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บทคดัย่อ  
วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาการนำนโยบาย  โครงการของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติในประเด็นบริหารจัดการ การกำกับดูแล การติดตามประเมินผล งบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร รวมถึงปัญหาอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560 – 
2563  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี 1) ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) จาก (1.1) เอกสารชั้นต้น 
(Primary Source) ได้แกร่ะเบียบปฏิบัติ นโยบายระดับจังหวัด อำเภอ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด รวมถึง
เอกสารของทางราชการที่เก่ียวข้อง  (1.2) เอกสารชั้นรอง (Secondary Source) เอกสารชั้นรอง (secondary 
sources) เช่น งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ผู้ให้ข้อมูลเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี จำนวน 10 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการโดยการนำนโยบายโครงการของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่
ตลอดเวลา โดยนำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดยุทธศาสตร์ของ อบต. 
เพ่ือให้สามารถดำเนินการไปสู่การปฏิบัติจริงได้  2) การกำกับดูแล การติดตามประเมินผล ผู้นำชุมชนตำบล
หลักชัย ใช้การสร้างความร่วมมือที่ดี โดยอาศัยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เป็นผลต่อ
ความสำเร็จในการจัดการกำกับดูแลการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยและประชาชน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิด
จากการร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรม ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ของชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วม  3) 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนมากกว่าโครงการปฏิบัติได้จริงทุกปี อีกท้ังบาง
โครงการแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติ และมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นรายการอ่ืน ๆ ในด้านการบริหาร
จัดการ 4) ปัญหาอุปสรรค พ้ืนที่ตำบลหลักชัยมคลองชลประทานไหลผ่านหลายสาย และเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ และ
ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ 
 
ค ำส ำคญั: การบรหิารจดัการ   การน านโยบายไปปฏบิตั ิ   แหล่งน ้าสาธารณะ  
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บทน ำ 
 หลักการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และ

มาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิภาษีท ี ่ด ินและสิ ่งปล ูกสร ้าง พ.ศ. 2562 ร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศ ตามข้อ 2 การใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม ให้หมายถึง การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามความหมายของคำว่า “ประกอบการ
เกษตร” ในระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริโภค จำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม แต่
ไม่รวมถึงการทำการประมงและการทอผ้า (หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม, ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 126) ทำให้เห็นว่าเกษตรกรต้องอาศัยแหล่งน้ำในการประกอบการเกษตร เมื่อ
เกิดปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะในประเทศไทยขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำรงชีวิตของประชาชน การ
บริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการที่เกิดขึ้นจากการใช้ของประชาชน 
ซึ่งส่งผลกระทบด้านอุทกวิทยาทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง พื้นที่ชุ่มน้ำลดลง (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) 
การเพิ่มขึ้นของประชากรการพัฒนาประเทศเชิงเศรษฐกิจทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 
จำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รัฐบาลได้มอบ
นโยบายการจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2563) โดยให้มีการจัด
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ คู คลอง รางระบายน้ำ 
ประกอบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูงทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะ
ปัญหาน้ำเสียจากการปล่อยลงแม่น้ำลำคลอง การสะสมของผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ เนื่องจากทำให้น้ำไหล
ไปในที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่สะดวก และผักตบชวาจะมีรากที่ยาวและจะไปแทนที่น้ำ ทำให้ปริมาณน้ำในคลองลด
น้อยลง เป็นอันตรายและเป็นความลําบากในการเดินเรือในแม่น้ำลําคลองทั่วไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ประสานนโยบายเชิงรุก เพื่อเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมต่างๆ  โดยคำนึง
ภาพรวมทั้งระบบของลุ่มน้ำ คูคลองต่างๆ ระบบการบริหารจัดการน้ำจากชุมชน สถานประกอบการที่อยู่อาศัย
เชื่อมโยงไปยังแหล่งน้ำที่สำคัญในพ้ืนที่ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90 นอกจากนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการเป็นต้น 
และอาชีพรองหลังฤดูการเก็บเกี่ยวบางส่วนมีการแปรรูปอาหาร ทอผ้า และเคลื่อนย้ายแรงงานไปหางานทำนอก
พื้นที่ ส่งผลให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ มีความเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มชื้น 
พืชขาดน้ำ พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำรวมถึงปริมาณลดลง เป็นต้น ซึ่งทำให้
ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลหลักชัยได้รับความเดือนร้อน ปริมาณน้ำไม่สมดุลกับจำนวนแหล่งน้ำบนดิน  และแหล่ง
น้ำใต้ดิน (องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย, 2559) อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เป็น
หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาท ภารกิจในการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในลำดับ
แรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วจิัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2563  
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วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
  เพ่ือศึกษาการนำนโยบายและโครงการของรัฐบาลและกรมส่งเสริมของการปกครองส่วนท้องถิ่นมา
ปฏิบัติ ในประเด็นบริหารจัดการ การกำกับดูแล การติดตามประเมินผล งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั  
 ในการวิจัยครั ้งนี ้ใช้ว ิธีการวิจัย 2 วิธี ในการวิจัยครั ้งนี ้ใช้ว ิธีการวิจัย 2 วิธี 1) ข้อมูลเอกสาร 
(Documentary Data) จาก (1.1) เอกสารชั้นต้น (Primary Source) ได้แก่ระเบียบปฏิบัติ นโยบายระดับ
จังหวัด อำเภอ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง   (1.2) เอกสารชั้นรอง 
(Secondary Source) เอกสารชั้นรอง (secondary sources) เช่น งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบ
มีโครงสร้าง (Structure interview) ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
และประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี จำนวน 10 คน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย   ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย  บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หลักชัย)  
และบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงนโยบาย  โครงการของรัฐบาลและกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติ ในประเด็นบริหารจัดการ การกำกับดูแล การติดตามประเมินผล 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในการจัดการแหล่งน้ำสาธารณะตลอดจนแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการจ ัดการแหล่งน ้ำสาธารณะในพื ้นที่ตำบลหลักช ัย อำเภอลาดบัวหลวง จ ังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560-2563 
 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการบริหารประกอบด้วย นำเอาแนวความคิดของ Fayol ที่กล่าวถึงหน้าที่การ

