยกันมีการรณรงคกันเองในชุมชนเพราะรูจักกันอยู

แลว ทําใหเร่ิมรูจักการคัดแยกขยะแหงไปขายไดเงิน ขยะเปยกทําขาวหมูหรือปุย นอกจากชาวบาน

จะไดเงินจากขยะ ทําใหปริมาณขยะที่ชุมชนตองเก็บลดลง ขยะที่ชุมชนเก็บก็มีการนํามาคัดแยก

เพื่อขายและทําปุยเปนการลดขยะที่ตนทางและแกปญหาการเก็บขนขยะอยางแทจริง อยางไรก็

ตามแมวาชาวบานจะยังไมใหความรวมมือทุกหลักคาเรือนแตเปนการเร่ิมตนที่ดีและใชเวลาในการ

พัฒนาชุมชน 

 
5.2.4  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการเก็บขนขยะโดยวิธีทําสัญญาจาง 
ในการศึกษาประสิทธิผล ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกตามแนวคําถาม (ภาคผนวก ข) เพื่อหา

สาเหตุที่ทําใหการเก็บขนขยะโดยวิธีการทําสัญญาจางเกิดประสิทธิผล ซึ่งมาจากการทบทวน

วรรณกรรม ประกอบดวย บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง   ความสามารถใน

การจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง  มี

รายละเอียดดังนี้ 

5.2.4.1  บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง 

บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการจางเหมาบริการในเทศบาลนครขอนแกน

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการทําสัญญาจางเมื่อพิจารณาแลวประกอบไปดวย การใหการสนับสนุน

ของฝายบริหาร และการมีสวนรวมของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร 
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  นายกเทศมนตรีนครขอนแกนไดใหการสนับสนุนในการใชวิธีการจางเหมาบริการ

ผานชุมชนโดยตองการใหชุมชนเขามีมีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะแลวแตความพรอมของ

แตละชุมชน เปนความต้ังใจของนายกเทศมนตรีนครขอนแกน จากคําพูดของทานวา 

 

การบริหารงานในแตละพื้นที่มีความตองการในการบริหารจัดการที่

ตางกัน หัวใจการบริหารที่สําคัญที่สุด คือการกระจายอํานาจใหผูที่เกี่ยวของกับ

ความเปนอยูในสถานการณนั้นเปนผูที่รูปญหาและก็แกปญหาเอง เราจะไปรู

ปญหาดีเทาเขาไดอยางไร นอกจากนั้นยังใหเหตุผลตออีกวา ใหภาคประชาชนที่

เขมแข็ง ใหบุคลากรมีมุมมองและทิศทางในเชิงความโปรงใส และการมีสวนรวม 

เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนผูประสบเหตุประสบปญหาแลวเขาเอ้ือมมือสูการแจง

กลาวปญหา บอกปญหาและเอ้ือมมือมาสูการแกปญหาของตัวเองได เมืองนั้นจะ

นาอยูที่ สุด เมืองที่นาอยูไมใชตึกสูงสะพานใหญแตเปนเร่ืองของสิทธิภาค

ประชาชนที่ไดลุกข้ึนมาดําเนินการในสิทธิสาธารณะที่ตัวเองเอ้ือมมือไปจับตองได 

ดังนั้นเมื่อมิติผมแสวงหาในเร่ืองนั้น ผมก็พยายามสราง มิติภาคประชาชนใหเดิน

เคียงคูภาครัฐไดอยางสงางาม 

 

ประธานชุมชนของเทศบาลนครขอนแกนไดรับการจัดการอบรมภาวะ

ผูนําเปนยุทธวิธีของนายกเพื่อใหเขาใจคุณคาของคําวาจิตสาธารณะ โดยนายกกลาววา 

  

เทศบาลนครขอนแกนไดจัดการอบรมภาวะผูนําใหประธานชุมชนเพื่อให

ประธานชุมชนเขาใจคุณคายิ่งใหญของคําวาจิตสาธารณะเม่ือมีความเขาใจแลว 

ก็จะมาเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 

 

เมื่อ ชุมชนเขามาดําเนินการเ ก็บขนขยะแทนเทศบาลแลว ส่ิงที่

นายกเทศมนตรีใหการสนับสนุนคือ การใหกําลังใจ เนื่องจากเปนงานที่ทําไดยาก มาพบปะพูดคุย 

ดังที่ประธานชุมชนกลาววา 

 

 นายกเขามาใหกําลังใจพวกเรา เชียรใหทําเพื่อที่จะไดดูแลประชาชนใน

พื้นที่ตนเอง งานเก็บขนขยะนี่เหนื่อยกวาทุกงานนะ ปญหามันเยอะ ทั้งการหา
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คนงานที่มาเก็บขนขยะไมคอยมีใครอยากทํา เปล่ียนคนบอย บางทีก็ทอ ได

นายกนี่แหละเปนกําลังใจสนับสนุนใหสูตอ 

  

ถาปราศจากการสนับสนุนของผูบริหารคือนายกเทศมนตรีนครขอนแกน

แลวโครงการเทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญก็ไมสามารถเกิดข้ึนได อีกทั้งยังเปนโครงการที่ตองใช

เวลาอยางตอเนื่องในการที่จะใหชุมชนเขาใจและมีประสบการณเนื่องจากนายกเทศมนตรีนคร

ขอนแกนไดดํารงตําแหนงมาเปนเวลา 10 ป ทําใหมีโอกาสในการพัฒนาอยางตอเนื่อง คอย ๆ เปน

คอย ๆ ไปจนชุมชนสามารถเขามาใหดําเนินการแทนเทศบาลไดเพิ่มจํานวนชุมชุนข้ึน เร่ือย ๆ 

2)  การมีสวนรวมของประชาชน 

จากการสนับสนุนของนายกเทศมนตรีนครขอนแกนใหชุมชนเขามามี

สวนรวมเปนผูใหบริการสาธารณะทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหาที่ตนเอง

ประสบ พัฒนาการบริการสาธารณะใหดีข้ึน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มความสามัคคีในกลุมชุมชน 

โดยประชาชนที่อยูในชุมชนเปนผูเขารวมตรวจสอบการดําเนินงานของชุมชนเองเพราะตนเองเปน

ผูใชบริการและอยูใกลชิดไดเห็นทุกวัน   กอนที่ชุมชุนจะไดรับการอุดหนุนจากเทศบาลตองมีการทํา

เวทีประชาคมโดยตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในการเขารวมประชุมจะเห็นไดวาสรางการ

มีสวนรวมของประชาชนต้ังแตการริเร่ิมโครงการวา ชุมชนควรจะทําอะไร ประธานชุมชนกลาววา 

 

 กอนที่ชุมชนจะตัดสินใจขอเขารวมในโครงการใด กอนไดงบประมาณนี่ 

ตองถามความสมัครใจของประชาชนในชุมชนกอนวาจะรับภารกิจนี้มา

ดําเนินการเองไหม ถึงกลารับ ตองประชาคมหมูบานไมงั้นเอามาแลวทํางานให

เทศบาลไมได ไมมีคนงานมาทํา เพราะเราตองการคนในชุมชนที่วางงานเขามา

ทํางาน เปนการสรางงานใหกับคนในชุมชน 

 

ประชาชนในชุมชนกลาววา  

 

เมื่อชุมชนไดเขามาดําเนินการเก็บขยะแทนเทศบาล เวลามีปญหาเก็บไม

สะอาดเราก็สามารถบอกตรงไปที่ประธานชุมชนโดยไมตองผานทางเทศบาล

เพื่อใหดําเนินการแกไขก็ได หรือบอกผานทางเทศบาลก็ไดทําใหเรามีทางเลือก

เพิ่มข้ึน  
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ในทุกเดือนจะมีการประเมินความพึงพอใจจากประชาชน เพื่อนํามาใหประธาน

ชุมชนทราบและไดทําการปรับปรุงตอไป  ถาประชาชนในชุมชนใดมีการมีสวนรวมในการเขารวม

ตรวจสอบนอย คือไมสนใจวา ประธานชุมชนจะดําเนินการแบบไหน ก็จะทําใหประธานชุมชนไมใส

ใจที่จะปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

5.2.4.2  ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (Contract  

             Management Capacity) 

1)  ประสบการณของเทศบาล 

เทศบาลนครขอนแกนมีประสบการณในการทํางานมากอนที่จะมอบให

ชุมชนดําเนินการ  โดยพนักงานเทศบาลนครขอนแกนจะทําหนาที่เปนพี่เล้ียงคอยสอน และช้ีแนะ

ใหชุมชนสามารถเก็บขยะไดอยางมีคุณภาพ มีการนําประธานชุมชนนั่งรถเก็บขนขยะเพื่อไปเรียนรู

การทํางาน เจาหนาที่เทศบาลกลาววา 

 

ตองสอนใหประธานชุมชนทราบวาตองขับไปในเสนทางไหน ทายรถตอง

ทําหนาที่อยางไร ขับรถใหสุภาพทําอยางไร โดยเฉพาะในชวง 2 อาทิตยแรกจะมี

เจาหนาที่คอยควบคุมดูแลใหชุมชนมีความสามารถในการดําเนินงานได เปนพี่

เล้ียงชวยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใหบริการสาธารณะ

ใหดีข้ึน 

 

2)  ความสามารถในการนาํไปปฏิบัติ (Implementation Capacity)  

      ประกอบดวย 

 (1)  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา 

มีการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและรายการคุณลักษณะเฉพาะของ

งาน การอุดหนุนชุมชนเก็บขนขยะดวยตนเอง ตามโครงการสงเสริมชุมชนเก็บขนขยะดวยตนเอง

อยางละเอียดเพื่อใหชุมชนเกิดความเขาใจในงานที่ตองทํา ทําใหไมเกิดขอพิพาทกัน หัวหนาฝาย

พัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอม กลาววา 

 

 เรากําหนดใหเขาเก็บขนขยะในสัญญาบอกวา 7 ตัน ในพื้นที่ 6  ชุมชน 

ไปเก็บจริงได 8-9 ตันตอวันก็มี เราก็ตองลดพื้นที่ใหปริมาณขยะอยูในศักยภาพท่ี

ทําไดไมเกิน 6- 7 ตันเมื่อขอกําหนดขัดแยงกันเราก็ปรับอันใดอันหนึ่ง 
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 (2)  การประเมินคุณสมบัติของชุมชน 

มีการจัดทําแผนชุมชน ในการที่จะกระจายอํานาจใหแกชุมชน

จําเปนตองกําหนดกฎเกณฑที่เปนมาตรฐานและภารกิจที่ชัดเจน ชุมชนจะตองจัดทําแผนของ

ชุมชนเพื่อเสนอใหเทศบาลพิจารณาวาภารกิจเก็บขนขยะชุมชนชุมชนสามารถดําเนินการเองได ซึ่ง

ในการจัดทําแผนชุมชนจะตองผานการประชาคมและมีการกําหนดปญหา ความตองการท่ีชัดเจน 

โดยมีกระบวนการท่ีสามารถยอมรับได  โดยการจางงานใหมที่เกิดข้ึนจะไดมีการปรึกษาประชาคม

โดยจะใหโอกาสกับผูที่วางงานกอน ถาไมมีผูวางงานจึงใหมีอาสาสมัครผูที่มีจิตอาสาที่จะเขามา

ทํางาน 

เมื่อไดแผนชุมชนแลวจะเขาสูกระบวนการพิจารณากระจายอํานาจสู

ชุมชน ทัง้การถายโอนภารกิจและงบประมาณ โดยเทศบาลจะตองมาประเมินถงึความพรอมของ

ชุมชุนนั้นวาจะมีความสามารถทาํไดหรือไมเพื่อปองกนัปญหาที่เกิดจากการที่ชุมชนไมสามารถ

ใหบริการได เจาหนาที่เทศบาลกลาววา 

 

การเก็บขนขยะชุมชนที่จะมายื่นความตองการดําเนินงานดานนี้สวน

ใหญจะมีฐานมาจากชุมชนที่รับกิจกรรมการกวาดถนน กวาดถนนสายหลัก เก็บ

เงินคาขยะ อยูแลวตองการตอยอด เราก็จะดูมาตรฐานงานพวกนี้กอนวาถาชมุชน

ไหนที่ยังทํางานงาย ๆ แบบน้ียังไมคอยดีเราก็ติง ๆ ไว แตก็ใหโอกาสอยู ตอนนี้ก็

กําลังขอเพิ่มมา 2 -3 ชุมชน อยูในระหวางการประเมินคุณสมบัติไมใชวาทําได

งายๆ ตองทําเวทีประชาคมพูดถึงแผนงานตอสาธารณะชน เรามีหลักการและ

เหตุผล 

 

 (3)  ระดับการแขงขัน 

เทศบาลนครขอนแกนใหชุมชนเปนผูเก็บขนขยะในชุมชนแตเจาก

ปริมาณขยะใน 1 ชุมชนมีปริมาณนอยไมคุมคากับการเก็บขยะตอ 1 ชุมชน รถเก็บขนขยะขนาด

เล็กที่เทศบาลฯใหไปสามารถเก็บขนขยะไดถึง 5-6 ชุมชน จึงตองอาศัยความรวมมือ การอนุญาต

จากชุมชนอ่ืนที่จะใหเขาไปจัดเก็บ  เชนชุมชนบะขามที่ดําเนินการเก็บขนขยะเปนแหงแรกของ

เทศบาลนครขอนแกน รวบรวมชุมชนใกลเคียงสอบถามความสมัครใจที่จะใหชุมชนบะขามเขาไป

เก็บขนขยะรวบรวมได 6 ชุมชน ไดแก มิตรสัมพันธ 1 ทุงเศรษฐี ทุงสรางพัฒนา บานเลขที่ 37 ส.

ทางหลวงและแขวงเขตการทาง หัวสะพานสัมพันธ และบะขาม  ถือวาเปนการแขงขันกับชุมชน

ใกลเคียงวาใครจะพรอมในการใหบริการเก็บขนขยะ ประธานชุมชนบะขามกลาววา 
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กอนจะไดเก็บขยะ เราตองเขาไปถามชุมชนใกลเคียงวาใหเราเก็บขยะ

ใหมัย๊ เคาพรอมจะเก็บขยะเองม๊ัย ตองคุยกนั ใหชุมชนขางเคียงเหน็ดวยใหเราทํา 

เมื่อเราเสนอจะทําทัง้ 6 ชมุชนก็เห็นดวยใหเราทํา 

 

เทศบาลนครขอนแกนมีการกําหนดขอกําหนดในสัญญาที่ชัดเจนใน

การกํากับใหชมุชนดําเนนิงานตามนั้นและมีการประเมนิคุณสมบัติของชุมชนวามีความพรอมใน

การที่จะดําเนนิการเก็บขนขยะแทนเทศบาลไดหรือไมเพื่อใหมีคุณภาพในการเก็บขนขยะ 

3)  ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and  

     Controlling Capacity) ประกอบดวย 

(1)  ระดับการควบคุม 

การควบคุมงานมีสวนของฝายบริการสิ่งแวดลอม  สํานักการ

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเปนผูควบคุมการเก็บขนขยะ การควบคุมเสนทางการเดินรถวาเปนไป

ตามเสนทางการเก็บขยะที่ไดเสนอไวเพื่อใหเกิดความครอบคลุมในการใหบริการทางเจาหนาที่ใช

เคร่ืองมือติดตามรถยนต(GPS Tracking) เพื่อติดตามเสนทางการเดินรถที่ไดบันทึกไวทุกวัน

นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบและประเมินผลโดยการสรุปปริมาณขยะที่จัดเก็บไดตอเที่ยว รวมได

น้ําหนักกี่ตันตอวันและไดน้ําหนักกี่ตันตอเดือนซ่ึงไดมีการชั่งน้ําหนักไวทุกเที่ยว เจาหนาที่เทศบาล

กลาววา 

 

เราควบคุมการเก็บขนขยะของชุมชนผานทาง GPS วาเก็บตรงตาม

เสนทางผานระบบดาวเทียม ตรวจดูทุวันวาเจาเก็บครบทุกจุดหรือเปลาแลวจะ

โทรไปบอกแตละชุมชน ดูที่ปริมาณขยะตอวันไดกี่ตัน ที่เรามีการช่ังน้ําหนักไว  

รายงานประจําเดือนของชางผูคุมงาน และผลการประเมินความพึงพอใจเปนราย

ชุมชน เร่ืองขอรองเรียน ใชการประเมินกิจกรรมทุกประเภท ทุกเดือนเดือนละคร้ัง 

ทุกชุมชนจะมีการนิเทศไมเชิงตรวจสอบ 

 
เทศบาลมีการควบคุมตามที่กําหนดไวในสัญญาและมีการประเมินผล

เปนระยะทําใหชุมชนจะคอย ๆ พัฒนาฝมือและคุณภาพการทํางาน 

(2)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน 
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มีการติดตอส่ือสารระหวางกันอยางใกลชิดทั้งฝายสงเสริมการมีสวน

รวมและกระจายอํานาจที่เปนตัวกลางในการชวยประสานงานใหเนื่องจากชุมชนดําเนินงานหลาย

กิจกรรมทําใหมีการติดตอกันทางโทรศัพทเมื่อมีปญหาเรงดวน แตสวนมากประธานชุมชนมักจะ

เขามาที่ฝายสงเสริมการมีสวนรวมและกระจายอํานาจเปนประจําอยูแลวจนเจาหนาที่แซววา “มา

ตอกบัตรเวลาทํางานหรือคะ” นอกจากนั้นยังมีการประชุมกันทุกเดือน มีการสุมลงพื้นที่เพื่อดําเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บขนขยะทําใหมีความใกลชิด และเจาหนาที่ยังทําหนาที่เปนพี่เล้ียงในการ

ชวยสอนงานให 

(3)  การชวยกันแกไขปญหา 

เมื่อฝายสงเสริมการมีสวนรวมและกระจายอํานาจมีการสุมลงพ้ืนที่

เพื่อประเมินกิจกรรมโดยเขาไปสอบถามประชาชนและมีการประชุมกันถึงผลดําเนินงาน เชนมีการ

รองเรียนวาเก็บขยะไมหมดไปยังเทศบาล เทศบาลก็จะประสานงานมาที่หัวหนาชุมชนเพื่อใหเขา

ไปเก็บขยะใหเรียบรอย หรือชวยกันหาทางแกไข หรือเมื่อมีปญหารองเรียนจากชาวบานวาทายรถ

เก็บขยะมักจะสนใจคนหาขยะรีไซเคิลมากเกินไปทําใหมีขยะหลนรอบ ๆ ถึง ทางเทศบาลก็ได

ปรึกษาหารือใหชวยปรับปรุงแกไข ชวงน้ํามันแพงชวยกันแกปญหาโอยลดคาน้ํามันแลวเติมใหแทน 

ก็ทําบันทึกใหม 

5.2.4.3  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง 

1)  ประสบการณของชุมชน  

เนื่องจากการเก็บขนขยะเปนกิจกรรมใหมที่ชุมชนไมมีความชํานาญทํา

ใหการทํางานในชวงแรกมีปญหาบาง เชน ชุมชนบะขามเทศบาลใหเงินมาเพื่อจางพนักงาน 3 คน 

แตเม่ือจาง 3 คนทําไมไหวก็ตองเพิ่มเปน 4 คนทําใหขาดทุนในชวงแรก ปจจุบันทําการเก็บขนขยะ

มา 4 ปทําใหเกิดความชํานาญ เมื่อมีประสบการณเพิ่มข้ึนชุมชนก็จะเร่ิมทําแกปญหาที่เกิดข้ึนไป

เร่ือย ๆ ทําใหปญหาลดลง นอกจากนั้นยังเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ในชุมชน วาทําอยางไรจะลดขยะใน

แตละบานใหลดลงในแตละปไมใชขยะเพิ่มข้ึนทุกป เปนการสะสมประสบการณ ประธานชุมชน

กลาววา 

 

ตอนแรกเก็บขยะปริมาณขยะเยอะกวาที่เทศบาลกําหนดใหเก็บแค 5 ตัน 

เก็บจริงได 7 ตันจึงคิดวาจะแกปญหาอยางไร จึงไปชวยกันรณรงคชวงเย็น ๆ ทํา

ปายมาชวนชาวบานเดินรณรงคใหมีการคัดแยกขยะไวขายเพื่อเปนรายได ผลพลอย
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ไดก็คือทําใหปริมาณขยะที่ชุมชนตองเก็บลดลง เรามีการเรียนรูดวยตนเองเปน

หลัก เทศบาลใหแตนโยบาย แตจุดหลักอยูที่ชุมชนเอง 

นอกจากนั้นยังมีการเรียบรูจากการทํางานและพัฒนาประสบการณโดย

ประธานชุมชนบะขามกลาว 

 

บะขามเก็บขยะรับผิดชอบ 6 ชุมชนชุมชนเดียวไมใหทํา รถ 1 คัน 

เอางานเปนที่ ต้ัง ใหรถ 1 คันของเทศบาล ชวงแรกน้ํามันเติมเอง มี

รายละเอียดมาให คาถุงมือ คาไมกวาด คาน้ํามัน คาเส้ือกั๊ก เคาคิดใหเปน

เดือนแตเราส่ังซ้ือมาที เปนปถึงจะใชหมด คาตอบแทนพนักงานขับ 1 คน

ข้ึนทายรถ 2  คน ปแรกที่เรามาบริหารจัดการเราใชแรงงาน 5 คน แตได

คาแรงจากเทศบาล 3 คนเหมือนเดิม จึงเปดเวทีใหรับทราบวางบประมาณ

แคนี้ก็หาอาสาสมัครข้ึน  ที่แรกทํา 3 คนไมไหว ออกหมด ข้ึนเปนส่ีคนหา

คนในเดือนแรก พอเดือนสองก็ข้ึนเปน 4 ก็ไมไหวก็ข้ึนมาเปน 5 ชุดสองนี้

เปนผูหญิงหมด  พอบุญเลี้ยงเปนคนขับ ใหชุมชนเรียนรูเอง ไมคุมคาแรง 

แตรับมาใหคนที่ดอยโอกาสมาทํา คาแรงไมคุม ตอนแรกเราไมไดเก็บขยะ

รีไซเคิลขาย เห็นซาเลงมาเก็บก็ศึกษาดู แลวก็เก็บขยะขายไดคนละ 100 

บาทตอวัน ทําใหไดรายไดมาเสริมคาแรงงาน 

 

2)  ความสามารถในการบริหารของชุมชน  

ความสามารถในการบริหารของประธานชุมชนมีอิทธิพลตอประสิทธิผล

เปนอยางมากเนื่องจากจะสังเกตไดจาก ชุมชนทั้ง 3 ชุมชนที่เขารวมดําเนินการเก็บขนขยะมีผล

การประเมินที่ตางกัน เนื่องมาจากความเปนภาวะผูนําของชุมชนเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได

ทันทีเชน ประธานชุมชนเขาไปเก็บขยะในสวนที่รองเรียนโดยใชรถสวนตัวมาบรรทุกขยะ มีความ

โปรงใสในเงินที่ไดจากเทศบาล มีจิตอาสา มีความเสียสละเน่ืองจากประธานชุมชนไมมีเงินตอบ

แทนจากเทศบาลไดรับการเลือกต้ังวาระละ 2 ป เมื่อไดรับเลือกเขามาทํางานถาเขามาเพื่อแสวงหา

ประโยชนก็จะทําใหประชาชนไมเลือกเขามาอีกเปนแตตองใชเวลาถึง 2 ปสังเกตไดจากความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ ชุมชนบะขามที่มีการแสดงคาใชจายและรายรับทุกเดือนตอ

ประชาคม เมื่อมีเงินเหลือก็นํามาต้ังกองทุนไวเพื่อใชใหเปนประโยชนกับชุมชนทําใหไดรับเลือกเปน

ประธานชุมชนต้ังแต พ.ศ.2542 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ในขณะที่อีกชุมชนมีการเปลี่ยนตัว
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ประธานชุมชนบอยเนื่องจากเมื่อเขามาแลวมีรายไดจากโครงการก็นําเขาเปนเงินตัวเองไมชี้แจงทํา

ใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย เจาหนาที่กลาววา 

 

ชวงที่ชุมชนเร่ิมเก็บขนขยะนี่จะมีปญหา เชนถาคนงานหยุด หรือปวยตัว

ประธานตองไปขับรถเอง หรืออยางชุมชนบะขามชุดแรกที่เร่ิมทํางานคนงานออก

หมดเลยทําไมไหว เดือนแรกตัวประธานชุมชนกับกรรมการชุมชนตองมาชวยกัน

ข้ึนรถกวาจะหาคนงานได  

 

นอกจากนั้นชุมชนยังสามารถชวยเทศบาลนครขอนแกนเพิ่มรายไดจาก

การเก็บคาธรรมเนียมขยะจากการเขาไปเก็บแลวทราบถึงปริมาณขยะของสถานประกอบการที่

ปริมาณขยะมาก เจาหนาที่เทศบาลกลาววา 

 

ขอดีที่ใหชุมชนเก็บขนขยะ เคาจะรูหมดเลยวาบานไหนสรางขยะอะไรบาง 

เชน ชุมชนหนองวัด 1 มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมากอนรูวาบานไหนจาย

เทาไหร เมื่อเขามาจัดเก็บขนขยะเร่ิมอาทิตยแรก ก็บอกใหเจาหนาที่เทศบาลไป

ประเมินคาธรรมเนียมขยะใหม บอกวาเก็บเงินแคนี้ไดยังไงขยะต้ังมากมาย 

ถายรูปมาเปนหลักฐานดวย เห็นวาประธานชุมชนเอาใจใสตองาน เพราะถาเรา

ไปกลางวันเรามองไมเห็นวาขยะมันเทาไหร 

 

การบริหารงานของชุมชนบะขามมีความโปรงใสและการมีสวนรวม 

ประธานชุมชนไมไดมีเงินเดือนแตรายไดมาจากการชวยทํางาน มีการเปดเผยรายรับรายจายให

ชุมชน โดยประธานชุมชนบะขามกลาววา 

 

ผูปฏิบัติอยูในชุมชนเราคาแรงเทาไหรเขาก็รู ตัวพี่ตอยกับลุงไมมี

เงินเดือนอยากไดก็ตองไปกวาดขยะ ไปเก็บของเอา ไมมีเงินเดือนรับตามเนื้องาน 

ถาเราต้ังเงินเดือนเหมือนเรารับผลประโยชน มันพูดไมเต็มปากวาการมีสวนรวม 

โดยผูนํามีการเรียนรู  มีการประสาน ผูบริหาร กับเจาหนาที่ และประชาชนตอง

ยอมเรียนรูรวมกัน ผูนําทุกระดับเลย ผูนําผูบริหาร ผูนําเจาหนาที่ ผูนําของ

ประชาชน ผูนําภาคประชาชนไมไดมี 2 คนแตเราตองสรางข้ึนมาอีกที่จะดูแล
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สรางกิจกรรมในแตละกิจกรรมก็มีผูนํา รีไซเคิล ปุยก็อีกคนหนึ่ง ภาพของผูนําไม

มีความลับ ทําไปคนเดียวมันก็ไปไมรอด คุณจะไปบอกคนนี้ชั่วคนนี้ดีชาวบาน

เขาไมเชื่อเขาเห็นเขาจึงศรัทธา ชาวบานคือ ตรารับรองวาคุณดีไมดี 

 

คุณสมบัติของชุมชุนมีความสําคัญมากที่จะทําใหการดําเนินงานตาม

ภารกิจมีประสิทธิผลเนื่องจากเทศบาลนครขอนแกนมีความคิดที่จะใหชุมชนเขามาดําเนินการแทน

เนื่องจากเปนผูรูปญหานาจะแกปญหาไดดีกวา แตเนื่องจากในภารกิจการเก็บขนขยะเปนงานที่ทํา

เกี่ยวกับความสกปรก ตองอาศัยการทํางานที่มีความสามารถในการจัดการทั้งคนงานและ

ประชาชนในการแกปญหา ทําใหเกิดการเรียนรูของประธานชุมชนจากงานที่ไมเคยทําเมื่อ

ดําเนินการระยะหนึ่งจะพบวามีการเรียนรูปญหาที่เกิดข้ึนรวมกับเจาหนาที่และหาทางแกปญหา 

โดยพบวาประธานชุมชนตองมีภาวะผูนํา มีความโปรงใส มีจิตอาสาและมีความเสียสละ 

 

5.2.5  สรุป 

โครงการเก็บขนขยะของเทศบาลนครขอนแกนโดยวิธีการทําสัญญาจางใหชุมชนเขามา

ใหบริการแทนเทศบาลเนื่องจากชุมชนเปนผูทราบปญหาและเปนผูรับบริการทําใหมีประสิทธิผลใน

ดานคุณภาพในการใหบริการสูงกวาที่เจาหนาที่ดําเนินการเอง ความเทาเทียมของการไดรับบริการ

สูงกวา และตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา แตไมลดตนทุนเนื่องจากไมใชวัตถุประสงค

ของเทศบาลนครขอนแกน  ส่ิงที่ไดนอกเหนือจากนี้ก็คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท้ิงขยะของ

ชุมชน เนื่องจากชุมชนมีการเรียนรูพัฒนาไปดวยกันมีการรณรงคกันเองในชุมชนเพราะรูจักกันอยู

แลว ทําใหเร่ิมรูจักการคัดแยกขยะแหงไปขายไดเงิน ขยะเปยกทําขาวหมูหรือปุย นอกจากชาวบาน

จะไดเงินจากขยะ ทําใหปริมาณขยะที่ชุมชนตองเก็บลดลง ขยะที่ชุมชนเก็บก็มีการนํามาคัดแยก

เพื่อขายและทําปุยเปนการลดขยะที่ตนทางและแกปญหาการเก็บขนขยะอยางแทจริง อยางไรก็

ตามแมวาชาวบานจะยังไมใหความรวมมือทุกหลักคาเรือนแตเปนการเร่ิมตนที่ดีและใชเวลาในการ

พัฒนาชุมชน 

เม่ือพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิผลโดย

ชุมชน พบวาความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract Management 

Capacity)ในการเก็บขนขยะในดาน ประสบการณของเทศบาลมีการทํางานดานนี้มานานทําให 

ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) ซึ่งประกอบดวย การกําหนด

ขอกําหนดในสัญญาที่ชัดเจน สามารถประเมินคุณสมบัติของชุมชนที่มีความพรอม สวน
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ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and Controlling Capacity) พบวาเทศบาลนคร

ขอนแกนมีความสามารถในการควบคุม มีการติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไมเปนทางทางและ มี

การชวยกันแกไขปญหามีการเรียนรูรวมกันเมื่อเกิดปญหาประกอบกับเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ

ชุมชนดวยวิธีการทําสัญญาจางพบวาขาดประสบการณและความสามารถในการบริหารชวงแรก

เนื่องจากชุมชนยังไมเคยทํางานแตก็มีความพยายามในการพัฒนาทําใหมีประสบการณที่มากข้ึน

แลวนําประสบการมาพัฒนาการดําเนินการใหดีข้ึนนอกจากนั้นยังพบวาประธานชุมชนตองมี

ความสามารถในการบริหารงานคือ ตองมีภาวะผูนํา มีความโปรงใส  มีจิตอาสาและมีความเสียสละ 
 

5.3  โครงการการกอสรางซอมแซมถนน โดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาล 
 

สาระสําคัญที่เสนอประกอบไปดวย  4 สวน คือ สวนที่ 1 สภาพพื้นฐานของโครงการเก็บ

ขนขยะของเทศบาลนครขอนแกน สวนที่ 2 ข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการการกอสราง

ซอมแซมถนนโดยวิธีการทําสัญญาจางสวนที่ 3 ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจาง และสวนที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจาง รายละเอียดแตละหัวขอมีดังนี้ 

  
5.3.1  สภาพพื้นฐานของโครงการการกอสรางซอมแซมถนนโดยวิธีการทําสัญญาจาง 

 เทศบาลนครขอนแกนมีความยาวของถนนในพื้นที่เขตเทศบาล โดยเฉล่ีย 9.8 กิโลเมตรตอ

พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร มถีนนสายหลัก 146 สาย ถนนซอย 239 ซอยโดยแยกเปน 

 ถนนคอนกรีต จํานวน 118  สาย  ยาวประมาณ  92  กิโลเมตร 

ถนนลาดยาง จํานวน  48  สาย  ยาวประมาณ  29  กิโลเมตร 

ถนนหนิคลุก จํานวน 173  สาย  ยาวประมาณ 169  กิโลเมตร 

ถนนลูกรัง จํานวน  46  สาย  ยาวประมาณ 162 กิโลเมตร 

    รวม  จํานวน 385  สาย  ยาวประมาณ  452  กิโลเมตร 

 เทศบาลนครขอนแกนมีการปรับปรุงผิวจราจรเพิ่มข้ึนทุกปเนื่องจากมีการขยายตัวของ

ชุมชนเทศบาลนครขอนแกนไดมีแนวคิดใหชุมชนไดชวยกันกอสราง ซอมแซมถนนในชุมชนเองดวย

มีความเชื่อวาคนในชุมชนยอมจะรักษาเนื่องจากเปนถนนที่พวกเขาใชอยูทุกวันถาทําไมดีก็จะมีผล

ตอคุณภาพชีวิต โดยจัดซ้ือวัสดุใหแลวจายเปนคาแรงตอตารางเมตร ที่จัดซ้ือวัสดุกอสรางเพื่อ

ดําเนินการกอสราง โดยการจางแรงงานชุมชนดําเนินการรวมแลวไมนอยกวา 125,007 ตารางเมตร 

เปนเงิน 6,250,361 บาท 
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ผลที่ไดเกิดการสรางงานในชุมชนเกิดการจางงานในพ้ืนที่ทําใหชาวบานไมตองยายถิ่นใน
ทํางานขางนอกทําใหชวยลดปญหาทางสังคมตามมาโดยในป พ.ศ.2550 มีการจางงานเพิ่มใน

ชุมชนในกิจกรรมกอสราง ซอมแซมถนน จํานวน 718 คน จํานวน 138 โครงการ จํานวนเงินคาแรง
ทั้งส้ิน 2,608,521 บาท คุณภาพของถนนก็เพิ่มข้ึนเนื่องจากประชาชนตองการใหถนนอยูไดนานก็
ใสปูนครบตามจํานวนที่เบิกมาจากเทศบาล ความหนาก็ไดตามมาตรฐานเพราะมีความรักของที่
ตองใช  

