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บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาที่มา เป้าหมาย ล าดับความส าคัญในการก าหนดนโยบาย 
การด าเนินงานตามนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และเหตุผล
ของเทศบาลต าบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี 2558-2562 เป็นการศึกษาใน (1) มิติเหตุผล
ทางการเมืองของท้องถิ่น (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน (3) มิติการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว และ 
(4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 19 คน ผลการวิจัย
พบว่า (1) ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
พระแท่น ท าได้อย่างเป็นระบบได้รับความร่วมมือจากสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละ
ปีงบประมาณตอบสนองนโยบายของรัฐบาล (2) การบริหารงบประมาณท่ีได้รับจะให้ความส าคัญใน
โครงการที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในชุมชน เช่น ปรับปรุงระบบประปา 
ท่อระบายน้ า ไฟฟ้า ถนน และการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากสภาเทศบาล 
และผู้น าชุมชนในท้องที่ด้านปกครอง เพื่อการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมและประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ เบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ตามระเบียบ 
(3) การด าเนินงานงบประมาณ แผนงาน โครงการในแต่ละปีงบประมาณ เบิกจ่ายเงินงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ไม่เต็มจ านวนเงินที่อนุมัติ (4) การด าเนินการตามนโยบายและ
เป้าหมาย นายกเทศมนตรีใช้ศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแกนหลักในการจูงใจให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมและประสานงานท างานกับภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาเทศบาล 
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าชุมชนในท้องที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  

ค าส าคัญ: การบริหารงานเทศบาล กาญจนบุรี  นโยบายท้องถิ่น 
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บทน า 
  เทศบาลเป็นองค์กรทางการเมืองแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองได้
อย่างเต็มที่ ตามหลักการกระจายอ านาจ ทั้งยังมีการใช้โครงสร้างของการเมืองในระดับชาติมาจ าลอง
ไว้ในเทศบาลด้วย คือ มีการแบ่งแยกฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท าหน้าที่ในการออกเทศบัญญัติออกจากกัน  
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันสอดคล้องกับระเบยีบบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การบริหารราชการส่วนกลาง (2) การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และ (3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลคือ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดย
ในการจัดตั้งเทศบาลเป็นการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถควบคุมดูแล
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ดังนั้น เทศบาลจึงเป็นหน่วยงานที่
จ าเป็นต่อรัฐบาลในการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่าง ๆ นี้ และท าให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการ
บริการจากภาครัฐได้รวดเร็วและท่ัวถึงยิ่งข้ึน นอกจากการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลแล้ว ยังก่อให้เกิด
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่รัฐบาลได้อีกส่วนหนึ่ง คือ “แรงสนับสนุนทางการเมือง” ที่รัฐบาลในขณะนั้น
จะได้รับมากข้ึน เนื่องจากเมื่อรัฐบาลได้แบ่งภาระหน้าที่บางอย่างไปให้แก่เทศบาลแล้ว เทศบาลยังได้
ท าหน้าที่ในการให้บริการข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อประชาชนได้รับการบริการอย่าง
รวดเร็วจากเทศบาลโดยตรง ก็ไม่จ าเป็นต้องรอเงินงบประมาณหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลและ
ได้รับการบริการที่รวดเร็วซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติในแง่บวกต่อรัฐบาล เนื่องจากสามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ อีกท้ังยังเป็นการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาปกครอง
ตนเอง และเทศบาลยังเป็นเสมือนสถาบันฝึกประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองซ่ึงจะช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองมากขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเมืองในระดับชาติมากกว่า
การที่มีเทศบาลไว้เพ่ือท าหน้าที่ด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามหลักการจัดการปกครอง
ท้องถิ่นในปัจจุบัน (มรุต วันทนากรและดรุณี หมั่นสมัคร, เทศบาล, 2563)  
  ประชาชนเป็นหัวใจส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการมีส่วนร่วมของการปกครองท้องถิ่นท่ีเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง ก าหนดวิถีชีวิต และอนาคตของชุมชน โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นตัวแทนของประชาชน นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงาน ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย อันมีเทศบาลเป็นองค์กรทางการเมืองแรก
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองได้อย่างเต็มที่ตามหลักการกระจายอ านาจ ซึ่งการ
พัฒนาต่าง ๆ ต้องเริ่มท่ีจุดเล็กก่อนคือ เทศบาล หากการบริหารงานและการปกครองของเทศบาล
ต าบลที่มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน บริหารงานดีชุมชนจะเจริญ หาก
บริหารงานไม่ดีไม่สนองตอบการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ ชุมชนเดือดร้อนได้รับความเสียหาย 
ผู้น าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จเอาชนะความไร้ประสิทธิภาพและปัญหาของระบบราชการได้ 



