
1 

 

การบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวดัสมุทรปราการ ภายใต้บทบาท
ภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด และแผนงานของเทศบาล ระหว่างปี 2560-2564* 

The administration of the Bangmuang Subdistrict Municipality      
Samut Prakan Province under the role and mission as stipulated        

by law and the municipal work plan between B.E. 2017-2021 
ณัฐวรรณ  เหมือนเดช** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) แผนงาน โครงการ การด าเนินการของเทศบาล และ 
(2) ผลการด าเนินการในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมืองระหว่างปี 2560 - 2564 โดยใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร และการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ด้วย
การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน โดยการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ในการจัดท าแผน เทศบาลด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางเมือง และมีการบรรจโุครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาลงในแผนตามความต้องการของประชาชนจากการจัดประชุมประชาคม (2) การด าเนินการตาม
แผนงาน เป็นการด าเนินการในรูปแบบของการจัดท าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาล และมีรูปแบบการบริหารโดยน าหลักการบริหารงานภาครัฐ 
แนวใหม่และหลักธรรมมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ (3) ผลการด าเนินการในการ
บริหารงานของเทศบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้านของแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้เกิดการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าส าคัญ: การบริหารงานเทศบาล; แผนพัฒนาท้องถิ่น; เทศบาลต าบลบางเมือง  

 

 

 

 

 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมือง จงัหวัดสมุทรปราการ 
ภายใต้บทบาทภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด และแผนงานของเทศบาล ระหว่างป ี2560-2564 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า  
 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2476 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น
พ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ รวมไปถึงการที่รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงต้องมีการ
บัญญัติกฎหมายและก าหนดบทบาท ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้สามารถท่ีจะ
บริหารงานและด าเนินการได้อย่างอิสระและตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง ซึ่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมทั้งถ่ายโอน
ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ ก าหนดไว้  
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนปฏิบัตกิารก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2543) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการด าเนินการอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกด้าน และให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ สามารถแก้ปัญหาให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมากที่สุด เพื่อที่จะท าให้ทอ้งถิ่นได้รับการพัฒนา ซึ่งน าไปสู่
ความมั่นคงในด้านต่างๆ ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง           
ด้านวัฒนธรรม หรือด้านอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข                
 เทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการเป็นเทศบาลที่มีจ านวนประชากรอยู่ภายในเขต
การปกครองของเทศบาลเป็นจ านวนมาก โดยประชากรมีอาชีพที่หลากหลาย อีกท้ังยังเป็นท้องถิ่นที่มี
แหล่งชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากมีพ้ืนที่รวมเพียง 13.12 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ท าให้มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ฯลฯ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
หรือการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงต้องมีการบริหารท้องถิ่นอย่างมีแบบแผนและเป็น
รูปธรรม มีแผนงาน มีโครงการ มีการด าเนินการที่ถูกต้องตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผลของ
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การด าเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรง
ตามความต้องการอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาแผนงาน โครงการ และการด าเนินการของเทศบาลต าบลบางเมืองระหว่างปี 
2560 - 2564 
 2.เพื่อศึกษาผลการด าเนินการในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมืองระหว่างปี 
2560 - 2564 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจาก (1) ข้อมูลเอกสาร เป็นหลัก ซ่ึงเอกสารที่จะใช้
ในการศึกษา ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.1) เอกสารชั้นต้น ได้แก งานเขียน หนังสือพิมพ์ วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวของกับการศึกษา เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เป็นต้น และ 1.2) เอกสารชั้นรอง ได้แก งานเขียน 
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวของและ (2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 คน 
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลต าบลบางเมือง ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
เทศบาลต าบลบางเมืองมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบางเมือง และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก

สุขาภิบาลบางเมืองเป็นเทศบาลต าบลบางเมือง มีพ้ืนที่รวม 13.12 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ทั้งหมดเป็น
พ้ืนทีท่ี่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีการใช้ที่ดินภายในเขตการปกครองของเทศบาลอย่างเต็มพ้ืนที่ 
ประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ยน 7,753.27 คนต่อตารางกิโลเมตร 
และมีเขตการปกครองประกอบด้วย 3 ต าบล 20 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) ต าบลบางเมือง 5 หมู่บ้าน (2) 
ต าบลบางเมืองใหม่ 11 หมู่บ้าน และ (3) ต าบลเทพารักษ์ 4 หมู่บ้าน โดยจ านวนประชากรทั้งหมดใน
เขตเทศบาล มีจ านวน 100,504 คน แบ่งเป็นเพศชาย 46,926 คน และเพศหญิง 53,578 คน มีการ
ประกอบอาชีพหลากหลายทั้งการเกษตร การพาณิชย์ อุตสาหกรรม และอาชีพอ่ืนๆ  

