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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการในการบริการ
สาธารณะของเทศบาล ท่ีมาจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักผานการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น และความสอดคลอง กับงบประมาณ สภาพปญหา ความจําเปน ความเดือดรอน  
ความตองการ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ แผนงาน และผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
รวมถึงความสอดคลองของแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางเมือง ใชการวิจัยเอกสารและ 
การสัมภาษณผูใหขอมูล จํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบวาการบริการสาธารณะที่เทศบาลตําบล 
บางเมืองดําเนินงานนั้น มาจากการกระจายอํานาจ และเทศบาลตําบลบางเมืองไดนํามากําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง
สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําปญหาและ 
ความตองการของประชาชนบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบางเมือง และการจัดสรร
งบประมาณ โดยเทศบาลตําบลบางเมืองมุงเนนจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางเมืองมากที่สุด มีการดําเนิน
โครงการท่ีเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง ประชาชนสามารถมองเห็นการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบางเมืองเปนรูปธรรมได เนนการสรางคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพ สรางรายไดของประชาชนเปนหลัก และการดําเนินงานโครงการพัฒนาตาง ๆ 
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของเทศบาลตําบลบางเมืองที่กําหนดไว ไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายนั้น ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ระเบียบขอกฎหมายที่ปรับปรุง
ขึ้น ขาดบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดาน 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม,การประชาคม,แผนพัฒนาเทองถ่ิน 
 

บทนํา 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไวใน 

หมวด 9 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 282 ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแก
ทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และในมาตรา 284 
ไดบัญญัติวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ ฉะนั้น เทศบาลตําบลบางเมือง ซึ่งมีสถานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

                                                
*บทความนี้เรียบเรียงจากการคนควาอสิระเรื่อง การดําเนนิงานบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบางเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562         
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เจตนารมณดังกลาว จึงมีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามประกาศ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 พรอมทั้งแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น รวมถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น (รัฐธรรมนูญนูญแหงราชอาณาจักร, 2540, หนา 77) ท้ังนี้ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใดนั้น
ยอมขึ้นอยูกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ การเขาใจถึงปญหา และความสามารถในการแกไข
ปญหานั้น ๆ ไดอยางตรงประเด็น ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางเมืองเปนสวนหนึ่งใน 
การกําหนดนโยบายสาธารณะอีกดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีบทบาทในการเปดโอกาส
ใหกับประชาชนมีสวนรวมการกําหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบาง
เมืองแจงความประสงคผานการประชาคมทองถิ่น และนําความตองการของประชาชนมาจัดทํา
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่งจะทําใหการพัฒนาทองถิ่นในดานตาง ๆ สําเร็จตรงตามความตองการ
ของประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง และนําความเจริญมา 
สูประเทศไทย 

เทศบาลตําบลบางเมืองมีฐานะเปนนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 18 กุมภาพันธ  2596 เดิมเทศบาลตําบลบางเมืองมีฐานะเปน
สุขาภิบาลบางเมือง และไดรับการจัดต้ังเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 และไดมีการยกฐานะเปน
เทศบาลตําบลบางเมือง เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 พรอมกับสุขาภิบาลอื่น ๆ จํานวน 980 แหง 
ซึ่งโครงสรางของเทศบาลนั้น  ประกอบดวยฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร โดยทั้งสองฝายนั้น  
ตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ. 2545 โดยตรง ซึ่งเทศบาลตําบลบางเมือง มีหนาที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ในเขตเทศบาล การ
กําหนดนโยบายตาง ๆ จึงเปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ซึ่งเทศบาลตําบลบางเมืองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นเปนอยางมาก ภายใตพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  
พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

การกําหนดนโยบายที่มาจากความตองการของประชาชนนั้น จะสงผลตอผูกําหนดนโยบาย
หรือผูบรหิารทองถ่ินวานโยบายนั้นดีหรือไม ถานโยบายนั้นดีจะสงผลใหผูกําหนดนโยบายไดรับความ
เชื่อถือและไดรับคะแนนนิยมจากประชาชนตอ ๆ ไป สามารถมีโอกาสดํารงตําแหนงในการบริหาร
ทองถิ่นตอไปอีก  จะเห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีอํานาจหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะ ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ในการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนสูงสุด เทศบาลตําบลบางเมืองเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งที่มี
หนาที่ดังกลาว รวมทั้งตองอาศัยการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการเพื่อให
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางเทจริง (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2563,  
หนา 4) 

การศึกษานี้ ผูวิจัยเปนผูไดรับบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบางเมือง และมีความสนใจ
ในกระบวนการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง ซึ่งผูวิจัยไดจํากัดขอบเขต โดยผูวิจัย
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ทําการศึกษาเทศบาลตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปนการศึกษาการดําเนินการของ
เทศบาลนับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 
บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบางเมือง รวมไปถึงสภาพปญหา การรับรูปญหา การจัด
ความสําคัญของปญหาท่ีกอใหเกิดการกําหนดนโยบาย แผนงานโครงการ ความสอดคลองทาง 
ดานงบประมาณ  และผูวิจัยยังคาดหวังวาจะนําผลของการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ไปเปนขอมูลเพื ่อ
เสนอแนะ และเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางเมือง หรือ
แนวทางใหประชาชนไดศึกษาการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง 
สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการในการบริการสาธารณะของเทศบาล  
และความสอดคลองกับงบประมาณ สภาพปญหา ความจําเปน ความเดือดรอน ความตองการ  
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ แผนงาน และผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบดวย 