3 

สามารถจัดสรรทรัพยากรในการลงทุนจนได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีจะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทันโลกทันสมัยสามารถให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพน ามาซ่ึงประโยชน์สุข
ของประชาชนในพื้นท่ี เป็นที่ชื่นชมของประชาชน แสดงถึงความส าเร็จของผู้น าผู้บริหารในการน า
องค์การสู่ความเป็นเลิศ (โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอ านาจ สู่ท้องถิ่น, 2543) 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารงานภายใต้นโยบายของนายกเทศมนตรี เทศบาล
ต าบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการด าเนินงานตามนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในมิติเหตุผลทางการเมืองท้องถิ่น มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน มิติการ
พัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว และมิติการบริหารงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบริหารงานของเทศบาลต าบลพระแท่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาท่ีมา เป้าหมาย ล าดับความส าคัญในการก าหนดนโยบาย การด าเนินงานตาม
นโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและเหตุผลในการบริหารงาน  
ของเทศบาลต าบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี 2558-2562 โดยเป็นการศึกษาใน (1) มิติ
เหตุผลทางการเมืองของท้องถิ่น (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน (3) มิติการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว 
(4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ 
  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นก่อให้เกิดประชาธิปไตยท้องถิ่น โดยท าให้การปกครองท้องถิ่น
เป็นการปกครองของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งตรงกับแนวคิดของ แม็ทธิว์ (David Mathews) เสนอ
ไว้ในหนังสือ Politics of the People ว่าการเมืองต้องกลับมารื้อฟ้ืนอุดมการณ์การปกครองตนเอง
ของพลเมืองและท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองของพลเมืองให้มากที่สุด โดยที่
พลเมืองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของท้องถิ่นตนเอง มีส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพทางการเมืองและชีวิตสาธารณะ การบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนเป็นการกระจายอ านาจในทางการเมือง ส่งผลให้มีความเป็นอิสระสามารถ
คิดและตัดสินใจด าเนินการตามสมควร ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการ
กระจายอ านาจทางการคลัง การถ่ายโอนเงินงบประมาณและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ
แท้จริง (โกวิทย์ พวงงาม, 2562, หน้า 3, 22-25)  ในการก าหนดและการด าเนินงานตามนโยบาย   
การจัดสรรงบประมาณของนายกเทศมนตรีทีม่ีความเป็นอิสระในการบริหารงานตามนโยบายหรือแผน
ที่ก าหนดจะสนองตอบต่อความต้องการจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และการที่ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีท าให้การบริหารงานตามโครงการที่ก าหนดไว้เกิด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2559, หน้า 38-39)  
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 การมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ 

  การเข้ามีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการนโยบายนอกจากจะเป็นสิทธิที่จะมีส่วนร่วม  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ยังจะช่วย
เสริมสร้างความชอบธรรมให้กับการพัฒนานโยบาย การติดสินใจในนโยบาย และการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 22-24) 

  หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
  ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 พระราชทานให้ข้าราชการและพสกนิกร เพื่อเป็นแนวคิดในการ
แก้ไขปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายในการด ารงชีวิต เข้าใจ คือ เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนใน
หลากหลายปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม และระหว่างการด าเนินการ
กับผู้ร่วมงานต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ เข้าถึง คือ รู้ปัญหาแล้ว 
เข้าใจแล้ว ต้องเข้าถึง เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้ว ต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยาก
เข้าถึงเราด้วย ซึ่งจะเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเร็จ เรื่อง
การพัฒนาจะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนา
จะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) จาก (1) ข้อมูลเอกสาร 
(documentary data) ประกอบด้วย 1.1) เอกสารชั้นต้น (primary Source) ได้แก่ งานเขียน 
หนังสือพิมพ์ วรรณกรรมต่างๆ รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการศึกษา เช่น รายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี เป็นต้น 
และ 1.2) เอกสารชั้นรอง (secondary source) ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน 
(นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น) รองปลัดเทศบาลและผู้ปฏิบัติงาน 5 คน สมาชิกสภาเทศบาล 8 คน 
ผู้น าชุมชน 5 คน ได้แก่ ก านัน  1 คน และผู้ใหญ่บ้าน 4 คน  
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย  
 เทศบาลต าบลพระแท่น เดิมมีชื่อว่า สุขาภิบาลต าบลพระแท่น ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล
ต าบลในปี พ.ศ. 2542 พ้ืนที่อยู่หมู่ 10 ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา อยู่ทางทิศตะวันออกของ
จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ 10.6  ตารางกิโลเมตร ห่างจากอ าเภอท่ามะกาประมาณ 17 กิโลเมตร และ
ตัวจังหวัด 35 กิโลเมตร  ส าหรับเขตการปกครองแบ่งเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านส านักเย็น 
(ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน) หมู่ 3 บ้านไร่ (ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน)  หมู่ 4 บ้านรางหว้า (ครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วน) หมู่ 5 บ้านท่าโป่ง (เต็มพ้ืนที่) หมู่ที่ 6 บ้านดอนรัก (เต็มพ้ืนที่) หมู ่7 บ้านกระโดนโพรงเหนือ 
(ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน) หมู่ 10 บ้านพระแท่น (เต็มพ้ืนที่) หมู่ 11 บ้านหนองงู (ครอบคลุมพื้นที่
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บางส่วน) หมู่ 12 บ้านกระโดนโพรงใต ้(เต็มพ้ืนที่) หมู่ 13 บ้านโป่งพระแท่น (เต็มพ้ืนที)่ หมู่ 15 บ้านดอน
สามหลัง (ครอบคลุมพื้นทีบ่างส่วน) และหมู่ 16 บ้านดงรัง (เต็มพ้ืนที่) ในจ านวนนี้มี 6 หมู่บ้านที่มี
พ้ืนที่บางส่วนของหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา   

