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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการในการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลบางเมือง การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ แผนงาน และผล 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน รวมถึงความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
บางเมือง โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า
การบริการสาธารณะที่เทศบาลต าบลด าเนินงานมาจากการหลักการกระจายอ านาจ และเทศบาลได้
น ามาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้านสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้
เทศบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือน าปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น และน ามาเป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณ โดยเทศบาลมุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการมากกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังได้ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชนเป็นหลัก อย่างไร
ก็ตาม การด าเนินงานโครงการพัฒนาของเทศบาลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ตามที่ได้
ก าหนดไว้ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายด้วยเป็นผลจากปัจจัยส าคัญ  ประกอบด้วย ระเบียบ
และข้อกฎหมายที่ปรับปรุงขึ้นใหม ่และการขาดบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 

 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง การด าเนินงานบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบางเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562         

**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



 2 

บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ในหมวด 9 การปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น มาตรา 282 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และในมาตรา 284 ได้บัญญัติว่า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง  
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ และ
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ในหมวด 14 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง 
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ และในมาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และ
อ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฉะนั้นเทศบาลต าบลบางเมือง ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
ตามประกาศพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น รวมถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญนูญแห่งราชอาณาจักร, 2540, หน้า 77) 
ทั้งนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับการก าหนดนโยบายสาธารณะ การเข้าใจถึงปัญหา และความสามารถในการแก้ไข
ปัญหานั้น ๆ ได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเมืองเป็นส่วนหนึ่งใน 
การก าหนดนโยบายสาธารณะอีกด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีบทบาทในการเปิดโอกาส
ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
บางเมืองแจ้งความประสงค์ผ่านการประชาคมท้องถิ่น และน าความต้องการของประชาชนมาจัดท า
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่งจะท าให้การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ส าเร็จตรงตามความต้องการ
ของประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และน าความเจริญมา 
สู่ประเทศไทย 

เทศบาลต าบลบางเมืองมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2496 เดิมเทศบาลต าบลบางเมืองมีฐานะ 
เป็นสุขาภิบาลบางเมือง และได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 และได้มีการยกฐานะ 
เป็นเทศบาลต าบลบางเมือง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 พร้อมกับสุขาภิบาลอ่ืน ๆ จ านวน 980 
แห่ง ซึ่งโครงสร้างของเทศบาลนั้น  ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร โดยทั้งสองฝ่ายนั้น  
ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2545 โดยตรง ซึ่งเทศบาลต าบลบางเมือง มีหน้าที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ในเขตเทศบาล  
การก าหนดนโยบายต่าง ๆ จึงเป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลต าบลบางเมืองให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
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แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ทั้งนี้การก าหนดนโยบายที่มาจากความต้องการของประชาชนนั้น จะส่งผลต่อผู้ก าหนด
นโยบายหรือผู้บริหารท้องถิ่นว่านโยบายนั้นดีหรือไม่ ถ้านโยบายนั้นดีจะส่งผลให้ผู้ก าหนดนโยบาย
ได้รับความเชื่อถือและได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนต่อ ๆ ไป สามารถมีโอกาสด ารงต าแหน่งในการ
บริหารท้องถิ่นต่อไปอีก  จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดในการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด เทศบาลต าบลบางเมืองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มี
หน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการเพ่ื อให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563ข,  
หน้า 4) 

การศึกษานี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ได้รับบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบางเมือง และมีความสนใจ
ในกระบวนการก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบลบางเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้จ ากัดขอบเขต โดยผู้ วิจัย
ท าการศึกษาเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการศึกษาการด าเนินการของ
เทศบาลต าบลบางเมืองนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการ บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบางเมือง รวมไปถึงสภาพปัญหา การรับรู้
ปัญหา การจัดความส าคัญของปัญหาที่ก่อให้เกิดการก าหนดนโยบาย แผนงานโครงการ ความ
สอดคล้องทางด้านงบประมาณ  และผู้วิจัยยังคาดหวังว่าจะน าผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเป็น
ข้อมูลเพื่อเสนอแนะ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางเมือง 
หรือแนวทางให้ประชาชนได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบล 
บางเมือง ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการในการบริการสาธารณะของเทศบาล  

