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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ ประการแรกเพ่ือศึกษากระบวนการสราง

เครือขายความสัมพันธและผลกระทบของกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธท่ีมีผลตอ
ศักยภาพการบริหารงานเทศบาล ประการท่ีสองเพ่ือศึกษามูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการสราง
เครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคสวนตางๆ และประการที่สามเพื่อศึกษาปจจัย
สงเสริมและอุปสรรคในการสรางเครือขายท่ีมีผลตอการบริหารงานเทศบาล โดยมีสมมติฐานของ
การวิจัยวา เทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี มีรูปแบบการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวน
ตางๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับการบริหารงานทองถ่ิน ประกอบดวย 1) องคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน 
2) แกนนําชุมชน 3) องคกรชุมชน 4) องคกรพัฒนาเอกชน 5) ภาคเอกชน 6) นักการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติ 7) สวนราชการ 8) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ โดยมุงไปสูผลลัพธท่ี
ตองการคือการเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล การศึกษาคร้ังนี้
ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ิน 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล จํานวน 18 คน การวิจัยเอกสาร และการ
สังเกตการณแบบมีสวนรวมภายในชุมชน  

ผลการศึกษา พบวา เทศบาลมีกระบวนการสรางความสัมพันธเชิงเครือขายกับภาคสวน
ตางๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการบริหารงานทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการบริหารงาน
เทศบาล ประกอบดวย 1) เครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน
เทศบาลสรางความสัมพันธดังกลาวผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ินในแลกเปล่ียนขอมูล
ประสบการณและการนําเสนอประเด็นปญหาของทองถ่ินผานเวทีสันนิบาตเทศบาลทั้ง 3 ระดับ ทํา
ใหเกิดการระดมความคิดในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน ตลอดจนการสรางพลังอํานาจการ



 (4) 

ตอรองและการเรียกรองผลประโยชนกับรัฐบาลไดเปนอยางดี ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวเสริมสราง

ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถิ่นไดเปนอยางดี 2) เครือขายความสัมพันธระหวาง

เทศบาลกับแกนนําชุมชน เปนเครือขายที่มุงอาศัยแกนนําชุมชนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

เทศบาลในทุกขั้นตอน ตลอดจนมีสวนกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลไดเปน

อยางดี เนื่องจากแบงเบาภาระในความรับผิดชอบของเทศบาลใหดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกิน

กําลังความสามารถของชุมชน ทําใหเทศบาลดําเนินกิจการสาธารณะอื่นๆไดมากขึ้น 3) เครือขาย

ความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชน เปนเครือขายที่ทําใหเกิดความรวมมือในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นรวมกัน ตลอดจนเทศบาลใหการสงเสริมและเกื้อหนุนกับองคกรชุมชน

ใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆในชุมชนโดยปราศจากขอจํากัดในดานตางๆ ท้ังนี้ความสัมพันธ

ดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานทุนทางสังคมของเทศบาลไดเปนอยางดี กอใหเกิดกระบวนการการ

มีสวนรวมภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น 4) เครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนา

เอกชน หรือ NGOs เปนเครือขายที่มุงอาศัยจุดเดนขององคกรพัฒนาเอกชนที่มีความรู ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่น ความสัมพันธดังกลาว

เสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลไดเปนอยางดี ปญหาสาธารณะที่เกิดขึ้น

ไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 5) เครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชน 

เปนเครือขายที่เปดโอกาสใหเทศบาลไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในการดําเนิน

กิจการสาธารณะ สงผลใหเทศบาลมีศักยภาพดานงบประมาณที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้

ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลไดเปนอยางดี 6) 

เครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ เปนเครือขาย

ท่ีทําใหเทศบาลเกิดความสะดวกในการดึงงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาทองถิ่น ท้ังนี้ความสัมพันธ

ดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานงบประมาณของเทศบาลใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น  7) เครือขาย

ความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการ เปนเครือขายที่ทําใหเทศบาลสามารถดําเนินงานที่

ตองใชองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลไดเปนอยางดี 8) 

เครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ เปนเครือขายที่ทําให

เกิดความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน รวมทั้งเปนการประหยัดงบประมาณและ

สรางความคุมคาในการดําเนินการ ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานการบริหาร

จัดการของเทศบาลไดเปนอยางดี ทําใหเทศบาลกาวขามขอจํากัดในดานขนาด จํานวนบุคลากร 

ศักยภาพบุคลากร อุปกรณเครื่องมือ รวมไปถึงในดานงบประมาณ 
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 The main objectives of this study are 1) to investigate the process of network building 
and its influence on municipal government performance, 2) to understand the motives and 
conditions under which networks between municipal governments and other sectors are formed 
and 3) to understand factors affecting effective network building at the local level. The networks 
under investigation include networks among municipal executives through professional 
associations, networks between municipal governments and community leaders, networks 
between municipal governments and community organizations, networks between municipal 
governments and Non Governmental Organizations, networks between municipal governments 
and the private sector, networks between municipal governments and politicians or political 
parties at the national level, networks between municipal governments and other government 
agencies and networks between municipal governments and other forms of local government. 
 Based on qualitative data analysis, eighteen in-depth interviews with members of the 
local administration, including mayors and municipal clerks were carried out. Other means of 
data collection include extensive library research and participatory observation in selected 
municipal areas. 
 The main findings are as follows 

1)  Mayors build relationships with other mayors through professional association 

(Municipal League of Thailand) in order to exchange information and experience regarding local 

issues. Mayors utilize this type of network to gather ideas, solve local problems and to increase 



 (6) 

negotiation power with the central government. These networks strengthen local capabilities and 

leadership skills among local executives and municipalities as a whole.  2)  Networks among 

municipalities and local community leaders is one of several important mechanisms to increase 

municipal government performance. This type of relationships increase citizens’ participation. It 

also offers municipal governments a way to share burdens as a result of decentralization.  3)  The 

objective of network building between municipal governments and local community 

organizations is to build cooperation in order to solve local problems. This network helps local 

community organizations to carry out their activities by gathering support from municipal 

government. This type of networks strengthen social capital at the local level.  4)  Networks 

between municipal governments and Non Governmental Organizations help drawing 

specialization from those organizations to solve local problems. This type of network draws 

capacities in order to handle local problems that may arise in the future.  5)  Networks between 

municipal governments and the private sector allow municipal governments to get financial 

support and funding for local activities. This type of network increases municipal government’s 

financial capacity.  6)  Networks between municipal governments and politicians or political 

parties at the national level also strengthen municipal financial capacity in order to draw funding 

from national government.  7)  Networks between municipal government and other government 

agencies are necessary to gain specialized knowledge in order to carry out local projects. This 

type of network may lead to the possibility for municipal government to draw more funding for 

the benefit of local communities.  8)  Networks between municipal government and other forms 

of local government allow municipal government to share burden and to draw cooperation among 

them to solve local problems. This type of relationships also  reduces potential limits in terms of 

local personnel, local capacities and local finance. 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือและกําลังใจจากบุคคลจํานวนมาก 
ผูเขียนจึงขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ  ผศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ และ ผศ. ดร.อัชกรณ วงศปรีดี ผูซ่ึงเปน
อาจารยท่ีปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษารวมในการควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ท่ีไดกรุณา
สละเวลาอันมีคาในการใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีชวยทําใหผูเขียนเขาใจในประเด็นท่ีเปน
ขอสงสัย พรอมท้ังใหความกระจางในการวิเคราะหปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนอยางลึกซ้ึง ซ่ึงเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาคร้ังนี้ รวมไปถึงความเอาใจใสในทุกๆ เร่ืองของผูเขียนดวยความเอ้ือ
อาทรยิ่ง ขอขอบพระคุณ รศ. ดร.จินดาลักษณ วัฒนสินธุ และอาจารย ดร.วรรณภา ลีระศิริ ประธาน
กรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาใหขอเสนอแนะ และความคิดเห็นในการศึกษา
คร้ังน้ี รวมท้ังกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณยิ่ง  
 ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
และคณาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกทานท่ีไดถายทอดองคความรูทางดาน
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแกผูเขียน รวมท้ังเจาหนาท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตรและสํานัก
บรรณสารการพัฒนาทุกทาน ท่ีไดใหความชวยเหลือและการอํานวยความสะดวกในเร่ืองตางๆ เปน
อยางดี นอกจากน้ีผูเขียนขอขอบคุณทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธจากคณะรัฐประศาสนศาสตร 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนอยางยิ่ง 
 ขอขอบคุณกัลยาณมิตร ประกอบดวย เพื่อนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รุนท่ี 48 เพื่อนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รุนท่ี 22 และเพื่อนนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร รุนท่ี 88 ทุกคนท่ีใหกําลังใจตลอด
มาทําใหผูเขียนมีพลังในการทําวิทยานิพนธเปนอยางดี 
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแมและครอบครัว ท่ีใหชีวิตและมอบโอกาสใน
ชีวิตท่ีดีท่ียากจะหาคําใดมาบรรยาย ตลอดจนขอขอบคุณอีกหลายทานท่ีไมไดเอยนามในท่ีนี้ 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

วิวัฒนาการการปกครองทองถ่ินไทยนั้นเร่ิมข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว มีรูปแบบการจัดต้ังการปกครองแบบสุขาภิบาลคร้ังแรกข้ึนในป พ.ศ. 2440 จัดต้ังข้ึนท่ี
สุขาภิบาลกรุงเทพ และในสวนภูมิภาคมีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลทาฉลอม ข้ึนในป
พ.ศ. 2448 ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรง
ดําเนินการจัดระบบการปกครองทองถ่ินตอเน่ืองมา โดยจัดใหมีการปกครองตนเองแบบเทศบาลขึ้น
ในบริเวณวังพญาไท เม่ือป พ.ศ. 2461 โดยโปรดเกลาพระราชทานนามวา “ดุสิตธานี”  ซ่ึงเปน
รูปแบบทดลองการปกครองทองถ่ินคร้ังแรกในประเทศไทย 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชประสงคใหราษฎร
ในทองถ่ินปกครองตนเอง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจไดเรียนรูและทดลองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) พระองคทรงเห็นวา "มันจะเปนการดีแกประชาชนอยางแทจริง
ท่ีเขาจะเร่ิมตนดวยการควบคุมกิจการทองถ่ิน กอนท่ีพวกเขาพยายามท่ีจะควบคุมกิจการของรัฐโดย
ผานทางรัฐสภา" (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539: 91)  

เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญในประวัติศาสตรชาติไทย 
ไดเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองโดย
การปฏิวัติของคณะราษฎร ซ่ึงตอมาคณะราษฎรไดมีบทบาทอยางสูงในสังคมไทยเพราะหลังจาก
การปฏิวัติของคณะราษฎรไดเพียงปเดียว คณะราษฎรไดประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 และเทศบาลไดมีการจัดต้ังข้ึนเปนคร้ังแรกจํานวน 117 แหง ตอมาไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงใชเปนหลักมาจนถึงปจจุบัน มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
แกไขเร่ือยมา เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะทางสังคมและการเมืองของแตละยุคแตละสมัย จนถึง
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ปจจุบันคือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 เปนพระราชบัญญัติซ่ึง

สอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ในขณะนั้น) ท่ีใหความสําคัญ

กับรูปแบบการปกครองตนเองของทองถิ่น ปจจุบันใชกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 

จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวาวิวัฒนาการรูปแบบการปกครองทองถิ่นไทยมีการพัฒนา

ตามลําดับขั้นตอน การปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลถือวามีความสําคัญอยางมาก เพราะเทศบาล

จัดวาเปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนที่มีความเจริญและมีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด งาน

สวนใหญของเทศบาลเปนการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ทําใหเทศบาลไดรับการยอมรับวา

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอํานาจปกครองตนเองที่สมบูรณท่ีสุดและมีความเปน

ประชาธิปไตยใกลเคียงกับความสมบูรณแบบอยางที่สุด ถึงแมวาการปกครองทองถิ่นรูปแบบ

เทศบาลจะเปนรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่มีวิธีการปกครองตนเองตามแนวทางของการกระจาย

อํานาจเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลมายาวนานกวา 70 ป แตก็ยังพบวามีขอจํากัด อุปสรรค และ

ปญหาในการดําเนินงานโดยทั่วไปอยูหลายประการดังนี้ 

1)  การขาดอิสระในการปกครองตนเองอยูภายใตการกํากับดูแลจากรัฐบาลกลางอยางเหนียวแนน

Krannich (1979 อางถึงใน สุกิจ เจริญรัตนกุล และคณะ, 2525: 74) มองวา แมการเมืองทองถิ่นไทยมี

การเลือกตั้งคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล แตการบริหารงานของหนวยงานปกครอง

ตนเองในระดับทองถิ่น กลับตองตกอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดจากกระทรวงมหาดไทย 

ดังนั้นจึงถือไดวารูปแบบของการบริหารและการวินิจฉัยสั่งการของหนวยงานปกครองตนเองใน

ระดับทองถิ่นกลับมีลักษณะที่เปนแบบรวมอํานาจบริหารเขาสูสวนกลางและแบบแบงหนาที่ความ

รับผิดชอบใหกับทองถิ่นในเวลาเดียวกัน  

2)  ปญหาดานงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาของทองถิ่น ทําให

ไมสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนอยางจริงจัง นครินทร เมฆไตรรัตน (2542: 

153) มองวารัฐบาลควรใหทองถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจทางการคลังอันไดแก การจัดหารายได 

การใชจาย การกอหนี้และการบริหารการคลังโดยไมตองอยูในการบังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง 

การควบคุมควรมีขอบเขตอยูในบางเรื่องที่จําเปนเทานั้น 

3)  ประชาชนในทองถิ่นยังไมมีความเขาใจและความพรอมในรูปแบบการปกครองตนเอง 

ประชาชนมองวาการปกครองตนเองเปนเรื่องไกลตัวและเปนหนาที่ของรัฐบาล เพราะเคยชินกับ

การเปนผูรับมากกวาเปนผูปฏิบัติ อมร รักษาสัตยและคณะ (2543:  182-184) กลาวไววาในปจจุบัน 

แมประชาชนในทองถิ่นโดยทั่วไปจะมีการศึกษาสูงขึ้นและความสนใจในการปกครองสวนทองถิ่น

ของประชาชนมีมากขึ้น แตความรูความเขาใจและจิตสํานึกของประชาชนในทองถิ่นยังไมอยูใน
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ระดับที่พอเพียงเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจและจิตสํานึกของประชาชนเกี่ยวกับ

ความสําคัญและความจําเปนของการปกครองสวนทองถิ่นที่เปดโอกาสใหราษฎรในทองถิ่นได

แกปญหาและสรางความเจริญของทองถิ่นดวยตนเอง สอดคลองกับนันทวัฒน บรมานันท (2545: 

247-248) ท่ีมองวารัฐควรทําความเขาใจกับประชาชนในเขตการปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ

ถึงความเปลี่ยนแปลงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเพื่อประชาชนเหลานั้นจะไดมีความ

เขาใจและสามารถใชสิทธิตางๆ ท่ีตนมีเพิ่มขึ้น การที่ประชาชนหมดความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการ

ปกครองสวนทองถิ่น จะกอใหเกิดผลเสียตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมและสงผล

กระทบตอการกระจายอํานาจได 

4)  รูปแบบสภาเทศบาล-คณะเทศมนตรี เอื้อประโยชนแกฝายเสียงขางมาก  และจํากัดบทบาท

เสียงขางนอยที่เปนฝายคานในการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของฝายบริหาร ซ่ึงบอยครั้งเปน

คนละพวกจนทําใหเกิดปญหาระหวางสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีข้ึนบอยครั้ง และการที่คณะ

เทศมนตรีโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีจะตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการของสภา

เทศบาล บางทีอาจไมตรงตามความตองการของประชาชน คณะเทศมนตรีจะตองเลือกปฏิบัติตาม

ความเห็นของสภามากกวา เพราะสภาเทานั้นมีอํานาจชี้ชะตาของคณะเทศมนตรีวาจะอยูปฏิบัติ

หนาที่จนครบเทอมหรือไม (สมศักดิ์ ดําริชอบ, 2526: 6-7) 

5)  นายกเทศมนตรีมักมีเรื่องขัดแยงกับปลัดเทศบาลขึ้นบอยครั้ง สาเหตุเกิดจากที่กฎหมาย

กําหนดอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลไวดวยกัน ทําใหไมสามารถอธิบายไดวา

เปนอํานาจของใคร ดังเชนในเรื่องกําหนดใหนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตางก็มีอํานาจหนาที่

เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลดวยกันและนายกเทศมนตรีสวนมากมีความเขาใจในตนเองวา

เปนผูบริหารที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชน แตปลัดเทศบาลสวนมากมีความพองกันวา

นายกเทศมนตรีมักมีพฤติกรรมแบบนักการเมืองไมใชนักบริหาร ปลัดเทศบาลจํานวน 97.3% แสดง

ความเห็นออกมาวาสมาชิกสภาเทศบาลคือนักการเมือง นอกจากนี้ปลัดเทศบาลจํานวน 96% มี

ความรูสึกวาพวกตนรูถึงความตองการของประชาชนไดดีกวาพวกนักการเมือง และ 92% ของ

ปลัดเทศบาลจํานวนนี้เชื่อวาตนเองมีความรูความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการไดดีกวา

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ทัศนคติเหลานี้มีความเกี่ยวของกับปญหาของความไมลง

รอยกันระหวางขาราชการประจํากับนักการเมือง (สุกิจ เจริญรัตนกุล และคณะ, 2525: 86-87) 

นอกจากปญหาและอุปสรรคของเทศบาลที่กลาวมาขางตนแลว พบวายังมีปญหาและ

อุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินงานของเทศบาล เชน ผูบริหารทองถิ่นเขามาบริหารงานเทศบาลเพื่อ

ปกปองผลประโยชนของตนเองและพวกพอง สงผลถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น เชนใน 

Yogyakata ของอินโดนีเซียเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมาก ไมมี
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ความเปนประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยางสูง (Choi, 

2004: 280) นอกจากนี้ คนดีมีความรู ความสามารถไมนิยมเขามาทํางานในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพราะขาดความเปนอิสระ ไมสนับสนุนความคิดสรางสรรคและมีระบบอุปถัมภ เปนตน 

จากปญหาทั้งหมดที่กลาวมาขางตนพบวา เปนอุปสรรคอยางมากในการปกครองตนเอง

ของทองถิ่น ประชาชนขาดศรัทธาตอการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ทําใหประชาชนไมให

ความรวมมือและไมเขามามีสวนรวมในกิจการของเทศบาลเทาที่ควร สงผลใหเทศบาลไมมีศักยภาพ

และไมสามารถเปนสถาบันการปกครองตนเองที่จะเปนที่พ่ึงของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง

ไมได ในเมื่อการปกครองสวนทองถิ่นคือการที่รัฐไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมโดยมีสิทธิ

ในการปกครองตนเองภายใตกรอบของกฎหมายที่บัญญัติไว ดังนั้นประชาชนตองมีความรูสึกวา

ตนเองมีสวนไดสวนเสียหรือมีความเกี่ยวพันกับเทศบาล ประชาชนตองเกิดความรูสึกสํานึกหวง

แหนในความเปนเจาของทองถิ่น ทําใหอยากเขามามีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่น เพื่อรักษา

ผลประโยชนของตนเองที่พึงจะไดรับ และตองไมใหการบริหารงานทองถิ่นเปนเรื่องของกลุม

ผลประโยชนหรือกลุมคนบางกลุม เพราะกลุมคนเหลานั้นเขามาบริหารทองถิ่นก็เพื่อรักษา

ผลประโยชนของตนเองและพวกพอง ไมไดต้ังใจเขามาบริหารทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน ไมมีใครจะแกไขปญหาของทองถิ่นไดดีเทากับประชาชนในทองถิ่นเอง 

ดังนั้นประชาชนในทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม เกิดจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อสราง

ความเขมแข็งใหแกทองถิ่น เมื่อประชาชนในทองถิ่นใหความรวมมือกันในการปกครองทองถิ่นของ

ตนเอง เมื่อนั้นรูปแบบการปกครองทองถิ่นของไทยก็จะประสบผลสําเร็จและสงผลถึงพัฒนาการ

ทางการเมืองในระดับประเทศดวย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 (ในขณะนั้น) เปนรัฐธรรมนูญที่ใหความสําคัญ

กับการปกครองทองถิ่นมากที่สุด ต้ังแตประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา 16 ฉบับ รัฐบาลไดกําหนด

แนวคิดในการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการเมือง ดังจะเห็นไดจากการบัญญัติไวใน มาตรา 

282-288 ผลจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่น เกิดการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งมีกฎหมายใหมเกิดขึ้นหลายฉบับ 

อาทิเชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ออกมา 

โดยมีสาระสําคัญที่มุงเนนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ดานรายได 

ดานการบริหารงานบุคคล เปนตน ซ่ึงทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการภายใน

องคการ เพราะบทบาท ภารกิจและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นเทศบาลควรเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น เชน การมีสวนรวมในการเสนอปญหาและความตองการเพื่อใหเทศบาล

ดําเนินการ, การมีสวนรวมในการเสนอโครงการกิจกรรมของเทศบาล, การมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล, การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการกําหนด

นโยบายตลอดจนการมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจการบริการสาธารณะ

ของเทศบาล  เพื่อชวยแบงเบาภาระของทางเทศบาล ท้ังนี้ การเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นได

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นยังเปนรากฐานที่สําคัญของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สอดคลองกับหลักวิธีการกระจายอํานาจการปกครองที่

สวนกลางไดโอนอํานาจปกครองบางอยางใหแกประชาชนในทองถิ่นไดดําเนินการเองโดยอิสระ 

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย หนวยการปกครองทองถิ่นจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนฝกหัด

ประชาธิปไตยขั้นแรกใหแกประชาชนในทองถิ่น 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากโครงสราง

สภา-นายกเทศมนตรี (Council-Major Form) หรือระบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางออมอันเปน

รูปแบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษซึ่งจําลองมาจากระบบรัฐสภา มาเปนรูปแบบ

ผูบริหารเขมแข็ง (Strong  Executive  Form) หรือนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน ซ่ึงมีลักษณะคลายระบบประธานาธิบดี คือตองการแยกการเมืองออกจากการบริหารโดย

เด็ดขาด เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจ (Check and Balance) กันอยางจริงจังระหวางฝายบริหาร 

(ผูบริหารเทศบาล) และฝายการเมือง (สภาเทศบาล) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมี

วัตถุประสงคเพื่อใหนายกเทศมนตรีซ่ึงมีฐานะเปนหัวหนาของคณะผูบริหารทองถิ่นมีเสถียรภาพ มี

อิสระสามารถบริหารงานไดอยางคลองตัวและมีความตอเนื่องขึ้นกวาเดิม เปนการเพิ่มอํานาจให

นายกเทศมนตรีมีความเขมแข็งขึ้น และยังมีสภาพความเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง 

ผูบริหารสามารถดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยไมตองรอเสียงสนับสนุนเหมือนระบบรัฐสภา แนวคิด

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นาจะมีสวนกระตุนความ

ต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระดับทองถิ่น ประชาชนจะสามารถตรวจสอบและควบคุมการ

บริหารงานของผูบริหารทองถิ่นไดมากขึ้น ใกลชิดและเขาหาฝายบริหารไดงายขึ้น เพราะในระบบ

นายกเทศมนตรีแบบเกา ฝายบริหารกับประชาชนมีความเหินหางกัน ไมมีความผูกพันใกลชิดกัน ทํา

ใหฝายบริหารก็ไมรูสึกวาตองรับผิดชอบตอประชาชนมากนัก ในทางกลับกันการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีโดยตรงนี้จะเปนการดึงใหผูบริหารทองถิ่นหันมารับผิดชอบและปฏิบัติตามความ

ตองการของประชาชน เพราะหากประชาชนไมพอใจในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น การ
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เลือกตั้งครั้งตอไปประชาชนสามารถลงโทษผูบริหารทองถิ่นไดโดยการที่จะไมเลือกเขาบริหารงาน

อีก  

ภายหลังรัฐบาลปฏิรูประบบราชการโดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐให

สอดคลองกับระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม เทศบาลในฐานะที่เปนระบบบริหารราชการ

สวนทองถิ่นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการบริหารองคการเพื่อใหสอดคลองกับระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  (Hood, n.d. อางถึงใน สุพจน ทรายแกว, 2545: 11) ซ่ึงเปน

กระบวนการบริหารที่เนนการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Professional  Management) ทําให

ผูบริหารมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใหมี

ความทันสมัยและเลียนแบบวิธีการของภาคเอกชน (Business-Like  Approach) ดังนั้นผูบริหาร

ทองถิ่นควรมีลักษณะของการเปนนักบริหารมืออาชีพมากกวาการเปนนักการเมืองอาชีพเหมือนครั้ง

แตกอน ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการ

สรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน

ทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจสงผลตอศรัทธาและภาพลักษณท่ีดีตอประชาชนในทองถิ่นและ

สาธารณชนทั่วไปไดอยางกวางขวาง 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ท่ีมี

ความเชื่อมโยงกับการบริหารงานทองถิ่นและทําศึกษาเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

เทศบาล ซ่ึงเปนหนวยการปกครองระดับทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชนและสงผลตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนไดงายและรวดเร็วที่สุด ประกอบกับการที่จะดําเนินการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นนั้น ข้ึนอยูกับการบริหารงานเทศบาลของผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงมีหนาที่ตองแกไขปญหาทุกข

ยากเดือดรอนและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารทองถิ่นถือวามีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการกําหนด

ทิศทางการทํางานของเครือขายกับทุกภาคสวนเปนอยางมาก นอกจากนี้แลวภายหลังการประกาศใช

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งมีสาระสําคัญที่

มุงเนนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ดานรายได ดานการบริหารงาน

บุคคล เปนตน ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการภายในองคการ เพราะ

บทบาท ภารกิจและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่

งบประมาณที่ใชในการดําเนินการมีอยูอยางจํากัด เทศบาลจึงตองมีความพรอมที่จะรับการถายโอน

ท้ังภารกิจ และบุคลากรเปนจํานวนมากจากสวนภูมิภาคและสวนกลาง ดังนั้นองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นควรมีการบริหารจัดการองคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 
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หากเทศบาลสามารถทําไดอยางที่กลาวมาขางตนแลว เมื่อนั้นเทศบาลก็จะสามารถเปนศูนยกลางใน

การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของทองถิ่น และยอมมีสวนสงเสริมความเจริญ

ม่ันคงแกทองถิ่นและผลประโยชนสวนรวมของประเทศไดในที่สุด 

 

1.2  คําถามการวิจัย 

 

รูปแบบการสรางเครือขายของเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี1 มีลักษณะอยางไร? 