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ศึกษาแผนงาน โครงการ และการด าเนินการของเทศบาล
ต าบลบางเมือง ผลการศึกษาพบว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางเมืองได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยในการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาลเริ่มต้นจากการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความตอ้งการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล ซึ่งจะให้ผู้น าชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาที่จะน าไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง โดยการจัดท า
แผนพัฒนานี้จะพิจารณาเป็นรายโครงการและกิจกรรมตามแตล่ะท้องที่ ซึ่งประชาชนต้องการหรือไม่
ต้องการโครงการใดก็สามารถชี้แจงและแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมทราบได้ทันที และหากประชาชนส่วน
ใหญ่มีความเห็นตรงกันไปในทิศทางใด เทศบาลก็จะด าเนินการตามความประสงค์ของประชาชน
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ตามแต่ละชุมชนนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงและแก้ไขแผนพัฒนา การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน และการติดตามผลการด าเนินงานด้วยเช่นกัน และนอกจากการประชุมประชาคมใหญ่แล้ว 
เทศบาลจะมีการประชุมประชาคมเดี่ยวด้วย นั้นก็คือการประชุมประชาคมตามแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็น และปัญหาความต้องการของประชาชนอีกครั้งว่าโครงการดังกล่าวทีจ่ะเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ของตนเองนั้น ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร เช่น ต้องการและยอมรับได้ หรือไม่ต้องการ
และน าไปสู่การช่วยกันหาแนวทางและทางออกอย่างสันติวิธี ทั้งนี้เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาเกิดเป็น
แผนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ และเพ่ือให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะหรือให้ข้อมูลที่ส าคัญแก่เทศบาล ทัง้นี้เพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ออกมาสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด 
 ในการด าเนินการตามแผนงานของเทศบาลจะเป็นการด าเนินการในรูปแบบของการจัดท า
โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่งระยะเวลาของการด าเนินโครงการจะ
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซ่ึงมาจากการประชาคม โดยโครงการพัฒนาทัง้หมดเป็นโครงการที่
ประชาชนในท้องถิ่นต้องการให้เกิดข้ึนและเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนได้อย่างแท้จริง 
โดยการน าโครงการไปด าเนินการจะเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหรือส านัก กองที่เก่ียวข้องหรือเป็น
ผู้ดูแลโครงการนั้น ๆ ที่จะต้องน าโครงการไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจ านวนโครงการพัฒนาทั้งหมดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 
2564 ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์เป็นตารางเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิน่ปี 2560-2564  

ยุทธศาสตร์/ปี 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 
(0.00%) 

44 
(24.86%) 

31 
(27.68%) 

8 
(8.99%) 

5 
(5.00%) 

88 
(13.81%) 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 

54 
(33.96%) 

58 
(32.77%) 

48 
(42.86%) 

50 
(56.18%) 

63 
(63.00%) 

273 
(42.86%) 

3. การพัฒนาด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 
(1.26%) 

2 
(1.13%) 

2 
(1.78%) 

3 
(3.37%) 

3 
(3.00%) 

12 
(1.88%) 

4. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบ
ชุมชนและสังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

7 
(4.40%) 

3 
(1.69%) 

3 
(2.68%) 

4 
(4.49%) 

3 
(3.00%) 

20 
(3.14%) 

5. การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

96 
(60.38%) 

70 
(39.55%) 

28 
(25.00%) 

24 
(26.97%) 

26 
(26.00%) 

244 
(38.31%) 