ในด้านเศรษฐกิจ เขตเทศบาลมพ้ืีนที่ทั้งหมดราว 6,625 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ในเขตเทศบาล
ประมาณ 340 ไร ่พ้ืนที่เกษตร เช่น ท านา ท าไร่ 5,000 ไร่ พ้ืนที่ท าการค้าขายและประกอบกิจการ
อ่ืนๆ 1,285 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน, พนักงาน
ของรัฐ/เอกชน, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (คิดเปน็อัตราร้อยละ 45.49, 18.24, 17.02 ตามล าดับ) และ
ประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ เกษตรกรรมปศุสัตว์, ท าไร่ (อ้อย ข้าวโพด), ท านา (คิดเป็นร้อยละ 26.88, 
21.74, 20.16 ตามล าดับ) ส าหรับการปศุสัตว์เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 
เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร โดยมีข้อมูลประกอบ ดังนี้ 

ตารางที ่1 แสดงข้อมูลการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชากรในพ้ืนที่ 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ อาชีพเสริม จ านวน ร้อยละ 

1.เกษตรกรรม (ท านา) 95 3.98 1.เกษตรกรรม (ท านา) 51 20.16 
2.เกษตรกรรม (ท าไร่)  138 5.79 2.เกษตรกรรม (ท าไร่)  55 21.74 
3.เกษตรกรรม (ท าสวน)  23 0.96 3.เกษตรกรรม (ท าสวน)  13 5.14 
4.เกษตรกรรม (ปศุสัตว์)  46 1.93 4.เกษตรกรรม (ปศุสัตว์)  68 26.88 
5.เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 4 0.17 5.ค้าขาย  15 5.93 
6.เกษตรกรรม (ประมง)  2 0.08 6.รับจ้างท่ัวไป/รับจ้างรายวัน 45 17.79 
7.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 406 17.02 7.ธุรกิจส่วนตัว 6 2.37 
8.รับจ้างท่ัวไป/รับจ้างรายวัน 1,085 45.49 รวมอาชีพเสริม 253 100.00 
9.รับราชการ 99 4.15    
10.พนักงานของรัฐ/เอกชน 435 18.24    
11.พนักงานรัฐวิสาหกิจ 37 1.55    
12.อื่นๆ 15 0.63    

รวมอาชีพหลัก 2,385 100.00    

ที่มา : จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (หน้า 17) โดยส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลพระแท่น, 2562, กาญจนบุรี : มปท. 

ส าหรับพืชหลักท่ีส าคัญ คือ อ้อย ข้าวโพด และการท านา น้ าจะเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรประชาชน
ในพ้ืนที่เทศบาลใช้ประโยชน์จากสระส่วนตัว สระสาธารณะ และคลองท่าสาร-บางปลา ซึ่งเป็นคลอง
ชลประทาน 1 แห่ง โดยครัวเรือนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าข้างต้นในการเกษตรและอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมี
สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 3 แห่ง ปั๊มแก๊ส 1 แห่ง และมีโรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง  ในการค้าขาย
และการเงิน มีธนาคาร จ านวน 1 แห่ง ตลาดสด จ านวน 3 แห่ง ร้านสะดวกซ้ือจ านวน 1 แห่ง 
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ซุปเปอร์มาเก็ต จ านวน 2 แห่ง ร้านทอง จ านวน 2 แห่ง ร้านค้าทั่วไป ร้านขายของช า ร้านอาหาร  
ร้านเครื่องดื่ม ร้านบริการเสริมสวย อู่ซ่อมรถ รา้นอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ  290  แห่ง 
  สถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหิน   
ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่นี่ 
ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารทรมานพระกาย       
เขาถวายพระเพลิง  

ข้อมูลด้านประชากร ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มีประชากรทั้งหมด 6,183 คน แบ่งเป็น 
เพศชาย 2,963 คน เพศหญิง 3,220 คน (ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน เดือนธันวาคม 2562)    
หมู่ 6 มีประชากรมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 13.59 ของประชากรทั้งเทศบาล ขณะที่จ านวนครัวเรือน
มากที่สุดอยู่ในหมู่ 10 คิดเป็นร้อยละ 14.96  และพ้ืนที่หมู่ 1 มีจ านวนขนาดพ้ืนที่มากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 15.93 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากร ครัวเรือนและขนาดพื้นที่ 