และความสอดคล้องกับงบประมาณ สภาพปัญหา ความจ าเป็น ความเดือดร้อน ความต้องการ  
การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ แผนงาน และผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร 
(documentary research) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จากบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ 
มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการก าหนดนโยบายเป็นอย่างดี จ านวน 5 คน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ (Anderson  
อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 5-8) 
 1. การก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบายสาธารณะ
นั้นเริ่มต้นมาจากการวิเคราะห์ลักษณะสภาพของปัญหาสาธารณะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอะไร 
เกิดขึ้นกับคนกลุ่มใด มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร จนเกิดเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นถกเถียงกันของสังคม
แต่ยังไม่เป็นประเด็นปัญหา (Public Issue) หรือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคม (Public Problem) 
 2. การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) เป็นขั้นตอนท่ีสองของกระบวนการนโยบาย  
ซึ่งการก าหนดนโยบายถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการเมืองและบริหารอ่ืน ๆ 
ตามมา การก าหนดนโยบายสาธารณะในปัจจุบันไม่ใช่เป็นภารกิจผูกขาดที่เป็นของรัฐโดยเฉพาะ  
ผู้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 
และองค์กรอิสระต่าง ๆ 
 3. การตัดสินนโยบาย (Policy Decision) หมายถึง การเลือกวิถีทางหรือแนวนโยบายที่เหมาะสม
ที่สุด ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ รวมถึงนโยบายเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี หลักจริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อค่านิยมที่เป็นรากฐานส าคัญในการเลือกนโยบาย  
 4. การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) หมายถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของกระบวนการขององค์การที่ต่อเนื่องโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ของนโยบายกับ
สภาพขององค์การที่รับผิดชอบในการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนโยบาย โดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอมระหว่าง
เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้กับข้อจ ากัด เงื่อนไข และสภาพแท้จริงของหน่วยปฏิบัติ 
 5. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นกระบวนการเพ่ือให้ทราบผลว่า  
การน านโยบายปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายจะได้มีการปรับแผน/แผนงาน/โครงการ ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์มากขึ้น  
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้ว่าแผน/แผนงาน/โครงการ นั้นควรจะด าเนินการต่อไปหรือยุติ 

 

 

 

ภาพ 1. แผนภาพวงจรนโยบายสาธารณะ (Public Policy Cycle) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 5-8) 
 

  

 

 

  

การก่อตัวนโยบาย 
(policy formation) 

การประเมินนโยบาย 
(policy evaluation) 

การก าหนดนโยบาย 
(policy formulation) 

การน านโยบายไปปฏิบัติ 
(policy 

implementation) 

การตัดสินใจ 
(policy decision) 
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ตัวแบบและกรอบแนวคิด 

แนวความคิดระบบการเมืองเมื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้  (Easton อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 74 -75)  
(1) สภาพแวดล้อม (environment) เป็นสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมือง 
(2) สิ่งที่ใส่เข้าไปในระบการเมือง (input) แยกเป็นข้อเรียกร้องที่มีต่อระบบ (demands) และการ
ยอมรับหรือการสนับสนุนที่สมาชิกมีต่อระบบ (support) (3) ระบบการเมือง (the political 
system) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์และพฤติกรรมทางการเมืองรวมตลอดถึงสถาบันและโครงสร้าง
ทางการเมืองที่ท าหน้าที่ในการจัดสรรสิ่งที่มีค่าในสังคม (4) ผลลัพธ์ที่ออกมาจากการท างานของระบบ
การเมือง (output) เช่น นโยบาย การตัดสินใจ การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาล (5) ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) หมายถึง ผลสะท้อนอันเนื่องมาจากการท างานของระบบการเมืองอันจะน าไปสู่ 
การสนับสนุน หรือการตั้งข้อเรียกร้องใหม่ต่อระบบการเมือง ถ้าระบบการเมืองสามารถตอบสนองต่อ 
ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ ก็จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก ระบบก็อยู่รอด หากเป็นไปในทางตรงกัน
ข้ามระบบก็เสื่อมสลายไป 

ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริการ
สาธารณะในพ้ืนที่โดยรัฐบาลกระจายอ านาจในการตัดสินใจตั้งแต่นโยบายการพัฒนา การบริหาร
จัดการงบประมาณและการคลังท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญคือการด าเนินการในการพัฒนา พ้ืนที่ให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และทรัพยากร  

การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชน
จะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อ
กิจกรรมนั้น ๆ โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ต้นจนถึง ควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่เริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาจนจบกระบวนการแก้ไข
ปัญหา เริ่มตั้งแต่การมีจิตส านึกเป็นของตนเอง รับรู้ถึงปัญหาของตนเอง เป็นปัญหาของชุมชน และ
ร่วมจัดล าดับความส าคัญของปัญหา สร้างเป้าหมาย ร่วมไปถึงประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้กิจกรรม ให้สามารถส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร่วมรับผลประโยชน์ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแล้ว 
อาจเป็นความสุขสบาย ความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน (อรทัย ก๊กผล, 2552, หน้า 17-18) 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
ประเด็นแรก การก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบลบางเมือง และแผนพัฒนาจังหวัด

สมุทรปราการ  
การก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบางเมือง มาจากความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางเมือง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(2) การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนัทนาการ  
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(3) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (5) การพัฒนาด้านการเมืองและ 
การบริหาร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลต าบลบางเมือง, 2562, หน้า 66-68)  
ดังค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่ง ดังนี้  

“ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 นี้  ต้องด าเนินภายใต้กระจายอ านาจจากบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และต้องด าเนินกิจการตามภารกิจที่ได้มอบหมาย  และต้องมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และการจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องต่อเนื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายใต้โครงการที่สอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) เทศบาลต าบลบางเมือง”  

ส าหรับการด าเนินโครงการที่สอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ 20  
(พ.ศ. 2561-2580) มีดังนี้  

 
ตาราง 1. ตารางโครงการที่สอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561-2580) 

โครงการที่สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบางเมืองท่ี 1    

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายได้พร้อมบ่อพัก คสล. 
ซอยอยู่สุข 9 

- 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

-โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลต าบลบางเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 

-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าจากถนนหน้าหมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน
ลงคลองมหาวงศ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบางเมืองท่ี 2    
-โครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 
 

-โครงการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 
-โครงการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี  ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบางเมืองท่ี 3   
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-โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลบางเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
-โครงการจ้างเอกชนเก็บขยะมูลฝอยและกวาดถนนพื้นท่ีโซน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบางเมืองท่ี 4    
-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสาธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านความม่ันคง 

-โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 5 - 

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบางเมืองท่ี 5    
-โครงการกิจกรรมเวทีชาวบ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

-โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 

-โครงการป้องการและการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ราชการโดยใช้กลไกทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การเมืองและการบริหาร 

 
ประเด็นที่สอง การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบลบางเมือง มีดังนี ้

1) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน  
ซึ่งเกิดขึ้นจากเทศบาลต าบลบางเมืองมีการจัดโครงการต่าง ๆ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุน 
เช่น โครงการเวทีชาวบ้าน เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมอบให้
กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่ส านัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบข้อซักถาม ปัญหาต่าง ๆ ตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้  
โครงการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน 
ซึ่งการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลบางเมืองจะเป็นการน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้ 
จากการประชุมประชาคมมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางเมือง 

