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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานภายใต้นโยบายและแผนงานของเทศบาล
ต าบล จ.ป.ร. ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย แผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้
ด าเนินการระหว่างปี 2554 – 2562 โดยครอบคลุมถึงประเด็นดังนี้ การเมืองภายใต้เทศบาล 
ประกอบด้วย การด าเนินการตามนโยบายของเทศบาลที่ได้หาเสียงและแถลงต่อสภาเทศบาล การ
เจรจาต่อรองส าหรับการกระจายและการสรรหาผลประโยชน์สาธารณะของสมาชิกเทศบาลในการ
พัฒนาชุมชนต่างๆ ที่ตนเองมีฐานเสียงสนับสนุน การตอบสนองนโยบายของสมาชิกที่ได้หาเสียงไว้ 
เหตุผลความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การด าเนินเพ่ือแก้ไขหรือจัดปัญหาของเทศบาล
ระยะยาวตามแผนงานเทศบาล โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามแผนและนโยบาย
ของเทศบาลเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดวางแผน คิดโครงการหรือการติดสินใจ
แบบผู้น าจะด าเนินโครงการสิ่งใดก่อนหลัง เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นอันดับ
แรกและความเดือนร้องของประชาชนก่อนและโครงการอ่ืนๆก็ทยอยด าเนินการตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล จ.ป.ร. โดยโครงการแต่ละโครงการจะมีแบบแผนและก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการทีไ่ดก้ าหนดไว้ และเทศบาลมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชนชนเป็นหลัก 
 
ค าส าคัญ: การบริหารท้องถิ่น เทศบาลต าบล จ.ป.ร. จังหวัดระนอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระ การบริหารงานเทศบาลต าบล จ.ป.ร.อ าเภอกระบุร ีจังหวัดระนอง ภายใต้ 
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บทน า 
เทศบาลต าบล จ.ป.ร. การบริหารงานตามนโยบายของเทศบาลจะต้องมีการบริหารตามแผน

ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งแผนนโยบายต้องสอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้มีความ
ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางและแผนงานระยะยาวขององค์การ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะเกี่ยวพันกับการก าหนด
วัตถุประสงค์ การก าหนด การด าเนิน และการควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ การพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่าน
มาท าให้ประชาชน ชุมชน ก้าวหน้าไปหลายด้านทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ รายได้ หลาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการท าให้จ านวนคนยากจนลดลง และพัฒนาการบริการทาง
การศึกษาและสาธารณสุขให้ขยายในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็น
ความท้าทาย โดยเฉพาะท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างไกล และการยกระดับคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ให้มีมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และความจ าเป็น
การพัฒนาของท้องถิ่น 

จากปัญหาความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาของประเทศท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าและ
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชนบท และประเด็น
ดังกล่าวนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
หน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น และนอกจากนั้นในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่
ส าคัญคือความท้าทายในการจัดบริการสาธารณสุขในรูปแบบการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให้เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น และประเด็นที่ท้าทายต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คือการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพ่ือการหนุนเสริมการเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

นโยบายของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. เรื่องของการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือการให้บริการไปถึงประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือว่า เป็นด้านหน้าที่หลักของการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน เพราะถ้ามีบริการที่ดียอมท าให้ประชาชน
มีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อหน่วยงานด้วย เมื่อรัฐให้ความส าคัญ ให้
ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ก็จะท าให้ประชาชนมีความไว้วางใจให้ผู้บริหารเทศบาล
ด าเนินงานอีกต่อไปและประชาชนให้ความร่วมมือในการท างานของเทศบาลต าบล จ.ป.ร.ด้วย ดังนั้น 
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชนจะต้องมีความตั้งใจและอุทิศตนให้แก่
หน่วยงานและส านึกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างก็ตามการพัฒนาเทศบาลที่
มีจะประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้ การวางแผนพัฒนาเทศบาลมีประสิทธิภาพ            
ประสบความส าเร็จได้ตามที่ต้องการนั้น จ าเป็นที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นส าคัญเนื่องจากการวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นความพยายามที่จะส่ งเสริมให้ประชาชน ผู้น า
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ท้องถิ่น กลุ่มและองค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง ร่วมตัดสินใจและร่วมด าเนิน
กิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงจะเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลให้มีความเข้มแข็ง สามารถที่จะเป็นหน่วยการบริหารจัดการในระดับ
พ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการประสานงาน การวางแผน การบริหารงบประมาณและข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบ เนื่องจากได้ว่าการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรและตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุดนั้น จ าเป็นที่จะต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  
 เทศบาลต าบล จ.ป.ร. เป็นเทศบาลทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้า
มาจัดระเบียบความเป็นอยู่โดยประกาศเป็นนิคมสร้างตนเองมีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี
ครัวเรือน 6,093 ครัวเรือน ถือได้ว่าเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพปลูก
กาแฟ ยางพารา และผลไม้  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเทศบาลด าเนินการผ่านการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ในการแผนประชุมทุกครั้งที่
ทางเทศบาลจัดตั้งขึ้น มีประชาชนเข้าร่วมประชุมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย จากความ
เป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานภายใต้นโยบายและแผนงานของเทศบาล
ต าบล จ.ป.ร. 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วารสาร 