หมู่ที ่
ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม ครัวเรือน พ้ืนที่ (จ านวนไร่) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ รวม ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 234 7.90 280 8.70 514 8.31 150 7.19 690 15.93 
3 104 3.51 105 3.26 209 3.38 60 2.88 113 2.61 
4 197 6.65 197 6.12 394 6.37 117 5.61 487 11.24 
5 301 10.16 316 9.81 617 9.98 155 7.43 284 6.56 
6 400 13.50 440 13.66 840 13.59 223 10.70 306 7.07 
7 346 11.68 338 10.50 684 11.06 244 11.70 468 10.81 
10 282 9.52 310 9.63 592 9.57 312 14.96 175 4.04 
11 121 4.08 143 4.44 264 4.27 82 3.93 225 5.20 
12 274 9.25 299 9.29 573 9.27 217 10.41 450 10.39 
13 338 11.41 381 11.83 719 11.63 191 9.16 525 12.12 
15 230 7.76 267 8.29 497 8.04 166 7.96 312 7.20 
16 136 4.59 144 4.47 280 4.53 168 8.06 296 6.83 
รวม 2,963 100.00 3,220 100.00 6,183 100.00 2,085 100.00 4,331 100.00 

ที่มา : จาก สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน โดยเทศบาลต าบลพระแท่น, กาญจนบุรี : มปท. 

 วิสัยทัศน์เทศบาล มีดังนี้ “พระแท่นน่าอยู่ เชิดชูโบราณสถานพระแท่นดงรัง เทศบาลบริการดี 
มีประสิทธิภาพ ประทับใจ ประชาชนมีส่วนร่วมและสามัคคี ส่งเสริมเกษตรกรรม น าพาท้องถิ่นสู่
ความเจริญและพอเพียง” (แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลพระแท่น, 2562, หน้า 52) วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลดังกล่าวได้น ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  
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ส าหรับผลการวิจัยตามวัตถุประสงคม์ีดังนี้ 
 ด้านที่ 1 แนวคิดวิธีการจัดท าแผนในการบริหารจัดการ 
  นายกเทศมตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และการจัดท าแผนพัฒนา โดย
มีการก าหนดนโยบายตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย เริ่มจากการให้ความส าคัญของนโยบายโครงสร้าง
พ้ืนฐานของท้องถิ่นเป็นหลัก โดยนโยบายหลักคือ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค น้ าประปา ถนน 
ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอาชญากรรม และนโยบายหลักที่
ส าคัญอีกอันที่เน้นที่สุดที่ขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้มีผู้แทน
ประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการจัดท าวิสัยทัศน์ แผนงาน 
โครงการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้มีการ
ตรวจสอบ เสนอแนะ ติดตาม การท างานของเทศบาลต าบลพระแท่นจากภาคประชาชน ส่งผลให้
นายกเทศมนตรีและส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีความกระตือรือร้นที่จะตอบรับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที ่ภายใต้กฎกรอบระเบียบที่นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงาน  

การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นผู้บริหารได้เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลและ
ประชาชนนับตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการต่าง ๆ   
ของภาครัฐ ได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความห่วงกังวลต่อแนว
ทางการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการมาร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ และร่วมกัน
ประเมินผลการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมยังรวมไปถึงการร่วมกันคิดถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน ท าให้การจัดท า
แผนพัฒนาและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกสภา
เทศบาลและประชาชน จึงท าใหร้ับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลในการเห็นชอบอนุมัติ
โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นการด าเนินงานภายใต้ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ปงีบประมาณ 2558-2562 
  เทศบาลต าบลพระแท่น บริหารงบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 โดยมี
ทิศทางในการบริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า 
ถนนหนทางสัญจร เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณในระยะเวลาห้าปีพบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2558 เป็นต้นมา ได้ให้ความส าคัญสูงสุดในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน โดยในปี 2558 
คิดเป็นร้อยละ 75 และลดลงในปีถัดมา รายละเอียดตามภาพที่ 1 ดังนี้ 
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ภาพที ่1 ภาพแผนภูมิแท่งแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  
2558-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558-2562)       
  จากแผนภาพที่ 1 เทศบาลให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานเป็นส าคัญ ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยและเหตุผลที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) มิติเหตุผลทางการเมืองของเทศบาลพระแทน่ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
มิได้สังกัดพรรคการเมือง ท าให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ 
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ตรงตามความต้องการของประชาชน เช่น นักการเมืองท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
พระแท่นเป็นคนในพ้ืนที่ความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที ่จึงไม่ได้ค านึงถึงผลทางการเมืองใน
การจัดสรรงบประมาณแต่อย่างไร 
  (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน ในมิตินี้ฝ่ายบริหารได้เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพียง
ประการเดียว คือ ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรม ทีท่ าให้ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อนในฤดูน้ าหลากเนื่องจากระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ไม่ทัน การบริหารงบประมาณจึงต้องใช้
ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมฉับพลันทุกปี เมื่อผู้บริหารเห็นปัญหาดังกล่าวจึงไดม้ีการวางแผนก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าเพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังอันเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในระยะยาวอีกทางหนึ่งด้วย 
  (3) มิติการจัดการพัฒนาท้องถิ่นระยะยาว ประกอบด้วย การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน น้ าประปาสะอาดดื่มได้ ไฟฟ้าส่องสว่าง การสัญจรสะดวก จึงได้มีการวางแผนการจัดสรร
งบประมาณในการจัดท าโครงการสร้างพ้ืนฐานทั้ง 2 ด้าน อย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าจะได้รับการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังได้มีแนว
ทางการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างเป็นกลุ่ม เป็นชมรม มีการบูรณาการร่วมกัน 4 ภาคี ได้แก่
ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการและประชาชน เพ่ือมาขับเคลื่อนอาชีพ และเสริมสุขภาพของคนในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง 
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  (4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายเป็นประจ าทุกปี ย้ าให้จัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยโครงการที่น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
และต้องระบุว่าแต่ละโครงการบรรจุไว้ในแผนงานใดในแผนพัฒนาประจ าปี หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ด้านที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการในแต่ละปี 
  ในการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 
เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลพระแท่น  
มีการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ โดยผ่านการเสนอและอนุมัติของสภา
เทศบาล เป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติ ดังนี้  

