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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชานชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
การบริหารจัดการกิจการประปา และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการด้านกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้าย โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และฝ่ายกองช่าง ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
เข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการประปา  เริ่มตั้ งแต่ก่อนด าเนินการ  
ขณะด าเนินการ และหลังด าเนินการ การบริหารจัดการกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางซ้าย มีการจัดท าข้อบัญญัติ มีการตรวจเช็คอุปกรณ์อยู่เสมอ มีการจัดท าแผนงาน/โครงการในการ
ก่อสร้างและขยายเขตประปา มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้
ค าปรึกษาแนะน ากับประปาหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลเอง ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค
การด าเนินงาน ได้แก่ ด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ การช ารุดเสียหายของอุปกรณ์การผลิตน้ าประปา  
ปัญหาคุณภาพน้ าที่จ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ าที่อย่างสม่ าเสมอ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความช านาญในการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงท ี

ค าส าคัญ การบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ 

บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่  
ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจปกครองจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างมีอิสระภายใต้การก ากับดูแลของราชการส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การบริการ
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐบางประเภทอาจถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริการสาธารณะด้านกิจการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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สามารถด าเนินการแทนได้ ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย เช่น อ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นต้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านการท าประชาคมเพ่ือที่จะได้ทราบถึงความต้องการหรือปัญหาที่จะได้รับการ
แก้ไขในด้านต่าง ๆ จากนั้นก็น าปัญหาเหล่านั้น มาจัดท าแผนงาน/โครงการ น ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และน าไปสู่การจัดท าบริการสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีสภาพ
ปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของพ้ืนที่ รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากหลายส่วนด้วยกัน เช่น รายได้จากการจัดเก็บภาษีบางประเภทที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐแบ่งให้ และรายได้จากการ
ที่รัฐอุดหนุนให้ เป็นต้น การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บางประเภทเป็นโครงการที่ใช้
งบประมาณที่ค่อนข้างสูง เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
เป็นต้น ซึ่งบางโครงการเกินกว่าศักยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถด าเนินการเองได้ 
อาจต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในรูปแบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่าง ๆ ผ่านกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ 
 ถ้าจะกล่าวถึงการบริการสาธารณะที่มีความจ าเป็นในล าดับแรก ของประชาชนในพ้ืนที่
ห่างไกล หรือพ้ืนที่ชนบท คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการจัดหาน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค และการบริโภค
ให้กับประชาชน นอกจากจะต้องจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ยังต้องผลิตน้ าประปาให้มี
คุณภาพดีได้มาตรฐาน ราคาที่ไม่สูงเกินไป และปัจจัยที่ส าคัญต่อการผลิตน้ าประปาที่ได้มาตรฐานนั้น 
ก็คือการมีแหล่งน้ าดิบที่เพียงพอ อาจจะมาจากน้ าผิวดิน หรือน้ าใต้ดิน ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ ก่อนที่จะน าเข้าสู่กระบวนการผลิต และแจกจ่ายน้ าประปาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
การบริหารกิจการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านบุคลากรตอ้งมีความรู ้ความช านาญ และสามารถแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผลิต
น้ าประปาได้ รวมทั้งการบริหารจัดการระบบประปาต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในยุทธศาสตรท์ี่ 1 ได้ก าหนดแนวทางพัฒนา คือ การขยายเขตประปา และการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการน าโครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน การขยายเขตประปามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณจากทั้งส่วนกลาง 
และขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายเอง อีกทั้งยังมีการจัดท าข้อบัญญัติการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาการประปา พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษา การบริการสาธารณะด้านกิจการประปาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางซ้ายว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคหรือไม่ มีการแก้ไข
ปัญหา และอุปสรรคอย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการประปาหมู่บ้านมากน้อ ย
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เพียงใด มีการบริหารจัดการอย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้าน
กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการประปา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการด้านกิจการประปาขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางซ้าย    

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบ เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านกิจการประปาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบมีทางการ (Structure interview or Formal interview) 