หนังสือวิทยานิพนธ์ ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่รวมทั้งได้สืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Internet)      
เอกสารชั้นต้น (primary source) ได้แก่ นโยบายของเทศบาล ค าสั่งเทศบาล ประกาศเทศบาล และ
แผนพัฒนาของเทศบาล เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารชั้นรอง (secondary source) 
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย แนวคิดนักวิชาการ นักทฤษฎี วารสาร เป็นต้น 

2.การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของเทศบาล 
จ.ป.ร. เลือกผู้ให้ข้อมูลโดยก าหนดคุณลักษณะ 6 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ เป็น (1) เจ้าหน้าที่
ในเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 2 คน  (2) ผู้ใหญ่บ้านในเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 2 คน (3) ชาวบ้านในเทศบาล
ต าบล จ.ป.ร. 2 คน 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินงานภายใต้นโยบายและแผนงานของเทศบาลต าบล จ .ป.ร. ตามนโยบาย แผน 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้ด าเนินการระหว่างปี 2554 – 2562 แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น 
ดังนี้ (1) การพัฒนาปรับปรุงระบบการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าให้มีความสะดวกสบาย           
(2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ให้มีแสงสว่างทุกครัวเรือนและเขตชุมชน  (3) การพัฒนา
ระบบประปาหมู่บ้านให้สะดวกทั่วถึงและ (4) การพัฒนาระบบระบายน้ า และสามารถแก้ไขปัญหา  
น้ าท่วมขัง ทั้ง 4 ด้านเป็นนโยบายที่เทศบาลต าบล จ.ป.ร. มีเป้าหมายในการด าเนินการตามท่ีก าหนด 

จากการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้แนวคิดหลักการบริการ คือ การ
กระท าร่วมกันด้วยความตั้งใจของกลุ่มบุคคลอย่างร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
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ไว้ร่วมกันอย่างมีเหตุผล ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารเป็นการร่วมกันท างานอย่างเป็น
กระบวนการกลุ่มบุคคล โดยใช้ทรัพยากรการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  สิทธิพันธ์ พุทธหุน 
(2562, หน้า 62-63) โดยทางนายกเทศมนตรีใช้แนวคิดเพ่ือให้งานตามแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้โดยใช้วิธีการบูรณาการภายในองค์กรให้ไปในทิศทางเดี่ยวกันกับนโยบายและแผน ซึ่ง
บริหารงานเทศบาลต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ภายใต้การน านโยบายและแผนของ
เทศบาล ระหว่างปี 2554-2562 จากเอกสารทางของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่านโยบายและแผน
ของเทศบาล ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล จ.ป.ร.  เป็นการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 -2580 และตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ซึ่งก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ระบบการการบริหารงานภายในเทศบาลโดยใช้แบบการบูรณาการ มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
การท างานร่วมกันภายในระบบราชการเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน 
รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชราชการบริหาร ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการประสานความร่วมมือที่หลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์
เดียวกัน คือน าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้ก างานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น 

1.การวางการวางระบบการบริหารในเทศบาลต าบล จ.ป.ร.การบริหารงานในรูปแบบการ   
บูรณาการในยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อเทศบาล ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) 
ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั้งปลายน้ า รวมทั้งการจัดท าตังชี้วัดของ
เทศบาล ที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน 

2. การออกแบบโครงสร้างและระบบการบริหารราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานรูปแบ
พิเศษ เพ่ือให้สามารถรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของเทศบาลที่ต้องการให้มีความ
ยึดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดอยู่กับโครงสร้างองค์กรและการบริหารราชการแบบเดิม 

3. การปรับปรุงงบประมาณ ให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลัก
เ พ่ื อ ให้ ก า ร ขั บ เ คลื่ อ นยุ ท ธ ศ าสตร์ ข อ ง เ ทศบาลและกา รบริ ห า ร ง านแบบบู รณากา ร                             
บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ (2562,หน้า 39) 
 การด าเนินงานการพัฒนาของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. ได้มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา    
จังหวัดระนอง ซ่ึงจังหวัดระนองได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพเชื่อมโยงใน
อาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมภาคเกษตรครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการลงทุน และการค้าชายแดน 
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 เทศบาลต าบล จ.ป.ร. ได้ด าเนินการวางแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคโดยก าหนดไว้ใน ข้อ 2.2.2 ดังนี้ 
 1.การพัฒนาระบบการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าให้ได้มาตรฐานสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 2.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า โทศัพท์ ให้ครบทุกครัวเรือน 
 3.การพัฒนาระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท้วมขัง 
 4.การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
ในฤดูแล้ง 
 5.การส ารวจตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินและคุ้มครองที่ดินของรัฐบาลและการจัดระบบวาง
ผังเมืองท้องถิ่น 

ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาและการด าเนินโครงการดังกล่าว ในการศึกษานี้เลือกศึกษาเฉพาะ
แผนงานเคหะและชุมชนและแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งทั้ง 2 แผนงานดังกล่าวอยู่ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบแบ่งตามกรอบที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 

ประเด็นที่ 1. ที่มาและเหตุผลในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล จ.ป.ร.  
ในประเด็นดังกล่าวนี้ การตัดสินใจทั้งในระดับนโยบาย การน ามาสู่การจัดท าแผนงานและ

โครงการรวมถึงกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณนั้น เป็นการพิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็นที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนโดยตรง ซึ่งการบริหารงานของ
เทศบาลต าบล จ.ป.ร. ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ด้วยการมุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการอย่างทั่วถึง และมีความพยายามใน
การด าเนินการปรับปรุงและขยายโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก ประกอบด้วย (1) พัฒนาปรับปรุงระบบการ
คมนาคมท้ังทางบกและทางน้ าให้มีความสะดวกสบาย (2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ให้มีแสง
สว่างทุกครัวเรือนและเขตชุมชน (3) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สะดวกทั่วถึง และ (4) พัฒนา
ระบบระบายน้ า และสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ทั้งนี้แผนงานและโครงการของเทศบาลส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนในเทศบาลต าบล จ.ป.ร. แต่ในการด าเนินโครงการแต่ละโครงผู้บริหารเทศบาลต้อง
ค านึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นหลักเพราะมิฉะนั้นจะเกิดการต่อต้านการด าเนินงานของ
เทศบาล โดยผู้บริหารเทศบาลตระหนักถึงการสนับสนุนของประชาชน  

จากที่กล่าวข้างนโยบายที่เกิดขึ้นจากการหาเสียงเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี  จึงได้รับ
ความส าคัญและตระหนัก ด้วยประชาชนมีการติดตามการท างานว่าจะเป็นตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ 
และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อหน้าสภาเทศบาลครั้งที่ได้กล่าวครั้งแรกที่ว่า “จะพัฒนาระบบระบบการ
คมนาคมทั้งทางบกและทางน้้าให้มีความสะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ให้มีแสงสว่างทุก
ครัวเรือนและเขตชุมชน ระบบประปาหมู่บ้านให้สะดวกท่ัวถึง”  



6 
 

ในการบริหารงานเทศบาลระหว่างปี พ.ศ.2561 – 2562 ได้มีการด าเนินพัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคตามโครงการในแผนของเทศบาลไว้หลายโครงการ ทั้งนี้จาก
แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการรวมทั้งหมด 36 โครงการ ดังตัวอย่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 
โครงการในตาราง 1. ดังนี้ 
 

ตาราง 1. แผนงานเคหะและชุมชนเทศบาลต าบล จ.ป.ร. ปี พ.ศ.2561 - 2562 
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค อย่างเพยีงพอ 
และมีคณุภาพ มีความ
ปลอดภัย 

หมู่ 4 บ้านนิคม
ผัง 4 

300,000 ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค อย่างเพยีงพอ มี
คุณภาพและปลอดภยั 

2 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือนซอย
นางซิ้ม หมู่1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 100 
เมตร 

50,000 มีไฟฟ้าใช้เพื่อการด ารง
ชีพอย่างท่ัวถึงความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

3 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างถนน/พื้นท่ี
สาธารณะหมู่บ้านแยก
ศาลาผัง2 หมู่2 

เพื่ อ ติ ดตั้ ง ไ ฟฟ้ า ส่ อ ง
ส ว่ า ง พื้ น ที่ / ถ น น
สาธารณะให้ มี ค วาม
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างไฟฟ้า
สาธารณะ
จ านวน 8  จุด 

24,000 มีไฟฟ้าใช้เพื่อการด ารง
ชีพอย่างท่ัวถึงความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ที่มา ข้อมูลเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 
 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการหลักในการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในชุมชน และในแต่ละ
ปีงบประมาณ เทศบาลต าบล จ.ป.ร. ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่จ าเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วย 
การปรับปรุงระบบประปา ระบบไฟฟ้า ถนนเข้าออกหมู่บ้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันทั้งสิ้น 

 

แผนภาพ 1. แสดงแผนงานและงบประมาณจ าแนกตามแผนงานของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 
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ส าหรับปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. ประกอบด้วย 
1.เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่ง

ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุระเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะในหมู่บ้านนิคม
สร้างตนเอง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อนท าให้ไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและไม่ทันการณ์ แต่มีงบประมาณมากพอส าหรับน ามากบริหาร 

2.ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ  ไฟฟ้าในหมู่บ้านมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน งบประมาณก็ได้รับการจัดสรรน้อยเช่นกัน 

3.ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค คือไม่มีน้ าประปาทุกครัวเรือนระบบประปาที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือด าเนินการ
ส าหรับกิจการประปาหมู่บ้าน 2.4 ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตร เนื่องจากงบประมาณก็ได้รับการจัดสรรน้อย 

ประเด็นที่ 2 การด าเนินการตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้หาเสียงและแถลงต่อ
สภาเทศบาล 

การด าเนินการตามนโยบายที่ได้เสนอไว้ต่อประชาชนในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค ได้แก่ การบ ารุง ก่อสร้างถนน ทางเดิน ระบบไฟฟ้าให้มีครบทุกครัวเรือน ระบบ
น้ าประปา การบรรเทาสาธารณะภัย การป้องกันน้ าท่วม เป็นต้น ผู้บริหารเทศบาลมีความพยายาม
ด าเนินการตามนโยบายโดยได้มีการน ามาก าหนดเป็นนโยบายการบริหารและได้มีการด าเนินการ
จัดท าแผนและด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1 ,600 เมตร 
หนา 0.05 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 6 ,058,000 บาท เริ่มสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 
สิ้นสุดสัญญา 19 สิงหาคม 2563 
ภาพถ่าย 1. แสดงโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล จ.ป.ร. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา ข้อมูลเทศบาลต าบล จ.ป.ร.*ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  

 
นอกจากนี้โครงการที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2563 มีถนนที่เป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านที่ ได้การ