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ
ตาง ๆ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ คูมือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวความคิด 
ทฤษฏีและผลงานวิจัย ที่เก่ียวกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ การมีสวนรวมของประชาชน
ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบไม
เปนทางการ (informal interview) (สุภางค จันทวานิช, 2561 ,หนา 77) จากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 
5 คน ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวของโดยตรงและมีความรู ความเขาใจในประเด็นการกําหนดนโยบายเปน
อยางดี ประกอบดวยรองปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน 
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ จํานวน 1 คน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 คน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบดวยกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ (Anderson  
อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 5-8) 
 1. การกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบายสาธารณะ
นั้นเริ่มตนมาจากการวิเคราะหลักษณะสภาพของปญหาสาธารณะวา ปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาอะไร 
เกิดขึ้นกับคนกลุมใด มีผลกระทบตอสังคมอยางไร จนเกิดเปนสิ่งท่ีเปนประเด็นถกเถียงกันของสังคม
แตยังไมเปนประเด็นปญหา (Public Issue) หรือเปนสิ่งที่เปนปญหาของสังคม (Public Problem) 
 การระบุปญหาท่ีชัดเจน เปนพื้นฐานในการกําหนดวัตถุประสงค เพื่อแกปญหาใหสอดคลอง
กับสภาพของปญหาสาธารณะ การกอตัวนโยบายสาธารณะ จึงเริ่มตนสถานการณที่เกิดนโยบาย 
(Public Issue/Public Problem) ตระหนักและระบุปญหา กลั่นกรองปญหา จัดระเบียบวาระ
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นโยบาย กําหนดวัตถุประสงคโดยปญหาสาธารณะจะกลายเปนประเด็นเชิงนโยบายหรือเขาสูวาระ
และไดรบัความสนใจจากผูกําหนดนโยบายสาธารณะ ตองมีคุณลักษณะดังน้ี 
 1) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือความรุนแรงทางการเมือง เชน ปญหาน้ําทวม ภัยแลง     
ไฟปา เปนตน 
 2) มีการแตกตัวขยายวงกวางออกไป เชน ปญหาความเปนเมือง เปนตน 
 3) เปนที่นาสนใจของสื่อมวลชนทั่วไป เชน ปญหาอาชญากรรม แรงงานเด็ก เปนตน 
 4) มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม เชน ปญหามลภาวะเปนพิษ เปนตน 
 5) มีลักษณะทาทายตออํานาจและความชอบธรรมของรัฐ เชน ปญหาการแบงแยกดินแดน  
ปญหา ปญหาการกอการราย เปนตน  
 6) เปนเรื่องรวมสมัย เชน ปญหาการจราจร ปญหาการเงินอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 เมื่อทราบถึงลักษณะปญหานโยบายท่ีชัดเจนแลว จะตองกําหนดวัตถุประสงค ในการแกไข
ปญหาใหชัดเจน โดยการกําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย สามารถทําใหทราบถึงลําดับความสําคัญ
ของนโยบายที่จะตองทํา และการเลือกใชนโยบายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการ นอกจากนี้
วัตถุประสงคยังเปนปจจัยกําหนดทิศทางของทางเลือกนโยบายท่ีจะนําไปปฏิบัติใหสําเร็จ และเปน
เกณฑในการประเมินผลสําเร็จของนโยบายวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด
 2. การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) เปนขั้นตอนท่ีสองของกระบวนการนโยบาย  
ซึ่งการกําหนดนโยบายถือไดวาเปนจุดเริ่มตน ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมการเมืองและบริหารอ่ืน ๆ 
ตามมา การกําหนดนโยบายสาธารณะในปจจุบันไมใชเปนภารกิจผูกขาดที่เปนของรัฐโดยเฉพาะ  
ผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ 
และองคกรอิสระตาง ๆ 
 3. การตัดสินนโยบาย (Policy Decision) หมายถึง การเลือกวิถีทางหรือแนวนโยบายท่ี
เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามตองการ รวมถึงนโยบายเทคนิคและกลยุทธตาง ๆ 
ที่สามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี หลักจริยธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอคานิยมที่เปนรากฐาน
สําคัญในการเลือกนโยบาย รูปแบบการตัดสินใจนโยบายพิจารณาไดจากลักษณะดังตอไปนี้  

1) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถในการทําใหนโยบายนั้นบรรลุ
เปาหมายของทางเลือก 

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงความสามารถในการผลิตผลผลิต โดย
เปรียบเทียบจากตนทุน หรือสามารถบริหารจัดการทรพัยกรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหคุมคามากที่สุด 