(1) ปีงบประมาณ 2558 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล จ านวน 63 โครงการ 
สามารถด าเนินการได้ 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.19 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากสภาเทศบาล 

(2) ปีงบประมาณ 2559 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 74 โครงการ สามารถด าเนินการได้ 57 
โครงการ คดิเป็นร้อยละ 60.70 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล   

(3) ปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 61 โครงการ สามารถด าเนินการได้ 44 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.11ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล   

(4) ปีงบประมาณ 2561 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 72 โครงการ สามารถด าเนินการได้ 62 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.25 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   

(5) ปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 78 โครงการ สามารถด าเนินการได้ 55 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.21 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   
  จากที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลและปรากฏตาม 
เทศบัญญัติ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ เฉลี่ยในภาพรวมโครงการที่สามารถด าเนินการได้เสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 75.86 ของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับเท่านั้น รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที ่3 ตารางเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติ 

ปีงบ 
ประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณที่อนุมัติ การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณตามแผนพัฒนา งบประมาณตามเทศบัญญัติ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
ตามแผนฯ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 
ตามแผนฯ 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละตาม
เทศบัญญัติ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละตาม
เทศบัญญัต ิ

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

รวม 683  501,642,100.00  348 50.95  108,775,725.00  21.68 264 75.86  3,362,498.57  76.64 

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



10 

ส าหรับสาเหตุที่เทศบาลไม่สามารถใช้งบประมาณในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาลได้ทุกปี สรุปแยกเป็นมิติ ดังนี้ 
 (1) มิติเหตุผลทางการเมืองของท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึง
ความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน ซ่ึงงบประมาณท่ีจัดสรรลงโครงการ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบประปา ก่อสร้างท่อระบายน้ า และซ่อมแซม
ถนน ให้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีทุกคน (รายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี 2) ส่วนการที่เทศบาล
ไม่สามารถใช้งบประมาณหรือด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัตินั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุผล
ทางการเมือง เพราะสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนต่างมีความต้องการให้โครงการที่อยู่ในพื้นท่ีของตน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี อันจะใช้เป็นคะแนนเสียง
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
ภาพที ่2 แสดงการใช้เงินงบประมาณเพ่ือพัฒนาตามยุทศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 ในพื้นท่ีของเทศบาล 

      

   
         

   
         

            

   

         
    

         

   

         

             

             
   

          
   

          

    

          

   

          
    

           

   

     

   

                                                  

                                                                              

                                                                         

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

 (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ท า
การเกษตร คือ ปัญหาน้ าท่วม เทศบาลต าบลพระแท่นจึงได้ด าเนินการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไปอย่างมีระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับทางไหลของน้ า การด าเนิน
โครงการเหล่านี้จึงต้องท าไปตามแผนงานในแต่ละปี ซึ่งจากตารางที่ 4 ด้านล่าง เมื่อเปรียบเทียบการ
ใช้เงินงบประมาณในโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 มีการใช้เงินงบประมาณ
ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คิดเป็นร้อยละ 41.57 ของงบประมาณท้ังหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1  
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การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน แม้การใช้งบประมาณในการวางท่อระบายน้ ามีไม่ถึงร้อยละ 
50 ก็ตาม แต่ความส าคัญของการวางท่อระบายน้ าต้องท าตามขั้นตอนตามทางไหลของน้ าจึงไม่สามารถน า
งบประมาณไปใช้ในส่วนอื่นก่อนได้ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเทศบาลได้ให้ความส าคัญในการใช้
งบประมาณในด้านการวางท่อระบายน้ าสูงกว่างบประมาณด้านการปรับปรุงระบบประปา การขยาย
เขตไฟฟ้า และการปรับปรุงถนน ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 12.83, 3.94 และ 34.24 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนโครงการที่ด าเนินงานแล้วตามนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน “น้ าใส ไฟสว่าง 
ทางสะดวก” ตั้งแต่ปี 2558-2562 

