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บทที่ 1
บทนํา
…………………………
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2480 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 54 หน้า 1844 ลงวันที่ 14 มีนาคม
2480 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล
ลักษณะที่ต้ งั เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีพ้นื ที่รวมทั้งสิ้ น 2.76 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 1,725 ไร่
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี อยูห่ ่ างจากตัวเมืองจังหวัดชลบุรี ประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจาก
กรุ งเทพมหานครเป็ นระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร

รู ปภาพที่ 1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
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รู ปภาพที่ 2 ตราประจําเทศบาลเมืองพนัสบดี
ดวงตราของเทศบาลเมืองพนัสนิคมนี้ เป็ นรู ปพระรถทรงม้า เพราะท้องที่น้ ีเดิมเรี ยกว่า เมืองพระรถซึ่งใน
ขณะนี้มีพระธาตุเจดีย ์ ซากกําแพง คูเมืองโบราณ พระพุทธรู ป เครื่ องปั้นดินเผา รางหิ น เป็ นต้น จากหลักฐาน ต่าง
ๆ ทําให้เชื่อได้วา่ นครร้างแห่งนี้เป็ นเมืองพระรถ ตามพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์กล่าวว่า ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เจ้าอนุเวียงจันทน์ ได้แข็งเมืองไม่ข้ ึนต่อประเทศไทย ท้าวพญาบางคนไม่
เห็นด้วย จึงอพยพครอบครัวเข้ามาในกรุ งเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุ ณา
โปรดให้ทา้ วพญาเมืองเวียงจันทน์และครอบครัวไปตั้งภูมิลาํ เนาอยูท่ ี่ป่าพระรถแขวงเมืองชลบุรี ครั้นปี พ.ศ. 2371
จึงได้ยกฐานะเป็ นเมืองพนัสนิคมด้วยเหตุที่เมืองพนัสนิคม ชื่อเดิมว่า “เมืองพระรถ” เทศบาลจึงกําหนดดวงตรา
เป็ นรู ปพระรถทรงม้า1
ข้อมูลประชากร ประชากร (สํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีนาคม 2558) ประชาชน
ทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 10,989 คน ชาย 5,037 คน หญิง 5,952 คน จํานวนหลังคาเรื อนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 4,694 หลังคาเรื อน และจํานวนประชากรต่างด้าวที่จดทะเบียนในเขตเทศบาล 1,308 คน แยก
เป็ น ประชากรต่างด้าวเพศหญิง 721 คน และประชากรต่างด้าวเพศชาย 587 คน
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ งของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ติดต่อกับชุมชนอื่นโดย
ถนนภายในเขตเทศบาลที่ได้จดั สร้างขึ้นโดยงบประมาณของเทศบาล มีจาํ นวน 89 สาย แยกเป็ นถนนแอสฟัลท์
ติก 75 สาย ถนน คสล.14 สาย และ สะพาน 20 แห่ง(แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองพนัสนิคม ปี พ.ศ. 25592561)
ข้อมูล ด้านการสื่ อสารและโทรคมนาคม การสื่ อสารและสื่ อมวลชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม มี ที่ทาํ
การไปรษณี ย ์ 1 แห่ง ที่ทาํ การไปรษณี ยอ์ นุญาต 1 แห่ง ร้านจําหน่ายไปรษณี ยากร 2 แห่ ง ตูไ้ ปรษณี ย ์ 57 ตู ้ และ
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ตูไ้ ปรษณี ยใ์ ห้เช่า 40ตู ้ ( ที่ทาํ การไปรษณี ยพ์ นัสนิคม พฤษภาคม 2558) บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บริ การลูกค้า สาขาพนัสนิคม การให้บริ การต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์พ้นื ฐาน, IP Phone, Hi – speed Internet
(อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง) (ADSL), TOT Leased Line Internet โทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตพื้นที่ 1,560 เลขหมาย
และโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 33 เลขหมาย เป็ นต้น (แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองพนัสนิคม ปี พ.ศ. 25592561)