 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

 

เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีรูปแบบการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวน

ตางๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับการบริหารงานทองถิ่น ประกอบดวย องคกรวิชาชีพผูบริหารทองถิ่น 

แกนนําชุมชน องคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักการเมืองหรือพรรคการเมือง

ระดับชาติ สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ โดยมุงไปสูผลลัพธท่ีตองการคือการ

เสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล 

 

1.4  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1) เพื่อศึกษากระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธและผลกระทบของกระบวนการ

สรางเครือขายที่มีผลตอศักยภาพการบริหารงานเทศบาล 

2) เพื่อศึกษามูลเหตุและเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง

เทศบาลกับภาคสวนตางๆ 

3) เพื่อศึกษาปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการสรางเครือขายที่มีผลตอการบริหารงาน

เทศบาล 

 

                                                            
1
 ในงานวิจัยนี้ คําวา “การบริหารจัดการที่ดี” หมายรวมถึง การบริหารงานที่มีผลการปฏิบัติการที่มีความโดดเดนเปนที่ยอมรับ เกิด

โครงการหรือนวัตกรรมทางการบริหารใหมๆ ท่ีริเริ่มโดยทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม โดยตองมีการดําเนินงานที่อยูภายใตแนวความคิด

และหลักการของ Good  Governance เปนสําคัญ ซ่ึงสะทอนภาพจากการไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเดนในระดับประเทศจาก

องคกรที่มีความนาเชื่อถือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของทองถิ่น 
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1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1) ทําใหทราบถึงกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับการเสริมสรางศักยภาพของ

การบริหารงานเทศบาล 

2) ทําใหทราบถึงบทบาทของผูบริหารทองถิ่นในการสรางเครือขายกับทุกภาคสวน เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล 

3) ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรคในการสรางเครือขายที่มีผลตอการ

บริหารงานเทศบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมเคยไดรับรางวัลสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแกไขนโยบาย ระเบียบตางๆ เพื่อใหไดกระบวนการบริหารงาน

ของเทศบาลที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

1.6  ขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย 

 

1) การศึกษาเรื่อง “เครือขายกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล

ในประเทศไทย” มีขอบเขตอยูท่ีเทศบาล 8 แหงใน 6 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอีก 1 

แหงของภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 9 แหง ซ่ึงประกอบดวย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด เทศบาลเมืองสุรินทร 

จังหวัดสุรินทร เทศบาลตําบลดานซาย จังหวัดเลย เทศบาลตําบลทาตูม จังหวัดสุรินทร เทศบาล

ตําบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตําบลสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร และเทศบาลเมืองเขา

สามยอด จังหวัดลพบุรี 

2) ผูวิจัยใชระยะเวลาในการศึกษาระหวางกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2551 

เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลา การวิจัยครั้งนี้จึงมุงเนนการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถิ่น 

ประกอบดวยนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานเทศบาลและ

กระบวนการการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ แตยังขาดขอมูลในมุมมองความเห็น

ของประชาชนและภาคสวนตางๆในทองถิ่น ซ่ึงเปนขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ท้ังนี้

การวิจัยครั้งนี้ก็ไดขอมูลที่มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองใชในการศึกษา 
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1.7  จริยธรรมในการวิจัย 

 

การเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําหนังสือสงตัวจากทางคณะรัฐประศาสน

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดใน

การศึกษาคร้ังนี้ และไดรับความรวมมือจากทางเทศบาลตางๆ เปนอยางดี สําหรับขอมูลและชื่อผูให

สัมภาษณในสวนที่นํามาเปดเผยนั้น ผูวิจัยไดรับการอนุญาตจากผูใหสัมภาษณและผูใหเอกสารนั้น

แลวทั้งสิ้น นอกจากนี้ผูวิจัยไดขออนุญาตผูใหขอมูลกอนการบันทึกเสียงและนํามาใชเพื่อ

ประกอบการทําวิจัยในครั้งนี้เทานั้น 

 

1.8  คําจํากัดความ 

 

ผูบริหารทองถิ่น  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูบริหารทองถิ่นคือนายกเทศมนตรี ซ่ึงไดรับการ

เลือกตั้งจากประชาชน และมีฐานะเปนหัวหนาคณะผูบริหารทองถิ่น และปลัดเทศบาล ซ่ึงมีฐานะ

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝายประจํา และมีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงานตามสายงาน  

เครือขาย หมายถึง ความเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุมบุคคลใหเขามามีสวนรวมในการดําเนิน

ภารกิจรวมกัน ในรูปแบบของการติดตอสื่อสาร การประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกไข

ปญหา และการใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีพ้ืนฐานของความตองการตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่คลายคลึงกัน 

นักบริหารมืออาชีพ หมายถึง ผูบริหารทองถิ่นที่เปนผูมีความพรอมในการบริหารงานอยาง

เต็มความรูความสามารถ คํานึงถึงปจจัยและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยพิจารณาอยางละเอียด 

รอบคอบ กอนการเสนอแนะ มีกระบวนการวางแผนและขั้นตอนการวางแผน มีการตัดสินใจและ

การดําเนินโครงการเพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของประชาชนไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยมีภาพลักษณของการเปนนักบริหารมืออาชีพมากกวานักการเมือง

อาชีพ 

ความเปนวิชาชีพ (Professionalism) หมายถึง  ความเปนผูเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพที่ทําอยู 

การจัดการภาครัฐแนวใหม หมายถึง การบริหารระบบราชการที่มีกระบวนการบริหารที่

เนนการบริหารงานในแบบมืออาชีพ ทําใหผูบริหารมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารงาน มี

การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใหมีความทันสมัยและเลียนแบบวิธีการของภาคเอกชน 
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ศักยภาพของเทศบาล  หมายถึง  ขีดความสามารถในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของ

เทศบาลเพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่กําหนดไว การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงศักยภาพ

ของเทศบาล 3 ประการ ประกอบดวย ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถิ่น ศักยภาพดานทุน

ทางสังคม และศักยภาพดานการบริหารจัดการ 

การปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล หมายถึง การปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของ

ประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ สําหรับนํามาอธิบายในงานวิจัยเร่ือง “เครือขายกับศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลในประเทศไทย” ผูวิจัยเห็นวา แนวคิดท่ีเกี่ยวของท่ี
เห็นสมควรกลาวถึง เพื่อเปนกรอบในการวิเคราะหและอธิบายผลการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก 

1.  แนวคิดเกีย่วกับเครือขาย (Network) 
2.  แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับผูนาํและภาวะผูนาํ (Leader and Leadership) 
3.  แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับการกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ิน (Decentralization 

and Local Government) 
4.  วรรณกรรณท่ีเกีย่วของ 

 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับเครือขาย (Network) 
 

คําวา Network หรือเครือขาย ซ่ึงหมายถึงการจัดวางอะไรก็ตาม ไมวาจะเปนเชือก ลวด 
ถนน คลอง วงจรวิทยุโทรทัศน หรือความสัมพันธระหวางบุคคลใหคลายตาขายหรือแห ไดถูก
นํามาใชมากข้ึนในวิชาการสังคมศาสตรตั้งแตประมาณคริสตทศวรรษ 1960 เปนตนมา โดยมีการใช
ในรัฐศาสตรในระยะหลัง การใชมีลักษณะเปนเชิงอุปมาอุปไมย (Metaphorical) ไมนอย แตก็มีการ
พัฒนาเปนหนอความคิด (Concept) เพื่อการวิเคราะหดวยบางคร้ังมีการหยิบยืมระหวาง
สังคมศาสตรสาขาตางๆ นักรัฐศาสตรจึงควรทราบถึงการใชในสังคมศาสตรอ่ืนๆดวย สําหรับการ
ใชในกรณีของสังคมไทย  มีการใช เ ร่ืองของความสัมพันธแบบอุปถัมภ  (*Patron-Client 
Relationships) และแพรหลายมากข้ึนต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2530 ในแวดวงขององคกรพัฒนาเอกชน 
แตความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองนี้มีตางระดับกัน และแตกตางกัน (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2550: 215) 

เครือขายเปนรูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายๆ องคกร
ท่ีตางก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเปาหมาย มีวธีิการทํางาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง บุคคลหรือ
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กลุมเหลานี้ไดเขามา ประสานงานกัน แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอก็ตาม แตก็จะมี
รากฐานเอาไว เม่ือฝายหน่ึงฝายใดมีความตองการขอความชวยเหลือ หรือขอความรวมมือจากกลุม
อ่ืนๆ เพื่อแกปญหา ก็จะสามารถติดตอไปไดในการรวมตัวเปนองคกรเครือขาย องคกรเหลานี้ก็ยังมี
ความเปนเอกเทศอยู เพราะการเขารวมเปนเครือขาย เปนการเขารวมเปนบางสวนขององคกรเทานั้น 
(กาญจนา แกวเทพ, 2543)  สําหรับมิติของงานพัฒนา เครือขายถูกนํามาอธิบายในฐานะเปน 
“ยุทธศาสตร” ในการทํางานของนักพัฒนา เปนรูปแบบการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางชุมชน 
หมูบาน ทรัพยากรบุคลและวิทยากรชาวบาน เพื่อขยายแนวรวมไปสูการสรางพลังในการขับเคล่ือน
การพัฒนา หรือการตอรองในระดับนโยบาย (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543) 
 

2.1.1  ประเภทของเครือขาย 
เครือขายมีหลายประเภท ข้ึนอยูกับสมาชิก พื้นท่ี กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค และ

โครงสรางการดําเนินงานในลักษณะองคกรของเครือขายเอง ประกอบดวย (เสรี พงศพิศ, 2548: 
198-200) 

1)  เครือขายแนวราบเปนการประสานบุคคลท่ีอยูใน “ระดับ” เดียวกัน อาชีพเดียวกัน 
ใหมาเช่ือมประสานเปนเครือขายกัน เชน เครือขายเกษตรกร เครือขายนักพัฒนา เครือขายนักวิจัย 
เปนตน อาจเปนปจเจกบุคคลหรืออาจเปนสถาบันก็ได เชน เครือขายสถาบันวิจัย เครือขายศูนย
ขอมูล เปนตน บางเครือขายอาจเปดสําหรับบุคคลท่ัวไป สถาบันท่ัวไป ใครก็ไดท่ีสนใจในเร่ืองหรือ
ประเด็นเดียวกัน 

2)  เครือขายท่ีมีลักษณะแนวต้ัง เชน การนําผูคนจากหลากหลายอาชีพท่ีแตกตางกัน
มาเปนเครือขายกัน เชน เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ องคกรทุน เปนตน ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและความรวมมือกันโดยเนนท่ีการใหขอมูลขาวสารมากกวาการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
เครือขายนี้มีมากข้ึนวันนี้เพราะการส่ือสารทางอินเตอรเน็ตชวยใหคนไมวาจะอาชีพอะไร ฐานะ
อะไร ระดับใด สามารถเปนสมาชิกอยางเทาเทียมกัน 

3)  เครือขายสวนใหญเกิดข้ึนเพื่อทําใหการส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณ
ดีข้ึน งายข้ึน และมีการรวมมือกันในเร่ืองตางๆไดสะดวกและดียิ่งข้ึน และอีกบางสวนทําใหเปน
พลังตอรองกับอํานาจตางๆ ไดดีข้ึน ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือเอกชน องคกรทุนหรือองคกร
วิชาการทําใหไดรับความสนใจและความชวยเหลืองายข้ึน 

4)  เครือขายจํานวนหน่ึงเกิดข้ึนเพื่อกอใหเกิดความรวมมือในดานการวิจัย การศึกษา 
การฝกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือขายแลกเปล่ียนทรัพยากรกัน เชน 
พันธุไม พันธุสัตว ผลิตผลทางการเกษตรในทองถ่ิน (เครือขายยโสธรแลกขาวกับข้ีเล่ือยและผลผลิต
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อ่ืนๆ ของเครือขายนครศรีธรรมราช) บางเครือขายเนนการรวมกันเพื่อกดดันทางการเมือง รณรงค
เพื่อใหสังคมเกิดสํานึกในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชน ปาชุมชน การสรางเข่ือน เปนตน 

 
2.1.2  ลักษณะรวมของเครือขาย 
รูปแบบของเครือขายไมวาจะเปนเครือขายแบบใด ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะรวมของทุก

เครือขาย คือ (เสรี พงศพิศ, 2548: 201) 
1)  เปนกลุมองคกรและ/หรือบุคคลท่ีรวมกันเพื่อดาํเนินการตามวัตถุประสงคและ

ความสนใจท่ีตัง้ข้ึน รวมกนั 
2)  เปนเวทีเพือ่กิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
3)  ดํารงอยูไดยาวนาน (ไมใชเฉพาะกิจ) ดวยการส่ือสารแบบใดแบบหน่ึงท่ีตอเนื่อง 
4)  เกิดความรูสึกผูกพันกับโครงสรางท่ีพัฒนาข้ึนมารวมกัน และรวมกันรับผิดชอบ 
5)  เกิดความรูสึกความเปนเจาของรวมกันและความมุงม่ันท่ีจะตามมา วัตถุประสงค

ท่ีวางไวรวมกนั รวมท้ังเคร่ืองมือหรือวิธีการในการดําเนนิการท่ีคิดไวรวมกัน 
 

2.1.3  ประโยชนของเครือขาย 
เครือขายเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการทํางานรวมกันท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกรณีท่ีตอง

เผชิญปญหาตางๆ ปญหาท่ีใหญโตและซับซอนเกินกวาท่ีใครจะเผชิญไดโดยเพียงลําพังคนเดียว 
เชน เอดส ยาเสพติด การคาเด็กและสตรีเพื่อการบริการทางเพศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
การพิทักษสิทธิชุมชน เปนตน การสรางเครือขายหรือทํางานเปนเครือขายเปนเคร่ืองมือท่ีทําให
เกิดผลกระทบท่ีมากกวาในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพราะการทํางานแบบ
เครือขายเปนการทํางานแบบ “ประสานพลัง” (Synergy) 

ประโยชนของการทํางานเปนเครือขายอธิบายไดอีกนัยหน่ึง คือ (เสรี พงศพิศ, 2548: 202) 
1)  กอใหเกิดผลบางอยางท่ีใครคนเดียวทําใหเกิดไมได 
2)  ทําการรณรงคไดกวางกวาและมีประสิทธิภาพมากกวา 
3)  สงอิทธิพลตอคนอ่ืนในเครือขายและนอกเครือขาย 
4)  ทําใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองหรือประเด็นหนึ่ง หรือการตอสูหนึ่งชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึนเพราะมีแงมุมหลายแงมองจากหลายคนหลายองคกร 
5)  รวมมือกันทํา แบงงานกันทํา 
6)  ลดงานท่ีซํ้าซอนลง และลดการส้ินเปลืองทรัพยากร 
7)  ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ แรงบันดาลใจและทักษะตางๆ 
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8)  ทําใหเกิดความสามัคคี ใหกําลังใจกัน และชวยกันในรูปแบบตางๆในบางกรณีชวยให
สามารถระดมทุนไดดี 
 

2.1.4  กิจกรรมของเครือขาย 
เสรี พงศพิศ (2548: 203) กลาววา เครือขายทําไดหลายอยาง เครือขายขององคกรท่ีทํางาน

เช่ือมประสานรณรงค ใหการสนับสนุน อยางกรณีองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรอิสระตางๆหรือ
เครือขายลักษณะตางๆ ท่ีรวมเอาองคกรของรัฐเขาไป เนนท่ีการทําขอมูล การวิเคราะหและแบงปน
ขอมูล การรณรงค การฝกอบรม การระดมพลังเพื่อใหเกิดความสามัคคี การวางแผนการทํางาน
รวมกัน การบูรณาการแผน การดําเนินงานรวมกันตามแผน และพัฒนาวาระหรือประเด็นบางอยาง
รวมกัน การบูรณาการแผน การดําเนินงานรวมกันตามแผน และพัฒนาวาระหรือประเด็นบางอยาง
รวมกัน การเรียนรูประเด็นตางๆหลากหลายรูปแบบและวิธีการตามท่ีเครือขายจะกําหนดรวมกัน 

เครือขายในระดับ “รากหญา” หรือองคกรชุมชนก็สามารถทําเชนท่ีกลาวมาได รวมท้ังยัง
สามารถรวมมือกัน “ลงทุน” และดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ได รวมกันในการผลิต การจัดการ
ผลผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมกันจัดระบบเศรษฐกิจชุมชน รวมกันจัดระบบ
วิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมที่เปนรูปธรรมท่ีเครือขายองคกรชุมชนทํารวมกัน รวมกันดําเนินการต้ังแตการ
เรียนรูถึงการจัดการทรัพยากรทองถ่ินรวมกันคือ การจัดการปาไมชุมชน จัดการน้ํา จัดการแหลง
อาหารตางๆ อนุรักษปา ดิน น้ํา ปลา ส่ิงแวดลอมโดยรวม 

การจัดการประเด็นรวมของชุมชน เชน สุขภาพ กองทุน ระบบสวัสดิการ 
การจัดการแกไขปญหาสังคม เชน เอดส ยาเสพติด การละเมิดสิทธิเด็ก เปนตน 
 
2.1.5  โครงสรางของเครือขาย 
เสรี พงศพิศ (2548: 204) กลาววา โครงสรางของเครือขายนั้น ประกอบดวย เครือขายเปน

ทางการก็ได ไมเปนทางการก็ได โดยมีขอแตกตางอยูท่ีวา เครือขายเปนทางการมีโครงสรางการ
ประสานงานอยางเปนทางการ ขณะท่ีเครือขายไมเปนทางการไมมี โครงสรางเปนอยางไรข้ึนอยูกับ
เปาหมาย ทรัพยากร (เวลา เงิน คน) และข้ึนอยูกับสมาชิกเครือขายวาตองการใหมีการจัดองคกร
อยางไร ถาหากสมาชิกอยากแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารอยางเดียวก็งาย แตเครือขายจํานวนมาก
ตองการมีโครงสรางท่ีเปนทางการเพื่อบรรลุเปาหมาย โดยเฉพาะถาหากวาตองการประสาน
กิจกรรมของสมาชิกดวย เพื่อท่ีจะไดหลีกเล่ียงการทํางานซํ้าซอน 
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อยางไรก็ดี เครือขายไมใชอะไรท่ีเครงครัดเขมงวด สามารถเปล่ียนแปลง บางเครือขาย
อาจจะเร่ิมตนแบบหลวมๆ นานเขาก็เร่ิมเปนระบบและเปนทางการมากข้ึน บางเครือขายอาจจะ
ตรงกันขาม คือเร่ิมตนอยางเปนทางการ และคอยๆเปนเครือขายหลวมๆและไมเปนทางการในท่ีสุด 
ข้ึนอยูกับสมาชิกวาตองการแบบไหน 
 

2.1.6  การพัฒนาเครือขาย 
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเครือขายวามีทักษะหลายประการท่ีจําเปนในการพัฒนา

เครือขายอยางมีประสิทธิผล คือ (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2544) 
1)  การมีเปาหมายของตนท่ีแนชัด  คือ ตองรูตัวเองวาตัวเองตองการอะไรในการทํางาน

โดยวิชาชีพ คงไมใชทํางานใหเสร็จไปวันหนึ่งๆ หรือเอาชีวิตรอดไปแตละวัน จะตองมีเปาหมายใน
ชีวิตการงานท่ีแนชัด 

2)  การเปดเผยตนเอง  การสรางเครือขายตองเขาสังคมเขารวมกิจกรรมท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ ท้ังท่ีเปนสวนตัวและโดยองคการ 

3)  การวางตัวเองใหผอนคลายท้ังตนเอง และผูอ่ืนคือการทําตัวเองใหเปนธรรมชาติ 
สรางความรูสึกท่ีสุขสบายโดยเฉพาะเม่ืออยูกับกลุมบุคคล การสรางความเปนธรรมชาติใหกับ
ตนเอง จะตองมีความมั่นใจใหกับตนเองและไมเกิดความรูสึกไมปลอดภัยหรือเส่ียง เม่ือตองติดตอ
สัมพันธกับผูอ่ืน 

4)  การมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม โดยตองไมกาวราวจนเกินไป และไม
ยอมตามจนขาดความเปนตัวของตัวเองและรูจักใชสิทธิของตนเองอยางเหมาะสม 

5)  การวิธีสรางเครือขายแบบ Win-Win คือ มีความเขาใจในความตองการของผูอ่ืน 
มีความไวท่ีจะตอบสนอง และรูวาควรใหผูอ่ืนรูและเขาใจความตองการของตนเองไดอยางไร 

6)  การตระหนักตอโอกาส คือ ตองจับโอกาสใหไดอยางวองไวรวมถึงการรูสึกตอความ
ตองการของผูอ่ืนและตนเอง แลวใชเครือขายใหเกิดประโยชน 

7)  การเขารวมกิจกรรมวิชาชีพและกิจกรรมชุมชน 
8)  การมองวิชาชีพในภาพกวางตองพัฒนาการมองวิชาชีพใหไกลออกไปกวางานวิชาชีพ

ท่ีตนทําอยูประจําวัน มองไปใหไดไกลถึงระดับโลก 
9)  การติดตาม 

นอกจากนี้ยังพบวา คุณลักษณะของเครือขายการทํางานในมิติการบริหารงานภาครัฐมี 6 
ประการ ดังตอไปนี้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550: 36-38) 
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ประการแรก เครือขายการทํางานมีวัตถุประสงคหลักเพื่อตองการแกไขปญหา
สาธารณะหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งรวมกันในนามของ
สวนรวม (Shared Objective) หากเครือขายทํางานไดรับการจัดต้ังข้ึนโดยปราศจากซ่ึงเปาหมายหรือ
วัตถุประสงครวมกันระหวางตัวแสดงหรือองคกรตางๆ ท่ีชัดเจนแลว ประสิทธิผลของการแกไข
ปญหาและความตอเน่ืองในการดําเนินงานของเครือขายยอมมิอาจเกิดข้ึนได  

ประการท่ีสอง การสรางเครือขายการทํางานเปนการจัดความสัมพันธเชิงโครงสราง
ในการบริหารงานระหวางองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันไปในทิศทางท่ี
สอดคลองกัน มิใชเปนการยุบรวมหนวยงานตางๆ เขาดวยกันเปนหนวยงานเดียว ในระบบเครือขาย
นั้น องคกรตางๆ ยังคงมีตัวตนท่ีมีความเปนเอกลักษณ (Identity) และมีความเปนอิสระ (Autonomy) 
จากองคกรอ่ืนๆ หากแตการท่ีองคกรตางๆ จะสามารถรวมมือกันเปนเครือขายการทํางานไดนั้น 
จําเปนตองลดระดับของความเปนอิสระจากกันและกันบางสวน เครือขายการทํางานจึงเปนการจัด
ความสัมพันธในการทํางานรวมกันระหวางองคกรตางๆ ท่ีสามารถสรางความสมดุลระหวางความ
เปนอิสระขององคกรตางๆ กับความพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

ประการท่ีสาม ไดแกการท่ีหนวยงานตางๆ มีความสัมพันธกันแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน (Reciprocal Relationship) กลาวคือ ตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่งแตเพียงลําพังอาจมีศักยภาพ 
เทคโนโลยี ขอมูล บุคลากร หรือทรัพยากรที่ไมเพียงพอตอการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ี
ตองการ การรวมมือกันทํางานเปนเครือขายจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนทรัพยากร
และความรูความสามารถหรือขอมูลตางๆ จนอยูในระดับท่ีเพียงพอตอการจัดการกับปญหาท่ี
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประการท่ีส่ี เครือขายการทํางานเกิดข้ึนจากความสมัครใจ (Voluntary) ของตัวแสดง
ตางๆ เพื่อรวมมือรวมใจดําเนินการบางอยางเพื่อใหวัตถุประสงคบางประการบรรลุผล ความสมัคร
ใจในการรวมมือดําเนินงานเชนนี้หมายความถึงสภาวะท่ีไมมีตัวแสดงหนึ่งตัวแสดงใดมีอํานาจ
ควบคุมหรือส่ังการใหตัวแสดงอ่ืนๆ ปฏิบัติตามความตองการของตนได การทํางานในระบบ
เครือขายตองอาศัยการเจรจาตอรอง การประนีประนอม และการส่ือสารทําความเขาใจระหวางตัว
แสดงตางๆ ภายในเครือขาย เพื่อจูงใจใหเกิดการดําเนินงานท่ีสามารถนําไปสูการบรรลุผลลัพธตาม
เปาหมายของเครือขายตามท่ีตองการรวมกันได 

ประการท่ีหา ความสัมพันธระหวางตัวแสดงภายในเครือขายเกิดข้ึนในลักษณะท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ ท้ังนี้เนื่องจากการแกไขปญหาสาธารณะบางประการจําเปนตองอาศัย
อํานาจรัฐเขาจัดการ ซ่ึงจะดําเนินการไดอยางชอบธรรมก็เม่ือหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเขารวมจัดการกับปญหาดังกลาว เครือขายการทํางานจึงมักประกอบไปดวย
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หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของเปนตัวแสดงหลักตัวหนึ่ง อยางไรก็ตาม ปฏิสัมพันธระหวางหนวยงาน
กับตัวแสดงอื่นๆ มักเปนไปในลักษณะท่ีไมเปนทางการ กลาวคือหนวยงานภาครัฐยอมไมสามารถ
ใชอํานาจส่ังการเหนือตัวแสดงอื่นๆ ในเครือขายเฉกเชนการส่ังงานผานสายการบังคับบัญชา
ตามปกติ ประเด็นสําคัญในเร่ืองนี้ก็คือการผสานวิธีการทํางานระหวางตัวแสดงในภาคท่ีเปน
ทางการและภาคท่ีไมเปนทางการเพื่อใหการดําเนินงานของเครือขายขับเคล่ือนไปในทิศทางท่ีพึง
ประสงครวมกัน 

ประการสุดทาย เครือขายการทํางานท่ีสามารถดําเนินงานไดอยางยั่งยืนจะตอง
สามารถนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานหรือเพื่อการจัดการกับปญหาสาธารณะ
ไดอยางเปนรูปธรรม เครือขายการทํางานมิไดเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อการปรึกษาหารือ
โดยท่ีมิไดมีการลงมือแกไขปญหาตางๆ แตประการใด (All Talks but no Action) ในความเปนจริง
นั้น เครือขายการทํางานตองสามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนกวาการรวมมือกันในระบบ
เครือขายกอใหเกิดประโยชนกลับคืนสูสังคมหรือกอใหเกิดผลดีมากกวาส่ิงท่ีตัวแสดงตางๆ ไดลง
แรงไป มิเชนนั้นความรวมมือดังกลาวยอมไมสามารถอยูไดในระยะยาว  

กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบ มีความสําคัญการการบริหารงานทองถ่ินของผูบริหารทองถ่ิน เพราะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพียงแหงเดียวอาจไมสามารถดําเนินกิจการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความตองการของประชาชนหรือแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันทวงที เพราะฉะน้ัน
เครือขายการทํางานจึงเปนการลดขอจํากัดดานขนาดองคกร อุปกรณเคร่ืองมือ ศักยภาพบุคลากรใน
องคกร รวมไปถึงงบประมาณ ทําใหผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากร
ภายในทองถ่ินท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับสวนราชการ จังหวัด กรมและกระทรวงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินมีสวนสําคัญในการชวยดึงงบประมาณมาลงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะ
งบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับนั้นไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถ่ิน การสราง
เครือขายความสัมพันธกับทุกภาคสวนจึงมีสวนสําคัญในการบริหารงานทองถ่ิน สรางภาพลักษณ
ของนักบริหารแบบมืออาชีพใหกับผูบริหารทองถ่ินไดเปนอยางดี ตลอดจนมีสวนเสริมสราง
ศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลใหดียิ่งข้ึน 
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2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา (Leader and Leadership) 