การใช้งบประมาณ (บาท) โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2558-2562 

พื้นท่ี
ปกครอง ประปา วางท่อระบายน้ า ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงถนน 

ก่อสร้างอาคาร 
สนามฟุตบอล รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เทศบาล        284,000.00       793,700.00       50,000.00     1,127,700.00  1.68 
หมู่ที่ 1          38,520.00     1,188,600.00       1,227,120.00  1.83 
หมู่ที่ 3      1,689,000.00         710,600.00       2,399,600.00  3.58 
หมู่ที่ 4      1,590,700.00       1,851,125.00       3,441,825.00  5.13 
หมู่ที่ 5    728,000.00     6,875,700.00     827,000.00       965,525.00       9,396,225.00  14.00 
หมู่ที่ 6      4,793,654.20       65,000.00     1,126,925.00       5,985,579.20  8.92 

หมู่ที่ 7        544,850.00     139,392.00     2,021,425.00       2,705,667.00  4.03 
หมู่ที่ 10          31,850.00     344,000.00     1,404,925.00     957,500.00     2,738,275.00  4.08 
หมู่ที่ 11      14,800.00     2,063,000.00       66,994.00     1,544,725.00       3,689,519.00  5.50 
หมู่ที่ 12      2,132,850.00     403,000.00     1,977,225.00       4,513,075.00  6.73 
หมู่ที่ 13      40,300.00     2,912,000.00     476,000.00     6,711,665.00     10,139,965.00  15.11 
หมู่ที่ 15          31,850.00       2,338,900.00       2,370,750.00  3.53 
หมู่ที่ 16  7,825,592.15       630,000.00         337,000.00       98,900.00     8,891,492.15  13.25 
ทุกหมู่บ้าน      4,600,000.00         917,000.00     5,517,000.00  8.22 
อื่น ๆ          2,956,000.00     2,956,000.00  4.41 
รวม  8,608,692.15   27,895,454.20   2,643,906.00   22,972,340.00   4,979,400.00   67,099,792.35  100.00 
คิดเป็นร้อยละ  12.83 41.57 3.94 34.24 7.42 100.00   

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

 (3) มิติการจัดการพัฒนาท้องถิ่นระยะยาว มีการด าเนินงานในด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนมาโดยตลอด ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558-2562 มโีครงการด าเนินงานถึง 15 โครงการ  
มากเป็นล าดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของโครงการทั้งหมดในด้านนโยบายด้านการเมืองและ    
การบริหารของเทศบาล ซึ่งการด าเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือสร้างพลัง
ให้ประชาชนเกิดความรักท้องถิ่น เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจมีส่วนร่วมกับเทศบาล และสนับสนุน
ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ามามีบทบาทในการวางแผนนโยบาย งานพัฒนา 
งานบริการ โดยผสานความร่วมมือกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้ตรงความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง งบประมาณรายจ่ายใช้ในการบริหารงานส่วนนี้ ได้แก่ จัดโครงการลาน
ครอบครัวกิจกรรมทุก 2 เดือน ประชุมประชาคมชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขให้กับ
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ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เทศบาลเคลื่อนที่ 
เยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน (รายละเอียดตามตารางที่ 5 ด้านล่าง) จากการศึกษาพบว่า โครงการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นท่ีมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน มีความผูกพัน เกิดเป็นความรักความสามัคคี และรักบ้านเกิดของ
ตนเอง ประชาชนในพื้นท่ีได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สอดคล้องกับความต้องการ
ความจ าเป็นอย่างแท้จริง ดังค าอธิบายดังนี้ 

“...ภาพรวมโครงการที่ส าเร็จ คือ โครงการเทศบาลเข้าถึงง่าย เขารู้สึกว่าเทศบาลเป็นที่พ่ึงเขา
ได้ มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิก เกิดความรักความสามัคคีในเขตเทศบาล หลายคน
บอกเลยว่าตั้งแต่มีนายก มาเทศบาลอบอุ่นใจมีแต่คนต้อนรับรู้จักหมด เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
เสริมสร้างชุมชน ให้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวมาโดยตลอด...” 
(นายกเทศมนตรี, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2563) 

ตารางที ่5 แสดงโครงการที่ด าเนินงานตามนโยบายด้านการเมืองและการบริหารตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2562 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ปีงบประมาณ 2558-2562 

จ านวนโครงการ ร้อยละ งบประมาณ (บาท) 