           
5.3.2  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการการกอสรางซอมแซมถนนโดยวธิีการ 
         ทาํสญัญาจาง 
เทศบาลนครขอนแกนไดมีการกําหนดใหถนนที่จะใหชุมชนดําเนินการเองคอืถนนทีม่คีวาม

กวางไมเกิน 4 เมตรและความยาวไมเกิน 200 เมตร โดยเทศบาลไดจัดการฝกอบรมชางชุมชนให
แตละชุมชนสงชาวบานที่สนใจเขารวมอบรมโดยมีใบประกาศนียบัตรจากเทศบาลใหและเพื่อให

แนใจวา ชุมชนจะมีความสามารถในการดําเนินการทําถนนได 
เทศบาลนครขอนแกนไดกําหนดคุณสมบัติของชุมชนท่ีประสงคจะเขารวมโครงการ 

ประกอบดวย 1) ผานการอบรมชางชุมชนโดยไดรับใบประกาศนียบัตรจากเทศบาล 2) มีจํานวน
ชางผูดําเนินการอยางนอย 6 คนข้ึนไปในการดําเนินการถนนแตละสาย 3) มีชางฝมือดีอยางนอย

จํานวน 2 คน ที่สามารถตรวจสอบระดับถนนและปรับเกล่ียคอนกรีต แตงผิวหนาคอนกรีตถนนได 
4) เปนบุคคลที่อยูในชุมชน/ภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน 5) เปนตัวแทนที่ไดรับการยอมรับ
จากชุมชน และเปนผูดําเนินการปรับปรุงซอมแซมโดยตรง  

โดยลักษณะงานการทําถนนคอนกรีต มีดังนี้ 1) ปรับเกล่ียช้ันรองพื้นทางกอนทําการลง

ทรายหยาบรองพ้ืน โดยปรับเกล่ียสวนที่เปนหลุมเปนบอใหเรียบ , กําจัดเศษวัชพืช เปนตน 2) ลง
ทรายหยาบชุมน้ําอัดแนนรองพื้น โดยลําเลียงทรายหยาบเขาบริเวณซอกซอยที่จะเทคอนกรีต,
เกล่ียปรับทรายใหไดระดับหนา 0.05 เมตร 3) ตัดพรอมทําการจัดวางเหล็ก (Wire Mesh) ใหไดรูป
ถนนบริเวณซอกซอยที่จะเทคอนกรีต 4) ประกอบแบบถนนดานขางพรอมคํ้ายันดานขางใหไดรูป

ถนนบริเวณซอกซอยที่จะเทคอนกรีต ฯลฯ 5) เทคอนกรีต,จี้คอนกรีต,ตกแตงผิวจราจรฯลฯ  

คาตอบแทน จายเปนคาแรงงานเทคอนกรีตถนนหนา 0.15 เมตร โดยแรงงานชุมชน 50 

บาท/ตารางเมตรถนน โดยเทศบาลฯ จะสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณในการปรับปรุงถนน โดยจาง

แรงงานคนในชุมชนในการทําถนน ที่มาของคาแรงงานเทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร มีดังนี้ 
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ตารางที่ 5.8  การคิดราคากลางคาแรงงานเทถนนคอนกรีต 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 
1 คาแรงปรับเกลี่ยชั้นรองพื้นทางกอนทาํการลงทรายหยาบรองพ้ืน 5 
2 คาแรงในการลงทรายหยาบชุมน้ําอัดแนนรองพื้นหนา 5 ซ.ม. 3 
3 คาแรงในการตัด จัดวาง เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป 2 
4 คาแรงในการประกอบแบบเพื่อทาํการเทคอนกรีต 6.53 
5 คาแรงงานในการเทคอนกรีต 37.5 
 รวมคาแรงงานเทคอนกรีตหนา 15ซ.ม. โดยแรงงานชุมชน 54.03 

 คิดเปนเงนิเพยีง 50 

 
 ชุมชนทําการเสนอโครงการเมื่อไดรับการอนุมัติจะตองเตรียมบุคลากรซึ่งในป งบประมาณ 
2553 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 24 ชุมชน  57 กิจกรรมเปนมูลคาคาแรง 816,600 บาท คาของ 
7,610,712 บาท เมื่อพิจารณาถึงคาแรงของแตละโครงการพบวาบางโครงการเชน ชุมชนศรีจันทร
ประชาสรรคมีคาแรงเพียง 1,425 บาท เปนการขยายไหลทางซึ่งถือเปนโครงการที่นอยมากไม
คุมคาแตเนื่องจากเปนโครงการที่ประชาชนมีความเดือนรอนและชุมชนตองการ ดังนั้นเร่ืองเงินก็
ไมใชปจจัยสําคัญสําหรับชุมชนแตตองการความเปนอยูในการสัญจรที่ดีข้ึน  มีทั้งโครงการที่ใช
แรงงานมากและแรงงานนอยข้ึนอยูกันงานที่ชุมชนตองการ มีรายละเอียดบางโครงการดังนี้ 
 
ตาราง 5.9  โครงการปรับปรุงถนนโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ ปงบประมาณ  2553 

 

โครงการ ชุมชน  งบประมาณ  

     (บาท)  

1.  ปรับปรุงขยายผิวจราจรซอยนิรภัยบุญเหมาะ โนนชัย 1   *12,000  

     กวาง  0.30-1.10 เมตร  ยาว  240  เมตร    **111,840  

     พื้นที ่ 240  ตารางเมตร   

2.  ปรับปรุงเสริมพื้นผิวถนนชวงกลาง สูง 30 เซนติเมตร โนนชัย 2   *15,000  

     ซอยไตรมิตร (ราษฎคนึง  13 )    **139,800  

      กวาง       6    เมตร   ยาว   50   เมตร   

      พืน้ที ่  300    ตารางเมตร   
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 ตาราง 5.9  (ตอ) 

     

โครงการ ชุมชน  งบประมาณ  

     (บาท)  

3.  ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรในชุมชนเทพารักษ 5 เทพารักษ 5   *30,800  

     กวาง    3.50     เมตร  ยาว     176    เมตร    **287,056  

     พื้นที ่     616    ตารางเมตร   

4.  ขยายถนนคอนกรีตในชุมชนซอยรอบเมอืง 15 ถนนรอบเมือง พระลับ   *4,300  

     กวาง   0.45 - 1.40   เมตร  ยาว   100  เมตร    **40,076  

     พื้นที ่    86   ตารางเมตร   

5.  ขยายไหลทางในชุมชนบานเลขที ่ 173/5   ศรีจันทร   *1,425  

     ซ.ประชาสโมสร  17 (รวมมิตร) ประชา   **13,281  

     กวาง    0.70 - 0.80    เมตร  ยาว  38    เมตร สรางสรรค  

     พื้นที ่       28.50     ตารางเมตร เหลานาดี  

6.  ปรับปรุงขยายไหลทางชุมชนเหลานาดี 12 12    *57,500  

     กวาง    1    เมตร  ยาว   1,150   เมตร     **535,900  

     พื้นที ่      1,150     ตารางเมตร   

7.  ปรับปรุงทาํถนนคศล. ถนนฉิมพล ี ซอย 11 โนนทนั 1   *10,500  

     กวาง      3.50   เมตร  ยาว    60    เมตร    **97,860  

     พื้นที ่      210        ตารางเมตร     

     รวมคาแรง 24  ชุมชน   *816,600  

     รวมคาของ  57 กิจกรรม   **7,610,712  

 
5.3.3  ประสทิธิผลการบรกิารสาธารณะการกอสรางซอมแซมถนนโดยวธิีการทํา 
         สัญญาจาง 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการการกอสรางซอมแซมถนนของเทศบาลนครขอนแกน 

เมื่อใชวิธีการทําสัญญาจางเปรียบเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการกอสรางซอมแซมถนนเม่ือ

พิจารณาตามเกณฑการวัดประสิทธิผลใน 4 ดาน ตามกรอบการวิเคราะหไดแก 1) ลดตนทุนของ

ภาครัฐไดมากกวา  2) คุณภาพในการใหบริการสูงกวา  3) ความเทาเทียมของการไดรับบริการ
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ดีกวา และ 4)ตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา สามารถวัดประสิทธิผลในแตละดาน มี

รายละเอียดดังนี้ 

5.3.3.1  ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  

ประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐพบวาสามารถลดตนทุนไดมากกวาเพื่อ
พิจารณาวาเทศบาลสามารถประหยัดงบประมาณจากการใชวิธีการทําสัญญาจางเมื่อเปรียบเทียบ
ที่เทศบาลดําเนินการเองหรือไม เกณฑการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาในคร้ังนี้ วัด 2 เกณฑ
ดังนี้ 

1) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญา เม่ือเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่

เทศบาลดําเนินการเอง คือ 

ลดตนทุนของภาครัฐ     =    (ราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนินการเอง-ราคาที ่

                                          ชุมชนใหบริการแทน) 

เนื่องจากการกอสรางซอมแซมถนนเปนงานที่มีการใชวิธีการทําสัญญา

จางมาเปนเวลานานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อ่ืน ๆ ก็ใชวิธีการทําสัญญาจางโดยมีการ

กําหนดวิธีการคิดราคากลางของการกอสรางซอมแซมถนนมาจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น ปจจุบันเทศบาลนครขอนแกนไดใหเอกชนโดยวิธีการทําสัญญาจางเขามาดําเนินการแทน 

เทศบาลยังคงใหการบริการแคการซอมแซมถนนที่เปนหลุมเพียงเล็กนอย ดังนั้นการคิดราคาตนทุน

ที่เทศบาลดําเนินการเองในโครงการกอสรางซอมแซมถนนจึงใชตัวเดียวกับราคากลางทําใหการวัด

การลดลงของตนทุนมากกวามีเพียง 1 ดานคือ การลดตนทุนของภาครัฐเปนการวัดการลดลงของ

ตนทุนในการใหบริการสาธารณะ ระหวางราคาที่มีการทําสัญญาโดยวิธีการทําสัญญาจางเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคากลางที่ไดต้ังไววาสามารถประหยัดงบลงไดเทาไร    

2) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเมื่อเทียบกับราคากลาง การลด

ตนทุนของภาครัฐมากกวาเกณฑนี้เปนการวัดการลดลงของตนทุนในการใหบริการสาธารณะ 

ระหวางราคาที่ชุมชนใหบริการแทนโดยวิธีการทําสัญญาจางเมื่อเปรียบเทียบกับราคากลางที่ไดต้ัง

ไววาสามารถประหยัดงบลงไดเทาไร    

เนื่องจากการกอสรางซอมแซมถนนเปนงานที่มีการใชวิธีการทําสัญญา

จางมาเปนเวลานานและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อ่ืน ๆ ก็ใชวิธีการทําสัญญาจางโดยมีการ

กําหนดวิธีการคิดราคากลางของการกอสรางซอมแซมถนนมาจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่นทําใหไมสามารถวัดตนทุนที่เอกชนทําเมื่อเทียบกับที่ภาครัฐทําไดทําใหวัดการลดตนทุนของ

ภาครัฐไดเพียงการลดตนทุนของภาครัฐเปนการวัดการลดลงของตนทุนในการใหบริการสาธารณะ 

ระหวางราคาที่มีใหชุมชนทําซ่ึงจายเปนคาแรงสวนคาวัสดุเทศบาลซื้อเองเปรียบเทียบกับราคา
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กลางที่ไดต้ังไวเมื่อตองจางเอกชนวาสามารถประหยัดงบลงไดเทาไร   โดยเกณฑการลดตนทุนของ

ภาครัฐ สามารถคํานวณ ไดดังนี้ 

การลดตนทนุของภาครัฐ    =    (ราคากลาง-ราคาทีห่นวยงานอ่ืนเซ็นสัญญาใหบริการ
แทน) 

การลดตนทนุของภาครัฐ     =    (ราคากลาง-(ราคาคาแรงชุมชน+คาวสัดุที่เทศบาลซื้อให) 

 =   650-(50+466) 

 =    134 บาทตอตารางเมตร 

 =   134/650   = 20.62% 

จะเห็นไดวาการใชแรงงานชุมชนในการกอสรางซอมแซมถนนโดย

เทศบาลนครขอนแกนซ้ือวัสดุใหสามารถประหยัดเงินไดถึง 134 บาทตอตารางเมตรหรือ 20.62 % 

เมื่อเทียบกับราคากลางที่จางเอกชน โดยไมตองพึ่งพาการแขงขันกันเสนอราคาเลยเนื่องจากไม

ตองคิดคาดําเนินการเหมือนของเอกชนเปนส่ิงที่เทศบาลนครขอนแกนมีความพึงพอใจมาก นายก

กลาววา 

 

 โครงการกอสรางซอมแซมถนนถือวาสามารถลดตนทุนใหเทศบาลจาย

นอยกวาที่เคยใหเอกขนเปนผูดําเนินการ จากหกรอยกวา เหลือตารางเมตรละหา

รอยกวา อันนี้ประสบความสําเร็จมาก คุณภาพก็สูงกวา 

 

5.3.3.2  คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 

ประสิทธิผลดานคุณภาพในการเก็บขนขยะโดยชุมชนสูงกวาเมื่อพิจารณาวา
ชุมชนมีความสามารถในการการกอสรางซอมแซมถนนเมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลดําเนินการเอง 
เกณฑการวัดคุณภาพในการใหบริการ วัด 2 เกณฑ คือ ไดมาตรฐานการบริการสาธารณะสูงกวา  
และ ประชาชนมีความพึงพอใจสูงกวารายละเอียด ดังนี้  

1) ชุมชนทํางานไดตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่กําหนดไวใน

สัญญาเนื่องจากมีการฝกอบรมชางชุมชนใหกับชุมชนกอนที่จะใหดําเนินการ เมื่อลงดําเนินงานมี

เจาหนาที่มาคอยเปนผูควบคุมใหทํางานตามมาตรฐานโดยการตรวจสอบมีการตรวจสอบทั้ง

ในขณะดําเนินงานและเมื่องานเสร็จแลว โดยวัสดุเจาหนาที่เปนผูจัดหาเองทําใหมั่นใจไดวาวัสดุที่

ใชไดมาตรฐานและใชปริมาณครบถวนเชน ใสปูนครบตามที่กําหนด ทําใหงานไดความหนาตามท่ี

กําหนด ผลที่ไดคือไดถนนที่มีมาตรฐานและมีอายุการใชงานที่นานข้ึน 
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นายกกลาววา เมื่อใหชุมชนเปนผูดําเนินการแทน ทําใหไดงานท่ีมีความ

หนาเต็มตามมาตรฐานเผลอ ๆ เกินดวย คอนกรีตที่ใชถาเหลือก็เอาไปเทตอใหเต็ม 

(1)  ชางชุมชนที่มาทํางานมีความชํานาญสวนมากมีอาชีพเปนชาง
โดยทํางานตามบริษัทรับเหมาใหญ ๆอยูแลว  

(2) กระบวนการดําเนินงานทําตามข้ันตอนที่กําหนดในมาตรฐานใน
การเร่ิมทําถนน ปรับทราย วางเหล็ก เทคอนกรีต บมคอนกรีต เนื่องจากชางที่มาทํางานอยูใน
ชุมชนเปนชางที่ทํางานตามบริษัทรับเหมากอสรางใหญ ๆ มีความชํานาญ  

(3) เมื่อชุมชนดําเนินการเองพบวาความยาว และความหนาของ
ถนนตรงตามมาตรฐาน เจาหนาที่เทศบาลกลาววา 

 
ชุมชนทํางานไดดีมาก เมื่อสอบถามพบวาชางที่อยูในชุมชนคือชางที่

ทํางานที่บริษัทเอกชนที่ดําเนินงานใหกับเทศบาลนครขอนแกนแตอาศัยตาม
ชุมชน จึงไมตองกังวลวาเขาจะไมมีความสามารถในการทํางานใหไดตาม
มาตรฐานของเทศบาล  เมื่อเทคอนกรีตแลวมีการเฝาดวยไมใหสุนัขเหยียบ เฝา
จนถึง 2-3 ทุม เคาทําดวยใจเหมือนทําบานตัวเอง เขาทํางานดวยความต้ังใจ  
ชางชุมชนทํางานไมมีลักไก ไมเคยขาดแถมเกินไปอีก เวลาตรวจรับงานสบายใจ
มาก เพราะเคาทําใหชุมชนตนเอง 

 
2) ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการดวยวิธีการทําสัญญาจาง

เม่ือเทียบกับกอนมีการกอสรางซอมแซมถนนเนื่องจากทําใหการคมนาคมสะดวกข้ึน นอกจากนั้น
ทําใหเกิดความรักและหวงแหนในถนน ทําใหชุมชนชวยกันรักษาถนนที่พวกเขาเปนคนชวยกันทํา
ข้ึนมา ประชาชนกลาววา “ถนนที่ชุมชนดําเนินการเองทําไดดีกวาที่เอกชนทํา ทําไดสวยงามกวา 
แข็งแรงทนทาน เห็นทีไรก็รูสึกภูมิใจที่ชุมชนมีสวนรวมในการทํางานกับเทศบาล” 

นอกจากนี้ความพึงพอใจของประชาชนยังเกิดกับชุมชนไดมีสวนรวมใน
การกําหนดสายสายเสนอถึงลําดับความสําคัญกอนหลัง ทําใหไดถนนท่ีมีความจําเปนตองใชจริง ๆ 
และยังทําใหเกิดความมีสวนรวมของชุมชน เจาหนาที่กลาววา 

 
วันหนึ่งผมเห็นภาพเราจางแค 6 คน มีอยู 5 ครอบครัวพอแมลูกออกมา

ทํากับขาวเอามากินกันตรงถนนเนี่ยกลายเปน 30 คนที่มาเปนกําลังใจ เปนความ
รวมมือ การไดมาคุยกันไดทําอะไรรวมกันรูสึกวามันเปนอะไรที่แนนแฟนข้ึนใน
ชุมชน แตกอนผมไมคิดวามันจะไดตรงนี้ 
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5.3.3.3  ความเทาเทียมของการไดรับบริการสูงกวา  
การนําโครงการกอสรางซอมแซมถนนใหชุมชนดําเนินงานโดยวิธีการทําสัญญา

จางพบวามีความเทาเทียมของการไดรับบริการ เนื่องจากการกอสรางซอมแซมถนนเปนงานบริการ
ที่ทําเพื่อใหประชาชนไดรับการใหบริการในการสัญจรไปมาผานที่เสนทางนั้น ๆ ดังนั้นการกอสราง
ซอมแซมถนนจึงเปนงานบริการสาธารณะที่ทําใหประชาชนที่เขามาใชถนนไดรับการบริการที่เทา
เทียมกัน 

สวนการครอบคลุมการกอสรางซอมแซมถนนในพื้นที่ชุมชน 90 ชุมชนในเทศบาล

นครขอนแกน พบวามีการใหประชาชนในชุมชนทําประชาคมเพื่อใหเลือกถนนที่มีความสําคัญ

เรงดวน และใหเรียงลําดับความตองการกอนหลัง เมื่อจัดสรรงบประมาณก็จะมีการกระจายใหทุก

ชุมชน ทําไดทุกชุมชนไดรับความเทาเทียมในการพัฒนาดานการกอสรางซอมแซมถนน เจาหนาที่

เทศบาลกลาววา 

 

การเร่ิมใหชุมชนเขามาดําเนินการกอสรางซอมแซมถนน เปนการ

แกปญหาตรงจุดคลาย ๆ การทําประชาพิจารณ เราลงไปทุกเวทีทุกชุมชน แลวให

แตละชุมชนเขียนมาเรียบลําดับสายทาง สมมุติวาถนนในชุมชนมีอยู 10 เสน 

ทานเขียนเรียงลําดับลงมา 1-10 วาทานตองการเสนทางไหนที่สําคัญ กอนหลัง

เนื่องจากงบประมาณจํากัด เราก็จะกระจายงบประมาณไปแตละชุมชน เขาก็พึง

พอใจที่แตละปไดมีงบประมาณมาลงพื้นที่ในสวนที่เขาไดชวยแสดงความคิดเห็น

ถึงความเดือดรอนในการเดินทาง 

 

5.3.3.4  ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา 

ในการกอสรางซอมแซมถนนเทศบาลนครขอนแกนมีการกําหนดหลักเกณฑ 

เงื่อนไขและรายการคุณลักษณะเฉพาะของงาน ตามโครงการสงเสริมชุมชนในการกอสราง

ซอมแซมถนนดวยตนเอง และไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อมาตรวจรับงานใหเปนไปตาม

สัญญากอนที่จะไดทําการเบิกจายเงิน ทําใหไดรับบริการตรงตามที่เทศบาลนครขอนแกนระบุไวใน

สัญญา 

ประชาชนไดรับบริการตรงตามที่เทศบาลขอนแกนระบุไวในสัญญาในการ

กอสรางและซอมแซมถนนมีการแตงต้ังชางคุมงานเพื่อเขามาควบคุมใหชุมชนทํางานตามขั้นตอน

ตามขอกําหนดที่กําหนดในสัญญา โดยชางคุมงานกลาววา 
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ชางชุมชนมีความชํานาญงานมากอน ทําใหเขาทําตรงตามข้ันตอนทุก

อยางต้ังแตปรับช้ันรองพื้นทาง ลงทรายอัดดวยน้ํา วางเหล็กประกอบแบบ และเท

คอนกรีต เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพดีไมมีลักไก นอกจากนั้นวัสดุที่เหลือก็ทําเพิ่ม

เพื่อใหไดถนนแกชุมชนที่มีคุณภาพ 

 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการกอสรางซอมแซมถนนดานตรงตามที่ไดตกลงใน

สัญญาพบวาตรงขอกําหนดในทุกดานมากกวาเนื่องจากเทศบาลนครขอนแกนมีความสามารถใน

การควบคุม 

5.3.3.5  ประสิทธิผลในภาพรวม 

กลาวโดยสรุปเมื่อชุมชนเขามาดําเนินการการกอสรางซอมแซมถนนในเทศบาล

นครขอนแกน พิจารณาประสิทธิผลของการบริการสาธารณะทั้งหมด 4 ดานดวยกัน  เมื่อพิจารณา

ถึงการลดตนทุนของภาครัฐ (Cost Reduction) พบวาสามารถลดตนทุนไดมากถึงรอยละ 20.62 

โดยไมมีการแขงขันโดยจายใหชุมชนเฉพาะคาแรง และพบวามีคุณภาพในการใหบริการดีกวา 

ประกอบกับการสรางถนนมีชุมชนชวยกันทําทําใหทุกคนระดมความสามารถเพ่ือใหไดถนนที่มี

คุณภาพเพราะผูใชงานก็คือชุมชนเองทําใหไดงานตามมาตรฐาน และถนนไดความหนาตามที่ระบุ 

มีความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และยังไดรับการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุม ตรง

ตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญาเนื่องจากการกอสรางซอมแซมถนน เปนบริการสาธารณะที่เปน

สวนกลางประชาชนผูที่จะใชประโยชนสามารถเขามาใชบริการไดไมมีการปดกั้นทําใหเกิดความ

เทาเทียมของการไดรับบริการจากผูใช และตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา 

   
5.3.4  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลผลตอการกอสรางซอมแซมถนนโดยวิธีทําสัญญาจาง 
ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการกอสรางซอมแซมถนน โดยวิธีการทํา

สัญญาจาง ประกอบดวย บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญา ความสามารถในการ

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง  มี

รายละเอียดดังนี้ 

5.3.4.1  บริบทของทองถิน่ที่เอ้ืออํานวยตอการทาํสัญญาจาง 

1)  การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร 

นายกเทศมนตรีนครขอนแกนใหการสนับสนุนในการกอสรางซอมแซม

ถนนและปรับปรุงถนนที่มีอยูใหชุมชนที่มีความพรอมยื่นเสนอเขามาเพื่อขอดําเนินการ แลวต้ัง
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คณะกรรมการมาพิจารณาทําใหเกิดประสิทธิผลในการใชวิธีการทําสัญญาจางการปรับปรุงถนน

เปนโครงการที่นายกเทศมนตรีนครขอนแกนใหความสนับสนุนใหชุมชนดําเนินการเปนอยางมาก

เนื่องจากทําใหเทศบาลนครขอนแกนสามารถลดตนทุนการทํางานไดถึง 20.62 % แลวยังทําใหได

ถนนที่มีความหนาและมีความแข็งแรงเนื่องจากดําเนินการตามมาตรฐานนอกจากนั้นยังทําใหเกิด

ความสามัคคีในชุมชนเนื่องจากพวกเขาเปนผูรวมกันดําเนินงาน นายกเทศมนตรีนครขอนแกน

กลาววา 

 

 งานกอสรางซอมแซมถนนที่ใหชุมชนมาดําเนินงานในโครงการเทศบาล

เล็กในเทศบาลใหม ประสบความสําเร็จเพราะชวยลดตนทุนไดชวยใหเทศบาล

ประหยัดงบประมาณลง และจะสนับสนุนใหชุมชนดําเนินงานตอไป 

 

เจาหนาที่เทศบาลนครขอนแกนไดรับนโยบายในการสนับสนุนใหชุมชน

เปนผูดําเนินการกอสรางซอมแซมถนน เพื่อใหเกิดการจางงานและเกิดการหมุนเวียนของเงินใน

ทองถิ่น โดยนโยบายของทานนายก คือ ถาคนในพื้นที่ชุมชนเปนผูดําเนินการทําถนน เคาใชจาย

ที่นี่ เคาไปซื้อของที่ตลาด อยางนอยเงินหมุนอยูที่นี่ ภาษีเปนของบานเรา 

2)  การมีสวนรวมของประชาชน 

การกอสรางซอมแซมถนนการมีสวนรวมของประชาชนมีมากเนื่องจาก

ประชาชนที่อยูในชุมชนเปนผูชวยกันรวมสรางถนนทําใหมีความภูมิใจ หวงแหน และเกิดความ

สามัคคี ดังที่เจาหนาที่เทศบาลกลาววา 

 

 ประชาชนมีสวนรวมในการกอสรางซอมแซมถนน ต้ังแตเร่ิมกําหนด

โครงการในเสนทางที่มีความตองการเรงดวน เม่ือไดงบประมาณมา นอกจากชาง

ในชุมชนเปนผูทําถนนแลวลูก เมีย ญาติ ก็มาใหกําลังใจมีการพูดคุยกันเกิดความ

สามัคคีในชุมชุน และเกิดความภูมิใจ หวงแหนถนนที่ตนเองไดสราง ชวยกันทํา

ถนนเพื่อใหไดถนนที่มีมาตรฐาน 

 

 บริบทของทองถิน่ที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญาจาง ในโครงการกอสราง

ซอมแซมถนนของเทศบาลนครขอนแกนใหเกิดประสิทธิผลในดานการสนับสนนุของฝายบริการ 

และการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับสูง 
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5.3.4.2  ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract  

             Management Capacity) 

1)  ประสบการณของเทศบาล 

   เทศบาลนครขอนแกนมีประสบการณในการจัดการเพราะเปนโครงการที่

ใชวิธีการจางเหมาบริการมานานทําใหทราบปญหาและสามารถชวยชุมชนแกไขได โดยไดนํา

ประสบการในการควบคุมงานของเทศบาลมาอบรมชางชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการได 

เจาหนาที่เทศบาลกลาววา  

 

ในบางชุมชนที่มีชางที่ยังไมมีความชํานาญ เราก็จะเขาไปชวยสอนซ่ึงพวก

เขามีความต้ังใจสูงมาก ตองดูแลใกลชิดในระยะแรกแคนั้น คร้ังที่ 2 เคาเปนเลย 

 

2)  ความสามารถในการนาํไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) 
ประกอบดวย 

(1)  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา 
การกําหนดขอกําหนดในสัญญาของเทศบาลนครขอนแกนมีการระบุ

ที่ชัดเจนถึงมาตรฐานของการกอสรางซอมแซมถนนที่มีแนบในสัญญา ขนาดเหล็กที่ใช จํานวนคน 
วิธีการการทํา ทําใหไมเกิดปญหาเมื่อชุมชนซ่ึงยังไมมีความชํานาญตองมาดําเนินงาน ประธาน
ชุมชนกลาววา 

   
งานกอสรางซอมแซมถนนทางเทศบาลนครขอนแกนเปนผูเตรียมวัสดุให 

เราใชแรงงานทําตามข้ันตอนการทํางานที่ระบุในขอกําหนดอยางชัดเจน ทําใหไม
มีปญหาในการควบคุมและไดถนนที่มีคุณภาพดี 

 
(2)  การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา 
ชุมชนจะตองจัดทําแผนของชุมชนเพื่อเสนอใหเทศบาลพิจารณาวามี

ภารกิจใดที่ชุมชน สามารถดําเนินการเองได ซึ่งในการจัดทําแผนชุมชนจะตองผานการประชาคม
และมีการกําหนดปญหา ความตองการท่ีชัดเจน โดยมีกระบวนการที่สามารถยอมรับไดเมื่อผาน
การพิจารณาก็จะใชแผนกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจสูชุมชนเปนแนว
ทางการดําเนินงาน โดยชุมชนตองมีความพรอมคือมีชางในการดําเนินงานกอนทําใหไมเกิดปญหา
เวลาดําเนินงาน เนื่องจากบางชุมชนเปนชุมชนเมืองก็จะไมมีความพรอมในการใหบริการดานการ
ทําถนน  
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 (3)  ระดับการแขงขัน 
การกอสรางซอมแซมถนนของเทศบาลนครขอนแกนโดยวิธีการจาง

เหมาบริการโดยชุมชนไมมีการแขงขัน เนื่องจากใหชุมชุนที่มีความพรอมที่จะดําเนินการเสนอเขา
มาเพื่อดําเนินการเอง เมื่อเทศบาลนครขอนแกนใหชุมชนดําเนินการซอมแซมถนนคอนกรีตแทน 

เทศบาลนครขอนแกนมีการกําหนดขอกําหนดถึงข้ันตอนการทําที่
ชัดเจน มีการประเมินความพรอมของชุมชนวามีเจาหนาที่ที่ไดผานการอบรมชางชุมชนมาเพื่อ
ประกันวามีความสามารถในการดําเนินการไดจึงทําใหไดงานท่ีมีคุณภาพไดความหนาและความ
แข็งแรงตามมาตรฐาน 

3) ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and Controlling 
Capacity) ประกอบดวย 

(1)  ระดับการควบคุม 

การกอสรางซอมแซมถนนเปนงานที่ตองใชวิศวกร หรือชางคุมงาน

เปนผูควบคุม มีแบบมาตรฐานเปนเคร่ืองมือในการที่จะทําใหชุมชนทํางานใหไดคุณภาพมีการ

ควบคุม    วัสดุทางเทศบาลนครขอนแกนเปนผูจัดหาจึงมีการควบคุมใน วิธีการทํางานตรงตาม

มาตรฐาน มีการเทคอนกรีตใหไดความหนาตามที่ระบุ จึงใชระดับการควบคุมที่สูงเพื่อใหไดงานที่มี

มาตรฐาน นั่นคือเขามาชวยสอนงานตอน เร่ิมแตงพื้นถนน ชวยดูวาปรับทรายไดหรือไม คอนกรีต

ทางชางเปนผูส่ังให และอยูควบคุมการเทคอนกรีตทําใหมั่นใจไดวาไดถนนที่มีมาตรฐานและการเท

ถนนคอนกรีตก็มีข้ันตอนชัดเจนไมซับซอน เจาหนาที่เทศบาลกลาววา 

    

การควบคุมการทํางานของชุมชนชางเทศบาลจะเปนผูวางแผนการ

ทํางานใหเชน ผมจะใหต้ังแบบเตรียมเทคอนกรีต ยาว 100 เมตร ผมก็จะบอก

เฉพาะ 10 เมตร อีก 90 เมตรมันจะเหมือนกัน ไปชวยดูแล 2 ชั่วโมง ที่เหลือจะ

ปลอยใหเคาทําไปทั้งวันตอนเย็นก็ไปดูอีกที ควบคุมงายเพราะเขาต้ังใจทํางานไม

ตุกติก 

 

(2)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน 

การติดตอส่ือสารระหวางกันใชหลายรูปแบบสวนมากจะเปนการคุย

กันแบบไมเปนทางการคือ การโทรศัพทพูดคุย เนื่องจากการกอสรางซอมแซมถนนโดยชุมชนที่มี

ความสัมพันธอันดีเพราะตองติดตอกันประจําอยูแลวและมีการดําเนินงานมาหลายปติดตอกันจึง

ไมมีปญหาในการติดตอส่ือสาร   
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(3)  การชวยกันแกไขปญหา 

เมื่อมีปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสรางซอมแซมถนน เจาหนาที่และ

ชุมชนก็จะชวยกันหาทางแกไข เนื่องจากมีการรูจักและติดตอส่ือสารกันอยูแลว เชนวัสดุมาชาแลว

แรงงานตองรอตองประสานงานกันใหดีเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมของเทศบาลนครขอนแกนควบคุมตามข้ันตอนกอนหลัง

การทํางานอยางละเอียดและมีการดําเนินงานมาหลายปทําใหเมื่อมีปญหาก็โทรศัพทถึงกันและ

ชวยกันหาทางแกปญหา 

5.3.4.3  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง 

1)  ประสบการณของชุมชน  

การกอสรางซอมแซมถนนของเทศบาลนครขอนแกนดวยวิธีการทํา

สัญญาจางโดยใชชุมชนเพื่อใหดําเนินการในพื้นที่ของชุมชน ชาวบานที่เขามาทํางานในเรื่องเท

คอนกรีตสวนมากก็จะเปนชางที่ทํางานรับจางดานการกอสรางในชุมชนอยูแลว บางคนเปนชาง

ของบริษัทรับเหมากอสรางทําถนนคอนกรีต และงานเทถนนคอนกรีตเปนงานที่ไมซับซอนมีข้ันตอน

ชัดเจนทําใหชุมชนมีประสบการณอยูแลว ทําใหไมมีปญหาในการทําถนน 

2)  ความสามารถในการบริหารของชุมชน  

ประธานชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจะชวยทําใหการทํางานมี

ปญหานอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับประธานชุมชนที่ไมมีความสามารถในการบริหาร  โดยประธาน

ชุมชนจะตองจัดหาชาวบานในชุมชนที่เคยทํางานดานนี้มาเปนหัวหนาชางในการชวยดําเนินงาน

ตองประสานงานใหทุกคนมาพรอมกันตามวันที่กําหนด ถามีชาวบานตองการมาทํางานในจํานวน

ที่มากกวางานก็จะมีการทําบัญชีสลับกันมาทําเพื่อใหมีการกระจายรายไดในชุมชน 

 

