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บทคัดย่อ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มา เป้าหมาย ล าดับความส าคัญในการก าหนด
นโยบาย การด าเนินงานตามนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และเหตุผลของเทศบาลต าบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี 2558-2562 เป็น
การศึกษาใน (1) มิติเหตุผลทางการเมืองของท้องถ่ิน (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน (3) มิติ
การพัฒนาท้องถ่ินในระยะยาว และ (4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาล และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ใช้การวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูล
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 19 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลพระแท่น ได้อย่างเป็น
ระบบ ได้รับความร่วมมือจากสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่ และประชาชนมีส่วน
ร่วม เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล (2) การบริหารงบประมาณที่ได้รับจะให้ความส าคัญในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของประชาชนในชุมชน เช่น ปรับปรุงระบบประปา ท่อ
ระบายน้ า ไฟฟ้า ถนน และการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากสภา
เทศบาล และผู้น าชุมชนในท้องที่ด้านปกครอง เพื่อการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมและประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ เบิกจ่ายงบประมาณ
ต่างๆ ตามระเบียบ (3) การด าเนินงานงบประมาณ แผนงาน โครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณส าหรับการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ไม่เต็มจ านวนเงินที่อนุมัติ 
(4) การด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย นายกเทศมนตรีใช้ศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแกนหลักในการจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและประสานงานท างาน
กับภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สภาเทศบาล ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าชุมชนในท้องที่ ได้แก่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  

ค าส าคัญ : แผนพัฒนา , แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

________________________________ 
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บทน า 

  เทศบาลเป็นองค์กรทางการเมืองแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินปกครอง
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ตามหลักการกระจายอ านาจ ทั้งยังมีการใช้โครงสร้างของการเมืองใน
ระดับชาติมาจ าลองไว้ในเทศบาลด้วย คือ มีการแบ่งแยกฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท าหน้าที่ในการ
ออกเทศบัญญัติออกจากกัน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน การระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศ ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การบริหารราชการ
ส่วนกลาง (2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ (3) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
เทศบาล คือ การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน โดยในการจัดต้ังเทศบาลเป็นการแบ่งเบาภารกิจ
ของรัฐบาลที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถควบคุมดูแลหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น เทศบาลจึงเป็นหน่วยงานที่จ าเป็นต่อรัฐบาลในการช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ต่างๆ นี้ และท าให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับการบริการจากภาครัฐได้รวดเร็ว
และทั่วถึงยิ่งขึ้น นอกจากการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลแล้ว ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างอื่น
แก่รัฐบาลได้อีกส่วนหนึ่ง คือ “แรงสนับสนุนทางการเมือง” ที่รัฐบาลในขณะนั้นจะได้รับมากขึ้น 
เนื่องจากเมื่อรัฐบาลได้แบ่งภาระหน้าที่บางอย่างไปให้แก่เทศบาลแล้ว เทศบาลยังได้ท าหน้าที่ใน
การให้บริการข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อประชาชนได้รับการบริการอย่าง
รวดเร็วจากเทศบาลโดยตรง ก็ไม่จ าเป็นต้องรอเงินงบประมาณหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาล
และได้รับการบริการที่รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติในแง่บวกต่อรัฐบาล เนื่องจาก
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ อีกทั้งยังเป็นการปกครองที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาปกครองตนเอง และเทศบาลยังเป็นเสมือนสถาบันฝึกประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองซึ่งจะ
ช่วยให้ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมากขึ้น อันเป็น
การสร้างความมั่นคงทางการเมืองในระดับชาติมากกว่าการที่มีเทศบาลไว้เพื่อท าหน้าที่ด้านการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามหลักการจัดการปกครองท้องถ่ินในปัจจุบัน(มรุต วันทนากร
และดรุณี หมั่นสมัคร, เทศบาล, 2563)  

  ประชาชนเป็นหัวใจส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการมีส่วนร่วมของการปกครองท้องถ่ินที่เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง ก าหนดวิถีชีวิต และอนาคตของชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินให้เป็นตัวแทนของประชาชน นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน คือ การตอบสนองความต้องการของประชาชน การเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
ชุมชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประชาธิปไตย อันมีเทศบาลเป็นองค์กรทางการเมืองแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ปกครองตนเองได้อย่างเต็มที่ตามหลักการกระจายอ านาจ ซึ่งการพัฒนาต่างๆ ต้องเริ่มที่จุดเล็ก
ก่อนคือ เทศบาล หากการบริหารงานและการปกครองของเทศบาลต าบลที่มีนายกเทศมนตรี
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน บริหารงานดีชุมชนจะเจริญ หากบริหารงานไม่ดีไม่
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สนองตอบการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ ชุมชนเดือดร้อนได้รับความเสียหาย ผู้น าผู้บริหารที่
ประสบความส าเร็จเอาชนะความไร้ประสิทธิภาพและปัญหาของระบบราชการได้ สามารถ
จัดสรรทรัพยากรในการลงทุนจนได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ทันโลกทันสมัยสามารถให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพน ามาซึ่งประโยชน์
สุขของประชาชนในพื้นที่ เป็นที่ช่ืนชมของประชาชน แสดงถึงความส าเร็จของผู้น าผู้บริหารใน
การน าองค์การสู่ความเป็นเลิศ (โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอ านาจสู่
ท้องถ่ิน, 2543) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารงานภายใต้นโยบายของ
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการด าเนินงานตามนโยบาย 
การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในมิติเหตุผลทางการเมืองท้องถ่ิน 
มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน มิติการพัฒนาท้องถ่ินในระยะยาว และมิติการบริหารงานภายใต้
นโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผลที่ได้จาก
การวิจัยจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารงานของเทศบาลต าบลพระแท่นให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาที่มา เป้าหมาย ล าดับความส าคัญในการก าหนดนโยบาย การด าเนินงานตาม
นโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและเหตุผลในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี 2558-2562 โดยเป็น
การศึกษาใน (1) มิติเหตุผลทางการเมืองของท้องถ่ิน (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน และ    
(3) มิติการพัฒนาท้องถ่ินในระยะยาว (4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาล และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) จาก (1) ข้อมูล
เอกสาร (documentary data) ประกอบด้วย 1.1) เอกสารช้ันต้น (primary Source) ได้แก่ 
งานเขียน หนังสือพิมพ์ วรรณกรรมต่างๆ รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เช่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ค าแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรี เป็นต้น และ 1.2) เอกสารช้ันรอง (secondary source) ได้แก่ 
งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน (นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น) รองปลัดเทศบาล
และผู้ปฏิบัติงาน 5 คน สมาชิกสภาเทศบาล 8 คน ผู้น าชุมชน 5 คน ได้แก่ ก านัน  1 คน และ
ผู้ใหญ่บ้าน 4 คน  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