2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางเมือง โดยผ่านการเป็น
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเมือง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางเมือง  
โดยมีขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 
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ภาพ 2. ผังการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในการสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมดังกล่าว เทศบาลได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
ยังได้มีจัดท าสื่ออิเลคทรอนิกส์เป็นช่องทางสื่อสาร โดยประชาชนสามารถเสนอค าร้องผ่านเว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค หรือไลน์เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางเมือง 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
ต าบลบางเมือง  

1) ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชาชาคม เนื่องจากขาดความเข้าใจมีส่วนร่วมใน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ให้ความสนใจ และไม่ตระหนักว่าชุมชนเป็นของตนเอง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่มีจ านวนน้อย จึงไม่สามารถพัฒนาได้อย่างแท้จริง จึงส่งผลให้เทศบาลต าบล
บางเมืองไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนจากการประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
และเทศบาลต าบลบางเมืองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดประชาคมให้ได้ตามสัดส่วนที่ก าหนดใน
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0801.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  

2) ชุมชนของเทศบาลต าบลบางเมืองเป็นชุมชนเมือง ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัย
ในเขตเป็นวัยท างาน ประกอบอาชีพหลักคือท างานบริษัทเอกชนจึงไม่มีเวลาในการเข้าร่วมประชาคม
ต่าง ๆ 

3) ข้อก าหนดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความซับซ้อน และยุ ่งยาก  มีก าหนด 
ระยะ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยรอบคอบ อาจมีความบกพร่องในการด าเนินการขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่ง ฉะนั้นต้องอาศัยความรู้ และทักษะ ประสบการณ์ในการด าเนินตามข้อก าหนด 
ต่าง ๆ  

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
นายกเทศมนตรี ประธาน 
 จัดประชุมประชาคม รับทราบปญัหา/
ความต้องการ 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 
 รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
 เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

4.ผู้บริหาร 
 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 
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ประเด็นที่สาม ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 นั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางเมืองมุ่งเน้น

ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการมากกว่ายุทธศาสตร์ด้านอ่ืน รายละเอียด 
ดังตาราง 2. 

ตาราง 2. โครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางเมืองปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562  

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

0 0 44 94,361,000 31 94,533,000 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

54 201,859,115 58 199,181,488 48 193,849,190 

3. การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 1,500,000 2 1,300,000 2 1,800,000 

4. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

7 1,650,000 3 650,000 3 800,000 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

96 21,236,400 70 27,427,200 28 88,874,234 

 159 226,245,515 177 322,919,688 112 379,856,424 
 

 

ที่มา. จากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (หน้า 3-5), โดยส านักงานเทศบาลต าบลบางเมือง 

จากตารางโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางเมือง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางเมือง ออกเป็น  
5 ยุทธศาสตร์ สามารถแสดงเป็นกราฟแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 
ภาพ 3. กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา  ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ มีเป้าประสงค์ คือ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพัฒนา   
ด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบตลอดชีวิต เพ่ือสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด เ พ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะได้ออกก าลังกาย เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความส าคัญกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเมืองมากที่สุ ด มีการ
ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ประชาชนสามารถมองเห็นการด าเนินการของ
เทศบาลต าบลบางเมืองเป็นรูปธรรมได้ เน้นการสร้างคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ 