5.3.5  สรุป 

การกอสรางซอมแซมถนนของเทศบาลนครขอนแกนดวยวิธีการทําสัญญาจาง มีมาเปน

เวลานานแลวโดยใชเอกชน แตปจจุบันเปลี่ยนเปนชุมชนที่มีความพรอมใหเขามาทํางาน พบวาการ

ใหชุมชนเขามาทําการกอสรางซอมแซมถนนมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล ในดานตนทุน

สามารถลดตนทุนไดถึงรอยละ 20.62  มีคุณภาพในการใหบริการ ตามมาตรฐานที่กําหนด

โดยเฉพาะความหนาเนื่องจากมีการตรวจสอบไดงายและประชาชนชวยกันทําดวยความต้ังใจ

เนื่องจากเปนสมบัติของชุมชนและประชาชนในชุมชนเปนผูใชบริการ  มีความเทาเทียมของการ

ไดรับบริการ เนื่องจากถนนเปนการบริการที่ประชาชนที่ตองการเดินทางสามารถใชไดเทาเทียมกัน
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ไมมีการกีดกัน  การทํางานตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา เนื่องจากมีมาตรฐานเปนตัว

กําหนดการตรวจรับงานอยูแลว  

เม่ือพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิผล พบวา

ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract Management Capacity)

ในการกอสรางซอมแซมถนนในดาน ประสบการณของเทศบาลมีการทํางานดานนี้มานานทําให 

ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) ซึ่งประกอบดวย การกําหนด

ขอกําหนดในสัญญาชัดเจน  มีความสามารถในการประเมินคุณสมบัติของชุมชนวาชุมชนใดมี

ความพรอมในการดําเนินงาน สวนความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and 

Controlling Capacity) พบวาเทศบาลนครขอนแกนมีความสามารถในการควบคุม มีการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไมเปนทางทางและ มีการชวยกันแกไขปญหาเมื่อเกิดปญหาประกอบ

กับเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจางพบวาชาวบานในชุมชนเปนชาง

กอสรางมีประสบการณและประธานชุมชนมีความสามารถในการบริหารอาจมีปญหาในชวงแรก

เนื่องจากชุมชนยังไมเคยทํางาน ตอมาประสบการณก็มีมากข้ึนการทํางานจึงไมมีปญหา 

 

5.4  โครงการการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาล 

 
สาระสําคัญที่เสนอประกอบไปดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 สภาพพื้นฐานของโครงการการ

รักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครขอนแกน สวนที่ 2 ข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการการ

รักษาความปลอดภัยโดยวิธีการทําสัญญาจางสวนที่ 3 ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจาง และสวนที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจาง รายละเอียดแตละหัวขอมีดังนี้ 
 
5.4.1  สภาพพื้นฐานของโครงการการรักษาความปลอดภัยโดยวธิกีารทาํสัญญาจาง 
การรักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครขอนแกนเกิดจากการอาสาสมัครของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน เขามาดูแลรักษาความปลอดภัยตามสถานที่โดยการสั่งใชสมาชิก อป

พร. ในสังกัด ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยพลเรือนเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งมาจากชุมชนตาง ๆ 

ภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน ขอดีคือทํางานไดมีคุณภาพกวาเทศบาลและเอกชน สรางงาน  

ชุมชนที่เขารวมโครงการเฝาระวังรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน ตองมี

การสงชาวบานในชุมชนเขาไปฝกอบรม อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยมีอัตรา
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คาจางวันละ 68 บาท ดําเนินการใน 12 ชุมชน โดยใหปฏิบัติหนาที่ ชุมชนละ 2 คนต้ังแตเวลา 

18.00 – 06.00 น.ของวันรุงข้ึน 

อัตราคาจางวันละ 68 บาทมาจากการจัดสรรเงินที่ไดรับการอุดหนุนมาเนื่องจากมีการส่ังใช 

อปพร.ในหลายสวนดวยกันทั้งในการเฝาระวังสถานท่ีและสวนราชการ ระวังภัยยาเสพติดประกอบ

กับเงินที่ไดรับการจัดสรรลดลงจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ลดลงจาก 7 ลานบาทเหลือ 4 ลาน

บาท โดยอัตราคาจางนี้เมื่อศึกษาจากระเบียบจายเปนคาตอบแทนรายเดือนไมไดแตจายเปนคา

เดินทาง จํานวนชุมชนที่เขารวม 9 ชุมชนนั้นเนื่องจากเทศบาลนครขอนแกนมีขอจํากัดทางดาน

งบประมาณ จากอัตราคาจางวันละ 68 บาท ทําใหมีปญหาในบางชุมชนไดผานการประเมินแต

ยามที่อยูมีการยายถิ่นหาแทนไมไดหรือยามที่ไดข้ีเกียจหาแทนไมไดทําใหตองยุติโครงการเชน 

ชุมชนบะขามแตก็ยังมีชุมชนอ่ืนเสนอความพรอมของเขาดําเนินการในการเฝาระวัง 

  
5.4.2  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการการรักษาความปลอดภัยโดยวิธกีารทํา 
         สัญญาจาง 
เทศบาลนครขอนแกนไดกําหนดใหชุมชนที่ตองการดําเนินภารกิจเฝาระวังรักษาความ

ปลอดภัยในชุมชุน ภายใตโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ ในปงบประมาณ 2553 ตองมี

ข้ันตอนคือ 1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอม กอนลงพื้นที่สํารวจความเหมาะสม 2)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมในเบ้ืองตน  ของชุมชนที่ เสนอความตองการในแผนฯ 

ปงบประมาณ 2553 3) คณะกรรมการสรุปหารือผลการลงพื้นที่ เพื่อคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมเขา

ทําการสัมภาษณ 4)ชุมชนที่เหมาะสมเขารับการคัดเลือกข้ึนบัญชี เพื่อพิจารณาออกคําส่ังใช อปพร. 

เฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชุน   

หลักเกณฑมาตรฐานในการจัดสรรงบประมาณโครงการเฝาระวังรักษาความปลอดภัยใน

ชุมชุนเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด คือ 1) ความพรอมดานบุคลากรของชุมชน เชนมีประชาชนใน

ชุมชนเปนสมาชิก อปพร.ที่ผานการฝกอบรม มีความประพฤติดี ไมติดยาเสพติด 2) มีความพรอม

ดานเคร่ืองมือมียานพาหนะ เคร่ืองมือที่จําเปนตอการปฏิบัติการ มีเคร่ืองแตงการ 3) ความเปน

ชุมชนที่เส่ียงภัยดานสาธารณภัย ดานภัยยาเสพติด ดานการทะเลาะวิวาท เหตุรําคาญ 4) มี

ประชากรอยูหนาแนน และ 5) เปนที่ต้ังของสถานที่ราชการ เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด 

ข้ันตอนการปฏิบัติในการสั่งใช อปพร. คือ 1) จัดทําแผนเพื่อบรรจุในปงบประมาณ 2) 

จัดทําโครงการส่ังใช อปพร. เพ่ือขออนุมัติ 3) จัดทําบันทึกรายละเอียด วัตถุประสงคในการส่ังใช (ผาน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน) โดยสาระสําคัญประกอบดวย การกําหนดตัวบุคคลผูปฏิบัติ ผู

ควบคุมดูแล ภารกิจ วันเวลา สถานที่ที่ปฏิบัติและอื่นๆ ที่จําเปน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
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และการไดรับการคุมครองจากทางราชการ สงใหงานปองกันภัยฝายพลเรือน เพ่ือจะไดขออนุมัติและ

จัดทําคําส่ังตอไป  

ลักษณะงานปฏิบัติหนาที่เวร –ยาม ตามที่ไดรับมอบหมาย ต้ังแตเวลา 18.00 น. - 06.00 น. 

ทุกวัน มีลงชื่อปฏิบัติหนาที่ทุกคร้ังที่มาทํางาน โดยมีนายตรวจซ่ึงเปนเจาหนาที่ศูนย อปพร. 

ตระเวนตรวจวันละ 2 รอบ รอบที่ 1 ต้ังแตเวลา 18.00 น. อยางชาไมเกิน 20.00 น. รอบที่ 2 ต้ังแต

เวลา 01.00 น. เปนตนไป (ถาไมมีเหตุการณเรงดวน เชน กรณีไฟไหม หรืออุทกภัย อุบัติภัยตางๆ ) 

ซึ่งจะลงช่ือในสมุดทุดคร้ังที่ตรวจ ถาไมพบ อปพร. ประจําตามจุด ถือวาขาดจะตัดคาตอบแทน  

เทศบาลนครขอนแกนไดดําเนินโครงการเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชุน ในป 

งบประมาณ 2553 จํานวน 9 ชุมชน คาตอบแทนวันละ 68 บาทรวมเปนเงิน 446,760 บาท มี

รายละเอียดดังนี้ 

 

ตาราง 5.10  โครงการเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชุน ปงบประมาณ  2553 

 

โครงการ ชุมชน งบประมาณ ระยะเวลา 

    (บาท) ดําเนนิการ 

1.  เฝาระวังรักษาความปลอดในชุมชน 1.  โนนชัย  2 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

โดยจางอปพร.ในชุมชน จํานวน  2 คน/วัน 2. เทพารักษ 1 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

 คาตอบแทนกะละ  68  บาท    3. เทพารักษ 5 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

 4.  หนองใหญ  2 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

 5.  หนองใหญ  3 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

 6. ทุงสรางพัฒนา 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

 7. โนนทัน 8 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

 8.  หนองแวงเมอืงเกา 2 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

 9. หนองแวงตราชู 1 49,640 ต.ค.52 - ก.ย. 53 

รวม 9  ชุมชน 446,760  

 
5.4.3  ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาล เมื่อใชวิธีการทําสัญญา

จางเปรียบเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเองงานการรักษาความปลอดภัยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ



 

 

275 

การวัดประสิทธิผลใน 4 ดาน ตามกรอบการวิเคราะหไดแก 1) ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  2)

คุณภาพในการใหบริการสูงกวา  3) ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และ 4) ตรงตามทีไ่ด

ตกลงในสัญญามากกวา สามารถวัดประสิทธิผลในแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

5.4.3.1  ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  

ประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาเมื่อพิจารณาวาเทศบาล
สามารถประหยัดงบประมาณจากการใชวิธีการทําสัญญาจางเมื่อเปรียบเทียบที่เทศบาล
ดําเนินการเองหรือไม เกณฑการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาในคร้ังนี้ วัด 2 เกณฑดังนี้ 

1) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญา เม่ือเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่

เทศบาลดําเนินการเอง คือ 

ลดตนทุนของภาครัฐ      =    (ราคาตนทนุที่เทศบาลดําเนินการเอง 

                                      -ราคาทีชุ่มชนใหบริการแทน) 

การลดตนทุนของภาครัฐเปนการวัดการลดลงของตนทุนในการ

ใหบริการสาธารณะ ระหวางราคาที่มีการทําสัญญาโดยวิธีการทําสัญญาจางเมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคาที่เทศบาลนครขอนแกนดําเนินการเอง โดยมีการคิดราคาที่ทํางาน 8 ชั่วโมงใหเดือนละ 6,580 

บาท คิดเปนวันไดวันละ219.33บาท เมื่อพิจารณาผลการดําเนินการการรักษาความปลอดภัยได

ดังนี้ 

การลดตนทุนของภาครัฐ    =     (ราคาที่เทศบาลนครขอนแกนดําเนินการเอง- 

  ราคาคาแรงที่จายอปพร) 

 =       219.33-68 

 =    151.33 บาทตอวัน 

 =      151.33/223.33    

 =  68.99% 

เม่ือพิจารณาพบวาการรักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครขอนแกน

ดวยวิธีการทําสัญญาจางโดยชุมชนสามารถลดตนทุนของภาครัฐได 151.33 บาทตอวันตอคน หรือ

คิดเปน 68.99% ในปงบประมาณ 2553 มีการสั่งใชอปพร.ในโครงการเฝาระวังรักษาความ

ปลอดภัยในชุมชุน จํานวน 9 ชุมชน คือ 18 คนทําใหชวยประหยัดงบประมาณได 994,238.1 บาท

ตอป เจาหนาที่เทศบาลฯกลาวถึงที่มาการคิดคาแรงที่จายใหแกชุมชนวา 
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การคิดคาแรงที่จายให อปพร.ในการสั่งใช มาจากการแบงเงิน

งบประมาณที่เทศบาลไดจัดสรรใหกับ อปพร. ชวงแรกไดรับเงินจัดสรรมา อปพร.ยัง

ไมมากก็จะไดคนละ 4,700 บาทตอเดือนก็จะอยูไดวันละประมาณ 140 บาท 

ทํางานทุกวันไมมีวันหยุด ตอมามีจํานวนอปพร.เพิ่มข้ึนแตงบประมาณไมเพิ่ม ทําให

ยอดเงินที่จายใหอปพร. ลดลงเร่ือย ๆ ประกอบกับ การจัดเก็บรายไดของเทศบาล

นครขอนแกนไมเขาเปาจึงตองจัดสรรงบลดลง ทําใหไดคาแรงลดลงเหลือจาย อป

พร.ของชุมชนเดือนละ 2พันกวาบาท  

 

2) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเม่ือเทียบกับราคากลาง เนื่องจาก

เปนการตกลงจางของเทศบาลนครขอนแกนทําใหราคากลางและราคาที่เทศบาลนครขอนแกน

ดําเนินการเอง เปนตัวเดียวกันดังนั้นเกณฑทั้งสองจึงเหมือนกัน   

 

5.4.3.2  คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 

ประสิทธิผลดานคุณภาพในการรักษาความปลอดภัยโดยชุมชนสูงกวาเม่ือ
พิจารณาวาชุมชนมีความสามารถในการบริการสาธารณะเม่ือเปรียบเทียบกับเทศบาลดําเนินการเอง 
เกณฑการวัดคุณภาพในการใหบริการ วัด 2 เกณฑ คือ ไดมาตรฐานการบริการสาธารณะสูงกวา  
และประชาชนมีความพึงพอใจสูงกวารายละเอียด ดังนี้ 

1)   ผูรับจางทํางานไดตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่กําหนดไว คือ 

(1)   ผูรับจางทํางานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากอยูในชุมชน

ตนเอง มีการชวยกันดูแลชุมชนตนเอง เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยในชุมชน จึงมีความต้ังใจจริง

สังเกตไดจาก บางชุมชนใหส่ังจาง อปพร. เพียง 2 คนแตเคาใชถึง 3 คนมาทํางาน  

 

อปพร.ในชุมชนพื้นสวนมากจะ วางงานเราใหโอกาสคนวางงานกอน ถา

ไมมีก็เอาคนที่มีอาชีพอ่ืนดวยได เนื่องจากเราจะใหเขาเฉพาะชวงเย็น กําหนดให

ใชชุมชนละ 2 คนแตบางชุมชนใช 3 คนแลวเอาเงินที่ไดมาเฉล่ียกันเพื่อชวยกัน

ดูแลชุมชนใหทั่วถึงมากข้ึน และมีการเขาทํางาน 6 โมงถึง 6 ทุม 

 

(2)  มีขโมย ยาเสพติดในชุมขนลดลงแมจะไมมีอํานาจในการจับ

ผูราย แตอปพร.เหลานี้จะทราบเหตุการณการลักขโมย ไฟไหม  ยาเสพติด ที่เกิดในชุมชนขณะที่ทํา

การรักษาความปลอดภัยและแจงใหกับเทศบาลและตํารวจทราบ ชวยเปนหูเปนตาใหกับภาครัฐ



 

 

277 

ทําใหชาวบานในชุมชนไดรับความปลอดภัยเพิ่มข้ึนในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาวันหยุดนักขัต

ฤกษ  ก็จะมีผูมาเฝาตลอด เจาหนาที่เทศบาลฯ กลาววา  

 

อปพร.ที่อยูในชุมชนตนเอง เคารูจักกันหมดเกิดความเกรงใจ การปอง

ปรามก็จะดีข้ึน เชนการคายาเสพติด บอกกลาวไดวาอยาขายนะคุยกันงายข้ึนเคา

ไมไดเขาไปจับกุมแตไปดูแลและใหขาวแกทางราชการ  ขโมยในชุมชนลดลง

เพราะอปพร.ทราบวาจุดไหนเปนจุดเส่ียงตอขโมยทําใหขโมยลดลง มาจาก

แนวความคิดวาคนในชุมชนดูแลกันเองดีกวาไปจางคนอ่ืนมาแลวไมรูจักใคร 

นอกจากนี้ยั ง ดูแลความปลอดภัยในภาพรวมเชนเหตุเพลิงไหม  ก็ชวย

ประสานงาน แจงเหตุกอนที่เจาหนาที่จะไปถึง 

 

(3) ชุมชนไดคนที่มาเปนยามมีคุณภาพจากการที่เขาฝกอบรม

หลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เจาหนาที่เทศบาลฯ กลาววา 
 

อปพร.ในชุมชน ที่จะมาดูแลชุมชนไดนั้นตองผานการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนทําใหเปนการประกันข้ึนตํ่าถึงมาตรฐานที่จะ

ไดรับ นอกจากนั้น อปพร.เหลานี้ยังทํางานเฝาระวังในชุมชนอยางขยัน  
 

  (4)  ทรัพยสินของประชาชนได รับการรักษาความปลอดภัย

เนื่องจากเมื่ออปพร. เขามาชวยชุมชนดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน ทําใหขโมยในชุมชน

ลดลงเนื่องจากมีอปะร.ชวยเผาระวังใหตอนกลางคืน ทําใหประชาชนในชุมชนนํา กระทิงแดง พัด

ลม อาหารมาใหเพราะเห็นปฏิบัติงานดีและชวยไมใหบานเขาโดนขโมยข้ึนบาน ทําใหอปพร.มี

กําลังใจ มีความภูมิใจที่จะทํางานใหดีข้ึนไป 

2) ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการดวยวิธีการทําสัญญาจาง

เนื่องจากไดรับความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพยสิน จากการประเมินความพึงพอใจของชุมชน

เทพารักษ 1 หนองใหญ 2  โนนทัน 7  พบวา  เห็นวาทําใหเหตุทะเลาะวิวาทมีจํานวนลดลง มีเหตุ

ลักขโมยลดลง มีความสงบเรียบรอยเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ันยังมีการเอ้ืออาทรเกิดข้ึนในชุมชน ดัง

ประธานชุมชนกลาว 
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พวกผมมาชวยรักษาความปลอดภัยใหชุมชน ในชุมชนมีหอพัก อพารต
เมนตมากเพราะติดกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ชวงคํ่าก็จะมีชาวบานบริเวณนั้นนํา 
กระทิงแดงมาให บางหอพักนําพัดลมให เปนความเอ้ือเฟอของคนในชุมชน ทําให
รูสึกวาเรามีสวนชวยใหชุมชนสงบเรียบรอยเปนความภูมิใจ และย่ิงทํางานดวย
ความขยัน 

 
5.4.3.3  ความเทาเทียมของการไดรับบริการสูงกวา 

1) ประชาชนไดรับการใหบริการที่เทาเทียมกันในการไดรับความปลอดภัย
จากยามที่มารักษาความปลอดภัยสูงกวาเนื่องจากมีการตระเวนตามบริเวณที่ไดรับผิดชอบ 
ประชาชนกลาววา  

 
 ยามมีการตระเวนรอบ ๆ บริเวณที่ไดรับมอบหมาย ไมใชนั่งอยูจุดใดจุด

หนึ่ง ทําใหในบริเวณที่ไดรับมอบหมายใหรักษาความปลอดภัยมีความเทาเทียม
ของการไดรับบริการ กลางคืนก็รูสึกปลอดภัยวาเทศบาลไดเขามาชวยดูแล และยัง
เปนคนในชุมชนเองเมื่อมีอะไรก็คุยกันได 

 
5.4.3.4  ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา 
ประชาชนไดรับบริการตรงตามที่เทศบาลนครขอนแกนระบุไวในสัญญามากวาที่

เทศบาลเคยดําเนินการ คือจํานวนคนที่เขาทํางาน 2 และตามเวลาที่กําหนดไวคือ 18.00 – 6.00 น.
ทุกวัน  เจาหนาที่เทศบาลฯ กลาววา 

 
ไดมีการกําหนดใหมีปอมในชุมชนเพื่อให อปพร.อยู มีการทํางานต้ังแต 6 

โมงเย็นถึง 6โมงเชา ราจะมีนายตรวจเขาไปตระเวนตรวจวันละ 2 รอบ รอบแรก
ชวง 6 โมงเย็น สวนรอบที่ 2 ชวงเวลาตีหนึ่งโดยจะมีการลงชื่อในสมุดทุกคร้ังที่
ตรวจเพื่อนํามาเปนหลักฐานในการตรวจวันมาปฏิบัติงาน สวนมากจะอยูที่ปอม
ในบางชุมชนเมื่อนายตรวจไปตรวจพบวา อปพร.ไปอยูที่บานตนเองไมไปอยูที่
ปอมก็ตักเตือนและใหเปล่ียนกลับมาอยูที่ปอม ทางชุมชนก็จัดการให 

 
5.4.3.5  ประสิทธิผลในภาพรวม 

กลาวโดยสรุปเมื่อใหชุมชนเขามาดําเนินการการรักษาความปลอดภัยแทนเทศบาล

ในเทศบาลนครขอนแกนเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการบริการสาธารณะทั้งหมด 4 ดานดวยกัน 
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พบวาเมื่อพิจารณาถึงการลดตนทุนของภาครัฐพบวาสามารถชวยลดตนทุนของภาครัฐไดถึง

151.33 บาทตอวันตอคน หรือคิดเปน 68.99% โดยท่ีไมมีการแขงขัน มีคุณภาพในการใหบริการ 

ดีกวาเมื่อเทียบกับเมื่อกอน เนื่องจากประชาชนไดรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ประชาชนไดรับความเทาเทียมของการไดรับบริการมากกวา ตรงตามที่ไดตกลงกันไวใน

สัญญามากกวา 

 
5.4.4  ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการรกัษาความปลอดภัยโดยวิธทีําสัญญาจาง 
ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีการทํา

สัญญาจาง ประกอบดวย บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญา ความสามารถในการ

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง  มี

รายละเอียดดังนี้ 

 5.4.4.1  บริบทของทองถิน่ทีเ่อ้ืออํานวยตอการทาํสัญญาจาง 

บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการจางเหมาบริการในเทศบาลนครขอนแกน

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการทําสัญญาจางเมื่อพิจารณาแลวประกอบไปดวย การใหการสนับสนุน

ของฝายบริหาร และการมีสวนรวมของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร 

   นายกเทศมนตรีนครขอนแกนไดใหการสนับสนุนการใชวิธีการจางเหมา

บริการในการรักษาความปลอดภัยโดยชุมชน กลาววา 

 

อปพร. ผูที่อยูในชุมชนรูจักชาวบานในชุมชนอยูแลวและรูจักพื้นที่ใน

ชุมชนเปนอยางดีวาตรงไหนเปนจุดเส่ียงตอการเกิดเหตุรายเปนอยางดีจะ

สามารถเฝาระวังใหชุมชนไดดีกวา พนักงานเทศบาลที่อยูตางถิ่นแนนอนและยัง

ชวยสอดสองปญหายาเสพติดหรือปญหาสังคมไดอีกดวย   

 

นอกจากนั้นนายกเทศมนตรีนครขอนแกนยังไดชวยในการแกปญหาเนื่องจากถา

พนักงานเทศบาลควบคุมไมดีก็จะเกิดปญหาวาเปนการจายเงินใหหัวคะแนนซ่ึงตองมีการควบคุม

อยางดีและยังทําใหเทศบาลนครขอนแกนสามารถลดตนทุนในการใหบริการ 

2)  การมีสวนรวมของประชาชน 

   เนื่องจาก อปพร. เปนผูเขามาใหบริการในการรักษาความปลอดภัยเปน

คนในพื้นที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจากชุมชนที่อยูกันเปนเครือญาติทําใหทุกคน
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ชวยกันสอดสองดูแลความปลอดภัยไปโดยอัตโนมัติถึงแมวาคาจางจะนอยมากคือ วันละ 68 บาท 

ชุมชนละ 2 คน แตบางชุมชนการมีสวนรวมและมีจิตอาสาเพื่อตองการใหชุมชนสงบ 

เทศบาลนครขอนแกนมีบริบทที่เอ้ือตอการเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชุนโดย

ชุมชน เนื่องจากผูบริหารใหการสนับสนุนและประชาชนเขามามี สวนรวม 

5.4.4.2  ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (Contract  

             Management Capacity) 

1)  ประสบการณของเทศบาล 

   เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยเปนการบริการสาธารณะท่ีสามารถ

ระบุไดชัดเจนถึงจํานวนคนที่จะเปนยามและเวลาประกอบกับเทศบาลเคยทํามากอนทําใหมี

ประสบการณในการทํางานแนะนําใหชุมชนดําเนินการและฝกอบรมใหกับ อปพร.  นอกจากนั้นยัง

มีการประสานกับ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) ถึงความถูกตองในการสั่งจางอปพร. 

ของชุมชน เจาหนาที่เทศบาลกลาววา 

 

 โครงการยามรักษาความปลอดภัยไมใชเทศบาลคิดข้ึนมาแลวทําเลย ได

หารือกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด วาจะดําเนินการไดอยางไร ก็

ไดรับคําตอบวาเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จึงเร่ิมดําเนินการในป 

พ.ศ. 2549 ปจจุบันจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2) ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) 

ประกอบดวย 

(1)  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา 

การกําหนดขอกําหนดในสัญญาของการรักษาความปลอดภัยจะ

ระบุเปนจํานวนคนและเวลาเขาออก สถานที่ที่เขาไปตรวจจึงมีการระบุที่ชัดเจนทําใหไมเกิดการ

โตแยงระหวางอปพร.และเทศบาล แตก็จะมีปญหาตรงที่ไปตรวจแลวปรากฎวาไมอยูตรงสถานท่ีที่

เทศบาลนครขอนแกนกําหนดใหแตจะไปอยูที่บานแทนในบางชุมชน ก็ตองบอกกลาวตักเตือน 

(2)  การประเมินคุณสมบัติของชุมชน 

การประเมินคุณสมบัติของชุมชน เนื่องจากมีงบประมาณจํากัดจึงมี

การคัดเลือกใหคะแนนกับชุมชนที่พรอมจริง ๆ ในทุก ๆ ดานทําใหการประเมินคุณสมบัติของชุมชน

เปนไปอยางมีคุณภาพ เจาหนาที่เทศบาลฯกลาววา 
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 เราไดคัดเลือกชุมชนที่มีความพรอมจริง ๆ ในการทํางาน เราประชาสัมพันธ 
ชุมชนใดตองการก็จะออกไปสํารวจพื้นวามีจุดเส่ียงมากไหม มีอะไรบาง พื้นที่
ชุมชนใดที่มีจุดเส่ียงเยอะกวาก็มีแนวโนมจะได และตองทดสอบคนในชุมชนที่จะ
เขามาทํางาน ทดสอบรางกาย สัมภาษณเพื่อดูวามีความพรอมมากแคไหน 
เนื่องจากงบประมาณจํากัดเพราะฉะนั้นชุมชนที่มีความพรอมจริง ๆ จะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณกอน 

 (3)  ระดับการแขงขัน 
การแขงขันในดานการใหบริการในชุมชนเองไมมีเนื่องจากเนื่องจาก

เทศบาลนครขอนแกนใหชุมชนที่มีความพรอมในการขอเขามาดําเนินการแทนเทศบาล ในชุมชน
ตนเองใหอปพร.ตนเองเปนคนดูแลจึงไมมีการแขงขัน แตตองมีการแขงขันกับขุมชนอ่ืนในการที่จะ
ใหไดงบประมาณในการส่ังใชอปพร.เนื่องจากงบประมาณดานนี้มีจํากัดเพียง 12 ชุมชน ดังนั้น
ชุมชนที่จะไดจะตองมีจุดเส่ียงที่เหมาะสมจริง ๆ 

 เทศบาลนครขอนแกนมีการกําหนดขอกําหนดที่ชัดเจนเพราะ
กําหนดไดไมยาก และประเมินความพรอมของชุมชนอยางเขมขนเนื่องจากงบประมาณจํากัดทําให
ตองแขงขันกับชุมชุนอ่ืนในการไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

3) ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and Controlling 
Capacity) ประกอบดวย 

(1)  ระดับการควบคุม 
การควบคุมทําไดงายมีการตรวจสอบเวลาเขา – ออกและจํานวนคน

ที่เขาปฏิบัติงานแตก็ตองมีการควบคุมตามที่กําหนด เนื่องจากเปนโครงการที่เส่ียงตอการมองของ
ประชาชนในแงลบวา อปพร.นั้นเปนการจางเพื่อหารายไดใหหัวคะแนนถา อปพร.ไมปฏิบัติตาม
หนาที่ 

 
 เม่ือเรามีการสั่งใช อปพร. เรามีชุดนายตรวจ ซึ่งจะเปนเจาหนาที่ของ

เทศบาลที่ไดรับการแตงต้ัง เพื่อออกตรวจ อปพร.ทั้งหมดที่ใหเคาทํางานเราจะมี
สมุดใหนายตรวจเซ็นที่ปอมที่อปพร.ในชุมชน วาไดมาตรวจแลวเจอคนไหม 

 
(2)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน 
มีการติดตอส่ือสารกันอยางไมเปนทางการคือการใชโทรศัพทพูดคุย

กับประธานชุมชนเมื่อยามมีปญหา 
(3)  การชวยกันแกไขปญหา 
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 เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนในการรักษาความปลอดภัยของชุมชนทางเจาหนาทีก่็
จะเขามาประสานงานและชวยแกปญหาโดยตักเตือนไปทางประธานชุมชน เชนเมื่อไปตรวจแลวไม
เจอ อปพร. หรือเจอแลวด่ืมสุรา  ก็จะใหประธานชุมชนเขาไปตักเตือน  

งานเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชุนตองใหเจาหนาที่ควบคุมอยาง
ใกลชิดและชวยกันแกปญหา 

5.4.4.3  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง 
1)  ประสบการณของผูใหบริการในงานบริการนั้น ๆ 
การรักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครขอนแกนดวยวิธีการทํา

สัญญาจางโดยใชชุมชนเปนการส่ังใช อปพร. ชุมชนที่จะดําเนินกิจกรรมนี้ตองผานการอบรม อป
พร.กอนจึงมีความสามารถในการที่จะดูแลพื้นที่อยางแทจริง เปนการกําหนดมาตรฐานข้ันพื้นฐาน  
เพื่อใหดําเนินการในพื้นที่ของชุมชนทําใหในชวงแรกๆ ชุมชนไมมีประสบการณทําใหการทํางานมี
ปญหาบางแตเมื่อมีการฝกอบรมและทํางานมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ทําใหเกิดความชาํนาญปญหาก็
ลดนอยลง 

2)  ความสามารถในการบริหารของผูใหบริการ  
ประธานชุมชนที่มีความสามารถในการบริหาร ตองหาบุคลากรที่มีจิต

อาสาอยางแทจริงเนื่องจากมีคาตอบแทนที่นอย ทําอยางไรจึงจะหาไดเพราะบางชุมชนประธาน
ชุมชนไมสามารถหาคนมาทํางานในหนาที่นี้ไดเพราะคาตอบแทนนอย และประธานชุมชนตองมี
ชวย อปพร. แกปญหาเนื่องจากเปนงานที่เส่ียง โดยประธานชุมชนกลาววา 

 
 ชุมชนที่ผมเปนประธานชุมชนใช อปพร. ทั้งหมด 6 คนสลับวันละ 3 คน

รวมผมดวยเนื่องจากชุมชนใหญเพื่อใหดูแลใหทั่วถึง คาจางที่เทศบาลนคร
ขอนแกนใหมาก็เอามาเฉลี่ยกันตอเดือนไดเดือนละ 680 บาท สวนคาจางของผม 
ผมไมรับก็ใหเปนกองกลางไวเปนคากาแฟ กระทิงแดง แคอยากใหชุมชนสงบ 

   
ในขณะที่อีกชุมชนหนึ่งไดมีการเลือกต้ังใหมโดยประธานชุมชนคนเกา

เลือกต้ังแพเมื่อคนใหมเขามาไดมาทําการยกเลิกโครงการกับเทศบาลเนื่องจากทําแลวไมมี
ประสิทธิภาพ โดยกลาววา  

 

ผมไดยกเลิกโครงการเฝาระวังเพราะวาประธานชุมชนคนกอน

รับมาดําเนินการแลวไปอบรม อปพร.เอง แลวต้ังตนเองเปนผูทํางานกับลูกนอง 

ปจจุบันลูกนองยายออกไปอยูชุมชนอ่ืน อยูคนเดียวเลยไมยอมออกตรวจตรา ไม
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คอยอยู ของหายก็ไมออกตรวจพอเตือนก็บอกวาไมเกี่ยว คอยรับเงินเดือนอยาง

เดียวเลยยกเลิกเพราะในชุมชนยังไมมีใครผานการอบรม อปพร.  