  ผลการวิจัย  
 เทศบาลต าบลพระแท่น เดิมมีช่ือว่า สุขาภิบาลต าบลพระแท่น ได้รับการจัดต้ังเป็น
เทศบาลต าบลในปี พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ห่างจากอ าเภอท่ามะกาประมาณ 17 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 
35 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 10.6  ตารางกิโลเมตร  

เขตการปกครอง พื้นที่ของเทศบาลต าบลพระแท่นครอบคลุมพื้นที่ของต าบลพระแท่น จ านวน 
12 หมู่บ้าน ได้แก่  
 หมู่ที่ 1 บ้านส านักเย็น (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)   หมู่ที่ 3 บ้านไร่ (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  
 หมู่ที่ 4 รางหว้า (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง (เต็มพื้นที่)  
 หมู่ที่ 6 บ้านดอนรัก (เต็มพื้นที่)  หมู่ที่ 7 บ้านกระโดนโพรงเหนือ (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  
 หมู่ที่ 10 บ้านพระแท่น (เต็มพื้นที่)  หมู่ที่ 11 บ้านหนองงู (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน)  
 หมู่ที่ 12 บ้านกระโดนโพรงใต้ (เต็มพื้นที่) หมู่ที่ 13บ้านโป่งพระแท่น (เต็มพื้นที่)  
 หมู่ที่ 15 บ้านดอนสามหลัง (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน) หมู่ที่ 16 บ้านดงรัง (เต็มพื้นที่)    

อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตพื้นที่ อบต.อุโลกสี่หมื่น  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพื้นที่ เทศบาลต าบลหนองลาน 
  ทิศใต ้ติดต่อกับเขตพื้นที่ อบต.ตะคร้ าเอน   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพื้นที่ วนอุทยานพระแท่นดงรัง  ต าบลตะคร้ าเอน   

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
    ในเขตเทศบาลต าบลพระแท่น มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,625 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ใน
เขตเทศบาลประมาณ 340 ไร่ พื้นที่ท าการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ ประมาณ 5,000  ไร่ พื้นที่
ท าการค้าขายและประกอบกิจการอื่นๆ ประมาณ 1,285 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่อ้อย ข้าวโพด และการประกอบอาชีพอื่น ดังนี้ 1) ค้าขาย 
รับจ้าง รับราชการ ฯลฯ  2) การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน
เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร โดยมีข้อมูลประกอบ ดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงข้อมูลการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชากรในพื้นที่ 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ อาชีพเสริม จ านวน ร้อยละ 

1.เกษตรกรรม (ท านา) 95 3.92 1.เกษตรกรรม (ท านา) 51 1.43 
2.เกษตรกรรม (ท าไร่)  138 5.7 2.เกษตรกรรม (ท าไร่)  55 1.54 
3.เกษตรกรรม (ท าสวน)  23 0.95 3.เกษตรกรรม (ท าสวน)  13 0.36 
4.เกษตรกรรม (ปศุสัตว์)  46 1.9 4.เกษตรกรรม (ปศุสัตว์)  68 1.90 
5.เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 4 0.17 5.ค้าขาย  15 0.42 
6.เกษตรกรรม (ประมง)  2 0.08 6.รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 45 1.26 
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อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ อาชีพเสริม จ านวน ร้อยละ 
7.ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว 406 16.77 7.ธุรกิจส่วนตัว 6 0.16 
8.รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 1,085 44.82    
9.รับราชการ 99 4.09    
10.พนักงานของรัฐ/เอกชน 435 17.97    
11.พนักงานรัฐวิสาหกิจ 37 1.53    
12.อ่ืนๆ 15 0.62    
ที่มา : จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (หน้า 17) โดยส านักงานปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลพระแท่น, 2562, กาญจนบุรี : มปท. 

ดินในพื้นที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย สภาพดินค่อนข้างอยู่ในสภาพดีเหมาะส าหรับการท า
เกษตร โดยพืชหลักที่ส าคัญ คือ อ้อย ข้าวโพด และการท านา น้ าจะเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลใช้ประโยชน์จากสระส่วนตัว สระสาธารณะ และคลองท่าสาร-บาง
ปลา ซึ่งเป็นคลองชลประทาน 1 แห่ง โดยครัวเรือนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าข้างต้นใน
การเกษตรและอื่นๆ 

    การบริการ มีสถานีบริการน้ ามัน จ านวน 3 แห่ง ปั๊มแก๊ส จ านวน 1 แห่ง 

   การท่องเท่ียว สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เป็นวัด
โบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเช่ือกันว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธ์ิที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับ
ขันธ์ปรินิพพานที่นี่  ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ  บ่อบ้วนพระ
โอษฐ ์วิหารทรมานพระกาย  เขาถวายพระเพลิง  

   อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 5 แห่ง 

   การพาณิชย์ มีธนาคาร จ านวน 1 แห่ง ตลาดสด จ านวน 3 แห่ง ร้านสะดวก
ซื้อจ านวน 1 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต จ านวน 2 แห่ง ร้านทอง จ านวน 2 แห่ง ร้านค้าทั่วไป ร้านขาย
ของช า ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านบริการเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ  
290  แห่ง 

 ประชาชนในต าบลพระแท่น มีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ต่อปี รวมเฉลี่ยรายได้ 16,578.77 บาท 
และรายจ่ายเฉลี่ยต่อคน/ต่อปี รวมเฉลี่ยรายจ่าย 6,030.30 บาท แยกตามหมู่บ้านได้ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 2 แสดงข้อมูลรายได้รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนของประชากรในพื้นที่ 

พื้นที่ 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวน 

คน 
รายได้บุคคล 

เฉลี่ย (บาท/ปี) 
รายจ่ายบุคคล 
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