3) ความพอเพียง (Adequacy) หมายถึงความสามารถของการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายภายใตเงื่อนไขของทรพัยากรที่มีอยู 

4) ความเปนธรรม (Equity) หมายถึงการกระจายตวัของผลการดําเนินการตามนโยบาย
ตอประชาชนในสังคมทฤษฎีความเปนธรรมในนโยบาย/ความหมายนโยบายสาธารณะที่ดี 

5) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึงความสามารถในการเติมเต็มความ
ตองการของประชาชนกลุมตาง ๆ 

6) ความเหมาะสม (Appropriateness) หมายถึงการพิจารณาเชิงคุณคาและความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ 
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 4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) หมายถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ของกระบวนการขององคการท่ีตอเนื่องโดยปฏิสัมพันธระหวางเปาหมายและกลยุทธของนโยบายกับ
สภาพขององคการที่รับผิดชอบในการดําเนินการใหสําเร็จลุลวง คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายนโยบาย โดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอมระหวาง
เปาหมาย และกลยุทธที่กําหนดไวกับขอจํากัด เงื่อนไข และสภาพแทจริงของหนวยปฏิบัติ 
 5. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เปนกระบวนการเพื่อใหทราบผลวา  
การนํานโยบายปสูการปฏิบัติเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคหรือไม ในกรณีที่ไมเปนไปตาม
เปาหมายจะไดมีการปรับแผน/แผนงาน/โครงการ ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคมากข้ึน  
เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหรูวาแผน/แผนงาน/โครงการ นั้นควรจะดําเนินการตอไปหรือยุติ 

 

ภาพ 1 แผนภาพวงจรนโยบายสาธารณะ (Public Policy Cycle) 
 

 
 
 

ที่มา : Anderson (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 5-8) 
 
ตัวแบบและกรอบแนวคิด 

ทั้งนี้แนวความคิดระบบการเมืองซึ่งเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบดวย
สวนตาง ๆ ดังนี้  (Easton อางถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หนา 74-75) 

สภาพแวดลอม (environment) หมายถึง สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธพลตอระบบ
การเมือง 

สิ่งที่ใสเขาไปในระบการเมือง (input) แยกเปนขอเรียกรองท่ีมีตอระบบ (demands) และ
การยอมรับหรือการสนับสนุนท่ีสมาชิกมีตอระบบ (support) 

  

 

 

  

การกอตัวนโยบาย 
(policy formation) 

การประเมินนโยบาย 
(policy evaluation) การกําหนดนโยบาย 

(policy formulation) 

การนาํนโยบายไปปฏิบัติ 
(policy implementation) 

การตัดสินใจ 
(policy decision) 
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ระบบการเมือง (the political system) หมายถึง ระบบความสัมพันธและพฤติกรรม
ทางการเมืองรวมตลอดถึงสถาบันและโครงสรางทางการเมืองท่ีทําหนาที่ในการจัดสรรสิ่งที่มีคาใน
สังคม 

ผลลัพธที่ออกมาจากการทํางานของระบบการเมือง (output)   เชน นโยบาย การตัดสินใจ 
การดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาล 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) หมายถึง ผลสะทอนอันเนื่องมาจากการทํางานของระบบ
การเมืองอันจะนําไปสูการสนับสนุน หรือการตั้งขอเรียกรองใหมตอระบบการเมือง ถาระบบการเมือง
สามารถตอบสนองตอขอเรียกรองตาง ๆ ได ก็จะไดรับการสนับสนุนจากสมาชิก ระบบก็อยูรอด  
หากเปนไปในทางตรงกันขามระบบก็เสื่อมสลายไป 
ภาพ 2 ภาพตัวแบบและแนวความคิด David Easton 

 
ที่มา : Easton (อางถึงใน ชลดิา ศรมณี, 2562, หนา 74-75) 
 

สําหรับปจจัยกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(อางถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ, 2563, หนา 35-37) อธิบายวา มีปจจัยหลายประการที่กําหนด
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 

1) ประเภทของนโยบาย นโยบายที่มุ งหวังจะใหบรรลุวัตถุประสงคที่ เ ก่ียวของกับ 
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย จะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จมากกวานโยบายท่ีมุงหวัง 
การเปลี่ยนแปลงมาก อยางไรก็ตามนโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงมากๆ แตมีความเห็นพอง
ตองกันในวัตถุประสงคสูง จะประสบความสําเร็จมากกวานโยบายที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย แตมีความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคนอย นอกจากนี้ การรับรูประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมก็เกิดขึ้นจากนโยบาย และความสอดคลองระหวางนโยบายนั้นกับคานิยม ประสบการณและ
ความตองการของผูที่จะไดรับผลกระทบจากนโยบายนั้น มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
นโยบายดวยเชนกัน 

2) วัตถุประสงคของนโยบาย นโยบายที่มโีอกาสสําเร็จสูงจะตองเปนนโยบายท่ีมีวัตถุประสงค
ชัดเจน มีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียว กันงายตอผูที่จะนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติ และมีดัชนี 
ชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจนและความสามารถวัดไดจริง นอกจากน้ีความสอดคลองในการแปล