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

รวม 63  100.00  32,542,948.00  

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

  (4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย พบว่า เทศบาลได้บริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ได้มอบนโยบายมาอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย ด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดได้ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในท้องถิ่นอย่างแท้จริงใช้เป็นเครื่องมือใน  
การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน นอกจากนีน้ายกเทศมนตรีได้น าศาสตร์
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พระราชามาใช้ในการบริหารงานเพิ่มเติม โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยเข้าใจ คือ 
เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรม และระหว่างการด าเนินการกับผู้ร่วมงานต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ เข้าถึง คือ รู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ต้องเข้าถึง เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ 
และเม่ือเข้าถึงแล้ว ต้องท าอย่างไรให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ซึ่งจะเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและ
กลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเร็จ เรื่องการพัฒนาจะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝ่าย
ต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้
และผู้รับ ดังค าอธิบายดังนี้ 
   “...ผมใช้ศาสตร์ของพระราชาที่ด าเนินงานในเรื่องของการมีส่วนร่วม แล้วก็ติดตามงาน มี
ประชุมติดตามงานหัวหน้าส่วนราชการทุกสัปดาห์ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ท าให้เราแก้ไขแล้วก็ติดตามงาน
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เข้าด ารงต าแหน่งจนถึงปัจจุบันในหนึ่งเดือนมีประชุมสรุปประจ าเดือน ทุกสัปดาห์
คือวันจันทร์ แล้ววันจันทร์สุดท้ายของเดือน ผมจะประชุมประจ าเดือนโดยมี สท. มามีส่วนร่วม มาฟัง
ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้ส่วนราชการรายงานว่าในเดือนที่ผ่านมาท าอะไรไปแล้วบ้างแล้วเดือนต่อไปจะ
ท าอะไร ให้สมาชิกมีบทบาทในการสอบถามแล้วก็พูดถึงความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเวทีให้เขา
เชื่อมระหว่างสมาชิกท่ีรับเรื่องมาจากชาวบ้านมาให้ส่วนราชการรับรู้ มีการประชุมร่วมกันเลย มันก็จะ
เป็นการกระจายงานท าให้ส่วนราชการคุ้นเคยกับสมาชิก มันจะมีอะไรที่ไม่มีก าแพงก้ันมีความคุ้นเคย
ไม่ใช่มาพูดทีก็เหมือนมาต่อว่า มันจะเป็นการพูดคุยช่วยเหลือกัน เราสร้างบรรยากาศในการน า
นโยบายไปสู่เป้าหมาย...” (นายกเทศมนตรี, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2563)  