ข้อมูลด้านการประปา ปั จจุบนั ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ใช้บริ การนํ้าประปาจากการประปาส่ วน
ภูมิภาคสาขาพนัสนิคม โดยมีขอ้ มูลใช้น้ าํ ประปาในเขตเทศบาลดังนี้ นํ้าประปาที่ผลิตได้ 11,000 ลบ.ม./วัน
นํ้าประปาที่ใช้ 2,600 ลบ.ม./วัน แหล่งนํ้าดิบที่ใช้ในการผลิตนํ้าประปา 2 แห่ง (อ่างเก็บนํ้าท่าโพธิ์) แหล่งนํ้า
ดิบสํารอง 1 แห่ ง (อ่างเก็บนํ้าสระสี่ เหลี่ยม) และ จํานวนครัวเรื อนที่ใช้น้ าํ ประปา 4,500 ครัวเรื อน (แผนพัฒนา
สามปี เทศบาลเมืองพนัสนิคม ปี พ.ศ. 2559-2561)
ข้อมูลด้านไฟฟ้ า ปั จจุบนั การดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้ าในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคอําเภอพนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคมรับผิดชอบเฉพาะการจัดให้มีไฟฟ้ าแสงสว่างสาธารณะตาม
ริ มถนนสายต่างๆ และที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยมีขอ้ มูลดังนี้ คือ ครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้ า 4,639 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของพื้นที่ได้รับบริ การทั้งหมด
ไฟฟ้ าสาธารณะ (ไฟฟ้ าส่ องสว่าง) จํานวน 1,248 จุด ครอบคลุมถนน 89 สาย (แผนพัฒนาสามปี เทศบาล
เมืองพนัสนิคม ปี พ.ศ. 2559-2561)
ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ อาชีพของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีดงั นี้ คือ การพาณิ ชยกรรม
และบริ การ 971 ราย การอุตสาหกรรม มีโรงงาน จํานวน 4 แห่ง แรงงานจํานวน 13 คน มีธนาคาร 8
แห่ง มีโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ ง มี ตลาด 5 แห่ง ( มีโครงสร้าง 4 แห่ง ไม่มีโครงสร้าง(ตลาดนัด) 1 แห่ง) และมี
สถานธนานุบาล 2 แห่ ง (เทศบาล 1 แห่ง และ เอกชน 1 แห่ง) ( กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมือง
พนัสนิคม เมษายน 2558)และยังมี กลุ่มทางสังคม/กลุ่มการผลิต ในเทศบาลที่ประกอบอาชีพ มีกลุ่ม SML 10
กลุ่ม และกลุ่มสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 20 กลุ่ม (สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม
งานพัฒนาชุมชน พฤษภาคม 2558)
เนื่องในวันอนามัยโลก 7 เมษายน พ.ศ.2539 กระทรวงสาธารณสุ ขด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัย
โลกได้คดั เลือก 5 พื้นที่นาํ ร่ อง ประกอบด้วย กรุ งเทพมหานคร เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครนครราชสี มา
เทศบาลเมืองพนัสนิคมและเมืองพัทยาให้เป็ นเมืองที่จะได้รับการพัฒนาภายใต้คาํ ขวัญ “บ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่
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อนามัยดี ชีวีสดใส” (Healthy Cities Better Life) ซึ่งเป็ นช่วงการเตรี ยมแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 -2544) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้นาํ แนวคิดเมืองน่าอยู่ มาผนวกใน
หลักการดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อม โดยได้กาํ หนดไว้ในงานเฝ้ าระวังและ พัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ชุมชน เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดําเนินการปรับปรุ ง ยกระดับ และรักษาอนามัยสิ่ งแวดล้อมในเขต
รับผิดชอบ โดยให้ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยผสมผสาน กิจกรรมและงบประมาณที่มีอยูล่ งในพื้นที่เดียวกัน
และกําหนดเป้ าหมายเป็ นรายปี ซึ่งเป็ น การสนับสนุนให้มีการใช้กลยุทธ์เมืองน่าอยูใ่ นเขตเทศบาล ร้อยละ 50 เขต
สุ ขาภิบาล ร้อยละ 25 และเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล ร้อยละ 20 แต่เมื่อกรมอนามัยได้นาํ หลักการเมืองน่าอยู่
มาปฏิบตั ิ พบว่า กระบวนการดําเนินงานต้องมีความต่อเนื่องประกอบกับมีปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ.