ระบบราชการ 

การนํานโยบาย 

ไปสูการปฏิบตั ิ

 
 
 
 
 

สิ่งที่ใสเขาไป 
นโยบายของฝายการเมือง 

 
 
 
 

สิ่งที่นาํออกผลผลิต
และการบริการ 

 
 
 
 
 

สภาพแวดลอม/ระบบนิเวศวิทยา 

 
 

ขอมลูยอนกลับ 
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ความหมายของวัตถุประสงคนโยบายจะตองไมขัดแยงกัน เพราะหากแหลงขอมูลเดียวกันใหขอมูลที่
ขัดแยงกันเองการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบายนั้นเปนเรื่องยาก 

3) ความเปนไปไดทางการเมือง นโยบายท่ีมีการเจรจากับเอกชนอยูเสมอ มีโอกาสที่จะ
ประสบปญหาเมื่อนํามาปฏิบัติ  ในขณะที่นโยบายซึ่งไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากกลุม
ผลประโยชนและบุคคลสําคัญในวงการรัฐบาล/รัฐสภารวมถึงชนชั้นนํา สื่อมวลชน และผูมีสิทธ์ิออก
เสียงเลือกตั้ง มีโอกาสประสบความสําเรจ็มาก 

4) ความเปนไปไดทางเทคนิคหรือทฤษฎี นโยบายที่มีลักษณะไมยุงยากสลับซับซอนและมีผิว
และมีผูเกี่ยวของในการดําเนินการไมมากนัก จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติมากกวา
นโยบายที่มีโครงสรางที่สลับซับซอน มีผูคนหรือมีหนวยงานมาเกี่ยวของมากมาย นโยบายที่ตองการ 
ใหผูปฏิบัติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่เคยทําอยูจนเคยชิน มีโอกาสที่จะประสบปญหาในการ 
นําไปปฏิบัติ รวมถึงกรอบการมองปญหาที่ถูกตองมีความสําคัญมากตอความสําเร็จในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่กําหนดข้ึนมาเพื่อแกปญหาวิกฤตการณเฉพาะหนา หรือ 
เพื่อตอบสนองแรงกดดันทางการเมืองในขณะนั้น หากกรอบการมองปญหาที่เกิดข้ึนไมถูกตอง 
นโยบายนั้นมีโอกาสประสบความลมเหลวสูง นอกจากน้ีเทคโนโลยีท่ีจะนําไปใชปฏิบัติตามนโยบาย
ตองเปนเทคโนโลยีที่สอดคลองกับสถานการณหรือภาวะแวดลอมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

5) ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความสําเร็จจะตองไดรับการสนับสนัน
ทางทรัพยากรทั้งดานการเงินและงบประมาณ รวมถึงกําลังคนและคุณภาพของคน (ความรูทาง 
ดานเทคนิค) อยางเต็มที่ นอกจากนี้ปจจัยทางดานการบริหารอื่นๆ (ทรัพยากรทางดานการบริหาร) 
จะตองไดรับการสนับสนุนและมีจํานวนที่เพียงพอตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอีกดวย 

6) ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ประเภทของหนวยงาน (หนวยงานที่มีอยู
เดิม/หนวยงานจัดตั้งใหม) มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย โดยการมอบหมาย
ใหแกหนวยงานที่มีอยูแลวและสนับสนุนนโยบายนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวา 
การมอบหมายนโยบายใหแกหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม เน่ืองจากมีความพรอมดานทรัพยากรและ
บุคลากรมากกวา นอกจากนี้หนวยงานที่มีโครงสรางและลําดับข้ันการบังคับบัญชานอย และ 
ปจจัยอื่นๆ เชนภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง ความสัมพันธของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติกับหนวยงานท่ี
กําหนดนโยบายมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และการสื่อสารแบบเปดโอกาส/เปดกวาง มีผลให 
การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จมากกวา 

7) ทัศนคติที่มีตอวัตถุประสงคของนโยบาย ทัศนคติ ความผูกพัน ความขัดแยง ระหวาง
คานิยมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย ผลกระทบที่มีตองาน
อํานาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชนของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

8) ความสัมพันธระหวางกลไกตางๆ ที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ หากมีจํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของมาก และหนวยงานนั้นมีวัฒนธรรมองคการท่ี
แตกตางกัน บางครั้งอาจทําใหเกิดปญหาดานการประสานงาน จนทําใหการนํานโยบายปฏิบัติมีปญหา
ได นอกจากนี้ในเรื่องของจํานวนมากนอยของจุดตัดสินใจ (clearance points) ถาหากจํานวนจุด
ตัดสินใจมีมาก ความลาชาในการปฏิบัติงานก็จะมีมากขึ้นดวย 
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สําหรับปจจัยลักษณะความสัมพันธดั้งเดิมระหวางหนวยงานที่รวมกันปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามนโยบาย จะมีสวนสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย ถาหนวยงานเหลานั้นมี
ความรวมมือกันหยางดีมากอนในอดีต จะสงผลใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปดวยดี หากในอดีต
เคยมีความขัดแยงกันมากอน ก็จะพาไปสูปญหาในการปฏิบัติไดนอกจากนี้การแทรกแซงจาก
หนวยงานระดับบน จะกอใหเกิดปญหาอยางมากตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
การมีสวนรวมของประชาชนกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ในมิติองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนการเปดใหประชาชนเขาไปรวมในการกําหนดกฎเกณฑ นโยบาย กระบวนการบริหารและ