 

ภาวะผูนํา (Leader) นี้ บางทีเรียกวา “การเปนผูนํา” “หัวหนา” หรือ “ผูบังคับบัญชา” ก็มี 

ภาวะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงาน เพราะผูนําเปนดุจดวงประทีปขององคการ 

เปนตัวแทนขององคการ และเปนจุดรวมแหงพลังรวมของบุคคลในองคการ ดังนั้นผูนําจึงเปน

เสมือนหลักชัยในการดําเนินงาน โดยเฉพาะตอผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานในสวนรวม 

ความสามารถและลักษณะของผูนํามีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพและคุณคาขององคการ ท่ีจะ

สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานราชการนั้นๆ เปนอยางดี 

นอกจากนี้ผูนํายังเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานอีกดวย โดยนัยนี้

ภาวะผูนําจึงมีความสําคัญตอผูรวมงาน ตอผูใตบังคับบัญชา ตอสถาบัน และตอความสําเร็จของ

องคการเปนอเนกประการ 

การศึกษาเรื่องผูนําหรือภาวะผูนํานี้ สวนสําคัญเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวผูนํา และการปฏิบัติ

หนาที่ตางๆของผูนํา ในฐานะผูใชอิทธิพล (Influencer) เพื่อเปนมรรควิธีใหบังเกิดอิทธิพล 

(Influence) ตอพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาหรือผูอยูใตอิทธิพล (Influencee) หรือผูตาม 

(Follower) ในสถานการณตางๆกัน ผูนําในฐานะผูใชอิทธิพล และ/หรืออํานาจที่จะปฏิบัติการให

บังเกิดความรวมมือประสานงานกันเพื่องานบรรลุวัตถุประสงค โดยเฉพาะในการบริหารงานแลว   

การใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานนั้นมีอยูเปนอันมาก เพราะอํานาจในทางบริหาร

เปนอํานาจที่มีขอบเขตกวางขวางและใกลชิดกับผูอ่ืนมาก (สมพงศ เกษมสิน, 2523: 219) นอกจากนี้ 

ความจําเปนประการสําคัญของผูนําที่จะทํางานไดบรรลุผลก็คือ เขาจะตองมี “ผูตาม” กลาวอีกนัย

หนึ่งก็คือความเต็มใจของบุคคลที่จะปฏิบัติตามคําสั่งและยอมรับในการเปนหัวหนาของผูนํา ซ่ึงใน

แงของผูตามก็คงจะตองมีการพิจารณาวาถาเขาปฏิบัติตามที่ผูนําตองการแลวเขาจะสามารถไดรับสิ่ง

ท่ีตัวเขา (ผูตาม) ปรารถนาหรือตองการไดมากนอยเพียงใดดวย (ไพลิน ผองใส, 2531: 262) 

ผูนํา (Leader) คือ บุคคลที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอพฤติกรรม

ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด (อรุณ รักธรรม, 2540: 195)  และบุคคลที่ไดรับการยอมรับหรือยกยองให

เปนผูนํา และตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเองจนเปนที่ยอมรับหรือยก

ยองของกลุมใหเปนผูนําและนํากลุมไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย (วิเชียร วิทยอุดม, 2548: 2)  

นอกจากนี้ ผูนําตามทัศนะของบุญทัน ดอกไธสง (2535: 266) คือ  

1) ผูท่ีมีอิทธิพลตอกลุมชนเพื่อใหพวกเขามีความตั้งใจที่จะบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

2) เปนผูนํา และผูแนะนํา เพราะผูนําตองชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตาม

ความสามารถ 
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3) ผูนําไมเพียงแตยืนอยูเบื้องหลังกลุมที่คอยแตวางแผนและผลักดัน/แตเขายืนอยูขางหนา

กลุมและนํากลุมเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

จากความหมายของผูนําที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยขอใหนิยามของผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับ

การยอมรับจากกลุมคนในกลุมใหข้ึนมามีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมและความรูสึกของคนใน

กลุม เพื่อกอใหเกิดพลังรวมของกลุม มุงใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โดยการที่จะ

มาเปนผูนํานั้นอาจจะมาจากการไดรับการเลือกตั้ง การไดรับการแตงตั้ง หรืออาจจะไดรับการยก

ยองใหข้ึนมาเปนหัวหนา 

 

2.2.1  ประเภทและแบบของผูนํา 

ศาสตราจารย  Flippo (1966 อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, 2523: 221) แยกประเภทของผูนํา

ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

1)  ผูนําประเภทนิเสธ (Negative Leadership) หมายถึง ผูนําที่ใชวิธีการบริหารไปในทางที่

ใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานเกิดความเกรงกลัว จําตองปฏิบัติตามที่ผูนําปรารถนา โดยอาศัย

อํานาจหนาที่เปนเครื่องมือ ผูนําประเภทนี้มีลักษณะเปนเผด็จการหรือรวบอํานาจมากที่สุด 

2)  ผูนําประเภทปฏิฐาน (Positive  Leadership)  หมายถึง ผูนําที่ใชวิธีการในการบริหาร

ไปในทางที่ใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็น และนอมนําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นชอบใน

เหตุผลของการที่จะปฏิบัติงาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผูนําประเภทนี้มีลักษณะเปนประชาธิปไตย ให

เสรีภาพแกผูใตบังคับบัญชาในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ มากกวาประเภทแรก 

การใชอํานาจเปนไปในลักษณะที่มุงจะกอใหเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาในการปฏิบัติงาน โดย

อาศัยอํานาจบารมีเปนเครื่องมือมากกวาการใชอํานาจหนาที่  

ในสวนของแหลงที่มาของอํานาจของผูนํา Kinicki and Williams (n.d.: 232-233) ไดเขียน

ในหนังสือ Management a Practical Introduction วา อํานาจบังคับบัญชา (Authority) คือสิทธิท่ีใน

การกระทําหรือการสั่งการ เปนสิ่งที่มาพรอมกับตําแหนงงานที่รับผิดชอบ อํานาจ (Power) คือการที่

บุคคลหนึ่งสามารถมีอิทธิพลตอผูอ่ืนซึ่งตองยอมทําตามคําสั่ง โดยทั่วไปในองคการจะมีแหลงที่มา

ของอํานาจของผูนําดังนี้ คือ 

1)  อํานาจโดยชอบตามกฎหมาย (Legitimate Power) คือ อํานาจที่ทุกคนไดมาพรอม

กับตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายในองคการ โดยจะมีอํานาจเหนือผูใตบังคับบัญชาในการสั่งการ

และเปนที่ยอมรับวามีความชอบธรรมที่จะสรางอิทธิพลผานอํานาจหนาที่ ซ่ึงอํานาจในลักษณะนี้จะ

สงผลกระทบทั้งในดานบวกและดานลบ 
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2)  อํานาจการใหรางวัล (Reward Power) คือ อํานาจท่ีสงผลตอพฤติกรรมโดยท่ีผูจัดการ
มีอํานาจหนาท่ีในการใหรางวัลกับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงรางวัลนี้มีตั้งแตการยกยองสรรเสริญ การ
เพิ่มคาตอบแทนหรือการใหการยอมรับไปจนถึงการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง 

3)  อํานาจการลงโทษ (Coercive Power) คือ การใชอํานาจหนาท่ีท่ีผูจัดการมีในการ
ลงโทษผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงมีท้ังการใชคําพูดหรือการเขียนตําหนิ การลดตําแหนงไปจนถึงการไล
ออกในบางสายงานอาจจะมีคาปรับและการทําทัณฑบน ดังนั้น อํานาจประเภทน้ีตองมีการใชอยาง
เหมาะสม เนื่องจากสถานภาพเปนผูจัดการมักถูกมองในดานลบอยูเสมอนั้น อาจจะกอใหเกิดความ
ขุนเคืองระหวางพนักงานเพิ่มข้ึน 

4)  อํานาจจากความเช่ียวชาญ (Expert Power) คือ การสรางอิทธิพลจากการเปนผูเช่ียวชาญ
หรือมีความรูเฉพาะทาง เปนผูถือมีขอมูลท่ีสําคัญหรือเปนศูนยกลางของเครือขายขาวสารที่เขาใจ
งานท่ีไดรับมอบหมายนี้เกิดขึ้นจากการส่ังสมทักษะและประสบการณ 

5)  อํานาจในการอางอิง (Reference  Power)  คือ อํานาจท่ีมาจากความประทับใจบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ซ่ึงอาจจะมาจากบุคลิกภาพ วิสัยทัศนการเปนผูนํา ทัศนคติ ภูมิหลังหรือการโนมนาว
ผูติดตามทําใหผูอ่ืนเคารพนับถือ มีความช่ืนชม ศรัทธา จนถึงกับตองการสรางความสัมพันธท่ีดีหรือ
ยึดเอาเปนแบบอยาง แหลงท่ีมาของอํานาจประเภทนี้จะมาจากลักษณะสวนบุคคลมากกวาจาก
ตําแหนงหรือสถานภาพท่ีเปนทางการ  

การศึกษาแบบของผูนําจะเปนการชวยช้ีใหเห็นพฤติกรรมของผูนําและลักษณะการ
ดําเนินงานขององคการไดเปนอยางดี สําหรับแบบของผูนํานี้ไดมีการแยกศึกษาพิจารณาเปนหลาย
แบบหลายอยาง สุดแตจะพิจารณาแบบของผูนําในลักษณะใด เชน พิจารณาเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ของผูนํา สถานการณ ภาวะแวดลอม การปฏิบัติงานหรือลักษณะของสังคม ฯลฯ ศาสตราจารย 
Flippo (1966 อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, 2523: 221-225)ไดพิจารณาแบบของผูนําจาก ลักษณะ
และวิธีการใชอํานาจ และลักษณะวิธีการทํางานไวดังนี้  

1)  พิจารณาลักษณะและวิธีการใชอํานาจ การศึกษาพิจารณาของผูนําแบบนี้ไดรับความ
นิยมแพรหลาย ในการศึกษาพิจารณาอาจแยกลักษณะของผูนําประเภทนี้ได 3 แบบ คือ 

(1)  ผูนําแบบอัตนิยม (Autocratic Leaders) ผูนําแบบนี้เรียกวา “แบบอัตตาธิปไตย” เปน
ผูนําท่ีถืออํานาจเปนใหญ มีลักษณะถือตัวและเช่ือม่ันตนเองมาก ชอบวางทาทางใหญโต ไมคอยรับ
ฟงหรือใหเกียรติผูอ่ืน ผูนําแบบนี้จะเนนสมรรถภาพของการทํางาน และตองการขยายอํานาจของ
ตนออกไปในทุกวิถีทางดวยวิธีการตางๆเทาท่ีจะกระทําได 

(2)  ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissze-Faire Leaders) ผูนําท่ีใชอํานาจแบบนี้บางทีเรียกวา 
Freerein Leaders ผูนําแบบนี้มักทําหนาท่ีคลายบุรุษไปรษณีย การใชอํานาจควบคุมผูใตบังคับบัญชา
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มีอยูนอย บรรดาผูใตบังคับบัญชาตางก็มีเสรีในการท่ีจะวินิจฉัยส่ังการหรือหันเหใหเร่ืองราวตางๆ
เปนไปตามอัธยาศัย ผูท่ีเปนหัวหนาคอยแตลงนามหรือผานเร่ืองเทานั้น จะหาความรับผิดชอบจาก
ภาวะผูนําแบบนี้ไดยากมาก  

(3)  ผูนําแบบประชาธิปไตย  (Democratic Leaders) ผูนําแบบนี้เปนแบบอยางท่ี
จัดวาดีท่ีสุด ผูนําแบบนี้เรียกวาเปนพวกใจกวาง คือถืออํานาจของกลุมเหนือกวาตนเอง จะ
ดําเนินการบริหารงานส่ิงใดก็มักจะกระทําไปในนามของกลุม เพราะตองการใหเกิดความรวมมือ
รวมใจจากผูเกี่ยวของทุกฝาย การบริหารงานจะเนนหนักไปในทางที่จะใหเกิดความเขาใจอันดีกัน
เสียกอน และมีความตองการใหเกิดผลงานจากการท่ีตนไดรับความนิยมยกยองเปนสําคัญ เพ่ือเปน
เคร่ืองสนับสนุน 

Felix A. Nigro and Lloyd G. Nigro (1977: 482-485) แบงแบบฉบับของความเปน
ผูนําออกไดเปนสามประเภทคือ แบบเผด็จการ แบบประชาธิปไตยและแบบปลอยเสรี โดยสามารถ
จําแนกตามตารางไดดังนี้  
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ตารางท่ี 2.1  ลักษณะของผูนาํ 
 

แบบเผด็จการ แบบประชาธิปไตย แบบปลอยเสรี 

1. ผูนําเปนผูกําหนดนโยบาย
ทั้งหมด 
2. เทคนิคและขั้นตอนของกิจกรรม
จะถูกบงการโดยผูมีอํานาจทีละ
อยาง  ทั้งน้ี เ พ่ือจะใหขั้นตอนใน
อนาคตมีความไมแนนอนเสียเปน
สวนใหญ 
3. ผูนํามักจะบงการการปฏิบัติงาน
อยางใดอยางหน่ึงและกําหนดวา
สม า ชิ ก แ ต ล ะ คนจ ะต อ ง เ ป น
ผูรวมงานกับใคร 
4. ผูมีอํานาจเหนือมีแนวโนมที่ชม
หรือวิพากษวิจารณงานของสมาชิก
แตละคนเปนการสวนตัว ปลีกตัว
ออกมาอยูหางๆ จากการเขาไปมี
ส วนร วม กับก ลุ มอย า งจริ ง จั ง 
ยกเวนในกรณีที่จะแสดงวิธีทํางาน
ใหดูเทาน้ัน 

1. นโยบายทั้งหมดเปนผลจากการ
อภิปรายและการตัดสินใจของกลุม
โดยมีหัวหนาคอยใหกําลังใจและ
ความชวยเหลือ 
2. สัดสวนของกิจกรรมที่จะทําใน
อนาคตจะไดจากในระหวางเวลาที่
อภิปรายกับขั้นตอนโดยท่ัวๆไปที่จะ
ปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายของ
กลุมจะถูกรางขึ้นและมีความจําเปนที่
จะตองไดรับการปรึกษาเ ก่ียวกับ
เทคนิคตางๆน้ัน ผูนําจะเสนอแนะวิธี
เผ่ือเลือกใหสองวิธีหรือมากกวา ซึ่ง
จากวิธีเหลาน้ีจะสามารถตัดสินใจ
เลือกเอาอันใดอันหน่ึงได 
3. สมาชิกมีเสรีภาพท่ีทํางานกับใครก็
ไดที่ตนไดเลือกไวและการแบงงาน
กันทําปลอยใหเปนเรื่องของกลุม 
4.หัวหนาจะชมหรือวิพากษวิจารณ
งานอยางตรงไปตรงมาหรือคํานึงถึง
ขอเท็จจริงและพยายามจะเปนสมาชิก
ของกลุมโดยสมํ่าเสมอเพ่ือใหกําลังใจ 
แตจะไมลงมือทํางานมากเกินไป 

1. การใหเสรีภาพในการตัดสินใจ
ของกลุมและของบุคคลอยาง
เต็มที่ โดยผูนําเขาไปมีสวนรวม
นอยที่สุด 
2. ผูนําจะเปนผูจัดหาวัตถุอุปกรณ
ตางๆใหและกําชับไวอยางชัดเจน
วาเขาจะจัดหาขาวสารใหหากถูก
ขอรอง เขาจะไมเขาไปมีสวนรวม
อื่นใดอีกในการอภิปรายเก่ียวกับ
งาน 
3. ผูนําจะไมเขาไปมีสวนรวมใดๆ
เลย 
4. ผูนําจะไมคอยวิพากษวิจารณ
กิจกรรมตางๆของสมาชิกอยาง
ทันทีทันควันบอยนัก หากไมถูก
ถ า ม แ ล ะ ไ ม พ ย า ย า ม ที่ จ ะ
ประเมินผลหรือควบคุมวิถีทาง
ของเหตุการณ 

 
2)  พิจารณาจากลักษณะวิธีการทํางาน การศึกษาพิจารณาจากลักษณะการทํางานแบงออก 

เปน 4 แบบ คือ 
(1)  ผูนําแบบเจาระเบียบ (Regulative Leaders) ผูนําแบบนี้มักจะถือระเบียบแบบ

แผนเปนสําคัญ ไมชอบใหมีการเปล่ียนแปลง การปฏิบัติงานของผูนําแบบนี้มีลักษณะท่ัวไปคลาย
กับผูนําแบบอัตนิยม การวินิจฉัยส่ังการมักจะใชระเบียบแบบแผนหรือตัวกฎหมายเปนเคร่ืองมือ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูนําท่ีใชวิธีปฏิบัติงานแบบนี้ตองการความเปนระเบียบเปนสําคัญ จะทํา
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อะไรก็ตองระมัดระวังและยึดระเบียบไวกอน และมักจะยกเหตุผลทางระเบียบการนี้ข้ึนเปนขออาง
ในการปฏิบัติงาน มากกวาท่ีจะยกตัวเองข้ึนเปนจุดเดนอยางแบบอัตนิยม ความสัมพันธระหวางผูนํา
หรือหัวหนางานกับผูใตบังคับบัญชาเปนไปในลักษณะเจานายกับลูกนอง ผูใตบังคับบัญชาตอง
ระวั ง ตัวแจ  การ ติดตอ ส่ือสาร มัก เปนไปในรูปการ ติดตอ ส่ือสารทาง เดี ยว  (One-Way 
Communication) 

(2)  ผูนําแบบบงการ (Directive Leaders) ผูนําแบบนี้ชอบปฏิบัติงานแบบใช
อํานาจคลายแบบอัตนิยม ผูนําแบบนี้ทราบแตวิธีการส่ังงานอยางเดียว แตไมรูจักวิธีการสอนแนะ
การทํางาน ขาดหลักมนุษยสัมพันธ คือทํางานแบบส่ังการอยางเดียวเพื่อแสดงวามีอํานาจ บรรยากาศ
ของการทํางานเต็มไปดวยความหวาดกลัวและหวาดเกรง ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาดําเนินไปในรูปพิธีการเสียเปนสวนใหญ 

(3)  ผูนําแบบจูงใจ (Persuasive Leaders) การทํางานของผูนําแบบนี้นิยมให
ผูใตบังคับบัญชารวมพิจารณา เพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางบรรเทาความตอตาน ท้ังเปนการช้ี
ชวนใหผูใตบังคับบัญชาดุลยพินิจ การติดตอระหวางกันก็เปนไปในรูปของการติดตอส่ือสารสอง
ทาง (Two-Way Communication) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา มัก
เปนไปในรูปของกลุมท่ีมีความสามัคคีธรรมสูง ผลสําเร็จของงานเปนผลของสวนรวม 

(4)  ผูนําแบบรวมใจ (Participative Leaders) การปฏิบัติของผูนําแบบนี้สวนใหญ
คลายกับการใชอํานาจแบบประชาธิปไตยและแบบจูงใจ คือ นิยมการปรึกษาหารือและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โดยยึดหลักการประนีประนอมและ
การเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในฐานะเพื่อนรวมงาน ชอบใชคําวา “เรา” แทนตัว อันเปน
สัญลักษณของหมูคณะ กลุม หรือองคการ ความแตกตางระหวางผูนําแบบจูงใจกับแบบรวมใจอยูท่ี 
แบบ 3 ตองใชศิลปะการจูงใจในเม่ือประสงคจะใหผูรวมงานปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใด และใน
กลุมผูรวมปฏิบัติงานน้ันอาจมีผูไมใหความรวมมือก็ได ดังนั้น จึงจําเปนตองนอมนําหรือจูงใจให
ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเห็นดวย หรือคลอยตามความคิดเห็นท่ีผูนําประสงคจะใหปฏิบัติตาม 
สวนผูนําแบบรวมใจนั้น มักนิยมใชวิธีการกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการแสดงความคิดเห็น 
และการปฏิบัตติามเม่ือเห็นดวยกับแนวปฏิบัติหรือขอตกลงนั้นแลว 

การบริหารงานขององคกรตางๆในปจจุบัน ไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือภาคเอกชนก็
ตาม มักจะไดยินเสียงวิพากษวิจารณของผูใตบังคับบัญชาตอหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของตนอยู
เสมอวา ขาดภาวะผูนําหรือมีภาวะผูนําไมเหมาะสม ซ่ึงถาหากเปนความจริงตามเสียงวิพากษวิจารณ
นั้นแลว ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารงานใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวไมมาก
ก็นอย (กุลธน ธนาพงศธร, 2542: 99) 



 24

ภาวะการนําหรือประมุขศิลป คือ การท่ีผูนําใชกําลังกาย กําลังสมอง และกําลังทรัพย 
เพื่อใหผูอ่ืนกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดคลอยตามวัตถุประสงคของตน และเพื่อผลประโยชนของสวนรวม 
การจูงใจ หรือดลใจตองไมเปนการบังคับตองไดรับความยินยอมพรอมใจจากผูตาม (ติน ปรัชญ
พฤทธ์ิ และคณะ, 2514: 18) เปนศิลปะแหงการกระทําของบุคคลหน่ึงเพื่อใหไดรับส่ิงท่ีตองการ โดย
ท่ีทําใหผูอ่ืนรูสึกชอบหรือพอใจในตัวเขาดวย (จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และคณะ, 2524: 8) เปน
ภาวะของการมีอิทธิพลแฝงอยูในตัวบุคคลท่ีเปนผูนําและคาดวาจะนําใหบุคคลอ่ืนๆ (สรอยตระกูล 
(ติวยานนท) อรรถมานะ, 2545: 191) ในองคการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายขององคการที่ไดตั้ง
ไว ดังนั้นภาวะการเปนผูนําท่ีดีมีสมรรถภาพจึงเปนลักษณะท่ีองคการทุกองคการปรารถนาอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะระบบราชการซึ่งตองปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของสาธารณะนั้นภารกิจยิ่งมี
ความสําคัญ ยิ่งใหญ และกวางขวางมากกวาองคการภาคเอกชนอ่ืนๆ ขนาดของระบบราชการเองก็
ใหญกวาองคการอ่ืนๆ ดังนั้นภาวะการเปนผูนําจึงมีความจําเปนและมีความสําคัญตอระบบราชการ
เปนทวีคูณ 
 

2.2.2  ทฤษฎีภาวะผูนํา 
ทฤษฎีท่ีภาวะผูนําไดมีการศึกษามาเปนเวลาชานาน ซ่ึงมีความคิดเห็นหลากหลายจาก

นักวิชาการท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกันและมีการพัฒนามาเปนลําดับ ในท่ีนี้จะกลาวถึงทฤษฎี
คุณลักษณะของผูนํา ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตร และทฤษฎีความเปนผูนําตาม
สถานการณ ท่ีกําลังไดรับความสนใจศึกษาในปจจุบันดังนี้ 

2.2.2.1  ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (Trait Theories of leadership)  
ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (Trait Theories of Leadership) เปนทฤษฎีท่ีมีความ

เกาแกเกิดกอนทฤษฎีความเปนผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Theories of Leadership) และ
ทฤษฎีความเปนผูนําตามสถานการณ (Situational or Contingency Theories of Leadership) โดยใน
แตละทฤษฎีนั้นจะมีแนวทางการศึกษาท่ีแตกตางกัน โดยไดแสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1  พัฒนาการทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําในองคการ 
แหลงท่ีมา:  สุนทร วงศไวศยวรรณ และเสนห  จุยโต (2545: 160) 
 

จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นถึงพัฒนาการและแนวทางการศึกษาของแตละทฤษฎีวามีความ
แตกตางกันกลาวคือ ทฤษฎีคุณลักษณะผูนําเปนทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนกอน และมีจุดมุงเนนท่ีการพยายาม
แสวงหาคุณลักษณะพิเศษของผูนํา หลักจากนั้นจึงเกิดทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา ซ่ึงมีจุดเนนท่ีการ
พยายามแสวงหาวาผูนํามีพฤติกรรมกี่แบบ และพฤติกรรมแบบไหนท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
หลังจากนั้นจึงเกิดทฤษฎีผูนําตามสถานการณ โดยทฤษฎีนี้จะมองวา พฤติกรรมของผูนําท่ีจะ
ประสบความสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับสถานการณ ไมมีรูปแบบพฤติกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ี
เหมาะสมกับทุกสถานการณ ผูนําตองเรียนรูและปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีมีความแตกตางให
ได จึงจะเปนผูนําท่ีประสบความสําเร็จ 

ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (Trait Theories of Leadership) ทฤษฎีลักษณะผูนํานี้เปน
แนวคิดท่ีสวนใหญไดมาจากนักจิตวิทยา (อรุณ รักธรรม, 2538: 339) ซ่ึงศึกษาคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของผูนํา ดวยการกระทําโดยการแยกผูนําท่ีประสบความสําเร็จ แลวศึกษาถึงความเหมือน
และความแตกตางแลวจึงทําการศึกษาวามีคุณลักษณะใดบางท่ีเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดลักษณะแหง
ความเปนผูนํา ซ่ึงเปนการพยายามแสวงหาลักษณะของผูนําท่ีประสบความสําเร็จวามีลักษณะ
ประการใดท่ีสงผลหรือเอ้ือตอการใหบุคคลคนหน่ึงกาวข้ึนไปสูการเปนผูนําท่ีประสบความสําเร็จ 

นักวิชาการท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําวาควรมีลักษณะเชนใดหลายทาน ซ่ึง
ผูวิจัยไดพยายามรวบรวมมาจากหนังสือและเอกสารตางๆ โดยขอยกตัวอยางดังนี้ 

Kirkpatrick and Locke (1991 อางถึงใน Robbins and Coulter, 2546: 205) ไดสรุป
ความแตกตางของคุณลักษณะของผูนํากับผูท่ีมิไดเปนผูนําไว 6 ประการ ดังนี้  

1)  Drive มีพลังความพยายามและความปรารถนาอันแรงกลาท่ีจะฟนฝาอุปสรรค
ทํางานท่ีรับผิดชอบประสบผลสําเร็จ 

ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา 

450 BC – ทศวรรษ 1940 

พยายามแสวงหา

คุณลักษณะพิเศษของผูนํา 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา 

ปลายทศวรรษ 1940 – 

ทศวรรษ 1960 

พยายามแสวงหาวาผูนํามี

ทฤษฎีดานสถานการณ 

ปลายทศวรรษ 1960 – 

ปจจุบัน 

แสวงหาวาผูนําตองเรียนรู
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2)  Desire to Load  มีความมุงม่ันท่ีจะมีอิทธิพลหรือนําผูอ่ืนโดยการจูงใจให
ผูอ่ืนรวมทํางานดวยความเต็มใจ 

3)  Honesty and Integrity  มีความซ่ือสัตยและความม่ันคงในความคิด และ
การกระทําเพื่อใหไดรับความเช่ือถือและศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชาและผูท่ีเกี่ยวของ 

4)  Self-Confident  มีความเช่ือม่ันในตัวเองสูง  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิด
ความเช่ือม่ันในตัวผูนําและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของผูนํา 