รวม 
159 

(24.96) 
177 

(27.79) 
112 

(17.58) 
89 

(13.97) 
100 

(15.70) 
637 

(100.00) 
หมายเหตุ. จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลต าบลบางเมือง, สมุทรปราการ. 
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 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2560 - 2564 เทศบาลด าเนินการจดัท าโครงการ
พัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นโดยเป็นจ านวนโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 637 โครงการ 
ในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และนันทนาการ มีจ านวนโครงการพัฒนาเป็นส่วนมากที่สุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวนโครงการ
พัฒนาเป็นส่วนน้อยที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 42.86, 38.31, 13.81, 3.14 และ 1.88 ตามล าดับ) 
 ทั้งนีเ้มื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560-2564 ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลมีการ
จัดท าโครงการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 27.79 ขณะที่ปีที่มีการด าเนินโครงการรองลงมาได้แก่ ปี 2560 
และปี 2562 (คิดเป็นร้อยละ 24.96 และ 17.58 ตามล าดับ, ดูตารางที่ 1 ประกอบ) 
 ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 มีจ านวนโครงการพัฒนารวม คือ 159 โครงการ และ 
177 โครงการ ซึ่งโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารเป็นโครงการที่มีการด าเนินการมาก
ที่สุด คือ 96 โครงการ และ 70 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 60.38 และ 39.55) แต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2562, 2563 และ 2564 มีจ านวนโครงการพัฒนารวม 112 โครงการ 89 โครงการ และ 100 
โครงการตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเทศบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการเป็นหลัก และต้ังแตป่ีงบประมาณ 2562, 2563 
และ 2564 โครงการพัฒนาในด้านนี้มีจ านวนโครงการพัฒนาจ านวนมากที่สุดในแต่ละปี คือ 48 
โครงการ 50 โครงการ และ 63 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 42.86, 56.18 และ 63.00 ตามล าดับ) 
 ในภาพรวมการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์พบว่า เทศบาลได้ก าหนดโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นสัดส่วนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 42.86) เมือ่เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ 
รองลงมาได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร และ (2) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (คิดเป็นร้อยละ 38.30 และ 13.81 ตามล าดับ, ดู
ตารางที่ 2 ประกอบ) 
 การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้ังแต่ปี 2560 -2564 ในการพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ มีโครงการทีด่ าเนินการจนแล้วเสร็จ
รวม 145 โครงการ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุดจากโครงการพัฒนาและงบประมาณท้ังหมด รองลงมา
ได้แก่ (1) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการด าเนินการจนแล้วเสร็จ จ านวน 95 
โครงการ  (2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ด าเนินการจนแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 23 
โครงการ (3) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง มีโครงการทีด่ าเนินการจนแล้วเสร็จ 11 โครงการ และ (4) การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 
51.42, 33.69, 8.15, 3.90 และ 2.84 ตามล าดับ, ดูตารางที่ 2 ประกอบ) 
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ตารางท่ี 2 ตารางการด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2560-2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน/
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 
(บาท/ร้อยละ) 

จ านวน/
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 
(บาท/ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
88 

(13.81) 
258,875,000 

(13.81) 
23  

(8.16) 
23,813,000 

(8.15) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 

273 
(42.86) 

1,125,580,911 
(42.86) 

145 
(51.42) 

607,676,439.88 
(51.42) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 
(1.88) 

76,100,000 
(1.88) 

8 
(2.84) 

2,526,997.95 
(2.84) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
และสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 

20 
(3.14) 

5,400,000 
(3.14) 

11 
(3.90) 

2,941,897.15 
(3.90) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

244 
(38.30) 

139,676,860 
(38.31) 

95 
(33.69) 

145,386,502.85 
(33.69) 

รวม 
637 

(100.00) 
379,856,424 

(100.00) 
282 

(100.00) 
186,445,018.70 

(100.00) 
หมายเหตุ. จาก รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560-2564) 
เทศบาลต าบลบางเมือง, สมุทรปราการ. 

  