2. การด าเนินงานโครงการของเทศบาลต าบลบางเมือง ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
นั้น มีโครงการที่ต้องด าเนินการทั้งหมด 448 โครงการ สามารถด าเนินการได้ตามแผนด าเนินงานเพียง 
241 โครงการ คิดเป็นร้อยของโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการได้จริง 53.79 สาเหตุไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามแผนด าเนินการที่ก าหนดไว้มาจากติ ดขัดระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติ  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ออกมาพร้อมข้อจ ากัดใน
การด าเนินการ เช่น แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งเทศบาลต าบลบางเมืองไม่มีบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่งผลให้ 
ไม่สามารถด าเนินโครงการก่อสร้างได้ สถานที่ในการด าเนินโครงการไม่พร้อม หรือประชาชนในพ้ืนที่
ไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการของเทศบาลต าบลบางเมือง หรือมีการก าหนดวันด าเนิน
โครงการที่ไม่ตรงการวันส าคัญนั้น จึงท าให้ เกิดข้อทักท้วงจากส านักงานตร วจเงินแผ่นดิน  
เช่น โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โครงการประเพณีเข้าพรรษา โครงการประเพณีสงกรานต์  
ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้บุคลากรผู้น านโยบายไปปฏิบัติไม่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
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ของเทศบาลต าบลบางเมือง จึงท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางเมืองไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการตามแผนพัฒนาจ านวน 112 โครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 379,856,424 บาท ซึ่งให้ความส าคัญและเพ่ิมขึ้นในยุทธศาสตร์ที่ 5 และสามารถ
ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์นี้เพียง 12 โครงการ ใช้งบประมาณ 9,895,490 บาท คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการตามแผนพัฒนา 48.21 และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการ
จ านวน 31 โครงการ งบประมาณ 94,533,000 บาท แต่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้จริงตามที่
ก าหนดได้  

โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลบางเมืองในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
บางเมืองนัน้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผน ซ่ึงยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ยุทธศาตสร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา
เส้นทางคมนาทางบกและทางน้ าและผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
โครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมาจากเนื่องจากขาดวิศวกรโยธาระดับสามัญรับรองแบแปลนใน
การด าเนินโครงการ รายละเอียดดังตาราง 3. 
ตาราง 3. ตารางโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนพัฒนา

ท้ังหมด 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

ร้อยละของ
โครงการ

ตาม
ยุทธศาสตร์ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 31 94,533,000 27.68 0 0 0.00 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 

48 193,849,190 42.86 37 175,923,746.30 77.08 

3. การพัฒนาด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1,800,000 1.76 2 264,931.25 100.00 

4. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบ
ชุมชนและสังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

3 800,000 2.68 2 360,851.15 66.67 

5. การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

28 88,874,234 25.00 13 9,895,490 46.43 

รวม 112 379,856,424 100 54 186,445,018.70 48.21 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้   
ประเด็น การก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบลบางเมือง และความสอดคล้องกับของ

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเทศบาลต าบลบางเมืองมีการระบุความชัดเจนของความเชื่อมโยง
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางเมือง โดยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางเมือง
นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 5) ได้อธิบายความส าคัญของ
นโยบายสาธารณะไว้ว่า ความส าคัญต่อผู้ก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายสาธาร ณะที่ดี 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จะท าให้ผู้ก าหนดนโยบายได้รับความเชื่อถือ
และความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสในการด ารงอ านาจในการบริหาร
ประเทศยาวนานขึ้น บ่งบอกให้รู้ว่าเทศบาลต าบลบางเมืองจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศ ซึ่งนโยบายนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาจากความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

ประเด็น การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบลบางเมือง : ประชาชน ผู้น า
ชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางเมือง ผ่านการประชาคมในรูปแบบ
ต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อน า ปัญหาคว ามต้ อ ง การนั้ นม าจั ดท า แผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น  เทศบาลต าบล 
บาง  สอดคล้องกับแนวคิดของ Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 5-8) 
การก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) เริ่มต้นมาจากการวิเคราะห์ลักษณะสภาพของปัญหา
สาธารณะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอะไร เกิดขึ้นกับคนกลุ่มใด มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร  
จนเกิดเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นถกเถียงกันของสังคมแต่ยังไม่เป็นประเด็นปัญหา (Public Issue) หรือเป็น
สิ่งที่เป็นปัญหาของสังคม (Public Problem) ในการก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบลบางเมืองนั้น
จึงต้องมาจากปัญหาความต้องการจากประชาชน ซึ่งสิ่งส าคัญคือการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางเมือง ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเข้าร่วม
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพราะคิดว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลบางเมือง  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอนุชิต โมพันดุง (2560)  ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า  
จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลนครแหลม
ฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจกล่าวได้ว่าประชาชนยังไม่
เข้าใจกระบวนการ และข้ันตอนต่าง ๆ ในมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี มากเท่าที่ควร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญรยาณีย์ กาฬภักดี (2557) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การจัดท าแผนชุมชนบ้านไม้รูด ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า  
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนชุมชนบ้านไม้รูด ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีส่วนร่วมน้อยเนื่องจาก
ประชาชนเข้าร่วมประชุมในเวทีประชาคมน้อยและยังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการจัดท าแผนชุมชน รวมทั้ง
ประโยชน์ของการจัดท าแผนชุมชนที่เป็นรูปธรรม  อีกทั้ง เทศบาลต าบลบางเมืองอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมเป็นชุมชนเมือง ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยท างานก็จะประกอบอาชีพหลักคือ
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ท างานบริษัทเอกชนจึงไม่มีเวลาในการเข้าร่วมประชาคมต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญรยาณีย์ 
กาฬภักดี (2557) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนบ้านไม้รูด ต าบลไม้รูด 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการประกอบ
อาชีพมากกว่าการต้องเข้าร่วมประชุม 