หมู่ที่ 1 บ้านส านักเย็น 73 98 5,102.04 1,020.41 

หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 55 212 857.72 686.11 

หมู่ที่ 4 บ้านรางหว้า 83 329 563.23 433.59 

หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง 102 334 504.29 390.43 
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พื้นที่ 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวน 

คน 
รายได้บุคคล 

เฉลี่ย (บาท/ปี) 
รายจ่ายบุคคล 
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

หมู่ที่ 6 บ้านดอนรัก 172 688 289.89 223.53 

หมู่ที่ 7 กระโดนโพรงเหนือ 89 224 600.42 532.20 

หมู่ที่ 10 บ้านพระแท่น 123 295 1,694.92 338.98 

หมู่ที่ 11 บ้านหนองงู 40 144 3,472.22 694.44 

หมู่ที่ 12 บ้านกระโดนโพรงใต้ 82 279 751.77 309.68 

หมู่ที่ 13 บ้านโปร่งพระแท่น 78 240 1,175.79 353.67 

หมู่ที่ 15 บ้านดอนสามหลัง 116 472 399.99 227.57 

หมู่ที่ 16 บ้างดงรัง 54 114 1,166.50 819.69 

รวม 1,067 3,429 16,578.77 6,030.30 

ที่มา : จาก ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับ อปท.ปี 2562 โดย อปท. เทศบาลต าบลพระแท่น, 
กาญจนบุรี : มปท. 

ข้อมูลด้านประชากร ประชากรในท้องถ่ินเทศบาลต าบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ มีประชากรทั้งหมด 6,183 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,962 คน เพศหญิง 3,221 คน 
(ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน เดือนตุลาคม 2563) 

ตาราง 3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
เทศบาลต าบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่) 
หมู่ที่ 1 234 283 142 690 
หมู่ที่ 3 111 104 56 113 
หมู่ที่ 4 193 186 109 487 
หมู่ที่ 5 299 310 148 284 
หมู่ที่ 6 390 438 211 306 
หมู่ที่ 7 346 349 227 468 
หมู่ที่ 10 276 312 308 175 
หมู่ที่ 11 117 141 76 225 
หมู่ที่ 12 273 302 197 450 
หมู่ที่ 13 350 364 189 525 
หมู่ที่ 15 233 242 131 312 
หมู่ที่ 16 127 130 167 296 

ที่มา : จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) (หน้า 9), โดยเทศบาลต าบลพระแท่น, 2561, 
กาญจนบุรี : มปท. 

 เทศบาลต าบลพระแท่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “พระแท่นน่าอยู่ เชิดชูโบราณสถานพระ
แท่นดงรัง เทศบาลบริการดี มีประสิทธิภาพ ประทับใจ ประชาชนมีส่วนร่วมและสามัคคี ส่งเสริม
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เกษตรกรรม น าพาท้องถ่ินสู่ความเจริญและพอเพียง” (แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลพระ
แท่น, 2562, หน้า 52) ซึ่งจากการก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้ “วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลพระแท่น” 
สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

 ด้านท่ี 1 การศึกษาแนวคิดวิธีการจัดท าแผนในแต่ละด้าน  
  เทศบาลต าบลพระแท่น ภายใต้การบริหารงานของนายกเทศมตรีในจัดท าวิสัยทัศน์ 
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ก าหนดนโยบายต่างๆ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย เริ่มจาก
การให้ความส าคัญของนโยบายโครงสร้างพื้นฐานของท้องถ่ินเป็นหลัก โดยนโยบายหลัก คือ 
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ถนน ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม เป็นนโยบายหลักที่เห็นชัดเจน และนโยบายหลักที่ส าคัญอีกอันที่เน้น
ที่สุดที่ขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้มีผู้แทนประชาชนและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการจัดท าวิสัยทัศน์ แผนงาน โครงการ ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดม้ีการ
ตรวจสอบ เสนอแนะ ติดตาม การท างานของเทศบาลต าบลพระแท่นจากภาคประชาชน ส่งผล
ให้นายกเทศมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นที่จะตอบรับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กฎกรอบระเบียบที่นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินงาน จากวิสัยทัศน์ แผนงาน โครงการ ที่ได้ก าหนดโดยประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาล
ตั้งแต่เริ่มต้น จึงได้รับความร่วมมือจากสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อการ
บริหารงานของเทศบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมและประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐ ได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร มี
โอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความห่วงกังวลต่อแนวทางการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน รวมไปถึงการมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ร่วม
ตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ และร่วมกันประเมินผลการด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมยังรวมไปถึงการร่วมกันคิดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน ร่วมออกแบบอนาคตของชุมชน โดยคนในชุมชนเอง โดยผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือ
เข้ามามีส่วนร่วม คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถ่ินน้ันๆ จากการด าเนินการเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สามารถด าเนินการได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชน 
โดยผู้บริหารท้องถ่ินจะสนับสนุนให้มีการท ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นแผนหรือ
แนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ด้านท่ี 2 ด้านการบริหารงบประมาณท่ีได้รับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 
  เทศบาลต าบลพระแท่น บริหารงบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 
โดยมีทิศทางในการบริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น น้ าประปา 
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ไฟฟ้า ถนนหนทางสัญจรไปมา เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในระยะเวลาห้าปีพบว่า 
ตั้งแต่ปงีบประมาณ 2558 เป็นต้นมา ไดใ้ห้ความส าคัญสูงสุดในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ข้ันพื้นฐาน โดยในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 75 และลดลงในปีถัดมารายละเอียดตามภาพที่ 1 ดังนี ้