5)  Intelligence  มีความเฉลียวฉลาด  สามารถรวบรวม วิเคราะห และประมวลผล
ขอมูลเพื่อสรางวิสัยทัศน และตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

6)  Job-Relevant Knowledge  ผูนํามีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับองคการ
อุตสาหกรรม และเทคนิคการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 

Davis  (1967 อางถึงใน สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2545: 191) ไดสรุป
ลักษณะท่ีสําคัญ 4 ประการ ซ่ึงจําเปนสําหรับภาวะการณเปนผูนําท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของเขา
ไวในหนังสือ Human Relationa at Work  

1)  ความเฉลียวฉลาด (Intelligence)  หมายถึง ความหลักแหลมในการวิเคราะห
ปญหา หรือวิเคราะหสัมพันธภาพระหวางบุคคลท่ียุงยากซับซอน รวมตลอดถึงความสามารถในการ
รับรู (Perceive) ติดตอส่ือสาร และจูงใจบุคคลอ่ืนๆ ผูนําน้ันมีแนวโนมท่ีจะฉลาดกวาผูตามโดยเฉล่ีย 
แตระดับความเฉลียวฉลาดท่ีตางกันก็ไมจําเปนตองมีมากนัก 

2)  การบรรลุวุฒิภาวะทางสังคม (Social Maturity)  ผูนํามีแนวโนมท่ีจะสนใจ
เร่ืองท่ัวไปอยางกวางขวาง และผูนําตองมีความม่ันคงทางอารมณไมหวั่นไหวงาย ท้ังมีกิจกรรม
ตางๆมากมายดวย เขาตองทนตอภาวะคับของใจไดสูง ไมมีทัศนติเปนปฏิปกษตอสังคม พรอมกัน
นั้นก็ตองมีความเช่ือม่ันในตนเองและมีความเคารพตนเองอยางพอสมควร 

3)  การมีการจูงใจภายในและมีแรงขับทางดานความสําเร็จ (Inner Motivation and 
Achievement Drives) ผูนําโดยท่ัวไปมักจะมีแรงขับทางดานการจูงใจโดยมุงสูความสําเร็จในระดับ
ท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับ เขามักจะตอบสนองแรงจูงใจภายในโดยมุงทํางานท่ีไดรางวัลประเภทความ
พอใจในส่ิงซ่ึงจับตองไมได มากกวาท่ีจะไดมาซ่ึงรางวัลอันเปนส่ิงภายนอกท่ีมักจะจับตองได 

4)  การมีทัศนคติทางดานมนุษยสัมพันธ (Human Relations Attitudes)  บรรดา
ผูนําท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับกันนั้น มักจะทํางานไดสําเร็จโดยอาศัยการพึ่งพาบุคคล
อื่น อันไดแกผูตามหรือเพ่ือนรวมงานของเขา ดังนั้นเขาจึงสรางความเขาใจเกี่ยวกับสังคมและพัฒนา
ทักษะทางดานมนุษยใหสูงข้ึน  
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Marguart and Engel (n.d. อางถึงใน จุฑา  เทียนไชย, 2547: 139-141) ไดเขียน
บทความชื่อ “HRD Competencies for a Shrinking World” โดยไดระบุถึงทักษะของความเปนผูนํา
วา ควรประกอบไปดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

1)  ปรับตัวเขากับสถานการณ ทักษะอยางแรก คือ ผูนําตองรูจักที่จะปรับตนเอง 
และองคการของตนใหเขากับสภาพการณท่ีอยูรอบตัวไมวาจะเปนเร่ืองภายในหรือภายนอกประเทศ 
ผูนําหรือผูบริหาร จะตองมีความรูสึกท่ีไวตอส่ิงรอบดาน และตองเขาใจถึงความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องของสังคม ผูนําจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถมากกวาการจัดการใหองคการ
ของตนสอดคลองกับสภาพตางๆเหลานั้น แตจะตองรับรูและยอมรับท่ีจะปรับตนเอง รวมถึง
ผูใตบังคับบัญชาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ประเภทท่ีบริหารเหมือนเม่ือ 10 ปท่ีแลว แลวยังยึด
รูปแบบเดิมอยูไมใชทักษะในประเด็นนี้ 

2)  การติดตอส่ือสาร ทักษะของผูนําประเด็นท่ีสอง จะเกี่ยวของกับการส่ือสาร
จากการท่ีนักวิชาการ 2 ทาน ใชเวลาศึกษา และเฝาสังเกตความสําเร็จของนักบริหารหลายๆทาน 
พบวา ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น สามารถติดตอส่ือสารไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนการเขียน การ
สนทนา หรือแมแตการติดตอส่ือสารดวยกิริยาทาทาง ผูนําประเภทที่เกงแตพูดหรือเขียนเกง นับวา
ยังไมเพียงพอตองเกงทั้ง 2 ดาน จึงจะถือวาสมบูรณ 

3)  การพัฒนาบุคลากรอ่ืน ประเด็นท่ีสาม ผูนําจําเปนตองมีทักษะในดานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทักษะดานนี้ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาสภาพท่ี
เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู การฝกอบรม การแลกเปล่ียนขาวสาร ตลอดจนประสบการณใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการทํางานกับผูใตบังคับบัญชา การสรางสรรคองคการ เพื่อตอบสนองส่ิงแปลกๆใหมๆให
เขามาชวยในการศึกษาและเรียนรูของบุคลากรในองคการ ทักษะในประเด็นนี้มีลักษณะท่ีผูบริหาร
ตองมีบทบาทในการใหการศึกษา และฝกอบรมพนักงานใหมากข้ึน จากประเด็นนี้เราจะเห็นไดวา 
แนวความคิดของการบริหารงานใหมๆ  เชน การร้ือปรับระบบ (Reengineering) ยังดําเนินการใน
ลักษณะท่ีวานี้ ดังนั้น จึงไมใชเร่ืองแปลกท่ีผูบริหารจะลดตัวลงมาเปนผูใหบริการเสียเอง 

4)  ความคิดสรางสรรค ในประเด็นท่ีส่ี ผูนําจะตองมีทักษะในดานการสรางสรรค
อยู นั่นก็คือ สามารถท่ีจะมีความคิดริเร่ิมในการแกไขปญหา รวมถึงการตัดสินใจ ส่ิงเหลานี้จะเปน
ประโยชนในการแขงขันทางการตลาดในยุคโลกาภิวัฒน นอกจากน้ี ผูนําจะตองมีความสามารถใน
การถายทอด หรือสรางบรรยากาศที่จะเปนผูสนับสนุนใหพนักงานไดเห็นแบบอยางท่ีดีในเร่ือง
ความคิดสรางสรรค 

5)  พรอมรับความรูใหม ประเด็นท่ีหา ถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญอยางหน่ึงคือ 
ผูนําจะตองมีความพรอมท่ีจะเรียนรู ความรูหรือทักษะใหมๆ พรอมท่ีจะปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 
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โดยเฉพาะขณะน้ี ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ผูนําจึงตองพรอมในการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง ประเภทท่ีฉันถูกคนเดียว คนอ่ืนผิดหมดนั้น ถือวาเปนผูนํายุคเตาลานป 

Mintzberg (1960 อางถึงใน Kinicki and Williams, n.d.: 21-22) ไดเสนอแนวทางการ
กําหนดคุณลักษณะของผูบริหารโดยใชบทบาท 10  ประการ โดยแยกออกเปน 3 กลุม ดังนี้  

1)  บทบาทความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Roles) ผูบริหารตอง
ติดตอส่ือสารกับบุคคลตางๆท้ังภายในและภายนอกองคการ จึงเกี่ยวของกับบทบาทดังนี้ คือ 

(1)  การสรางบทบาทสมมติตาง ๆ ตอผูอื่น เชน การใหคําปรึกษาแก
ผูใตบังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่งเปนการกระทําท่ีแสดงออกถึงภาพพจนขององคการ 

(2)  การเปนผูนํา  เปนบทบาทท่ีตองรับผิดชอบในการกระทําตอ
ผูใตบังคับบัญชาไมวาจะเปนความสําเร็จ หรือความลมเหลว ลักษณะการเปนผูนํานั้นจะตองแสดง
ความคิดเห็นของการตัดสินใจเร่ืองการฝกอบรม การจูงใจ และระเบียบวินัยของทุกคน 

(3)  การประสานงาน บทบาทนี้จะตองเหมือนเปนนักปกครองที่ตอง
รวมงานกับบุคคลอ่ืนนอกองคการและการสรางพันธมิตรเพ่ือชวยใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

2)  บทบาทดานขอมูลขาวสาร (Informational Roles) คือ การควบคุมการ
เผยแพรและการเปนนักพูด ตามแนวคิด Mintzberg เขาเช่ือวางานท่ีสําคัญสวนหนึ่งของผูบริหารคือ
การจัดการดานขอมูล เพราะการมีขอมูลท่ีถูกตองจะชวยใหการตัดสินใจท่ีตองใชไหวพริบได
ถูกตอง 

(1)  การควบคุม ควรเริ่มตระหนักถึงการใชประโยชนจากขอมูล ไมวา
เปนการรวบรวมขอมูลจากหนังสือพิมพ หรือการรวบรวมเล็กๆนอยๆ เชน จากการพูดคุยกับ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีบังเอิญพบระหวางทางเดิน 

(2)  การเปนผู เผยแพร ผูบริหารจําเปนตองเห็นความสําคัญในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหกับพนักงาน ไมวาจะผานอีเมลหรือการประชุม 

(3)  การเปนนักพูด ผูบริหารมักถูกคาดหวังวาจะตองเปนนักการฑูตท่ี
ควบคุมสีหนา ทาทางและมีการพูดจาท่ีเหมาะสมกับงานขององคการท่ีนําเสนอบุคคลท่ัวไป 

3)  บทบาทในการตัดสินใจ (Decisional Roles) ผูบริหารตองใชขอมูลใน
การตัดสินใจแกไขปญหาหรือการหาความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงบทบาทการตัดสินใจ
ประกอบไปดวย 

(1)  บทบาทของผูประกอบการ ผูบริหารท่ีดีมักจะถูกคาดหวังใหเปน
เสมือนผูประกอบการในการริเร่ิม สนับสนุนการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมใหมๆ 
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(2)  การเผชิญกับความยุงยาก ผูบริหารตองสามารถจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึน
โดยไมไดคาดคิดมากอน เชน ผลกระทบจากสถานการณการเงินระหวางประเทศท่ีมีผลตอสินคา ซ่ึง
ตองการผูบริหารเขามาแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางถูกตองทันที  

(3)  การจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากไมมีเวลาหรือเงินมากพอ ดังนั้นผูบริหาร
ตองจัดวางระบบการจัดสรรทรัพยากร และการใชอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(4)  การเปนนักเจรจาตอรอง คือการเปนผูเจรจาตอรองในการปฏิบัติงานกับบุคคล
ตางๆ มากมาย ท้ังในและนอกองคการเพื่อบรรลุผลสําเร็จท่ีกําหนดไว 

2.2.2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนํา 
ในเม่ือการศึกษาตามทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผูนําไมสามารถใหคําตอบท่ี

ชัดเจนเกี่ยวกับภาวะผูนําได จึงทําใหนักวิชาการเชิงพฤติกรรมศาสตรจํานวนหนึ่งหันมาศึกษาท่ี
พฤติกรรมอันแทจริงท่ีผูนําแสดงออกมาเม่ือมีปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจากการศึกษาวิจัย
ของนักวิชาการมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State) และมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan) เม่ือ 
ค.ศ. 1445 ไดคนพบทฤษฎีภาวะผูนําแบบสองมิติ กลาวคือ 

ในสวนของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอไดเสนอผลงานการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรม
ของผูนําแบบสองมิติ โดยมิติแรกเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเนนโครงสรางของงานหรือให
ความสําคัญของงานเปนหลัก  สวนมิติ ท่ีสอง  เปนพฤติกรรมของผูนําท่ีใหความสําคัญตอ
ความสัมพันธกับบุคคลเปนใหญ ผลการศึกษาวิจัยคนพบวา ผูนําท่ีมีพฤติกรรมตามมิติแรก (คือมุง
งานเปนหลัก) จะพยายามกําหนดโครงสรางเกี่ยวกับบทบาทของท้ังตนเองและผูใตบังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงานตางๆรวมท้ังดําเนินการวางแผนและแนวทางปฏิบัติใหผูใตบังคับบัญชานําไปปฏิบัติ
โดยมุงเนนความสําเร็จของงานเปนสําคัญ ในทางตรงขาม ผูนําท่ีมีพฤติกรรมตามมิติท่ีสอง (คือมุง
คนเปนหลัก) จะพยายามสรางบรรยากาศของความไวเนื้อเช่ือใจระหวางตัวผูนํากับผูใตบังคับบัญชา
สนใจรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีข้ึนในกลุม
ผูปฏิบัติงานรวมกัน นอกจากน้ียังคนพบอีกวา ผูนําท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการผลิตมีความ
โนมเอียงท่ีจะเปนผูนําแบบมิติแรกซ่ึงมักจะประสบกับปญหาเร่ืองการรองทุกข, การขาดงาน, การ
มาทํางานสาย และการลาออกจากงาน ในทางตรงขาม ผูนําท่ีมิไดมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานผลิต 
มักจะโนมเอียงท่ีจะเปนผูนํามิติท่ีสอง  

ในทํานองคลายคลึงกัน การศึกษาวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยมิชิแกนไดเสนอ
ทฤษฎีพฤติกรรมของผูนําแบบสองมิติเชนเดียวกัน เพียงแตมีขออธิบายถึงความแตกตางระหวาง
ผูนําท้ังสองแบบเพ่ิมเติมออกไปกลาวคือผูนําใหความสําคัญกับงานจะมีพฤติกรรมท่ีรวมความสนใจ
ท้ังหลายอยูท่ีงานการผลิต เทคนิคและวิธีปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงานและจะพิจารณาคนในลักษณะท่ี
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เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายโดยจะกําหนดมาตรฐานของงานอยางเขมงวด 
กําหนดรายละเอียดของวิธีทํางานใหทุกคนปฏิบัติตาม ตลอดจนสอดสองควบคุมการทํางาน และ
ผลงานท่ีไดรับอยางใกลชิด สวนผูนําท่ีใหความสนใจกับคน จะคํานึงถึงความสัมพันธและ
ความรูสึกของผูใตบังคับบัญชาทุกคนสนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจพยายามสราง
ความไววางใจและความเช่ือถือใหแกทุกคน นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยดังกลาวยังคนพบวากลุมงานท่ี
มีประสิทธิภาพทางการผลิตมากท่ีสุดจะมีผูนําท่ีใหความสําคัญท้ังกับงานและกับคน และผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพทางการผลิตมากท่ีสุด จะมีผูนําท่ีใหความสําคัญท้ังกับงานและคน และผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือผูนําท่ีใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหกลุมบุคคลตางๆ ชวยหรือมี
สวนรวมในการตัดสินใจ แทนท่ีจะตัดสินใจเองเพียงลําพัง (กุลธน ธนาพงศธร, 2542: 100-101) 

กลุมทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนํายังไมสมบูรณ เพราะไมสามารถท่ีจะบอกเราไดดวย
ความแมนยําวา รูปแบบผูนําแบบใดจะทําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคการได บางคร้ังรูปแบบ
ผูนําแบบหน่ึงประสบความสําเร็จในสถานการณหนึ่ง แตกลับพบความลมเหลวในอีกสถานการณ
หนึ่ง ท้ังนี้เพราะในทางปฏิบัติความสําเร็จของงานมิไดข้ึนอยูกับปจจัยภาวะผูนําแตเพียงปจจัยเดียว 
แตยังข้ึนอยูกับปจจัยสถานการณอ่ืนๆ ดวย (Situational Conditions) ดวยเหตุนี้ จึงไดเกิดกลุมทฤษฎี
เกี่ยวกับผูนํากลุมใหมท่ีใหความสําคัญตอปจจัยสถานการณอื่นๆ ดังกลาว (พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 
73) 

 
2.2.3  แรงผลักดันท่ีทําใหเกิดภาวะผูนําแบบตางๆ 
การท่ีไดศึกษาพิจารณาถึงแบบและภาวะผูนําตางๆ ท้ังท่ีพิจารณาในแงของการใชอํานาจใน

การบริหารงานและการปฏิบัติงานแลวก็ตาม แตการท่ีเกิดแบบของผูนําประเภทตางๆข้ึนมานั้น 
นาจะไดศึกษาถึงสาเหตุ หรือแรงผลักดันท่ีทําใหเกิดผูนําประเภทตางๆ ข้ึน ซ่ึงอาจแยกพิจารณา
ปจจัย ซ่ึงเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญไดดังตอไปนี้ (สมพงศ  เกษมสิน, 2523: 225-27) 

2.2.3.1  แรงผลักดันท่ีเกิดจากนักบริหาร นักบริหารหรือผูนํายอมมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ
ในการท่ีจะสรางสรรคใหงานขององคการดําเนินไปไดเชนไร และในตัวผูบริหารนั้นเองก็
ประกอบดวยคุณธรรมหลายประการท่ีมีผลตอการบริหารงาน เชน 

1)  ทัศนคติของนักบริหาร หัวหนางานหรือนักบริหารบางคนท่ีมีความเช่ือม่ัน
วา ตนเองเทานั้นจะเปนผูมีความรูความสามารถในการที่จะวินิจฉัยส่ังการใดๆใหถูกตอง เพราะเปน
ผูมีความรอบรูและประสบการณมาแลวเปนอยางดี ทัศนคติเชนนี้ยอมสรางสรรคใหนักบริหารผูนั้น
เปนผูนําแบบเผด็จการ 
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2)  ทัศนคติท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา  นักบริหารหรือหัวหนางานบางคนไมมี
ความเชื่อมั่นหรือไววางใจในตัวผูใตบังคับบัญชา หรือในบางกรณีก็มีความคิดฝงใจวา ท่ีไดเคย
มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติจัดทํา แลวงานนั้นลมเหลว จึงขาดความเช่ือม่ันและมี
ทัศนคติไมดีตอผูใตบังคับบัญชา ทัศนคติเชนนี้ยอมสรางสรรคใหผูนํานั้นไมสามารถเปนผูนําแบบ
รวมมือรวมใจได 

3)  ทัศนคติในฐานะเปนหัวหนางาน นักบริหารงานหรือหัวหนางานบางคน
มีความเชื่อวา เม่ือเปนหัวหนางานแลวจะตองรับผิดชอบงานท้ังหมดขององคการหรือหนวยงานท่ี
ตนรับผิดชอบอยู และเม่ือมีความคิดเชนนี้ ก็จะตองพยายามท่ีจะควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อลด
ความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนใหนอยท่ีสุด เม่ือผูบริหารเกิดความหวั่นไหวตอการเส่ียงภัยเชนนี้ จึงยอม
ไมปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนมารวมในการตัดสินใจดวย ความสํานึกเชนนี้ยอมทําใหนักบริหารผูนั้น
กลายเปนผูนําประเภทยึดตนเองเปนใหญ คือ ผูนําแบบอัตตาธิปไตย 

2.2.3.2  แรงผลักดันท่ีเกิดจากผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชามีสวนสําคัญในอันท่ี
จะสรางสรรคหรือกอใหเกิดบุคลิกภาพของผูนําแบบใดก็ได หากอิทธิพลนั้นมีมากอยางเพียงพอ 
อาจกลาวถึงสาเหตุท่ีผูใตบังคับบัญชาชวยสรางสรรคภาวะผูนําใหแกหัวหนางานได ดังนี้คือ 

1)  ผูใตบังคับบัญชามีความตองการความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากนอย
เพียงไร หากผูใตบังคับบัญชามีความตองการที่จะมีอิสระตอการทํางานมาก ก็จะชวยสรางสรรคให
เกิดผูนําแบบประชาธิปไตย 

2)  ความพรอมของผูใตบังคับบัญชาท่ีจะเขารวมรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
มีผูใตบังคับบัญชาจํานวนไมนอยท่ีพยายามจะรับผิดชอบมากกวารับผิด กลาวคือ พยายามหลีกเล่ียง
ความรับผิดชอบท่ีผูบังคับบัญชาจะมอบให และเม่ือไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ
มาแลวก็จะพยายามหลีกเล่ียงอยางท่ีสุด ภาวะเชนนี้ยอมเปนการผลักภาระความรับผิดชอบให
กลับคืนไปสู ผู บัง คับบัญชา  กลายเปนผูนํ า ท่ีไมสามารถจะรับความรวมมือรวมใจจาก
ผูใตบังคับบัญชาได 

3)  ความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการของผูใตบังคับบัญชามีอยางไร 
ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานไมเขาใจในวัตถุประสงคขององคการอยางถองแท ก็
ยอมจะเกิดความรูสึกท่ีไมปรารถนาจะเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจในการ
บริหารงานขององคการ ผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานลักษณะดังกลาวนี้ จะกอใหเกิดแนวโนมใน
การสรางผูบังคับบัญชาแบบเผด็จการข้ึน 

4)  ความรูและความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ในกรณีท่ีผูใตบังคับบัญชา
หรือผูรวมงานไมมีความรูความสามารถ หรือขาดประสบการณในการปฏิบัติงาน ไมไดรับการ
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ฝกฝนใหแสดงความคิดเห็น หรือไมมีความม่ันใจในตนเองท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจ 
โดยเกิดความหวาดกลัววางานนั้นเปนส่ิงท่ียากลําบาก และอาจนําเอาความยุงยากมาสูตนได ในกรณี
เชนนี้ยอมผลักภาระในการแสดงความคิดเห็นไปใหผูนําแตผูเดียว หัวหนางานจึงตองตกอยูสภาพ
ของหัวหนางานท่ีไรท่ีพึ่งและกลายเปนผูนําแบบเผด็จการไปโดยปริยาย 

2.2.3.3  แรงผลักดันท่ีเกิดจากสภาวการณแวดลอม สภาวการณแวดลอมมีอิทธิพลตอ
ภาวะผูนําเปนอันมาก เพราะเหตุวาผูนําขององคการจะตองคอยปรับตัวและปรับองคการใหเขากับ
สภาวะแวดลอมใหไดอยางดีท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อความอยูรอดขององคการนั่นเอง สภาวะแวดลอมตางๆท่ี
มีอิทธิพลตอภาวะผูนํา อาจไดแก 

1)  ลักษณะของหนวยงาน หนวยงานตางๆยอมมีลักษณะขององคการคลาย
กับบุคคล เชน หนวยงานทางธุรกิจ หนวยงานทางรัฐกิจ หนวยงานทางทหาร หนวยงานการ
ใหบริการ หนวยงานการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา และหนวยงานท่ีไมหวังผลกําไร ฯลฯ เปนตน 
ธรรมชาติและลักษณะของหนวยงานเชนนี้ยอมสรางทัศนคติและคานิยมของหนวยงานใหปรากฏ
แกสาธารณะ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการสรางบุคลิกภาพของหัวหนางานในองคการนั้นดวย 

2)  อิทธิพลของกลุมบุคคลในองคการ เปนที่ยอมรับกันวา การปฏิบัติงาน
ขององคการนั้น มุงหวังท่ีจะสรางสรรคพลังรวมของกลุม ดังนั้นความสําเร็จของงานจึงอยูท่ีความ
ผูกพัน และความรวมแรงรวมใจของบุคคลในกลุมเปนสําคัญ และความผูกพันของกลุมนั้น
ยอมข้ึนอยูกับประสบการณ ความยอมรับนับถือ และการมีจุดประสงครวมกันของกลุมดวย กลุมใด
ท่ีเคยปฏิบัติงานรวมกันมาดวยดี กลุมนั้นจะมีสมรรถภาพในการทํางานของกลุมสูง แตกลุมที่มี
ความยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันนอย กลุมนั้นจะประสบความสําเร็จไดโดยยาก ซ่ึงอิทธิพลกลุมนี้มี
ผลตอการบริหารงานและการสรางสรรคภาวะผูนําขององคการมาก 

3)  สภาพของปญหาและการบริหารงานนั้น การบริหารยอมมีปญหาเขามา
เกี่ยวของดวยเปนอันมาก ในบางกรณีปญหาที่เกิดข้ึนก็เปนเร่ืองปกติ แตในบางกรณีก็เปนเร่ือง
เรงดวน ในกรณีเชนนี้ นักบริหารหรือหัวหนางานจําตองอาศัยความรู ความสามารถของตนเอง
วินิจฉัยปญหาไปแตโดยลําพัง จะมัวรอขอคําแนะนําจากผูรวมงานหรือผูเช่ียวชาญตางๆยอมไมทัน
การ ลักษณะเชนนี้ก็ยอมผลักดันใหผูนําขององคืการนั้นเปนผูนําแบบในแบบหนึ่งก็ได  

 
2.2.4  องคประกอบท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชภาวะผูนํา 
ผูนําหรือหัวหนางานในองคการตางๆ ยอมแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถไดจากผล

การปฏิบัติงาน ดังนั้นการวัดความสามารถของนักบริหารหรือหัวหนางานจึงวัดจากผลผลิตของงาน 
และการใชทรัพยากรในการบริหารวาไดใชไปในวิธีท่ีดีท่ีสุดเพียงใด อันกอใหเกิดประโยชนหรือ
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ผลตอบแทนใหแกองคการนั้นสูงสุดหรือไม เหตุนี้จึงนาจะไดพิจารณาถึงองคประกอบตางๆท่ีมีผล
ตอการปฏิบัติงานขององคการในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนํา ดังน้ี (สมพงศ  เกษมสิน, 2523: 228) 

2.2.4.1  การจัดระบบบริหารในองคการ (Management System)  ระบบบริหารจัดวา
เปนปจจัยพื้นฐานท่ีมีความสําคัญตอการบริหารงานขององคการ และความสําเร็จของผูนําเปนอัน
มาก ระบบบริหารเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพองคการ ท่ีมีลักษณะรวมถึงการจัดองคการ การแบง
งาน การจัดระบบขาวสาร การควบคุมการปฏิบัติงานและปจจัยแวดลอมตางๆ ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปน
เสมือนกรอบขอบขายในการทํางานขององคการ ท่ีผูบริหารหรือหัวหนางานจะตองพึงระมัดระวัง
อยูเสมอ เพื่อใหการบริหารงานองคการดําเนินไปดวยความราบร่ืนเรียบรอย  และเปนการเสริมสราง
ภาวะผูนําของหัวหนางานในการที่จะเพิ่มพูนผลขององคการใหสูงข้ึน 

2.2.4.2  แบบของผูนํา แบบของผูนํามีหลายแบบดังท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงสวนใหญจะ
เนนหรือข้ึนอยูกับตัวบุคคลหรือตัวผูนํานั้นเปนสําคัญ สําหรับในกรณีท่ีจะเพิ่มพูนผลผลิตให
องคการนั้น อาจศึกษาพิจารณาแบบของผูนําไดเกี่ยวกับผลผลิตขององคการดังนี้ คือวาผูนํานั้นเปน
ผูนําแบบยึดงานเปนหลัก (Job Center or Task Oriented) หรือผูนําแบบมุงท่ีจะสงเสริมสัมพันธภาพ
ระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา (Employee Center or Relationship Oriented) ผูนําแบบมุงท่ีจะ
สงเสริมสัมพันธภาพกับผูรวมงานยอมใหผลผลิตขององคการมากกวาผูนําท่ีมุงเนนในผลงาน 
อยางไรก็ดี ผูนําประเภทใดจะเหมาะสมกับงานอยางใด และสภาวการณอยางไรนั้น เปนเร่ืองท่ี
จะตองใชความพินิจพิจารณาใหรอบคอบเหมาะสมอีกคร้ังหนึ่ง 