8.1
5

51
.42

2.8
43.9

33
.69

ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 - 2564

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 
ภาพที่ 1 ภาพแผนภูมิแสดงร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี 2560 – 2564 
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 การบริหารงานของเทศบาลในการด าเนินงานตามแผนงานนั้น มีการน าโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปด าเนินการตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการนั้นๆ โดยในการด าเนินการ
แต่ละโครงการจะต้องมีการจัดท าแผนด าเนินงานของโครงการและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ในกรณีที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือประชาชนแจ้งความเดือดร้อนก็สามารถแก้ไขและปรับปรุงแผนงาน 
งบประมาณ และระยะเวลาของโครงการนั้นได้และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ซึ่งโครงการ
ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2560 - 2564 เป็นโครงการที่ให้ความส าคัญไปที่การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าใน
ด้านนี้มีจ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนามากท่ีสุด คือ 273 โครงการ ซึ่งสามารถด าเนินการไป
ได้ถึง 145 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.42 อีกทั้งในเรื่องของงบประมาณท่ีจะน าไปใช้ด าเนินโครงการ 
สามารถน าไปใช้พัฒนาและบริหารงบประมาณนั้นได้อย่างเต็มที่ เพราะเทศบาลมีงบประมาณในการ
บริหารงานของเทศบาลเป็นจ านวนมาก หากโครงการใดหรือกิจกรรมใดมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนา ก็สามารถที่จะโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณส่วนกลางที่ส ารองไว้มาเพ่ิมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากที่สุด  
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลบางเมืองเน้นการบริหารงานตามบทบาท
ภารกจิตามที่กฎหมายก าหนดและตามแผนงานของเทศบาลต าบลบางเมืองเป็นส าคัญ ซึ่งผู้บริหารมี
รูปแบบการบริหารโดยน าหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และหลักธรรมมาภิบาลหรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการด าเนินการตามแผนงานและตามบทบาทภารกิจที่
กฎหมายก าหนด โดยในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมืองตามหลักการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่นั้น ผู้บริหารจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับผลส าเร็จของงานเป็นหลักส าคัญ ไม่ว่าจะน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติหรือการน าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานไปปฏิบัติจะต้อง
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผนงานและโครงการนั้นๆ และจะต้องด าเนินการตามช่วง
ระยะเวลาและให้เกิดผลส าเร็จอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ และในการท างานก็จะ
เปลี่ยนเป็นการท างานเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ ที่จะสามารถรองรับกับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการท างานที่มุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหาความความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งจะบริหารงานและควบคุมการด าเนินงานในทุกส่วนงานให้มี
ความพร้อมที่จะสามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทันทีทันใด ทั้งยังมุ่งปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานทั้งของฝ่ายบริหารและฝ่ายผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้กลายเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และ
นอกจากนั้นการบริหารงานและการด าเนินงานทั้งหน่วยงานจะต้องตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล โดย
การด าเนินการต้องตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายที่ก าหนดให้สามารถด าเนินการได้ ซึ่งหากกฎหมายให้
อ านาจไว้ เทศบาลก็จะสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งนี้ในการด าเนินงานนั้นยังต้องให้ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ เหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน อีกท้ังยังต้องบริหารและ
กระตุ้นให้ทุกคนในหน่วยงานต่างมีส่วนร่วมในการท างานในทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการรับผิดชอบงาน
ในหน้าที่ของตนเองให้ออกมาดีที่สุด  
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 และจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที ่2 ศึกษาผลการด าเนินการในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลบางเมืองระหว่างปี 2560 - 2564 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมือง
ภายใต้บทบาทภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด และแผนงานของเทศบาล ระหว่างปี 2560 - 2564 มี
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด 637 โครงการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 282 โครงการ 
โดยด าเนินการภายใต้บทบาทภารกิจของเทศบาลต าบลบางเมืองตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ ซ่ึงผลการ
ด าเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ด้านตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงส่งผลให้เกิดการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงผลการด าเนินการในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นผลมาจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมโีครงการที่ได้น าไปด าเนินการจนแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 23 โครงการ ใช้
งบประมาณ 23,813,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.15 โดยโครงการพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่
เกีย่วกับการปรับปรุงและก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแอสฟัลท์ติกในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วทั้งเขตเทศบาล หรือโครงการปรับปรุงทางเท้า การวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หรือ
โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับพ้ืนที่ ถมดิน ปรับปรุงลานกีฬา สวนสาธารณะ และโครงการติดตั้ง ย้าย 
และปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งโครงการที่ได้ด าเนินการไปจนแล้วเสร็จนั้นท าให้พื้นที่ในเขตเทศบาล
และพ้ืนที่ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นได้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน มี

โครงการพัฒนา 

ที่บรรจุใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ส่วนราชการ 

น าไปปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานส่งผล
ให้เกิดการส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนา  
ประชาชนและท้องถิ่น 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสงัคม        
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