ภาพ 1 ภาพแผนภูมิแท่งแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2558-2562)       
  จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเทศบาลให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเป็นอย่างมากซึ่งสามารถอธิบายจากมิติต่างๆ ซึ่งในการ
บริหารงบประมาณที่ได้รับดังกล่าว สามารถสรุปแยกเป็นมิติได้ ดังนี ้
  (1) มิติเหตุผลทางการเมืองของท้องถ่ิน ตามหลักการทางการเมืองนักการเมืองส่วนมาก
จะจัดสรรงบประมาณความต้องการของผู้บริหารและนักการเมืองท้องถ่ินที่ต้องการสร้างผลงาน
ทางการเมืองหรือการแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบจากงบประมาณมากกว่าการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  แต่เนื่องสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนไม่มีพรรคการเมืองที่สังกัดอย่าง
ชัดเจน และบุคคลเหล่าน้ีเป็นคนในพื้นที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่จึงไม่ได้
ค านึงถึงผลทางการเมืองในการจัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณจึงสามารถน าไป
พัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และยังได้รับความ
เช่ือถือ (credit) จากประชาชนในพื้นที่มากข้ึน 
  (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน จากการศึกษาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลพระแท่นจะมีปัญหาเร่งด่วนเพียงประการเดียว คือ ปัญหาน้ าท่วมพื้นที่
เกษตรกรรม ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในฤดูน้ าหลาก 
ปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตรของประชาชนเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาเร่งด่วนมาโดย
ตลอด เนื่องจากระบายน้ าออกจากพื้นที่ไม่ทัน การบริหารงบประมาณจึงต้องใช้แก้ไขปัญหาน้ า
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ท่วมฉับพลับทุกปี เมื่อผู้บริหารเห็นปัญหาเร่งด่วนซ้ าซากทุกปี จึงได้มีการวางแผนก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังอันเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในระยะยาวอีกทางหนึ่งด้วย 
  (3) มิติการจัดการพัฒนาท้องถ่ินระยะยาว ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลพระแท่นที่
ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  น้ าประปาสะอาดดื่มได้ ไฟฟ้าส่องสว่าง 
การสัญจรสะดวก จึงได้มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการสร้างพื้นฐาน
ทั้ง 2 ด้าน อย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าจะได้รับการ
บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังได้มีแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
สร้างเป็นกลุ่ม เป็นชมรม มีการบูรณาการร่วมกัน 4 ภาคี ได้แก่ท้องถ่ิน ท้องที่ ส่วนราชการและ
ประชาชน เพื่อมาขับเคลื่อนอาชีพ และเสริมสุขภาพของคนในพื้นอย่างต่อเนื่อง 
  (4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ในฐาะผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีหนังสือซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเป็นประจ าทุกปี ย้ าให้จัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยโครงการต่างๆ ที่น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณจะต้องเป็น
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและต้องระบุว่าแต่ละโครงการบรรจุไว้ในแผนงานใดใน
แผนพัฒนาประจ าปี หรือแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  ด้านท่ี 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการในแต่ละปี 
  จากการวิจัยพบว่าผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558-2562 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดตามตารางที่ 4  
ตาราง 4 ตารางเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติ 

ปีงบ 
ประมาณ 

ตารางเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณที่อนุมัติ การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ งบประมาณตามเทศบัญญัติ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ 
งปม.ตาม
แผนฯ 

มูลค่า (บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ 
งปม.ตาม

แผนฯ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ 
งปม.ตาม

เทศบัญญัติ 

มูลค่า (บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ  

งปม.ตามเทศ
บัญญัติ 

2558 105 87,522,500.00  63 60.00 16,868,200.00  19.27 46 73.02 11,502,970.00  68.19 
2559 116  94,706,000.00  74 63.79  22,425,000.00  23.68 57 77.03 13,611,064.57  60.70 
2560 114  96,392,400.00  61 53.51  22,403,000.00  23.24 44 72.13 17,275,079.00  77.11 
2561 171 133,294,100.00  72 42.11  18,897,200.00  14.18 62 86.11 16,677,485.00  88.25 
2562 177   89,727,100.00  78 44.07  28,182,325.00  31.41 55 70.51 24,295,900.00  86.21 
รวม 683  501,642,100.00  348 50.95  108,775,725.00  21.68 264 75.86  3,362,498.57  76.64 

ที่มา : จาก ประกาศเทศบาลต าบลพระแท่น เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562, โดยเทศบาลต าบลพระแท่น, กาญจนบุรี : มปท. 

 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 ของเทศบาล
ต าบลพระแท่น มีการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ โดยผ่านการเสนอ
และอนุมัติของ สภาเทศบาล เป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติ จากตารางที่ 4 พบว่า 
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          ปีงบประมาณ 2558 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล จ านวน 63 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ 16,868,200 บาท สามารถด าเนินการได้ 46 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 
11,502,970.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.19 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภา
เทศบาล 
  ปีงบประมาณ 2559 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล จ านวน 74 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ 22,425,000.00 บาท สามารถด าเนินการได้ 57 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 13,611,064.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.70 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาล   
  ปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล จ านวน 61 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ 22,403,000.00 บาท สามารถด าเนินการได้ 44 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 17,275,079.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.11ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาล   
  ปีงบประมาณ 2561 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล จ านวน 72 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ 18,897,200.00 บาท สามารถด าเนินการได้  62 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 16,677,485.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.25 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาล   
  ปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล จ านวน 78 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ  28,182,325.00 บาท สามารถด าเนินการได้ 55  โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ24,295,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.21 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาล   
จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลและปรากฏตามเทศบัญญัติ ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ เฉลี่ยในภาพรวมโครงการที่สามารถด าเนินการได้เสร็จคิดเป็นร้อยละ 
75.86 ของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ 

จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่เทศบาลไม่สามารถใช้งบประมาณในแต่ละปีให้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลได้ทุกปี ขอสรุปแยกเป็นมิติ ดังนี ้
 (1) มิติเหตุผลทางการเมืองของท้องถ่ิน นักการเมืองท้องถ่ินได้จัดสรรงบประมาณโดย
ค านึงถึงความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ก่อน ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรลง
โครงการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบประปา ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
และซ่อมแซมถนน ให้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ทุกคน (รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 2) 
ส่วนการที่เทศบาลไม่สามารถใช้งบประมาณหรือด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติน้ัน ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุผลทางการเมือง เพราะสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนต่างมีความต้องการให้
โครงการที่อยู่ในพื้นที่ของตนส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ อันจะใช้เป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
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ภาพ 2 แสดงการใช้เงินงบประมาณเพื่อพัฒนาตามยุทศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 ในพื้นที่ของเทศบาล 

      

   
         
   

         
            

   

         
    

         
   

         
             

             
   

          
   

          

    

          

   

          
    

           

   

     

   

                                                  

                                                                              

                                                                         

ที่มา : จาก ค าแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปี พ.ศ. 2558-2562 ของนายกทรงศักดิ์ โชตินิวัฒน 
นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น, โดยเทศบาลต าบลพระแท่น, กาญจนบุรี : มปท. 