2.2.4.3  ปจจัยแวดลอมตาง ๆ  องคประกอบท่ีมีผลในดานการผลิตตอภาวะผูนํานั้น
นอกจากท่ีกลาวมา 2 ประการแลว ปจจัยในท่ีนี้นับวาเปนปจจัยท่ีลักษณะขอบเขตกวางอยูมาก 
กลาวคือใหรวมเอาลักษณะตางๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ลักษณะสําคัญเหลานี้ไดแก ลักษณะ
ของผูบังคับบัญชา ลักษณะของผูใตบังคับบัญชา ขนบธรรมเนียมประเพณี เวลาและโอกาส ซ่ึงส่ิง
เหลานี้ลวนแตมีอิทธิพลตอการท่ีจะเสริมสรางภาวะผูนําใหเปนไปในลักษณะใด และลักษณะนั้นๆ
จะมีประโยชนตอการเพิ่มผลผลิตขององคการหรือไมเพียงใดดวย  

การจัดองคการในปจจุบันสวนใหญยึดหลักแหงอํานาจเปนหลัก หรือเปนศูนยกลางของ
องคการ กลาวคือ ตําแหนงผูบริหารสูงสุดจะอยูขางบนสูงสุดของแผนผังองคการ และถัดลงมาก็จะ
เปนผูบริหารท่ีมีตําแหนงตํ่ากวาตามลําดับในลักษณะรูปปรามิด วิธีการจัดองคการในลักษณะนี้ถือ
วาเปนมรดกตกทอดมาจากสมัยหลังการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมซ่ึงลาสมัย และไมสอดคลองกับ
ภาวะการณเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกวันนี้ โดยเฉพาะในยุคแหงขอมูลขาวสารท่ีทําใหทุกอยาง
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วกวาในอดีตหลายเทาตัว การบริหารองคการใหประสบความสําเร็จ และ
สามารถเจริญเติบโตอยางยั่งยืนนั้น ไมอาจยึดหลัก “อัศวินมาขาว” อีกตอไปแลว แมวาผูนํายังมี
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ความสําคัญ และมีความจําเปนตองมีอยูก็ตาม บทบาทของผูนําจะตองเปล่ียนแปลงไปจากบทบาท
ผูนําในอดีต ผูนําไมสามารถจะเปนผูคิด และส่ังการในทุกเร่ืองอีกตอไปแลว เพราะการแขงขัน
เปนไปอยางรวดเร็ว ไรรูปแบบที่แนนอน ไรพรมแดน และมีความสลับซับซอนมากข้ึน แตผูนํา
จะตองเปนนักคิด นักฟง นักพูด และนักปลุกระดม โดยกระจายอํานาจออกจากตนเองมากท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได ทําหนาท่ีคลายกับโคชฟุตบอลในการจัดวางผูเลนตําแหนงตางๆ ใหเหมาะสมเพ่ือให
สามารถแขงขันชนะคูตอสู (ไพศาล สุริยะวงสไพศาล, 2547: 13)  

กลาวโดยสรุป ผูบริหารทองถ่ินในฐานะท่ีเปนหัวหนาของฝายบริหารและเปนผูนําใน
องคการ ซ่ึงบทบาทของผูนําเปนปจจัยหลักในการระบุถึงทิศทางของขององคการ ผูนําตองเปนผู
ประสานงานโดยมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชานําไปปฏิบัติ มีทักษะในการจูงใจและบริหาร
ผูใตบังคับบัญชาท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามนโยบายท่ีกําหนดไว ดังนั้นบทบาทและหนาท่ีของผูนําจึงเปนตัวแปรท่ี
สําคัญท่ีจะทําใหการบริหารงานเกิดความสัมฤทธิผล และผูบริหารทองถ่ินถือวามีความสําคัญและมี
อิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการทํางานของเครือขายกับทุกภาคสวนเปนอยางมาก 

การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลนั้น ผูบริหารทองถ่ินตองเปนผู
ประสานงานกลุม โดยมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญของแตละแผนก/ฝายเพื่อใหนําไปปฏิบัติ 
และในการวางแผนพัฒนาเทศบาลน้ัน อาจจะมีการระดมความคิด (Brainstorm) หรือผูบริหาร
ทองถ่ินวางแผนพัฒนาเพียงผูเดียว ในกรณีหลังนี้จะเกิดข้ึนกับผูนําท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายที่ไดหาเสียงไวชวงเลือกต้ังและตอบสนองความตองการของประชาชนภายในทองถ่ิน 
นอกจากนี้ผูบริหารทองถ่ินควรมีภาวะความเปนผูนําสูง (Leadership) เพราะระบบการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีโดยตรงนั้น ผูสมัครรับเลือกต้ังตองแสดงภาวะความเปนผูนําของทองถ่ินออกมา
และแสดงความมั่นใจในการนําพาเทศบาลใหกับประชาชนไดเห็นวา หากไดตัวเขาเปนผูบริหาร
ทองถ่ินจะทําใหการบริหารงานเปนไปอยางราบร่ืน และตอบสนองความตองการของประชาชนใน
พื้นท่ีไดมากท่ีสุด และในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระดานการบริหารงานบุคคล ดังนั้นผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ความเปนวิชาชีพตองแสดงศักยภาพในการกําหนดอัตรากําลัง การบรรจุแตงต้ัง การโยกยาย การ
ลงโทษและการใหรางวัล การพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการ
รักษาระบบคุณธรรม (Merit System) ของขาราชการ พนักงานและลูกจางสวนทองถ่ินพรอมกันไป
ดวย  

นอกจากนี้การดําเนินการรูปแบบเครือขายการทํางาน ผูบริหารทองถ่ินถือวามีความสําคัญ
และมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการทํางานของเครือขายกับทุกภาคสวนเปนอยางมาก องคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินสรางความสัมพันธกับภาคสวนตางๆท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ
ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวยนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ดังนั้นผูบริหาร
ทองถ่ินควรมีภาวะความเปนผูนําสูง (Leadership) มีความเปนวิชาชีพ (Professionalism) และมี
ลักษณะของการเปนนักบริหารมืออาชีพมากกวาการเปนนักเมืองอาชีพเหมือนคร้ังแตกอน เพื่อสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร ตลอดจนเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
เทศบาลใหดียิ่งข้ึน 

 
2.3  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ิน

(Decentralization and Local Government) 
 

การกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนคําท่ีมีความหมายเฉพาะในวงวิชาการรัฐศาสตร 
เปนคําท่ีมีความหมายตรงกันขามกับคําวารวมศูนยอํานาจ (Centralization) ซ่ึงแปลวาระบบการ
บริหารที่รัฐบาลกลางกุมอํานาจการตัดสินใจในการบริหารกิจการตางๆ ท่ัวประเทศ (ธเนศวร  เจริญ
เมือง, 2540: 209)  การกระจายอํานาจเปนการมอบอํานาจการปกครองใหคนในทองถ่ิน โดยมีอิสระ
ในการปกครองตนเอง การบริหารทองถ่ินมีงบประมาณ เจาหนาท่ีเปนของตนเองและมีฐานะเปน
นิติบุคคล เพื่อใหทองถ่ินสามารถดําเนินการและพัฒนาทองถ่ินไดอยางตอเนื่อง ประยูร  กาญจนดุล 
(2523: 129) กลาววาหลักการกระจายอํานาจปกครองใหแกทองถ่ิน (Decentralization) เปนวิธีท่ีรัฐ
มอบอํานาจปกครองบางสวนใหแกองคการอื่นท่ีไมไดเปนสวนหน่ึงของราชการสวนกลาง  จัดทํา
บริการสาธารณะบางอยางโดยอิสระตามสมควร  ไมตองข้ึนอยูกับการบังคับบัญชา  เพียงแตข้ึนอยู
ในการความควบคุมเทาน้ัน  

การกระจายอํานาจนั้นนอกจากจะเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง โดยมอบให
องคการปกครองทองถ่ินไปจัดทําแลว ยังเปนการลดอํานาจของรัฐบาลกลาง ในสวนท่ีเกี่ยวกับ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบใหองคการปกครองทองถ่ินรับไปจัดทําดวย ท้ังนี้เพราะ เม่ือรัฐบาลกลางไดมอบ
หนาท่ีใหองคการปกครองสวนทองถ่ินรับไปจัดทําแลว เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินไดผลดี รัฐบาลกลางจะตองมอบอํานาจในสวนท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีนั้นๆ
ใหแกองคการปกครองทองถ่ินดวย (ประหยัด หงษทองคํา, 2526: 4)  

ดังนั้นองคการปกครองทองถ่ินตามระบบการกระจายอํานาจจึงมีองคประกอบท่ัวไป 4 
ประการคือ 1) มีฐานะเปนนิติบุคคล 2) มีอิสระในการบริหารงาน 3) มีงบประมาณของตนเอง และ 
4) คณะผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกต้ังของคนในทองถ่ินนั้น (อุทัย หิรัญโต, 2523: 1-4)  
สอดคลองกับประยูร กาญจนดุล (2523: 129-130) ท่ีกลาววาการท่ีจะรูวามีการกระจายอํานาจ



 36

ปกครองหรือไม จะตองพิจารณาถึงลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจปกครองซ่ึงมี  3 ประการ 
ดังนี้ 

1)  การแยกหนวยงานออกไปเปนองคการนิติบุคคลอิสระจากองคการของราชการบริหาร
สวนกลาง เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลและองคการของรัฐบาลตางๆ ยิ่งมี
นิติบุคคลแยกออกไปมากขึ้นเทาใดก็นับวามีการกระจายอํานาจมากข้ึนเทานั้น นิติบุคคลเหลานี้เปน
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนท่ีมีงบประมาณและเจาหนาท่ีของตนเอง กับมีความอิสระในการ
จัดบริการสาธารณะท่ีไดรับมอบหมาย โดยไมตองขอรับคําส่ังจากราชการบริหารสวนกลาง ราชการ
บริหารสวนกลางเพียงคอยควบคุมใหปฏิบัติหนาท่ีโดยถูกตองเทานั้น มิไดเขาบังคับบัญชาหรือ
อํานวยการเอง  

2)  การเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจปกครองใหแกทองถ่ินองคกรแหงราชการ
บริหารสวนทองถ่ินยอมประกอบดวยเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับเลือกต้ังจากราษฎรในทองถ่ินบางสวน 
โดยเฉพาะองคกรสําหรับเปนท่ีประชุมปรึกษากิจการ เชน สภาเทศบาล สภาจังหวัดท่ีประกอบดวย
สมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกต้ังข้ึนมา ท้ังนี้เพื่อใหราษฎรในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการปกครอง
ทองถ่ิน ถาไมมีการเลือกต้ังเลยก็ไมนับวามีการกระจายอํานาจปกครองใหแกทองถ่ินอยางแทจริง 
ดวยเหตุนี้หลักการกระจายอํานาจปกครองจึงมีหลักการตรงกันขามกับหลักการรวมอํานาจปกครอง 
ซ่ึงถือการแตงต้ังเปนสาระสําคัญ เจาหนาท่ีตําแหนงตางๆ ผูดําเนินการปกครองไดรับการแตงต้ังจาก
ราชการบริหารสวนกลาง มิใชเปนผูท่ีไดรับเลือกต้ังจากราษฎรเหมือนกับการกระจายอํานาจใหแก
ทองถ่ิน การเลือกต้ังถือวาเปนหลักสําคัญอยางหนึ่งของหลักการกระจายอํานาจปกครอง ถามีการ
เลือกตั้งท้ังองคกรท่ีประชุมและองคกรท่ีมีหนาท่ีบริหารก็นับวามีการกระจายอํานาจอยางสมบูรณ 

3)  องคการตามหลักการกระจายอํานาจปกครองมีความอิสระในการดําเนินกิจการตามหนาท่ี
(Autonomy) กลาวคืออาจดําเนินการท่ีไดรับมอบหมายไดเองโดยไมตองรับคําส่ังหรืออยูใตบังคับ
บัญชาตามลําดับช้ันของราชการบริหารสวนกลาง มีอํานาจวินิจฉัยส่ังการและดําเนินกิจการไดดวย
งบประมาณและดวยเจาหนาท่ีของตนเอง ถาองคการใดไมมีความอิสระเชนนี้ หรือมีแตเพียงหนาท่ี
เสนอขอเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาแกราชการบริหารสวนกลางหรือราชการบริหารสวนภูมิภาค
เทานั้น ก็ไมถือวาเปนการกระจายอํานาจอยางแทจริง 
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2.3.1  ความสําคัญของการกระจายอํานาจ 
ลิขิต  ธีรเวคิน (2541: 267-268)ไดใหความสําคัญของการกระจายอํานาจ โดยกลาวไววา  

การกระจายอํานาจการปกครองมีความสําคัญในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยสรุปได 2 
ประเด็นใหญๆ ดังนี้  

1)  การกระจายอํานาจเปนรากแกวของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเน่ืองดวย
ประชาธิปไตยตองประกอบดวยโครงสรางสวนบนระดับชาติและโครงสรางสวนฐานคือระดับ
ทองถ่ิน การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองทองถ่ินอยางแทจริงหรือการกระจายอํานาจ
ไปในระดับตํ่าสุดคือรากแกวซ่ึงเปนฐานเสริมสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ความลมเหลวของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยมีหลาย
องคประกอบ แตองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งยวดอันหนึ่งก็คือการขาดพ้ืนฐานในทองถ่ิน 

2)  การกระจายอํานาจมีความสําคัญในเศรษฐกิจและสังคมในดานการพัฒนาชนบท  
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มท่ี  การพัฒนาชนบทจะสัมฤทธ์ิผลนั้น 
จําเปนตองมีความคิดริเร่ิมชวยตนเองจากทองถ่ิน และตองเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินนั้นๆมีสวน
รวมมือรวมแรงกัน และลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยโครงสรางการปกครองตนเองใน
ลักษณะท่ีมีความอิสระพอสมควร ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ดวยการกระจายอํานาจอยางแทจริงเทานั้น 
ดังนั้นการกระจายอํานาจจึงไมเพียงแตเปนการปูพื้นฐานการพัฒนาระบบประชาธิปไตยเทานั้น แต
ยังมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจและทางสังคมในแงการ
สรางรายได ความเจริญในดานตางๆในทองถ่ิน 

อุดม ทุมโฆสิต (2548: 184-185)ไดอธิบายถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลังการ
กระจายอํานาจควรมีลักษณะดังนี้   

1)  ทองถ่ินตองมีอิสระทางการเมือง  สามารถเลือกผูนํา ผูปกครองและกําหนดขอบังคับ
ข้ึนมาปกครองตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง และมีอิสระในการบริหาร โดยมี
อิสระในการตัดสินใจและการดําเนินงาน เพื่อแกไขปญหาตางๆของทองถ่ินไดดวยตนเอง 

2)  ทองถ่ินตองมีความสามารถในการพึ่งตนเองสูง มีความสามารถท้ังดานการดําเนินงาน
ท่ีตองใหบริการประชาชน มีความสามารถในการหารายไดมาหลอเล้ียงตัวเอง มีวุฒิภาวะทางดาน
การบริหารจัดการอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตางๆไดดวยตนเอง 

3)  ทองถ่ินตองมีสมรรถนะสูงในการใหบริการประชาชน เพราะทองถ่ินอยูใกลกับปญหา
มากท่ีสุด จึงยอมเขาใจปญหาจนสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการ
ของทองถ่ินมากกวาบริการท่ีจัดโดยรัฐบาลกลาง 
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4)  ทองถ่ินตองมีความสามารถทางดานการบริหารจัดการสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

5)  ทองถ่ินท่ีดีตองพรอมท่ีจะใหประเมินและตรวจสอบได การควบคุมและการตรวจสอบ
ท่ีดีตองเปนการควบคุมและตรวจสอบจากประชาชนผูเปนเจาของทองถ่ิน ไมใชมาจากรัฐบาลกลาง 
 

2.3.2  รัฐธรรมนูญกับการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
เจตนารมณสําคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญ 2550  คือ การกระจายอํานาจจากราชการ

บริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค และสวนภูมิภาคไปสูทองถ่ิน จึงมีบทบัญญัติท่ีชัดเจน โดยสรุป
ดังนี้  

1)  รัฐตองใหอิสระแกทองถิ่น  ตามหลักการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน การกํากับดูแลจะทําเทาท่ีจําเปนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

3)  ใหมีคณะกรรมการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจในรูปไตรภาคี ทํา
หนาท่ีกระจายอํานาจหนาท่ีและจัดสรรรายได ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยตนเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจหนาท่ีและรายได
เพิ่มใหกับทองถ่ินเปนสําคัญ 

4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองประกอบดวยสภาทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งและ
คณะผูบริหารหรือผูบริหารทองถ่ิน ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนหรือความเห็นชอบ
ของสภาทองถ่ิน มีวาระราวละ 4 ป 

5)  ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถ่ินสามารถถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ออกขอบัญญัติทองถ่ินได 

6)  ใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินในรูปไตรภาคี  มีหนาท่ีใหมีความเห็นชอบ
ในการแตงต้ัง และใหพนจากตําแหนงของพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน 

7)  เพ่ิมอํานาจใหทองถ่ินมีหนาท่ีในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ท้ังนี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามที่รับมอบหมายไดเปน
อยางดี รัฐบาลควรสงเสริมในเร่ืองการกระจายอํานาจดังนี้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548ข: 4-5) 
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1)  การผลักดันเร่ืองการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานการณ
ในปจจุบันยังพบวาสวนราชการจํานวนมากยังคงตองการท่ีจะรักษาสถานภาพของตนโดยการไม
สนับสนุนการถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจท่ีกําหนดข้ึน โดยพยายามอางวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมมีความพรอม หรือไมมีความสามารถ การผลักดันของรัฐบาลในเร่ือง
ดังกลาวอยางจริงจังจึงเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง นอกจากน้ี การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงานในสวนราชการกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดความเขาใจใหมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะจัดบริการสาธารณะในชุมชนได อาจมีสวนสนับสนุนใหการ
ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความราบล่ืนตามแผนท่ีกําหนดได 

2)  การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีขาราชการ
และบุคลากรของสวนราชการจํานวนมากมีความกังวลในการถายโอนไปสูองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินก็คือระบบการบริหารงานบุคคลในระดับทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้ขาดความม่ันใจวาจะไดรับ
การดูแลภายใตระบบคุณธรรม (Merit System) ท่ีจะทําใหขาราชการที่ถายโอนไปสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีโดยท่ีไมถูกกล่ันแกลงจากนักการเมืองทองถ่ิน ไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงานตาม
ความรูความสามารถ ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสมกับหนาท่ีการงานและความรู
ความสามารถ  ความไมชัดเจนเชนนี้ยอมเปนอุปสรรคสําคัญตอการถายโอนบุคลากรและตอการ
กระจายอํานาจในภาพรวม และถือเปนประเด็นเรงดวนท่ีควรมีการกําหนดแนวนโยบายใหมีความ
ชัดเจนในระยะเวลาอันส้ันนี้ 

นอกจากนี้บุคลากรฝายประจําซ่ึงหมายถึงพนักงานเทศบาลท่ีมาจากการแตงตั้ง
บางสวนเขาสูตําแหนงโดยระบบอุปถัมภ เชน เปนเด็กฝากของฝายการเมือง หรือหัวคะแนน ยิ่งไป
กวานั้น พนักงานเทศบาลมีลักษณะเปนขาราชการของประเทศมิใชของทองถ่ิน มีการขอโอนยายไป
มาเพ่ือเล่ือนระดับกันอยูตลอดเวลา ความผูกพันกับทองถ่ินมีไมมากเทาท่ีควร (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2546: 106) 

3)  การพัฒนาขีดความสามารถทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยางตอเนื่องภายใตขอจํากัดทางการ
คลัง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเรงพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีทองถ่ินใหไดอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย นอกจากนี้จําเปนตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชจายและการบริหาร
โครงการตางๆเพื่อใหเกิดความประหยัดและคุมคา  โดยอาจใชวิธีการบริหารงานสมัยใหมเขามา
ชวยดําเนินการ เชน การจางเหมาภาคเอกชนใหเขารวมจัดบริการสาธารณะ การเกณฑแรงงาน
ชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ ฯลฯ เปนตน วิธีการเหลานี้จะชวยประหยัดคาใชจายขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินลงได และยอมทําใหมีเงินงบประมาณเหลือมากพอในการจัดบริการสาธารณะ
ไดอยางยั่งยืน  
 

2.3.3  ความหมายของการปกครองทองถ่ิน 
ความมุงหมายของการมีองคการหรือหนวยงานโดยใหมีการปกครองตนเองในระดับ

ทองถ่ินนั้น สืบเนื่องมาจากวัตถุประสงคทางดานการปกครองของรัฐท่ีมุงท่ีจะกระจายอํานาจใหแก
องคการหรือหนวยงานเพื่อทําการปกครองตนเอง ลดการบริหารงานของรัฐเพื่อท่ีรัฐจะไดมุง
บริหารงานในระดับชาติท้ังในดานความม่ันคงหรือการตางประเทศเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
สวนรวม ในบรรดาผูสนับสนุนแนวความคิดใหมีการปกครองตนเองในระดับทองถ่ิน (Local Self 
Government) นั้น สวนใหญเนนถึงความจริงท่ีวา “รัฐบาลกลางไมสามารถสอดสองดูแลและ
จัดบริการสาธารณะใหกับทองถ่ินไดอยางถูกตองและเพียงพอ” หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่ง ถารัฐบาล
กลางมอบอํานาจใหทองถ่ินไดมีการปกครองตนเองแลว องคการบริหารสวนทองถ่ินก็จะสามารถ
จัดบริการสาธารณะใหตรงกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดดีกวาการจัดบริการให
ประชาชนในทองถ่ินโดยสวนกลาง เพราะแตละทองถ่ินยอมมีความตองการท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมอันเปนลักษณะเฉพาะตัวของทองถ่ิน อาทิเชน ความแตกตางทางสังคมและ
วัฒนธรรมหรือประเพณีนิยมทางประวัติศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ความไดเปรียบและเสียเปรียบ
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนข้ันหรือระดับของการพัฒนาและปจจัยอ่ืนๆ ดังจะเห็นไดจากคํากลาวของ 
Lewis (1958 อางถึงใน ชูศักดิ์ เท่ียงตรง, 2520: 1) ที่วา “ถาประเทศดอยพัฒนาตองการจะพัฒนา
เศรษฐกิจใหสําเร็จ ส่ิงแรกท่ีตองทําคือ การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการปกครอง โดยใหหมูบาน
และอําเภอท่ีหางไกลความเจริญไดมีการปกครองตนเอง และแนวความคิดในหมูนักรัฐศาสตรซ่ึง
เล่ือมใสในลัทธิเสรีนิยม สนับสนุนการปกครองตนเองของทองถ่ินตามทัศนะท่ีวาเปนการ
สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการปกครองตนเองและเปนรากฐานในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย สอนใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการ
บริหาร เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนตอสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับและปกปอง ซ่ึงจะเปน
เคร่ืองมือท่ีดีในการพัฒนาการเมืองระดับชาติตอไป (ประหยัด หงษทองคํา และคณะ, ม.ป.ป.: 14) 

การปกครองทองถ่ิน (Local Government) เปนรูปแบบของการปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึง
ชุมชนนั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ จํานวนประชากรหรือขนาดพื้นท่ี (โกวิทย  พวง
งาม, 2548: 29-30) เปนรูปแบบการปกครองที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการ
ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองคการทําหนาท่ีปกครองทองถ่ินโดยคนในทองถ่ินนั้นๆ 
องคการนี้จัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการ
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ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได (ประทาน  คงฤทธิศึกษากร, 2534: 11) เพื่อ
วัตถุประสงคในอันท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินไดมีโอกาสเรียนรู และดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการ
ปกครองตนเอง เพื่อสนองตอบความตองการและแกปญหาดวยตัวของตนเอง การกระจายอํานาจ
ปกครองใหประชาชนในทองถ่ินปกครองตนเองดังกลาว โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตย
แลว ถือวาเปนผลดีแกการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยสวนรวม และเปนการใหการศึกษา
ทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนดวยการปฏิบัติดวยตนเอง ยอมจะเปน
การศึกษาท่ีไดผลอยางแทจริง (ประหยัด หงษทองคํา และพรศักดิ์ ผองแผว, 2529: 40) และจาก
ความหมายตางๆ ขางตนสามารถสรุปหลักการปกครองทองถ่ินไดสาระ สําคัญดังนี้ 

2.3.3.1  การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดาน
ความเจริญ จํานวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เชน หนวยการปกครองทองถ่ินของไทยจัดเปน
กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และ
เมืองพัทยาตามเหตุผลดังกลาว 

2.3.3.2  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามความเหมาะสม กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีขอบเขต
พอสมควรเพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินอยาง
แทจริง หากมีอํานาจมากเกินไปไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐ
อธิปไตยเองเปนผลเสียตอความมั่นคงของรัฐบาล อํานาจของทองถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ รวมท้ัง
นโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะ
เหมาะสม 

2.3.3.3  หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะ
ดําเนินการปกครองตนเอง มีสิทธิตามกฎหมายแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1)  หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ขององคการปกครองทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพื่อใชบังคับ
ประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ เชน ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ เปนตน 

2)  สิทธิท่ีเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนด
งบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้นๆ 

2.3.3.4  องคกรท่ีจําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง  องคกรท่ีจําเปนของ
ทองถ่ิน จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคกรฝายบริหารและองคกรฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครอง
ทองถ่ินแบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือ
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ในแบบมหานคร คือกรุงเทพมหานครจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานคร
เปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน 

2.3.3.5  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน จากแนวความคิด
ท่ีวาประชาชนในทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหา และวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการ
ปกครองทองถ่ินจึงจําเปนตองมีคนในทองถ่ินมาบริหารงานเพื่อใหสมเจตนารมณและความตองการ
ของชุมชนและอยูภายใตการควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากน้ันยังเปนการฝกให
ประชาชนในทองถ่ินเขาไปในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย (อุทัย หิรัญโต, 
2523: 2)  
 

2.3.4  ความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน 
อมร  รักษาสัตย และคณะ (2543: 177-178) ไดกลาวถึงความสําคัญของการปกครองสวน

ทองถ่ินไวดังนี้  
1)  การจัดระเบียบการปกครองของชุมชนที่มีอาณาเขตแนนอน แตไมมีอํานาจ

อธิปไตยหรืออิสระไปจากรัฐ หมายความวาการปกครองสวนทองถ่ินตองกําหนดอาณาเขตการ
ปกครองแนนอน เพื่อทราบพื้นท่ีรับผิดชอบและปองกันการทํางานซํ้าซอนพื้นท่ีหนวยการปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน (บางประเทศยอมใหมีพื้นท่ีซํ้าซอนหรืออาจแบงกันทํา) 