ตัดสินใจของทองถ่ิน เพื่อผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง ทั้งนี้ตองอยูบนพื้นฐาน

ของการที่ประชาชนจะตองมีอิสระทางความคิด มีความรูความสามารถในการกระทํา และมีความเต็ม

ใจที่จะเขารวมตอกิจกรรมน้ัน ๆ โดยหลักการการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีลักษณะการเขา

รวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุด ไมใชเปนการจัดเวทีการมีสวนรวมครั้งเดียว ตัวอยางเชน  

ในแกปญหาของชุมชน ควรเปดใหประชาชนเขารวมตั้งแตเริ่มตนของการแกไขปญหาจนจบ

กระบวนการแกไขปญหานั้น เริ่มตั้งแตการมีจิตสํานึกเปนของตนเอง รูวาสิ่งที่ตองแกไขปญหาน้ันก็คือ

ปญหาของตนเอง และถือเปนภาระหนาที่ของตนในฐานที่เปนสวนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนท่ีตนอยู 

รวมคิดดวยกันวาอะไรที่เปนปญหาของชุมชน มีสาเหตุอยางไร และจะจัดลําดับความสําคญัของปญหา 

เปาหมายอยางไร และควรท่ีจะจัดการกับปญหาใดกอนและหลัง รวมกันวางแผนการดําเนนิงาน วาจะ

จัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบงงานกันอยางไร ใชงบประมาณมากนอยเพียงใด จะจัดหา

งบประมาณมาจากที่ไหนและใครจะเปนผูดูแลรักษา รวมกันดําเนินงาน ประชาชนจะตองเขารวม

กิจกรรมดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความรูความสามารถของตนเอง รวมการติดตามประเมินผล

ตลอดเวลาท่ีทํางานรวมกันประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรคและรวมกัน

ในการหาทางแกไขปญหาเพื่อใหกิจกรรมดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ตั้งไว รวมรับ

ผลประโยชนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนแลว ยอมที่จะไดรับผลประโยชน

รวมกัน ซึ่งอาจไมจําเปนจะตองอยูในรปูของเงนิ วัตถุสิ่งของ แตอาจเปนความสุขสบาย ความพอใจใน

สภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน (อรทัย กกผล, 2552, หนา 17-18) 

ผลการวิจัย 
ตามท่ีผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไววาการดําเนินงานบริการสาธารณะของ

เทศบาลตําบลบางเมือง ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ประกอบดวย การกําหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการในการบริการสาธารณะของเทศบาล และความสอดคลองกับงบประมาณ สภาพ
ปญหา ความจําเปน ความเดือดรอน ความตองการ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ แผนงาน 
และผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ในประเด็นดังน้ี 

(1) การกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง และความสอดคลองกับของแผนพัฒนา
จังหวัดสมทุรปราการ  
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(2) การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง ประชาชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบางเมือง  

(3) ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางเมือง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
ผลการวิจัยโดยแยกออกเปน 3 ประเด็น เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
ประเด็นแรก การกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง และความสอดคลองกับของ

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  
การกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบางเมือง มาจากความตองการของประชาชนเปนหลัก 

ภายใตพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และมีการกําหนดยุทธศาตร 
การพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเมือง 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ (1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
(2) การพัฒนาดานสง เสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนัทนาการ  
(3) การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (4) การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม การรัษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง (5) การพัฒนาดานการเมืองและการ
บริหาร (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลตําบลบางเมือง, 2562, หนา 66-68)  
ซึ่งทั้ง 5 ยุทธศาสตรนี้ ตองดําเนินภายใตกระจายอํานาจจากบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และตองดําเนินกิจการตามภารกิจที่ไดมอบหมาย  และตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 และการจัดทํา เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นให
ผานกระบวนการประชาคมทองถิ่นเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองตอเนื่องของยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(พ.ศ. 2561-2580) ภายใตโครงการท่ีสอดคลองกันแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
เทศบาลตําบลบางเมือง ดําเนินโครงการท่ีสอดคลองทั้งยุทธศาตรจังหวัด และยุทธศาสตรชาติ 20 
(พ.ศ. 2561-2580) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลตําบลบางเมืองที่ 3 การพัฒนา 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการแกไขปญหา 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลบางเมือง, โครงการจางเอกชนเก็บ 
ขยะมูลฝอยและกวาดถนนพื้นท่ีโซน 2  