  (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ท า
การเกษตร คือ ปัญหาน้ าท่วม และโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ซึ่งเทศบาลต าบลพระแท่นได้
ด าเนินการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเพื่อให้การระบายน้ าเป็นไปอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
สอดคล้องกับทางไหลของน้ า การด าเนินโครงการเหล่าน้ีจึงต้องท าไปตามแผนงานในแต่ละปี   
ซึ่งจากตารางที่ 5 ด้านล่าง เมื่อเปรียบเทียบการใช้เงินงบประมาณในโครงการดังกล่าวตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 มีการใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 41.57 ของงบประมาณทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐาน (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5) แม้การใช้งบประมาณในการวางท่อระบายน้ ามีไม่
ถึงร้อยละ 50 ก็ตาม แต่ความส าคัญของการวางท่อระบายน้ าต้องท าตามข้ันตอนตามทางไหล
ของน้ าจึงไม่สามารถน างบประมาณไปใช้ในส่วนอื่นก่อนได้ งบประมาณในการวางท่อระบายน้ า
จึงใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน แต่ถึงอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเทศบาลได้ให้ความส าคัญในการ
ใช้งบประมาณในด้านการวางท่อระบายสูงกว่างบประมาณด้านการปรับปรุงระบบประปาการ
ขยายเขตไฟฟ้า และการปรับปรุงถนน ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 12.83, 3.94 และ
34.24 ตามล าดับ 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนโครงการที่ด าเนินงานแล้วตามนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน “น้ าใส ไฟสว่าง 
ทางสะดวก” ตั้งแต่ปี 2558-2562 

การใช้งบประมาณ (บาท) โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2558-2562 
พื้นที่

ปกครอง ประปา วางท่อระบายน้ า ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงถนน 
ก่อสร้างอาคาร 
สนามฟุตบอล รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เทศบาล        284,000.00       793,700.00       50,000.00     1,127,700.00  1.68 
หมู่ที ่1          38,520.00     1,188,600.00       1,227,120.00  1.83 
หมู่ที ่3      1,689,000.00         710,600.00       2,399,600.00  3.58 
หมู่ที ่4      1,590,700.00       1,851,125.00       3,441,825.00  5.13 
หมู่ที ่5    728,000.00     6,875,700.00     827,000.00       965,525.00       9,396,225.00  14.00 
หมู่ที ่6      4,793,654.20       65,000.00     1,126,925.00       5,985,579.20  8.92 
หมู่ที ่7        544,850.00     139,392.00     2,021,425.00       2,705,667.00  4.03 
หมู่ที ่10          31,850.00     344,000.00     1,404,925.00     957,500.00     2,738,275.00  4.08 
หมู่ที ่11      14,800.00     2,063,000.00       66,994.00     1,544,725.00       3,689,519.00  5.50 
หมู่ที ่12      2,132,850.00     403,000.00     1,977,225.00       4,513,075.00  6.73 
หมู่ที ่13      40,300.00     2,912,000.00     476,000.00     6,711,665.00     10,139,965.00  15.11 
หมู่ที ่15          31,850.00       2,338,900.00       2,370,750.00  3.53 
หมู่ที ่16  7,825,592.15       630,000.00         337,000.00       98,900.00     8,891,492.15  13.25 
ทุกหมู่บ้าน      4,600,000.00         917,000.00     5,517,000.00  8.22 
อ่ืนๆ          2,956,000.00     2,956,000.00  4.41 
รวม  8,608,692.15   27,895,454.20   2,643,906.00   22,972,340.00   4,979,400.00   67,099,792.35  100.00 
คิดเป็นร้อยละ  12.83 41.57 3.94 34.24 7.42 100.00   

ที่มา : จาก ค าแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปี พ.ศ. 2558-2562 ของนายกทรงศักดิ์ โชตินิวัฒน 
นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น, โดยเทศบาลต าบลพระแท่น, กาญจนบุรี : มปท. 

 (3) มิติการจัดการพัฒนาท้องถ่ินระยะยาว มีการด าเนินงานในด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนมาโดยตลอด ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2558-2562 มีโครงการด าเนินงานถึง 15 
โครงการ มากเป็นล าดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของโครงการทั้งหมดในด้านนโยบายด้าน
การเมืองและการบริหารของเทศบาล ซึ่งการด าเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน เพื่อสร้างพลังให้ประชาชนเกิดความรักท้องถ่ิน เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจมีส่วน
ร่วมกับเทศบาลและสนับสนุนผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ามามี
บทบาทในการวางแผนนโยบาย งานพัฒนา งานบริการในทุกๆ ด้านโดยผสานความร่วมมือกับ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่ง
งบประมาณรายจ่ายใช้ในการบริหารงานส่วนน้ี ได้แก่ จัดโครงการลานครอบครัวกิจกรรมทุกๆ 2 
เดือน ประชุมประชาคมชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขให้กับชุมชน ส่งเสริม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เทศบาลเคลื่อนที่ เยาวชน
จิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (รายละเอียดตามตารางที่ 6 ด้านล่าง) จากการศึกษาพบว่าโครงการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน มีความผูกพัน เกิดเป็นความรักความสามัคคี และรักบ้าน
เกิดของตนเอง ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง สอดคล้องกับความ
ต้องการความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
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ตาราง 6 แสดงโครงการที่ด าเนินงานตามนโยบายด้านการเมืองและการบริหารตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ปีงบประมาณ 2558-2562 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่งเสริมความรู้ จัดฝึกอบรม สท. พนง. 8  12.70    2,728,487.00  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 11  17.46      385,800.00  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15  23.81      765,870.50  
สนับสนุนสถาบันชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ 29  46.03  28,662,790.50  

รวม 63  100.00  32,542,948.00  
ที่มา : จาก ค าแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปี พ.ศ. 2558-2562 ของนายกทรงศักดิ์ โชตินิวัฒน 
นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น, โดยเทศบาลต าบลพระแท่น, กาญจนบุรี : มปท. 