สวนท่ีวา “ไมมีอํานาจอธิปไตยหรือเปนอิสระไปจากรัฐ” นั้นก็เพราะแมวาการ
ปกครองทองถ่ินจะมีอาณาเขตปกครองท่ีแนนอน มีจํานวนประชากรที่มีความหนาแนนพอสมควร
อาศัยอยูในเขตพื้นที่ปกครอง รวมท้ังมีองคกรนิติบัญญัติและบริหารเพื่อดําเนินกิจกรรมของทองถ่ิน
เองก็ตาม แตก็ไมสามารถดําเนินกิจกรรมบางอยาง ซ่ึงเปนหนาท่ีของรัฐได เชน ในดานการปองกัน
ประเทศและนโยบายการตางประเทศ โดยเฉพาะการเงินการคลังของชาติ เปนตน กลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ การปกครองทองถ่ินแมจะมีอํานาจอิสระในการปกครองและแกปญหาของทองถ่ินดวยตนเอง
แตก็ยังเปนสวนหนึ่งของรัฐ 

2)  การมีฐานะเปนนิติบุคคล กลาวคือ มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะออกขอบัญญัติและ
จัดต้ังองคกรท่ีจําเปนเพื่อจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมทองถ่ินดวยตนเอง โดยไมตองขอความยินยอมจาก
หนวยงานภายนอก เชนเทศบาลก็มีอํานาจออกเทศบัญญัติ สุขาภิบาลตราเปนขอบังคับและองคการ
บริหารสวนจังหวัดออกเปนขอบัญญัติจังหวัดเปนตน 

3)  การมีความเปนอิสระในดานตางๆที่จําเปนเพื่อดําเนินกิจกรรมของทองถ่ิน โดยเฉพาะ
ในดานการคลังทองถ่ิน (Local Finance) คือ จัดหารายไดเพ่ือนํามาใชในทองถ่ิน การบริหารงาน
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บุคคลของทองถ่ิน (Local Personal Management) และการตัดสินใจโดยท่ัวๆไปในกิจกรรมของ
ทองถ่ิน (Local Decision Making) 

4)  ปราศจากการควบคุมจากภายนอก แตอาจอยูในกํากับดูแลของรัฐกลาง หรือตัวแทน
ของรัฐกลาง  แตท้ังนี้ตองเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประเทศชาติเทานั้น 

นอกจากนี้อมร รักษาสัตย และคณะ (2543: 182-184) กลาววา การปกครองสวนทองถ่ิน
ของไทยมีปญหาดังนี้   

1)  ความรูความเขาใจและการปลูกฝงจิตสํานึกของประชาชนในทองถ่ิน ในปจจุบัน
แมประชาชนในทองถ่ินโดยท่ัวไปจะมีการศึกษาสูงข้ึนและความสนใจในการปกครองสวนทองถ่ิน
ของประชาชนมีมากข้ึน แตความรูความเขาใจและจิตสํานึกของประชาชนในทองถ่ินยังไมอยูใน
ระดับท่ีพอเพียงเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจและจิตสํานึกของประชาชนเก่ียวกับ
ความสําคัญและความจําเปนของการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปดโอกาสใหราษฎรในทองถ่ินได
แกปญหาและสรางความเจริญของทองถ่ินดวยตนเอง ความสําคัญของการเขามามีสวนรวมท้ัง
ทางตรงและทางออมในการปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดวยการสมัครรับเลือกต้ังในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือการไปใชสิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีมีความรูความสามารถไปบริหารทองถ่ินแทน
ตน เปนตน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมักปรากฎเปนขาวอยูเสมอวาการเลือกตั้งในระดับทองถ่ิน
โดยท่ัวไปมีการซ้ือสิทธิขายเสียงกันมากและในอัตราคอนขางสูงไมแพการเลือกตั้งในระดับชาติ 
การบริหารงานก็จะมีคอรัปช่ันและขาดประสิทธิภาพมาก 

2)  การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินในทองถ่ินอาจกระทําไดหลายรูปแบบท้ัง
ทางตรงและทางออม เชน การสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาหรือผูบริหาร การไปใชสิทธิออก
เสียงเลือกต้ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การชวยพรรคหรือกลุมการเมืองในการรณรงคหา
เสียงเลือกต้ัง ความสนใจติดตามขาวสารการเมืองทองถ่ิน และการเสียภาษีใหแกทองถ่ินอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย เพื่อนําไปใชจายในการพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 

ท้ังนี้โดยทั่วไปกลาวไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินยังอยูในระดับ
คอนขางนอย สวนหนึ่งเปนเพราะเนื่องมาจากปญหาความรูความเขาใจและจิตสํานึกของประชาชน
ในทองถ่ิน โดยเฉพาะผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีไปลงคะแนนเสียงในการเลือกต้ังระดับชาติมีเปอรเซ็นตสูง
กวาการเลือกต้ังระดับทองถ่ินมาก ในตางจังหวัดเองแมเปอรเซ็นต การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
ในทองถ่ินจะสูงกวาผูไปใชสิทธิในเมืองใหญๆ เชน กทม. แตการเลือกต้ังระดับทองถ่ินกลับมีขาว
การซ้ือสิทธิขายเสียงคอนขางมากกวาในเมืองใหญๆเชน กทม. เปนตน 

3)  ทัศนคติและพฤติกรรมของขาราชการที่ทําหนาท่ีท่ีกํากับดูแลทองถ่ิน ในปจจุบัน
แมทัศนคติและพฤติกรรมของขาราชการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีตอ
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ทองถ่ินจะเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน แตก็เปนท่ียอมรับกันวายังมีขาราชการซ่ึงทําหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลทองถ่ินจํานวนไมนอยท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในทางลบ คือมองวาประชาชนในทองถ่ินฉลาดนอยกวายังไมพรอมและไมสามารถ
พึ่งตนเองไดจําเปนตองไดรับความชวยเหลือประคับประคองจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ผลของ
ทัศนคติเชนวานี้ก็คือทําใหขาราชการดังกลาวปฏิบัติตอประชาชนและเจาหนาท่ีทองถ่ินในฐานะท่ี
ดอยกวาและชวยตนเองไมได ท่ีเปนเชนนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของประเพณีการปกครอง
ของไทยในสมัยกรุงสุโขทัยท่ีถือลัทธิการปกครองแบบ “บิดาปกครองบุตร” (Paternalism) 

ปญหาทัศนคติและพฤติกรรมดังกลาวขางตนนี้นับเปนอุปสรรคสําคัญตอการปฏิรูป
การเมืองในระดับทองถ่ิน 

4)  ความเปนอิสระของทองถ่ินในดานตางๆตามหลักการและความเปนจริงดังได
กลาวมาแลววาในทางหลักการองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความอิสระคอนขางมากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไดวางหลักการใหความเปนอิสระแกทองถ่ินเปนอยางมาก แตก็
ยังเปนหลักการท่ีตองมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ิน
มารองรับอีกหลายฉบับ  ยิ่งกวานี้ในทางปฏิบัติในปจจุบันอํานาจอิสระของทองถ่ินยากท่ีจะบังเกิด
ผลอยางจริงจัง เชน ในหลักการทองถ่ินมีความเปนอิสระในดานการเงิน การคลัง แตในทางความ
เปนจริงทองถ่ินไมมีอํานาจอยางเพียงพอท่ีจะเก็บภาษีในทองถ่ินเพื่อนํามาใชจายในทองถ่ินเอง 
อํานาจจัดเก็บภาษีทองถ่ินก็มีจํานวนนอยมากตองอาศัยเงินอุดหนุนท่ีสวนกลางจัดสรร แมแต
เทศบาลซ่ึงเปนหนวยการปกครองตนเองของทองถ่ินท่ีมีอํานาจอิสระมากท่ีสุด (ยกเวนกทม.) 
มากกวารอยละ 50 ยังไมสามารถพึ่งตนเองในทางการเงินไดตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐ ยิ่งถาเปน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซ่ึงเปนหนวยการปกครองตนเองของทองถ่ินหนวยเล็กท่ีสุดแลว
ก็ยิ่งไมอยูในฐานะท่ีจะพึ่งตนเองไดภายใตระบบปจจุบัน 

5)  การเตรียมพรอมดานเจาหนาท่ีทองถ่ิน หากศึกษาประวัติการกระจายอํานาจการ
ปกครองทองถ่ินของไทยก็จะพบวาไมมีการวางแผนหรือเตรียมพรอมสําหรับการกระจายอํานาจมา
กอน (Unplanned Changes) กลาวคือสวนหน่ึงไดรับอิทธิพลคือแบบอยางจากตางประเทศและอีก
สวนหนึ่งซ่ึงนับวาเปนสวนท่ีสําคัญยิ่งตอการปฏิรูปการปกครองสวนทองถ่ินก็คือ รัฐบาลไดรับการ
เรียกรองและกดดันจากกลุมตางๆ เชนกลุมนักการเมือง นักวิชาการ องคกรเอกชน นิสิตนักศึกษา
และประชาชนผูสนใจในการปฏิรูปทางการเมืองโดยท่ัวไปจนนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนข้ึน 

ท้ังนี้ ผลท่ีตามมาคือมีการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมิไดมีการวางแผน
เตรียมพรอมเพื่อรับภารกิจใหมของทองถ่ินมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเจาหนาท่ีของทองถ่ิน 
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เชน การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ใหมีอํานาจอิสระในการบริหารทองถ่ิน
คอนขางมาก ท้ังๆท่ีทองถ่ินยังขาดแคลนเจาหนาท่ีตางๆเพ่ือมารับภารกิจใหม เชน เจาหนาท่ีดาน
บัญชีและการเงิน เจาหนาท่ีวิเคราะหแผนโครงการและบริหารโครงการ เปนตน จึงมักเปนขาวเสมอ
วา อบต.สวนใหญบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ใชจายงบประมาณไมประหยัดและมีการทุจริต
คอนขางมาก ฉะนั้นปญหาเร่ืองการเตรียมพรอมดานเจาหนาท่ีทองถ่ินจึงสมควรจะไดรับการแกไข
โดยเรงดวน ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไดเปดชองทางไวแลวในมาตรา 284  ในเร่ืองนี้ ชลอ ธรรมศิริ 
(2531: 64)  ใหความเห็นวาอัตรากําลังท่ีถูกกําหนดใหอยูภายในกรอบของการเพ่ิมอัตรากําลังอยาง
จํากัด ในขณะท่ีงานไดขยายตัวออกไป แตอํานาจหนาท่ีกลับถูกจํากัดอยูเชนเดิม การไมกระจาย
อํานาจอยางแทจริง และเน่ืองจากกฎระเบียบข้ันตอนตางๆในการทํางานท่ีลาชา จึงทําใหงานขาด
ประสิทธิภาพ 

โดยสรุปคือ การพิจารณาปญหาศักยภาพของเทศบาลนั้น ตองพิจารณาถึงโครงสรางอํานาจ
หนาท่ี ระบบพฤติกรรมและทัศนคติ รวมท้ังตองพิจารณาถึงความสมดุลระหวางเปาหมายในการ
ทํางานของเทศบาลกับอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เชนเดียวกับประทาน คงฤทธิศึกษากร 
(2531: 66-67)ไดช้ีใหเห็นถึงปญหาท่ีสําคัญ 2 ประการ ในเรื่องศักยภาพและประสิทธิภาพของ
เทศบาล อันไดแก 

ประการแรก ส่ิงท่ีเปนตัวถวงศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแกรายไดท่ีไม
พอเพียง การท่ีประชาชนไมเขาใจและไมมีสวนรวม และเร่ืองการครอบงําทางการเมือง เปนตน 

ประการท่ีสอง เร่ืองของการใชศักยภาพที่มีอยูไมถูกทาง หรือไมเอ้ืออํานวยโดยตรง
ตอการใหบริการตามหนาท่ีของเทศบาล เชนการใหเทศบาลทํางานสารพัดอยางของทางจังหวัด เปน
ตน 

นอกจากนี้ ยังเกี่ยวกับเร่ืองของโครงสรางและรูปแบบของเทศบาลซ่ึงฝายบริหาร สภา
เทศบาล และขาราชการประจําตองสมานฉันทกัน และยังเกี่ยวของกับเร่ืองของ “บารมีของเทศบาล” 
อันมีปจจัยเร่ืองตัวบุคคล และเงินเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับชลอ ธรรมศิริ (2531: 64) 
ท่ีมองถึงปญหาศักยภาพของเทศบาลมาจากโครงสรางสรางของเทศบาลที่ถูกกําหนดโดยกฎหมายท่ี
เปนรูปแบบท่ีกําหนดตายตัวใหมา การจะปรับโครงสรางของเทศบาลเพื่อความยืดหยุนในการท่ีจะ
พัฒนาไปตามกิจกรรมของเทศบาล เพื่อผลดีในทางปฏิบัตินั้นกระทําไดยากมาก ตลอดจนมีขอ
ขัดแยงตางๆมากมาย เชน การจะขยายเขตเทศบาลก็ถูกทักทวงจากสภาจังหวัด กํานัน ผูใหญบาน 
เพราะสูญเสียอํานาจผลประโยชน เปนตน 

สําหรับแนวทางแกไขเพ่ือใหเทศบาลมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการใหบริการมาก
ข้ึนนั้น ประทาน คงฤทธิศึกษากร เสนอแนะไว 4 ขอคือ 
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ประการแรก ปรับปรุงหนาท่ีของเทศบาลใหม ใหอยูในขอบเขตท่ีเทศบาลใหอยูใน
ขอบเขตท่ีเทศบาลสามารถกระทําได ส่ิงท่ีเกินความสามารถควรใหเอกชนรับสัมปทานไปทํา 

ประการท่ีสอง ปรับปรุงตัวบุคคลใหมีเกียรติภูมิ ใหมีการพัฒนาขีดความสามารถ 
(ศักยภาพ) ท่ีถูกตอง และจัดโครงสรางใหฝายการเมืองและขาราชการประจําปฏิบัติงานรวมกันอยาง
สมานฉันท ส่ิงนี้จะเปนการสรางบารมีใหแกเทศบาล 

ประการท่ีสาม ปรับปรุงการเก็บรายไดใหมากข้ึน เปนธรรม และครอบคลุม 
ประการท่ีส่ี ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีศูนยการบังคับบัญชาท่ีแนชัด ทํางานเปน

ทีมเพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จแกประชาชนมีประสิทธิภาพ 
การปกครองทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพจะเปนฐานอันแข็งแกรงของระบอบประชาธิปไตยใน

ระดับชาติ ทําใหระบอบประชาธิปไตยไมหกลมและถูกแทรกแซงดวยระบอบอํานาจนิยม และถา
หากรัฐบาลระดับชาติตัดสินใจผิดในบางเร่ืองเชน การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนแกบานเมืองจะมีจํากัด เพราะบทบาทของรัฐบาลกลางมีจํากัด สังคมมีการกระจายอํานาจมาก 
ทองถ่ินเขมแข็ง สามารถแกไขปญหาไดหลายดานในระดับลาง (ธเนศวร เจริญเมือง, 2542: 12) 
 

2.3.5  การปกครองทองถ่ินรูปแบบเทศบาล 
แนวความคิดในการจัดปกครองทองถ่ินในประเทศไทยมีข้ึนคร้ังแรกในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงพระองคทรงปฏิรูประเบียบวิธีการบริหารราชการ
แผนดินท่ีปฏิบัติอยูเดิมเสียใหมเพื่อใหทันกับนานาอารยประเทศ นอกจากนี้พระองคยังทรงมี
พระราชดําริท่ีจะใหประชาชนพลเมืองเขามีสวนรวมในการปกครองประเทศอีกดวยเพื่อใหเปนไป
ตามทัศนคติใหมของระบบการปกครองแบบตะวันตก อันเปนผลสืบเนื่องจากการที่พระองคได
เสด็จทอดพระเนตรกิจการปกครองตางๆ ในทวีปยุโรป (จักรกฤษณ  นรนิติผดุงการ, 2506: 278) 

การปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลท่ี 5 นอกจากมุงแกปญหาการขาดเอกภาพและความ
ม่ันคงของประเทศดวยการรวมอํานาจบริหารแลว ยังมุงแกปญหาการใหบริการสาธารณะให
สามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบอีกดวย ตอมามีการตรากฎหมายการปกครองทองถ่ินข้ึนใช
ดังเชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงมี 5 ฉบับ และตางก็แสดงใหเห็นวิวัฒนาการของการปกครองทองถ่ิน
ไทยไดอยางชัดเจน และท้ังในสวนท่ีสืบทอดเอกลักษณทางความคิดของการปกครองทองถ่ินไทย 
และสวนท่ีนําความคิดจากตางประเทศมาปรับปรุงผสมผสานใหเหมาะสมกับสภาพการเมือง การ
บริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของไทย (พรชัย รัศมีแพทย, 2535: 2) 

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินของไทยนั้นเร่ิมมีคร้ังแรกในป พ.ศ.2440 โดย
พระราชบัญญัติสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 บังคับใชในกรุงเทพฯ (ไพบูลย ชางเรียน, 2516: 13)  
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และตอมาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดกราบบังคมทูลวา เห็นสมควรจัดการสุขาภิบาลข้ึนท่ี
ตําบลทาฉลอมเปนการทดลอง ถาจัดไดสําเร็จจะจัดท่ีอ่ืนตอไปก็จะงายข้ึน สําคัญอยูท่ีวาราษฎร
เขาใจและมีความนิยมในประโยชนของการสุขาภิบาล ในท่ีสุดไดมีการประกาศพระบรมราช
โองการจัดต้ังสุขาภิบาลทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) และตอมาขยายการจัดต้ังสุขาภิบาลตามหัว
เมืองตางๆใน ร.ศ. 127 (พ.ศ.2451) ข้ึน พระราชบัญญัติจัดสุขาภิบาล ร.ศ. 127 แบงสุขาภิบาล
ออกเปน 2 ประเภทคือ สุขาภิบาลเมือง จัดต้ังในทองท่ีเมืองท่ีมีความเจริญมาก และสุขาภิบาลตําบล 
จัดต้ังในทองท่ีซ่ึงเปนท่ีชุมชนมากอยูในเฉพาะตําบล การจัดต้ังสุขาภิบาลเปนหนาท่ีของขาหลวง
เทศาภิบาล จะไดปรึกษาหารือกับกํานันผูใหญบานเปนหัวหนาราษฎรในทองถ่ินนั้นๆ เม่ือ
เห็นสมควรจัดการสุขาภิบาลในทองท่ีใด ใหขาหลวงเทศาภิบาลมีใบบอกกราบถวายบังคมทูล ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดการสุขาภิบาลทองท่ีนั้น (ประหยัด หงษทองคํา, 2526: 42-43) 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 ไดตราธรรมนูญลักษณะปกครองนคราภิ
บาล พ.ศ. 2461 และกฎธานิโยปการ พ.ศ. 2465 ซ่ึงเปนเร่ืองของเมืองจําลองช่ือ “ดุสิตธานี” เพื่อสอน
วิธีจัดการปกครองในรูปเทศบาล อันเปนพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยาง
ประเทศอังกฤษ (พรชัย รัศมีแพทย, 2535: 5) ดุสิตธานีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย มีนคราภิ
บาลเปนผูปกครอง มีผูแทนราษฎรท่ีราษฎรเลือกตั้งเขามา เรียกวา “เชษฐบุรุษ” มีการประชุมเปน
คร้ังคราว มีพรรคการเมือง มีหนังสือพิมพ มีการไฟฟา การสาธารณสุข การไปรษณีย การภาษีอากร 
และมีทุกอยางท่ีประชาธิปไตยจะพึงมี รวมทั้งมีรัฐธรรมนูญแหงดุสิตธานีดวย (กรมการปกครอง, 
2527: 8) 

ในธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช 2461 และพระ
ราชกําหนดเพิ่มเติมและแกไขธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พระพุทธศักราช 
2461 ปรากฎตําแหนงสําคัญสองตําแหนงดวยกัน คือ ตําแหนงนคราภิบาล และตําแหนงเชษฐบุรุษ 
โดยตําแหนงนคราภิบาลนั้นเทียบไดกับตําแหนงผูวาราชการแหงเมืองซ่ึงเปนฝายบริหารของ
ทองถ่ิน สวนตําแหนงเชษฐบุรุษนั้นเทียบไดกับตําแหนงสมาชิกสภาแหงเมืองทําหนาท่ีควบคุมฝาย
บริหารอีกช้ันหนึ่ง ซ่ึงประเด็นท่ีจะหยิบยกข้ึนมาพิจารณาในท่ีน้ีก็คือ การเลือกต้ังบุคคลที่จะเขามา
ดํารงตําแหนงท้ังสองซ่ึงสะทอนแนวความคิดพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ออกมาไดเปนอยางดี แนวความคิดดังกลาวไดแก 

ประการแรก แนวความคิดท่ีวาการท่ีผูใดจะเขามาทําหนาท่ีแทนคนหมูมากหรือ
มวลชนนั้น มิใชเร่ืองท่ีบุคคลผูนั้นจะเขามาสมัครดวยตนเอง หากแตเปนเร่ืองท่ีผูอ่ืนจะตองเปนฝาย
เห็นหนวยกานของบุคคลผูนั้น อยากใหเขามาทําหนาท่ีแทนประชาชน แลวจึงเสนอใหผูนั้นเขามา
ทําหนาท่ีแทนตนดังกลาว 
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ประการสอง เม่ือบุคคลใดไดรับเลือกแลวปฏิเสธไมยอมทําหนาท่ีจะตองเสียคาปรับ
เปนเงิน 50 บาท ตามมาตรา 20 เวนแตจะมีเหตุอันควร ซ่ึงจะเปนการสะทอนใหเห็นวา การเขามา
ทํางานเพ่ือสวนรวมนั้นถือไดวาเปนหนาท่ีของพลเมืองท่ีดี การปฏิเสธจะทําไดตอเม่ือมีเหตุผลอัน
ควรเทานั้น มิฉะนั้นก็จะตองไดรับโทษ 

ประการท่ีสาม การเลือกตั้งผูท่ีจะเขามาบริหารทองถ่ินใด จะตองเลือกจากเจาบานท่ีมี
ภูมิลําเนาอยูในทองถ่ินนั้น ตามมาตรา 11 

ประการท่ีส่ี วาระการดํารงตําแหนง ไดรับการกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา 8 ให
มีระยะเวลาเพียงหนึ่งป ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ผูแทน ซ่ึงผูท่ีไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงทางการเมืองแตละคร้ังจะตองมีการกําหนดระยะเวลาไว
อยางชัดเจน และเม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ก็จะตองมีการเลือกต้ังเพื่อหาคนใหมเขามา
ดํารงตําแหนงแทนตอไปเพียงแตระยะเวลาที่กําหนดไว 1 นั้นอาจจะส้ันเกินไป 

ประการท่ีหา การท่ีมีการแยกหนาท่ีระหวางนคราภิบาลซ่ึงทําหนาท่ีทางดานบริหาร 
เปนผูปกครองกับเชษฐบุรุษซ่ึงทําหนาท่ีเปนกรรมการที่ปรึกษาในสภาของนคราภิบาล และเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงหลักการแบงแยกอํานาจ ซ่ึงไมตองการใหมีการรวมศูนยของอํานาจไวท่ีบุคคลคน
เดียวซ่ึงอาจนําไปสูการปกครองแบเผด็จการได 

ท้ังนี้ เห็นไดวาหลักการสําคัญๆ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ก็ไดมี
ปรากฏใหเห็นในธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช 2461 นี้
แลว แตเปนท่ีนาเสียดายวา หลักการดังกลาวมิไดนํามาใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหโอกาสอัน
ดีของการท่ีจะพัฒนาประชาธิปไตยตองสูญเสียไป (บุญศรี มีวงศอุโฆษ, 2542: 103-104)  

ท้ังนี้ พระราชประสงคอันแนวแนของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงจัดใหมี
การปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลขึ้นนั้น อาจยืนยันไดจากหลักฐานการพระราชทาน
สัมภาษณแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพ The New York Time ฉบับประจําวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2474 มี
ความตอนหนึ่งวา (ประหยัด หงษทองคํา และคณะ, 2529: 19) 

 
เรากําลังเตรียมการออกพระราชบัญญัติเทศบาลข้ึนใหม เพื่อทดลองเก่ียวกับสิทธิ
เลือกต้ังภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ ประชาชนจะมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
เทศบาล….ขาพเจาเห็นวาสิทธิการเลือกต้ังของประชาชนควรจะเร่ิมตนท่ีการ
ปกครองทองท่ีในรูปเทศบาล ขาพเจาเช่ือวาประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงใน
กิจการของทองถ่ิน เรากําลังพยายามใหการศึกษาเร่ืองนี้แกเขา ขาพเจาเห็นวาเปน
การผิดพลาด ถาเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภากอนท่ีประชาชนจะมีโอกาส
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เรียนรูและมีประสบการณอยางดีเกี่ยวกับการใชสิทธิ เลือกต้ังในกิจการปกครอง
ทองถ่ิน 
 
ตอมาเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสูระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยอยูใตกฎหมายไดมี
การตรารัฐธรรมนูญข้ึนใชบังคับในการบริหารประเทศ ในรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติใหสิทธิทางการ
เมืองแกประชาชนในการปกครองตนเอง  ในดานการปกครองสวนทองถ่ิน  คณะผูกอการ
เปล่ียนแปลงไดตรากฎหมายข้ึนมาฉบับหนึ่ง คือ “พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 
2476” ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีวางรากฐานการกระจายอํานาจปกครองใหแกทองถ่ินในรูป 
“เทศบาล” ข้ึนในประเทศไทย วัตถุประสงคในการจัดต้ังเทศบาลขึ้นตามนัยแหงกฎหมายน้ี มิไดมุง
แตเพียงท่ีจะใหเทศบาล เปนหนวยผลิตบริการตางๆ ใหแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังมุงผล
ในทางการเมืองโดยจะใชระบบเทศบาลนี้เปนสถาบันสอนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 ใหแพรหลายไปท่ัวประเทศในระยะเวลา
อันรวดเร็วอีกดวย ดังจะเห็นไดจากรูปรางเคาโครงขององคการเทศบาล ซ่ึงไดจําลองแบบมาจาก
หลักการปกครองระบอบรัฐสภาควบคุมมาใช โดยมีสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีรวมกันบริหาร
กิจการเทศบาล (กรมการปกครอง.  คณะกรรมการดําเนินงานฉลอง 50 ป เทศบาล 2527: 7) 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยมองวาการกระจายอํานาจสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78 ซ่ึงมีใจความสําคัญคือ “รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ิน
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตลอดท้ังโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมท่ัว
ประเทศ รวมท้ังการพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ 
โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น” 

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐจะตองดําเนินการกระจายอํานาจการปกครองไปสู
ทองถ่ินเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการปกครองหรือดูแลทองถ่ินของตนไดมาก
ข้ึน ซ่ึงเปนการแบงเบาภาระจากสวนกลาง แตการปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ยังเคยชินกับรูปแบบ
การรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลาง การปกครองทองถ่ินและแนวทางการกระจายอํานาจจึงยังไม
สัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควร มีพัฒนาการท่ีลาชา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของสังคมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเหตุผลสําคัญอีกประการคือประชาชนไทยยังมีทัศนคติท่ียังไม
สอดคลองกับหลักประชาธิปไตย โดยมองประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบ (form) ของการปกครอง
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เทานั้น แตมิไดมองวาเปนอุดมการณและเปนวิถีชีวิตสําหรับคนไทย (ปธาน สุวรรณมงคล, 2522: 
26)  