2540 จึงทําให้กรมอนามัยเน้นการท างานในเชิงคุณภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันนโยบาย การบูรณาการงานให้เป็ น
จริ ง ก็เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เช่นกัน (ภัสสุรีย ์ คูณกลาง, 2546 หน้า 24)
ในปี พ.ศ.2542 สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ หน่วยงานที่มี
ประสบการณ์และกําลังดําเนินโครงการภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน เพื่อจัดทํา แนวทางในการพัฒนา
เมืองอย่างยัง่ ยืนขึ้น คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ “การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน เมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยู”่ เป็ นมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2542 ตามที่คณะกรรมการ นโยบายกระจายความเจริ ญไปสู่ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ พัฒนาเมืองแห่ งชาติ ตั้งแต่วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 มีอาํ นาจ
หน้าที่ในการกําหนดนโยบายมาตรการ แนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน: เมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยู่ รวมทั้ง
การกํากับดูแลประสานงาน และติดตามผลการดําเนินการ รวมทั้งจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเมือง
แห่ งชาติ
แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืนมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็ นองค์รวม ยึดคนเป็ นศูนย์กลาง อาศัยความ
เข้มแข็งของชุมชนเป็ นรากฐานในการพัฒนามุ่งให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินยั มี
เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มีระบบบริ หารที่ดี ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตดี วิถีชีวิตดี มีความสุ ข
สําหรับการทําเมืองและชุมชนให้น่าอยูท่ ี่สาํ คัญต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนอย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริ หารจัดการและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ที่มุ่งพัฒนา
กลไกและการบริ หารจัดการเมืองและ ชุมชนอย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและความอยูด่ ีมีสุข
ของคนไทย การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ต้องยึดหลักพื้นฐานสําคัญ 2 ประการ ได้แก่
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ประการแรก ต้องคํานึงถึงความเป็ นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยูข่ องแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ตาม
ศักยภาพความพร้อมกับวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมชุมชนนั้น ๆ และเป็ นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจ
ของชาวเมืองชุมชนนั้น ๆ เป็ นผูก้ าํ หนด
ประการทีส่ อง เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยูม่ ี ลักษณะเป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
สามารถแปรเปลี่ยนปรับปรุ งให้ดีข้ นึ เรื่ อย ๆ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง (จีรนันต์ อินท
ฉิ ม, ชุลี อัศวพิชยนต์ และ ศรี นวล วิหครัตน์, 2551, หน้า 7 - 8)2
เมืองน่าอยู่ เป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสุ ขภาพ ทางกาย สุ ขภาพจิต
สุ ขภาพสังคม และพร้อมที่จะร่ วมกันสร้างสรรค์สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมใน การดํารงชีวิตเมืองน่าอยูจ่ ะเป็ น
เมืองที่มีการสร้างสรรค์ และปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยาย
แหล่งทรัพยากรชุมชนโดยให้ประชาชนในชุมชนนั้นมี ส่ วนร่ วมและช่วยเหลือกันและกันเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ
เพื่อให้ได้ศกั ยภาพหรื อคุณภาพที่ดี
เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ คือ การสร้างเมืองสร้างชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีงาน มีเงิน มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี สังคมเกิดความสงบสุ ขภายใต้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด สภาพ
เศรษฐกิจและการเมืองที่มนั่ คง
เมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยู่ หมายถึง ชุมชนที่อยูอ่ าศัยทั้งในเขตเมืองและชนบทที่มี สภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสงั คมที่เอื้ออาทร มีชุมชนเข้มแข็ง มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบ
เศรษฐกิจที่มนั่ คง มีวฒั นธรรม และจิตวิญญาณที่เป็ น เอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน (จีรนันต์ อินทฉิม และคณะ,
2551, หน้า 8)
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จีรนันท์ อินทฉิ ม, ชุลี อัศวพิชยนต์ และศรี นวล วิหครัตน์. (2551). การดําเนินการพัฒนาในด้ าน เมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืนของเทศบาลเมืองพิจิตร

อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร.หน้า 7 – 8.