  (4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย จากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้น าชุมชน 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า เทศบาลได้บริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาลและกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ที่ได้มอบนโยบายมาอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า
จะเป็นด้าน การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน อันเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ิน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ได้ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในท้องถ่ินอย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน นอกจากนีน้ายกเทศมนตรีได้น าศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
บริหารงานเพิ่มเติม โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยเข้าใจ คือ เข้าใจภูมิประเทศ 
เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม และ
ระหว่างการด าเนินการกับผู้ร่วมงานต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่
มุ่งหวังไว้ เข้าถึงคือ รู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ต้องเข้าถึง เพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อ
เข้าถึงแล้ว จะต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ซึ่งจะเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไป
และกลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเร็จ เรื่องการพัฒนาจะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อ
ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสอง
ฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ 

  อภิปรายผล  
  ผลการวิจัยศึกษาครั้งนี้พบว่า การบริหารงานภายใต้นโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้
ก าหนดนโยบาย การด าเนินงานตามนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหา
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อุปสรรค และเหตุผลของเทศบาลต าบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี 2558-2562 จาก
การศึกษาข้อมูลเอกสารและสัมภาษณ์ สามารถแบ่งเป็นแต่ละมิติได ้ดังนี ้
  (1) มิติเหตุผลทางการเมืองของท้องถ่ิน  พบว่า นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด เป็นคนในพื้นที่ ทุกคนอยากได้รับการเลือกอย่างต่อเนื่องจึงท า
แผนงานโครงการต่างๆ ตามที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ การเมืองระดับชาติไม่มีอิทธิพลที่จะ
ก ากับควบคุมได้ การทุจริตแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณท าได้ยาก ประชาชน และผู้น า
ท้องที่ตรวจสอบผลจากการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการได้ ประชาชนที่ไปตรวจรับงานใน
การก่อสร้างระบบท่อระบายน้ า มุดท่อ ลอดท่อ ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบ จึงหาช่องทาง
ทุจริตไม่ได้ งบประมาณที่จัดสรรสามารถสัมผัสได้ จับต้องได้ เช่น ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า ประชาชน
ลงไปตรวจสอบอย่างจริงจัง โอกาสที่จะทุจริตหาผลประโยชน์จากโครงการจึงเป็นไปได้ยาก 
สอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม (2562, หน้า 22-25) อธิบายว่า แนวคิดการปกครอง
ท้องถ่ินและแนวคิดเกี่ยวกับพลเมือง ที่พลเมืองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของท้องถ่ิน
ตนเองมีส่วนร่วมในกิจการของท้องถ่ิน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร ระดับของการมี
ส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Public life) โดยแสดงออกต่อกิจการสาธารณะที่มุ่งให้ชีวิต
สาธารณะหรือชีวิตส่วนรวมดีข้ึน มีการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อ
สภาพส่วนรวมและการเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการเมืองและชีวิตสาธารณะ 
ได้แก่ การออกเสียงเลือกตั้ง การวิพากษ์วิจารณ์ การก าหนดนโยบายหรือกฎหมาย การ
เคลื่อนไหวทางการเมือง การยืนหยัดทางการเมืองในประเด็นต่างๆ การแสดงพลังในการผลักดัน
ทิศทางการเมือง และการบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
เป็นการกระจายอ านาจในทางการเมืองส่งผลให้ส่งผลให้องค์กรมีความเป็นอิสระ สามารถคิด
และตัดสินใจด าเนินการใดๆ ได้โดยอิสระตามสมควรและเหมาะสมในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเป็นการกระจายอ านาจทางการคลัง (fiscal 
decentralization) เป็นการถ่ายโอนเงินงบประมาณและอ านาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณจากส่วนกลางลงสู่หน่วยการปกครองในระดับท้องถ่ิน เกิดความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการด้านการคลังของตนเองได้มากข้ึนสอดคล้องกับแนวคิด
ของศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2559, หน้า 38-39) ในการก าหนดนโยบาย การด าเนินงานตามนโยบาย 
การจัดสรรงบประมาณ ของนายกเทศมนตรีจึงมีความเป็นอิสระที่จะบริหารงานตามนโยบาย
หรือแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากการเลือกโครงการต่างๆ เพื่อใช้จ่ายงบประมาณในห้าปี
ที่ด ารงต าแหน่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ท าเพื่อประชาชนตามความ
ต้องการจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของนายกเทศมนตรี ท าให้การบริหารงานตามโครงการที่ก าหนดไว้เกิดประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นไปตามวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ร ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของประชาชน มีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
อย่างต่อเนื่อง และมีการตอบสนอง (Responsiveness) สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
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ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม (อ้างถึง
ใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 30-32) เมื่อนักการเมืองของท้องถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในพื้นโดยไม่มีพรรคการเมือง การบริหารงานเทศบาลภายใต้รูปแบบ
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าให้นายกเทศมนตรีบริหารงานได้อย่างอิสระ 
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโดยการบริหารเทศบาลภายใต้รูปแบบ
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าให้นายกเทศมนตรีต้องตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น เพราะการด ารงอยู่ในต าแหน่งของนายกเทศมนตรีนั้นข้ึนอยู่
กับเสียงสนับสนุนของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของนายเทพฤทธ์ิ รวมจิตต์ (2554) ศึกษา
เรื่อง การบริหารงานของเทศบาลภายใต้รูปแบบของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง กรณีศึกษาเทศบาลต าบลสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 
2554 ผลการวิจัยสรุปว่า การบริหารเทศบาลภายใต้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงท าให้นายกเทศมนตรีต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินเพิ่ม
มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายเอกรินทร์ ศรีวิชัย (2557)  ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า
ของนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน ผลการวิจัยสรุปว่า 
ส าหรับพฤติกรรมและกลยุทธ์ที่โดดเด่นในการหาเสียงและกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้นายขยัน      
วิพรหมชัย ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อคน
ในท้องถ่ินโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นนักพัฒนา เข้าถึงคนในชุมชนทุกกลุ่มทุกวัยท าให้ทราบ
ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนประกอบกับเคย
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับจังหวัด และระดับชาติ ท าให้สามารถน า
ประสบการณ์มาใช้ร่วมกับการบริหารองค์กร ทีมงานได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาและสร้างทีมงาน
ที่เข้มแข็ง มีการกระจายอ านาจสู่ผู้น าท้องถ่ินอย่างทั่วถึงและมีความชัดเจน 
  (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาล มีอาชีพ
เกษตรกรรมเพาะปลูก พื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ า มีปัญหาน้ าท่วมสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็น
อย่างมาก น้ าท่วมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการแก้ไขในทุกพื้นที่ของเทศบาล จากปัญหา
ดังกล่าวจึงน ามาสู่การน ามาในการจัดท าแผนงานด าเนินโครงการและการบริหารงานเงิน
งบประมาณที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่ โดยการให้ความส าคัญและด าเนินงาน
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการวางระบบและปรับปรุงท่อระบายน้ าให้ทั่วถึงประชาชนในพื้นที่ 
การด าเนินการจัดการปัญหาเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนทั้งหมดตลอดห้า
ปีงบประมาณ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารงานการ
ปกครองของท้องถ่ินอันเป็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินการกระจายอ านาจก่อให้เกิด
ประชาธิปไตยในท้องถ่ิน และช่วยสร้างความพร้อมให้กับผู้มีบทบาทในระดับท้องถ่ินที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม 
(2562, หน้า 3) กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินก่อให้เกิดประชาธิปไตย
ท้องถ่ิน โดยท าให้การปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ แม็ทธิว์ (David Mathews) เสนอไว้ในหนังสือ Politics of the People ว่า
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การเมืองต้องกลับมารื้อฟื้นอุดมการณ์การปกครองตนเองของพลเมืองและท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นการปกครองของพลเมืองให้มากที่สุด  
  (3) มิติการพัฒนาท้องถ่ินในระยะยาว นอกจากการด าเนินงานวางท่อระบายน้ า 
ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า และถนน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะด้านพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลได้ให้ความส าคัญการด าเนินงานตามแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนควบคู่กันไปกับการพัฒนาโครงการพื้นฐาน ในการสร้างพลังให้ประชาชน
เกิดความรักท้องถ่ิน เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจมีส่วนร่วมกับเทศบาลและสนับสนุนผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ามามีบทบาทในการวางแผนนโยบาย งาน
พัฒนา งานบริการในทุกๆ ด้านโดยผสานความร่วมมือกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