บริหารมาขยายความต่อและเสนอกิจกรรมของการบริหาร โดยใช้  “POSDCORB” P (Planning) คือการ
วางแผน ผู้บริหารต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร กำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาวขององค์การ
และการวางแผน O (Organizing) คือการจัดองค์การ ผู้บริหารต้องตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่จำเป็นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพ่ือปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ S 
(Staffing) คือการบริหารบุคคลจัดหาบุคคลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เมื่อผู้บริหารได้กำหนดตำแหน่งหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมในหน้าที่การจัดองค์การแล้วหน้าที่การจัดองค์การและการบริหารบุคคลเป็น
งานที่ต้องปฏิบัติอยู่เรื่อย ๆ D (Directing) คือการสั่งการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางบุคคลภายในองค์การ เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการที่สมาชิกทุกคนภายในองค์การต่างรวมพลัง   Co (Coordinating) คือการประสานงาน การ
ปฏิบัติงานของสมาชิกขององค์การต้องมีความเกี่ยวข้องระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ R(Reporting) คือการ
ทำรายงาน เป็นหน้าที่เก่ียวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ได้ และ B (Budgeting) คือการงบประมาณ เป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินจำนวนหนึ่ง 
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เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากงบประมาณจะเป็นแผนงานชนิดหนึ่งแล้ ว งบประมาณยังเป็น
แนวทางของการควบคุมด้วย  (Luther Gulick. อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 25-26)  

2. แนวคิดทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
  ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติของ  Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ . 
2563) การกำหนดนโยบาย เป็นขั้นตอนที่สองของกระบวนการนโยบาย ซึ่งในการกำหนดนโยบายนี้ถือได้ว่า
เป็นจุดเริ ่มต้นที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเมืองและการบริหารอื่นตามมา เนื่องจากการกำหนดนโยบาย
สาธารณะในปัจจุบันมิใช่เป็นภารกิจที่ผูกขาดโดยรัฐเท่านั้น โดยวรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 
2563, หน้า 17) จำแนกผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็น 4 ฝ่าย  ได้แก่ฝ่ายการเมือง ฝ่าย
หน่วยงานต่างๆ  ในระบบราชการ ฝ่ายข้าราชการ และฝ่ายผู้ได้รับประโยชน์หรือผูที่เสียประโยชน์   ส่วน
กระบวนการตัดสินใจนโยบายเป็นการเลือกแนวนโยบายที่ คิดว่าเหมาะสมที ่ส ุด สามารถทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2543) ได้เสนอว่านโยบาย
สาธารณะมีความสำคัญทั้งต่อผู้กำหนดนโยบายและประชาชน กล่าวคือ 1. ความสำคัญต่อผู้กำหนดนโยบาย 
ส่วนใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกำหนดนโยบายบริหารประเทศ คือ รัฐบาล หากกำหนดนโยบายที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านค่านิยมของสังคมและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชน 
ทำให้รัฐบาลได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากประชาชน โดยอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 2. ความสำคัญต่อประชาชน เนื่องจากนโยบาย
สาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถ
แสดงออกซ่ึงความต้องการของตนผ่านกลไกต่างๆ ทางการเมือง อาทิเช่น ผ่านพรรคการเมือง ผ่านกลุ่มอิทธิพล
และผลประโยชน์ ผ่านระบบราชการ ผ่านนักการเมือง ผ่านฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้นตลอดจน
การนำนโยบายไปปฏิบัติ วีณา พึ ่งวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 68) กล่าวว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็น
กระบวนการขององค์การที่ต่อเนื่องและเป็นพลวัต โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ มีความซับซ้อนเพราะต้องเกี่ยวข้อง
กับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก รวมทั้งต้องเผชิญกับปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกองค์การที่มีผล
ต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ Van Meter and Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ , 2563) เสนอ
ตัวแบบในการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติว่าทรัพยากรในการนำนโยบายไปปฏิบัตินั ้น หากไม่มี
ทรัพยากรไม่สามารถทำให้นโยบายสำเร็จได้ ในที่นี้ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และงบประมาณนี้จะต้องมีระบบการเบิกจ่ายที ่คล่องตัวจึงจะส่งผลเป็นไปตามเป้าหมายของการกำหนด
โครงการ อีกท้ังวรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 125 – 126) ปัญหาที่สำคัญคือ
ปัญหาทางด้านสมรรถนะ ปัญหาในลักษณะดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยต่าง ๆ หลายปัจจัย 
นับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้านเงินทุน ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจน
ปัจจัยทางด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนโยบาย  ส่วนความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดย
ส่วนหนึ่งย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถในการควบคุม นั้นคือความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการ 
ปฏิบัติของนโยบายแผนงานหรือโครงการ 
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 3. แนวคิดการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จากมาตรการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำที่สำคัญมี 3 ประการ คือ ปัญหาด้านปริมาณน้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำ 
และปัญหาความขัดแย้งจากการใช้น้ำ  ภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอด โดยได้
จัดสรรงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตามหลักการธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่  
กำหนด  

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีบัญชาให้จัดทำ โครงการ 
คลองสวย - น้ำใส ขึ้น โดยมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานประสานงานกลาง และดำเนินการ
ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ 
โดยให้จังหวัดคัดเลือกคลองเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง การกำหนดดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาล
ดำเนินการ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งรัฐบาลกระจายอำนาจในการ
จัดการให้แก่จังหวัด อำเภอ และตำบลดำเนินการวางแผน ประสานงาน สั่งการ รวมถึงควบคุมดูแลการ
ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยและหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่ ดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขการ
ประสานงานและมีส่วนร่วมกัน เช่น กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
หน่วยงานทหาร กรมชลประทาน เป็นต้นการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน พุดคุยชี้แจงให้ประชาชนใน หมู่บ้าน
รับรู้การจัดโครงการ  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมใน
การกำหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในการทำงานเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
คำนึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการที่สำคัญ 3 ประการ (อรทัย ก๊กผล, 2552, หน้า 17-19) คือ 1) การมีส่วนร่วม
ต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค 
และขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 3) การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ
อิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่  
 
ผลการวิจัย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนคร 
ศรีอยุธยา พ้ืนที่รวม 31.66 ตารางกิโลเมตร  จำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 5,526 คน ชาย 2,762 คน 
และหญิง 2,764 คน  (สำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอลาดบัวหลวง, ก.ย. 2563) สภาพพื้นที่ของตำบลหลัก
ชัย เป็นที่ราบลุ่ม และทางน้ำ เมื่อถึงฤดูฝน มีน้ำท่วมขัง มีคลองชลประทานไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองญี่ปุ่น
เหนือ คลองพระยาบันลือ คลองหลักชัย เป็นต้น การดำเนินโครงการในพื้นที่จากการเจริญเติบโตขึ้นอย่าง
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รวดเร็วของตำบลหลักชัย พื ้นที ่ทำการเกษตร มากกว่า 50% (16,683 ไร่) (สำนักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ส.ค. 2563)  