 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ
กองช่าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจการประปาหมู่บ้าน ช่างซ่อมบ ารุง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sample) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key information) จ านวน 8 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้ก าหนดนโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
  2.2 เป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน 
  2.3 เป็นผู้น านโยบาย แผนงาน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
จ านวน 3 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview Guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการ
เรียงล าดับค าถามท่ีแน่นอนตายตัว เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ งานวิจัย  
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสารของทางราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย 
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาจัดจ าแนกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูล
นั้นไปวิเคราะห์ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ผลการวิจัย 
 โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้  
 วัตถุประสงค์ข้อ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ด้านกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ดังนี้ 
 1) ในทุก ๆ ปี องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายจะมีการประชาคมตามหมู่บ้าน ประชาชนในพ้ืนที ่
ก็จะเสนอปัญหาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเสนอถึงความต้องการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายได้จัดท าแผนงาน/โครงการ และน าแผนงาน/โครงการนั้น มาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) การจัดท าแผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อาจมีการปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประชาชนแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายทราบเพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
 3) การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการจัดท าบริการสาธารณะด้านประปานั้น เมื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้ายด าเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม ประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแล
รักษาสาธารณะประโยชน์ร่วมกันเป็นอย่างดี เช่น มีท่อแตก รั่ว ซึม ประชาชนก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้ายมาด าเนินการแก้ไขซ่อมแซม เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ข้อ 2 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้าย ได้แก่ 
 1) การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายนั้น ได้ออกข้อบัญญัติ เรื่อง  
การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตน้ าประปา 
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และเพ่ือประโยชน์ในการจัดให้มีน้ าอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอแก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยประชาชน
ผู้รับบริการถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าว 
 2) มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ในการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 3) ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา กับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพน้ าอยู่เสมอ 
 4) บางหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
แต่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด กรณีประสบปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการระบบประปา หรือด้านแหล่งน้ าดิบที่จะน ามาผลิตประปา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้ายก็จะให้ค าปรึกษา ประสานงาน และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ า 
ให้เพียงพอ มีคุณภาพ ในการอุปโภคและบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

 วัตถุประสงค์ข้อ 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการผลิตน้ าประปา  
เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ได้แก่ 
 1) ด้านงบประมาณ ในการด าเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงจ าเป็น 
ต้องจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 2) การช ารุดของอุปกรณ์ เช่น ท่อส่งน้ าแตก รั่ว ซึม หรือเกิดจากอุบัติเหตุรถทับ หรือตัวซับเมอร์ส (ปั๊ม
บาดาล) ไม่ค่อยท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซม และแก้ปัญหาอย่าง
ทันท่วงท ีเพ่ือให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด 
 3) เนื่องจากแหล่งน้ าดิบมาจากน้ าบาดาล ต้องพักน้ าไว้ในถังก่อนจึงจะสามารถน ามาแจกจ่าย
ประชาชนได้ และจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ 
 4) จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  

  
  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้ายนั้น ประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนจะเป็นผู้ที่
สะท้อนปัญหาได้ดีที่สุด ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีปัญหา ความต้องการ แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท อย่างใน
ท้องถิ่นนั้นก็จะมีการประชาคมในแต่ละหมู่บ้านก่อนที่จะมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้
สะท้อนถึงปัญหา รวมถึงความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะสามารถอ านวยความสะดวกในการยังชีพ 
ตลอดจนประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์ร่วมกันเป็นอย่างดี เช่น กรณีท่อ
แตก รั่ว ซึม ประชาชนก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายมาด าเนินการแก้ไขซ่อมแซม 
เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ มัลลิกา เถลิงรัมย์ (2562 , หน้า 159) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมี
ลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว  
โดยเริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชนมีสาเหตุอย่างไร 
จากนั้นก็ร่วมด าเนินงาน ร่วมกันติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ 
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 2. แนวทางการบริหารจัดการกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ดังนี้ 
 1) การบริหารจัดการกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย  ได้ก าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
 
ส่วนต าบลบางซ้าย เรื่อง การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาการประปา (2562) เพ่ือเป็นข้อก าหนดที่ถือ
ปฏิบัติร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย การขอใช้น้ าประปา ระเบียบปฏิบัติการใช้น้ าประปา 
การบันทึกปริมาตรการใช้น้ าประปาและการช าระค่าน้ าประปา ค่าปรับ และสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้น้ า  
 เป็นต้น ดังนั้น การบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายถือว่าเป็นการบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายจ าเป็นต้องบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน สอดคล้องกับ นันทวัฒน์ บรมานันท์ (อ้างถึงใน ชลิดา 
ศรมณี และคณะ, 2556, หน้า 15-16) หลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานในการจัดท าบริการสาธารณะ ประกอบด้วย  
3 ประการ คือ  
    1.1 หลักว่าด้วยความเสมอภาค เป็นหลักเกณฑ์ที่มีความที่มีความส าคัญประการแรกใน
การจัดท าบริการสาธารณะ เนื่องจากการที่รัฐเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้น รัฐมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะ
จัดท าบริการสาธารณะขึ้นเพ่ือประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะ
อย่างเสมอภาคกัน อย่างการออกข้อบัญญัติการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ. 2562  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายนั้น เพ่ือเป็นข้อก าหนดในการถือปฏิบัติร่วมกันของประชาชนในพื้นที่  
ซึ่งประกอบด้วย การขอใช้น้ าประปา ระเบียบปฏิบัติการใช้น้ าประปา การบันทึกปริมาตรการใช้น้ าและการ
ช าระค่าน้ าประปา ค่าปรับ และสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้น้ า อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง 
  1.2 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง การบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ประชาชน ดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะ
ย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ การบริหารกิจการประปาก็เช่นกันต้องมีความต่อเนื่อง มีการ
ส ารวจตรวจสอบความบกพร่องตลอดเวลา และพร้อมที่จะให้บริการประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหากรณี
ประสบปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง โดยค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก 
  1.3 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะที่ดีจะต้องสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา เพ่ือให้เหมาะกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในการปกครองที่จะรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย 
ประชาชนสามารถสะท้อนปัญหา รวมถึงความต้องการด้านต่าง ๆ ได้ อาจมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องประชาชนในพ้ืนที่ได้ รวมถึงการแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชานในพ้ืนที่   
 