เพื่อให้ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ได้แก่ ท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาส
ร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง สอดคล้องกับความต้องการความจ าเป็นอย่างแท้จริงได้แก่ จัด
โครงการลานครอบครัวกิจกรรมทุกๆ 2 เดือน ประชุมประชาคมชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขให้กับชุมชน ส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนพระแท่นดง
รังวิทยาคาร เทศบาลเคลื่อนที่ เยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
โกวิทย์ พวงงาม (2562, หน้า 3) กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินก่อให้เกิด
ประชาธิปไตยท้องถ่ิน โดยท าให้การปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองของประชาชนให้มากที่สุด 
ซึ่งตรงกับแนวคิดของ แม็ทธิว์ (David Mathews) เสนอไว้ในหนังสือ Politics of the People 
ว่าสิ่งที่ต้องกระท าในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน โดยการเน้น
การปกครองท้องถ่ินที่ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบโดยตรงให้มากที่สุด จะท าให้การ
ปกครองท้องถ่ินมีประสิทธิภาพและมีความสุจริต และมีความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ
ท้องถ่ินของตนในฐานะเจ้าของชุมชนท้องถ่ินร่วมกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงแก้ว 
สหัสโชติ (2562) ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านค่าย ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ส าคัญจากผลการวิจัยไว้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน
ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการจัดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกอยู่เสมอว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความส าคัญ และมีการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาที่เป็นหลักการของระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ได้
อยู่ในรูปแบบหรือโครงสร้างแต่เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีวิธีคิดและมีวิธีด าเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า 22-24) ที่อธิบาย
ว่า การเข้ามีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการนโยบายนอกจากจะเป็นสิทธิที่จะมีส่วนร่วมซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ยังจะช่วย
เสริมสร้างความชอบธรรมให้กับการพัฒนานโยบาย การติดสินใจในนโยบาย และการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ทั้งยังมีส่วนในการช่วยสร้างความสามารถในการตัดสินใจในปัจจุบันและในอนาคตถือ
ว่าเป็นอ านาจของการสื่อสาร การมีส่วนร่วม การร่วมแรงร่วมใจกันในการพยายามหาฉันทามติ
ในการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือการมีส่วนร่วมในวาทกรรมนี้จะน าไปสู่การได้มาหรือ
การพัฒนาความคิดร่วมกันในการประสานความร่วมมือกันในการด าเนินการ การที่สาธารณะได้มี
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ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการจัดท านโยบายแบบประชาธิปไตย 
(democratic policy-making) ส่งผลให้ความขัดแย้งที่มีอยู่ลดลงและท าให้การยอมรับหรือ
ความเช่ือถือในการตัดสินใจของรัฐเพิ่มมากขึ้น ภาคสาธารณะมีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัญหานโยบายเพิ่มข้ึนจะท าให้ภาคสาธารณะให้การสนับสนุนนโยบายมากข้ึนการพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และการถามตอบท าความเข้าใจถึงปัญหาสาธารณะจะกลายเป็น
เวทีในการท าให้ประเด็นและข้อสงสัยต่างๆ เกิดความชัดเจนข้ึน การสนทนากลุ่มเป็นการขยาย
ขอบเขตอันจ ากัดและยังท าให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นความรู้จากพื้นที่หรือจากท้องถ่ินน้ัน ที่ท าให้
การก าหนดนโยบายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบปัญหาสาธารณะได้ตรงจุด
มากขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของพลเมืองรวมถึงกลุ่มต่างๆ ของสังคม ในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะจะมีบทบาทมากน้อยข้ึนอยู่กับระบบการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และปัจจัย
แวดล้อมอื่นๆ 
  (4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผลการวิจัยพบว่า  เทศบาลต าบลพระแท่นมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ มีกลไกในการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
บริหารงานโดยการรับความคิดเห็นจากภายนอก ได้แก่ สภาเทศบาล ก านันผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชน ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นริเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ของเทศบาลก่อนที่จะเริ่มโครงการโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสอบถามและรับ
ฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชนผ่านการประชาคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนจิรา พวงผกา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
กระบวนข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประชาชนมีส่วนร่วมใน 3 
ข้ันตอน คือ 1) ข้ันเตรียมการ เป็นการมีส่วนร่วมในข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนเพื่อ
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ 2) ข้ันจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาความต้องการความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถ่ิน ในเวทีประชาคมเป็นข้ันตอนที่
ส าคัญที่สุดในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อได้ข้อสรุปจากการจัดเวที
ประชาคมเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลแล้ว จึงน าข้อมูลและ
แนวทางต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการจัดท าร่างแผนพัฒนาฯ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ จากนั้น
คณะกรรมการพัฒนาจะเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อนายกเทศมนตรีต าบลบางเดื่อ เมื่อ
นายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นชอบอนุมัติการใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว เทศบาลก็จะด าเนินการ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 3) ข้ันหลังจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านตัวแทน
ของตนที่ท าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ประชาชนยัง
สามารถมีส่วนร่วมโดยให้ความร่วมมือในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 
นอกจากนี้ยังมี มีการประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลมาสู่การปฏิบัติงาน และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และยัง
บริหารงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีข้อจ ากัดใน
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เรื่องระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่ใช้ ซึ่งนายกเทศมนตรีต้องมีภาวะความเป็นผู้น า ที่มีความรู้
ความสามารถ คิด เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบในการตัดสินใจในการด าเนินงาน มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน กระตือรือร้น คิดเร็ว ท าเร็ว มีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับรู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี
ความเสียสละและอุทิศตนในการท างานเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหาร
แบบ POSDCORB ของ Luther Gulick (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 16-20) ได้
เสนอแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยเน้นที่ผู้บริหารมากกว่าลูกน้องด้านล่างๆ 
โดยมีสมมุติฐานว่า “ความส าเร็จของงานข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการ” จึงเรียกว่า
เน้นอยู่ที่การบริหารของผู้บริหารมากกว่าลูกน้อง หน้าที่ของผู้บริหารมีกระบวนการ 7 ประการ
ดังนี้  (1) P-Planning หมายถึงการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าต้องการท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร 
และต้องการความส าเร็จออกมาเป็นอย่างไร (2) O-Organizing หมายถึงการจัดการองค์การ 
โดยการก าหนดโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต าแหน่งงานต่างๆ ของบุคลากรใน
องค์การ (3) S-Staffing หมายถึงการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคล นับตั้งแต่การคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่งองค์การ (4) D-Directing หมายถึงการอ านวยงานนับแต่การ
วินิจฉัย การตัดสินใจ การสั่งงาน การออกค าสั่ง การมอบหมายงาน รวมทั้งการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าในการจูงใจให้อยากท างาน (5) Co-Coordinating หมายถึงการประสานงาน ได้แก่ 
การท าหน้าที่ในการประสานกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์การ (6) R-Reporting หมายถึงการรายงาน ได้แก่ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและหน่วยงาน เพื่อต้องการทราบว่ามีการเคลื่อนไหวไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ เพียงใด (7) B-Budgeting หมายถึงการงบประมาณ การจัดท าบัญชี การใช้จ่ายด้าน
การเงิน เพื่อจะได้ควบคุมด้านการเงิน งบประมาณที่องค์การจะต้องปฏิบัติ และสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในการบริหารงานของคนไทยเรา คือ หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้ข้าราชการและ
พสกนิกร เพื่อเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายในการด ารงชีวิต ที่
พระองค์ท่านได้ทรงยึดราษฎรเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือก่อน
จะท าอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหาทั้ง
ทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น และระหว่างการด าเนินการนั้น
จะต้องท าให้ผู้ที่เราจะไปท างานกับเขาหรือท างานให้เขาน้ันเข้าใจเราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขา
แตฝ่่ายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจเราประโยชน์คงจะไม่เกิดข้ึนตามที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็
เช่นกันเมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึง
แล้วจะต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทาง
ทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเร็จ เรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดี 
เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลง
ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ  
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ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ  