1. การบริหารจัดการโดยการนำนโยบายโครงการของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาปฏิบัติ   การเมืองและการบริหารมีความเกี่ยวพันอย่างแยกแยะไม่ออก โดยเฉพาะในแง่ของการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายกำหนดนโยบาย และฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายนำนโยบายมาปฏิบัติ   การ
กำหนดนโยบายของฝ่ายการเมืองต้องอาศัยข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เพ่ือให้การพัฒนาต่าง ๆ สามารถบริหารงาน
ได้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นงบประมาณนับเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารการคลังสาธารณะ สำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  อย่างไรก็ตามสำหรับการกำหนด
นโยบายสาธารณะของท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผู้วิจัยพบข้อมูลจากการศึกษารายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) การกำหนดนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  มีความสำคัญที่
เป็นสายพานจนนำไปสู่ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด แต่
ในทางปฏิบัติก็มักจะแอบแฝงบ้าง  เห็นไดจ้ากโครงการหรือนโยบายสาธารณะที่จะได้รับการสนับสนุนซึ่งจะอยู่
ภายใต้ขั ้นตอนการทำประชาคมท้องถิ ่นที่เกิดจากความเห็นชอบของประชาชนในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ 
เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งโครงการหรือนโยบายสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะได้รับการ
สนับสนุนจะอยู่ในลำดับต้นๆ ดังจะเห็นได้การดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 5.1 แผนงานการเกษตร จำนวน 9 โครงการ   

แผนภูมิที่ 1 การดำเนินโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย “แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564”, 2559”. 
 
 หมายเลข 1 คือ  โครงการที่ 1  ส่งเสริมเกษตรชีวภาพเพ่ือลดสารเคมีส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพ  
  หมายเลข 2 คือ  โครงการที่ 2 คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
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  หมายเลข 3 คือ  โครงการที่ 3 โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
  หมายเลข 4 คือ  โครงการที่ 4  ส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตร 
   หมายเลข 5 คือ  โครงการที่ 5 สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่/เป็ดไข่/ปลาดุก/กบ ฯลฯ หมู่ที่ 1-10  
   หมายเลข 6 คือ  โครงการที่ 6  สนับสนุนเพาะเห็ดภูฐาน/เห็ดฟาง/เห็ดนางฟ้า ฯลฯ หมู่ที่ 1-10 
  หมายเลข 7 คือ  โครงการที่ 7  โรงเรือนโรงสีข้าวชุมชน บ้านคลองญี่ปุ่นเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหลักชัย  
            อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  หมายเลข 8 คือ  โครงการที่ 8 ขุดสระน้ำเพ่ือการเกษตรบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 จำนวน  
            24 ไร่ ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  หมายเลข 9 คือ  โครงการที่ 9 ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ   
 
  จากแผนภูมิภาพข้างต้น อบต.ได้จัดสรรวงเงินและโอนเงินให้กับโครงการต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,440,000 บาท โดยโครงการที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด คือโครงการที่ 8 ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณท่ี
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 จำนวน 24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82 ส่วนโครงการอื่น ๆ มีร้อยละไม่เกิน 4%  จะเห็น
ได้ว่าขาดการพิจารณาถึงการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสเกิดความไม่เสมอภาพในการพัฒนา ที่มีการเลือกพ้ืนที่
ชุมชนหรือเลือกหมู่บ้าน ซึ่งบางหมู่บ้านไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างแท้จริง ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นโครงการ การจัดสรรจำนวนงบประมาณสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฎซึ่งทุกโครงการก็จะมีเหตุผลใน
การดำเนินการของตนเอง สิ่งที่ได้ค้นพบจากการศึกษา คือ อบต.ควรต้องปรับปรุงโครงสร้างแผนงานให้
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานตามแผนงานภารกิจประจำพื้นฐาน และแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น อันเกิดจากการตัดสินใจโดยการทำประชาคมอย่างแท้จริงที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ในหมู่บ้านโดยรวม  สำหรับการรับนโยบายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อยู่ในโครงการที่ 2 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล การสัญจร
ทางน้ำได้ทุกเส้นทางไม่มีอุปสรรคจากการตื้นเขินหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่า ๆ 
ตลอดจนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ำอย่างยัง่ยืนและมีความสุข ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพ้ืนที่เพ่ือการดำเนินการ ส่วนการใช้จ่าย
งบประมาณให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวม
ดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมาย  เอนก (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 2563) 