 2) มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ในการก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือที่จะสามารถ
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหรือขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และประชาชนสามารถเข้าถึง
การบริการประปาหมู่บ้านอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริลักษม์ ตันตยกุล ( 2563, 
หน้า 2-3) ได้อธิบายว่า แผน (plan) เป็นรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดขึ้นถึงสิ่งที่จะท าในอนาคต เหตุผล
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ความจ าเป็นที่ต้องกระท ากิจกรรมหรืองานที่จะต้องท า วิธีการ สถานที่ ระยะเวลา ตัวบุคคลที่จะกระท า 
โดยก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีความจ าเป็น 

 3) ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา กับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสมอ 
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดการจัดบริการระบบน้ าสะอาดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับคู่มือของ 
กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ม.ป.ป.) “การจัดบริการระบบน้ าสะอาด” เป็น
บริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจการถ่ายโอน
บริการสาธารณะจากส่วนราชการ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นเองที่จะต้องด าเนินการจัดบริการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานประเภทดังกล่าวนี้ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การจัดบริการระบบ
น้ าสะอาดในที่นี้ หมายถึง การจัดท าระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบริการน้ าเพ่ือการอุปโภคเท่านั้น มิได้มี
ความหมายครอบคลุมถึงการจัดบริการน้ าเพ่ือการบริโภคแต่ประการใด เนื่องจากน้ าเ พ่ือการบริโภคนั้น
จะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยที่มากกว่าน้ าเพื่อการอุปโภค 