ก่อสร้างถนนให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตมาเป็นเวลานาน  แต่ไม่ได้รับการดูและจาก
เทศบาลต าบล จ.ป.ร.แต่ประการใด เช่น ถนนหมู่บ้านคลองจั่น ที่มีถนนบางส่วนเป็นถนนลาดยางแต่
บางเส้นทางยังเป็นถนนดินแดง ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายข้อ 1.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบการคมนาคม
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ทั้งทางบกและทางน้ าให้มีความสะดวกสบาย เมื่อถึงฤดูฝน ชาวบ้านคลองจั่นจะเป็นหมู่บ้านแรกที่
ได้รับความเดือดร้อนและส่งผลให้นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนล าบากเป็นอย่างมาก 
ภาพถ่าย 2. แสดงโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล จ.ป.ร. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา ข้อมูลเทศบาลต าบล จ.ป.ร.*ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  
 

นอกจากนี้ปรากฏว่าถนนเข้าออกหมู่บ้านยังคงต้องได้รับการซ่อมถนนเพ่ือความสะดวกแก่
ชาวบ้านเพ่ือให้ชาวบ้านได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับการดูแลจากทางเทศบาลตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ก่อนที่เข้ารับด ารงต าแหน่งของนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการก่อสร้าง
ถนน ผู้วิจัยพบว่า ซอยถนนที่มีการลาดยางนั้นมีหมู่บ้านน้อยส่วนใหญ่จะเป็นซอยที่ชาวบ้านใช้ในการ
เข้าไปท าสวนแต่ในทางกลับกันหมู่บ้านคลองจั่นซึ่งอยู่ในหมู่ 8 มีชาวบ้านอาศัยอยู่เยอะมีนักเรียนที่
ต้องใช้เส้นทางถนนเพ่ือเข้าออกไปโรงเรียนแต่กลับไม่ได้รับการพัฒนา ยังเป็นถนนดินแดงอยู่เป็น
เวลานานหลายปียังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางเทศบาล ขณะที่งบประมาณในการปรับปรุงเร่งด่วน
ถือเป็นประเด็นที่เทศบาลต้องด าเนินการวางแผนและจัดสรรมาด าเนินการ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
ความสามารถทางการบริหารของเทศบาลเป็นส าคัญ 

 

“ในช่วงฤดูฝน จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ฝนตกหนัก ในระหว่างทางที่เด็กนักเรียนต้องไป
โรงเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนช้ารุด จึงมีความจ้าเป็นและเร่งด่วนที่รถบดถนนของเทศบาลที่ต้อง
เข้ามาดูแลก่อนที่จะมีการซ่อมแซมบ้ารุง เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปกครองที่มีความจ้าเป็นในการใช้
ถนนรับส่งนักเรียนในช่วงฤดูฝน” (จรูญ ฉลาดผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 4, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2563) 

 
 

ประเด็นที่ 3 การเจรจาต่อรองโครงการและงบประมาณในการพัฒนาชุมชนของสมาชิก
สภาเทศบาลที่ตนเองมีฐานเสียงสนับสนุน การตอบสนองตอบนโยบายของสมาชิกที่ได้หาเสียงไว้ 

การเจรจาต่อรองและการน าเสนอหรือจัดท าโครงการของสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนา
ชุมชนที่ตนมีฐานเสียงนั้น เป็นการมุ่งตอบสนองต่อคะแนนเสียงหรือฐานะเสียง ทั้งนี้ในฐานะสมาชิก
สภาเทศบาลท าให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามและตรวจสอบ
การบริหารงานของนายกเทศมนตรี บทบาทและหน้าที่สภาเทศบาลดังกล่าวส่งผลต่อการสร้างอ านาจ
ในการต่อรองน าไปสู่การเจรจาต่อรองการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลต าบล จ.ป.ร. 
แผนงานและโครงการรวมถึงกิจกรรมที่ได้รับในการท าหน้าที่ดังกล่าวของเทศบาลส่วนใหญ่ปรากฏใน
รูปแบบการก่อสร้างและการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม หรือ “การท าถนน” ในพ้ืนที่หมู่บ้าน และ
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ระบบประปา เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ครอบคลุมทุกพ้ืนของชุมชน อย่างไรก็ตามในประเด็น
หลังนี้ในการบริหารงานของเทศบาลก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนในทุกพ้ืนที่  โดยฝ่ายบริหาร
ให้เหตุผลข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

การต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงการพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละชุมชนจึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพขีดความสามารถ และความสนใจ/ใส่ใจต่อปัญหาของบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็น
ตัวแทนในแต่ละชุมชน ซึ่งแต่สมาชิกแต่ละคน รวมถึงนายกเทศมนตรีมีฐานเสียงสนับสนุนเฉพาะอยู่
แล้ว นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านบารมีซึ่งท าให้เกิดการยอมรับในข้อเสนอและการต่อรอง
โครงการเพื่อท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนแต่ละแห่งอีกด้วย 

ประเด็นที่ 4 เหตุผลความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ปัญหาในชุมชนที่ท าให้เทศบาลต าบล จ.ป.ร. ต้องเข้ามาดูแลและด าเนินการโดยเร่งด่วนนั้น

โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงสภาพถนน 
และ (2) การปรับปรุงและขยายระบบประปา ทั้ง 2 ประเภทมีความจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุก
ปี อาทิ น้ าท่วม ถนนพังเสียหาย ดินสไลด์ และอ่ืน ๆ ท าให้การด าเนินงานของเทศบาลมีลักษณะที่เป็น
การด าเนินการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเดือดร้อนของประชาชน ดัง
ค าอธิบายดังนี้ 