ด้านการเมืองและการบริหาร 
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ความสะดวกปลอดภัย ถูกต้องตามระเบียบผังเมือง และส่งผลให้ประชาชนได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ที่สมควรจะได้รับและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการนั้น มี
โครงการที่ได้น าไปด าเนินการจนแล้วเสร็จ จ านวน 145 โครงการ งบประมาณ 607,676,439.88 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.42 ซึ่งเป็นด้านที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดและใช้งบประมาณไปมากที่สุด โดย
โครงการพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการทีเ่กี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับประชาชนทุกเพศทุก
วัย เช่น ความรู้ในด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและการดูแลผู้ป่วยโรค
กลุม่เสี่ยง ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมส าหรับ
แต่ละช่วงอายุ ซึ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาตนเอง อีกท้ังยังมีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โครงการพัฒนา
และต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ซึ่งเทศบาลจะสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนให้มาก
ที่สุด หรือแม้แต่โครงการที่เก่ียวกับการสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยคนพิการ หรือเงินสนับสนุนในด้านการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งผลการด าเนินโครงการ
ในด้านนี้กเ็พ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาให้มากท่ีสุดอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน และเพ่ือให้ประชาชนได้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและ
สามารถน าไปใช้ต่อยอดและพัฒนาตนเองและท้องถิ่นต่อไปได้ 
 
 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ได้น าไปด าเนินการแล้วเสร็จ  
8 โครงการ ใช้งบประมาณ 2,526,997.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 โดยโครงการพัฒนาส่วนใหญ่จะ
เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการพัฒนานั้นท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางเมืองคงความอุดมสมบูรณไ์ว้ได้ เกิด
เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศที่มี
มาตรฐานและเป็นระบบ ซึ่งท าให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งข้ึนและมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต  
 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มี
โครงการที่ได้น าไปด าเนินการจนแล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ ใช้งบประมาณ 2,941,897.15 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.90 มีโครงการพัฒนาทั้งในเรื่องของการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและโครงการ
สนับสนุนการดูแลและจัดระเบียบชุมชน ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาในด้านนี้ท าให้ชุมชน
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และสังคมในเขตเทศบาลต าบลบางเมืองมีระเบียบมากยิ่งขึ้น มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ซ่ึงก่อให้เกิดความสงบและความปลอดภัยต่อประชาชนและชุมชนจน
กลายเป็นชุมชนน่าอยู่ 

ด้านการเมืองและการบริหาร 
 ในด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการที่ได้น าไปด าเนินการจนแล้วเสร็จ 95 โครงการ ใช้
งบประมาณ 145,386,502.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.69 โดยในการพัฒนาจะมีทั้งโครงการที่พัฒนา
บุคลากรในหน่วยงานและโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน หรือการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ซึ่งผลจากการด าเนิน
โครงการพัฒนาในด้านนี้ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลทุกระดับมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเทศบาลมีเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของประชาชนอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นการเอื้อต่อการ
ด าเนินงานและการบริหารงานในส่วนอ่ืนๆ  

 

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงกรอบการศึกษาการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ภายใต้บทบาทภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด และแผนงานของเทศบาล ระหว่างปี 2560 – 2564 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบท่ีให้อ านาจไว้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลบางเมือง 

ซึ่งบรรจุไปด้วยโครงการพัฒนา 
และกิจกรรมต่าง ๆ 

 

การประชุมประชาคม 
(เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
น าไปสู่การก าหนดโครงการและ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน 

ก่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและท้องถิ่น 

การด าเนินการตามแผนพัฒนา  
(การน าโครงการไปปฏิบัติ) 

และการบริหารงานของเทศบาล 
(หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่+หลักธรรมาภิบาล) 
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 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้บทบาท
ภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามแผนงานของเทศบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1. การศึกษาแนวคิดวิธีการจัดท าแผน พบว่า ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาประชาชนและท้องถิ่นในทุกด้าน ซึ่งกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาเริ่มตั้งแต่การจัดประชุม
ประชาคม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยจะให้ผู้น าชุมชน 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหาความเดือน
ร้อน ความต้องการ เสนอแนะแนวทางและให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนนี้ ยังครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงและแก้ไขแผนพัฒนา การตรวจสอบการด าเนินงาน และ
การติดตามผลการด าเนินงานด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563ข) 
อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการนโยบายนั้น นอกจากจะเป็นสิทธิที่จะมีส่วนร่วม
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยการมีส่วนร่วมนี้จะช่วยเสริมสร้างความชอบ
ธรรมให้กับการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจในนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อรทัย ก๊กผล (2552) ที่กล่าวว่าในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะ
การเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ซ่ึงหลักการส าคัญคือการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดจาก
ความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและขีดความสามารถ
ของแต่ละบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ 
อิสรภาพที่จะตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวินและสุวัตถิ ์ไกรสกุล (2558) ที่
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ หรือการมี
ส่วนร่วมด าเนินการ ซึ่งในกระบวนการจัดท าแผนและการจัดประชุมประชาคมของเทศบาลต าบลบาง
เมืองนั้นได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างมาก 