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลตําบลบางเมืองที่ 2 การพัฒนา 
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 2 โครงการ  
คือ โครงการอบรมความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ, โครงการ
อบรมทางดานสาธารณสุขในกลุมเสี่ยง และสอดคลองยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คือโครงการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลตําบลบางเมืองที่ 1 การพัฒนา 
ดาน โครงสรางพื้นฐาน จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการติดตั้งปายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตําบล
บางเมือง, โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําจากถนนหนาหมูบานทรัพยยั่งยืนลงคลองมหาวงศ  และ
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สอดคลองยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คือ โครงการกอสรางถนน 
คสล.และวางทอระบายไดพรอมบอพัก คสล. ซอยอยูสุข 9 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลตําบลบางเมืองที่ 5 การพัฒนา 
ดานการเมืองและการบริหาร จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น, โครงการกิจกรรมเวทีชาวบาน และสอดคลองยุทธศาสตรชาติท่ี 4 ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม คือโครงการกิจกรรมเวทีชาวบาน และสอดคลองยุทธศาสตรชาติ
ที่ 6 ดานการเมืองและการบริหาร คือ โครงการปองการและการปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
ราชการโดยใชกลไกทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตรเทศบาลตําบลบางเมืองที่ 4 การพัฒนา 
ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง จํานวน 2 
โครงการ คือ โครงการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนดานสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน, 
โครงการฝกอบรมการปองกันอัคคีภัยเบื้องตนในสถานศึกษา และสอดคลองยุทธศาสตรชาติที่ 1  
ดานความมั่นคง จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนดานสาธารณภัยโดย
อาศัยชุมชนเปนฐาน สอดคลองยุทธศาสตรชาติท่ี 5 ดานการสรางการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม คือโครงการแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
เทศบาลตําบลบางเมือง 

ประเด็นที่สอง การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง ประชาชน 
ผูนําชุมชน สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบางเมือง ผูวิจัยสามารถสรุปผลได
ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

การวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเมือง 
จังหวัดสมทุรปราการ ดังนี้ 

1) เทศบาลตําบลบางเมืองมีการจัดโครงการใหความรู และสนับสนุนการมีสวนรวม
เก่ียวกับการจัดทาํแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ินใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 

2) เทศบาลตําบลบางเมืองมีการจัดประชุมประชาคมตามชุมชนตาง ๆ ภายใตโครงการเวที
ชาวบาน หรือการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือนําปญหาความตองการของประชาชนเขาบรรจุลงใน 
แผนชุมชน และเปนขอมูลพื้นฐานใหประกอบแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางเมือง 

3) ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางเมืองไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเมือง โดยผานการเปนคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลบางเมือง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเมือง 

4) เทศบาลตําบลบางเมืองสนับสนุนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางเมืองใหมีสวนรวม
ในการดําเนินการของเทศบาลตําบลบางเมือง มีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินการโครงการตาง ๆ ของเทศบาลเสมอ หรือโดยเสนอคํารองผานทางสํานักงานเทศบาล
ตําบลบางเมือง ผานทางเว็บไซต เฟสบุค หรือไลนเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบางเมือง 
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2. ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
ตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

1) ประชาชนสวนยังขาดความเขาใจมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไมใหความ
สนใจ และไมตระหนักวาชุมชนเปนของตนเอง การมีสวนรวมของประชาชนที่นอยนิดไมสามารถ
พัฒนาอะไรได จึงสงผลใหเทศบาลตําบลบางเมืองไมไดรับความรวมจากประชาชนในการประชาคม
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และเทศบาลตําบลบางเมืองมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดประให
ไดตามสัดสวนที่กําหนดในหนังสือสั่งการกระทรวงมหาไทย ที่  มท 0801.2/ว 0600 ลงวันท่ี  
29 มกราคม 2559 

2) เทศบาลตําบลบางเมืองอยูในเขตอุตสาหกรรมดังนั้น ประชาชนสวนใหญที่อยูใน 
วัยทํางาน ประกอบอาชีพหลักคือทํางานบริษัทเอกชนจึงไมมีเวลาในการเขารวมประชาคมตางๆ 

3) ขอกําหนดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีความซับซอน และยุงยากทําใหไมสามารถ
ดําเนินการไดดวยรอบคอบ อาจมีความบกพรองในการดําเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ฉะน้ันตอง
อาศยัความรู และทักษะ ประสบการณดําเนินตามขอกําหนดตาง ๆ  

ประเด็นที่สาม ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางเมือง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
ผูวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ การวิจัยพบวา  

1. การใหความสําคัญของการดําเนินงานบริการสาธารณะการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
บางเมือง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 นั้น ผูบริหารเทศบาลตําบลบางเมือง ใหความสําคัญใน
การจัดสรรงบประมาณรายจายในยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการมากกวายุทธศาสตรดานอ่ืน 

 
ภาพ 3 กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 
 
ซึ่งในยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ มีเปาประสงค คือ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อพัฒนา 
ดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูทั้งในและนอกระบบตลอดชีวิต เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหอยูสืบไป เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อใหเด็กและเยาวชน
มี อุปกรณกีฬาไดออกกําลั งกายและห างไกลยาเสพติด เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะไดออกกําลังกาย เพื่อชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีข้ึน เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล  