 

ชุมชนที่ดําเนินการดานเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชนุ เนือ่งจาก

มีคาตอบแทนนอยดังนั้นชุมชนที่จะทําไดผูนําตองมีความสามารถในการสรางจิตอาสาใหเกิดใน

ชุมชน มีความเสียสละและตองสามารถชวย อปพร.เมื่อเกิดปญหาได 

 
5.4.5  สรุป 
การรักษาความปลอดภัยของเทศบาลนครขอนแกนดวยวิธีการทําสัญญาจางโดยชุมชนที่

มีความพรอมใหเขามาทํางาน พบวาการใหชุมชนเขามาทําการรักษาความปลอดภัยมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิผล ในดานตนทุนสามารถลดตนทุนไดถึงรอยละ 68.99 เนื่องจากขอจํากัด

ทางดานงบประมาณ มีความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา เนื่องจากชุมชนตองการใหเกิด

ความปลอดภัยในชุมชน  การทํางานตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา เนื่องจากมี

มาตรฐานเปนตัวกําหนดการตรวจรับงานอยูแลว มีคุณภาพในการใหบริการตามมาตรฐานที่

กําหนดดีกวาเนื่องจากมีการตรวจสอบไดงายและประชาชนชวยกันทําดวยความต้ังใจเนื่องจาก

ตองชวยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนและประชาชนในชุมชน 

เม่ือพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิผล พบวา

ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract Management Capacity)

ในการรักษาความปลอดภัยในดาน ประสบการณของเทศบาลมีการทํางานดานนี้มานานทําให 

ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) ซึ่งประกอบดวย การกําหนด

ขอกําหนดในสัญญาชัดเจน  มีความสามารถในการประเมินคุณสมบัติของชุมชนวาชุมชนใดมี

ความพรอมในการดําเนินงาน สวนความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and 

Controlling Capacity) พบวาเทศบาลนครขอนแกนมีความสามารถในการควบคุม มีการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไมเปนทางการและ มีการชวยกันแกไขปญหาเมื่อเกิดปญหาประกอบ

กับเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจางพบวาผูนําตองมีความสามารถใน

การสรางจิตอาสาใหเกิดในชุมชน มีความเสียสละและตองสามารถชวย อปพร.เมื่อเกิดปญหาได  
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5.5  โครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน โดยวิธีการทํา 
      สัญญาจางของเทศบาลนครขอนแกน 

 
สาระสําคัญที่เสนอประกอบไปดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 สภาพพื้นฐานของโครงการการ

ดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ของเทศบาลนครขอนแกน สวนที่ 2 ข้ันตอนการ

ดําเนินงานของโครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน โดยวิธีการทําสัญญา
จางสวนที่ 3 ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางและสวนที่ 4 ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง รายละเอียดแตละหัวขอมี

ดังนี้ 

 
5.5.1  สภาพพื้นฐานของโครงการการดูแล บํารงุรกัษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง 
         ถนน โดยวธิีการทําสัญญาจาง 

 การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนเปนกิจกรรมแรกที่ไดทําโครงการนํารองใน

โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ เนื่องจากเม่ือนายกเทศมนตรีนครขอนแกน เขามาเปน

นายกเทศมนตรีนครขอนแกนสมัยแรก ไดมีชาวบานมารองทุกขวา ทําไมเทศบาลนครขอนแกน

สามารถสรางสวนสาธารณะที่สวยและเปนที่พักผอนหยอนใจ ออกกําลังได แตทําไมไมสามารถ

รักษาใหดูดีเหมือนตอนเร่ิมสรางได นายกเทศมนตรีนครขอนแกนจึงเกิดความคิดวา 

 

 พนักงานเทศบาลที่อยูนอกชุมชนเขามาดูแลสวนสาธารณะทําเหมือน

เปนหนาที่งานประจํา มาเชาตอกบัตรทํางาน เย็นก็ตอกบัตรกลับบาน ทําดวย

การตอกบัตรไมไดทําดวยใจ จะทําดีเทาคนที่อยูในชุมชนที่เห็นสวนสาธารณะทุก

วันไดอยางไร เมื่อลองใหชุมชนทําพบวา มาทํางานต้ังแตตีหา จนถึงคํ่า ๆ เปน

ชวง มารดน้ําตนไม ตัดหญา เก็บขยะ ทําใหสวนสาธารณะดูเปนที่พักผอนจริง ๆ  

 

เทศบาลนครขอนแกนใชวิธีการทําสัญญาจางโดยองคกรชุมชนในการบํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนนเพื่อใหเกิดการจางงานในชุมชนที่มีสวนสาธารณะ โดยมีขอบเขต

การทํางานคือ ตัดหญา เก็บกวาดใหเรียบรอย  ทําความสะอาด เก็บกวาดขยะ พรวนดิน กําจัด

วัชพืช ใสปุย ตัดแตงทรงพุม กิ่งแหง และเปนโรคทิ้ง ฉีดยาปองกันโรคและแมลง งานดูแลควบคุม

ระบบน้ํา - ไฟภายในสวน ดูแลความเรียบรอยภายในสวน แจง รายงาน ประสานเทศบาลเกี่ยวกับ

พื้นที่ที่ดูแล  
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เหตุผลที่ใหชุมชนเขามาใหบริการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนแทน

เทศบาลเนื่องจาก มีการปรุงปรุงเพิ่มเติมสวนสาธารณะในทุก ๆ ป ทําใหตองมีการดูแลตามมาจึง

ไดมอบใหชุมชนที่อยู ในเขตที่สวนสาธารณะต้ังอยู เปนผู รับดําเนินงาน  ดังเจาพนักงาน

สวนสาธารณะ กลาว 

 

เรามีการปรับสวนเพิ่ม แตกอนมันเปนธรรมชาติ สวนที่มีการปรับปรุงคือ

เทศบาลดูแล แตระยะหลังเทศบาลมีการปรับปรุงเพิ่มข้ึนทุกป มีการปลูกหญา

ใหม อะไรใหมมันไมใชธรรมชาติ มันก็ตองการดูแลเพื่อใหครองคลุมจึงใหชุมชน

เขามาชวย 

 

5.5.2  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการการดูแล บํารุงรกัษาสวนสาธารณะ  
         เกาะกลางถนน โดยวิธกีารทําสัญญาจาง 

เทศบาลนครขอนแกน ไดกําหนดใหชุมชนที่มีความพรอมเสนอโครงการเขามาเพื่อขอ

ดําเนินการในสวนของการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ที่อยูในพื้นที่ของชุมชนเมื่อ 

ผานการพิจารณาความพรอมแลว เมื่อเร่ิมดําเนินงานจะมีการ รายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลตอคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน เดือนละ 1 คร้ัง เปนประจํา โดยมีงาน

สวนสาธารณะ เปนผูควบคุมและฝายสงเสริมการมีสวนรวมและกระจายอํานาจเปนผูลงพื้นที่ใน

การประเมินในกิจกรรม 

เทศบาลนครขอนแกนมีการต้ังหลักเกณฑการประเมิน โดยจะมีการประเมิน 1) ความ

สะอาดของพื้นที่สวนสาธารณะที่รับผิดชอบ ไมมีเศษขยะตกคาง เชน ถุงพลาสติกกระดาษและอ่ืน ๆ 

รวมทั้งไมมีเศษดิน หิน ทราย บนลูวิ่งในสวนสาธารณะและบริเวณอาคารส่ิงปลูกสราง 2) การ

จัดเก็บขยะและการดูแลถังขยะ ขยะในพื้นที่ รับผิดชอบจัดเก็บไวอยางมิดชิดมีการเก็บใส

ถุงพลาสติกพรอมที่จะขนยายไปทิ้ง 3) การตัดหญา ตัดหญาไดสวยงามและเก็บกวาดไปทิ้งอยาง

เรียบรอย 4) การกําจัดวัชพืช กําจัดวัชพืชที่ข้ึนไปแปลงไมดอก - ไมประดับรวมถึงโคนตนไมใหญ 

5) การดูแลบํารุง มีการพรวนดิน สม่ําเสมอและใสปุย 6) การดูแลทรัพยสิน ดูแลตรวจสอบ

ทรัพยสินของทางราชการใหคงอยูในสภาพเดิมและพรอมใชงานและมีการซอมแซม 7) การ

ปฏิบัติงานของผูดูแลสวน ผูดูแลสวนเขาปฏิบัติงานประจําอยางสม่ําเสมอเกือบทุกวัน 8) การจาง

ชุมชน ชุมชนดูแลสวนสาธารณะดี/ เกิดความผูกพัน หวงแหน/ และกระจายรายได 9) ความพึง

พอใจ 10) การพัฒนาเรียนรู สวนมีการปรับปรุงซอมแซมพัฒนาเพื่อใหดี และเจริญสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ในกิจกรรมการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนเทศบาลไดมีการจางแรงงาน

ชุมชนเขามาดูแลรับผิดชอบในการดูแลสวนสาธารณะ และเกาะกลางถนน ตามชุมชนทีเ่สนอความ

พรอมขอเขามาดําเนินการ ปงบประมาณ จํานวน 22 ชุมชน 29 กิจกรรม คิดเปนจํานวนเงิน 

3,867,960  บาท คิดเปน พื้นที่ 275.57 ไร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 5.11  โครงการการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนปงบประมาณ  2553 

 

โครงการ ชุมชน  งบประมาณ  

1.  จางดูแลสวนสุขภาพบึงทุงสราง โซน B ดอนยางนาง  2      240,000  

     พื้นที ่ 16.88   ไร  จางเดือนละ  20,000   บาท   

2.  จางดูแลสวนสุขภาพบึงทุงสราง โซน C โนนชัย  1         240,000  

     พื้นที ่ 17.22   ไร  จางเดือนละ  20,000   บาท   

3. จางดูแลสวนศาลปูเพลิง โนนชัย 1             5,400  

     พื้นที ่   150   ตร.ม.  จางเดือนละ  450  บาท   

4. จางดูแลสวนวิทยาศาสตร โนนชัย  1      78,000  

     พื้นที ่ 5  ไร  จางเดือนละ  6,500  บาท    

5.  จางดูแลสวนสุขภาพบึงทุงสราง โซน  A     โนนชัย  2         240,000  

     พื้นที ่ 17.27  ไร  จางเดือนละ  20,000   บาท   

6. จางดูแลสวนหนาประตูเมอืงระยะ  1   เทพารักษ  5         191,820  

     พื้นที ่ 10  ไร  จางเดือนละ  15,985   

7.  จางดูแลสวนสาธารณะหนองสระพัง   เจาพอเกษม           12,000  

     พื้นที ่ 1   ไร  จางเดือนละ  1,000   บาท   

8.  จางดูแลสวนสาธารณะหนาเรือนจาํ ศรีจันทร           48,000  

     พื้นที ่ 4  ไร  จางเดือนละ  4,000   บาท   

9.  จางดูแลเกาะกลางศรีจันทร  ต้ังแตคลองรองเหมือง  บะขาม           84,000  

     ถึง แขวงการทาง จางเดือนละ  7,000   บาท     

     พื้นที ่ 3.974  ไร   

10.  จางดูแลสวนสาธารณะบึงหนองใหญ หนองใหญ  3           48,000  
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ตาราง 5.11  (ตอ) 

    

โครงการ ชุมชน  งบประมาณ  

       พื้นที ่ 4.10  ไร  จางเดือนละ  4,000  บาท   

11.  จางดูแลเกาะกลางถนนศรีจันทรแขวงการทาง หนองใหญ  4           60,000  

        จางเดือนละ  5,000  บาท พท. 3.246 ไร   

12. จางดูแลสวนศาลปูตา หนองใหญ 4           24,000  

     พื้นที ่ 2  ไร  2  งาน  เดือนละ  2,000  บาท   

13.  จางดูแลสวนสาธารณะประตูเมือง ระยะที ่ 2 หลักเมือง          191,820  

       จางเดือนละ  15,985  บาท   

14. จางดูแลสวนริมถนนรถไฟ-ศาลเจาพอหลักเมือง หลักเมือง 132,000 

      พืน้ที ่  11,486  ตารางเมตร   

      จางเดือนละ  11,000  บาท   

15. จางดูแลสวนรัชดานุสรณ หลักเมือง         222,000  

      พืน้ที ่ 16  ไร  จางเดือนละ  18,500  บาท   

16.  จางดูแลสวนเจาแมกวนอิม  - สวนหนานหนิง โนนทนั 1          60,000  

      พืน้ที ่ 5  ไร  จางเดือนละ  5,000  บาท   

17.  จางดูแลสวนลานน้ําพุ หนาอาคารอัฒจันทร  200  ป โนนทนั  1         191,820  

      พืน้ที ่ 7  ไร  จางเดือนละ  15,985  บาท   

18. จางดูสวนไห - สวนเจาแมกวนอิม โนนทนั  3         191,820  

      พืน้ที ่ 11  ไร  จางเดือนละ  15,985  บาท   

19.  จางดูแลสวนสาธารณะวัดศรีแกว โนนทนั  4           48,000  

      พืน้ที ่ 5  ไร  จางเดือนละ  4,000  บาท   

20. จางดูแลทางเดินสวนคูณ - สวนเจาแมสองนาง โนนทนั 2        191,820  

      บึงแกนนครพื้นที ่ 15  ไร จางเดือนละ 15,985  บาท   

21.  จางดูแลสวนลานกีฬาตานยาเสพติด วัดธาตุ         191,820  

      พืน้ที ่ 16  ไร  จางเดือนละ  15,985  บาท   

22.  จางดูแลสวนจําปา - ลานหมอนขิด  วัดกลาง          191,820  
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ตาราง 5.11  (ตอ) 

    

โครงการ ชุมชน  งบประมาณ  

      พืน้ที ่ 15  ไร  จางเดือนละ  15,985  บาท   

23.  จางดูแลลานหมอนขิด - สวนคูณ  บึงแกนนคร หนองแวง         191,820  

      พืน้ที ่ 15  ไร  จางเดือนละ  15,985  บาท เมืองเกา 4  

24.  จางดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพจากส่ีแยกประตูเมือง หนองวัด 2    180,000  

       ถงึ สุดเขตเทศบาลทางไปนครราชสีมา   

      พืน้ที ่ 13  ไร  จางเดือนละ  15,000  บาท   

25.  จางดูแลสวนสาธารณะบึงหนองบอน ศรีฐาน  1           60,000  

       พื้นที ่ 8.5  ไร  จางเดือนละ  5,000  บาท   

26.  จางดูแลสวนสาธารณะบึงหนองยาว ศรีฐาน  1          48,000  

       พื้นที ่ 5  ไร  จางเดือนละ  4,000   บาท   

27.  จางดูแลเกาะกลางถนนมะลิวัลย ต้ังแต ส่ีแยก ศรีฐาน  2        180,000  

        ถนนมิตรภาพ ถงึ สุดเขตเทศบาล   

       พื้นที ่ 8.78  ไร  จางเดือนละ  15,000   บาท   

28.  จางดูแลสวนสุขภาพบึงหนองแวง หนองแวง        144,000  

       พื้นที ่ 20  ไร  จางเดือนละ 12,000  บาท ตราชู 1  

29.  จางดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพจากส่ีแยก             

       สามเหลีย่ม ถงึ สุดเขตเทศบาลทางไปอุดรธาน ี ไทยสมทุร        180,000  

       พื้นที ่ 11  ไร  จางเดือนละ  15,000  บาท   

รวม  22 ชุมชน 3,867,960  

  29  กิจกรรม   

 

การคิดราคากลางของงานการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนในแตละโครงการ 

พิจารณาจากตนทุนที่เทศบาลดําเนินงานมีการคิดแยกตามพื้นที่และตามงานที่ตองทําที่ตางกัน

เชนงานสนามหญา งานตกแตงตนไม เปนตน 
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5.5.3  ประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง  
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ของ

เทศบาล เมื่อใชวิธีการทําสัญญาจางเปรียบเทียบกับที่เทศบาลดําเนินการเองงานเก็บขนขยะเม่ือ
พิจารณาตามเกณฑการวัดประสิทธิผลใน 4 ดาน ตามกรอบการวิเคราะหไดแก 1) ลดตนทุนของ
ภาครัฐไดมากกวา  2) คุณภาพในการใหบริการสูงกวา  3) ความเทาเทียมของการไดรับบริการ
ดีกวา และ 4) ตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา สามารถวัดประสิทธิผลในแตละดาน มี
รายละเอียดดังนี้ 

5.5.3.1  ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  
ประสิทธิผลดานการลดตนทุนของภาครัฐไมลดลงเม่ือพิจารณาวาเทศบาล

สามารถประหยัดงบประมาณจากการใชวิธีการทําสัญญาจางเมื่อเปรียบเทียบที่เทศบาล
ดําเนินการเองหรือไม เกณฑการลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาในคร้ังนี้ วัด 2 เกณฑดังนี้ 

1) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญา เม่ือเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่
เทศบาลดําเนินการเอง คือ 

ลดตนทุนของภาครัฐ     =    (ราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนินการเอง-ราคาที่   
                                                      ชมุชนใหบริการแทน) 

ไมลดลงเนื่องจากเปนการอุดหนุนใหชุมชนดําเนินงานจึงเปนการนําเงินที่
เปนคาใชจายเมื่อเทศบาลนครขอนแกนดําเนินการเองมาใหชุมชนดําเนินการใหเนื่องจากเทศบาล
นครขอนแกนใชวิธีการทําสัญญาจางโดยใหชุมชนไปทําแทนไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนของ
ภาครัฐแตเพื่อใหชุมชนเปนผูดําเนินการเองโดยตองการเนนใหเกิดการจางงานในทองถิ่น โดยทาํให
คนในชุมชนที่มีจิตสาธารณะที่เปนคนวางงานในชุมชนที่เสียสละ  

2) สามารถลดราคาที่มีการทําสัญญาเม่ือเทียบกับราคากลาง เนื่องจาก
เทศบาลนครขอนแกนใชราคาที่เทศบาลนครขอนแกนดําเนินการเองมากําหนดเปนราคากลางใน
การตกลงการจางกับชุมชนทําใหเกณฑที่ 1 และ 2 เปนเกณฑเดียวกัน 

5.5.3.2  คุณภาพในการใหบริการสูงกวา 
ประสิทธิผลดานคุณภาพในการรักษาความปลอดภัยโดยชุมชนสูงกวาเม่ือ

พิจารณาวาชุมชนมีความสามารถในการบริการสาธารณะเม่ือเปรียบเทียบกับเทศบาลดําเนินการเอง 
เกณฑการวัดคุณภาพในการใหบริการ วัด 2 เกณฑ คือ ไดมาตรฐานการบริการสาธารณะสูงกวา  
และประชาชนมีความพึงพอใจสูงกวารายละเอียด ดังนี้ 

1)  ชุมชนทํางานไดตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่กําหนดไว คือมี

การใหมีพนักงานเปนพนักงานประจําเพื่อจะไดมีเวลาเอาใจใสดูแลอยางแทจริงในการรดน้ําตนไม 

ใสปุยดูแลตัดแตงกิ่งไม ตามที่ระบุไวในสัญญา ดังหัวหนาฝายสวนสาธารณะ กลาว 
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ชุมชนที่ดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ไดมีคุณภาพให

งานออกมาดีนั้น ประธานชุมชนและพนักงานตองมีการดูแลเอาใจใสสม่ําเสมอ 

โดยเฉพาะพนักงานที่มาดูแลสวนตองมีใจรักในงานก็จะทําใหงานออกมาดี สวน

ชุมชนที่มีปญหาคือหาคนมาทํางานไดนี้ไดคนที่ไมมีใจรักเลยทํางานออกมาไดไมดี 

 

(1) มีโครงสรางการใหบริการที่มีคุณภาพ คือพนักงานที่ใชมีคุณภาพ 

ขยันทํางานและรูวาตองทําอะไร จาการสอบถามเจาหนาที่พบวา 

  

บางชุมชนไดคนในชุมชนที่เขามาดูแลสวนไดเปนครอบครัว มีความเอา

ใจใส มีความรับผิดชอบ ตัดหญาทั้งวัน งานจะมีคุณภาพแตถาชุมชนไหนมี

คนงานที่ข้ีเกียจงานก็จะไมเรียบรอยเมื่อแจงไปทําไมได ก็ตองเปล่ียนคนเขามา

ดูแลสวน ชุมชนทํางานไดดีกวาพนักงานเทศบาลเพราะงานในเทศบาลมันเยอะ 

วิ่งไปมาเลยทําไมคอยเต็มที่ คนที่จะทํางานสวนไดตองมีใจรัก และตองมีเวลาให 

 

(2)   มีกระบวนการการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน ที่มีคุณภาพ ตัวอยางเชนในการใสปุยหรือในการตัดหญา รดน้ําตนไม นายกเทศมนตรี

กลาววา 

 

งานดูแลสวนสาธารณะจากเดิมใชคนบานอ่ืนแลวมาตอกบัตรจาย

เงินเดือนเทศบาล ทํายังไวก็ไมดี หญารกสกปรกไมไดใชใจทําใชบัตรตอก  เมื่อให

ชุมชนเขามาดําเนินการ ปกติจะตัดหญาตอนตี ๆ เก็บขยะตอน 2 ทุมเพราะ

ประชาชนเพิ่งออกกําลังกายเสร็จจะมีขยะ ซึ่งระบบบัตรตอกทําไมไดบัตรตอก

ทํางาน 8 โมงเชาถึง 4 โมงเย็น 

 

(3)   พิจารณาจากการรองเรียนถึงปญหาในการบริการสาธารณะ 

พบวามีการรองเรียนจํานวนนอยคร้ัง 

2)  ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการดวยวิธีการทําสัญญาจาง

เนื่องจากมีสวนรวมในการชวยดูแลสวนสาธารณะ ทําใหคนวางงานมีรายได และทําใหผูใชบริการ

สวนสาธารณะมีความสะดวกสบายในการออกมาเที่ยวและออกกําลังกายที่สวนสาธารณะ ต้ังแตที่
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ชุมชนมาดําเนินการเองรูสึกวาสะอาดข้ึน ไมคอยมีขยะตกคาง คนที่ทําสวนของชุมชนขยันเห็น

ทํางานตลอด 

5.5.3.3  ความเทาเทียมของการไดรับบริการสูงกวา 

ประชาชนไดรับการใหบริการที่เทาเทียมกันในการไดรับการดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ซึ่งเปนบริการสาธารณะสวนกลางประชาชนผูใดจะมาใชก็ไดไมมี

การกีดกัน และมีความครอบคลุมชุมชนที่มีความพรอมที่จะดําเนินโครงการไมไดมีการกีดกัน แต

อยูที่ชุมชนจะทําหรือไมมากกวา  

5.5.3.4  ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา 

เทศบาลนครขอนแกนไดรับบริการตรงตามที่เทศบาลนครขอนแกนระบุไวใน

สัญญามากกวา เนื่องจากเปนกิจกรรมที่สามารถระบุการช้ีวัดไดอยางชัดเจน วัดงาย และเอกสาร

ระบุการทํางานแนบทายในสัญญาเพื่อใชในการตรวจงาน 

1)  ความสะอาด ไมมีเศษขยะตกคาง เชน ถุงพลาสติกกระดาษและอ่ืน ๆ  

2)  การจัดเก็บขยะและการดูแลถังขยะ ขยะในพื้นที่รับผิดชอบจัดเก็บไว

อยางมิดชิดมีการเก็บใสถุงพลาสติกพรอมที่จะขนยายไปทิ้ง 

 3)  มีการตัดหญา และกําจัดวัชพืชตามที่ตกลงไวัในสัญญา  

4)  การดูแลบํารุง มีการพรวนดิน สม่ําเสมอและใสปุย  
5)  การปฏิบัติงานของผูดูแลสวนเขาปฏิบัติงานประจําอยางสม่ําเสมอทกุ

วันเพราะเทศบาลมีคนออกไปดูถาไมเห็นคนของชุมชนก็จะโทรตาม 

5.5.3.5  ประสิทธิผลในภาพรวม 

กลาวโดยสรุปเมื่อชุมชนเขามาดําเนินการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง
ถนนแทนเทศบาลในเทศบาลนครขอนแกนเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของการบริการสาธารณะ
ทั้งหมด 4 ดานดวยกันพบวา มีคุณภาพในการใหบริการสูงกวาเมื่อเทียบกับเมื่อกอน ประชาชน
ไดรับความเทาเทียมของการไดรับบริการ ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา และเมื่อ
พิจารณาถึงการลดตนทุนของภาครัฐพบวาไมสามารถชวยลดตนทุนของภาครัฐไดเนื่องจากจาง
เทาราคาที่เทศบาลนครขอนแกนเคยทําแตทําใหเกิดการจางงานคนงานที่วางในทองถิ่น 

 
5.5.4  ปจจยัที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดูแล บาํรุงรักษาสวนสาธารณะ  
         เกาะกลางถนนโดยวิธทีําสัญญาจาง 
ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน โดยวิธีการทําสัญญาจาง ประกอบดวย บริบทของทองถิ่นที่เอ้ืออํานวยตอการทําสัญญา 
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ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการ

ทําสัญญาจาง  มีรายละเอียดดังนี้ 

 5.5.4.1  บริบทของทองถิน่ทีเ่อ้ืออํานวยตอการทาํสัญญาจาง 
1)  การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร 

   การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนของเทศบาลนครขอนแกน
วิธีการจางเหมาบริการโดยชุมชนพบวาผูบริการคือนายกเทศมนตรีนครขอนแกน ไดใหการ
สนับสนุนใหชุมชนเขามาดําเนินการแทนเนื่องจากพบวาชุมชนทํางานไดมีคุณภาพดีกวาที่
เจาหนาที่เทศบาลทํา จึงมีการรณรงคขยายใหชุมชุนอ่ืน ๆที่มีความพรอมเขามาดําเนินการแทน
เทศบาลนครขอนแกน เพื่อใหเกิดความสามัคคีและความเขมแข็งของชุมชน ใหชุมชนเขามาเปน
สวนหนึ่งในการใหบริการ ทําใหเกิดประสิทธิผล 

2)  การมีสวนรวมของประชาชน 
   ประชาชนมีสวนรวมในการชวยกันบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง
ถนน ทําใหเกิดจิตสํานึกในการชวยกันดูแลรักษา และชวยกันตรวจสอบการทํางานของชุมชน โดย
ประชาชนที่มาออกกําลังกายเม่ือมาเจอประธานชุมชนหรือชาวบานที่มาดําเนินการดูแลสวนก็เขา
มาเสนอแนะ “มีคนที่มาออกกําลังการทุกเชาเย็น เมื่อเห็นลุงกําลังตกแตงกิ่ง รดน้ําตนไมก็เขามา
เสนอแนะวาพุมไมแบบนี้มีขนาดสูงไปควรตัดใหตํ่ากวานี้จะสวยกวา ” 

การบํา รุ ง รักษาสวนสาธารณะ  เกาะกลางถนน  มี ผูบ ริหาร คือ

นายกเทศมนตรีนครขอนแกนคอยใหการสนับสนุน และประชาชนที่ใชบริการเขามามีสวนชวย

สงเสริมใหการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนมีคุณภาพงาน 

5.5.4.2  ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (Contract  

             Management Capacity) 

1)  ประสบการณของเทศบาล 

   เทศบาลนครขอนแกนมีประสบการณในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน เพราะดูแลมาตลอดทําใหสามารถแนะนําชุมชนที่เขามาทํางานใหทํางานอยางมี

มาตรฐาน  

2)  ความสามารถในการนาํไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) 

ประกอบดวย 

(1)  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา 

การกําหนดขอกําหนดในสัญญามีการระบุถึงหนาที่ที่ตองทําอยาง

ชัดเจนเชน การตัดแตงกิ่งไม รดน้ําตนไม ใสปุย พรวนดิน เก็บใบไม เก็บขยะ จํานวนคนงาน ทําให
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การควบคุมมีความสะดวกและชุมชนก็เขาใจงานวาจะตองทํางานอะไร มีการปรับปรุงจากครั้งแรก

ที่ไมมีเกณฑมาก เจาพนักงานสวนสาธารณะกลาววา 

  

 ชวงแรกที่ใหชุมชนมาดําเนินการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน เร่ิมทําคร้ังแรก ยังไมมีเกณฑอะไรมาก ทางเราบอกวาทํายังไงก็ได

ขอใหมันดูดี ใหสวนดูสวยงาน คุณจะมาทํางานเมื่อไรก็ไดไมเปนไรไมไดระบุเวลา

การทํางาน เขาก็จะมาเก็บขยะเชามืด แตงานตัดแตงกิ่งไม ตัดหญาตองทํา

กลางวัน แตเขาไมทํารอยาว 4-5 วันถึงมาทําเราเลยตองปรับเปนกฎปรับมาเร่ือย ๆ 

จนถึงปจจุบันนี้ 

 

(2)  การประเมินคุณสมบัติของชุมชน 

มีความสามารถในการการประเมินคุณสมบัติของชุมชนท่ีเสนอขอ

เขามาใหบริการตองตรวจความพรอมวาชุมชนจะสามารถมีคนที่จะดําเนินการไดหรือไมเนื่องจาก

ในระยะหลังมีหลายชุมชนที่หยุดงานดานการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เนื่องจาก

ดําเนินการไประยะหนึ่ง คนทํางานเดิมออกและไมสามารถหาคนอ่ืนมาแทนได   

(3)  ระดับการแขงขัน 

ไมมีการแขงขันของการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง

ถนนเนื่องจากเทศบาลนครขอนแกนใชวิธีการจางเหมาบริการโดยชุมชน ใหชุมชนที่มีความพรอม

เสนอตัวเขามาใหบริการแทนเทศบาลนครขอนแกน 

เทศบาลนครขอนแกนมีการกําหนดขอกําหนดถงึงานทีต่องทําอยาง

ชัดเจนและมีการประเมินคุณสมบัติของชุมชนอยางจริงจังเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ  

3) ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and 

Controlling Capacity) ประกอบดวย 

(1)  ระดับการควบคุม 

การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มีการบอก

ขอกําหนดชัดเจน ดังนั้นการควบคุมจึงทําไดงายประกอบกับเทศบาลนครขอนแกนมีการดูแล 

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนดวยพนักงานเองทําใหเกิดขอเปรียบเทียบ ใหเจาหนาที่

เราไปดูแลเม่ือมีปญหาก็แจงไปที่ประธานชุมชน เจาพนักงานสวนสาธารณะ กลาววา  
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เมื่อชุมชนเขามาทําการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน

แทนเทศบาลเราก็เลยใหคนงานเทศบาลเปนตัวแทนของเราเพื่อจะไปตรวจชุมชน 

เพราะเขาเคยทํางานรูวาตองทําแบบไหน  แตถาทํางานไมดีเม่ือบอกใหแกแลวไม

ทําก็จะออกหนังสือเตือน คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 พอคร้ังที่ 3 ก็จะขอใหทําหนังสือ

ลาออกสมัครใจออก 

 

(2)  การติดตอส่ือสารระหวางกัน 

การติดตอส่ือสารระหวางกันมีการติดตอส่ือสารอยางไมเปนทางการ

ใชการโทรศัพทประสานงาน มีความสัมพันธระหวางเอกชนและชางควบคุมงานเปนไปดวยดี แตถา

ไมแกงานตามที่แจงก็จะทําเปนหนังสือเปนลายลักษณอักษรเปนการตักเตือน ซึ่งจะสงผลถึงการ

ประเมิน 

(3)  การชวยกันแกไขปญหา 

เม่ือมีปญหาการรองเรียนเกิดข้ึน ชางผูควบคุมงานก็จะประสานงาน

ไปยังชุมชนเพื่อรวมกันหาทางแกปญหาอยางทันทวงที เชน ไมตัดหญา หรือมีขยะ 

5.5.4.3  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง 
1)  ประสบการณของผูใหบริการในงานบริการนั้น ๆ 
 ชุมชนที่เขามาทําการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 

ยังไมมีประสบการณในการทํางานในชวงแรก แตเมื่อไดรับการแนะนําจากเทศบาลทําใหประสบการณ
เร่ิมมีสูงทําใหมีการปรับตัวของชุมชนตามประสบการณที่มีทําใหมีคุณภาพที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับชวงตน
ของการทํางาน 

2)  ความสามารถในการบริหารของผูใหบริการ  
ชุมชนมีความสามารถในการบริหาร มีความสามารถในการหาบุคลากร

ที่มีความเอาใจใสตองานการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน และเมื่อเกิดปญหาก็
สามารถชวยแกปญหาได เจาพนักงานสวนสาธารณะ กลาววา 

 
ประธานชุมชนตองเอาใจใสตอผลการดําเนินการของประชาชน  และ

สามารถบริหารคนงานได แตละชุมชนทํางานไดคุณภาพไมเหมือนกัน บางชุมชน
ทําไดดีมีคุณภาพ แตก็ทําไดดีเกินคร่ึง ข้ึนอยูกับความสามารถจัดการของ
ประธานชุมชนในการแกปญหา  ความสามารถในการดูแล  บํารุง รักษา
สวนสาธารณะ เกาะกลางถนนของคนในชุมชน 
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คุณสมบัติของชุมชนมีความสําคัญตอประสิทธิผล โดยประธานชุมชน
ตองพยายามหาชาวบานที่มีความสามารถ เอาใจใสและรักการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ
กลางถนน อยางจริงจัง เพราะจะสามารถทํางานออกมาใหดี 

 
5.5.5  สรุป 
การดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาล

นครขอนแกน ไดเกิดข้ึนเนื่องจากนายกเทศมนตรีนครขอนแกนตองการใหชุมชนเขามาใหบริการ
บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนแทนเทศบาลโดยใหแตละชุมชนพิจารณาถึงความพรอม
ของตน เมื่อคิดวาพรอมก็ทําเร่ืองมา ซึ่งงานการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนเปน
งานที่มีการกําหนดที่ชัดเจน สามารถควบคุมการทํางานได และเทศบาลมีประสบการณอยูแลว
ประกอบกับงานการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนบางสวนเทศบาลนครขอนแกน
ยังเปนผูใหบริการทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานไดจึงเหมาะสมที่จะใชวิธีการทํา
สัญญาจาง 

ประสิทธิผลของการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนโดยวิธีการทําสัญญา
จางของเทศบาลนครขอนแกนพบวา  มีคุณภาพในการใหบริการดีกวาเมื่อเทียบกับเมื่อกอน 
ประชาชนไดรับความเทาเทียมของการไดรับบริการ ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา แต
เมื่อพิจารณาถึงการลดตนทุนของภาครัฐพบวาไมสามารถชวยลดตนทุนของภาครัฐไดแตทําใหเกิด
การจางงานในทองถิ่นเพิ่ม 

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิผล พบวา
ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract Management Capacity)
ในการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนดาน ประสบการณของเทศบาลมีการทํางาน
ดานนี้มานานทําให ความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) ซึ่งประกอบดวย 
การกําหนดขอกําหนดในสัญญาชัดเจน สามารถการประเมินคุณสมบัติของชุมชนที่ขอใหการ
บริการ เนื่องจากการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนเปนงานที่สามารวดัไดงายและ
ชัดเจน  สวนความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and Controlling Capacity) 
พบวาเทศบาลนครขอนแกนมีความสามารถในการควบคุม มีการติดตอส่ือสารระหวางกันแบบไม
เปนทางทางและ มีการชวยกันแกไขปญหาเม่ือเกิดปญหาประกอบกับเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจางพบวามีชวงเร่ิมตนชุมชนยังขาดประสบการณแตเมื่อมีการให
คําแนะนําจากทางเทศบาลทําใหการดําเนินงานในไปตอ ๆ  มาดีข้ึนและมีความสามารถในการ
บริหารเนื่องจากชุมชนมีความพยายามในการปรับตัว และไดประธานชุมชนที่มีความสามารถ 
นอกจากนั้นการที่ไดชาวบานที่มีความเอาใจใสในการดูแลตนไมจะยิ่งชวยใหไดงานที่มีคุณภาพดี 
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5.6  ศึกษาเปรียบเทียบการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครขอนแกน 
 