2. การกำกับดูแล การติดตามประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  
ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ  ที่เป็นปัญหาสะสมมานาน ทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลักชัยจัดทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมถึงปรับภูมิทัศน์ริมฝั่ง คู คลอง บริเวณคลองในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ จำนวน 10 หมู่บ้านตามที่มีนโยบายรัฐบาลได้ให้ไว้กับหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของการบริหารแหล่งน้ำสาธารณะมีการจัดทำแผน ซึ่งได้กระทำขึ้นเป็น
ประจำทุกปี หน่วยงานหลักหน่วยงานแรกคือ อบต. เป็นตัวยืนอยู่แล้วในเรื่องของการแก้ปัญหาในจุดเล็กๆ น้อย ๆ 
ที่ชุมชนต้องการ  โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ก็คือโครงการขุดลอกคลอง ส่งน้ำสาธารณะ
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และกำจัดวัชพืช และโครงการคลองสวย น้ำใสเป็นโครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคประชาชน 
ในการตัดสินใจร่วมกันและร่วมมือกัน ในการดำเนินงานกับ อปท. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่าน
ขั้นตอนการประชาคมหมูบ่้าน และการประชาคมตำบล แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันเสนอ และบรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อบต. หลักชัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั ่งยืน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (สืบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่/
เกษตรกร/ผู้ใช้น้ำ) ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากคลองที่อยู่ในพ้ืนที่ และมีเชื่อมต่อกันหลายสาย มีผักตบชวา 
วัชพืชหนาแน่น และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้แม่น้ำคลองตื้นเขินน้ำไหลผ่านไม่สะดวก จึงได้เสนอโครงการ
คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บรรจุไว้ในแผนฯ) และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เกษตรกรผู้ใช้น้ำ จิตอาสา ประชาชนในพื้นท่ี พนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมและบริหารจัดการร่วมกันฯ โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  
การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพ้ืนที่ตำบลหลักชัย เป็นโครงการที่เกิดข้ึน เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนมาก เป็นโครงการที่มีประโยชน์ มี
ความเหมาะสมคุ้มค่าของอนันต์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 2563) 

3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยได้นำนโยบายของรัฐบาล สู่นโยบายจังหวัดลงสู่อำเภอ และนำไป

ปฏิบัติสู่พื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยมีการจัดทำโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.4 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไปสู่ความยั่งยืน  ความ
ต่อเนื่องของการดำเนินโครงการด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการแหล่งน้ำ
สาธารณะ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย มีงบประมาณจำนวนจำกัด ไม่
เพียงพอที่จะดำเนินการโครงการต่อเนื่อง รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย 
ต้องดำเนินขอรับการสนับสนุนงบประมาณและขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกับ งบประมาณ
ไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รถแม็คโคร เรือตัก เป็นต้น   
  การดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จำนวน 25 โครงการดังแผนภูมิ
ภาพที่ 2 ดังนี้ 

1. โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่น 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหลักชัย 
4. ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมภาวะผู้นำและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มสตรีหลักชัย 
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7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหลักชัย 
8. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ “สร้างงาน สาร้างรายได้”  ตำบลหลักชัย 
9. ฝึกอบรมให้ความรู้การลดปริมาณขยะ (การรีไซเคิล)/รณรงค์รักษาความสะอาดในพ้ืนที่ตำบลหลักชัย/

ธนาคารขยะ 
10. อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวตำบลหลักชัย 
11. สนับสนุนเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ.ประชาชนและจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 1-10 
12. จัดทำสื่อวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย 
13. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ 
14. สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน/internet 
15. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว 
16. ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย 
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยพบประชาชน 
18. ซื้อถังขยะ/เตาเผาขยะหมู่ที่ 1-10 
19. จัดงานรัฐพิธี เช่น 5 ธันวามหาราช/12 สิงหามหาราชินี/23 วันปิยมหาราช ฯลฯ 
20. สนับสนุนรณรงค์การทำบัญชีครัวเรือนและการออมเงิน หมูที่ 1-10 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
21. สนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน หมู่ที่ 1-10 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
22. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอใช้ที่ทิ้งขยะ 
23. รักษ์คลองพระยาบันลือ 
24. ขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวาขวางและวัชพืชริมคลอง หมู่ที่ 1-10 
25. คัดแยกขยะอันตราย และบริหารการจัดการขยะตำบลหลักชัย 

 
 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ
รวม 2,865,000 บาท ดังนั ้นเมื ่อเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณในปี 2561-2564 (แผนภูมิที ่ 2)  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 5.1 แผนงาน
การเกษตร จำนวน 9 โครงการ  งบประมาณรวม 2,440,000 บาท โดยโครงการคลองสวยน้ำ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
เป็น 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 4  การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่สามารถตอบสนองตรงตาม
เป้าหมายในการจัดการในระยะยาวได้ แต่เป็นการดำเนินงานด้านการปรับปรุง การบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 31.41 ตลอดจนความต่อเนื่องในการ
ดูแลกำจัดผักตกชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเข้าไปร่วมการกำหนด
กฎเกณฑ์ นโยบายการวางแผน กระบวนการบริหาร และตัดสินใจของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน
โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง สำหรับแผนในการระยะยาว 
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แผนภูมิที่ 2 สรุปการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 

ที่มา. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย “แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564”, 2559. 
 

4. ปัญหาอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปัญหาและความยุ่งยากของตำบลหลักชัย ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข และต้องทำความตกลง หรือขอ

ความร่วมมือกับประชาชน หน่วยงาน หรือพ้ืนที่ข้างเคียงหรือเขตติดต่อกัน  
- ปัญหาพื้นที่ตำบลหลักชัยมคลองชลประทานไหลผ่านหลายสาย และเป็นพ้ืนที่ท้ายน้ำทำให้เป็นศูนย์

รวมของวัชพืชและผักตบชวาไหลมารวมกันและเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก  แนวทางแก้ไข อบต.จัดทำทุ่น
หรือแผงกั้นผักตบชวาคลองที่เชื่อมต่อกับเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือมีการขุดลอกคลอง และกำจัดผักตบชวาใน
พ้ืนที่ให้ปริมาณลดน้อยลง 

 - ปัญหาถนนในตำบลหลักชัย จะเป็นลักษณะที่ลำคลองขนานไปกับถนน และคลองส่วนใหญ่มีลักษณะ
ตื้นเขิน แต่ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ เพราะจะทำให้ถนนริมคลองทรุดตัว เกิดการพังทลายของดิน แนว
ทางแก้ไขสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุการขุดลอกคลอง ที่ไม่สามารถดำเนินการได้  

- ปัญหาประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ แนวทางแก้ไข อบต.
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ และจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อรักษาความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ 

- ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ แนวทางแก้ไข อบต.ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อจัดทำ
โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในปีต่อๆ ไปเพื่อให้มีการดำเนินการต่อเนื่อง 
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อภิปรำยผล 
1. การบริหารจัดการโดยการนำนโยบายโครงการของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นมาปฏิบัติ    
อบต.เป็นการเมืองระดับท้องถิ่น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต.จำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของ

นโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ
การใหค้วามหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563) 
การกำหนดนโยบายเป็นขั้นตอนที่สองของกระบวนการนโยบาย ซึ่งในการกำหนดนโยบายนี้ถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเมืองและการบริหารอ่ืนตามมา เนื่องจากการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ในปัจจุบันมิใช่เป็นภารกิจที่ผูกขาดโดยรัฐเท่านั้น โดยวรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 
17) จำแนกผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็น 4 ฝ่าย  ได้แก่ฝ่ายการเมือง ฝ่ายหน่วยงาน
ต่างๆ  ในระบบราชการ ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายผู้ได้รับประโยชน์หรือผูที่เสียประโยชน์  ส่วนกระบวนการ
ตัดสินใจนโยบาย เป็นการเลือกแนวนโยบายที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตาม
ต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2543) เสนอว่านโยบายสาธารณะมีความสำคัญทั้งต่อผู้
กำหนดนโยบายและประชาชน กล่าวคือรัฐบาล หากกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ทำให้รัฐบาลได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากประชาชน  ส่วนความสำคัญต่อประชาชน เนื่องจาก
นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมือง ดังนั้น ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของตนผ่าน
กลไกต่างๆ ทางการเมือง วีณา พึ ่งวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 68) กล่าวว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็น
กระบวนการขององค์การที่ต่อเนื่องและเป็นพลวัต มีขั้นตอนที่สำคัญ มีความซับซ้อนเพราะต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก รวมทั้งต้องเผชิญกับปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกองค์การที่มีผลต่อ
การนำนโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยเห็นว่า ในพื้นที่ตำบลหลักชัยมีการบริหารจัดการ โดยผู้นำในชุมชน/หมู่บ้าน 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกคนในพื้นท่ี องค์การต่าง ๆ ในหมู่บ้านมีการบริหาร
จัดการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้ำและการสัญจรทางน้ำ ที่เกิดจากปัญหาผักตบชวาที่เป็นวัชพืชน้ำที่ก่อปัญหาในระบบ
ลุ่มน้ำ 1) ด้านทัศนียภาพ 2) ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ เป็นการสะท้อนผลกระทบที่ครอบคลุมด้านการ
คมนาคมทางน้ำ เมื่อเกิดปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่เป็นจำนวน มากทำให้เกิดการกีดขวางการสัญจรทางน้ำ วิถี
ชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเรือพายที่มีอยู่ในสมัยอดีตก็ลดน้อยลง ยิ ่งถ้าเป็นช่วงที่
ผักตบชวาหนาแน่นการสัญจรทางน้ำก็จะแทบไม่ค่อยได้ และ3) ด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณผักตบชวาที่มีอยู่เป็น
จำนวนที่เกิดการเน่าเสียส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยเป็นหน่วยงานหลักที่
ดำเนินการตามแผนต่าง ๆ เช่น แผนตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนนำ
ในการแก้ไข  โดยกระบวนการจัดการแหล่งน้ำสาธารณะจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่ถือว่าเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จึงสามารถพิจารณาการพัฒนาการบริหารอย่างสั ้น ๆ ว่าเป็น
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กระบวนการเสริมสร้างหรือเพิ่มสมรรถนะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2542 ตามมาตรา 46 
56 และ 59  ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ  ตามแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 กำหนดไว้ในเรื่องของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนี้ 1) การบริหารจัดการน้ำอย่าง
เป็นระบบ 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ ่งชุมชน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการเข้าร่วมบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สอดคลองกับหลักการบริหารของ Luther Gulick (อ้าง
ถึงใน ชลิดา ศรมณี. 2562. หน้า 25-26) กล่าวถึงกิจกรรมของการบริหาร โดยใช้ “POSDCORB” ประกอบด้วย 
P (Planning) คือการวางแผน ผู้บริหารต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร กำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น
ระยะยาวขององค์การและการวางแผน O (Organizing) คือการจัดองค์การ ผู้บริหารต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน S (Staffing) คือการบริหารบุคคลจัดหาบุคคล
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน D (Directing) คือการสั่งการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางบุคคลภายในองค์การ เป็นผลสืบ
เนื ่องมาจากการที ่สมาชิกทุกคนภายในองค์การต่างรวมพลัง   เพื ่อบรรลุถึงเป้าหมายที ่กำหนดไว้ Co 
(Coordinating) คือการประสานงาน การปฏิบัติงานของสมาชิกขององค์การต้องมีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ R(Reporting) คือการทำรายงาน เป็นหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
เป็นแนวทางท่ีใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน และ B (Budgeting) คือการงบประมาณ เป็นแผนงานชนิดหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560, หน้า 83-113) กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเห็นว่ามีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง  