ซึ่งยุทธศาสตรที่ 2 น้ี เปนยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 
บางเมืองมากท่ีสุด มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง ประชาชนสามารถมองเห็น
การดําเนินการของเทศบาลตําบลบางเมืองเปนรูปธรรมได เนนการสรางคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ สรางรายได 

2. การดําเนินงานโครงการของเทศบาลตําบลบางเมือง ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
นั้น มีโครงการที่ตองดําเนินการทั้งหมด 448 โครงการ สามารถดาํเนินการไดตามแผนดําเนินงานเพียง 
241 โครงการ คิดเปนรอยของโครงการทั้งหมดที่ดําเนินการไดจริง 53.79 สาเหตุไมสามารถดําเนิน
โครงการไดตามแผนดําเนินการท่ีกําหนดไวมาจากตัดขัดระเบียบขอกฎหมายในการปฏิบัต ิ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภารัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีออกมาพรอมขอจํากัดในการ
ดําเนินการ เชน แบบรูปรายการงานกอสรางที่ผานการับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
เทศบาลตําบลบางเมืองไมมีบุคลากรทองถ่ินที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สงผลใหไมสามารถ
ดําเนินโครงการกอสรางได สถานที่ในการดําเนินโครงการไมพรอม หรือประชาชนในพื้นที่ไมใหความ
สนใจในการเขารวมโครงการของเทศบาลตําบลบางเมือง หรือมีการกําหนดวันดําเนินโครงการที่ไมตรง
การวันสําคัญน้ัน จึงทําใหเกิดขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เชน โครงการประเพณีวันขึ้น
ปใหม โครงการประเพณีเขาพรรษา โครงการประเพณีสงกรานต ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหบุคลากร
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมเห็นดวยกับการดําเนินโครงการตาง ๆ ของเทศบาลตําบลบางเมือง จึงทําให
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางเมืองไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

การอภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทราบถึงการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง ที่เนนการมี

สวนรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเมือง ความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลบางเมืองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีประเด็นที่
นํามาอภิปรายดังนี้   

ประเด็น การกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง และความสอดคลองกับของ
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเทศบาลตําบลบางเมืองมีการระบุความชัดเจนของความ
เชื่อมโยงไวในแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลบางเมืองแลว โดยการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
นั้นจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
สมบัติ ธํารงธัญวงศ (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 5) ไดอธิบายความสําคัญของ
นโยบายสาธารณะไววา ความสําคัญตอผู กําหนดนโยบาย การกําหนดนโยบายสาธารณะที่ดี 
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง จะทําใหผูกําหนดนโยบายไดรับความเชื่อถือ
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และความนิยมจากประชาชน สงผลใหรัฐบาลดังกลาวมีโอกาสในการดํารงอํานาจในการบริหาร
ประเทศยาวนานขึ้น บงบอกใหรูวาเทศบาลตําบลบางเมืองจําเปนตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ
นโยบายของประเทศ ซึ่งนโยบายนั้นจําเปนอยางย่ิงที่ตองมาจากความตองการของประชาชนเปนหลัก 

ประเด็น การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมือง : ประชาชน 
ผูนําชุมชน สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบางเมือง ผานการประชาคมใน
รูปแบบตางๆ เพื่อนําปญหาความตองการนั้นมาจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน เทศบาลตําบล 
บาง  สอดคลองกับแนวคิดของ Anderson (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2562, หนา 5-8) 
การกอตัวนโยบาย (Policy Formation) เริ่มตนมาจากการวิเคราะหลักษณะสภาพของปญหา
สาธารณะวา ปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาอะไร เกิดขึ้นกับคนกลุมใด มีผลกระทบตอสังคมอยางไร  
จนเกิดเปนสิ่งที่เปนประเด็นถกเถียงกันของสังคมแตยังไมเปนประเด็นปญหา (Public Issue) หรือเปน
สิ่งท่ีเปนปญหาของสังคม (Public Problem) ในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบางเมืองนั้น
จึงตองมาจากปญหาความตองการจากประชาชน ซึ่งสิ่งสําคัญคือการมีสวนรวมในการจัดทําแผน  
แตประชาชนสวนใหญในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลบางเมือง ไมคอยใหความสําคัญกับการเขารวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพราะคิดวาเปนเร่ืองการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลบางเมือง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยอนุชิต โมพันดุง (2560)  ไดศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา จากผล
การศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจกลาวไดวาประชาชนยังไมเขาใจ
กระบวนการ และขั้นตอนตาง ๆ ในมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป มากเทาที่ควร และ
สอดคลองกับงานวิจัยของกัญรยาณีย กาฬภักดี (2557) ไดศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนใน 
การจัดทําแผนชุมชนบานไมรูด ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา  
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับนอย อาจกลาวไดวาสาเหตุที่ประชาชนมีสวนรวในการ
จัดทําแผนชุมชนบานไมรูด ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีสวนรวมนอยเน่ืองจาก
ประชาชนเขารวมประชุมในเวทีประชาคมนอยและยังไมเขาใจถึงขั้นตอนการจัดทําแผนชุมชน รวมทั้ง
ประโยชนของการจัดทําแผนชุมชนที่เปนรูปธรรม 