2. การด าเนินการตามแผนงานและรูปแบบการบริหารงานของเทศบาล พบว่า การ
ด าเนินการตามแผนงานของเทศบาลเป็นการด าเนินการในรูปแบบของการจัดท าโครงการและกิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล โดยจะน าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปด าเนินการตามช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ในโครงการนั้น โดยแต่ละโครงการจะต้องมีการจัดท าแผนด าเนินงานและแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือประชาชนแจ้งความเดือดร้อนก็สามารถแก้ไขและปรับปรุง
แผนงาน งบประมาณ และระยะเวลาของโครงการได้ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 68) ที่อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายโดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอมระหว่าง
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้กับข้อจ ากัดเงื่อนไขและสภาพแท้จริงของหน่วยปฏิบัติ และในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมืองมีรูปแบบการบริหารโดยน าหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
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และหลักธรรมมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับ
ผลส าเร็จของงาน ในการท างานก็จะเปลี่ยนเป็นการท างานเชิงรุก ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้กลายเป็น
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ewan Ferlie (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 
2563ก, หน้า 40) ที่เสนอเสนอทิศทางของการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐภายใต้หลักการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การมุง่สู่ความเป็นเลิศ และการให้ความส าคัญตอ่การ
บริการประชาชน และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล โดยการด าเนินงาน
ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานได้ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน ซ่ึงสอดคล้อง UNESCAP (2008) และ
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (อ้างถึงใน สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552, หน้า 26-28) และ
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563) ที่เสนอว่าการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล มีลักษณะที่ส าคัญคือ 
(1) ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ (2) ความโปร่งใสในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (3) การกระจายอ านาจ (4) การให้อ านาจแก่ประชาชน (5) การมีส่วนร่วม (6) หลักนิติ
ธรรม (7) การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และ (8) หลักจริยธรรม  
 3. ผลการด าเนินการในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางเมือง พบว่า ผลการ
ด าเนินงานแบ่งได้เป็น 5 ด้านตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงส่งผลให้เกิดการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท า
ให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 
(2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการ ท าให้ประชาชน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการ ด้านสังคม 
และดา้นต่างๆ โดยประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้และทักษะที่มากขึ้น และมีรายได้และมีแหล่งประกอบ
อาชีพที่มั่นคงจากการได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล (3) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการด ารงชีวิต (4) ด้านการจัดระเบียบชุมชน
และสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ท าให้ชุมชนและสังคมมีระเบียบก่อให้เกิด
ความสงบ ความปลอดภัย และกลายเป็นชุมชนน่าอยู่ และ (5) ด้านการเมืองและการบริหาร ท าให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเทศบาลมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ
ของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา อาต๊ะ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง บทบาทเทศบาลต าบล
สันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า บทบาทส าคัญของเทศบาลต าบลสันโป่งใน
การพัฒนาองค์กรใช้แนวคิดการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสันโป่ง ซ่ึงการ
พัฒนาแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ค านึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยมีทั้ง
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านนันทนาการ 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาการด้านการเมืองและการบริหารที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
 1. ด้านการด าเนินโครงการ เทศบาลควรจัดล าดับความส าคัญและเร่งด าเนินโครงการพัฒนา
ต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาให้ครบถ้วนหรือมากท่ีสุด  
 2. ด้านบุคลากร เทศบาลควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและไม่เกิดปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. การศึกษารูปแบบการบริหารงานภายใต้บทบาทภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดและตาม
แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการบริหารงานภายใต้บทบาท
ภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนมากขึ้น 
 2. การศึกษาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
หรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มากหรือน้อยเพยีงใด 
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