
โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค (2542)

1.วัตถุประสงค

เพื่อเสนอแนะแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภคในระดับจังหวัด

2. ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้

2.1 ขอจํากัดในการจัดทําแผนประสานงานสาธารณูปโภค

.........(1) ปญหาการจัดทําแผนประสานงานสาธารณูปโภคแลวเสร็จไมทันตามกําหนดเวลา

.........(2) หนวยงานที่เกี่ยวของไมเขาใจในแนวทางการจัดทําแผนประสานงานสาธารณูปโภค และไมเขาใจ
วิธีการกรอกแบบฟอรมที่กําหนดให เปนผลใหการรวบรวมแผนงาน / โครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคไม
ถูกตอง ขาดความสมบูรณ และลาชาไมทันตามกําหนด

.........(3) ไมมีการวิเคราะหหาความสัมพันธของแผนงาน / โครงการของหนวยงาน ตางๆ แผนประสานงาน
สาธารณูปโภคจึงมักเปนเพียงการนําขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานสวนอื่นๆ มารวมเปนเลมเพื่อนําเสนอให
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

.........(4) เปนแผนที่มีพื้นที่เปาหมายกวาง มีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนมากทําใหคณะอนุกรรมการฯ ไม
สามารถพิจารณาลงในรายละเอียดของแตละแผนงาน / โครงการได

.........(5) แตละหนวยงานนําแผนประสานงานสาธารณูปโภคไปใชประโยชนนอยมาก

2.2 ปญหาและขอจํากัดในการประสานงานสาธารณูปโภค

........(1) ไมทราบงบประมาณลวงหนาเพราะระบบงบประมาณไมเอื้ออํานวย แตละหนวยงานไมมั่นใจวาจะ
ไดรับงบประมาณในการดําเนินการหรือไม ทําใหไมสามารถแจงโครงการใหหนวยงานอื่นทราบลวงหนาได
จนกวาจะไดงบประมาณ ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถเสนอของบประมาณไดทัน

.........(2) การจัดสรรงบประมาณมาไมพรอมกัน

.........(3) แตละหนวยงานถือกฎหมายคนละฉบับ และมีอํานาจของตัวเองที่จะปกปองทรัพยสินของตน

.........(4) ไมใหความสําคัญกับแผนประสานงานสาธารณูปโภค

.........(5) อํานาจของแตละหนวยงานมีจํากัด



.........(6) เทศบาลใชระยะเวลาในการจัดทําแผนเพียง 6 เดือนกอนปงบประมาณ ซึ่งไมสอดคลองกับสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจระดับจังหวัดที่จะตองทําแผนคําของบประมาณลวงหนา 1 ป

3. ขอเสนอแนะ

3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป

.........1. กําหนดขอบเขตการประสานงานสาธารณูปโภคใหชัดเจน พื้นที่ที่จําเปนตองมีการประสานงาน
สาธารณูปโภคควรกําหนดเฉพาะในเขตเมือง คือ เขตเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลชั้น 1 และชั้น 2 ที่มี
ลักษณะเปนเมืองหรือติดกับเขตเทศบาล

.........2. กําหนดวัตถุประสงคการประสานงานสาธารณูปโภคใหชัดเจน โดยเนนวาการประสานงาน
สาธารณูปโภคเปนการดําเนินงานเพื่อลดความซ้ําซอนของการขุดถนนและลดผลกระทบที่เกิดจากการขุด
ถนนบอยครั้ง เพื่อลดคาใชจายในการกอสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่เดียวกัน

.........3. ควรมอบอํานาจในการบริหารงบประมาณใหกับหนวยงานในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีความ
คลองตัวในการตัดสินใจ และดําเนินงานใหทันกับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

3.2 ขอเสนอแนะการบริหารการประสานงานสาธารณูปโภค

.........แนวทางที่ 1 ยึดการประสานแผนเปนหลัก

เปนแนวทางที่เนนการใชวิธีการประสานแผนเปนหลัก โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําแผน
ประสานงานสาธารณูปโภคใหม ดวยการแบงแผนสาธารณูปโภคออกเปน 3 ระดับ คือ 1) แผนพัฒนา
สาธารณูปโภคระดับจังหวัด 5 ป เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาสาธารณูปโภคของจังหวัดในภาพรวม
2)แผนพัฒนาสาธารณูปโภคประจําป เพื่อบอกเปาหมายการดําเนินงานสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นใน
ปงบประมาณ 3) แผนประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค เพื่อบอกระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการ
ดําเนินงานในแตละโครงการเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการไดประสานการปฏิบัติงาน

.........แนวทางที่ 2 ยึดการประสานการปฏิบัติเปนหลัก

การ ประสานงานสาธารณูปโภคระดับจังหวัดควรยึดการประสานงานของหนวยงานในระดับ ปฏิบัติเปน
หลักมากกวาการใชแผนประสานงานสาธารณูปโภคเปนเครื่องมือโดย 1) จัดทําแผนประสานงาน
สาธารณูปโภคระดับจังหวัดประจําป ควรเปนแผนที่
จัดทําขึ้นเพื่อใชประสานงานสาธารณูปโภคระดับทองถิ่น 2) จัดตั้งศูนยประสานการปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคระดับทองถิ่นขึ้นทุกเทศบาล และ อบต. ชั้น 1 และ 2 เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางการประสาน
การปฏิบัติงานสาธารณูปโภคตอเนื่องจากแผนประสานงานสาธารณูปโภค