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องค์การอนามัยโลก (เบญจพร วงษ์วานิช, 2550, หน้า 15)3 ให้ความหมาย เมืองน่าอยูว่ า่ คือ เมืองที่มีความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างสรรค์ และปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ทั้งกายภาพและทางสังคมให้อยูใ่ นสภาพที่
เหมาะสม พร้อมทั้งพยายามขยายทรัพยากรของชุมชน เหล่านี้ให้เพียงพอที่จะส่ งเสริ มให้ประชาชนสามารถ
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีการดํารงชีวิตทุกรู ปแบบเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้
สูงสุ ดเท่าที่จะทําได้
การพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน หมายถึง กระบวนการพัฒนาเมืองเพื่อให้ประชาชนมี คุณภาพชีวติ ที่ดี มี
ความสุ ข ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดความ
เป็ นเอกภาพของเมืองและชุมชน และมีการบริ หารราชการอย่าง โปร่ งใส ยุติธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน (ภัสสุ รีย ์ คูณกลาง, 2546 หน้า 23)4
สรุ ปได้วา่ เมืองน่าอยูน่ อกจากจะหมายถึง เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีการจราจรที่ดี เมืองที่มีภาวะ
มลพิษที่นอ้ ยที่สุด ยังรวมถึงเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพร่ างกายและจิตใจที่มนั่ คง แข็งแรง การมีงานทําและรายได้
ที่เพียงพอต่อการครองชีพ สภาพสังคมที่สงบสุ ข รวมทั้งการมี ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มนั่ คง โดยมี
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วมและสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ ๆ โดยการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมติดตาม
ความสําเร็ จภายใต้การสนับสนุนร่ วมมือ ร่ วมใจ อย่างจริ งจัง และต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็ นเมืองน่าอยูใ่ ห้มี
ความยัง่ ยืนคงอยูต่ ลอดไป
การขับเคลื่อน “เมืองน่าอยู”่ ในแง่ของการพัฒนาประเทศ ริ เริ่ มขึ้นชัดเจนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ภายใต้มุมมองด้านสาธารณสุ ข เนื่องจากได้รับแนวคิดมาจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ที่ริเริ่ มแนวคิด Healthy Cities มาตั้งแต่ปี 2529 โดยเริ่ มการดําเนินงานโครงการเมืองน่าอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครและเมืองนําร่ องต่างๆ ในประเทศไทย ใน2537 รู ปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยูใ่ นยุคแรกๆ เป็ น
การพัฒนาด้านสุ ขภาวะในพื้นที่ชุมชนเมือง ที่เชื่อมโยงกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่ง
3

เบญจพร วงษ์วานิช. (2550). การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลไปสู่ “เมืองน่ าอยู่” กรณีศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. ปั ญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
หน้า 15.
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ภัสสุ รีย ์ คูณกลาง. (2546). ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ กบั การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนใน การพัฒนาเมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน เทศบาลนคร

ขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น. วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุ ข, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.หน้า 23.
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ให้ผบู ้ ริ หารเทศบาลและผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาร่ วมกับชุมชน ด้วยมีวิธีปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างกันออกไป จนเกิดการเรี ยนรู ้ที่จะปรับใช้ให้เหมาะกับบริ บทของแต่ละเมือง
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องประเทศที่ผา่ นมาได้ดาํ เนินควบคู่ไปกับกระแสการพัฒนาของ
ประชาคมโลก ที่ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้มีการ
จัดการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2535 โดยการประชุมครั้งล่าสุ ดใน
ปี 2555 ที่เรี ยกว่า Rio+20 ยังคงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเมืองยัง่ ยืน ด้านการวางผังเมืองอย่างมีส่วนร่ วม ความ
มัน่ คงด้านการตั้งถิ่นฐานและที่อยูอ่ าศัย ระบบขนส่ งที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบท
ส่ วนแนวโน้มการพัฒนาเมืองตามแผนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จะให้ความสําคัญต่อการตรี ยม
พร้อมรองรับความเป็ นเมือง ทั้งด้านการบริ หารจัดการ ด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงข่าย
การคมนาคมขนส่ ง การให้บริ การสาธารณะที่มีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุน่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็ นกรณี ศึกษา ซึ่ง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้จดั ตั้งตามขึ้นพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล โดยตั้งอยูท่ อ้ งที่ตาํ บลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่
ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร 87 กิโลเมตร ห่ างจากตัวจังหวัดชลบุรี 22 กิโลเมตร และห่ างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 28
กิโลเมตร มีพ้นื ที่ 2.76 ตร.กม. หรื อประมาณ 1,715 ไร่ ประชากร 10,989 คน (เมื่อเริ่ มก่อตั้งมีประชากรประมาณ
5,000 คนเศษ) บ้าน 4,694 หลังค่าเรื อน (แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองพนัสนิคม ปี พ.ศ. 2559-2561)