 เมื่อนําผลการศึกษาทั้ง 4 โครงการซึ่งประกอบไปดวย โครงการเก็บขนขยะ โครงการ

กอสรางซอมแซมถนน โครงการรักษาความปลอดภัยและโครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน มาทําการเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาล

นครขอนแกน  การเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิผล 

ดังนี้ 

 
5.6.1  การเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของการใชวธิีการทําสัญญาจางของเทศบาล 
         นครขอนแกน 
 การเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครขอนแกน

สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.12 ดังนี้ 
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           ตารางที่ 5.12  สรุปขอคนพบที่ไดจากการศึกษารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะโดยวธิีการทําสัญญาจาง ของเทศบาลนครขอนแกน 

 

ลําดับ รายการ การเก็บขนขยะ งานถนน 
ยามรกัษาความ

ปลอดภัย การดูแลสวน 

 

 

 

ประสิทธิผลการบริการสาธารณะ 

โดยวิธกีารทาํสัญญาจางจากเอกชน

(Contract – Out)     

1. ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา     

 1.1  คาจางเหมาชุมชนตอป(ชุมชน) 1,227,600(3) 816,600(24) 446,760(9) 3,867,960(22) 

 1.2  ลดตนทุนเม่ือเทียบดําเนนิการเอง(%) - 20.62% 68.99% - 

 ลดตนทุนเม่ือเทียบดําเนนิการเอง (บาท) - 3,005,088 994,238 - 

2. คุณภาพของการบริการสูงกวา     

 2.1  ไดตามมาตรฐานสูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

 2.2  ประชาชนพึงพอใจสงูกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

3. ความเทาเทียมการไดรับบริการดีกวา ดีกวา เทาเทียมกนั ดีกวา เทาเทียมกนั 

4. ตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา 
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จากตารางที่ 5.12 พบวาประสิทธิผลของการทําสัญญาจางในดานการลดตนทุนของ

ภาครัฐ  การรักษาความปลอดภัย สามารถชวยลดตนทุนไดสูงสุดคือ  68.99% รองลงมาคือ

โครงการกอสรางซอมแซมถนน 20.62% การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน และการ

เก็บขนขยะ0% ตามลําดับ   

ดานคุณภาพการใหบริการพบวาการเก็บขนขยะ การกอสรางซอมแซมถนน การรักษา

ความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มีคุณภาพสูงกวาเนื่องจากชุมชน

เปนผูใหบริการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาที่เกิดในชุมชนเองใหมีความเปนอยูและมีคุณภาพ

ที่ดีข้ึนไมไดทําเพื่อผลกําไร 

 ดานการเทาเทียมของการไดรับบริการพบวา การกอสรางซอมแซมถนน การบํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ประชาชนไดรับการบริการที่เทาเทียมกันเนื่องจากเปนบริการ

สาธารณะที่ใครจะเขาไปใชก็ไดแลวแตความตองการ สวนการเก็บขนขยะและการรักษาความ

ปลอดภัย  ประชาชนก็ไดรับบริการที่เทากันดีกวาเพราะชุมชนเปนผูเก็บขยะเองและมีการประชุม

กันเพื่อประเมินการทํางานทุกเดือนทําใหในซอยก็มีการเขาไปเก็บทุกวัน 

 ดานตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญาพบวาทุกโครงการทํางานตรงตามที่ตกลงไวใน

สัญญามากกวาเนื่องจากมีการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานทําใหชุมชนตองให

ความสําคัญกับสัญญาเปนอยางมาก และมีการประเมินผล เนื่องจากชุมชนเปนผูบริการชุมชนเอง

ทําดวยความต้ังใจ ทําสุดความสามารถจึงทําใหตรงตามที่ตกลงในสัญญามากกวา 

เทศบาลนครขอนแกน ใหชุมชนเขามาใหบริการเองในโครงการการเก็บขนขยะ การ

กอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มี

ประสิทธิผลและเหมาะสมที่จะใชตอไป เนื่องจากชุมชนเปนผูดําเนินการเองและเปนผูมีสวนไดสวน

เสียในการไดรับบริการดวย 

 

5.7  สรุปกรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน 
 

เทศบาลนครขอนแกนเลือกใชวิธีการทําสัญญาจาง โดยใชชุมชนเปนผูดําเนินการ โดยมี

เหตุผลหลัก คือ 1) ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542   2) จํานวนบุคลากรที่ไมอยูไม

เพียงพอกับปริมาณงาน แตไมสามารถรับเพิ่มไดอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดเพดานรายจาย คาเงินเดือน ประโยชนตอบ
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แทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางเอาไวไมใหเกินรอยละ 40 

ของงบประมาณรายไดไมรวมเงินอุดหนุน  3) การลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน โดยใหชุมชุนคือ

เทศบาลเล็กจะเปนตัวแทนเขาไปอยูกับพื้นที่ ใกลชิดกับประชาชนโดยตรง มีอํานาจ ตัดสินใจ

ดําเนินการไดในระดับหนึ่งตองการใหชุมชนเปนผูแกปญหาที่เกิดข้ึนเอง  4) สรางความเขมแข็ง

ภาคประชาชนและใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตองการกระจายอํานาจจากเทศบาลสูชุมชนและ

ประชาชน  5) เปนการกระจายรายไดลงสูชุมชน ลดการวางงานและลดการยายถิ่นเพื่อไปหางาน

ทําขางนอก และ 6) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะเนื่องจากการชุมชนใหบริการเอง 

จะทราบรายละเอียด ปญหา และทางแกไดดีกวางพนักงานเทศบาลเอง 

โครงการเก็บขนขยะของเทศบาลนครขอนแกนโดยวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิผลใน

ดานคุณภาพในการใหบริการสูงกวาที่เจาหนาที่ดําเนนิการเอง ความเทาเทียมของการไดรับบริการ

สูงกวา และตรงตามที่ไดตกลงกนัไวในสัญญามากกวา แตไมลดตนทนุเนื่องจากไมใชวัตถุประสงค

ของเทศบาลนครขอนแกน   
โครงการการกอสรางซอมแซมถนนในเทศบาลนครขอนแกนเม่ือพิจารณาประสิทธิผลของ

การบริการสาธารณะทัง้หมด 4 ดานพบวา การลดตนทนุของภาครัฐ สามารถลดตนทนุไดมากถงึ

รอยละ 20.62 มีคุณภาพในการใหบริการดีกวา มีความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และยัง

ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุม ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา 
โครงการการรักษาความปลอดภัยในเทศบาลนครขอนแกนเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของ

การบริการสาธารณะทั้งหมด 4 ดาน พบวา สามารถชวยลดตนทุนของภาครัฐไดถึง151.33 บาทตอ

วันตอคน หรือคิดเปน 68.99% จากขอจํากัดทางงบประมาณที่ลดลง มีคุณภาพในการใหบริการ 

ดีกวาเมื่อเทียบกับเมื่อกอน เนื่องจากประชาชนไดรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ประชาชนไดรับความเทาเทียมของการไดรับบริการมากกวา ตรงตามที่ไดตกลงกันไวใน

สัญญามากกวา 
เม่ือชุมชนเขามาดําเนินการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนแทนเทศบาลใน

เทศบาลนครขอนแกน พิจารณาประสิทธิผลของการบริการสาธารณะท้ังหมด 4 ดาน พบวา มี
คุณภาพในการใหบริการสูงกวาเมื่อเทียบกับเมื่อกอน ประชาชนไดรับความเทาเทียมของการไดรับ
บริการ ตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา และเมื่อพิจารณาถึงการลดตนทุนของภาครัฐ
พบวาไมสามารถชวยลดตนทุนของภาครัฐไดเนื่องจากจางเทากับราคาที่เทศบาลนครขอนแกนเคย
ทํา แตทําใหเกิดการจางงานคนงานที่วางในทองถิ่น 

จากการศึกษาโครงการทั้ง 4 โครงการที่ใชวิธีการทําสัญญาจางคือการเก็บขนขยะ การ

กอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง
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ถนน พบวาประสิทธิผลของการดําเนินเมื่อวัดในดานการลดตนทุนของภาครัฐพบวาลดตนทุนของ

ภาครัฐไดดังนี้ การรักษาความปลอดภัย สามารถชวยลดตนทุนไดสูงสุดคือ  68.99% รองลงมาคือ

โครงการกอสรางซอมแซมถนน 20.62% การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน และการ

เก็บขนขยะ0% ตามลําดับ และสามารถรักษาดานคุณภาพการใหบริการไดดีกวา ดานการเทา

เทียมของการไดรับบริการการกอสรางซอมแซมถนน การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง

ถนน ประชาชนไดรับการบริการที่เทาเทียมกันเนื่องจากเปนบริการสาธารณะที่ใครจะเขาไปใชก็ได

แลวแตความตองการ สวนการเก็บขนขยะและการรักษาความปลอดภัย  ประชาชนก็ไดรับบริการที่

เทากันดีกวา และดานตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวาในทุกโครงการ  

เทศบาลนครขอนแกนนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช พบวา ประเภทงานบริการที่นํามาใช

แลวเกิดประสิทธิผลคือ การเก็บขนขยะ การกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และ

การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน  ดังนั้น  การเก็บขนขยะการกอสรางซอมแซมถนน 

การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน สมควรใชวิธีการทํา

สัญญาจางในการใหบริการประชาชนตอไป ดังนั้นประเภทของโครงการที่สําเร็จจะเห็นวาเปนงานที่

มีขอบเขตชัดเจน วัดไดงาย ควบคุมได ความพรอมของชุมชน และความสามารถของชุมชน โดย

เทศบาลนครขอนแกนสามารถขยายกิจการที่ใชการทําสัญญาจางที่มีคุณสมบัติดังที่กลาวขางตน 

เมื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางพบวา การให

การสนับสนุนของฝายบริหาร การมีสวนรวมของประชาชนมีสวนชวยใหสําเร็จ นอกจากนั้น

เทศบาลนครขอนแกนมีความสามารถในการจัดการทั้งทางดานการนําไปปฏิบัติ เพื่อกําหนด

ขอกําหนดในสัญญาใหชัดเจนเทศบาลก็จะไดรับบริการตรงตามตองการ มีการประเมินคุณสมบัติ

ของชุมชนที่เขารวมในการใหบริการแทนเทศบาลเพื่อพิจารณาถึงความพรอมของ ไมมีการแขงขัน

เนื่องจากใหชุมชนเปนผูดูแลกันเอง นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแกนยังตองมีความสามารถใน

การประเมินและควบคุมเพื่อใหชุมชนทํางานใหไดตามที่ตกลงไวเทศบาลตองมีความสามารถใน

การควบคุมทั้งในกระบวนการทํางานและผลลัพธที่ได มีการติดตอส่ือสารระหวางกันเพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกันเม่ือเกิดปญหาก็สามารถแกไขไดทันทวงที 

ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือความสามารถชุมชนเองในการใหบริการงานนั้น ๆ โดยประธาน

ชุมชนจะตองมีภาวะผูนํามีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตสาธารณะ ความเสียสละและตองมี

ความโปรงใส ซึ่งจะตองอาศัยเวลาในการที่จะทําใหชุมชนเขมแข็ง เทศบาลขอนแกนคอย ๆ ใช

เวลาในการที่มีชุมชนที่เขมแข็ง มีความมีสวนรวมของประชาชนสูง จากชุมชนบะขามชุมชนเดียว 

ทําใหชุมชนอ่ืนที่มีประธานชุมชนที่มีภาวะผูนําคอย ๆ เกิดการเรียนรู ศึกษาการแกปญหา นํามา
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พัฒนาชุมชนตนจนทําให เกิดชุมชนที่มีความเขมแขงเหมือนชุมชนบะขามเพิ่มข้ึนที่ละชุมชนคอย ๆ 

เปน คอย ๆ ไปแตก็จะมีชุมชนที่เขมแข็งเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยงานที่มอบใหชุมชนดําเนินงานนั้นตอง

ใหเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ซึ่งแตละชุมชนมีศักยภาพไมเทากัน เห็นไดจากชุมชนบะขามที่

รับทุกภารกิจก็ไมไหวจนตองมีการขอหยุดดําเนินงาน นอกจากนั้นการใหชุมชนเขามาทําการ

ดําเนินงานแทนเทศบาลพบวาชุมชนแบบกึ่งเมืองจะเหมาะสมกวาชุมชนเมืองเนื่องจากไมเขากับ

ความตองการของชุมชนเมืองที่เนนไปทางดานธุรกิจ  ดังนั้นการนําชุมชนมาใหบริการแทนเทศบาล

ตองสรางใหชุมชนมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองไดซึ่งเปนการแกปญหาที่ตนเหตุอยางแทจริง 

 

 

 



                                        

 
บทท่ี 6 

 
ประมวลผลการคนพบ และการอภิปรายผล 

  
บทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลผลการคนพบทั้งหมด อภิปรายผลการศึกษา พรอมกับ

ขอเสนอแนะในดานการนําวิธีการทําสัญญาจางใหรัดกุมและมีประสิทธิผล พรอมทั้งอภิปรายผล

ขอจํากัดของการศึกษา 

   

6.1  การวิเคราะหวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกและ 
      เทศบาลนครขอนแกน 
  

เมื่อนําผลการศึกษาทั้ง 4 โครงการซึ่งประกอบไปดวย โครงการเก็บขนขยะ โครงการ

กอสรางซอมแซมถนน โครงการรักษาความปลอดภัยและโครงการการดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ของเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครขอนแกน มาทําการ

สรุปถึงประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนคร

ขอนแกน  และสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจางมีประสิทธิผล มีดังนี้ 

 
6.1.1  สรุปประสิทธิผลของการใชวิธกีารทําสัญญาจางของเทศบาลนครพษิณุโลก 
        และเทศบาลนครขอนแกน 
การสรุปถึงประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกและ

เทศบาลนครขอนแกน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.1 ดังนี้ 



                                        

ตารางที่ 6.1  สรุปขอคนพบจากการศึกษาการนําวิธกีารทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกกับเทศบาลนครขอนแกน 

 

ลําดับท่ี รายการ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครขอนแกน 

1. ประชากร 76,358.00 120,957.00 

2. จํานวนปที่ดํารงตําแหนงนายกเทศบาล 14 10 

4. งบประมาณรายจายป 2552 (ลานบาท) 626,927,260.00 901,451,754.00 

5. จํานวนพนักงานเทศบาล 1,174 1,353 

6. จํานวนพนักงานจาง 668 600 

7. รูปแบบวิธีการทําสัญญาจาง  เอกชน องคกรชุมชน 

8. 

 

 

 

 

 

 เหตุผลในการเลือกใชวิธีการทําสัญญาจาง 

 

 

 

 

 

1) ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 

2) จํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอ 

3) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชาํนาญ 

4) ติดขัดเร่ืองระเบียบพัสดุ 

5) เพื่อเพิม่ประสิทธิผลการจดับริการสาธารณะ 

6) ตองการใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

1) ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 

2) จาํนวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอ 

3) การลดข้ันตอนกระบวนการทาํงาน 

4) สรางความเขมแข็งมีสวนรวมในภาคประชาชน 

5) เปนการกระจายรายไดลงสูชุมชน 

6) เพื่อเพิม่ประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะ 

9. รูปแบบการทาํเสนอราคา  แขงขันเสนอราคา   ตกลงทําสัญญาจาง  

10.  เลือกกิจกรรมที่ใชวิธกีารทําสัญญาจาง  ต้ังคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม   ชุมชนเปนผูเสนอตามความพรอมของชุมชน  

303 



 304 

 ตารางที่ 6.1  (ตอ) 

 

  

  

ลําดับ รายการ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครขอนแกน 

 

 

ประเภทงานทีใ่ชวิธีจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

10  โครงการคือ1) โครงการดูดสวม 2) โรงฆา

สัตว  3) การทาํความสะอาดสํานักงาน 4) ยาม

รักษาความปลอดภัย 5) การเก็บขนขยะ  6) งาน

ซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ 7) การทําความ

สะอาดตลาด 8) บริการหองสมุด 9) การดูแล

สวน และ 10) การจัดงานแสดง 

   

 

12 โครงการ คือ1) การซอมแซมถนน 2) ดูแล

สวนสาธารณะ 3) การจัดเกบ็คาธรรมเนยีมขยะ ทํา

ความสะอาดถนน ดูแลถนนสายหลัก 4) เก็บขน

ขยะ 5) สงเสริมการพฒันาการศึกษา 6) วางทอ

ระบายน้ํา 7) ขุดลอกทอระบายน้ํา 8) ปรับปรุงภูมิ

ทัศนในชุมชน 9) ออกกําลังกาย 10) เฝาระวังรักษา

ความปลอดภัย 11) อบรมแนวทางการพฒันา

ชุมชน 12) กิจกรรมการอนุรักษขนบธรรมเนียม  

11. จํานวนเงนิที่ใชวิธีการทาํสัญญาจาง 34,218,387.20 13,969,632 

12. ประสิทธิผลวธิกีารทาํสัญญาจาง   

1,289,174.7(3.76%) 3,999,326(28.62%) 

การเก็บขนขยะ  รักษาความปลอดภัย ดูแลสวน ถนน           รักษาความปลอดภัย  12.1 การลดตนทุนเทียบดําเนนิการเอง(บาท/%) 

(15.66%)              (4.88%)            (10.57%) (20.62%)       (68.99%) 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ) 

   

  
  

ลําดับ รายการ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครขอนแกน 

12.2  คุณภาพการใหบริการสูงกวา   
  

         ไดมาตรฐานสูงกวา ทุกโครงการยกเวนเก็บขนขยะ ทุกโครงการ 

 12.3  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงกวา ทุกโครงการยกเวนเก็บขนขยะ ทุกโครงการ 

 
12.4  ความเทาเทยีมของการไดรับบริการ  

         มากกวา 
ทุกโครงการยกเวนเก็บขนขยะ 

ทุกโครงการ 

 
12.5  ตรงตามสัญญาที่ไดตกลงในสัญญา  

        มากกวา 
ทุกโครงการยกเวนเก็บขนขยะ ทุกโครงการ 
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จากตารางที่ 6.1 พบวา เทศบาลนครขอนแกนมีประชากรมากกวาเทศบาลนครพิษณุโลก 

โดยท้ัง 2 เทศบาลมีนายกเทศบาลที่มีการดํารงตําแหนงที่นาน 10 ปข้ึนทําใหเกิดการตอเนื่องใน

การบริหารงาน โดยเทศบาลนครขอนแกนมีงบประมาณมากกวาเทศบาลนครพิษณุโลกเกือบคร่ึง 

จํานวนพนักงานเทศบาลขอนแกนมีมากกวาแตมีจํานวนพนักงานจางเทากัน  รูปแบบการใชวธิกีาร

ทําสัญญาจางเทศบาลนครพิษณุโลก  ใชเอกชนดําเนินการแทน สวนเทศบาลนครขอนแกน ให

ชุมชนดําเนินการแทน   รูปแบบการทําการเสนอราคาเทศบาลนครพิษณุโลกใชวิธีการประกวด

ราคาหรือสอบราคาตามวงเงินแตเทศบาลนครขอนแกน ใชวิธีตกลงทําสัญญาจาง เม่ือพิจารณาถึง 

เหตุผลที่เทศบาลใชวิธีการทําสัญญาจางพบวาเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครขอนแกนมี

เหตุผลคลายกันคือ 1) ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 2) จํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอ และ3) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะเนื่องจากสัดสวนรายจายดานเงินเดือนใกลเคียงรอยละ 40 

นอกจากนั้นเทศบาลนครขอนแกนยังมีเหตุผลตองการการลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน  สราง

ความเขมแข็งการมีสวนรวมในภาคประชาชน และเปนการกระจายรายไดลงสูชุมชน   

ประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจางพบวาเทศบาลนครพิษณุโลกมีประสิทธิผลใน 3 

โครงการคือคือการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ 

เกาะกลางถนน สวนการเก็บขนขยะพบวามีประสิทธิผลดอยกวาที่เทศบาลดําเนินการเอง สวน

เทศบาลนครขอนแกนมีประสิทธิผลทั้ง 4 โครงการ เม่ือพิจารณาประสิทธิผลในแตละดาน คือ ดาน

ลดตนทุนภาครัฐไดมากกวาทั้งสองเทศบาลสามารถลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาสวนจะมาก

หรือนอยข้ึนอยูกับประเภทงาน งานที่ลดตนทุนภาครัฐไดเรียงจากลดตนทุนไดมากไปหานอยคือ 

การเก็บขนขยะ  การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน การรักษาความปลอดภัย และ การ

กอสรางซอมแซมถนน สวนเทศบาลนครขอนแกนงานที่ลดตนทุนภาครัฐไดเรียงจากลดตนทุน

ไดมากไปหานอยคือ การรักษาความปลอดภัย การกอสรางซอมแซมถนน การบํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและการเก็บขนขยะ  พบวาเทศบาลนครพิษณุโลกคุณภาพในการ

ใหบริการดีกวาใน 3 โครงการคือการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การ

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน สวนการเก็บขนขยะมีคุณภาพการใหบริการดอยกวาที่

เทศบาลดําเนินการเอง  สวนเทศบาลนครขอนแกนมีคุณภาพการใหบริการดีกวาดําเนินการเองทั้ง 4  

ดานการเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวาพบวา การกอสรางซอมแซมถนน การ

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ประชาชนในเทศบาลนครขอนแกน และเทศบาลนคร

พิษณุโลกไดรับการบริการที่เทาเทียมกันเนื่องจากเปนบริการสาธารณะที่ใครจะเขาไปใชก็ได

แลวแตความตองการ การรักษาความปลอดภัยไดรับการบริการสาธารณะที่เทาเทียมกันดีกวา  
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สวนการเก็บขนขยะในสวนเทศบาลนครขอนแกน  ประชาชนก็ไดรับบริการที่เทากันเพราะชุมชน

เปนผูเก็บขยะเองและมีการประชุมกันเพื่อประเมินการทํางานทุกเดือนทําใหในซอยก็มีการเขาไป

เก็บทุกวัน แตเทศบาลนครพิษณุโลกประชาชนที่อยูในซอยไมไดรับการบริการที่เทาเทียมคนอ่ืนที่

เอกชนมาเก็บทุกวันแตประชาชนที่อยูในซอย เอกชนมาเก็บวันเวนวัน 

ดานตรงตามที่ตกลงไวในสัญญามากกวา พบวา 3 โครงการคือ การกอสรางซอมแซมถนน 

การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ทํางานตรงตามที่ตกลงไว

ในสัญญามากกวาเทศบาลดําเนินการเองเนื่องจากมีการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับ

งานทําใหเอกชนจะใหความสําคัญกับสัญญาเปนอยางมาก  เนื่องจากมีการตรวจรับงานของ

คณะกรรมการตรวจรับงานทําใหชุมชนตองใหความสําคัญกับสัญญาเปนอยางมาก เนื่องจาก

ชุมชนเปนผูบริการชุมชนเองทําดวยความต้ังใจ ทําสุดความสามารถจึงทําใหตรงตามที่ตกลงใน

สัญญามากกวา สังเกตไดวาเอกชนจะพยายามทํางานแคเทาที่ระบุไวในสัญญาเพื่อใหสามารถ

เบิกเงินได สวนของการจัดเก็บขนขยะมีการปฏิบัติตรงตามที่ตกลงในสัญญานอยกวา 

การใชวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกนที่มี

ประสิทธิผลพบวา โครงการการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการ

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เมื่อนํามาใชแลวเกิดประสิทธิผลเนื่องจากเปนงานที่มี

ขอบเขตชัดเจน วัดไดงาย ถาตองการใหมีการลดตนทุนของภาครัฐเมื่อเทียบราคากลางตองเพิ่ม

ปริมาณของผูเขารวมประกวดราคาใหสูงและทําใหเกิดการแขงขันที่แทจริง แตงานเก็บขนขยะ

พบวาในเทศบาลนครพิษณุโลกมีคุณภาพดอยกวาที่เทศบาลดําเนินการเอง และประชาชนไมเทา

เทียมกันในการไดรับบริการแตกตางกับเทศบาลนครขอนแกนซึ่งมีคุณภาพการใหบริการและการ

เทาเทียมกันเนื่องจากผูใหบริการของเทศบาลนครขอนแกนเปนชุมชนที่มีสวนไดสวนเสีย  ตางกับ

เทศบาลนครพิษณุโลกที่ผูรับจางเปนเอกชนซึ่งตองการกําไรสูงสุดและไมมีการแขงขันของผู

ใหบริการ ดังนั้นการเก็บขนขยะจึงเหมาะกับการนําวิธีการทําสัญญาจางถาชุมชนเปนผูใหบริการ 

แตถาเปนเอกชนเปนผูดําเนินการเทศบาลตองมีการกําหนดขอกําหนดใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดขอ

พิพาทและตองมีการควบคุมอยางใกลชิดเพื่อไมใหผูรับจางมุงแสวงหาประโยชนสวนตัว และควรมี

ผูรับจางที่มีประสบการณดานการเก็บขนขยะในทองถิ่น ในอีกดานหนึ่งถาใหชุมชนเปนผูใหบริการ 

แมวาจะมีสวนไดสวนเสียกับเทศบาล แตก็ตองมีเงื่อนไขศักยภาพหรือความพรอมของชุมชนในการ

ดําเนินการดวย และเนื่องจากไมมีระบบการแขงขัน จําเปนตองมีเกณฑในการคัดเลือกชุมชนที่มี

ความพรอมในการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจนจากเทศบาล 
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6.1.2  สรุปปจจัยที่มีอิทธพิลท่ีทาํใหการใชวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out)  
         มีประสิทธิผลของเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน 
สรุปปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหการใชวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) มีประสิทธิผล

ของเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 6.2  
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ตารางที ่6.2  สรุปขอคนพบที่ไดจากการนําวิธีการทาํสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกเปรียบเทยีบกับเทศบาลนครขอนแกน 

 

 รายการ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครขอนแกน 

 

ปจจัยทีม่ีอิทธพิลทาํใหการใชวิธีการทาํสัญญาจางมี

ประสิทธิผล     

1. บริบทของส่ิงแวดลอมที่มีผลตอวิธีการทําสัญญาจาง     

 1.1  นโยบายของรัฐบาล สนับสนนุ สนับสนนุ 

 1.2  กฎหมายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ สนับสนนุ สนับสนนุ 

2. บริบทของทองถิน่ที่เอ้ืออํานวยตอวิธกีารทาํสัญญาจาง     

 2.1  การใหการสนับสนนุของฝายบริหาร สนับสนนุ สนับสนนุ 

 2.2  การมีสวนรวมของประชาชน มีสวนรวม มีสวนรวมมาก 

3. ความสามารถในการจัดการของเทศบาล     

 3.1  ประสบการณของเทศบาล เทศบาลมีประสบการณ เทศบาลมีประสบการณ 

 3.2  ความสามารถในการนาํไปปฏิบัติ      

        3.2.1  การกําหนดขอกําหนดในสัญญา ไดชัดเจนยกเวนเก็บขนขยะ ชัดเจน 

         3.2.2  การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา ประเมินประสบการณ ประเมินความพรอมชุมชน 

        3.2.3  ระดับการแขงขัน การแขงขันนอย ไมมีการแขงขัน 
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ตารางที ่6.2  (ตอ) 

 

  

  

 รายการ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครขอนแกน 

 3.3  ความสามารถในการประเมินและควบคุม     

       3.3.1  ระดับการควบคุม สูงยกเวนเก็บขนขยะ สูง 

       3.3.2  การติดตอส่ือสารระหวางกัน ไมเปนทางการ ไมเปนทางการ 

       3.3.3  การชวยกนัแกไขปญหา ชวยกนัแกปญหา ชวยกนัแกปญหา 

 3.4  คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธกีารทําสัญญาจาง    

        3.4.1  ประสบการณของผูใหบริการในงานบริการนั้น  ๆ มีประสบการณยกเวนเก็บขยะ พัฒนาประสบการณ 

        3.4.2  ความสามารถในการบริหารของผูใหบริการ  มีความสามารถในบริหาร พัฒนาการบริหาร 

  ยกเวนเก็บขยะ  
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จากตารางที่ 6.2 พบวาบริบทของส่ิงแวดลอมที่มีผลตอวิธีการทําสัญญาจาง (External 

Context) ในเร่ืองนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ สงผลใหเอ้ือตอการใช

วิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกนโดยเฉพาะรายจายดาน

บุคลากรหามเกินรอยละ 40 สวนเทศบาลนครขอนแกนตัดสินใจใชวิธีการทําสัญญาจางมาใช

เพื่อใหชุมชนเขามาใหบริการแทนเทศบาล ทั้ง 4 โครงการโดยตองการใหชุมชนเขามารวมใหบริการ

แทนเทศบาลเพื่อสรางความเขมแข็งในภาคประชาชน 

ในดานบริบทของทองถิ่นที่ เ อ้ืออํานวยตอวิธีการทําสัญญาจางพบวาเทศบาลนคร

พิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน มีการใหการสนับสนุนของฝายบริหารเกิดข้ึนในทุกโครงการ 

โดยการมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลนครพิษณุโลกมีสวนรวมมากโดยเฉพาะการเก็บขน

ขยะที่มีผลกระทบกับประชาชน สวนโครงการอื่นอยูในระดับตํ่ากวา สวนเทศบาลนครขอนแกน 

ประชาชนมีสวนรวมมากทุกโครงการเนื่องจากชุมชนเปนผูใหบริการทําใหประชาชนใหความสนใจ

เขามามีสวนรวมทั้งชวยเหลือ และตรวจสอบ  

 ความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Contract Management 

Capacity) ของเทศบาลนครขอนแกน พบวาประสบการณของเทศบาลในการใหบริการทําให

สามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนได มีความสามารถในการนําไปปฏิบัติ (Implementation Capacity) คือ  

สามารถกําหนดขอกําหนดในสัญญาที่ละเอียดชัดเจนทําใหไมเกิดขอขัดแยง พบวาในเทศบาลนคร

พิษณุโลกเมื่อมีการรองเรียนจากประชาชนทําใหตองมีการมาดูวาขอกําหนดในสัญญาเปนอยางไร

เชนการเก็บขนขยะกําหนดใหเก็บวันละ 1 คร้ังตอนเชาเมื่อกลางวันขยะเต็มไดรับการรองเรียน ทาง

เอกชนก็บอกวาไมตองออกไปเก็บเพราะไดทําตามที่กําหนดในสัญญาแลว  สวนการกําหนด

ขอกําหนดในสัญญาที่ชัดเจนของเทศบาลนครขอนแกน  ทําใหชุมชนสามารถทํางานไดอยางมี

คุณภาพ  มีการประเมินคุณสมบัติของชุมชนที่เขารวมในการใหบริการแทนเทศบาลเพื่อพิจารณา

ถึงความพรอมของชุมชน  ในระดับการแขงขันไมมีการแขงขันเกิดข้ึนเนื่องจากนโยบายของนายก

เทศบาลนครขอนแกนตองการใหชุมชนเขามาใหบริการแทนเทศบาลใหแตละชุมชนพิจารณาถึง

ความพรอมของตนเอง แตในเทศบาลนครพิษณุโลกถึงแมจะมีระดับของผูเขารวมเสนอราคาสูงใน

งานถนนแตยังไมเกิดการแขงขันอยางแทจริงทําใหไมสามารถลดตนทุนของภาครัฐได 

ความสามารถในการประเมินและควบคุม (Evaluation and Controlling Capacity) 

ของเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน ในระดับการควบคุมมีการควบคุมทั้งใน

กระบวนการผลิตและผลลัพธที่ไดตามมาตรฐานการ มีการติดตอส่ือสารอยางไมเปนทางการคือ

การโทรศัพท มีความสัมพันธอันดีตอกันเนื่องจากตองมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อประเมินผลงาน 

ทําใหเมื่อมีปญหาสามารถชวยกันแกไขปญหาไดทันทวงที 
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คุณสมบัติของผูรับจางดวยวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) ในดานประสบการณ

ของผูใหบริการในงานบริการนั้น ๆ พบวา ในเทศบาลนครพิษณุโลกถาไดเอกชนที่มีประสบการณ

และความสามารถในการบริหารก็จะทําใหการทํางานมีประสิทธิผลไมเกิดปญหา แตถาโครงการใด

เชนการเก็บขนขยะไดเอกชนท่ีขาดประสบการณและความสามารถในการบริหาร จะทําให

ประชาชนไดรับการบริการที่ดอยคุณภาพ  สวนเทศบาลนครขอนแกน ชวงแรกชุมชนยังไมมี

ประสบการณในการทํางานและความสามารถในการบริหารของผูนําชุมชนทั้ง 4 โครงการ  ตอมา

เมื่อไดรับคําแนะนํา การฝกจากเทศบาล ประกอบกับไดมีการใหบริการทําใหเร่ิมมีประสบการณ 

สวนความสามารถในการจัดการข้ึนอยูกับภาวะผูนําของผูนําชุมชน มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ มีจิตสาธารณะ ความเสียสละและตองมีความโปรงใส ซึ่งจะตองอาศัยเวลาในการที่จะทํา

ใหชุมชนเขมแข็ง  

 

6.1.3  สรุปกรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน 

วิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกนในการ

ใหบริการดวยวิธีการทําสัญญาจางใน 4 โครงการคือการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความ

ปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน พบวาใชผูใหบริการตางกันคือเทศบาล

นครพิษณุโลกใชเอกชนดําเนินการแทนทําใหตองมีการคิดคากําไร คาเส่ือมเคร่ืองจักร คาใชจายใน

การบริหารเปนตนทําใหตนทุนสูงกวา และเอกชนตองการกําไรสูงสุดจึงทํางานตามที่กําหนดใน

สัญญาเพื่อใหสามารถเบิกเงินไดเทานั้นดังนั้นถาจะใชเอกชนเปนผูใหบริการแทนเทศบาล เพื่อใหมี

คุณภาพจะตองมีการกําหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน สวนเทศบาลนครขอนแกนใชชุมชนในการ

ใหบริการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน โดยชุมชนมีสวนไดสวนเสียกับประสิทธิผลเพราะเปน

ผูอยูอาศัยดวยทําใหการทํางานเปนไปอยางมีคุณภาพและชวยลดตนทุนของภาครัฐเนื่องจาก

ชุมชนไดรับการอุดหนุนจากเทศบาลนครขอนแกนเปนคาแรง   

ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลนครพิษณุโลกมีประสิทธิผลใน 3 โครงการคือคือการ

กอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 

สวนการเก็บขนขยะพบวามีประสิทธิผลดอยกวาที่เทศบาลดําเนินการเอง สวนเทศบาลนคร

ขอนแกนมีประสิทธิผลทั้ง 4 โครงการ  

เมื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางพบวาทั้งใน

เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน การใหการสนับสนุนของฝายบริหาร การมีสวน

รวมของประชาชนมีสวนชวยใหสําเร็จ นอกจากนั้นเทศบาลนครขอนแกนและเทศบาลนคร
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พิษณุโลกมีความสามารถในการจัดการทั้งทางดานการนําไปปฏิบัติ เพื่อกําหนดขอกําหนดใน

สัญญาใหชัดเจนเทศบาลก็จะไดรับบริการตรงตามตองการ มีการประเมินคุณสมบัติของชุมชนที่

เขารวมในการใหบริการแทนเทศบาลเพ่ือพิจารณาถึงความพรอมของชุมชน และเทศบาลนคร

ขอนแกน เทศบาลนครพิษณุโลกมีการประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาเพื่อดูประสบการณ

ทํางานของเอกชน เทศบาลนครขอนแกน ไมมีการแขงขันเนื่องจากใหชุมชนเปนผูดูแลกันเอง แต

เทศบาลนครพิษณุโลกถาตองการใหมีการลดตนทุนของภาครัฐตองสรางใหเกิดการแขงขันและการ

เสนอราคาควรเปนแบบประกวดราคา นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแกนและเทศบาลนคร

พิษณุโลกยังตองมีความสามารถในการประเมินและควบคุมเพื่อใหชุมชนทํางานใหไดตามที่ตกลง

ไวเทศบาลตองมีความสามารถในการควบคุมทั้งในกระบวนการทํางานและผลลัพธที่ได มีการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกันเม่ือเกิดปญหาก็สามารถแกไขไดทนัทวงท ี

 

6.2  ประมวลผลการตอบคําถามในการวิจัย 
  

จากบทที่ 1 และบทที่ 2 ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัย ผลจากการศึกษาสามารถตอบ

คําถามในการวิจัย ไดดังนี้ 

 
 6.2.1  ประมวลผลการคนพบตามคําถามการวิจยัขอที่ 1 

จากคําถามในการวิจัยขอที่ 1 ในหนา 6 “การจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจาง  มีความเหมาะสมกับเทศบาลนครของไทยอยางไร” สามารถสรุปผลการตอบคาํถามได

โดยอาศัยหลักฐานยืนยันจากผลการวิจัยดังนี้ 

ประการแรก  จากการทบทวนเอกสาร สามารถยืนยันในเชิงทฤษฎีไดวาการจัดการ
การบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) มีความเหมาะสมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของไทยเนื่องจากในปจจุบันสัดสวนของคาใชจายดานบุคลากรใกลจะเกิน 40 
ทําใหตองหาวิธีบริหารจัดการโดยไมตองเพิ่มจํานวนพนักงาน  การนําวิธีการทําสัญญาจาง
สามารถชวยประหยัดเงิน ทําใหเกิดการคุมคาของเงิน รับนวัตกรรมใหมไดเร็ว สงเสริมอุตสาหกรรม
ภายในทองถิ่นทําใหเกิดการจางงาน ไดผูรับจางที่มีความชํานาญงาน มีความยืดหยุนในการ
จัดการ เกิดความรับผิดชอบและการควบคุม ภาครัฐไมตองขยายขนาด แตอยางไรก็ดีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อนําวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) มาใช ตองพึงระวังวาอาจทํา
ใหภาครัฐสูญเสียความสามารถในการควบคุมกระบวนการในการใหบริการสาธารณะไดคุณภาพ
ในการใหบริการมีความเสี่ยงที่ประชาชนจะไดรับบริการสาธารณะที่ดอยคุณภาพ กอใหเกิดผลลบ
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ตอคนในเร่ืองสูญเสียขวัญกําลังใจ วิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) อาจนําไปสูการขาด
ความสามารถในการบริการสาธารณะใหกับประชาชนดวยตัวของระบบราชการเองการขาดความ
โปรงใส (Transparency) ในการทํางานของเอกชน อาจเกิดตนทุนที่สูงข้ึน มีปญหาการประทวง
จากสหภาพแรงงาน 

ประการที่สอง จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวาเทศบาลนครพิษณุโลกและ
เทศบาลนครขอนแกนที่นําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใน 4 โครงการไดแก การเก็บขนขยะ การ
กอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มี
ความเหมาะสมในการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชเนื่องจาก 1) ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 2) จํานวน
บุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอ และ 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะเนื่องจาก
สัดสวนรายจายดานเงินเดือนใกลเคียงรอยละ 40 นอกจากนั้น เทศบาลนครพิษณุโลกยังมีเหตุผล
เพิ่มเติมคือขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญ ติดขัดเร่ืองระเบียบพัสดุ และตองการใหประชาชน
เกิดความพึงพอใจ  สวนเทศบาลนครขอนแกนยังมีเหตุผลตองการการลดข้ันตอนกระบวนการ
ทํางาน  สรางความเขมแข็งการมีสวนรวมในภาคประชาชน และเปนการกระจายรายไดลงสูชุมชน  
ขอควรระวังถาไมควบคุมใหดีก็อาจทําใหคุณภาพที่ประชาชนไดรับการบริการดอยกวาที่เทศบาล
ดําเนินการเองได  ขาดความโปรงใสในการทํางานของเอกชน มีผูรับจางในกิจกรรมนั้น ๆ ใน
ทองถิ่นมากพอที่จะทําใหเกิดการแขงขัน ความชํานาญ และการประหยัดตอขนาด และเจาหนาที่
เทศบาลนครตองมีความสามารถในการควบคุม 
  จากขอมูลที่คนพบนี้สรุปไดวา การจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา
สัญญาจาง (Contracting Out) มีความเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยเพื่อไมให
เทศบาลขยายขนาดจํานวนบุคลากรแตยังคงความสามารถในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน  ชวยลดตนทุนของภาครัฐ อยางไรก็ตามขอควรระวังคือเจาหนาที่ตองมีความสารถใน
การควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพ 
 

6.2.2  ประมวลผลการคนพบตามคําถามการวิจยัขอที่ 2 
จากคําถามในการวิจัยขอที่ 2 ในหนา 6 การบริการสาธารณะประเภทใดบางที่เหมาะสม

ใชการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง ในเทศบาลนคร สามารถสรุปผลการ
ตอบคําถามไดโดยอาศัยหลักฐานยืนยันจากผลการวิจัยดังนี้ 

ประการแรก  จากการทบทวนเอกสาร สามารถยืนยันในเชิงทฤษฎีไดวาการ

บริการสาธารณะประเภทที่เหมาะสมใชการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง

(Contracting Out) ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวาประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสม

ที่จะใชการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) ควรจะมี
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คุณสมบัติดังตอไปในนี้ 1)  การครอบครองสินทรัพยตํ่า (Low Asset Specificity) 2)  การแขงขัน

สูงในเขตพื้นที่ 3)  สามารถตรวจวัดผลผลิตไดชัดเจน 4)  การควบคุมทําไดงาย 

จากเกณฑดังกลาวพบวาประเภทงานที่เหมาะสมในการใชวิธีการทําสัญญาจาง

คือ การกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน สอดคลองวรรณกรรม โดยจะเห็นไดวาทั้ง 3 โครงการมีการครอบครองสินทรัพยตํ่า 

(Asset Specificity) ใชแตแรงงานหรือเคร่ืองจักรเพียงเล็กนอย  มีการแขงขันสูง  การวัดผลผลิต

ชัดเจนทําใหการควบคุมทําไดงาย  

ประการที่สอง จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาโครงการเก็บขนขยะยังไมเหมาะสม

กับการใชวิธีการทําสัญญาจางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยในปจจุบันเนื่องจากตองใชการ

ครอบครองสินทรัพยที่สูง (Asset Specificity) คือรถเก็บขนขยะและไมสามารถนําไปดัดแปลงทํา

อยางอ่ืนไดหรือทําไดยาก  มีการแขงขันอยูในระดับตํ่าเนื่องจากตองลงทุนสูงและปริมาณงานนอย  

การวัดผลผลิตชัดเจน ทําใหการควบคุมทําไดงาย  แตถาใหชุมชนเปนผูดําเนินการโดยคิดแต

คาแรงก็จะเหมาะสมเนื่องจากเทศบาลขอนแกนใหรถเก็บขนขยะมาทําใหการเก็บขนขยะของ

ชุมชนมีการครอบครองทรัพยสินที่ ตํ่าที่ เหมาะสมจะใชวิธีการทําสัญญาจางเพราะจะปรับ

พฤติกรรมการทิ้งขยะของชุมชนผานการเรียนรูของชุมชน 

จากขอมูลที่คนพบนี้สรุปไดวา ประเภทการบริการที่เหมาะสมใชวิธีการทําสัญญา

จาง (Contracting Out) คือการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน  

การเก็บขนขยะจึงเหมาะกับการนําวิธีการทําสัญญาจางถาชุมชนเปนผูใหบริการ 

แตถาเปนเอกชนเปนผูดําเนินการเทศบาลตองมีการกําหนดขอกําหนดใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดขอ

พิพาทและตองมีการควบคุมอยางใกลชิดเพื่อไมใหผูรับจางมุงแสวงหาประโยชนสวนตัว 

 
6.2.3  ประมวลผลการคนพบตามคําถามการวิจยัขอที่ 3 
จากคําถามในการวิจัยขอที่ 3 ในหนา 6 ประสิทธิผลการจัดการการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนครเปนอยางไร  สามารถสรุปผลการตอบคําถามไดโดยอาศัย

หลักฐานยืนยันจากผลการวิจัยดังนี้ 

ประการแรก  จากการสํารวจเอกสาร สามารถยืนยันในเชิงทฤษฎีไดวา   รูปแบบการ

จัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอยางมีประสิทธิผล มีการวัดประสิทธิผลใน 4 ดาน ตามกรอบการวิเคราะหไดแก 1)ลด
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ตนทุนของภาครัฐไดมากกวา  2) คุณภาพในการใหบริการสูงกวา  3) ความเทาเทียมของการไดรับ

บริการดีกวา และ 4) ตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา 

สวนปจจัยที่ทําใหการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใหเกิดประสิทธิผลคือเมื่อศึกษาถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางพบวา การใหการสนับสนุนของ

ฝายบริหาร การมีสวนรวมของประชาชน  ความสามารถในการจัดการทั้งทางดานการนําไปปฏิบัติ 

เพื่อกําหนดขอกําหนดในสัญญาใหชัดเจน  การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคา ระดับ

การแขงขันความสามารถในการประเมินและควบคุมตองมีความสามารถในการควบคุม มีการ

ติดตอส่ือสารระหวางกัน และการชวยกันแกไขปญหา 

ประการที่สอง จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจางใน

เทศบาลของประเทศไทยมีคุณภาพการใหบริการสูงกวา ดานการเทาเทียมของการไดรับบริการ

ดีกวา และดานตรงตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญามากกวา  แตชวยลดตนทุนของภาครัฐไดนอยใน

โครงการซอมถนน รักษาความปลอดภัยและดูแลสวนสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกนและ

เทศบาลนครพิษณุโลก การเก็บขนขยะของเทศบาลนครขอนแกนมีคุณภาพสูงกวา และดานการ

เทาเทียมไดรับบริการดีกวา  แตดานการเก็บขนขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกมีคุณภาพดอยกวา

และและดานการเทาเทียมหรือความทั่วถึงของการใหบริการดอยกวา 

สวนปจจัยที่ทําใหการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใหเกิดประสิทธิผลคือเมื่อศึกษาถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางพบวาการจัดทําหรือระบุ

ขอกําหนดในสัญญาใหชัดเจน  มีความสําคัญที่สุด เพราะถากําหนดไมดีก็จะทําใหเอกชนหรือ

ชุมชนทําการแสวงหากําไรหรือประโยชนสวนตัวและอาจเกิดขอพิพาทได การใหการสนับสนุนของ

ฝายบริหารมีความสําคัญเพราะถาฝายบริหารไมสนับสนุนวิธีการทําสัญญาจางก็ไมสามารถ

เกิดข้ึนได การมีสวนรวมของประชาชนจะชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานชวยเจาหนาที่  

ความสามารถในการจัดการทั้งทางดานการนําไปปฏิบัติ เพื่อ การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวม

เสนอราคา จะทําใหไดผูใหบริการที่มีประสบการณ ความสามารถในการประเมินและควบคุมตองมี

ความสามารถในการควบคุมเพื่อใหทํางานใหไดตามมาตรฐาน มีการติดตอส่ือสารระหวางกัน และ

ชวยกันแกไขปญหา ถาตองการชวยลดตนทุนของภาครัฐตองสรางใหเกิดระดับการแขงขันที่สูง 

เนื่องจากการแขงขันจะทําใหผู รับจางตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารการใช

ทรัพยากรใหคุมคา ทําใหตนทุนถูกลง ก็สามารถเสนอราคาที่ถูกลงได  

เมื่อใหชุมชนเขามาดําเนินการแทนเทศบาลพบวาปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดประสิทธิผล

คือความสามารถของชุมชนเอง โดยผูนําชุมชนจะตองมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการตัดสินใจ 
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มีจิตสาธารณะ ความเสียสละและตองมีความโปรงใส ซึ่งตองอาศัยเวลาในการที่จะทําใหชุมชน

เขมแข็ง เทศบาลขอนแกน ใชเวลาในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง มีพัฒนาการมีสวนรวมของ

ประชาชนสูง  โดยการใหผูนําชุมชนไดรับการอบรมเพื่อใหเกิดภาวะผูนํามีความสามารถ

บริหารงาน เรียนรูจากประสบการณและนํามาแกปญหา  ดังนั้นการนําชุมชนมาใหบริการแทน

เทศบาลตองสรางใหชุมชนมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองไดซึ่งเปนการแกปญหาที่ตนเหตุอยาง

แทจริง 

 

6.3  การอภิปรายผลเก่ียวกับวิธีการทําสัญญาจาง 
 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ือง

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว โดยกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจให

ทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง ใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตาม

หลักการปกครองตนเอง ทําใหรัฐบาลตองออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ เชน 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.

2542 กอใหเกิดการปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นอยางขนานใหญองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จะตองทําหนาที่ในการบริการสาธารณะแกประชาชนเพิ่มข้ึน มีการถายโอนงบประมาณไปให

ทองถิ่นทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ.2543มีรายได  99,072 ลานบาท คิดเปน 13.24% 

ของรายไดรัฐบาล เพิ่มเปน 340,995 ลานบาทคิดเปน 25.26% ของรายไดรัฐบาลใน ปงบประมาณ 

2553 

ถึงแมจะมีรายไดเพิ่มข้ึนแต ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 35 กลาววา  “ ในการจายเงินเดือน 

ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ที่

นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแต

ละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนั้นไมได ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงมีขอจํากัดในการใหบริการสาธารณะใน

ภารกิจที่ไดรับการถายโอนมาใน 6 ประเภทงาน 

จากการที่ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 โดยกําหนดใหมีการรับการถายโอนภารกิจหนาที่ในงานบางอยาง 

จากราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น จากภารกิจที่ไดรับการถายโอนเพิ่มข้ึนตามมาตรา 22 กลาววา “เปดโอกาสใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจางเหมาบริการจากภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจได โดยตองเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล” ทําใหวิธีการ

ทําสัญญาจางจากภาคเอกชนหรือวิธีการทําสัญญาจางในการวิจัยฉบับนี้เปนหนึ่งในทางเลือกใน

การใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

วิธีการทําสัญญาจาง (Contracting Out) คือการโอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบไป

ใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการโดยมีสัญญา เงื่อนไข กําหนดขอบเขตไว ซึ่งอาจเปนองคการที่แสวงหา

กําไร องคกรไมแสวงหาผลกําไร หรือหนวยงานรัฐ เปนรูปแบบหนึ่งของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่

ตองการใหหนวยงานอ่ืนเขามาดําเนินการใหบริการสาธารณะแทนภาครัฐ เปน   แนวคิดการ

จัดการภาครัฐสมัยใหม (NPM) สนับสนุนใหองคกรภาครัฐเปล่ียนบทบาทเปนผูกํากับดูแล 

(Steering)และลดการผลิตบริการสาธารณะเทาที่จะเปนไปไดและเหมาะสม เปนจุดสําคัญหลัก

ของการบริหารภาครัฐ การตัดสินใจนโยบาย คือ การกํากับดูแล สวนการดําเนินนโยบาย คือ การ

บริการประชาชน แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหมเนนการแขงขัน กลไกตลาด ลูกคา และผลงาน 

ซึ่งมีแนวความคิด ลดการเปนราชการ (Less Government) แตเนนธรรมาภิบาล (More 

Governance) (Rhodes, 1992) โดยหนวยงานที่เขามาดําเนินงานแทนอาจเปนองคการที่แสวงหา

ผลกําไรหรือไมก็ได 

ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดนําขอคนพบเกี่ยวกับวิธีการทําสัญญาจางที่ไดจากกรณีศึกษามา

อภิปรายเพ่ิมเติม ไดแก เหตุผลที่นําวิธีการทําสัญญาจางมาใช ขอควรระวังในการนําวิธีการทํา

สัญญาจางไปใช และประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมใชวิธีการทําสัญญาจาง มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
6.3.1  เหตุผลท่ีนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช 
จากการทบทวนวรรณกรรมถึงเหตุผลการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในตางประเทศ

พบวา 1) สามารถชวยประหยัดเงิน (Grave, 2008; Romzek, 2002; OECD, 2005; Kettl, 1993; 

Hatry, 1983) 2) การคุมคาของเงิน (Value for Money) (Grave, 2008) 3) นวัตกรรมใหม 

(Innovation) (Grave, 2008) 4) สงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Grave, 2008) 5) ไดผูรับ

จางที่มีความชํานาญงาน (Holzer and Nagel, 1984; Hatry, 1983) 6) มีความยืดหยุนในการจัดการ 

เม่ือความตองการของบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง (Savas, 2000) 7)ความรับผิดชอบและ

การควบคุม โดยเฉพาะในสวนทองถิ่นที่ไมตองการมีภาระกับบุคลากรที่สูงข้ึนจากภารกิจการ
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ใหบริการสาธารณะ (Holzer and Nagel, 1984) และ 8)ภาครัฐไมตองขยายขนาดไมตองมีการเพิ่ม

จํานวนคนงานในภาครัฐ (Savas, 2000) 

เม่ือไดทําการศึกษาการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางในเทศบาลนคร

พิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกนพบวา ปจจัยหลักที่ทั้งสองเทศบาลไดตัดสินใจใชวิธีการทํา

สัญญาจางคือ 

1)  ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542    

2)  จํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอกับปริมาณงาน แตไมสามารถรับเพิ่มไดอัน

เนื่องมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดเพดาน

รายจาย คาเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 

และลูกจางเอาไวไมใหเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายไดไมรวมเงินอุดหนุน  ทําใหเทศบาลนคร

พิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกนปรับบทบาทมาเปนผูกํากับดูแลแทนและใหหนวยงานอ่ืนที่

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทํางานแทน ทั้งในดานตนทุนการดําเนินงาน คุณภาพการใหบริการ 

ความเทาเทียมและการตรงตามสัญญา  และกลับไปเนนทํางานอ่ืนที่มีความชํานาญกวาหรือ

สําคัญกวาเพื่อประสิทธิผลการใหบริการของภาครัฐ 

3)  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะเนื่องจากการใหบริการของ

พนักงานเทศบาลเองจะมีความลาชากวาพนักงานของหนวยงานที่เปนคูสัญญา มีโอกาสจะเพิ่ม

คุณภาพการใหบริการสาธารณะแกประชาชน เนื่องจากไดผูมีความชํานาญงานในดานนั้นมา

ใหบริการแทนคือเอกชนในสวนของเทศบาลนครพิษณุโลก สวนเทศบาลนครขอนแกนเพิ่มคุณภาพ

เนื่องจากชุมชนเขามาใหบริการเอง ทําใหมีความต้ังใจในการดําเนินงาน และมีสวนไดเสียในการ

ใหบริการนั้น 

4)  ตองการใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของ

เทศบาลมากข้ึน 

นอกจากนั้นยังมีเหตุผลของเทศบาลนครพิษณุโลกคือ 1)ขาดแคลนบุคลากรที่มีความ

ชํานาญสําหรับภารกิจบางประเภทที่รับถายโอนเพิ่มข้ึน 2) ติดขัดเร่ืองระเบียบพัสดุ ทําใหการ

จัดบริการสาธารณะบางประเภท (อาทิ การจัดบริการไฟฟาและความสองสวาง)ไมมีประสิทธิภาพ   

สวนเหตุผลเทศบาลนครขอนแกนเลือกใชวิธีการทําสัญญาจาง โดยใชชุมชนเปน
ผูดําเนินการ เพิ่มเติม คือ 1) การลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน โดยใหชุมชุนคือเทศบาลเล็กจะเปน
ตัวแทนเขาไปอยูกับพื้นที่ ใกลชิดกับประชาชนโดยตรง มีอํานาจ ตัดสินใจดําเนินการไดในระดับ
หนึ่งตองการใหชุมชนเปนผูแกปญหาที่เกิดข้ึนเอง 2) สรางความเขมแข็งการมีสวนรวมในภาค
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ประชาชน ตองการกระจายอํานาจจากเทศบาลสูชุมชนและประชาชน และ3)เปนการกระจาย
รายไดลงสูชุมชน  ลดการวางงานและลดการยายถิ่นเพื่อไปหางานทําขางนอก สรางงานใหเกิดข้ึน
ในทองถิ่นไมวาจะใหเอกชนดําเนินการหรือใหชุมชนดําเนินการ ทายที่สุดก็จะเกิดการหมุนเวียน
ของเงินในทองถิ่น ไปซ้ือกับขาว สินคาวัสดุ กระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่น เมื่อมีงานในทองถิ่นก็จะทํา
ใหการยายถิ่นไปทํางานที่อ่ืนลดลง สงผลตอการลดปญหาทางสังคมตามมา 

สวนความแตกตางที่เทศบาลนครขอนแกนเลือกใชชุมชนและเทศบาลนครพิษณุโลก
เลือกใชเอกชนเหตุผลของเทศบาลนครขอนแกนคือเพื่อสรางความเขมแข็งการมีสวนรวมในภาค
ประชาชน สวนเทศบาลนครพิษณุโลกเลือกใชเอกชนเพราะคิดวามีความชํานาญและมีประสิทธิผล
มากกวาที่เจาหนาที่เทศบาลดําเนินการเองเนื่องจากบริบทของทั้ง 2 แหง มีความแตกตางกัน 
ผูบริหารของเทศบาลนครขอนแกนมีวิสัยทัศนในดานการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน และมี
ทักษะในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน ในสวนชุมชนก็มีเงื่อนไขของความพรอมและศกัยภาพ
ในการเขามาดําเนินการรวมกับเทศบาล ในขณะที่เทศบาลพิษณุโลกผูบริหารอาจมีจุดเนนในการ
พัฒนาดานอ่ืนที่แตกตางกันและชุมชนอาจมีเงื่อนไขความพรอมและศักยภาพของชุมชนนอยกวา 
จึงไมเลือกใชชุมชนเชนเดียวกับเทศบาลนครขอนแกน การเลือกใชวิธีการทําสัญญาจางแบบใดจึง
จําเปนตองสอดคลองกับบริบทเปนสําคัญ 

จากการถายโอนภารกิจมาใหเทศบาลนครดําเนินการในกิจกรรมหลายประเภท การศึกษา
ในครั้งนี้เพื่อตองการทราบถึงประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะโดยเปรียบเทียบกับที่เทศบาล
นครดําเนินการเอง ทําใหไมไดทําการศึกษาในโครงการขนาดใหญที่ตองใชเงินลงทุนสูง เกิน
ความสามารถของเทศบาลนครที่จะดําเนินการเองไดทั้งการลงทุน ความรูที่มี ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเปนเหตุผลที่เทศบาลนครเลือกใชในอนาคตและเปนกิจกรรม ที่ควรใหเอกชน
เขาดําเนินการแทนเนื่องจากเขามีความชํานาญงาน เทศบาลนครลดการลงทุนหลักในพวก
เคร่ืองจักรเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ มีทางเลือกผูรับจางที่หลากหลายข้ึนโดยเฉพาะในงาน
ที่มีความซับซอน หรืองานที่ตองอาศัยความรูเฉพาะดาน เชน การออกแบบอาคาร (Holzer and 
Nagel, 1984; Hatry, 1983) ภาครัฐจะไดประโยชนจากความเช่ียวชาญในทักษะเฉพาะดานที่ภาครัฐ
ขาดทําใหไมตองจางพนักงานที่ความเชี่ยวชาญในเงินเดือนที่สูง (Savas, 2000) 

 
6.3.2  ขอควรระวังในการนําวิธีการทําสัญญาจางไปใช 
จากการทบทวนวรรณกรรมถึงขอควรระวังในการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใน

ตางประเทศพบวา 1)  อาจทําใหภาครัฐสูญเสียความสามารถในการควบคุมกระบวนการในการ

ใหบริการสาธารณะได (Domberger and Hensher, 1993)   2) คุณภาพในการใหบริการมีความ

เส่ียงที่ประชาชนจะไดรับบริการสาธารณะที่ดอยคุณภาพ (Grave, 2008; Hatry, 1983) 3) 
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กอใหเกิดผลลบตอคนในองคการในเร่ืองสูญเสียขวัญ(Brown and Potoski, 2003) 4) วิธีการทํา

สัญญาจางอาจนําไปสูการขาดความสามารถในการบริการสาธารณะใหกับประชาชนดวยตัวของ

ระบบราชการเอง (Milward, 1996) ในระยะยาว (Savas, 2000) 5) การขาดความโปรงใส 

(Transparency) ในการทํางานของเอกชนทําใหหนวยงานภาครัฐควบคุมไดยาก (Grave, 2008) 

6)  ความเปนไปไดของธุรกิจที่จะใหบริการ สิ่งที่เปนปญหา คือ องคกรภายนอก (Supplier) มี

ขนาดเพียงพอที่จะมีความไดเปรียบในเร่ืองความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Specialization) และขาด

การผลิตที่ประหยัด (Economies of Scale) (Fisk; Kiesling and Muller, 1978) 7)  เปนการเปด

โอกาสใหมีการผูกขาดหรือการสมยอมกันในภาคเอกชน ในกรณีทีมีการแขงขันไมเพียงพอ (วิษณุ 

ทรัพยสมพล และคณะ, 2544) 

นอกจากขอดีที่เกิดข้ึนเม่ือนําวิธีวิธีการทําสัญญาจางมาใชในเทศบาลนครทั้งสองแหงแลว 

ก็มีขอควรระวังเกิดข้ึน เมื่อเขาไปศึกษาเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คุณภาพการใหบริการสาธารณะอาจมีความเส่ียงที่จะดอยกวาที่ดําเนินงาน

เอง ถาผูรับจางยังไมมีความชํานาญในงานเพียงพอ จึงตองเพิ่มระดับความควบคุม ดังนั้นเพื่อให

มั่นใจวาไดคุณภาพตามตองการ นอกจากผูรับจางตองมีความชํานาญงานแลว ขอกําหนดใน

สัญญาตองชัดเจนและเจาหนาที่เทศบาลมีความสามารถในการควบคุม 

2) ขาดความโปรงใสในการทํางานของเอกชนเน่ืองจากเอกชนทํางานตองการผล

กําไร มักจะทําอะไรเพื่อประโยชนตน ทําใหไมไดประสิทธิผลเทาที่ควรดังนั้นกิจกรรมที่จะใชวิธีการ

ทําสํญญาจางตองเปนกิจกรรมที่มีการกําหนดขอกําหนดชัดเจน วัดงาย 

3) มีผูรับจางในกิจกรรมนั้น ๆ ในทองถิ่นมากพอท่ีจะทําใหเกิดการแขงขัน ความ

ชํานาญ และการประหยัดตอขนาด ดังเชน การเก็บขนขยะที่มีผูรับจางในทองถิ่นนอยทําใหไมมี

ทางเลือก และยังไมไดผูที่มีความชํานาญแบบมืออาชีพจริง ๆ  นอกจากน้ันยังไมสามารถชวยลด

ตนทุนไดเนื่องจากไมเกิดการแขงขัน 

4) เจาหนาที่ เทศบาลนครตองมีความสามารถในการควบคุมใหผู รับจาง

ดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการบริการสาธารณะใหได เพราะเทศบาลนครเปล่ียนบทบาท

จากผูใหบริการมาเปนผูกํากับดูแล ถาเจาหนาที่เทศบาลไมการควบคุมที่ดีพอทําใหเกิดความเส่ียง

ในการไดรับบริการสาธารณะที่ดอยลง 

5) ชุมชนตองมีความพรอม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อใหการการ

พัฒนาคุณภาพในการดําเนินการบริการสาธารณะแทนเทศบาล ไดจากบทเรียนจากเทศบาลนคร

ขอนแกน 
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6) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม และมี
ทีมงานในการพัฒนาชุมชนในชวงตนของการดําเนินการเน่ืองจากชุมชนยังไมมีประสบการณมา
กอนแตอาศัยการเรียนรูปละการพัฒนา ไดจากบทเรียนจากเทศบาลนครขอนแกน 

 
6.3.3  ประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมใชวิธีการทําสัญญาจาง 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อตองการศึกษาถึงประเภทท่ีเหมาะสมในการใชวิธีการทํา

สัญญาจาง ไมใชการบริการทุกอยางที่สามารถใชวิธีการทําสัญญาจางเพราะอาจทําใหได
ประสิทธิผลไมเปนไปตามตองการโดยใชทฤษฎีตนทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost 
Approach) มาหาเง่ือนไขที่จะนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใหเกิดประสิทธิผล มีผูทําการศึกษาไว
หลาย ๆ ทาน ประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมที่จะใชการจัดการการบริการสาธารณะโดย
วิธีการทําสัญญาจางจากที่ไดทบทวนวรรณกรรมมา ในการวิจัยคร้ังนี้จะใชเกณฑ ดังนี้ 1)  การ
ครอบครองสินทรัพยตํ่า (Asset Specificity) (Brown and Potoski (2005)  2)  การแขงขันสูง( 
Lavery, 1992; Savas, 2003)  การวัดผลผลิตชัดเจน (Lavery,1992; Savas, 2000;Brown and 
Potoski ,2005)  4)  การควบคุมทําไดงาย( Lavery, (1992; Savas, 2000; Brown and Potoski 
(2005) 

เนื่องจากขอจํากัดหลายประการ ทําใหการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเพียง 4 กิจกรรม เมื่อได
ดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในโครงการเก็บขนขยะ โครงการกอสรางซอมแซมถนน โครงการ
รักษาความปลอดภัยและโครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน พบวา
กิจกรรมที่ทําใหเกิดประสิทธิผล มี 3 กิจกรรมไดแก โครงการกอสรางซอมแซมถนน โครงการรักษา
ความปลอดภัยและโครงการการดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เมื่อมาพิจารณา
ประกอบกับที่ไดทบทวนวรรณกรรมมาพบวามีการครอบครองสินทรัพยตํ่า การวัดผลผลิตชัดเจน 
การควบคุมทําไดงาย ในแตละกิจกรรม สวนการแขงขันยังไมชัดเจนนักสงผลใหประสิทธิผลดาน
ลดตนทุนภาครัฐยังไดนอยอยู สวนโครงการเก็บขนขยะพบวาไมเหมาะสมถาจะใหเอกชนมา
ดําเนินการ เนื่องจากมีการการครอบครองสินทรัพยสูงตองลงทุนซื้อรถขนขยะที่มีราคาแพง และไม
สามารถนําไปใชในงานอ่ืนได การวัดผลคอนขางทําไดยาก ขาดการแขงขัน และการควบคุมตองใช
ระดับการควบคุมที่สูงมากตองเสียคาใชจายในการควบคุมเพิ่ม 

เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ยังไมไดศึกษาในกิจกรรมที่เทศบาลนครยังไมเคยดําเนินงาน 
เปนกิจกรรมขนาดใหญใชเงินลงทุนสูง เกินความสามารถของเทศบาลนครที่จะดําเนินการเองไดทัง้
การลงทุน ความรูที่มี ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจมา ซึ่ง
อาจจะเปนประเภทงานที่เหมาะสมควรใชวิธีการทําสัญญาจางเพื่อใหเกิดประสิทธิผล 
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6.4  การอภิปรายเก่ียวกับประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจาง 
  

การวัดประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจางมีการวัดประสิทธิผลในหลาย ๆ ดาน แต

เนื่องจากการวิจัยที่ผานมาสวนมากเนนการวัดประสิทธิผลในดาน ความสามารถในการลดตนทุน 

คุณภาพในการใหบริการ แตการใหบริการสาธารณะซึ่งผู รับประโยชนคือประชาชนและ

ผูดําเนินการคือภาครัฐ การวัดประสิทธิผลเพียง 1- 2 ดานอาจไมครอบคลุม (Fernandez, 2004) 

ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้จึงวัดประสิทธิผลใน 4 ดานคือลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา คุณภาพใน

การใหบริการสูงกวา ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และตรงตามท่ีไดตกลงในสัญญา

มากกวา เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินการของหนวยงานอ่ืนที่มาใหบริการแทนเทศบาลและ

ผลการดําเนินงานของเทศบาลวาประสิทธิผลเปนอยางไร การที่ผูวิจัยวัดดานความเทาเทียมของ

การไดรับบริการ เนื่องประชาชนควรไดรับการบริการที่เทาเทียมกันจากเอกชนตามสิทธิที่พึงมี สวน

ดานตรงตามที่ไดตกลงในสัญญาคือการวัดวาสามารถทําตามไดตามขอกําหนดหรือไม เนื่องจาก

บางคร้ังงานที่ใหบริการออกมาไมมีประสิทธิผลหรือไมมีคุณภาพ เนื่องจากกําหนดขอกําหนดใน

สัญญาไมดี ทําใหหนวยงานอ่ืนถือการทํางานตามขอกําหนด  

ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดนําขอคนพบเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจางที่ไดจาก