4. คณะผูวิจัย

นายนเร เหลาวิชยา
นางณิทฐา แสวงทอง สดร.สป. โทร. 50554 , 2215958
นางสาวอุษา ปญญาวดี
นายปริญญา นิจถาวร
นางสุมณฑา รุงเรือง
นางกัญญารัตน นฤภัย



โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค (2542)

1.วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสนอแนะแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภคในระดับจังหวัด 

2. ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

2.1 ข้อจำกัดในการจัดทำแผนประสานงานสาธารณูปโภค

.........(1) ปัญหาการจัดทำแผนประสานงานสาธารณูปโภคแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา 

.........(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนประสานงานสาธารณูปโภค และไม่เข้าใจวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เป็นผลให้การรวบรวมแผนงาน / โครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคไม่ถูกต้อง ขาดความสมบูรณ์ และล่าช้าไม่ทันตามกำหนด

.........(3) ไม่มีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของแผนงาน / โครงการของหน่วยงาน ต่างๆ แผนประสานงานสาธารณูปโภคจึงมักเป็นเพียงการนำข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานส่วนอื่นๆ มารวมเป็นเล่มเพื่อนำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

.........(4) เป็นแผนที่มีพื้นที่เป้าหมายกว้าง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทำให้คณะอนุกรรมการฯ ไม่สามารถพิจารณาลงในรายละเอียดของแต่ละแผนงาน / โครงการได้

.........(5) แต่ละหน่วยงานนำแผนประสานงานสาธารณูปโภคไปใช้ประโยชน์น้อยมาก 

2.2 ปัญหาและข้อจำกัดในการประสานงานสาธารณูปโภค

........(1) ไม่ทราบงบประมาณล่วงหน้าเพราะระบบงบประมาณไม่เอื้ออำนวย แต่ละหน่วยงานไม่มั่นใจว่าจะได้รับงบประมาณในการดำเนินการหรือไม่ ทำให้ไม่สามารถแจ้งโครงการให้หน่วยงานอื่นทราบล่วงหน้าได้จนกว่าจะได้งบประมาณ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเสนอของบประมาณได้ทัน

.........(2) การจัดสรรงบประมาณมาไม่พร้อมกัน

.........(3) แต่ละหน่วยงานถือกฎหมายคนละฉบับ และมีอำนาจของตัวเองที่จะปกป้องทรัพย์สินของตน 

.........(4) ไม่ให้ความสำคัญกับแผนประสานงานสาธารณูปโภค

.........(5) อำนาจของแต่ละหน่วยงานมีจำกัด 

.........(6) เทศบาลใช้ระยะเวลาในการจัดทำแผนเพียง 6 เดือนก่อนปีงบประมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจระดับจังหวัดที่จะต้องทำแผนคำของบประมาณล่วงหน้า 1 ปี 

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

.........1. กำหนดขอบเขตการประสานงานสาธารณูปโภคให้ชัดเจน พื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการประสานงานสาธารณูปโภคควรกำหนดเฉพาะในเขตเมือง คือ เขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 และชั้น 2 ที่มีลักษณะเป็นเมืองหรือติดกับเขตเทศบาล

.........2. กำหนดวัตถุประสงค์การประสานงานสาธารณูปโภคให้ชัดเจน โดยเน้นว่าการประสานงานสาธารณูปโภคเป็นการดำเนินงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการขุดถนนและลดผลกระทบที่เกิดจากการขุดถนนบ่อยครั้ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสาธารณูปโภคในพื้นที่เดียวกัน 

.........3. ควรมอบอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับหน่วยงานในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ และดำเนินงานให้ทันกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3.2 ข้อเสนอแนะการบริหารการประสานงานสาธารณูปโภค

.........แนวทางที่ 1 ยึดการประสานแผนเป็นหลัก

เป็นแนวทางที่เน้นการใช้วิธีการประสานแผนเป็นหลัก โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนประสานงานสาธารณูปโภคใหม่ ด้วยการแบ่งแผนสาธารณูปโภคออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) แผนพัฒนาสาธารณูปโภคระดับจังหวัด 5 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาสาธารณูปโภคของจังหวัดในภาพรวม 2)แผนพัฒนาสาธารณูปโภคประจำปี เพื่อบอกเป้าหมายการดำเนินงานสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 3) แผนประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค เพื่อบอกระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ประสานการปฏิบัติงาน

.........แนวทางที่ 2 ยึดการประสานการปฏิบัติเป็นหลัก

การ ประสานงานสาธารณูปโภคระดับจังหวัดควรยึดการประสานงานของหน่วยงานในระดับ ปฏิบัติเป็นหลักมากกว่าการใช้แผนประสานงานสาธารณูปโภคเป็นเครื่องมือโดย 1) จัดทำแผนประสานงานสาธารณูปโภคระดับจังหวัดประจำปี ควรเป็นแผนที่
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประสานงานสาธารณูปโภคระดับท้องถิ่น 2) จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภคระดับท้องถิ่นขึ้นทุกเทศบาล และ อบต. ชั้น 1 และ 2 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานการปฏิบัติงานสาธารณูปโภคต่อเนื่องจากแผนประสานงานสาธารณูปโภค

4. คณะผู้วิจัย

นายนเร เหล่าวิชยา 
นางณิทฐา แสวงทอง สดร.สป. โทร. 50554 , 2215958
นางสาวอุษา ปัญญาวดี 
นายปริญญา นิจถาวร 
นางสุมณฑา รุ่งเรือง
นางกัญญารัตน์ นฤภัย 