“เหตุผลความจ้าเป็น คือ มีทั้งหมด 3 ด้านด้วยกัน หนึ่ง งานเร่งด่วนเมื่อถนนขาด โดยการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือมีรถรับส่งโดยการขับอ้อมถนนชาวบ้านที่อยู่ด้านในออกมาจ่ายตลาด เด็ก
นักเรียนต้องได้เรียนถึงแม้ว่าถนนขาด สอง ดินถล่ม ความจ้าเป็นคือการสร้างทางเบี่ยงให้แก่ประชาชน
ที่ใช้ถนนเส้นนั้นเพ่ือเป็นทางเข้าออก สาม สะพานขาดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกมาดูแลช่วยเหลือ
ก่อนที่จะมีผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซม” (ณัฏฐนิชา สระหนองห้าง, สัมภาษณ์  12 ธันวาคม 2563)  

“กรณีที่มีดินถล่มดินสไลด์เทศบาลมีความจ้าเป็นเข้ามาแก้ไขปัญหาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้
ถนนทางหลวงสามารถใช้ถนนได้ โดยการท้าทางเบี่ยงเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะห้าของเทศบาลใน
เบื้องต้น” (สุภาภัค ชาญณรงค์, สัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2563) 

“มีโครงการก่อสร้างเทศบาล เพราะมีความจ้าเป็นในการแก้ไขแบบการก่อสร้างและมีเวลาที่
ต้องส่งมอบงานให้ทันภายในเวลาต้องมีการเรียกประชุมผู้ออกแบบก่อสร้างเพ่ือการแก้ไขปัญหาโดย
ด่วน (จ้าลอง พวงสุวรรณ, สัมภาษณ์ 13 ธันวาคม 2563) 

“ต้องพัฒนาระบบน้้าประปาใหม่เพราะน้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อชาวบ้านซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นคือ
ควรมีถังน้้าส้ารองไว้ในกรณีหน้าแล้ง” (บุญส่ง เข็มนาค, สัมภาษณ์ 30 ธันวาคม 2563) 

ประเด็นดังกล่าวนี้ในภาพรวมผู้บริหารเทศบาลรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลพยามด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหากแต่ก็ยังคงปรากฏว่าไม่สามารถท าได้ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่มากนักด้วยเหตุผลด้าน
งบประมาณ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งท ามาสู่การจัดท าโครงการและการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ผลที่เกิดขึ้นจากท่ีกล่าวข้างต้นต่อคะแนนนิยมและการสนับสนุนผู้บริหารเทศบาลและสมาชิก
นั้น ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล จ.ป.ร. ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินงานมิได้เป็นไปตาม
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นโยบายที่ผู้บริหารได้หาเสียงไว้มากนัก แม้ว่าโดยหลักแล้วเทศบาลต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้แก่ชาวบ้าน
เป็นอันดับแรกเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรง และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

ส าหรับผลในทางการเมืองของเทศบาลซึ่งเป็นการเมืองท้องถิ่นนั้น กล่าวได้ว่ามีผลต่อความ
นิยมหรือความไว้วางใจต่อผู้บริหารเทศบาลซึ่งเป็นประเด็นที่น าไปสู่ “การเมืองในการเลือกตั้งใน
อนาคต” รวมถึงการท างานของเจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งอาจไม่ได้รับการไว้วางใจจากชาวบ้าน อาทิ การที่
ฝนตกถนนลื่น เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นเพราะมีการก่อสร้างถนนขึ้นมาแต่มาตรฐานของ
ถนนไม่ได้คุณภาพจึงเป็นสาเหตุท าให้ถนนพังได้ง่ายกว่าปกติ ใช้งานได้ไม่นานก็พัง การที่เทศบาล
จะต้องเข้ามาดูและซ่อมบ ารุงให้ประชาชนในเบื้องต้นถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ
เทศบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน 

ประเด็นที่ 5 การด าเนินเพื่อแก้ไขหรือจัดปัญหาของเทศบาลระยะยาวตามแผนงาน
เทศบาล 

ในการด าเนินการการแก้ไขปัญหาตามแผนงานของเทศบาลนั้นมี 2 ระยะ ประกอบด้วย 
ระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นมุ่งเนน้การแก้ไขการท างานของโครงการแต่ละโครงก่อนที่โครงการใน
ระยะยาวจะส าเร็จ เช่น โครงการพัฒนาถนนทุกหมู่บ้านให้สามารถใช้เป็นทางเข้าออกหมู่ได้ทุก
หมู่บ้าน ซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ในกรณีที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น 
เทศบาลด าเนินการโดยมีรถขนก้อนหินขนาดเล็กเข้าไปถล่มถนนเส้นที่ลื่น หรือเป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อนที่
จะได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง 

ส าหรับระบบน้ าประปา ก่อนที่จะถึงหน้าร้อน ทางเทศบาลจะให้ผู้น าหมู่บ้าน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการได้รับความช่วยเหลือจากทางเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ งบประมาณในการขุดเจาะบ่อ
บาลดาน ซื้อถังเก็บน้ าขนาดใหญ่ ไว้ตามจุดศูนย์กลางหมู่บ้านให้ชาวบ้านที่ขาดในใช้มารับน้ าที่จุด
ศูนย์กลางหมู่บ้านได้  

 