  4) บางหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
แต่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด กรณีประสบปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการระบบประปา หรือด้านแหล่งน้ าดิบที่จะน ามาผลิตประปา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้ายก็จะให้ค าปรึกษา ประสานงาน และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ า 
ให้เพียงพอ และมีคุณภาพ ในการอุปโภคและบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
จึงเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายในการจัดให้มีน้ าอุปโภคและบริโภค 
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนต าบล (2537) ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 68 (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร และกิจการประปา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย เป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนที่ฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพของ
ประชาชนเป็นการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (2542) ที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 16 
(4) การก่อสร้างสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งกรณีบางหมู่บ้านไม่ประปาหมู่บ้านหรือต้องการ
ขยายเขตประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายก็จะจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะด้าน
กิจการประปาอย่างเพียงพอ และครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 3. ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย  
ดังนี้ 
 1) ด้านงบประมาณ ในการด าเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงจ าเป็น 
ต้องจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งในการเขียน
แผนงาน/โครงการมีความจ าเป็นอย่างมาก ต้องมีหลักการและเหตุผลเพียงพอที่ท าให้แผนการ/โครงการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับแนวคิดของ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (อ้างถึงใน ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 
2563, หน้า 1) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการใด ๆ ที่ก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ว่าอะไรคือสิ่งที่ประสงค์
หรือปรารถนาจะให้เกิดการก าหนดกิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติว่าจะต้องท าอะไร
และท าอย่างไร สิ่งที่ประสงค์ หรือปรารถนานั้นจึงจะบรรลุผลส าเร็จ ในขณะเดียวกันก็จะต้องก าหนดวิธีการ
ในการตรวจสอบ ประเมินผล และการติดตามการน าแผนไปด าเนินการ การวางแผนจึงเป็นเสมือนเครื่องมือ
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ลดความเสี่ยงภัย และเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรที่ได้น าไปใช้ด าเนินงานจะเกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และแผนงานโครงการนั้นต้องได้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Berman (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงส์, หน้า 16 -17) เสนอกรอบการวิเคราะห์การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ในระดับจุลภาค ว่าการน านโยบายสาธารณะปฏิบัติระดับจุลภาคจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์การ 
(organizational change) ขั้นการระดมพล (mobilization) คือ การที่ผู้บริหารขององค์การในท้องถิ่น
จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับโครงการของรัฐบาล (project adoption) และแผนการน าโครงการ
เหล่านั้นไปปฏิบัติ ซึ่งจะต้องอาศัยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในทางการเมืองและทางราชการ เพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 2) การช ารุดของอุปกรณ์ เช่น ท่อส่งน้ าแตก รั่ว ซึม หรือเกิดจากอุบัติเหตุรถทับ หรือตัวซับเมอร์ส 
(ปั๊มบาดาล) ไม่ค่อยท างาน หรือน้ าขุ่น มีสี มีกลิ่น เป็นต้น ประชาชนผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางซ้ายทราบโดยด่วน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซม
และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2562, หน้า 10-12 ) การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การ
และกิจกรรม การน านโยบายไปปฏิบัติ การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์การหรือภายในหน่วยงานเดียวกันนั้นมีความส าคัญมาก ผู้รับผิดชอบ
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการสื่อสาร
ที่ถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีการปิดบังข่าวสารระหว่างกัน 
 3) เนื่องจากแหล่งน้ าดิบมาจากน้ าบาดาล ต้องพักน้ าไว้ในถังก่อนจึงจะสามารถน ามาแจกจ่าย
ประชาชนได้ และจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาก่อนเสมอ สอดคล้องกับ กระทรวงมหาดไทย , 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ในเรื่อง “การจัดบริการระบบน้ าสะอาด” เป็นบริการสาธารณะ
ประเภทหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจการถ่ายโอนบริการสาธารณะจาก
ส่วนราชการ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นเองที่จะต้องด าเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ประเภทดังกล่าวนี้ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การจัดบริการระบบน้ าสะอาดในที่นี้ 
หมายถึง การจัดท าระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบริการน้ าเพ่ือการอุปโภคเท่านั้น มิได้มีความหมาย
ครอบคลุมถึงการจัดบริการน้ าเพ่ือการบริโภคแต่ประการใด เนื่องจากน้ าเพ่ือการบริโภคนั้นจะต้องมีระบบ
ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยที่มากกว่าน้ าเพ่ือการอุปโภค ซึ่งหมายถึงจะต้องมีมาตรฐานตัวชี้วัด  
การบริการและด าเนินการที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก 
 4) จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีการ
แบ่งงานที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ให้ความเห็นชอบนโยบาย และ
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 
2562, หน้า 10-12 ) อธิบายว่า ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่มี
ผลต่อการส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่  
 (1) จ านวนบุคลากรและความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 (2) ระดับการควบคุมตามล าดับชั้นบังคับบัญชาหน่วยงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 (3) ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ความสนับสนุนที่ได้รับจาก 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
 (4) ความส าคัญของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
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 (5) ระดับของการสื่อสารแบบเปิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเสรี
ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกันและต่างระดับ 
 (6) สายสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกับผู้ก าหนด
นโยบายในระดับต่าง ๆ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณในการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีอย่างจ ากัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องจัดท า
โครงการที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น การประมาณการราคาเป็นไปตาม
มาตรฐานราชการ พ้ืนที่ด าเนินการต้องมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 2. ด้านบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ต้องมีบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารจัดการ
ประปา ส่งเสริมความรู้ ความช านาญให้กับบุคลากร พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. ด้านการบูรณาการ องค์การบริหารส่วนต าบางซ้ายจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพน้ า เพ่ือให้น้ าประปามีคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของประปาหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ แต่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ตามความเหมาะสม และตามอ านาจหน้าที่ 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (ม.ป.ป.). มาตรฐานระบบน ้าสะอาด. ค้นเมื่อ 26 
 พฤษภาคม 2563, จาก http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan11/stan11.htm. 

ข้อบัญญัติเรื่องการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ. 2562 (2562, ตุลาคม 8). 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลบางซ้าย. 

ชลิดา ศรมณี และคณะ. (2556). การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการสาธารณะโดยองค์การบริหาร 
 ส่วนต้าบล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

เฉลิมพล ศรีหงส์. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการน้านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
 นโยบาย . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

บุญเกียรต ิการะเวกพันธ์. (2562).  เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการน้านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
 นโยบาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

มัลลิกา เถลิงรัมย์. (2562). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน้านโยบายไทยนิยมยั่งยืนไปปฏิบัติ: 
 กรณีศึกษา อ้าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐ 
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 



10 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542. 
         (2542, พฤศจิกายน 17). ราชกิจจานุเบกษา, 116(114ก), 5-6. 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (2562, เมษายน 16) 
 ราชกิจจานุเบกษา, 136(50ก), 152-153. 

ศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการน้านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
 นโยบาย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
 
 
  