  อภิปรายผล  
  ผลการวิจัยการบริหารงานภายใต้นโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้ก าหนดนโยบาย การ
ด าเนินงานตามนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และเหตุผลของ
เทศบาลต าบลพระแท่น สามารถแบ่งเป็นแต่ละมิติได้ ดังนี้ 
  (1) มิติเหตุผลทางการเมืองของท้องถิ่น พบว่า นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้
สังกัดพรรคการเมืองใด เป็นคนในพ้ืนที่ ทุกคนอยากได้รับการเลือกอย่างต่อเนื่องจึงท าแผนงาน
โครงการตามที่ประชาชนในพื้นท่ีต้องการ การเมืองระดับชาติไม่มีอิทธิพลที่จะก ากับควบคุมได้      
การทุจริตแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณท าได้ยาก ประชาชนและผู้น าท้องที่ตรวจสอบผลจาก
การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการได้ ประชาชนที่ไปตรวจรับงานในการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ า 
มุดท่อ ลอดท่อ ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบ จึงหาช่องทางทุจริตไม่ได้ และงบประมาณท่ีจัดสรร
สามารถสัมผัสได้ จับต้องได้ เช่น ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า ประชาชนลงไปตรวจสอบอย่างจริงจัง โอกาสที่
จะทุจริตหาผลประโยชน์จากโครงการจึงเป็นไปได้ยาก สอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม 
(2562, หน้า 22-25) อธิบายว่า แนวคิดการปกครองท้องถิ่นและแนวคิดเก่ียวกับพลเมือง ทีพ่ลเมือง
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของท้องถิ่นตนเอง มีส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพทางการเมืองและชีวิตสาธารณะ การบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนเป็นการกระจายอ านาจในทางการเมืองส่งผลให้มีความเป็นอิสระสามารถคิด
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และตัดสินใจด าเนินการตามสมควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการ
กระจายอ านาจทางการคลัง การถ่ายโอนเงินงบประมาณ และอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ
สอดคล้องกับแนวคิดของศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2559, หน้า 38-39 อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2563, หน้า 30-32)) ในการก าหนดและการด าเนินงานตามนโยบาย การจัดสรรงบประมาณของ
นายกเทศมนตรีทีม่ีความเป็นอิสระในการบริหารงานตามนโยบายหรือแผนที่ก าหนด สนองตอบต่อ
ความต้องการจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของนายกเทศมนตรี ท าให้การบริหารงานตามโครงการที่ก าหนดไว้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) สอดคล้องกับงานวิจัยของเทพฤทธิ์ รวมจิตต์ (2554) เรื่อง การบริหารงาน
ของเทศบาลภายใต้รูปแบบของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2554 พบว่า การบริหารเทศบาลภายใต้
รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าให้นายกเทศมนตรีต้องตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายเอกรินทร์ ศรีวิชัย 
(2557)  ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง
ล าพูน พบว่า พฤติกรรมและกลยุทธ์ที่โดดเด่นในการหาเสียงและกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้นายขยัน     
วิพรหมชัย ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือคนใน
ท้องถิ่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นนักพัฒนา เข้าถึงคนในชุมชนทุกกลุ่มทุกวัยท าให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการของคนในชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และน าประสบการณ์มาใช้ร่วมกับ
การบริหารองค์กร ทีมงานได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มีการกระจายอ านาจ
สู่ผู้น าท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและมีความชัดเจน 
  (2) มิติการจัดการปัญหาเร่งด่วน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่ลุ่มต่ า
ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูก มีปัญหาน้ าท่วมสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็น   
อย่างมาก น้ าท่วมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการแก้ไขในทุกพ้ืนที่ของเทศบาล จากปัญหาดังกล่าว
จึงน ามาสู่การจัดท าแผนงานด าเนินโครงการและการบริหารงานเงินงบประมาณที่ได้รับ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ โดยการให้ความส าคัญและด าเนินงานโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยการวาง
ระบบและปรับปรุงท่อระบายน้ า การด าเนินการจัดการปัญหาเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน
ทั้งหมดตลอดห้าปีงบประมาณ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
การปกครองของท้องถิ่นอันเป็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจก่อให้เกิดประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น และช่วยสร้างความพร้อมให้กับผู้มีบทบาทในระดับท้องถิ่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม (2562, หน้า 3) กล่าวว่า 
แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นก่อให้เกิดประชาธิปไตยท้องถิ่น โดยท าให้การปกครองท้องถิ่น
เป็นการปกครองของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งตรงกับแนวคิดของ แม็ทธิว์ (David Mathews) เสนอไว้
ในหนังสือ Politics of the People ว่าการเมืองต้องกลับมารื้อฟ้ืนอุดมการณ์การปกครองตนเองของ
พลเมืองและท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองของพลเมืองให้มากที่สุด  
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  (3) มิติการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว นอกจากการด าเนินงานวางท่อระบายน้ า ปรับปรุง
ระบบประปา ไฟฟ้า และถนน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้านพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลได้ให้ความส าคัญการด าเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนควบคู่กันไปกับการพัฒนาโครงการพื้นฐาน การสนับสนุนผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ามามีบทบาทในการวางแผนนโยบาย งานพัฒนา งานบริการ โดยผสานความ
ร่วมมือกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม (2562, หน้า 3) กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นก่อให้เกิดประชาธิปไตยท้องถิ่น โดยท าให้การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองของประชาชน
ให้มากที่สุด ซึ่งตรงกับแนวคิดของ แม็ทธิว์ (David Mathews) ว่าสิ่งที่ต้องกระท าในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยการเน้นการปกครองท้องถิ่นท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบโดยตรงให้มากท่ีสุด จะท าให้การปกครองท้องถิน่มีประสิทธิภาพ มีความสุจริต และมี
ความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบท้องถิ่นของตนในฐานะเจ้าของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดวงแก้ว สหัสโชติ (2562) ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านค่าย ซ่ึงพบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนได้ระลึกอยู่เสมอว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความส าคัญ และมีการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาที่เป็นหลักการของระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ได้อยู่ในรูปแบบหรือ
โครงสร้างแต่เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีวิธีคิดและมีวิธีด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า 22-24) ที่อธิบายว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของพลเมืองใน
กระบวนการนโยบายนอกจากจะเป็นสิทธิที่จะมีส่วนร่วมซึ่งเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Democracy) ยังจะช่วยเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับการพัฒนานโยบาย 
การติดสินใจในนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 (4) มิติการบริหารงานภายใต้นโยบายรัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัยพบว่า  เทศบาลต าบลพระแท่นมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มีกลไกในการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ บริหารงานโดยการรับ
ความคิดเห็นจากภายนอก ได้แก่ สภาเทศบาล ก านันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลก่อนการเริ่มโครงการ
โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสอบถามและรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชนผ่าน
การประชาคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนจิรา พวงผกา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า กระบวนขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ เป็นการมีส่วนร่วมในข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทน
เพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ 2) ขั้นจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการมีส่วนร่วมในการ
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เสนอปัญหาความต้องการความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในเวทีประชาคม 3) ขั้นหลังจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านตัวแทนของตนที่ท าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมโดยให้ความร่วมมือในการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล  

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
(1) พัฒนาคน โดยมีการอบรม ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์การด าเนินงานของ

โครงการให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย 
  (2) ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานราชการ ที่เก่ียวข้องกับการใช้
งบประมาณรายจ่ายทีม่ีข้ันตอนเยอะ ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงานตามแผนการด าเนินงานที่
วางไว้ และระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ง่ายสอดคล้องกับการซื้อขายในปัจจุบัน 
  (3) ปรับปรุงแผนงาน ระยะเวลาในการด าเนินงานของ โครงการ ให้มีระดับขั้นตอนก่อนหลัง
ตามความส าคัญ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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