“การท้างานของเทศบาลการแก้ปัญหาในระยะสั้น คือ โครงการปรับปุรงซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 
7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 เนื่องจากฝนตกซุกท้าให้ชาวที่อยู่ด้านในขาดการติดต่อซึ่งในระยะสั้นจ้าเป็นต้อ
สร้างถนนเข้าหมู่บ้านเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น การท้างานของเทศบาลในระยะยาวก็ท้าตาม
แผนของเทศบาลคือ ท้าตามโครงการก่อสร้างที่วางไว้เช่น ระบบประปา ให้คนทั้งต้าบลโดยทั้งหมด
จะจะใช้เวลา2-3 ปีจนกว่าจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จทั้งต้าบลเป็นต้น” (นายจ าลอง พวงสุวรรณ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 สัมภาษณ์ 13 ธันวาคม 2563) 

  

 ส าหรับระยะยาวเทศบาลที่ได้วางแผนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ประกอบด้วย เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ให้มีครอบคลุมเขตชุมชน รวมถึงการ
พัฒนาระบบประปา ระบบระบายน้ า และสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการแก้ไขปัญหาระบบประปาเป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง เดือนเมษายน 2564 โดยเทศบาล
ด าเนินการน าท่อประปามาฝังไว้หน้าบ้านของชาวบ้าน แต่กระนั้นยังคงไม่สามารถการันตีได้ว่าเมื่อถึง
ฤดูแล้งจะมีน้ าประปาไหลผ่านท่อหรือไม่เพราะน้ าในบ่อบาดาลไม่เพียงพอทุกครัวเรือน (ตามภาพ 3.) 

 

ภาพถ่าย 3. แสดงโครงการวางระบบประปาของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 
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ที่มา ข้อมูลเทศบาลต าบล จ.ป.ร. *ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  
 

 

ส าหรับผลการประเมินผลการรับบริการจากเทศบาลต าบล จ.ป.ร. นั้นจากผลการส ารวจโดย
การประเมินจากประชาชนที่เข้ารับบริการจากเทศบาล ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
โดยเฉพาะการบริการในงานประจ าของเทศบาล โดยขั้นตอนการบริการมีความคล่องตัวคิดเป็นร้อยละ 
61.40 รองลงมาได้แก่ การตอบสนองและแก้ไขปัญหาในโครงการเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ 54.30 
ตามล าดับ (รายละเอียดปรากฏในตาราง 2.) 

ตาราง 2. ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 

รายละเอียดการด าเนินงาน ร้อยละ 
การตอบสนองและแก้ไขปัญหาในโครงการเร่งด่วน 54.30 

ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 52.90 

ขั้นตอนในการบริหารงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 61.40 

งบประมาณท่ีประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีความพึงพอใจ 

เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 49.30 

ที่มา: ประกาศเทศบาลต าบล จ.ป.ร. เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลต าบล จ.ป.ร., 
จากข้อมูลความพึงพอใจของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ผู้ให้ข้อมูล 140 คน   
บทสรุป 
 หากพิจารณาจากประเด็นจากการบริหารงานในภาพรวมของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. มี
ลักษณะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระสั้นหรือปัญหาเฉพาะหน้าในระดับ
พ้ืนที่ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ มิเป็นการด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาระยะยาว หรือกล่าวโดยนัยก็คือ 
มิได้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้เป็นผลจากปัจจัยด้านงบประมาณ และเกี่ยวเนื่องกับ 
“ปัญหาเฉพาะหน้า” อันได้แก่ สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน 2 ประเภท คือ ถนนและน้ าประปาซึ่งเป็น
ความเดือดร้อนของประชาชนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ส าคัญก็คือในการบริหารเทศบาลของ
ฝ่ายบริหารนั้นอยู่ในความสนใจและติดตามจากประชาชนดังปรากฏในค าอธิบายถึงผลงานของฝ่าย
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บริหาร ทั้งจากนโยบายการหาเสียงและการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้เสนอไว้ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
ประเด็นดังกล่าวจึงสะท้อนถึงผลงานรวมถึงประสิทธิผลที่ประชาชนได้รับ และมีผลต่อฐานเสียงหรือ
การสนับสนุนทางการเมืองของประชาชน 
 
 
 
แผนภาพ 2. แสดงการด าเนินการตามนโยบายและผลของจัดการปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: บทสรุปจากประเด็นปัญหาและการด าเนินการของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 
 
 

ประชาชนพอใจ 
/ไม่พอใจ 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเทศบาล 

1.ถนนภายในชุมชนเทศบาล 
2.ระบบปะปาของเทศบาล 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

การจัดการและการแก้ไขปัญหา 

ของเทศบาล 

นโยบายหาเสียงของผู้บริหารเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 

 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ไม่เป็นไปตามนโยบาย 
และเป้าหมายของเทศบาล 

คะแนนนิยม/การสนับสนุน/
ฐานเสียง 

การแก้ไขปัญหาระยะยาวของเทศบาล 

การบริหารงานของเทศบาลต าบล จ.ป.ร. 