2. การกำกับดูแล การติดตามประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ผู้นำชุมชนตำบลหลักชัย ใช้การสร้างความร่วมมือที่ดี โดยอาศัยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน เป็นผลต่อความสำเร็จในการจัดการกำกับดูแลการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะอย่างยั่งยืน 
ภายใต้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของอบต.หลักชัยและประชาชน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิด
จากการร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรม ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ของชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วม  ดังนั้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ 2) การสร้างความ
ตระหนักในการให้ความรู้กับชาวบ้านรู้ถึงประโยชน์ของการดูแลรักษา พัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ภายในตำบลหลัก
ชัยและพื้นที่ข้างเคียง มีความสะอาด 3) การร่วมปรึกษาหารือกัน 4) การทำความเข้าใจในงานที่ทำ 5)  ความ
โปร่งใสในงาน 6) การดำเนินงานของอบต.หลักชัย มีความโปร่งใส จริงใจในการช่วยแก้ปัญหา กรณีปัญหา
ผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอย่างจริงจัง  7) การให้ความร่วมมือ
ของชาวบ้าน 8) การให้ข้อมูลปัญหาที่เป็นจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด อีกท้ังได้นำเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาแล้ว  และแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ สอดคล้องกับแนวคิดของสุนีย์ 
มัลลิกะมาลย์ (อ้างถึงใน อรทัย หนูสงค์, 2560 หน้า 16-19) กล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 6 ระดับคือระดับที่ 1 ร่วมรับรู้  ระดับที่ 2 ร่วม
คิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการ ระดับที่ 
4 ร่วมดำเนินการ ระดับที่ 5 การร่วมตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ให้
บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบดำเนินงานตาม
มาตรการป้องกันแก้ไข ระดับที่ 6 ร่วมรับผล กิจกรรมที่ดำเนินงานไปแล้วย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์ และ
ผลกระทบทั้งต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยที่ประชาชนต้องรับผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานนั้น ๆ  

3. ประเด็นงบประมาณที ่ได้ร ับการจัดสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า มีโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนมากกว่าโครงการ

ปฏิบัติได้จริงทุกปี อีกท้ังบางโครงการมีแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติ และมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นรายการ

อื่น ๆ ในด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นควรมีการมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ให้มีความรัดกุม ตลอดจนการจัดทำโครงการในแผนไม่ควร