จากการเป็ นเมืองนําร่ องภายใต้คาํ ขวัญ “บ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ อนามัยดี ชีวีสดใส” ในปี 2539 เทศบาล
เมืองพนัสนิคมได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่สะอาด มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศไทย และ
เป็ นแรงผลักดันให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม ส่ งเข้าประกวดประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ในปี พ.ศ. 2555 ใน
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และต้องยึดหลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นพื้นฐาน ได้แก่ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมี ภูมิคุม้ กันที่ดี5 กล่าวคือ
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สํานักส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม. คู่มอื การประเมินเทศบาลน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน พ.ศ. 2555. หน้า 14
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1. เมืองอยูด่ ี คือ เมืองที่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย คนในเมืองอยูร่ ่ วมกันภายใต้วินยั มีโครงสร้าง
พื้นฐานในเมืองที่ได้มาตรฐานและเอื้อต่อผูพ้ ิการและด้อยโอกาส มีความปลอดภัย มีความมัน่ คงด้านที่อยูอ่ าศัย
และมีเศรษฐกิจเมืองดี
2. คนมีสุข คือ การที่คนในเมืองมีสุขภาพที่ดีซ่ ึงรวมถึง สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพใจที่สามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้ปกติสุข ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม รวมถึงการได้รับสวัสดิการ และการ
พิทกั ษ์สิทธิที่เหมาะสมครอบครัวมีความอบอุ่น เกิดเป็ นชุมชนที่มีความเอื้ออาทร ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นอกจากนี้ควรได้รับโอกาสในการเข้าร่ วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางสังคม หรื อกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรื่ นรมย์
เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในเมือง
3. สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน คือ เมืองที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองให้
คงไว้ซ่ ึงระบบนิเวศที่ดี คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน พื้นที่สีเขียว รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี ตอ้ งได้รับการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ของเสี ยหรื อมลพิษที่เกิดขึ้นในเมืองต้องได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนมีวิถีการใช้ชีวติ และการบริ โภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
4. เทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และพัฒนา คือ การเรี ยนรู ้และพัฒนาเป็ นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน หากเทศบาลเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้และพัฒนาจะช่วยให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทํางานที่มี
ประสิ ทธิภาพและผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผล โดยการส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ
รอบรู ้มีสาํ นึกที่ดีในการทํางาน มีความคิด ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ รวมถึงการทํางาน
เป็ นทีม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ประสบการณ์และทักษะการทํางานร่ วมกัน นอกจากนี้ควรเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรหรื อทีมทํางานได้มีโอกาสในการตัดสิ นใจ ได้แสดงความคิดเห็น หรื อทัศนคติเพื่อส่ งเสริ มให้
เกิดความคิดริ เริ่ ม และสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งขึ้น
5. การบริ หารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล คือการบริ หารจัดการที่ดีเป็ นรากฐานของการพัฒนา
คนให้ดาํ รงชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ธรรมาภิบาลจึงถูกนํามาเป็ นหลักในการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความ
สงบสุ ขโดยยึดหลักพื้นฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรมในการทํางาน หลักคุณธรรม จริ ยธรรม หลักความ
รับผิดชอบต่องานและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา หลักความโปร่ งใสในการบริ หารงาน หลักการมีส่วนร่ วม และ
หลักการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
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ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องศึกษาการบริ หารการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ว่าทํา
อะไร ทําอย่างไร จึงได้ถือว่าเป็ นเทศบาลเมืองที่มีค่าดัชนีความน่าอยูส่ ูงสุ ด ในมิติการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่ งความสําเร็ จของการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน ของเทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
3. วิธีการศึกษาและการเก็บข้ อมูล
การศึกษาเรื่ อง การบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน กรณี ศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ศึกษาเฉพาะกรณี พ้นื ที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งคณะผูศ้ ึกษา
ทําการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เก็บข้อมูลโดยวิธีสงั เกต และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในพื้นที่การศึกษา
ในครั้งนี้ดาํ เนินการศึกษา 2 แบบ คือ
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูล จากเอกสารต่างๆ ทั้ง