ไม่ปรากฏชัด 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องการด าเนินงานภายใต้นโยบายและแผนงานของเทศบาลต าบล จ .ป.ร. 
ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย แผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้ด าเนินการระหว่างปี 
2554 – 2562 พบประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย การท างานของเจ้าหน้าที่เทศบาลและรวมไปถึง
นายกเทศมนตรี ด าเนินการตามแผนงานของนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ด้วยการจัดให้มีสาธารณูปการ 
ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมตลอดเวลา และจะด าเนินการปรับปรุงและ
ขยายโครงสร้างพื้นฐานหลัก คือ  
 1.พัฒนาปรับปรุงระบบการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าให้มีความสะดวกสบาย  
 2.พัฒนาสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ให้มีแสงสว่างทุกครัวเรือนและเขตชุมชน 
 3.พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สะดวกทั่วถึง 
 4.พัฒนาระบบระบายน้ า และสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

โครงสร้างพ้ืนฐานหลักของเทศบาลดังกล่าวมา เทศบาลมีการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้
กล่าวไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของโครงการยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นเรื่องที่
ส าคัญเช่นกัน ได้แก่  

การพัฒนาในด้านที่ 1 คือ พัฒนาปรับปรุงระบบการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าให้มีความ
สะดวกสบาย เทศบาลมีงบประมาณในการก่อสร้างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโดยมี
งบประมาณทั้งสิ้น 18,743,500 บาท ซึ่งถนนเข้าหมู่บ้านได้รับการพัฒนาด้วยการมีโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ซอยฝายคลอง จ.ป.ร.หมู่ที่ 1 เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เดินทางคมนาคมสัญจรได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย การด าเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร ในปี 2561 โดยใช้งบประมาณ 1,500,000 บาท เมื่อโครงด าเนินการเสร็จแล้วผลตอบ
รับประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกมีความปลอดภัยมากขึ้น จะกล่าวได้ว่าโครงการแต่
ละโครงการนั้นใช้ทั้งระยะเวลาที่ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาการส่งมอบของ
ผู้รับเหมาแล้วนั้น ทุกโครงการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมไม่จะว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้าง
ถนนเข้าออกของหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยางนั้นเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอต่อ
การก่อสร้างถนนเส้นที่มีความส าคัญแก่ชาวบ้าน แต่ที่ปรากฏกลับไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะบ ารุง
ซ่อมแซมถนนเส้นที่ได้มีการก่อสร้างไว้แล้วเกิดช ารุดผุพัง จากการลงพ้ืนที่พบว่าถนนร้อยละ 90% เป็น
ถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตแต่มีสภาพผุพังช ารุดทุกเส้นภายในเทศบาลแต่ทางเทศบาลกลับไม่มี
งบประมาณเพียงพอต่อการซ่อมแซมบ ารุงใหม่ ซึ่งมีความแต่ต่างอย่างมากที่ทางเทศบาลมีงบประมาณ
เพียงพอในการก่อสร้างถนนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นถนนซอยเล็ก  ๆ ที่เป็นถนนเส้นทางเข้าสวนเพ่ือท า
การเกษตรยังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีต ในปี 2564 ส่วนทางถนนที่ประชาชนใช้
ในการรับส่งนักเรียนหรือใช้สัญจรบ่อยกลับเป็นถนนที่ผุพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นการท างานที่ขัดกับ
ความเป็นธรรมและถนนเส้นที่ผุพังก็จะไม่ได้รับการซ่อมแซมมาเป็นเวลานานแต่กลับมีถนนใหม่ขึ้นมา
เรื่อย ๆ ผลการวิจัยสอดคล้องกับการอธิบายของสิทธิพันธ์ พุทธหุน (2562) ที่ว่าการบริหารคือการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัตถุสิ่งของ เป็น
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ทรัพยากรในการปฏิบัติงานนั้น เช่นเดียว กับค าสัมภาษณ์ของ นางสาวเพ็ญศรี มากด้วง ได้กล่าวไว้ว่า 
ยังมีถนนเป็นถนนเส้นทางไปโรงเรียนยังเป็นถนนที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ยังต้องได้รับการซ่อมแซมจาก
ทางเทศบาลโดยเฉพะในช่วงฤดูฝน นักเรียนไปโรงเรียนล าบาก แต่กลับมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกร
ตีเข้าสวนยาง และเป็นถนนที่มีบ้านคนน้อยไม่ถึง 10 หลังคาเรือน กลับมีงบประมาณในการสร้างถนน
ขึ้นใหม ่ดังภาพตัวอย่างข้างต้น 

การพัฒนาในด้านที่ 2 คือ พัฒนาสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ให้มีแสงสว่างทุกครัวเรือนและเขต
ชุมชน ซึ่งโครงการแผนงาน เคหะชุมชน ในปี 2561 ได้รับงบประมาณ 500 ,000 บาท ส าหรับการ
ก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนซอยทับช้างแยกมิตรภาพหมู่ที่ 4 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในการด ารงชีวิตได้อย่างทั่วถึง ระยะทาง 100 เมตร งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง 50,000 บาท ผล
ที่คาดว่าได้รับใช้ประชาชนทุกครัวเรือนที่อยู่ซอย ทับช้าง มีระบบไฟฟ้าใช้เพ่ือการด ารงชีพอย่างทั่วถึง
และมีความปลอดภัยมากขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่ท าแล้วประสบผลส าเร็จเนื่องจากทุกหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวกสบายทางแสงไฟฟ้าที่ทางเทศบาลเข้ามาช่วยเหลือโดยการมีเสาไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน
และเส้นทางหลวงชนบทก็มีเส้าไฟฟ้าที่ค่อยให้แสงสว่างอยู่ข้างทางในเขตชุมชน เพ่ือความปลอดภัย
ของคนในหมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านไหนที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในซอยก็ไดรับการดูแลจากทางเทศบาลคือการมี
ระบบไฟฟ้าที่ถึงทุกครัวเรือน 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าใช้ภายในบ้านอาจเป็นเพราะ
บ้านอยู่ห่างไกลจากเสาไฟฟ้าหรือก าลังอยู่ในโครงการที่เทศบาลจะเข้าไปดูแลภายในอนาคต ผลวิจัย
สอดคล้องของวันชัย ปานจันทร์ (2558) ได้อธิบายว่า การตัดสินใจของผู้น า การแสดงออกถึงความมี
ภาวะผู้น านั้นสะท้อนได้หลาบแง่มุม แต่การคิด การวางแผน การควบคุมสั่งการ รวมถึงการตัดสินใจ
ด้วย ในการตัดสินใจของผู้น าซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนที่ต้องตัดสินใจก่อนที่จะมีการ
ก าหนดนโยบายหรือ การบริหารในด้านต่าง ๆเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการ
เลือก หรือไม่เลือก อนุมัติการบริหารในด้านต่าง ๆเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ หรือควรงดเว้นปฏิบัติ หรือ
การก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งอาจดูว่า
โครงการใดควรพัฒนาต่อให้โดยเร็วหรือโครงการควรชะลอไว้ก่อนเพื่อการอนุมัติงานที่มีความสะดวกมี
ประโยชน์มากกว่ากัน 