กรณีศึกษามาอภิปรายเพิ่มเติม ไดแก ประสิทธิผลดานลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา คุณภาพใน

การใหบริการสูงกวา  ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และตรงตามท่ีไดตกลงในสัญญา

มากกวา  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
6.4.1  ประสทิธิผลดานลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา 
ผลจาการศึกษาพบวาประสิทธิผลในดานการลดตนทุนของภาครัฐพบวา 1) สามารถลด

ราคาที่มีการทําสัญญา เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนที่เทศบาลดําเนินการเอง ในจํานวนที่ตางกัน

ตามประเภทงานทําใหภาครัฐลดตนทุนการใหบริการสาธารณะแกประชาชน  2) สามารถลดราคา

ที่มีการทําสัญญาเมื่อเทียบกับราคากลาง ลดไดแตในสัดสวนที่นอยในสวนของเอกชนดําเนินงาน

ของเทศบาลนครพิษณุโลก เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูเขาแขงขันอยูในระดับที่ตํ่าเชนใน

งานโครงการเก็บขนขยะ  โครงการรักษาความปลอดภัย และโครงการการดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มีผูเขารวมเสนอราคา 1-3 รายในแตละโครงการ ทําใหไมเกิดการ

แขงขันกันลดราคาที่เสนอเพื่อใหไดงานสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมที่กลาววา การแขงขัน

จะทําใหตนทุนลดลง ซึ่งถือวามีประสิทธิผล เมื่อวัดทางดานการลดตนทุน (Savas,1987; 
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Domberger and Hensher, 1993; Hodge, 2000) ไมไดมาจากการที่เอกชนเขามาทํางาน แตเกิด

จากการแขงขัน (Greene, 2002) โดยการแขงขันในระหวางการประกวดราคา เปนส่ิงที่สําคัญที่สุด

ที่จะทําใหการทําสัญญาจางจากเอกชน ประสบความสําเร็จ เปล่ียนจากการผูกขาดการบริการ

ภาครัฐมาใหทุกกลุม ที่มีความสามารถเขามาแขงขัน โดยวัดที่ความสามารถในการบริหารงานและ

ทรัพยากรที่มี และจะทําใหภาครัฐเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการตอบสนองเพิ่มข้ึน 

(Savas,1987) ดังนั้นถาตองการใหเทศบาลสามารถลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวานี้คือตองสราง

ใหเกิดการแขงขัน  

เม่ือพิจารณาถึงโครงการกอสรางซอมแซมถนนถึงแมจะมีจํานวนผูเสนอราคาเปนจํานวน

มากบางโครงการมีถึง 25 รายแตยังลดตนทุนของภาครัฐไดนอยเมื่อเทียบราคากลาง    ดังนั้นการ

แขงขันจะเกิดข้ึนไดนอกจากจะตองเชิญชวนใหผูเขารวมประกวดราคามาเปนจํานวนมากแลว ยัง

ตองสรางบรรยากาศใหเกิดการแขงขันอยางแทจริงซ่ึงทําไดยาก สังเกตไดจากแมวารัฐบาล

พยายามพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางเพื่อสรางบรรยากาศใหเกิดการแขงขัน  โดยการใหประกวด

ราคาผานทางอิเลคทรอนิกส ทุกคนอยูหองใครหองมันในเวลาท่ีกําหนด 5 นาทีสุดทายไมทราบวา

ตนเปนผูเสนอราคาตํ่าสุดหรือไมทําใหตองเสนอราคาที่ทําไดจริงเพื่อใหชนะการแขงขัน ในบาง

โครงการก็สามารถลดตนทุนของภาครัฐไดมากบางโครงการไดเพียงเล็กนอยแมวาจะมีจํานวนผู

เขาประกวดราคามากราย ซึ่งตองทําการศึกษาตอไป 

 

6.4.2  ประสิทธิผลดานคุณภาพในการใหบริการสูงกวา  

จากการศึกษาพบวาคุณภาพการใหบริการสูงกวา ประสิทธิผลดานคุณภาพในการเก็บขน

ขยะโดยชุมชนสูงกวาเมื่อพิจารณาวาผูรับจางมีความสามารถในการบริการสาธารณะเมื่อ

เปรียบเทียบกับเทศบาลดําเนินการเอง เกณฑการวัดคุณภาพในการใหบริการ วัด 2 เกณฑ คือ ได

มาตรฐานการบริการสาธารณะสูงกวา  และ ประชาชนมีความพึงพอใจสูง จากทั้งสองเทศบาล

พบวาดานคุณภาพการใหบริการพบวา การกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การ

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน มีคุณภาพดีกวาเนื่องจากทั้ง 3 โครงการเปนบริการ

สาธารณะที่สามารถวัดผลไดงายและชัดเจน  และเปนเร่ืองที่อยูไกลตัวกวาการเก็บขนขยะ สวน

การเก็บขนขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกที่ดําเนินการโดยเอกชนมีคุณภาพดอยกวาที่เคยทํา

เนื่องจากเปนการบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง จะมีปญหาการรองเรียนมาก

และการวัดคุณภาพมีการวัดไดยาก การกําหนดขอกําหนดใหชัดเจนทําไดยาก ผลจากการทํางาน

ไมมีคุณภาพสงผลตอประชาชนชัดเจน เชน กล่ินขยะ ความสกปรกที่เก็บไมหมด คนงานไมสุภาพ  
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สวนการเก็บขนขยะของเทศบาลนครขอนแกนที่ดําเนินการโดยชุมชนมีคุณภาพสูงกวาที่เคยทํา

เนื่องจาก เปนการบริการใหกับชุมชนตนเอง มีความต้ังใจมุงมั่น มีจิตสาธารณะจึงทําไดดีกวาตาง

จากเอกชนของเทศบาลนครพิษณุโลกที่ตองการผลกําไรจึงตองมีการควบคุมอยางดีเพื่อใหไดงานที่

มีคุณภาพ  

ตรงตามทฤษฎีตัวการและตัวแทน ไดกลาววา ผูรับจางที่เปนตัวแทนมักกระทําส่ิงซ่ึงไมใช

ประโยชนของตัวการ แตมักจะเปนไปเพื่อประโยชนของตน และเปนการยากท่ีผูวาจางจะมีขอมูล

ครบถวน เกี่ยวกับการทํางานจริงในการผลิตบริการสาธารณะ ดังนั้น จึงตองมีการควบคุมเพื่อให

บรรลุตามขอตกลง การควบคุมจะชวยใหฝายบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับเปาหมายในการ

ใหบริการสาธารณะและวิธีการจะทําใหบรรลุถึงผลนั้นในอนาคต (Fernandez, 2004) การควบคุม

ตองควบคุมในหลายสวนและบอยคร้ัง เชน ควบคุมผลงานทั้งในกระบวนการ เวลา ผลผลิต ปจจัย

นําเขาในหลาย ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน (Brown and Potoski, 2003)  ซึ่งระดับความยากงายของ

การควบคุมข้ึนอยูดับระดับงาน ผูวาจางตองทราบวิธีการทํางานในบริการสาธารณะประเภทนั้น 

เพื่อเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสม (Prager, 1992) มีการควบคุมตัวแทนดวยความระมัดระวัง 

(Kettl, 1993)  

นอกจากจะตองมีการควบคุมเพื่อใหไดคุณภาพการบริการที่ดีกวาแลวประสบการณของผู

รับจางก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหไดงานที่มีคุณภาพดี โดยถาผูรับจางมีประสบการณของผูทําสัญญา

จางและความสามารถในการบริหารงาน ก็จะทําใหการบริการประสบความสําเร็จไดสูงกวา

เนื่องจากบริษัทที่มีประสบการณจะมีประสิทธิภาพและตนทุนในการบริหารงานที่ตํ่ากวาภายใต

ความสามารถท่ีมีไมไดเกิดจากการที่ผูรับจางพยายามเบ่ียงเบนไมทําตามสัญญาโดยการซอนการ

กระทํา (Hidden Action) หรือ ซอนขอมูลขาวสาน (Hidden Information) ไมใหผูรับจางรับรู 

(Pratt and Zeckhauser,1992) 

 
6.4.3  ประสิทธิผลดานความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา 
 จากการศึกษาพบวาความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา การวัดประสิทธิผลดานนี้

ตองการใหประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของพ้ืนที่ในซอย ถนนใหญตองไดรับการบริการสาธารณะ
จากหนวยงานอ่ืนที่เขามาดําเนินการแทนอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา 
การกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 
ประชาชนในเทศบาลนครขอนแกน และเทศบาลนครพิษณุโลกไดรับการบริการที่เทาเทียมกัน
เนื่องจากเปนบริการสาธารณะที่ใครจะเขาไปใชก็ไดแลวแตความตองการ การรักษาความ
ปลอดภัยไดรับการบริการที่เทาเทียมกวาที่ดําเนินงานเอง สวนการเก็บขนขยะในสวนเทศบาลนคร
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ขอนแกน  ประชาชนก็ไดรับบริการที่เทากันเพราะชุมชนเปนผูเก็บขยะเองและมีการประชุมกันเพื่อ
ประเมินการทํางานทุกเดือนทําใหในซอยก็มีการเขาไปเก็บทุกวัน แตเทศบาลนครพิษณุโลก
ประชาชนที่อยูในซอยไมไดรับการบริการที่เทาเทียมคนอ่ืนที่เอกชนมาเก็บทุกวันแตประชาชนที่อยู
ในซอย เอกชนมาเก็บวันเวนวันเพื่อตองการประหยัดตนทุน 
 ดังนั้นถาตองการใหเกิดความเทาเทียมของการไดรับบริการที่ดีกวา การกําหนดขอกําหนด
ในสัญญาตองเขียนใหชัดเจนประชาชนไดรับบริการสาธารณะ ที่ผูรับจางจัดหาไดที่มีคุณภาพตาม
เปาหมายที่กําหนดไวต้ังแตแรก (Domberger and Hensher, 1993) วาทําอยางไรใหประชาชนได
มีความเทาเทียมกันในการไดรับบริการ ถึงแมวาจะกําหนดขอกําหนดใหชัดเจนแลวยังตองมีการ
ควบคุมใหเปนไปตามนั้น 
 

6.4.4  ประสิทธิผลดานตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา 
จากการศึกษาพบวาตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวาดานตรงตามที่ตกลงไวใน

สัญญา พบวา 3 โครงการคือ การกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ทํางานตรงตามที่ตกลงไวในสัญญามากกวาเนื่องจากมีการตรวจ
รับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานทําใหเอกชนจะใหความสําคัญกับสัญญาเปนอยางมาก  
เนื่องจากมีการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานทําใหชุมชนตองใหความสําคัญกับ
สัญญาเปนอยางมาก  เนื่องจากชุมชนเปนผูบริการชุมชนเองทําดวยความต้ังใจ  ทําสุด
ความสามารถจึงทําใหตรงตามที่ตกลงในสัญญามากกวาสังเกตไดวาเอกชนจะพยายามทํางานแค
เทาที่ระบุไวในสัญญาเพื่อใหสามารถเบิกเงินได สวนของการจัดเก็บขนขยะมีการตรงตามที่ตกลง
ในสัญญานอยกวา  

ประสิทธิผลดานตรงตามตกลงในสัญญา มีความสัมพันธกับการกําหนดขอกําหนดใน
สัญญา หนวยงานภาครัฐตองมีการเขียนขอกําหนดในสัญญาที่มีความถูกตอง แมนตรงครอบคลุม 
ไมกํากวมดวยภาษาที่เขาใจงาย (Savas, 2000; ICMA, 1992) ผลจากการศึกษาพบวา ขอกําหนด
ในสัญญาที่ไมคลุมเครือ เขาใจงาย สงผลใหเกิดประสิทธิผลการบริการสาธารณะทําใหผูรับจางไม
สามารถบิดเบือนได (Fernandez, 2004)การเขียนขอกําหนดในสัญญาที่ชัดเจนถึงบริการสาธารณะที่
ตองการ มีรายละเอียดครบถวน เขาใจงาย จะชวยใหการควบคุมผูรับจางทําไดงายข้ึน (Romsek 
and Johnston, 2002) สงผลใหเจาหนาที่เทศบาลสามารถควบคุมงานใหตรงตามตกลงในสัญญา
ได ซึ่งตองอาศัยความชํานาญและประสบการณในการเขียนขอกําหนดในสัญญา และเจาหนาที่
ตองมีความสามารถในการควบคุมงานใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา 

โดยสรุป ในบทนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของการจัดการการบริการสาธารณะ โดย

วิธีการทําสัญญาจาง ของเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน การบูรณาการขอ
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คนพบจากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบคําถามการวิจัยวา การจัดการ

บริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางมีความเหมาะสมโดยปจจัยหลักที่ทั้งสองเทศบาลได

ตัดสินใจใชวิธีการทําสัญญาจางคือ 1) ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 2) จํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอ 

และ3) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะเนื่องจากสัดสวนรายจายดานเงินเดือน

ใกลเคียงรอยละ 40 เทศบาลนครพิษณุโลกยังมีเหตุผลเพ่ิมเติมคือขาดแคลนบุคลากรที่มีความ

ชํานาญ ติดขัดเร่ืองระเบียบพัสดุ และตองการใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ  สวนเทศบาลนคร

ขอนแกนยังมีเหตุผลตองการการลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน  สรางความเขมแข็งการมีสวนรวม

ในภาคประชาชน และเปนการกระจายรายไดลงสูชุมชน สวนขอพึงระวังในการนําวิธีการทาํสัญญา

จางมาใชคือ 1)คุณภาพการใหบริการสาธารณะอาจมีความเส่ียงที่จะดอยกวาที่ดําเนินงานเอง 2)

ขาดความโปรงใสในการทํางานของเอกชน 3)มีผูรับจางในกิจกรรมนั้น ๆ ในทองถิ่นมากพอที่จะทํา

ใหเกิดการแขงขัน ความชํานาญ และการประหยัดตอขนาด และ 4)เจาหนาที่เทศบาลนครตองมี

ความสามารถในการควบคุม 

ประเภทที่มีความเหมาะสมคือคือการกอสรางซอมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย 

และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน  สวนการเก็บขนขยะเหมาะกับการนําวิธีการทํา

สัญญาจางถาชุมชนเปนผูใหบริการ แตถาเปนเอกชนเปนผูดําเนินการเทศบาลตองมีการกําหนด

ขอกําหนดใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดขอพิพาทและตองมีการควบคุมอยางใกลชิดเพื่อไมใหผูรับจางมุง

แสวงหาประโยชนสวนตัว 

ประสิทธิผลของการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางมี 4 ดาน ไดแก ประสิทธิผล

ดานลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวา คุณภาพในการใหบริการสูงกวา  ความเทาเทียมของการ

ไดรับบริการดีกวา และตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา  พบวา ประสิทธิผลในดานการลด

ตนทุนของภาครัฐลดไดแตในสัดสวนที่นอย คุณภาพการใหบริการสูงกวา  ความเทาเทียมของการ

ไดรับบริการดีกวา  และตรงตามที่ไดตกลงในสัญญามากกวา ในทุกโครงการที่ทําการวิจัยยกเวน

การเก็บขนขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก 

 
6.5  สรุปผลการวิจัยโดยท่ัวไป 
  

งานวิจัยนี้เกิดข้ึนเพราะ  การเล็งเห็นความสําคัญของการนําวิธีการทําสัญญาจางเขามาใช
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น การวิจัยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาขอดี 
ขอเสีย ของการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร  2) เพื่อ
ศึกษาถึงประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมที่จะใชการจัดการการบริการสาธารณะโดย
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วิธีการทําสัญญาจางในเทศบาลนคร  3) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการ
ทําสัญญาจางของเทศบาลนคร  โดยวางพื้นฐานอยูบนขอคนพบที่ไดจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาวไดทุกประการ กลาวคือ 1) 
สามารถบอกถึงขอดีและขอเสียของการใชวิธีการทําสัญญาจางทําใหสามารถเขาใจวิธีการทํา
สัญญาจางไดอยางลึกซ้ึง 2) สามารถคนพบประเภทการบริการที่เหมาะสมที่จะใชในการจัดการ
บริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง 3) สามารถบอกประสิทธิผลการจัดการบริการสาธารณะ
โดยวิธีการทําสัญญาจางของเทศบาลนคร   
 สําหรับสาระสําคัญในกระบวนการวิจยัที่ผานมาทัง้หมด สรุปไดดังนี้ 

6.5.1 การวิจัยในคร้ังนี้เพื่อตองการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเกิดประสิทธิผล  และบอกประเภทของการบริการที่เหมาะในการใชวิธีการทําสัญญาจาง 

6.5.2  ระเบียบวิธีที่นํามาใชประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก ใชวิธีวิจัยเชิง
เอกสารเพื่อศึกษาคนควากรอบความคิดเกี่ยวกับวิธีการทําสัญญาจาง ข้ันที่สอง ใชวิธีศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยนําขอมูลจากข้ันตอนแรกมาเปนแนวทางในการศึกษาเจาะลึกถึงเนื้อหาสาระตาง ๆ 
เกี่ยวกับวิธีการทําสัญญาจาง 

6.5.3  ผลการศึกษาปรากฏวา การจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง
มีความเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยเพื่อไมใหเทศบาลขยายขนาดเพิ่มจํานวน
บุคลากร  ประเภทการบริการที่เหมาะสมใชวิธีการทําสัญญาจาง คือการกอสรางซอมแซมถนน 
การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เนื่องจากมีการ
ครอบครองสินทรัพยตํ่า (Asset Specificity)ใชแตแรงงานหรือเคร่ืองจักรเพียงเล็กนอย  มีการ
แขงขันสูง  การวัดผลผลิตชัดเจนทําใหการควบคุมทําไดงาย 

6.5.4 ประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจางในเทศบาลของประเทศไทยมีคุณภาพการ
ใหบริการสูงกวา ดานการเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา และดานตรงตามที่ไดตกลงกันไวใน
สัญญามากวาเมื่อเทศบาลนครดําเนินการใหบริการสาธารณะเอง  แตชวยลดตนทุนของภาครัฐได
นอยในโครงการซอมถนน รักษาความปลอดภัยและดูแลสวนสาธารณะของเทศบาลนครขอนแกน
และเทศบาลนครพิษณุโลก การเก็บขนขยะของเทศบาลนครขอนแกน แตดานการเก็บขนขยะของ
เทศบาลนครพิษณุโลกมีคุณภาพดอยกวาเทศบาล เกิดความไมทั่วถึงของการใหบริการ  และตรง
ตามตกลงในสัญญานอยกวา 

6.5.5 สวนปจจัยที่ทําใหการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใหเกิดประสิทธิผลคือเมื่อ

ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญาจางพบวากําหนดขอกําหนด

ในสัญญาใหชัดเจน  มีความสําคัญที่สุดเพราะถากําหนดไมดีก็จะทําใหเอกชนหรือชุมชนทําการ

แสวงหากําไรหรือประโยชนสวนตัวและอาจเกิดขอพิพาทได การใหการสนับสนุนของฝายบริหารมี
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ความสําคัญเพราะถาฝายบริหารไมสนับสนุนวิธีการทําสัญญาจางก็ไมสามารถเกิดข้ึนได การมี

สวนรวมของประชาชนจะชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานชวยเจาหนาที่  ความสามารถในการ

จัดการทั้งทางดานการนําไปปฏิบัติ เพื่อ การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาจะทําใหได

ผูใหบริการที่มีประสบการณ ความสามารถในการประเมินและควบคุมตองมีความสามารถในการ

ควบคุมเพื่อใหทํางานใหไดตามมาตรฐาน มีการติดตอส่ือสารระหวางกัน และการชวยกันแกไข

ปญหา ถาตองการชวยลดตนทุนของภาครัฐตองสรางใหเกิดระดับการแขงขันที่สูง  เม่ือใหชุมชน

เขามาดําเนินการแทนเทศบาลพบวาปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลคือความสามารถของ

ชุมชนเองๆ โดยผูนําชุมชนจะตองมีภาวะผูนํามีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตสาธารณะ 

ความเสียสละและตองมีความโปรงใส ในการเก็บขนขยะ การกอสรางซอมแซมถนน การรักษา

ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 

 

6.6  ขอเสนอแนะ 
 
6.6.1  การเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  เสนอใหรัฐบาลรณรงคใหองคการปกครองสวนทองถิ่นนําวิธีการทําสัญญาจาง

มาใชเพื่อไมขยายขนาดของบุคลากรในองคกร และยังเปนการปรับบทบาทขอองคการปกครอง

สวนทองถิ่นจากผูดําเนินการใหบริการมาเปนผูกํากับดูแล 

2) เสนอใหมีการทําหนังสือคูมือเพื่อแนะนําใหองคการปกครองสวนทองถิ่นทราบ

ถึงประเภทของการบริการใดที่ใชวิธีการทําสัญญาจางและมีประสิทธิผล 

3)  งานบริการที่เหมาะสมในการใชวิธีการทําสัญญาจางคือ การกอสรางซอมแซม

ถนน  การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เนื่องจากเปน

งานที่มีขอบเขตชัดเจน วัดไดงาย มีปริมาณของผูเขารวมประกวดราคาสูง 

4)  งานบริการสาธารณะประเภทอ่ืนที่มีขอบเขตชัดเจน วัดไดงาย มีปริมาณของ

ผูเขารวมประกวดราคาสูง ก็สามารถเปล่ียนมาใชวิธีการทําสัญญาจางไดอยางเหมาะสม 

5)  การเก็บขนขยะถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการใชวิธีการทําสัญญาจาง

ตองสรางใหมีการแขงขันเพื่อชวยใหภาครัฐลดตนทุนไดเพิ่มสูงข้ึน  การกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน

เพื่อเปนแนวทางการทํางานของผูรับจางที่มีประสิทธิผล การควบคุมที่ดีเพื่อใหไดคุณภาพงานที่ดี 

6) งานบริการสาธารณะที่เปนโครงการขนาดใหญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ 

ยังไมเคยดําเนินงานเกินความสามารถของทองถิ่นนั้นทั้งการลงทุน ความรูและความสามารถใน
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การปฏิบัติงาน ควรจะใชวิธีการทําสัญญาจางในทองถิ่น เนื่องจากจะไดผูที่ที่มีประสบการณในการ

ดําเนินการสงผลตอประสิทธิผลการบริการสาธารณะ  

7) พัฒนาปรับการเขียนขอกําหนดในสัญญาใหสอดคลองกับการบริการจริงเชน

การเก็บขนขยะเนื่องจากความตองการของประชาชนในการเก็บขนขยะไมตายตัวมีการ

เปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลามีชวงสูงเชน ชวงเทศกาล วันเสาร ดังนั้นตองออกแบบการเขียน

ขอกําหนดในสัญญาอาจจะตองเขียนใหตรงกับความตองการจริงในพื้นที่ 

8)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ใหบริการสาธารณะควรเปนงานที่ไมเกินความสามารถของชุมชนเพื่อใหเกิดความมีสวนรวมและ

สรางความเขมแข็งของประชาชน เชนรักษาความปลอดภัย การเก็บขนขยะ เนื่องจากชุมชนเปนผูมี

สวนไดสวนเสียกับการบริการ 

9)   องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชเอกชนในการใหบริการแทนโดยใชวิธีการทํา

สัญญาจางตองสรางใหเกิดการแขงขัน  มีการกําหนดขอกําหนดที่ชัดเจน ตองมีควบคุมที่ดี เพื่อให

เกิดประสิทธิผล 

10) การนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชควรสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม

เพื่อเปนผูชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตรวจสอบการทํางานของผูรับจางเนื่องจากเปน

ผูรับบริการ เชนมีการเปดสายดวนในการรองเรียน ต้ังประชาชนผูไดรับบริการเขามาเปนกรรมการ

ตรวจการจาง 

11)  รัฐบาลควรมีการการกําหนดขอกําหนดในสัญญาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เปนมาตรฐานในการใชวิธีการทําสัญญาจางในการบริการประเภทตาง ๆ  เพื่อสรางให

เกิดความชัดเจนเพื่อใหผูรับจางทํางานใหไดตรงตามวัตถุประสงค  

  
6.6.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาตอไป 

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้มีขอจํากัดหลายประการทําใหไมสามารถเพิ่มการอธิบาย

เจาะลึกไปในรายละเอียดไดดังนั้นผูวิจัยจึงใครของเสนอใหรัฐบาลสนับสนุนใหมีการศึกษาเร่ืองนี้

อยางจริงจัง โดย 

1) ศึกษาวิธีการทําสัญญาจางไปในองคการปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนคือองคการ

บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล 

2)  ควรศึกษาประสิทธิผลการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการบริการประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากเก็บขนขยะ กอสรางซอมแซมถนน การรักษา



 331 

ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน วาเปนอยางไร เชนกิจกรรมที่

ยังไมเคยดําเนินการในโครงการขนาดใหญที่นอกเหนือความสามารถขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทองทางดานเงินลงทุน ความรู การปฏิบัติงาน 

3)  ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณถาวิธีการทําสัญญาจางในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการใชอยางแพรหลายมากข้ึนเพื่อใหสามารถทราบถึงประสิทธิผลของการจางเหมา

บริการเมื่อนําไปใชวาเปนอยางไร 

4) ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในอนาคตเมื่อมีการใชวิธีการทําสัญญาจางมากข้ึน

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลของการใชวิธีการทําสัญญา

จางเพื่อนําไปปรับปรุงการใชวิธีการทําสัญญาจางใหมีประสิทธิผล 

5) ควรมีมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการใชวิธีการทําสัญญา

จางมีที่ปรึกษา และเปนศูนยในการคนควาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อแนะนําถึงบริการสาธารณะที่ควรใช

วิธีการทําสัญญาจางตอไป 

6)  ศึกษาเปรียบเทียบถึงขนาดของเทศบาลวาจะมีผลตอประสิทธิผลการใช

วิธีการทําสัญญาจางหรือไมอยางไรและปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลตางกันหรือไมอยางไร 

7)  ศึกษาเปรียบเทียบถึงประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนวาจะมีผลตอประสิทธิผลการใช

วิธีการทําสัญญาจางหรือไมอยางไร และปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลตางกันหรือไมอยางไร 

8) ควรศึกษาถึงการเขียนขอกําหนดในสัญญาวาเขียนอยางไรใหชัดเจนสอดคลองความเปนจริง

เพื่อสงผลใหเกิดประสิทธิผลในกิจกรรมที่ความตองการไมคงที่ตลอด เชนการเก็บขนขยะ 

  

6.7  ขอจํากัดในการศึกษา 
 

ขอจํากัดของการศึกษาคร้ังนี้มีหลายประการ ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอไวบางแลวในบทที่ 1 มี

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

1) การเลือกกรณีศึกษา: เนื่องจากเปนชวงเร่ิมตนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ในการนําการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางมาใช และขอจํากัดดานเวลาในการ

ดําเนินการทําวิจัยผูวิจัยจึงเลือกกรณีศึกษาเทศบาลนครท่ีมีการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช 

เพียง 2 จังหวัด เพื่อศึกษาการการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจางที่มีประสิทธิผล
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ในแตละดานเชิงลึก และบูรณาการ รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการบริการสาธารณะโดย

วิธีการทําสัญญาจาง โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําใหขาดขอมูลที่สําคัญขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในสวนขององคการบริการสวนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองคการบริหารสวน

ตําบล 

2) การเลือกโครงการในการศึกษาคร้ังนี้เลือกมาเพียง 4 โครงการ  เนื่องจาก

การศึกษาในคร้ังนี้ตองการศึกษาประสิทธิผลเปรียบเทียบระหวางที่ใชวิธีการทําสัญญาจางและ

เทศบาลดําเนินงานเอง ขอจํากัดทางดานเวลา ทําให ศึกษาใน 4 โครงการคือโครงการการเก็บขน

ขยะ โครงการกอสรางซอมแซมถนน โครงการการรักษาความปลอดภัย และโครงการการ

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน ไมไดครอบคลุมถึงประเภทการบริการสาธารณะที่ไดรับ

การถายโอนมาทั้ง 6 ประเภท และการบริการสาธารณะที่ใชวิธีการทําสัญญาจางในงานที่เทศบาล

นครไมเคยดําเนินการมากอนในกิจกรรมขนาดใหญ ทําใหขาดการศึกษาเชิงลึกในโครงการอ่ืน ๆ 

ซึ่งอาจมีความเหมาะสมในการใชวิธีการทําสัญญาจาง มีประสิทธิผล และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลที่แตกตางจากโครงการที่ไดศึกษาไปแลว 

3) ขาดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน และจังหวัดอ่ืน 

4) ขอมูลที่ไดรับ: อาจไมครบถวน เพราะเปนความลับของขอมูลขาวสาร ซึ่ง

เทศบาลอาจไมตองการเปดเผย  

5) การเปรียบเทียบของกรณีศึกษา เปนปญหาในการเปรียบเทียบเนื่องจาก

บริบทตางกัน ผูวิจัยจึงนําเสนอในขอดี ขอเสียในการบริการโดยวิธีการทําสัญญาจาง เพื่อใหเห็น

ภาพการดําเนินการการบริการสาธารณะโดยหนวยงานอ่ืนแทน 
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หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุในแผนงานเดียวกันเหลือจายเพียงพอ ใหขอความตกลงกับ

สํานักงบประมาณเพื่อโอนงบประมาณจากแผนงาน งาน / โครงการอื่นที่เหลือจาย แลวจึง

ดําเนินการขั้นตอไป 

3)  สําหรับสวนราชการที่มีเงินนอกงบประมาณ จะนําเงินนอกงบประมาณมาใช

สําหรับการจางเหมาบริการก็ได โดยไมขัดกับระเบียบของเงินนอกงบประมาณแตละประเภท 

 

 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบประเภทงาน  

พิจารณาดูวางานที่จะจางเหมาบริการนั้น เปนงานที่อยูในหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง

มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจเบิกจายคาจางเหมาบริการไดเอง

หรือไม 

 



 360 

 ขั้นตอนที่ 3 ประมาณราคา 

 การประมาณราคานี้จะตองพิจารณาดูวามีการกําหนดราคาไวแลวหรือไม ลักษณะงาน

บางอยางกระทรวงการคลังอาจกําหนดราคากลางไวแลว หากไมมีการกําหนดราคากลางไวจะตอง

ประมาณราคาเพื่อกําหนดวิธีการจัดการจัดจางตอไป 

 การประมาณราคา อาจพิจารณาจาก 

1)   หลักเกณฑราคากลาง หรือผลการจัดจางเดิมที่เคยกําหนดไว 

2)   อัตราตลาด คือ อัตราคาจางปกติทั่วไปที่เปนที่ยอมรับวาเหมาะสมกับการจาง

งานนั้นโดยใหคํานึงถึงอัตราคาจางขั้นต่ําและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ตามที่กฎหมายวาดวยการ

แรงงานและการประกันสังคมกําหนดไวดวย 

 

 ขั้นตอนที่ 4 กําหนดวิธีการจัดจาง 

 การกําหนดวิธีการจัดจาง ใหดูจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ซ่ึงตามระเบียบนี้ ใชวงเงินจัดจางแตละครั้งเปนหลักในการกําหนด

วิธีการจัดจาง กลาวคือ 

 การจางที่มีราคาไมเกิน 100,000 บาท ใหใชวิธีการตกลงราคา 

 การจางที่มีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ใหใชวิธีสอบราคา 

 การจางที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท ใหใชวิธีประกวดราคา 

 แตงานบางอยางซึ่งมีลักษณะเฉพาะตองใชวิธีอ่ืน ๆ นอกจาก 3 วิธีที่ไดกลาวมา 

 วิธีพิเศษ ใชสําหรับการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท และเปนงานกรณีใดกรณี

หนึ่งคือ 

  1)   เปนงานที่ตองจางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 

  2)   เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย

กอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักรเครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 3)   เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 

  4)   เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 

  5)   เปนงานที่จําเปนตองจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อ

ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order) 

  6)   เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
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 สําหรับสวนราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศจะจางโดยวิธี

พิเศษก็ได โดยใหติดตอจางกับผูมีอาชีพรับจางทํางานโดยตรง 

วิธีกรณีพิเศษ  

1)   สําหรับการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน

ทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังนี้ 

(1)  เปนผูทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหจาง 

(2)  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหจาง และกรณีนี้ใหรวมถึง

หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 

 2)  สําหรับการจางจากหนวยงานที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต

คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดจางได 

ข้ันตอนที่ 5 ขอความเห็นชอบ 

   เมื่อดําเนินการผานขั้นตอนที่ 4 คือ กําหนดวาจะใชวิธีใดในการจัดจางแลวขั้นตอน

ตอไปคือเจาหนาที่พัสดุตองจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ  

  

 ขั้นตอนที่ 6 ต้ังคณะกรรมการ 

 หัวหนาสวนราชการจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ตามความจําเปนแลวแตกรณี 

คือ 

 1)   คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

 2)   คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา 

 3)   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

 4)   คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีการพิเศษ 

 5)   คณะกรรมการตรวจการจาง 

  

 ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการจาง 

 สําหรับขั้นตอนจะมีแนวทางปฏิบัติที่แตกตางกันไปตามแตละวิธี ดังนี้ 

 วิธีตกลงราคา 

 กรณีปกติ ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง และใหหัวหนาเจาหนาที่

พัสดุจัดจางภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
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 กรณีจําเปนเรงดวนไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและเมื่อ

ไดรับความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 วิธีการสอบราคา 

   1)   ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการ 

ดังตอไปนี้ 

(1)  คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่

ตองการจางในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ใหกําหนด

สถานที่วันเวลาที่นัดหมายไวดวย 

(2)  คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพรับจางงานนั้น ๆ โดยให

ผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 

(3)  ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวยหรือ

ตอรายการ (ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอ

หนวยหรือตอรายการ ในกรณีไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคา ใหพิจารณาราคารวม 

(4)  แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคา

รวมทั้งสิ้นเปนตัวเลข และตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ

ตัวหนังสือเปนสําคัญ 

(5)  กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการ และมีเงื่อนไขดวย

วาซองเสนอราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 

(6)  กําหนดวันที่จะเริ่มงาน และวันแลวเสร็จโดยประมาณ 

(7)  กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา 

(8)  ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอย กอนยื่นตอทาง

ราชการ (จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการจางครั้งนั้น) และสงถึงสวนราชการ

กอนวันเปดซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอม

กับซองราคาดวย สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวให

ชัดเจนดวย 

(9)  กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงกับทางราชการเปนผูทิ้งงาน 

(10)  ขอกําหนดวา ผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา

จะตองวางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราที่กําหนดตามระเบียบตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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(11)  รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงินเงื่อนไขการจายเงิน

ลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ 

(12)  ขอสงวนสิทธิ์วาสวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงาน

ของทางราชการ และสวนราชการทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะงด หรือเลือกจางโดยไมจําตองจางจากผูเสนอ

ราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผู

ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการ

เสนอราคา 

2)   เผยแพรการสอบราคาและรับซองเสนอราคาโดยใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน สําหรับการสอบราคาใน

ประเทศ หรือไมนอยกวา 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศ

เผยแพรการสอบราคา และเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดย

เปดเผย ณ ที่ทําการสวนราชการนั้น 

(2)  ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอน

วันเปดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอสวนราชการ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนในกรณีที่

สวนราชการกําหนดใหกระทําได 

(3)  ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณี

ที่ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทาง

ไปรษณีย ใหถือวันและเวลาที่สวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองและใหสงมอบ

ซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 

(4)  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไมเปดซอง

และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการ

รับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการตอไป 

 3)   เปดซองสอบราคา คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ ดังนี้ 

(1)  เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนดและ

ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ

กํากับไวในใบเสนอราคาทุกแผน 
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(2)  ตรวจสอบราคาคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก 

หรือแบบรูป และรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

(3)  พิจารณาคัดเลือกงานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม 3.2 ที่มี

คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอจางจากรายการที่คัดเลือกไวแลว 

ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับ

สวนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคา

ตํ่าสุดรายถัดไปตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ

ราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจางสูงกวา

วงเงินที่จะจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามวิธีการตอไป 

(4)  ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่

กําหนดไวในเอกสารสอบราคาเพียงอยางเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม 3.3 โดยอนุโลม 

(5)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย

เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

   การจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวา ราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรจางยังสูงกวาวงเงินที่จะจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ 

ดังนี้ 

 1)   เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหตํ่าสุดเทาที่จะทําไดหากผูเสนอ

ราคารายนั้นยอมลดราคาแลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวา

นั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจางหรือตอรองแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวาวงเงิน

ที่จะจางนั้นไมเกินรอยละสิบของ วงเงินที่จะจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ให

เสนอจางผูเสนอราคารายนั้น 

  2)   ถาดําเนินการตาม ขอ 1แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนด

ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผู

เสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือสูงกวา แตสวนที่

สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลวก็

ใหเสนอจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
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  3)   ถาดําเนินการตามขอ 2 แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวน

ราชการ เพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงิน

เพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม 

วิธีประกวดราคา 

1)   ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่คณะกรรมการวา

ดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนดหรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด 

โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ

ก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ให

สงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

2)   เผยแพรเอกสารประกวดราคา โดยใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญ

ดังนี้ 

(1)   รายการงานที่ตองการจาง 

(2)   คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคา 

(3)   กําหนดวัน เวลา รับซอง และเปดซองประกวดราคา 

(4)   สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคา

และราคาของเอกสาร 

(5)   แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคาในกรณีประกวดราคา

นานาชาติ 

การจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศประกวดราคาโดย

เปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น และสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและ/หรือ

ประกาศในหนังสือพิมพ สงใหกรมประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ศูนย

รวมขาวประกวดราคา และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภูมิภาคแลวแตกรณี เพื่อเผยแพร และหากเห็นควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้น

โดยตรง หรือโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 

การสงประกวดราคาใหศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย  

หากการจัดสงทางไปรษณียใหจัดสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดที่ไม

มีบริการไปรษณียเรงดวน (EMS) จึงใหสงทางไปรษณียลงทะเบียน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว

ตองกระทํากอนการใหหรือขายเอกสารประกาศราคา ไมนอยกวา 7 วัน 
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สําหรับการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ 

การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซ่ึงรวมทั้งคุณลักษณะ

หรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม กับ

จะตองเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพรับจางทํางาน

นั้นอยางนอยรายละ 1 ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหหรือขาย ทั้งนี้ ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการ

คํานวณราคาของผูประสงคจะเขามาเสนอราคา โดยจะตองเริ่มดําเนินการใหหรือขายกอนวันรับ

ซองประกวดราคาไมนอยกวา 7 วัน และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา 7 วัน ดวย 

กรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการจะตองเสีย

ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น และมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือ

ซ้ือเอกสารประกวดราคาครั้งกอนมีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสารประกวด

ราคาใหมโดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

กรณีที่การจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน หรือมีความจําเปนโดยสภาพ

ของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหสวนราชการกําหนด

วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียด หรือการช้ีสถานที่ในประกาศประกวดราคา 

กอนวันปดรับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวามีความจําเปนที่จะตอง

กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปน

สาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหสวนราชการจัดทําเอกสาร

ประกวดราคาเพิ่มเติมและใหระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่

ไวดวย และใหดําเนินการเผยแพรและปดประกาศ รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซ้ือ

เอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการ

ช้ีแจงรายละเอียด หรือการช้ีสถานที่ เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

ถามีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปน

สาระสําคัญดังกลาว   ขางตน ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปดการรับซอง 

และการเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนแกกรณีดวย 

นอกจากกรณีที่กําหนดไวนี้แลว เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิให

รนหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา 
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การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติ ซ่ึงกําหนดใหมี

การยื่นซองทางไปรษณียได 

3)   การรับและเปดซองประกวดราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวด

ราคา มีหนาที่ดังนี้ 

(1)  รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับ

บันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 

(2)  ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินและใหเจาหนาที่

การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตอง ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกใน

รายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร 

หรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือค้ําประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 

(3)  รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา

พรอมทั้ง พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองให

บันทึกรายงานไวดวย 

(4)  เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

(5)  เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน  

กรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่นๆ แยกจากซอง

ขอเสนอดานราคาซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอนตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 

คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งโดยใหเปนหนาที่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป 

(6)  สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวย

บันทึกรายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 

4)   พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

มีหนาที่ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐาน

ตาง ๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่

ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
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กรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด

ในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนให

ผูเขาประกวดราคา โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคาราย

ใดก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(2)  พิจารณาคัดเลือกงานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบ

แลวตาม 4.1 ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหจางจากผูเสนอ

รายที่คัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

กรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับสวน

ราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํา

รายถัดไปตามลําดับ 

ถาผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ

ราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจางสูงกวา

วงเงินที่จะจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตอรองเชนเดียวกับการ

ตอรองในวิธีสอบราคาโดยอนุโลม 

(3)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวย

เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดพิจารณาแลวปรากฏวา 

มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายราย แตถูกตองตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่

กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการ

ประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่

จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาก็ใหดําเนินการตาม 4.2 โดยอนุโลม 

กรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่

กําหนด ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคา

ใหม หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการจาง

โดยวิธีพิเศษก็ได 

หลังจากประกวดราคาแลว แตยังไมไดทําสัญญา หรือตกลงจางกับผูเสนอ

ราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลง
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สาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซ่ึงทําใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาครั้งนั้น 

การจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ

ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมี

ปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาว จําเปนตองใหมีการปรับปรังขอเสนอให

ครบถวน และเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการจางแบบเหมารวม (Lump 

Sum Turnkey) ตามที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการ

ประกวดราคาทั่วไป เวนแตกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคา โดยแยกเปน 

1)  ซองขอเสนอราคาดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ 

2)  ซองขอเสนอดานราคา 

3)  ซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) 

ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาดวย  โดยใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาทําหนาที่

เปดซองเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซองและพิจารณาผลการประกวด

ราคา โดยถือปฏิบัติในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1)   พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย และ

คัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรง หรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมาก

ที่สุด กรณีจําเปนสามารถเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอ เปนการเพิ่มเติมขอ

หนึ่งขอใดก็ได 

2)   เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิคแลว 

สําหรับรายที่ไมผานการพิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาและซองขอเสนอทางการเงิน (ถา

มี) โดยไมเปดซอง 

ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทางการเงิน ในกรณีนี้ ใหสวน

ราชการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการจางอยาง

นอยดานละ 1 คน เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดวย 

การจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวย ให

กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทาง

การเงินพรอมกับเปดซองราคา เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ 

ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาดวย 
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วิธีพิเศษ 

เมื่อตองจัดจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจาง โดยวิธี

พิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1)   ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่

เสนอนั้น ยังสูงกวาราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณไดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให

ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

2)   การจางโดยวิธีพิเศษสําหรับกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลว

ไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ

ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวา

ราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลง

เทาที่จะทําได 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่

ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

วิธีกรณีพิเศษ 

การดําเนินการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งจางจากผูรับจางไดโดยตรง

เวนแตการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000 บาท ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดจางไดภายใน

วงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 

 

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจรับงานจาง 

ตองมีการตรวจรับงานจาง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้ 

1)   ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้นหรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไวในสัญญา

หรือขอตกลง 

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน 

2)   ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มี

การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือ

ผูทรงคุณวุ ฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให คําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่

ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุ ฒินั้นๆ ก็ได 
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กรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตาม

หลักวิชาการสถิติ 

3)  โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูรับจางสงมอบพัสดุและใหดําเนินการเสร็จ

ส้ินไปโดยเร็วที่สุด 

4)  เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไว และถือวาผูรับจางไดสงมอบพัสดุ

ถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทําใบ

ตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 

ฉบับเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานให

หัวหนาสวนราชการทราบ 

กรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือ

ขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแลวแต

กรณี 

5)  กรณีที่ผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบถวน หรือสงมอบครบจํานวนแต

ไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่

ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม 4. และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูรับจาง

ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับผูรับจาง

ในจํานวนที่สงมอบไมครบถวน หรือไมถูกตองนั้น 

6)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใด

อยางหนึ่งแลว จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูรับจางมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดย

ปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่

ตรวจพบ 

7)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว ให

เสนอหัวหนาสวนราชการสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม 

4. หรือ 5. แลวแตกรณี 

 

สําหรับขั้นตอนจะมีแนวทางปฏิบัติท่ีแตกตางกันไปตามแตละวิธี ดังนี้ 

 วิธีตกลงราคา 

 กรณีปกติ ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง และใหหัวหนาเจาหนาที่

พัสดุจัดจางภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
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 กรณีจําเปนเรงดวนไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและเมื่อ

ไดรับความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 วิธีการสอบราคา 

1)   ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการ 

ดังตอไปนี้ 

(1)  คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่

ตองการจางในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ใหกําหนด

สถานที่วันเวลาที่นัดหมายไวดวย 

(2)  คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพรับจางงานนั้น ๆ โดยให

ผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 

(3)  ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวยหรือ

ตอรายการ (ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอ

หนวยหรือตอรายการ ในกรณีไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคา ใหพิจารณาราคารวม 

(4)  แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคา

รวมทั้งสิ้นเปนตัวเลข และตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ

ตัวหนังสือเปนสําคัญ 

(5)  กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการ และมีเงื่อนไขดวย

วาซองเสนอราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 

(6)  กําหนดวันที่จะเริ่มงาน และวันแลวเสร็จโดยประมาณ 

(7)  กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา 

(8)  ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอย กอนยื่นตอทาง

ราชการ (จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการจางครั้งนั้น) และสงถึงสวนราชการ

กอนวันเปดซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอม

กับซองราคาดวย สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวให

ชัดเจนดวย 

(9)  กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงกับทางราชการเปนผูทิ้งงาน 

(10)  ขอกําหนดวา ผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา

จะตองวางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราที่กําหนดตามระเบียบตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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(11)  รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงินเงื่อนไขการจายเงิน

ลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ 

(12)  ขอสงวนสิทธิ์วาสวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงาน

ของทางราชการ และสวนราชการทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะงด หรือเลือกจางโดยไมจําตองจางจากผูเสนอ

ราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผู

ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการ

เสนอราคา 

2)  เผยแพรการสอบราคาและรับซองเสนอราคาโดยใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน สําหรับการสอบราคาใน

ประเทศ หรือไมนอยกวา 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศ

เผยแพรการสอบราคา และเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดย

เปดเผย ณ ที่ทําการสวนราชการนั้น 

(2)  ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอน

วันเปดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอสวนราชการ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนในกรณีที่

สวนราชการกําหนดใหกระทําได 

(3)  ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณี

ที่ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทาง

ไปรษณีย ใหถือวันและเวลาที่สวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซองและใหสงมอบ

ซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 

(4)  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไมเปดซอง

และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการ

รับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการตอไป 

3)   เปดซองสอบราคา คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ ดังนี้ 

(1)  เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนดและ

ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ

กํากับไวในใบเสนอราคาทุกแผน 
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(2)  ตรวจสอบราคาคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก 

หรือแบบรูป และรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ

ราคา 

(3)  พิจารณาคัดเลือกงานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม 3.2 ที่มี

คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอจางจากรายการที่คัดเลือกไวแลว 

ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับ

สวนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคา

ตํ่าสุดรายถัดไปตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ

ราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจางสูงกวา

วงเงินที่จะจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามวิธีการตอไป 

(4)  ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่

กําหนดไวในเอกสารสอบราคาเพียงอยางเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม 3.3 โดยอนุโลม 

(5)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย

เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 การจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวา ราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรจางยังสูงกวาวงเงินที่จะจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ 

ดังนี้ 

1) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหตํ่าสุดเทาที่จะทําไดหากผูเสนอ

ราคารายนั้นยอมลดราคาแลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวา

นั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจางหรือตอรองแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวาวงเงิน

ที่จะจางนั้นไมเกินรอยละสิบของ วงเงินที่จะจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ให

เสนอจางผูเสนอราคารายนั้น 

2) ถาดําเนินการตาม ขอ 1 แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนด

ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผู

เสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือสูงกวา แตสวนที่
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สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลวก็

ใหเสนอจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

3)   ถาดําเนินการตามขอ 2 แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวน

ราชการ เพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงิน

เพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม 

วิธีประกวดราคา 

1)  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่คณะกรรมการวา

ดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนดหรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด 

โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ

ก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ให

สงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

2)  เผยแพรเอกสารประกวดราคา โดยใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญ

ดังนี้ 

(1)   รายการงานที่ตองการจาง 

(2)   คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคา 

(3)   กําหนดวัน เวลา รับซอง และเปดซองประกวดราคา 

(4)   สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคา

และราคาของเอกสาร 

(5)   แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคาในกรณีประกวดราคา

นานาชาติ 

การจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศประกวดราคาโดย

เปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น และสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและ/หรือ

ประกาศในหนังสือพิมพ สงใหกรมประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ศูนย

รวมขาวประกวดราคา และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภูมิภาคแลวแตกรณี เพื่อเผยแพร และหากเห็นควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้น

โดยตรง หรือโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 

การสงประกวดราคาใหศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย  

หากการจัดสงทางไปรษณียใหจัดสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดที่ไม

มีบริการไปรษณียเรงดวน (EMS) จึงใหสงทางไปรษณียลงทะเบียน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว

ตองกระทํากอนการใหหรือขายเอกสารประกาศราคา ไมนอยกวา 7 วัน 
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สําหรับการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ 

การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซ่ึงรวมทั้งคุณลักษณะ

หรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม กับ

จะตองเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพรับจางทํางาน

นั้นอยางนอยรายละ 1 ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหหรือขาย ทั้งนี้ ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการ

คํานวณราคาของผูประสงคจะเขามาเสนอราคา โดยจะตองเริ่มดําเนินการใหหรือขายกอนวันรับ

ซองประกวดราคาไมนอยกวา 7 วัน และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา 7 วัน ดวย 

กรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการจะตองเสีย

ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น และมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือ

ซ้ือเอกสารประกวดราคาครั้งกอนมีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสารประกวด

ราคาใหมโดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

กรณีที่การจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน หรือมีความจําเปนโดยสภาพ

ของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหสวนราชการกําหนด

วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียด หรือการช้ีสถานที่ในประกาศประกวดราคา 

กอนวันปดรับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวามีความจําเปนที่จะตอง

กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปน

สาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหสวนราชการจัดทําเอกสาร

ประกวดราคาเพิ่มเติมและใหระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่

ไวดวย และใหดําเนินการเผยแพรและปดประกาศ รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซ้ือ

เอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการ

ช้ีแจงรายละเอียด หรือการช้ีสถานที่ เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

ถามีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปน

สาระสําคัญดังกลาว   ขางตน ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปดการรับซอง 

และการเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนแกกรณีดวย 

นอกจากกรณีที่กําหนดไวนี้แลว เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิให

รนหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา 
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การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติ ซ่ึง

กําหนดใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได 

3)   การรับและเปดซองประกวดราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวด

ราคา มีหนาที่ดังนี้ 

(1)  รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับ

บันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 

(2)  ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินและใหเจาหนาที่

การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตอง ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกใน

รายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร 

หรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือค้ําประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 

(3)  รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา

พรอมทั้ง พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองให

บันทึกรายงานไวดวย 

(4)  เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

(5)  เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน  

กรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่นๆ แยกจากซอง

ขอเสนอดานราคาซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอนตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 

คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งโดยใหเปนหนาที่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป 

(6)  สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวย

บันทึกรายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 

4)   พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

มีหนาที่ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐาน

ตาง ๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่

ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
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กรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด

ในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนให

ผูเขาประกวดราคา โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคาราย

ใดก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(2)  พิจารณาคัดเลือกงานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบ

แลวตาม 4.1 ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหจางจากผูเสนอ

รายที่คัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

กรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับสวน

ราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํา

รายถัดไปตามลําดับ 

ถาผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ

ราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจางสูงกวา

วงเงินที่จะจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตอรองเชนเดียวกับการ

ตอรองในวิธีสอบราคาโดยอนุโลม 

(3)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวย

เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดพิจารณาแลวปรากฏวา 

มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายราย แตถูกตองตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่

กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการ

ประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่

จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาก็ใหดําเนินการตาม 4.2 โดยอนุโลม 

กรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่

กําหนด ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคา

ใหม หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการจาง

โดยวิธีพิเศษก็ได 

หลังจากประกวดราคาแลว แตยังไมไดทําสัญญา หรือตกลงจางกับผูเสนอ

ราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลง
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สาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซ่ึงทําใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาครั้งนั้น 

การจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ

ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมี

ปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาว จําเปนตองใหมีการปรับปรังขอเสนอให

ครบถวน และเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการจางแบบเหมารวม (Lump 

Sum Turnkey) ตามที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการ

ประกวดราคาทั่วไป เวนแตกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคา โดยแยกเปน 

1)  ซองขอเสนอราคาดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ 

2)  ซองขอเสนอดานราคา 

3)  ซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) 

ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาดวย  โดยใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาทําหนาที่

เปดซองเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซองและพิจารณาผลการประกวด

ราคา โดยถือปฏิบัติในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1)   พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย และ

คัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรง หรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมาก

ที่สุด กรณีจําเปนสามารถเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอ เปนการเพิ่มเติมขอ

หนึ่งขอใดก็ได 

2)   เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิคแลว 

สําหรับรายที่ไมผานการพิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาและซองขอเสนอทางการเงิน (ถา

มี) โดยไมเปดซอง 

ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทางการเงิน ในกรณีนี้ ใหสวน

ราชการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการจางอยาง

นอยดานละ 1 คน เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดวย 

การจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวย ให

กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทาง

การเงินพรอมกับเปดซองราคา เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ 

ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาดวย 
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วิธีพิเศษ 

เมื่อตองจัดจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจาง โดยวิธี

พิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1)   ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่

เสนอนั้น ยังสูงกวาราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณไดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให

ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

2)   การจางโดยวิธีพิเศษสําหรับกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลว

ไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ

ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวา

ราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลง

เทาที่จะทําได 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่

ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

วิธีกรณีพิเศษ 

การดําเนินการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งจางจากผูรับจางไดโดยตรง

เวนแตการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000 บาท ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดจางไดภายใน

วงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 

 

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจรับงานจาง 

ตองมีการตรวจรับงานจาง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้ 

1)   ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้นหรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไวในสัญญา

หรือขอตกลง 

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน 

2)   ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มี

การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือ

ผูทรงคุณวุ ฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให คําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่

ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุ ฒินั้นๆ ก็ได 

กรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตาม

หลักวิชาการสถิติ 
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3)   โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูรับจางสงมอบพัสดุและใหดําเนินการเสร็จ

ส้ินไปโดยเร็วที่สุด 

4)   เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไว และถือวาผูรับจางไดสงมอบพัสดุ

ถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทําใบ

ตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 

ฉบับเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานให

หัวหนาสวนราชการทราบ 

กรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือ

ขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแลวแต

กรณี 

5)   กรณีที่ผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบถวน หรือสงมอบครบจํานวนแต

ไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่

ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม 4. และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูรับจาง

ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับผูรับจาง

ในจํานวนที่สงมอบไมครบถวน หรือไมถูกตองนั้น 

6)   การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยาง

ใดอยางหนึ่งแลว จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูรับจางมิไดสงมอบพัสดุนั้น และ

โดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต

วันที่ตรวจพบ 

7)   ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว ให

เสนอหัวหนาสวนราชการสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม 

4) หรือ 5) แลวแตกรณี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือนําเพ่ือขอสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หัวขอการสัมภาษณการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง: 

กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

หัวขอการสัมภาษณการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจาง: 
กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน 

 
ประเด็นที่ศึกษา คําถาม/ประเด็นซักตอเนื่อง 

1. หนวยงานของทานมีการนําวิธีการทําสัญญา

จาง(Contracting Out) มาใชหรือไมอยางไร 

1. ความสนใจของทานตอการนําวิธีการทําสัญญา

จางมาใชในหนวยงาน 

2. ทําไมถึงไดนําวิธีการทําสัญญาจาง มาใชใน

หนวยงาน 

2. หนวยงานของทานมีการนําวิธีการทําสัญญา

จางมาใชในงานบริการสาธารณะประเภทใด 

1. นําวิธีการทําสัญญาจางมาใชในงานบริการ

สาธารณะประเภทใดบาง 

2. มีเกณฑการเลือกประเภทงานที่จะใชวิธีการทํา

สัญญาจางอยางไร 

3. งานบริการสาธารณะประเภทใดที่นําวิธีการทํา

สัญญาจางมาใชแลวไมไดผลเพราะอะไร 

3. หนวยงานของทานนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช

ในงานบริการสาธารณะ  แตละประเภทมีข้ันตอน

การดําเนินงานตางกันหรือไม 

1. ถาขั้นตอนเหมือนกันชวยอธิบายถึงขั้นตอนที่ใช 

2. ถาแตกตางกันชวยอธิบายขั้นตอนที่ตางกัน 

4. ประสิทธิผลการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใน

หนวยงานของทานเปนอยางไร 

1. มีประเด็นในการวัดความสําเร็จในดานใดบาง 

ดานลดตนทุน มีหรือไม? ดานคุณภาพเปน

อยางไร? ดานความเทาเทียมหรือความทั่วถึงของ

การใหบริการเปนอยางไร? ตรงตามตกลงใน

สัญญาที่ทําไวหรือไม? 

2. ใหความสําคัญกับการวัดความสําเร็จดานใด

มากที่สุด เพราะอะไร 

 

5. ปจจัยใดที่ทานคิดวามีอิทธิพลตอประสิทธิผล

ของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช  

1. ปจจัยที่สําคัญที่สุดคืออะไรทานสามารถจัดการ

ควบคุมไดหรือไม 

2.ปจจัยที่ไมสามารถจัดการควบคุมได ทาน

แกปญหาอยางไร 
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ประเด็นที่ศึกษา คําถาม/ประเด็นซักตอเนื่อง 

3. ขนาด ท่ีต้ังของหนวยงาน  และงบประมาณมีผล

ตอประสิทธิผลหรือไม 

6. อะไรที่เปนอุปสรรคเมื่อทานนําวิธีการทําสัญญา

จางมาใชในงานบริการสาธารณะ  

1. อุปสรรคที่เปนปญหามากที่สุดคืออะไร  มีทาง

แกไดหรือไม 

2. กฎหมายเปนอุปสรรคหรือไม ถาเปนอุปสรรค

เสนอแนะใหแกไขในสวนใด 

3. ทานอยากใหหนวยราชการสวนกลางลงมาให

ความชวยเหลือหรือไม ดานใด 

7. ขอดีของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใน

งานบริการสาธารณะคืออะไร 

1. อธิบายขอดีของการนําวิธีการทําสัญญาจางมา

ใชในงานบริการสาธารณะ  

2. ชวย ลดตนทุนในหนวยงานของทานหรือไม 

 

8. ขอเสียของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชใน

งานบริการสาธารณะคืออะไร 

1. อธิบายขอเสียของการนําวิธีการทําสัญญาจาง

มาใชในงานบริการสาธารณะ(ถามี)  

2. หนวยงานทานแกไขขอเสียหรือปญหาที่เกิดขึ้น

อยางไร 

9. ทานคิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น

สามารถนําวิธีการทําสัญญาจางไปใชในงาน

บริการสาธารณะไดหรือไม 

1. อธิบายขอควรระวังถานําไปใช 

2. ถาเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลนําไปใชตอง

มีการปรับปรุงรูปแบบหรือไมอยางไร 

3. อบต.สามารถนําไปใชไดหรือไมจะมีขอแนะนํา

อยางไรเนื่องจากขนาดและงบประมาณนอยกวา 

4. อบจ.สามารถนําไปใชไดหรือไมจะมีขอแนะนํา

อยางไรเนื่องจากขนาดและงบประมาณนอยกวา 

11. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการนําวิธีการทํา

สัญญาจางมาใชในงานบริการสาธารณะในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

1. เฉพาะหนวยงานของทานในระดับเทศบาลนคร 

2. นโยบายในระดับประเทศ 
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หัวขอการสัมภาษณในโครงการที่ใชการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทํา

สัญญาจาง: กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน 

โครงการที่ศึกษาคือ 1) โครงการการเก็บขนขยะ 2) โครงการกอสรางซอมแซมถนน 3) โครงการการ

รักษาความปลอดภัย 4) โครงการการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน โดยสัมภาษณเชงิ

ลึกแตละโครงการโดยใชแบบสัมภาษณชดุเดียวกนั 

ประเด็นที่ศกึษา คําถาม/ประเด็นซักตอเนื่อง 

1. หนวยงานของทานมีการนาํวิธกีารทาํสัญญา

จางมาใชในโครงการ(เก็บขนขยะ, กอสราง

ซอมแซมถนน, รักษาความปลอดภัย, 

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน)

หรือไมอยางไร 

 

 

 

 

2.  หนวยงานของทานนําวิธกีารทาํสัญญาจาง

มาใชในโครงการฯมีข้ันตอนการดําเนินงาน

อยางไร 

 

3. ประสิทธิผลการนาํวิธกีารทําสัญญาจางมา

ใชในโครงการฯเปนอยางไร 

 

 

 

 

 

1. ทาํไมถงึนาํวิธีการทําสัญญาจางมาใชใน

โครงการ 

2. สภาพพืน้ฐานของการดําเนินงาน(เก็บขน

ขยะ, กอสรางซอมแซมถนน, รักษาความ

ปลอดภัย, บํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะ

กลางถนน) เปนอยางไร 

3. มีการศึกษาความเปนไปไดในการนาํวธิีการ

ทําสัญญาจางมาใชหรือไมเชนเปรียบเทียบ

ตนทนุ 

 

1. ข้ันตอนการดําเนนิงานเปนอยางไรเชน การ

กําหนดราคากลาง 

 

 

1. ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาเทศบาลนคร

ดําเนนิการเองหรือไม วัดจากสามารถลดราคาที่

มีการทาํสัญญา เมื่อเปรียบเทียบกับราคา

ตนทนุที่เทศบาลนครดําเนินการเอง 

2. ลดตนทุนของภาครัฐไดมากกวาเทศบาลนคร

ดําเนนิการเองหรือไม วัดจากสามารถลดราคาที่

มีการทาํสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับราคากลาง 

3.คุณภาพในการใหบริการสูงกวาเทศบาลนคร
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4.ปจจัยใดที่ทานคิดวามีอิทธิพลตอประสิทธิผล

ของการนําวิธีการทําสัญญาจางมาใช 

ดําเนินการเองหรือไมในดานมาตรฐานการ

บริการสาธารณะ และความพึงพอใจของ

ประชาชน 

4. ความเทาเทียมของการไดรับบริการดีกวา

เทศบาลนครดําเนินการเองหรือไม อยางไร 

ทั่วถึงหรือไม 

5. ประชาชนไดรับบริการตรงตามที่เทศบาลนคร

ระบุไวในสัญญาถึงขอกําหนดและขอบเขตของ

งาน (Term of Reference: TOR)ตรงตามที่ไดตก

ลงกันไวในสัญญามากกวาเทศบาลนคร

ดําเนินการเองหรือไม อยางไร 

 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนหรือไมอยางไร 

2. ประชาชนมีสวนรวมอยางไร 

3. มีหนวยงานอื่นทํางานดานนี้หรือไม มากนอย

เพียงใด และประสบการณเปนอยางไร 

4. เทศบาลนครนําประสบการณที่เคยใหบริการ

เองมาใชในวิธีการทําสัญญาจาง เพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลหรือไม  อยางไร 

5. การกําหนดขอกําหนดในสัญญามีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลการทําสัญญาจางหรือไม อยางไร 

6. การประเมินคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอรา

คามีอิทธิผลตอประสิทธิผลการทําสัญญาจาง

หรือไมอยางไร 

7. ระดับการแขงขันเปนอยางไร มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลการทําสัญญาจางหรือไม อยางไร 

8. ระดับการควบคุมเปนอยางไร มีอิทธิพล

หรือไม  อยางไร 
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9. การติดตอสื่อสารระหวางกันเปนแบบไหนมี

อิทธิพลตอประสิทธิผลการทําสัญญาจางหรือไม  

อยางไร 

10. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น แกไขปญหาอยางไร 

11. ผูรับจางมีประสบการณในการใหบริการ

หรือไมและมีความสามารถในการบริหารระดับ

ใด 

12. การนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชมี

ขอจํากัดหรือไม  อยางไร 

13. ขอแนะนํากับเทศบาลนครแหงอื่นที่สนใจ

จะนําวิธีการทําสัญญาจางมาใชมีอะไรบาง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูใหสัมภาษณ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูใหสัมภาษณ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแกน 
 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหนง 

 เทศบาลนครพิษณุโลก  

1 นางเปรมฤดี ชามพนูท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

2 น.พ.สุธ ี ฮัน่ตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

3 นายไพฑูรย คลายออง ปลัดเทศบาล 

4 คุณนพดล สินไพศาลสมบูรณ หัวหนาฝายสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 

5 นายชัชชัยยณรงค  ต้ังสมคิด หัวหนางานรักษาความสะอาด 

6 นายสมพงษ  อ่ิมสะอาด พนกังานจางตามภารกิจ 

7 นายนิตย  มิง่มาลัยรักษ หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

8 นายสมชาย  วาสนาเปนสุข ผูอํานวยการสวนการโยธา  

9 นายภาสกร  ลาภยิ่ง หัวหนางานสวนสาธารณะ 

10 นายไพฑูรย  นาทิพย เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 

11 นางสุภาวดี  พิบูลสมบัติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

12 นางกุลวรา  ล่ิวทองสกุล หัวหนาฝายพสัดุและทรัพยสิน 

13 นายอัครเดช  ใจอารีย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

14 นางประภาพร กลอมเกลา หัวหนางานการเจาหนาที ่

15 รอยเอก สนอง  กล่ินทอง ประธานชุมชนสระสองหอง 

16 นายบุญชู  แชมชื่น ประธานชุมชนดีอินทรพัฒนา  

17 นายกลม  อยูบานคลอง ประธานชุมชนวัดจันทรตะวันตก  

18 นายประชา พฒันธารธรรม หุนสวนผูจัดการ หจก.จีเจ พษิณุโลก 

19 นายณรงค บญุผล ผูควบคุมงาน หจก.คิดรุงโรจนเซอรวิส 
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 เทศบาลนครขอนแกน  

1 นายพีระพล พฒันพีระเดช นายกเทศมนตรี 

2 นายสุวนิช ศิลาออน ปลัดเทศบาล 

3 นายสุภัฐวิทย ธารชัย รองปลัดเทศบาล 

4 น.ส.นุชนภา จนัทวรี หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ7 

5 นางกานตพชิชา มะนยิม นักพัฒนาชุมชน 5 

6 น.ส.ณิชาภัทร สีดาทนั เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 

7 นายนาวนิ บงึไกร นายชางโยธา 5 

8 นายทวีศักด์ิ บญุยะพนัธ หัวหนาฝายสวนสาธารณะ 7 

9 น.ส.บัวรมณ ปองนาลา เจาพนักงานสวนสาธารณะ 5 

10 น.ส.สมพร ชัยอยุทธ หัวหนาฝายพฒันาการจัดการส่ิงแวดลอม 7 

11 วาที่ ร.ตสิทธพิล โสมนัส เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 

12 นางตําหนกัเพชร   ภูมิสวาสด์ิ    ผูชวยจนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 

13 นายประธาน  กาญจนวรางกูร ประธานชุมชนคุมวัดปาอดุลยาราม 

14 นายหนูเล็ก ตุนาง ประธานชุมชนโนนชัย 2 

15 จสอ.สมาน ไชโย ประธานชุมชนโนนชัย 1 

16 นายบุญเล้ียง สุตะชา ปราชญชาวบานเทศบาลนครขอนแกน 

17 นางจารุณี สุตะชา ประธานชุมชนบะขาม 

18 นายจรูญ  เจริญสุข ประธานชุมชนโนนหนองวัด 1  

19 ร.อ.สระจิตร สีดาทนั ประธานชุมชนโนนทัน 1 

20 นางทองดํา ประสิทธิน์อก กรรมการชุมชนหลกัเมือง 

21 นายสุเวช  โกศลสุรภูมิ ประธาน อปพร. 
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