กลาวโดยสรุป การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ินมีมากข้ึน โดยจะเห็นไดจาก
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 284 ได
บัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ใหมีสาระสําคัญคือ การกําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษี
และอากรระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว 
ทําใหเกิดพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ออกมา โดยมี
สาระสําคัญท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดานรายได ดานการ
บริหารงานบุคคล เปนตน ซ่ึงทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในระบบการบริหารจัดการภายในองคการ 
เพราะบทบาท ภารกิจและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเพิ่มมากข้ึน 

เทศบาลในฐานะท่ีเปนนิติบุคคลไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหเทศบาลสามารถ
จัดเก็บภาษีไดบางสวน และมีการคัดเลือกและแตงต้ัง เจาหนาท่ีของทองถ่ินไดดวยตนเอง โดยมี
อํานาจในการปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมายรองรับ แตเทศบาลก็ยังขาดความเปนอิสระในการปกครอง
ตนเอง ยังมีการควบคุมจากสวนกลางท้ังในเร่ืองการใชจายงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การกําหนดช้ันเทศบาล เปนตน ปญหาดานงบประมาณท่ีไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถ่ิน ทําให
เทศบาลยังตองขอรับเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ทําใหสวนกลางควบคุมการดําเนินกิจกรรมของทาง
เทศบาล ดังนั้น หากรัฐมีความจริงใจในการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน รัฐควรใหทองถ่ินสามารถ
จัดเก็บรายไดของตนเองใหมากข้ึน เพื่อนํารายไดท่ีมาจากการจัดเก็บภาษี มาใชในการดําเนินกิจการ
และพัฒนาทองถ่ิน เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และมีสวนทําให
ประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของทองถ่ินมากข้ึน เพราะเงินภาษีท่ี
เก็บจากทองถ่ินนั้น เปนเงินภาษีของประชาชนในทองถ่ินเอง ประชาชนจึงมีความรูสึกหวงแหน 
และมีความเปนเจาของในทรัพยสิน ประชาชนจึงตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทองถ่ินในทุกรูปแบบ เปนการสรางความเขมแข็งใหแกทองถ่ิน และเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการ
พัฒนาทางการเมืองในระดับชาติ 

ท้ังนี้ จากโครงสรางและรูปแบบการปกครองทองถ่ินในปจจุบัน ผูวิจัยมองวาหลังจาก
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 ทําใหองคกร
ปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลมีรูปแบบโครงสรางในการบริหารใหม จากเดิมท่ีมีโครงสราง
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ขององคกรรูปแบบสภา-นายกเทศมนตรี ซ่ึงเปนการเลือกผูบริหารทองถ่ินโดยออม แตหลังจาก 
พรบ.ฉบับดังกลาว เทศบาลในประเทศไทยใชรูปแบบนายกเทศมนตรีเขมแข็งหรือ “the Strong 
Mayor Form” เปนรูปแบบที่มีการเลือกผูบริหารทองถ่ินโดยตรง ซ่ึงรูปแบบใหมนี้ทําใหผูบริหาร
ทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงานระบบใหมใหอํานาจแกนายกเทศมนตรี
มากข้ึนในการบริหารงาน หากเกิดความขัดแยงอยางหนักระหวางสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีสามารถใชอํานาจส่ังยุบสภาเทศบาลและตําแหนงของตน เพื่อใหประชาชนได
เลือกต้ังใหมอีกคร้ัง การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรงทําใหประชาชนทราบวาใครคือ
นายกเทศมนตรี สามารถใชพินิจพิจารณาตอนเลือกตั้งได ทําใหเกิดความใกลชิดและมีความสนใจ
ในการเมืองทองถ่ินมากข้ึน  เพราะหากนายกเทศมนตรีท่ีไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนละเลย 
เพิกเฉยตอปญหาท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม การเลือกต้ังคร้ังตอไป นายกเทศมนตรีอาจไมไดรับ
ความไววางใจใหเขามาบริหารทองถ่ินอีกก็ได ดังนั้นการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรงนี้ 
นายกเทศมนตรีตองมีการพบปะ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการสรางความ
รวมมือระหวางกันในแกไขปญหาและพัฒนาเพื่อใหทองถ่ินมีเจริญยิ่งข้ึน 

ผูบริหารทองถ่ินถือวามีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการทํางานของ
เครือขายกับทุกภาคสวนเปนอยางมาก เพราะฉะนั้นผูบริหารทองถ่ินซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี จะตองเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารงานทองถ่ินอยางมาก มีความพรอม
ในการถายโอนภารกิจจากสวนกลางทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
นอกจากนี้ผูบริหารทองถ่ินควรมีสํานึกในความเปนวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะหาก
ผูบริหารทองถ่ินบริหารงานทองถ่ินโดยขาดความชอบธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 285 ไดเปดชองใหประชาชนสามในส่ีของจํานวนประชาชนท่ีมาลงคะแนน
ท่ีมาใชสิทธิสามารถลงมติเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีประชาชนเห็นวา
ไมสมควรท่ีจะดํารงตําแหนง 

 
2.4  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาถึงการสรางเครือขายกับการเสริมสรางศักยภาพการ
ดําเนินงานของเทศบาล ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมไวดังตอไปนี้ 
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วรางคณา วงศมหาชัย (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของผูนําในการพัฒนาองคกร
ประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาองคกรประชาชนระหวางชุมชนของมูลนิธิพัฒนาอีสาน 
พบวากระบวนการในการพัฒนาองคกรประชาชนน้ันตองอาศัยบทบาทของผูนําท่ีแตกตางกันในแต
ละข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา ซ่ึงกระบวนการในการพัฒนาองคกรประชาชนท่ีสําคัญและ
นาสนใจมีอยู 3 ข้ันตอน คือ 

1)  ข้ันการกอต้ังของกลุม ตองอาศัยผูนําท่ีมีบทบาทในการเปนผูใหการศึกษาในลักษณะ
ของการใหขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนการกระตุนใหเห็นความสําคัญของการรวมกลุม 

2)  ข้ันการดําเนินการของกลุม ตองอาศัยผูนําท่ีมีบทบาทในการแผนผูบริหารโดยเปนผูวาง
ระเบียบแบบแผนในการดําเนินงานและการจัดการทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับงาน 

3)  ข้ันการพัฒนาขยายการเจริญเติบโตของกลุม ตองการผูนําในบทบาทผูบริหารในการเปนผู
ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ และการดําเนนิการของกลุมใหสอดคลองกับสถานการณเชน การเพิ่ม
ทุน เพิ่มสมาชิก และเพ่ิมกิจกรรม 

ตติยา เลาหตีรานนท (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาถึงลักษณะเครือขายการส่ือสารของ
กลุมอนุรักษเพลงและลีลาศสุนทราภรณ และบทบาทในการอนุรักษของกลุมและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
โดยการศึกษาใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก และสังเกตแบบไมมีสวน
รวม 

ผลการวิจัยพบวาการจัดต้ังกลุมอนุรักษฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยรวมในการพบปะและ
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับสุนทราภรณเพื่อการสืบสานการอนุรักษงานเพลงเหลานี้เอาไว ลักษณะเครือขาย
การส่ือสารของกลุมแบงออกเปน 4 ระดับคือ 1. กลุมผูนํา มีลักษณะการส่ือสารแบบวงลอ
ผสมผสานกับแบบทุกชองทาง 2. การส่ือสารระหวางกลุมผูนํากับสมาชิกเปนแบบวงลอ 3. ลักษณะ
การส่ือสารระหวางสมาชิกมีรูปแบบการส่ือสารแบบวงกลม 4. การส่ือสารระหวางกลุมอนุรักษกับ
บุคคลท่ัวไป มี 2 รูปแบบ คือแบบวงลอและแบบกระจาย 

สวนในเร่ืองบทบาทการอนุรักษก็แบงไดเปน 3 กลุมคือ 1. กลุมอนุรักษและผูนํามีบทบาท
ในการรวมกลุมบุคคลท่ีชื่นชอบและมารวมกันทํากิจกรรมเพ่ืออนุรักษเพลงสุนทราภรณ 2. กลุม
สมาชิก มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมที่ทางกลุมจัดข้ึนและเผยแพรสูคนใกลชิด 3. กลุมผูไม
เปนสมาชิก มี 2 กลุมยอยคือ ผูท่ีเกี่ยวของกับสุนทราภรณมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการแสดง
ดนตรีของวง การจัดกิจกรรมประกวดใหผูสนใจมีสวนรวม การจัดทําผลงานของวงสุนทราภรณ
และเผยแพรผลงานของวง สวนผูท่ีช่ืนชอบท่ัวไปมีบทบาทในการใหการสนับสนุนผลงานและ
กิจกรรมเม่ือมีโอกาส 
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อรอนันต วุฒิเสน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาการส่ือสารในการกอตัวและการขยาย
เครือขายของชมรมผูเล้ียงปลากระพงขาว และปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการรวมกลุมและการ
ดํารงอยูของชมรมผูเล้ียงปลากระพงขาว ใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก ผลการวิจัยพบวา 

1)  การส่ือสารในการกอตัวของกลุมผูเล้ียงปลากะพงขาว มี 3 ระยะ คือ (1) การกอรางสราง
กลุม (2) การติดตอกับหนวยงานรัฐ (3) การจัดต้ังเปนชมรม โดยใชการส่ือสารแบบสองทางที่ไม
เปนทางการและเปนทางการ ระหวางสมาชิกชมรมดวยกันและระหวางผูนําชมรมกับเจาหนาท่ีรัฐ 

2)  การส่ือสารในการขยายเครือขาย ประกอบดวย (1) การประสานระหวางกลุมตางๆ และ 
(2) การเช่ือมโยงกลุมตางๆเขาดวยกัน โดยการใชการส่ือสารแบบสองทางอยางไมเปนทางการและ
เครือขายการส่ือสารแบบทุกชองทาง 

3)  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการรวมกลุม ประกอบดวย (1) ความเปนสังคมเครือญาติ 
(2) ความเปนสังคมมุสลิม (3) ความเปนผูท่ีประสบปญหาเหมือนกัน (4) ความตองการไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐ 

4)  ปจจัยท่ีมีผลตอการดํารงอยูของชมรม  ประกอบดวย (1) ลักษณะเฉพาะของผูนําท่ีเปนคนดี 
ซ่ือสัตย สมาชิกใหความเคารพนับถือ กลาติดตอกับหนวยงานราชการและใฝรู (2) ลักษณะเฉพาะของ
สมาชิกท่ีมีความขยันขันแข็ง ใฝหาความรูและมีความสํานึกในความเปนกลุม (3) การมีสวนรวมใน
กิจกรรมของชมรม (4) การส่ือสารภายในชมรม (5) ปจจัยภายนอก คือ ความไมตองการไปประกอบอาชีพ
ท่ีประเทศมาเลเซีย การถูกพอคาคนกลางเอาเปรียบ และความตองการไดรับการสนบัสนุนจากรัฐ 

พรรณสิริ จิตรรัตน (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาลักษณะเครือขายของกลุมการเมืองทองถ่ิน
ในจังหวัดชลบุรี กระบวนการขยายกลุมและปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในกระบวนการรวมกลุม
ของกลุมการเมืองทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมแกนนําของเครือขาย และการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากหนังสือพิมพทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี 

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของเครือขายของกลุมการเมืองทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี เปน
เครือขายการสื่อสารแบบรวมศูนย มีนายสมชาย คุณปล้ืม เปนศูนยกลางสมาชิกกลุมเครือขาย
ประกอบดวยเครือญาติของนายสมชาย คุณปล้ืม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชลบุรี และผูนํา
ทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี โดยรูปแบบการส่ือสารแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การส่ือสารแบบไมเปน
ทางการ และการส่ือสารแบบเปนทางการ เปนเครือขายการส่ือสารท่ีมีการครอบงําสูง มีการรวมศูนย
สูง และมีความยืดหยุนนอย ไมเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลขาวสาร มีความสมดุลสูง และเปน
เครือขายปด  
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กระบวนการขยายกลุมประกอบไปดวย 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การปรากฎข้ึนของหัวหนา
กลุม ระยะท่ี 2 การกอตัวของกลุม ระยะท่ี 3 การขยายตัวของกลุม และระยะท่ี 4 กลุมท่ีเปนรูปธรรม
และมีแบบแผนชัดเจน 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในกระบวนการรวมกลุม ปจจัยหลัก คือ ผูนํากลุมและการ
จัดสรรผลประโยชนระหวางสมาชิก ปจจัยสนับสนุน คือ การสื่อสาร การพยายามจัดการความ
ขัดแยง ความเครงครัดในกฎระเบียบ โครงสรางเครือขายท่ีครอบคลุม และผลงานดานการพัฒนาท่ี
เปนรูปธรรม 

พนิดา  พูพิพิธ (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และศึกษามูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการสรางความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลเชิงปริมาณในการสนับสนุน มี
หนวยการวิเคราะห เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี ไดแกเทศบาล 16 แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล 65 แหง รวมท้ังส้ิน 81 องคกร ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี 69 
องคกร จาก 81 องคกร คือเปนรอยละ 85.19 ลักษณะความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสวนใหญ เปนรูปแบบท่ีเปนทางการคิดเปนรอยละ 43.21 คือมีหนังสือราชการที่เปนลาย
ลักษณอักษรใชเปนหลักฐานในการติดตอส่ือสารระหวางองคกร 

กลุมกิจกรรมความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีจํานวนกลุมมากที่สุด 
คือ กลุมกิจกรรมความรวมมือดานการบริการน้ําอุปโภค มีจํานวนท้ังหมด 19 กลุม คิดเปนรอยละ 
61.73 เปนกลุมท่ีเปนทางการ 12 กลุม และกลุมไมเปนทางการ 7 กลุม 

กลุมกิจกรรมความรวมมือท่ีมีจํานวนกลุมรองลงมาคือ กลุมกิจกรรมความรวมมือดานการ
ดูแลแหลงน้ํามีจํานวนท้ังหมด 10 กลุม เปนกลุมท่ีเปนทางการ 6 กลุม และกลุมไมเปนทางการ 4 
กลุม องคกรความรวมมือในการดูแลแหลงน้ําสวนใหญไมไดข้ึนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
องคกรใดองคกรหนึ่ง แตจะเปนองคกรกลางท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหมโดยเรียกวา “กลุมผูใชน้ํา” 

ท้ังนี้ กลุมกิจกรรมความรวมมือดานการบริการน้ําอุปโภค และกลุมกิจกรรมความรวมมือ
ดานการดูแลแหลงน้ํา เปนกลุมท่ีเกิดโดยมีผลสืบเนื่องมาจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทํา
สวนของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

กลุมกิจกรรมความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีจํานวนสมาชิกในกลุม
แตละกลุมมาก คือ กลุมกิจกรรมความรวมมือในการกําจัดขยะ มีจํานวนท้ังหมด 7 กลุมเปนกลุมท่ี
เปนทางการ 4 กลุม กลุมท่ีไมเปนทางการ 3 กลุม กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุด คือ กลุมการใช
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งานหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรีมี 13 องคกร ซ่ึงกิจกรรมความรวมมือในการกําจัด
ขยะสวนใหญเปนความรวมมือท่ีเกิดข้ึนระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีพื้นท่ีใกลเคียงกัน
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนผูใหบริการ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีงบประมาณ
มาก มีศักยภาพในการจัดหาสถานท่ีในการกําจัดขยะ สวนมากคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบเทศบาล 

กลุมความรวมมือในการบริการเคร่ืองจักรกล เปนกลุมท่ีเกิดจากการแกไขปญหาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็ก และขาดงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองจักรไวประจํา
หนวยงาน 

กลุมกิจกรรมความรวมมือดานกีฬามี 6 กลุม ลักษณะความรวมมือท่ีเปนทางการโดยการ
ดําเนินโครงการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการแตงต้ังบุคลากรจากแตละองคกร
เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานฝายตางๆ และต้ังงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

กลุมกิจกรรมความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากรมี 2 กลุม เปนกิจกรรมความรวมมือใน
การฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ซ่ึงเปนนโยบายของอําเภอสอยดาว ท่ีให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันจัด เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณ ผลพลอยได คือเครือขาย
ความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

กลุมกิจกรรมความรวมมือดานการดูแลปาไม เปนกลุมกิจกรรมท่ีตองอาศัยความรวมมือ
จากหลายฝาย เนื่องจากแนวเขตของปาไมครอบคลุมในหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตอง
อาศัยความรวมมือในการดูแลปาไมรวมกัน 

กลุมกิจกรรมความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม มี 3 กลุม เปนการสานตอประเพณีดั้งเดิม
ของชุมชนสถานท่ีในการจัดกิจกรรมสวนมากมักเปนวัดประจําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีบทบาทในการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีเง่ือนไขสําคัญ คือการประสบปญหารวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและปญหาดาน
งบประมาณขององคกร ท้ังการขาดงบประมาณ ความคุมคาในการลงทุนในบางกิจกรรม 

ผูวิจัยเห็นวาแนวคิด ทฤษฎีท้ังสามนี้มีความเกี่ยวพันกันและสามารถนํามาใชอธิบายไดเปน
อยางดี กลาวคืองานวิจัยเร่ืองนี้ศึกษาการสรางเครือขายกับทุกภาคสวนท่ีสงผลตอการเสริมสราง
ศักยภาพการบริหารของเทศบาลน้ัน แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายนั้นมีสวนอยางมาก เนื่องจากการสราง
เครือขายกับทุกภาคสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหสามารถดําเนินกิจการสาธารณะได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมากกวางบพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหสามารถพัฒนาทองถ่ินและสรางความเปนอยูท่ีดีใหกับ
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ประชาชนในทองถ่ินได ในสวนของแนวคิดผูนําและภาวะผูนํานั้น ผูบริหารทองถ่ินในฐานะท่ีเปน
หัวหนาของฝายบริหารและเปนผูนําในองคการ ซ่ึงบทบาทของผูนําเปนปจจัยหลักในการระบุถึง
ทิศทางขององคการ ผูนําตองเปนผูประสานงานโดยมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชานําไปปฏิบัติ 
มีทักษะในการจูงใจและบริหารผูใตบังคับบัญชาท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน เพ่ือใหงานสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามนโยบายท่ีกําหนดไว ดังนั้นบทบาทและ
หนาท่ีของผูนําจึงเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการบริหารงานเกิดความสัมฤทธิผล  

สําหรับแนวคิดการกระจายอํานาจน้ัน จากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 (ในขณะน้ัน) มาตรา 78 ไดบัญญัติวา “รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง” และมาตรา 284 ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใหมีสาระสําคัญคือ การกําหนดอํานาจ
หนาท่ีในการจัดระบบสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผลจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว ทําใหเกิดพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ออกมา โดยมีสาระสําคัญท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดานรายได ดานการบริหารงานบุคคล เปนตน ซ่ึงทําใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการภายในองคการ เพราะบทบาท ภารกิจและความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเพิ่มมากข้ึน สําหรับแนวคิดการปกครองทองถ่ิน ผูวิจัย
ไดอธิบายถึงบทบาทดานตางๆ ของหนวยการปกครองทองถ่ิน เชน บทบาทในดานการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปนตน นอกจากนี้โครงสรางของเทศบาลที่เกิดการเปล่ียนแปลง จาก
รูปแบบสภา-นายกเทศมนตรี (Council –Mayor Form) ซ่ึงเปนการเลือกผูบริหารทองถ่ินโดยออม มา
เปนรูปแบบนายกเทศมนตรีเขมแข็งหรือ “The Strong Mayor Form” เปนรูปแบบท่ีมีการเลือก
ผูบริหารทองถ่ินโดยตรงซ่ึงเปนผลมาจากพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 ดังนั้นผูบริหารทองถ่ินซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในพ้ืนท่ี จึง
ตองเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทองถ่ิน มีภาพลักษณของผูบริหารมืออาชีพมากกวา
นักการเมืองอาชีพเพราะผูบริหารทองถ่ินถือวามีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการ
ทํางานของเครือขายกับทุกภาคสวนเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายกับทุกภาคสวนท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับการบริหารงานทองถ่ิน ภายใตบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน จึงมีสวนเสริมสราง
ศักยภาพตอการบริหารงานของเทศบาลไดเปนอยางดี 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “เครือขายกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลใน

ประเทศไทย” ผูศึกษาไดใชกระบวนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยใชวิธี

การศึกษา ดังตอไปนี้ 

 

3.1  วิธีการศึกษาวิจัย 

 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษา 3 วิธีดังตอไปนี้ คือ 

1) การวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) แหลงขอมูลประเภทนี้ ไดแก เอกสารทาง

วิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เอกสารของทางราชการตางๆ เชน หนังสือสั่งการ

กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาเทศบาลประจําปและแผนพัฒนาเทศบาลประจํา 3 ป เอกสารและ

ส่ิงตีพิมพตางๆ ของเทศบาล รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน เพื่อใชประกอบ

ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ และใชอางอิงในการเขียนรายงานการวิจัย 

2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจาก

การสัมภาษณเปนหลัก ซ่ึงไดกําหนดกลุมเปาหมายคือนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล รวมทั้งสิ้น 

18 คน 

3) การสังเกตการณ ดูกระบวนการจริงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภายในชุมชน

ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ 

 

3.2  การเลือกพื้นท่ีศึกษา 

 

ผูวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเปนภูมิภาคที่มีขนาดใหญและ

มีหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นและจํานวนประชากรมากที่สุดในประเทศ ซ่ึงยอมจะมี

ปญหาตางๆ ตามมามากมายทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม สงผลตอชีวิตความ



 

เปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล ในการที่จะดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้น 

เทศบาลจําเปนตองมีการทํางานในลักษณะเครือขายกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อการแกไขปญหา

สาธารณะรวมกัน รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

ดังนั้นเพื่อใหการเลือกเทศบาลมีความหลากหลายและเปนเทศบาลที่สะทอนความแตกตาง

ของเทศบาลทั้งหลายไดนั้น ผูวิจัยจึงมีหลักเกณฑในการเลือกพื้นที่ศึกษาดังนี้ 

1)  หลักเกณฑ เรื่องเทศบาลที่ไดรับรางวัล โดยพิจารณาจากเทศบาลที่เคยไดรับรางวัลในระดับ 

ประเทศ เชน รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน (เปนรางวัลจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล (เปนรางวัล

จากสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น) รางวัลพระปกเกลา (เปนรางวัลจากสถาบันพระปกเกลา) เปนตน  

2)  หลักเกณฑ เรื่องความเจริญ จํานวนประชากร และเขตเศรษฐกิจ ท้ังนี้ผูวิจัยจะเลือกพื้นที่

ท่ีมีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ คือเทศบาลเมือง และพื้นที่ท่ีมีความเจริญ

นอยลง จํานวนประชากรนอยกวาประเภทแรก มีสภาพเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท คือเทศบาลตําบล 

เทศบาลที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1)  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

(1)  ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2550 และรางวัลพระปกเกลาประจําป 

2550 ฯลฯ 

(2)  เปนตัวแทนเทศบาลเมืองที่มีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

2)  เทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

(1)  ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2547 และรางวัลพระปกเกลาประจําป 

2550 ฯลฯ 

(2)  เปนตัวแทนเทศบาลเมืองที่มีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

3)  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

(1)  ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2547,  2549 และ 2550 และรางวัล

พระปกเกลาประจําป 2550 ฯลฯ 

(2)  เปนตัวแทนเทศบาลเมืองที่มีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

4)  เทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

(1) ไดรับรางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนประจําป 2548 และรางวัลการบริหารจัดการที่

ดีประจําป 2550 ฯลฯ 
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(2) เปนตัวแทนเทศบาลเมืองที่มีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

5)  เทศบาลตําบลดานซาย จังหวัดเลย 

(1) ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2548 และรางวัลพระปกเกลาประจําป 

2550 ฯลฯ 

(2) เปนตัวแทนเทศบาลตําบลที่มีความเจริญนอยลง จํานวนประชากรนอยกวาประเภท

แรก มีสภาพเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

6)  เทศบาลตําบลทาตูม จังหวัดสุรินทร 

(1) ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2550 และ 2551 ฯลฯ 

(2) เปนตัวแทนเทศบาลตําบลที่มีความเจริญนอยลง จํานวนประชากรนอยกวาประเภท

แรก มีสภาพเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

7)  เทศบาลตําบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

(1) ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2549 และ 2550 ฯลฯ 

(2) เปนตัวแทนเทศบาลตําบลที่มีความเจริญนอยลง จํานวนประชากรนอยกวาประเภท

แรก มีสภาพเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

8)  เทศบาลตําบลสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร  

(1) ไดรับรางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนประจําป 2548 และรางวัลบริหารจัดการที่ดี

ประจําป 2549 ฯลฯ 

(2) เปนตัวแทนเทศบาลตําบลที่มีความเจริญนอยลง จํานวนประชากรนอยกวาประเภท

แรก มีสภาพเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

9)  เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี2  

(1) ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2546-2550 และรางวัลพระปกเกลา

ทองคํา (2549-2551) ฯลฯ 

(2) เปนตัวแทนเทศบาลตําบลที่มีความเจริญนอยลง จํานวนประชากรนอยกวาประเภท

แรก มีสภาพเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

 

                                                            
2
 ผูวิจัยไดมีโอกาสเปนผูชวยวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัชกรณ วงศปรีดี ลงไปเก็บขอมูล สังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกเพื่อ

เขียนกรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับรางวัลพระปกเกลาประจําป พ.ศ. 2550 ใหกับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น 

สถาบันพระปกเกลา 
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3.3  ประเด็นท่ีใชในการศึกษา 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาการสรางเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

เทศบาล จากประเด็นดังตอไปนี้ 

 

3.3.1  ขอมูลพื้นฐานผูใหสัมภาษณท่ีสําคัญ 

1) ช่ือ – สกุล 

2) อายุ 

3) ระดับการศึกษาสูงสุด 

4) สถาบันที่จบการศึกษา 

5) ประวัติการฝกอบรม 

6) สถานภาพ 

7) อาชีพหลักของครอบครัว 

8) ประสบการณการทํางานในอดีต 

9) ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

 

3.3.2  การสรางเครือขายกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถิ่น 

1) ลักษณะการสรางความสัมพันธกับผูรวมวิชาชีพ 

2) วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับผูรวมวิชาชีพ 

3) ปญหาในการสรางความสัมพันธในแตละดาน และวิธีการแกไขปญหา 

4) ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานทองถิ่น 

5) การรวมตัวเปนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และการสรางคานิยม

ในการปฏิบัติงาน 

6) การรวมตัวของสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ในการตอรอง หรือขอความชวยเหลือ

จากองคกรของรัฐและเอกชน 

7) ความคิดเห็นที่มีตอการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารทองถิ่น 

8) ความคิดเห็นที่มีตอสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
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3.3.3  การสรางเครือขายกับประชาชนและองคกรตางๆ ภายในเขตพื้นที่เทศบาล 