การพัฒนาในด้านที่ 3 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สะดวกทั่วถึง  เป็นการพัฒนาเพ่ือ
แก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพมีความปลอดภัย พ้ืนที่
ที่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องประปาคือหมู่บ้านรังแตนใต้ หมู่ที่ 11 ขยายเขตประปา บ้านรังแตนใต้ 
หมู่ที่ 11 ด้วยท่อ PVC ผลที่คาดว่าได้รับคือ ประชาชนในหมู่บ้านรังแตนใต้ มีน้ าอุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ ทุกบ้าน  โดยเทศบาลมีงบประมาณในเรื่องแผนงานเคหะและชุมชน 500,000 บาท ของปี 
2561  

โครงการประปาหมู่บ้านให้สะดวกท่ัวถึง นั้นยังเป็นโครงการที่มีปัญหาทุกปีเพราะเนื่องจากว่า
ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุก แต่ไม่มีการกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับหน้าร้อน 
ชาวบ้านเองก็ไม่มีโอ่งน้ าส ารองไว้แต่ละบ้าน พอเกิดฤดูฝนตกน้ าล้นแม่น้ าล าคลอง ไม่มีการบริหารน้ า
ใช้ในหน้าแล้ง แต่เมื่อเข้าฤดูแล้งชาวบ้านกลับมีน้ าไม่เพียงพอ เนื่องจากบ่อบาดาลที่เคยมีตามหมู่บ้าน
น้ าน้อย เมื่อชาวบ้านทุกหลังมีความต้องการน้ าพร้อมกับจึงท าให้น้ าไม่เพียงพอจึงเป็นสาเหตุที่ระบบ
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ประปาของเทศบาลมีปัญหาทุกปี ไม่ว่าจะเคยมีการแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างติดตั้งหอถังสูงเพ่ือกัก
เก็บน้ าขนาด 15 ลบ.ม ก็ยังเป็นปัญหาที่ทางเทศบาลยังต้องได้รับเรื่องร้องทุกข์ทุกปี  การแก้ไขปัญหา
เทศบาลด าเนินการโดยการจัดท าเป็นโครงการ ได้แก่ โครงการขุดเจาะบาดาล โครงการขยายระบบ
ประปาหมู่บ้านหอยกาบสามแยกไทยรัฐ หมู่ที่ 6 ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นหนึ่ง ในโครงการช่วยเหลือ
ขาวบ้านของเทศบาล ทั้งนีจ้ าลอง พวงสุวรรณ กล่าวว่าในระยะสั้นจ าเป็นต้อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านเป็น
การแก้ไขปัญหา 

การพัฒนาในด้านที่ 4 พัฒนาระบบระบายน้ า และสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เนื่องจาก
ภายในเทศบาลต าบล จ.ป.ร. เป็นเขตพ้ืนที่สูงมีโอกาสน้อยที่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบ
ระบายน้ า และสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพราะชาวบ้านมีบ้านที่อยู่บนเนินส่วนใหญ่ ดังค า
สัมภาษณ์ของเพ็ญศรี มากด้วง ได้กล่าวไว้ว่าน้อยมากที่จะเกิดน้ าขังเพราะหมู่บ้านผัง 4 มีแม่น้ าล า
คลองล้อมรอบ ระบายได้ง่าย ไม่เกิดน้ าขัง ส่วนน้ าที่เกิดน้ าท่วมในหมู่ 4 มี 2 หลัง เกิดน้ าท่วมทุกปีแต่
ได้รับการดูและจากเทศบาลซ่ึงมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่รับผลกระทบ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงการด าเนินงานตามแผนของนโยบายเทศบาลต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี  
เทศบาลเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในขนาดเดียวกัน ลักษณะปัญหาที่ยังต้องได้รับการแก้ไขการ
ด าเนินงานตามแผนของเทศบาลที่เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนกับโครงการเดิมหรือไม่ เนื่องจากโครงการที่
ก าลังด าเนินอยู่ประชาชนได้รับผลประโยชน์ไม่มากนัก จ าเป็นต้องตรวจสอบโครงการที่ได้ด าเนินไป
แล้วให้มีคุณภาพเสียก่อนจึงจะอนุมัติโครงการใหม่ และโครงการเดิมที่ด าเนินการอยู่ยังคงได้รับปัญหา
ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีควรจะได้รับ 
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