 ประเด็น ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 
ผู้บริหารของเทศบาลต าบลบางเมือง ได้ให้ความส าคัญในบริการสาธารณะในยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นล าดับแรก 
หากพิจารณาในด้านงบประมาณที่จัดสรรในการด าเนินโครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประเดิม แพทย์รังสี (2556) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษา
กรณีเทศบาลต าบลท่านหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการปฏิบัติงานจากมากไปหาน้อย สรุปได้
ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม อันดับที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งน้ า อันดับที่ 3 ด้านการเมืองการบริหารและการบริการ อันดับที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและด้าน
เกษตรกรรม อันดับที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในอีกด้านหนึ่งคือ
การด าเนินโครงการของเทศบาลต าลบางเมืองไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก
เทศบาลต าบลบางเมืองขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการรับรองแบบแปลนตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ที่ออกบังคับใช้ใหม่ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Meter and Horn 
(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563ก, หน้า 10-11) ได้อธิบายเรื่องตัวแปรหลัก 6 ตัว ที่ส่งผล
ให้นโยบายประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งตัวแปรที่ท าให้เทศบาลต าบลบางเมืองไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการได้คือ ทรัพยากร คือขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลบางเมือง ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของรัชฎาภรณ์ หงษ์ภักดี (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 
กรณีศึกษาส านักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ เจ้าหน้าที่ยังทักษะในการให้บริการที่ครอบคลุม  

ข้อเสนอแนะ 
ด้านนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางเมืองที่ต้องสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาตินั้น เป็นเรื่องที่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเมืองนั้นไม่ทราบข้อดี ข้อเสีย และเป็นเรื่องที่มี
ความซับซ้อนมาก เทศบาลต าบลบางเมืองควรจัดให้สื่อความรู้หรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  หรือ
สอดแทรกความรู้ความเข้าผ่านการประชุมต่าง ๆในเรื่องของนโยบาย รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบางเมืองที่ต้องด าเนินการ 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน เทศบาลต าบลบางเมืองควร
จัดการประชาคมในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้สัดส่วนของการประชาคมที่เหมาะสมตามที่ก าหนด 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้เกิดความรักท้องถิ่นของตนเอง เห็นถึง
ความส าคัญในผลประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลที่มาจากประชาชนโดยตรง 

 ด้านการด าเนินงานโครงการพัฒนาประจ าปี ที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ สาเหตุมาจากระเบียบ ข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ ท าให้หน่วยงานขาดบุคลากรที่
มีทักษะความช านาญตามที่ระเบียบ ข้อกฎหมายก าหนดไว้ ฉะนั้น เทศบาลต าบลบางเมืองควรพัฒนา
หรือสนับสนุนบุคลากรในเทศบาลต าบลบางเมืองให้มีความสามารถ และเพ่ิมทักษะขึ้น หรือสรรหา
บุคลากรที่คุณสมบัติตามข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือรองรับข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ควรศึกษาการความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน ๆ เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
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