ก

บทคัดย่ อ
ชื่อผูจ้ ดั ทํา

: นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสู งการบริ หารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน รุ่ นที่ 3 กลุ่มที่ 8

ชื่อหัวข้อเอกสาร : การบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน กรณี ศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ที่ปรึ กษา : ดร.พิรียตุ ม์ วรรณพฤกษ์
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยแห่ งความสําเร็ จของการบริ หารการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ และเพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน ของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษาพบว่า เมืองที่น่าอยู่ เป็ นเมืองที่คนอยูแ่ ล้วมีความสุ ข มีความปลอดภัย เป็ น
เมืองที่มีสุขภาวะสิ่ งแวดล้อมดี มีองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีการบริ หารจัดการที่ดี เทศบาลได้ดาํ เนินการเป็ น
เมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืนได้มีการสร้างความเท่าเทียมกันในด้านที่อยูอ่ าศัย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การมีประเพณี วฒั นธรรมที่โดดเด่นสร้างสรรค์ความสามัคคีในชุมชน มีสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี มี
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และมีการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ทําให้ประชาชนมีโอกาส
และเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของเทศบาล ดังนั้นทิศทางความยัง่ ยืนต่อไปเทศบาลต้องพัฒนาโดย
ยึด“คน” เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม 20 ปี โดยการสร้างภาคี
เครื่ องข่ายกับภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพี่อสร้างพลังที่จะร่ วมสร้างสรรค์สร้างเมืองให้น่าอยู่
อย่างยัง่ ยืนยาวนานต่อไป

Abstract
This study aims to study the success factors of development of livable city and to study
the direction and propose recommendations for further development of Phanatnikhom Municipal,
Chonburi province as a sustainable city.
The study result indicated that livable city is where the citizen happily, and securely live
surrounded by good quality of environment, healthy and also well governed and administrated by

ข
knowledgeable administration. The municipality has provided equity of housing and safety of life and
property to their all citizen, conducted cultural and traditional activities in order to unite the community.
In forwarding to sustainability under the twenty year strategic plan, the municipality should adhere citizen
center platform of development and build up networking with other localities and civil society.
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กิตติกรรมประกาศ
เอกสารทางวิชาการกลุ่มนี้จุดมุ่งหมายการศึกษาเพื่อ เพื่อศึกษาปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของ
การบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และเพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่
ยัง่ ยืน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
การดําเนินการการศึกษามิอาจสําเร็ จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่ วมมือของคณะ
นักศึกษากลุ่มที่ 8 นําโดย นายวิจยั อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และคณะ
ผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพี่นอ้ ง ประชาชน เทศบาลเมืองพนัสนิคมทุกคน ที่ให้การสนับสนุนการ
ช่วยเหลือในการศึกษางานวิชาการกลุ่มนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ท้ายนี้คณะนักศึกษากลุ่ม 8 พนัสนิคม ขอกราบขอบพระคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ในหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริ หารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด และที่จะกล่าวถึงและ
ขอบพระคุณเป็ นกรณี พเิ ศษ คือ อาจารย์ที่ปรึ กษา ดร.พิรียตุ ม์ วรรณพฤกษ์ ที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้การดูแลจน
งานวิชาการจนจบสมบูรณ์ อีกทั้งขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจยั ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่คณะผู ้
ศึกษาค้นคว้าได้นาํ มาอ้างอิงในการทําเอกสารวิชาการกลุ่มในครั้งนี้ จนกระทัง่ งานวิชาการกลุ่มฉบับนี้
สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
คณะนักศึกษากลุ่มที่ 8 พนัสนิคม
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