อีกท้ัง เทศบาลตําบลบางเมืองอยูในเขตอุตสาหกรรมเปนชุมชนเมือง ดังนั้น ประชาชนสวน
ใหญที่อยูในวัยทํางานก็จะประกอบอาชีพหลักคือทํางานบริษัทเอกชนจึงไมมีเวลาในการเขารวม
ประชาคมตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของกัญรยาณีย กาฬภักดี (2557) ไดศึกษา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนบานไมรูด ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ผลการวิจัย
พบวาประชาชนในพ้ืนท่ีใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพมากกวาการตองเขารวมประชุม 

 ประเด็น ผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลบางเมือง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
ประเด็นที่ผูวิจัยนํามาอภิปราย คือ ผูบริหารของเทศบาลตําบลบางเมือง ไดใหความสําคัญในบริการ
สาธารณะในยุทธศาตรท่ี 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนาการ เปนลําดับแรก หากพิจารณาในดานงบประมาณที่จัดสรรในการดําเนินโครงการ และ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ยุทธศาสตรที่ 4 
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การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประเดิม แพทยรังสี (2556) ไดศึกษา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน : ศึกษากรณีเทศบาลตําบลทานหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมมาก เมือพิจารณาเปนรายดานของ
การปฏิบัติงานจากมากไปหานอย สรุปไดดังนี้ อันดับที่ 1 ดานคุณภาพชีวิตและดานสังคม อันดับที่ 2 
ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและแหลงน้ํา อันดับที่ 3 ดานการเมืองการบริหารและการบริการ 
อันดับท่ี 4 ดานเศรษฐกิจและดานเกษตรกรรม อันดับที่ 5 ดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ในอีกดานหนึ่งคือการดําเนินโครงการของเทศบาลตําลบางเมืองไมเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเทศบาลตําบลบางเมืองขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญในการ
รับรองแบบแปลนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ที่ออกบังคับ
ใชใหม จึงทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการในยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Meter and Horn (อางถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ, 2563, หนา 10-11)  
ไดอธิบายเรื่องตัวแปรหลัก 6 ตัว ที่สงผลใหนโยบายประสบความสําเรจ็หรือลมเหลว ซึ่งตัวแปรที่ทําให
เทศบาลตําบลบางเมืองไมสามารถดําเนินการโครงการได นั้นคือ ทรัยพยากร คือขาดบุคลากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางเมือง ซึ่งสอดคลองการงานวิจัยของ
รัชฎาภรณ หงษภักดี (2562 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
การใหบริการแบบศูนยบริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด กรณีศึกษาสํานักงานเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ คือ เจาหนาท่ียังทักษะในการใหบริการที่ครอบคลุม  

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมขีอเสนอแนะ ดังนี้ 
ดานนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเมืองที่ตองสอดคลองกับ

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึงสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาตินั้น เปนเรื่องท่ีประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางเมืองนั้นไมทราบขอดี ขอเสีย และเปนเรื่องที่มี
ความซับซอนมาก เทศบาลตําบลบางเมืองควรจัดใหสื่อความรูหรือประชาสัมพันธใหความรูในเรื่อง
ของนโยบายตาง ๆ รวมไปถึงบทบาทหนาที่ของเทศบาลตําบลบางเมืองที่ตองดําเนินการดวย 

ดานการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน เทศบาลตําบลบางเมืองควรจัด
โครงการที่ใหความรูแกประชาชนถึงขอดีและขอเสีย ในการมีสวนรวมกับการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบางเมือง ตั้งแตเริ่มกระบวนการของนโยบายจนสิ้นสุดกระบวนการนั้น อาทิ จัดเจาหนาท่ี
รับผิดชอบชุมชนในการใหบริการใหความรู รวมไปถึงการจัดประชุมประชาคมตาง ๆ ที่เทศบาลตําบล
บางเมืองดําเนินการควรจัดดําเนินการในชวงที่เหมาะสมกับประชาชน เพ่ือใหประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบางเมืองเขารวมไดเปนจํานวนมากขึ้น  

ดานการดําเนินงานโครงการพัฒนาประจําป ท่ีไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่
กําหนดไว สาเหตุมาจากระเบียบ ขอกฎหมายที่มีการปรับปรุงข้ึนใหม ทําใหหนวยงานขาดบุคลลากรท่ี
มีทักษะความชํานาญตามที่ขอกฎหมายกําหนดไว ฉะนั้น เทศบาลตําบลบางเมืองควรพัฒนาหรือ
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สนับสนุนบุคลากรในเทศบาลตําบลบางเมืองใหมีความสามารถ และเพิ่มทักษะขึ้น หรือสรรหา
บุคลากรที่คุณสมบัติตามขอกฎหมายที่กําหนดไว เพื่อรองรับขอจํากัดท่ีเกิดข้ึน 
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