มากเกินกว่าสถานะทางการคลังของอบต.หลักชัย สอดคล้องกับ Van Meter and Van Horn (อ้างถึงใน  

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563) เสนอตัวแบบในการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติว่าทรัพยากรในการนำ

นโยบายไปปฏิบัตินั ้น หากไม่มีทรัพยากรไม่สามารถทำให้นโยบายสำเร็จได้ ในที ่นี ้ ทรัพยากร หมายถึง 

ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และงบประมาณนี้จะต้องมีระบบการเบิกจ่ายที่คล่องตัวจึงจะส่งผลเป็นไป

ตามเป้าหมายของการกำหนดโครงการ อีกทั้งวรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 2563, หน้า 

125 – 126) ปัญหาที่สำคัญคือปัญหาทางด้านสมรรถนะ ปัญหาในลักษณะดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยย่อยต่างๆ หลายปัจจัย นับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้านเงินทุน ปัจจัยทางด้านวัสดุ

อุปกรณ์เครื ่องมือเครื ่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทางด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องในนโยบาย  ส่วน

ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ  โดยส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม นั้นคือ

ความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบายแผนงานหรือโครงการ นั่นเอง 

4. ปัญหาอ ุปสรรคและแนวทางแก ้ไขขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหล ักช ัย จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ปัญหาพื้นที่ตำบลหลักชัยมคลองชลประทานไหลผ่านหลายสาย 
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และเป็นพ้ืนที่ท้ายน้ำทำให้เป็นศูนย์รวมของวัชพืชและผักตบชวาไหลมารวมกันและเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก  
แนวทางแก้ไข อบต.จัดทำทุ่นหรือแผงกั้นผักตบชวาคลองที่เชื่อมต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียง หรือมีการขุดลอก
คลอง และกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ให้ปริมาณลดน้อยลง 2) ปัญหาถนนในตำบลหลักชัย จะเป็นลักษณะที่ 
ลำคลองขนานไปกับถนนและคลองส่วนใหญ่มีลักษณะตื้นเขิน แต่ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ เพราะจะทำ
ให้ถนนริมคลองทรุดตัว เกิดการพังทลายของดิน แนวทางแก้ไขสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุ
การขุดลอกคลอง ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 3) ปัญหาประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่ง
น้ำสาธารณะ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในวางแผนการดำเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะ
แบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็นผู้ดูแล
รักษา รวมถึงร่วมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกัน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายตอบสนองต่อนโยบายการจัดการของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง อบต.หลักชัยจึงเปิดให้ประชาชน
เข้าร่วมการประชุม การประชาคม สร้างการรับรู้ ร่วมกันวางแผน การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ ที่เกิด
จากผักตบชวาและวัชพืช ขัดขวางการระบายน้ำบดบังแสงแดดที่ส่องลงสู่พื้นน้ำกีดขวางการจราจรทางน้ำเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ศัตรูพืชโดยเฉพาะหอยเชอรี่ และทำให้เกิดการตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง 4) ความต่อเนื่องของ
การดำเนินโครงการด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ 
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งอบต.หลักชัย มีงบประมาณจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการโครงการ
ต่อเนื่อง รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพของอบต.หลักชัย ต้องดำเนินขอรับการสนับสนุนงบประมาณและขอ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกับงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เช่น รถแม็คโคร เรือตัก เป็นต้น แนวทางแก้ไขในบางโครงการได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ที่
ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน MOU เพ่ือสร้างความร่วมมือในการลดค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการทุกกระบวนการในการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะของ
อบต.หลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาความสำเร็จหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่
นั้น การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นมีความสำคัญมากที่ สุด ภายใต้แนวคิดการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภาครัฐควรมีส่วนร่วมกับชุมชนให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำสาธารณะ ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต้องอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยรวมกัน คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกคน องค์การต่าง ๆ ในหมู่บ้านจะต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันกับ
หน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกน
นำในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นให้ประชาชนมีความตื่นตัว ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา รวมถึงปลูกฝัง
จิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใสในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน หมั่นเข้าเยี่ยมประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านและให้ความรู้เกี ่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำ
สาธารณะทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ พัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ภายในตำบลหลักชัยและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อมุ่ง
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แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ตลอดจนต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรในชุมชนของตน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาอย่างจริงจัง ในประเด็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะโดยชุมชนว่ามีปัจจัยด้าน
ใดบ้าง เช่นลักษณะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะมีแนวทางอย่างไร เพ่ือจะได้ทราบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะอย่างไร ที่มีผลต่อการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จในระดับต้น
น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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