  เทศบาลต าบลพระแท่น มีความโชคดีที่ไม่มีการเมืองท้องถ่ินเข้ามาเกี่ยวข้อง 
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ทุกคนเป็นคนในพื้นที่นั้น ทุกคน
รักชุมชน ต้องการพัฒนาพื้นที่อย่างจริงจัง ปัญหาการท างานล่าช้า งานหยุดชะงัก หรือการกลั่น
แกล้งทางการเมืองไม่มี ท าให้ในมิติด้านการเมืองไม่มีปัญหา แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาจาก
การปฏิบัติ ด าเนินงานโครงการ กิจการ และการบริหารงาน แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี ้
  (1) คนท างาน ขาดความพร้อมไม่สามารถตอบสนองนโยบายของ
นายกเทศมนตรีที่ต้องการมีความใกล้ชิดกับประชาชน ต้องการให้ประชาชนเห็นเทศบาลเป็นที่
พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประชาชนมาเทศบาลเหมือนกับมาบ้านตนเอง นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่หรือคนท างานไม่สามารถประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแปลงเป็นนโยบาย 
โครงการในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ  
   (2) การใช้เงินงบประมาณ เกิดจากการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายได้ไม่
เต็มตามที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ
นั้น และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการจัดท าโครงการ แผนงาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการบริหารงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ อาจมี
โครงการเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงให้ด าเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการกินเวลาในการ
ด าเนินการของโครงการที่ก าหนดไว้ จึงไม่สามารถด าเนินการทุกโครงการ กิจกรรม ที่ก าหนดไว้
ในแผนการด าเนินงานทุกยุทธศาสตร์ 
   (3) สิ่งแวดล้อม เกิดจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่การ
ท างานของนายกเทศมนตรี และเทศบาล 

ข้อเสนอแนะ  
  จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

(1) พัฒนาคน โดยมีการอบรม ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์การด าเนินงานของ
โครงการให้มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย 
  (2) ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งบประมาณรายจ่ายมีขั้นตอนเยอะ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงานตามแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว้ และระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ง่ายสอดคล้องกับการซื้อขายในปัจจุบัน 
  (3) ปรับปรุงแผนงาน ระยะเวลาในการด าเนินงานของ โครงการ ให้มีระดับข้ันตอน
ก่อนหลังตามความส าคัญ 
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