ที่เป็ นทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางราชการเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับของ
นโยบายการการบริ หารการพัฒนาเมืองในมิติเมืองสะอาดน่าอยู่ เอกสารเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบตั ิของใน
ประเทศ และต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา เพื่อประกอบการพิจาณาการในการจัด
การศึกษาการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2. การเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม(Field Research) โดยใช้
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูเ้ กี่ยวข้องกับ
กลุ่มหลักได้แก่ ผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรง (Direct Stakeholders) คือ ผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่
ศึกษา ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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4.ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้คณะผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการกําหนดขั้นตอนการศึกษาไว้ตามลําดับ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ได้ทาํ การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูล
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสาร วารสาร หนังสื อที่เกี่ยวกับการบริ หารการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน
กรณี ศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผูศ้ ึกษาได้เตรี ยมความพร้อมในการเข้าไปสอบถาม และสัมภาษณ์
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ หาร ทั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล รองนายกเทศมนตรี
เทศบาล ที่ปรึ กษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี กลุ่มที่สอง พนักงานเทศบาล และกลุ่มที่สาม ภาคประชาชน
โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะผูศ้ ึกษาได้ขอหนังสื อจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เข้าไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี
ขั้นตอนที่ 2 นําหนังสื อจากสถาบันพระปกเกล้าไปแสดงแก่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี พร้อมกําหนดเรื่ องวัน เวลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 ภายหลังได้รับความอนุเคราะห์ คณะผูศ้ ึกษาจึงเข้าไปเก็บข้อมูลตามวัน เวลา และ
สถานที่กาํ หนด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบถึงตัว เป็ นการพูดคุยอย่างเป็ นทางการถึงการเชื่อมโยงนโยบายสู่ภาค
การปฏิบตั ิ โดยถามคําถามที่เตรี ยมไว้เป็ นแบบทางการ เป็ นข้อๆ เป็ นประเด็นๆ ไป
ขั้นตอนที่ 4 เก็บข้อมูลจากประชาชน โดยใช้วิธีการอํานวยการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
(Self-Administered Questionnaire) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผตู ้ อบแบบสอบถาม และเพื่อให้ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาครบถ้วนตามจํานวนที่กาํ หนด
ขั้นตอนที่ 5 นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คณะผูบ้ ริ หาร พนักงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
และประชาชน มาวิเคราะห์และแปลความหมายด้วยวิจารณญาณของคณะที่ศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนําแบบสอบถามที่ได้จากประชาชน มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
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5. แผนการดําเนินงานการศึกษา
กิจกรรม

ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60

1. ส่ งเค้าโครงการจัดทําเอกสารวิชาการ
กลุ่ม(Proposal)
2. พบอาจารย์ที่ปรึ กษา ครั้งที่ 1
3. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1
4. พบอาจารย์ที่ปรึ กษา ครั้งที่ 2
5. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2
6.พบอาจารย์ที่ปรึ กษา ครั้งที่ 3
7.ประชุมกลุ่มเพื่อเตรี ยมการนําเสนอ
8.นําเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม 8
9.การนําเสนอผลงานทางวิชาการ รุ่ น
ปบถ.3
10.ส่ งเอกสารวิชาการกลุ่ม 8 ฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 1 แผนงานการดําเนินการศึกษา
6. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้รับทราบถึงการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในมิติปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการบริ หารการพัฒนาเมืองในมิติเมืองสะอาด ที่ยงั่ ยืน
2. ทําให้ทราบถึงนโยบายและลักษณะการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี เพื่อนําผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการบริ หารงานและการวางแผนการพัฒนาเมือง
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
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3. สมารถนําผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเมืองน่าอยูก่ บั ท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ และ
การเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารการพัฒนาเมืองพนัสนิคม ตามความเหมาะสมในอนาคตต่อไป
7. นิยามศัพท์ เฉพาะ6
เมืองน่ าอยู่ หมายถึง เมืองที่คนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี รู ้สึกมีความสุ ขในการอยูใ่ นเมืองท่ามกลางสิ่ งแวดล้อม
ยัง่ ยืน
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หมายถึง การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของประชาชนและคนรุ่ นใหม่ต่อไป
อย่างไม่รู้จบ
.............................................
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