1) ลักษณะการสรางความสัมพันธกับประชาชนและองคกรตางๆ ภายในเขตพื้นที่

เทศบาล 

2) วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับประชาชนและองคกรตางๆ 

ภายในเขตพื้นที่เทศบาล 

3) ปญหาในการสรางความสัมพันธในแตละดาน และวิธีการแกไขปญหา 

4) ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานทองถิ่น 

5) การความสัมพันธกับนักการเมืองทองถิ่น ผูนําชุมชน และกลุมที่ไมใชคะแนน

เสียง ท่ีมีความเชื่อมโยงกับการบริหารงานทองถิ่น 

6) การเปดโอกาสใหประชาชน กลุม องคกรชุมชน หรือองคกรที่เกี่ยวของมีสวน

รวมในโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7) การสนับสนุนใหมีกลุม องคกรชุมชนและกลุมประชาคม และสนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรมขององคกรเหลานั้น 

 

3.3.4  การสรางเครือขายกับบุคคลและองคกรตางๆ ภายนอกเขตพื้นที่เทศบาล 

1) ลักษณะการสรางความสัมพันธกับบุคคลและองคกรตางๆ ภายนอกเขตพื้นที่

เทศบาล 

2) วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลและองคกรตางๆ 

ภายนอกเขตพื้นที่เทศบาล 

3) ปญหาในการสรางความสัมพันธในแตละดาน และวิธีการแกไขปญหา 

4) ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานทองถิ่น 

5) การความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติ จังหวัด กระทรวงตางๆ ท่ีมีความ

เชื่อมโยงกับการบริหารงานทองถิ่น 

6) การสรางความสัมพันธกับองคกรปกครองทองถิ่นอื่นๆ ในการทํากิจกรรมหรือ

ภารกิจรวมกัน 
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3.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากประเด็นศึกษาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยสามารถเขียนเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวทางการวิจัยและการเก็บขอมูล ดังภาพท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ภาคเอกชน 

- มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําให

เกิดการสรางเครือขาย 

- กระบวนการดําเนินการ

รวมกันระหวางเครือขาย 

- ปจจัยสงเสริมและอุปสรรค

ในการเครือขายการทํางาน 

- ผลสําเร็จของเครือขายการ

ทํางานท่ีมีผลตอการบริหารงาน

ของเทศบาล 

สวนราชการ 

- มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําให

เกิดการสรางเครือขาย 

- กระบวนการดําเนินการ

รวมกันระหวางเครือขาย 

- ปจจัยสงเสริมและอุปสรรค

ในการเครือขายการทํางาน 

- ผลสําเร็จของเครือขายการ

ทํางานท่ีมีผลตอการบริหารงาน

ของเทศบาล 

นักการเมอืง/พรรค

การเมืองระดับชาต ิ

- มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําให

เกิดการสรางเครือขาย 

- กระบวนการดําเนินการ

รวมกันระหวางเครือขาย 

- ปจจัยสงเสริมและอุปสรรค

ในการเครือขายการทํางาน 

- ผลสําเร็จของเครือขายการ

ทํางานท่ีมีผลตอการบริหารงาน

ของเทศบาล 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่นๆ 

- มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําให

เกิดการสรางเครือขาย 

- กระบวนการดําเนินการ

รวมกันระหวางเครือขาย 

- ปจจัยสงเสริมและอุปสรรค

ในการเครือขายการทํางาน 

- ผลสําเร็จของเครือขายการ

ทํางานท่ีมีผลตอการบริหารงาน

ของเทศบาล 

องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน นโยบายและภารกิจจากรัฐบาล 

ความตองการและขอเรียกรอง

จากประชาชนในทองถ่ิน 

กระแสแนวคิดการบริหาร 

จัดการสมัยใหม 

องคกรวชิาชพีผูบรหิาร

ทองถิ่น 

- มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําให

เกิดการสรางเครือขาย 

- กระบวนการดําเนินการ

รวมกันระหวางเครือขาย 

- ปจจัยสงเสริมและอุปสรรค

ในการเครือขายการทํางาน 

- ผลสําเร็จของเครือขายการ

ทํางานท่ีมีผลตอการบริหารงาน

ของเทศบาล 

แกนนําชุมชน 

- มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําให

เกิดการสรางเครือขาย 

- กระบวนการดําเนินการ

รวมกันระหวางเครือขาย 

- ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคใน

การเครือขายการทํางาน 

- ผลสําเร็จของเครือขายการ

ทํางานท่ีมีผลตอการบริหารงาน

ของเทศบาล 

องคกรชุมชน 

- มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําใหเกิด

การสรางเครือขาย 

- กระบวนการดําเนินการรวมกัน

ระหวางเครือขาย 

- ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคใน

การเครือขายการทํางาน 

- ผลสําเร็จของเครือขายการ

ทํางานท่ีมีผลตอการบริหารงาน

ของเทศบาล 

องคกรพัฒนาเอกชน 

- มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําใหเกิด

การสรางเครือขาย 

- กระบวนการดําเนินการรวมกัน

ระหวางเครือขาย 

- ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคใน

การเครือขายการทํางาน 

- ผลสําเร็จของเครือขายการ

ทํางานท่ีมีผลตอการบริหารงาน

ของเทศบาล 
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3.5  กลุมเปาหมายในการศึกษา 

 

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกสัมภาษณนายกเทศมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นฝายการเมือง และปลัดเทศบาล ในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของฝายประจํา ผูวิจัยมองวาผูบริหารทองถิ่นถือวามีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศ

ทางการทํางานในลักษณะเครือขายกับทุกภาคสวนเปนอยางมาก โดยทําการศึกษารวมทั้งสิ้น 18 คน 

ดังตอไปนี้ 

1) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย นายจารุวัฒน บุญ

เพิ่ม และนายเผาพงศ เชาวพานิช 

2) เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย นายแพทยวิกรม สมจิตต

อารีย และนายพิริยะ พลวัน 

3) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย นายบรรจง โฆษิต

จิรนันท และนายสุเวช ชัยทองดี 

4) เทศบาลเมืองสุรินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ประกอบดวย นายสมชาย เกียรติคุณ

รัตน และนายเกียรติศักดิ์ โชติกศิลป 

5) เทศบาลเมืองเขาสามยอด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบดวย นางสาวสายใจ เลิศ

วิริยะประภา และนายณรงค ศรีธรรมา 

6) เทศบาลตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ประกอบดวย นายสันติภาพ เชื้อบุญมี 

และจาเอกเขมพงศ ทองแกว  

7) เทศบาลตําบลทาตูม อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ประกอบดวย นายสิรินเทพ รวม

พัฒนา และนางธิดารัตน ศาตะสมิต 

8) เทศบาลตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย นางสาวสุวรรณ 

คูประทุมศิริ และนางวรรณภา ร.ฤทธิ์บุญ 

9) เทศบาลตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ประกอบดวย นายทศพล   

สุรพงษพิวัฒนะ และนายบุญเที่ยง สาแกว 

 

3.6  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

จากลักษณะของขอมูลในการศึกษาเรื่องเครือขายกับศักยภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรูปแบบเทศบาล ผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ชนิด คือ 
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1)  แบบบันทึกขอมูลจากเอกสาร (Documentary) ไดแก ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมวิเคราะห 
จากผลงานทางวิชาการ เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ หนังสือราชการที่เกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ 

2)  แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเชิงลึกจากประเด็น 
ท่ีใชในการศึกษา และจะสัมภาษณประเด็นอื่นๆ หากประเด็นนั้นๆ เกี่ยวของกับเร่ืองที่งานวิจัยช้ินนี้
ศึกษา 
 

3.7  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยไดแบงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไว 2 ประการดังนี้ 
1)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยผูวิจัยจะเก็บขอมูลเอกสารจากหองสมุดมหาวิทยาลัย 

ตางๆ  แผนพัฒนาเทศบาลประจําปและแผนพัฒนาเทศบาลประจํา 3 ป เอกสารและส่ิงตีพิมพตางๆ 
ของเทศบาลที่ทําการศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน เปนตน 

2)  การเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ โดยผูวิจัยทําการลงเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 
นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองและตําบล จํานวน 9 แหงใน 7 จังหวัด 
 

3.8  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาจากการ
สัมภาษณ ผูวิจัยจะนําเสนอเรียงประเด็นตามประเด็นท่ีใชในการศึกษา แลววิเคราะหโดยการอธิบาย
และพรรณา และเทียบเคียงกับแนวความคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการศึกษาบริบท 
(Context) เพื่อชวยใหผลการวิเคราะหอยูในกรอบและแนวทางท่ีถูกตอง แลวจึงนําไปเขียนรายงาน
ตอไป 

 



บทท่ี 4 
 

ขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษา 
 

ในบทนี้ตองการศึกษาถึงขอมูลตางๆของพ้ืนท่ีศึกษาในการทําวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงประกอบดวย 3 
สวนหลักๆ คือ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับจากองคกรท่ีมีความนาเช่ือถือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ทองถ่ิน และการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ซ่ึงท้ังหมดจะนําเสนอ
ดังตอไปนี้ 
  

4.1  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

4.1.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดต้ังข้ึน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จังหวัด

มหาสารคาม  พ .ศ .  2480 เ ม่ือวันท่ี  14 มีนาคม  2480 ซ่ึงเปนการยกฐานะบางสวนของตําบล
เหนือ และตําบลหลุบ อําเภอหลุบ จังหวัดมหาสารคาม ข้ึนเปนเทศบาลเมือง เรียกวา  “เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม” มีพื้นท่ี 4.04 ตร.กม. ตอมาในป 2524 ไดขอขยายเขตเทศบาล
ออกเปน 16.96  ตร.กม.  ซ่ึงไดมีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 
27 กันยายน พ.ศ. 2525 จากอดีตถึงปจจุบันรวม 70 ป มีนายกเทศมนตรี 23 คน โดยมีพระอรรถเปศล
สุรวดี เปนนายกเทศมนตรีคนแรก เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีประชากรทั้งส้ิน 36,679 คน แยกเปนชาย 
17,731 คน หญิง 18,948 คน จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 12,920 หลังคาเรือน และไดกําหนดพื้นท่ี
รับผิดชอบในเขตเทศบาลท้ังส้ิน 36 ชุมชน นับตั้งแตจัดต้ังเปนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เม่ือ
วันท่ี 14 มีนาคม 2480  ไดอาศัยบริเวณท่ีทําการอําเภอเมืองกาฬสินธุเปนสถานท่ีทํางาน ตอมาในป
2495 เทศบาลฯไดปลูกสรางอาคารเรือนไมช้ันเดียวบนท่ีดินราชพัสดุหลังโรงเรียนเทศบาล1 ใน
สมัยนายอรุณ แสนสุธา และประมาณป  พ.ศ. 2506  สมัยนายจรัส กมลเพ็ชร เปนนายกเทศมนตรี 
ไดยายสํานักงานเทศบาลหลังใหม มาสรางอยูท่ีดินของราชพัสดุ จํานวน 1 ไร โดยขอเชาและขอซ้ือ
จํานวน 5 ไร (บริเวณสํานักงานเทศบาลหลังเดิม) ในป 2527 สมัยนายสมศักดิ์ รมไทรทอง เปน
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นายกเทศมนตรี ไดขออุทิศท่ีดินจํานวน 21ไร จากประชาชน  จํานวน  13  ราย  เพื่อกอสรางเทศบาล
หลังใหม คณะเทศมนตรีไดขอกูเงิน กสท. เพื่อนํามาสรางอาคารเทศบาลหลังใหมเปนเงิน จํานวน 
5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) และไดจายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนจํานวน
เงิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) รวมคากอสรางอาคารหลังใหมเปนจํานวนเงิน 
7,500,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) วางศิลาฤกษในวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2532 สมัยนายวิชิต 
แสงโสภาพรรณ เปนนายกเทศมนตรี จึงไดยายสํานักงานมาเปดทําการ ตั้งอยูเลขท่ี 70/21 ถนนถีนา
นนท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ จนถึงปจจุบัน  

 
4.1.2  ผลงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการ

บริหารอยางยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัล
ตางๆท่ีไดรับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 ผลงานท่ีโดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสงเสริมการศึกษา และการบริหารงานโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 4 ป จากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไทย คือท้ังป 2546 2547 2548 และ 2550 รางวัลความเปนเลิศดานความ
โปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน 2 ปซอนจากสถาบันพระปกเกลา คือท้ังป 2549 และ 
2550 รางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทยไทยในป 2547 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมืองนาอยูอยางยั่งยืน จากสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เทศบาล
เมืองกาฬสินธุประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางมาก ดูไดจากการท่ีไดรับรางวัล
หนวยงานดีเดน ประเภทสนับสนุนความรวมมือชุมชนทองถ่ิน จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการชุมชนรวมใจสรางความปลอดภัยทางถนน ประเภทเทศบาล จาก
สภาวิศวกรแหงประเทศไทย รางวัลหนวยงานที่มีความโดดเดนในดานการตั้งถ่ินฐานมนุษย และ
รางวัลหนวยงานท่ีสนับสนุนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยคนจนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย  จากการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับรางวัลมากมายสงผลใหมีคณะผูสนใจไป
ศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 4.1  รางวัลท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับระหวางป พ.ศ. 2547-2551 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2546 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2547 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพยายามใน
การจัดเก็บภาษี (เงินรางวัล 1.5 ลานบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2547 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 2.0 ลานบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2547 รางวัลศูนย อปพร. ดีเดน ระดับเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนกลาง กระทรวงมหาดไทย 

2547 รางวัลตลาดสดนาซื้อ กระทรวงสาธารณสุข 
2547 รางวัลตลดสดดีเดน กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
2548 รางวัลนายกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมดีเดน  ประจําป  2548  

 (The Prime Minister Industry Awards 2005) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2548 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 4.0 ลานบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2548 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สํานักทะเบียนดีเดน กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

2548 รางวัลชมเชยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลการ
ดําเนินการโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2549 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

สถาบันพระปกเกลา 

2549 รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2549 รางวัลแปลงสินทรัพยเปนทุน ประเภทที่สาธารณะดีเดน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2550 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมืองนาอยูอยางย่ังยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมรวมกับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย 

2550 รางวัลหนวยงานดีเดน ประเภทสนับสนุนความรวมมือ
ชุมชนทองถ่ิน 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

2550 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 2.0 ลานบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการชุมชนรวมใจสรางความ
ปลอดภัยทางถนน ประเภทเทศบาล 

สภาวิศวกรแหงประเทศไทย 

2550 รางวัลหนวยงานที่มีความโดดเดนในดานการต้ังถิ่นฐาน
มนุษย 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน รวมกับ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

2550 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผลการดําเนินงาน 
โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
ดีเดน (เงินรางวัล 6.9 แสนบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดการบริการ
สาธารณะที่ดี (บอดักไขมัน) เงินรางวัล 1.2 ลานบาท 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวนรวม
ของประชาชน  

สถาบันพระปกเกลา 

2551 รางวัลหนวยงานที่สนับสนุนการแกไขปญหาที่อยูอาศัย
คนจน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริการประชาชนภายใต

วิสัยทัศน “เมืองกาฬสินธุ เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน” และไดกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา
เพื่อใหวิสัยทัศนบรรลุวัตถุประสงค โดยแยกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดผลักดันขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนา พัฒนาเทคนิคและวิธีการทํางานใหสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
พัฒนาขีดความสามารถพนักงานและลูกจางใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชนใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง รวมถึงความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังในและนอกเขตเทศบาล 
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เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหดียิ่งข้ึน 
สอดคลองกับการท่ีเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

 
4.1.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ

บริหารจัดการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2  วเิคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีภาวะผูนําสูง 
2. บุคลากรมีคุณภาพ มีความรูหลากหลายและต้ังใจปฏิบัติงาน 
3. กลุมประชาสามัคคีเปนกลุมการเมืองท่ีบริหารงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 20 กวาป ทําใหมีผลงานเปนที่ประจักษมากมาย มี
ฐานคะแนนนิยมกวางขวาง 
4. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนกลุมการเมืองเดียวกัน ทําให
เวลาท่ีฝายบริหารเสนอโครงการและงบประมาณทําไดอยาง
รวดเร็ว 
5. พื้นที่ลํานํ้าปาวไหลผาน ทําใหมีสภาพที่อุดมสมบูรณ การ
คมนาคมสะดวก 

1. มีงบประมาณจํากัดและไมเพียงพอตอการพัฒนา 
2. การพัฒนาบุคลากรไมทันเทคโนโลยีที่มีตอการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 
3. ระบบผังเมืองรวมยังไมมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
4. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากกลุมการเมืองเดียวกัน 
อาจทําใหเกิดปญหากับระบบการถวงดุลและการตรวจสอบของ
ฝายนิติบัญญัติ 
5. การเมืองทองถ่ินมีลักษณะผูกขาด ประชาชนขาดทางเลือกที่ดี
ในการเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจ  เลือกตัวแทนเขามา
บริหารงานเทศบาล 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. มีแหลงความรูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง 
2. ไดรับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
3. ไดรับความรวมมือเพื่อบูรณาการรวมกันจากประชาชน สวน
ราชการและองคกรที่เก่ียวของ 
4. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จังหวัด และสวน
ราชการอื่นๆ เปนอยางดี 
5. ผูบริหารทองถ่ินมีความสัมพันธแบบเปนสวนตัวกับ
นักการเมืองระดับชาติ และเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับในวง
กวาง ทําใหไดรับเกียรติแตงต้ังเปนประธานสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุและคณะอนุกรรมาธิการสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย 

1. การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามพระราชบัญญัติการ
กระจายอํานาจ 
2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. ระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการมีการเปล่ียนแปลงบอย 
4. การเมืองระดับชาติยังไมมีเสถียรภาพสงผลกระทบตอ
การเมืองระดับทองถ่ิน 
5. นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย บางคร้ังไมสามารถปฏิบัติได ทําให
การพัฒนาไมตอเน่ือง 
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4.2  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

4.2.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
เทศบาลเมืองบุรีรัมยได รับการจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  พุทธศักราช 2479 ซ่ึงไดตราข้ึนไว ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2479  ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ซ่ึงมี  พ.อ.พหลพลหยุหเสนา เปน
นายกรัฐมนตรี โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 53 ตอนท่ี 62 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2479 
ตอมาเม่ือทองถ่ินเจริญข้ึน มีชุมชนอยูหนาแนนท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาลท่ีตอเนื่องกันสมควร
ปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม  เพื่อขยายเขตใหเทศบาลไดปกครอง  และทํานุบํารุงทองถ่ิน จึงไดตรา
พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2504 ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2504  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการปจจุบัน มีจอม
พลสฤษด์ิ  ธนรัชต  เปนนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 78 ตอนท่ี 40 วันท่ี 9 
พฤษภาคม 2504  

เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีเนื้อท่ีรวม 6.0 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลในเมืองท้ังหมด
ของอําเภอเมืองบุรีรัมย สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมีลักษณะเปนท่ีราบมีความลาดเอียงเล็กนอย  จากทาง
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และจากทิศเหนือไปทางทิศใต  มีความสูงของพื้นท่ีอยูเหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 163 เมตร เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีประชากรท้ังส้ิน 28,231 คน แยกเปนชาย 
13,580 คน หญิง 14,651 คน จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 12,181 หลังคาเรือนและไดกําหนดพื้นท่ี
รับผิดชอบในเขตเทศบาลทั้งส้ิน 17 ชุมชน 

 
4.2.2  ผลงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการ

บริหารอยางยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัล
ตางๆท่ีไดรับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.3  ผลงานที่โดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการบริหารงานโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับรางวัล
การบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 2 ปซอน จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทยไทย คือท้ังป 2547 และ 2549 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมี
สวนรวมของประชาชนประจําป 2550 จากสถาบันพระปกเกลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลและเมืองพัทยาประจําป 2549 จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย รางวัลตลาดมีดีมาตรฐานประจําป 2551 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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กระทรวงมหาดไทยและรางวัลเทศบาลที่มีนวัตกรรมการจัดการเมืองนาอยูแหงป จากการที่เทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดรับรางวัลมากมายสงผลใหมีคณะผูสนใจไปศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 

 
ตารางท่ี 4.3  รางวัลท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับระหวางป พ.ศ. 2547-2551 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2547 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2549 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2549 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสํานักทะเบียน
ทองถ่ินเทศบาลและเมืองพัทยา 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวน
รวมของประชาชน 

สถาบันพระปกเกลา 

2551 รางวัลเทศบาลท่ีมีนวัตกรรมการจัดการเมืองนาอยูแหงป สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา รวมกับ
กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2551 รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย มุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริการประชาชน โดย

กําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา 6 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสาธารณสุข ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การบริหารงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมยมุงพัฒนาการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิ
บาล) สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน 
รวมถึงใหการสนับสนุนการจัดต้ังองคกร เครือขายของประชาชน ท่ีมุงม่ันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองบนพื้นฐานของเมืองแหงความรูท้ังดานศิลปวิทยาการ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินอันเปนรากฐานการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 
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4.2.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ
บริหารจัดการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.4  วเิคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 
1. นายกเทศมนตรีมีความรูความสามารถสูง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการสาธารณสุข รวมไปถึงมีคณะผูบริหาร
ที่มีประสบการณผานการบริหารงานมาอยางมากมาย 
2. มีการพัฒนาบุคลากรโดยตอเน่ืองทุกป โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการทํา MOU กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
3. การบริหารงานมีความคลองตัว เน่ืองจากมีความ
พรอมดานวัสดุอุปกรณและกําลังคน 
4. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนกลุมการเมือง
เดียวกัน ทําใหเวลาท่ีฝายบริหารเสนอโครงการและ
งบประมาณทําไดอยางรวดเร็ว 

1. สํานักงานเทศบาลคอนขางคับแคบ การขอรับบริการ
บางครั้งไมสะดวก เพราะที่จอดรถไมเพียงพอ 
2. เจาหนาที่บางราย ไมมีทักษะในการใหบริการ
ประชาชน และการประสานงานในการใหบริการ
ประชาชนไมดีเทาที่ควร 
3. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากกลุมการเมือง
เดียวกัน อาจทําใหเกิดปญหากับระบบการถวงดุลและ
การตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ 
4. นายกเทศมนตรีไมไดเปนหัวหนากลุมการเมือง
ทองถิ่นที่แทจริง อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจใน
การดําเนินงานและกําหนดนโยบายในบางคร้ัง 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. มีแหลงความรูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมที่
เขมแข็ง 
2. ไดรับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จังหวัด 
และสวนราชการอื่นๆ เปนอยางดี 
4. นโยบายของรัฐบาล ที่มุงเนนใหทองถ่ินเกิดการ
พัฒนา และเนนการเสริมสรางพลังประชาชนในชุมชน
ใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 
5. มีพรรคการเมืองระดับชาติใหการสนับสนุน ทําให
ไดคะแนนเสียงจากประชาชนที่นิยมพรรค 

1. การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามพระราชบัญญัติ
การกระจายอํานาจ 
2. ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง
บอย 
3. ภาวะทางการเปล่ียนแปลงทางการเมืองระดับชาติที่
สงผลกระทบตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
4. นโยบายเปล่ียนแปลงบอย บางครั้งไมสามารถปฏิบัติ
ได ทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง 
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4.3  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.3.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2479 มีพื้นท่ีเขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีสํานักงาน
เปนอาคารไมช้ันเดียวยกพื้นสูง ตั้งอยูบนศาสาจัตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตอมาป พ.ศ. 2499 
ไดสรางสํานักงานแหงใหม เปนอาคารคอนกรีตสองช้ันตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงาน
เทศบาลท่ัวประเทศ ตั้งอยูท่ีถนนเทวาภิบาลบนเนื้อท่ี 4 ไรเศษ ตอมาเมื่อบานเมืองเจริญข้ึนและ
ชุมชนหนาแนนมากข้ึน จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทําใหมี
พื้นท่ี 11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 23 ตอนท่ี 21 วันท่ี 5 มีนาคม 2509) และเพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการ
ประชาชนใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสราง
อาคารสํานักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน ตอเช่ือมดานหลังอาคารหลังเดิมในป 
พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีประชากรท้ังส้ิน 34,500 คน แยกเปนชาย 16,668 คน หญิง 17,832 
คน จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 14,344 หลังคาเรือน และไดกําหนดพื้นท่ีรับผิดชอบในเขต
เทศบาลท้ังส้ิน 32 ชุมชน 

 
4.3.2  ผลงานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการ

บริหารอยางยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัล
ตางๆท่ีไดรับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 ผลงานท่ีโดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน และการบริหารงานโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน 
ซ่ึงเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 3 ป จากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย คือท้ังป 2547 2549 และ 2550 รางวัลความเปน
เลิศดานความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชนประจําป 2550 จากสถาบันพระปกเกลา 
รางวัลชนะเลิศสวนราชการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการ
มหาดไทยประทับใจประชาประจําป 2542 จากกระทรวงมหาดไทย เทศบาลเมืองรอยเอ็ดประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาเมืองเปนอยางดี ดูไดจากการท่ีไดรับรางวัลสวนสาธารณะบึงพลาญชัย 
สวนสาธารณะระดับดีมากประจําป 2545 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และรางวัล
โครงการดีเดนประเภทนวัตกรรมการพัฒนาเมืองประจําป 2547 นอกจากนี้ผูนําองคกรมีความโดด
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เดนและมีภาวะผูนํา ดังจะเห็นจากท่ีไดรับรางวัลในป 2542 2545 และ 2547 จากการที่เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดรับรางวัลมากมายสงผลใหมีคณะผูสนใจไปศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 
 
ตารางท่ี 4.5  รางวัลท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับระหวางป พ.ศ. 2542-2550 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2542 รางวัลชนะเลิศสวนราชการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ตามโครงการมหาดไทย
ประทับใจประชา 

กระทรวงมหาดไทย 

2542 โลหประกาศเกียรติผูทําความดีดานกีฬาประจําจังหวัด
รอยเอ็ด 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

2545 โลประกาศเกียรติยศผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขา
นันทนาการและผูทําคุณประโยชนทางวัฒนธรรม 

- 

2545 รางวัลสวนสาธารณะบึงพลาญชัย สวนสาธารณะระดับดี
มาก 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2547 รางวัลโครงการดีเดนประเภทนวัตกรรมการพัฒนาเมือง กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 
2547 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2547 โลหประกาศเกียรติยศสําหรับผูนํา รายการผูนําทองถ่ิน วาไรต้ีโชวทาง 
ITV 

2549 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

สถาบันพระปกเกลา 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริการประชาชนภายใต

วิสัยทัศน “รอยเอ็ดเมืองนาอยู ผูคนนารัก ฟูมฟกตํานานเมือง ลือเล่ืองประเพณีวัฒนธรรม งามลํ้า
แหลงทองเท่ียว” และไดกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาเพื่อใหวิสัยทัศนบรรลุวัตถุประสงค 
โดยแยกเปน 7 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนา
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ดานกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุมุงเนนการบริหารจัดการแนว
ใหมตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สรางกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชนตอการ
สรางสรรคงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และแกปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลควบคู
ไปกับการอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา
สืบตอและหวงแหนตอไป 

 
4.3.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ

บริหารจัดการของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.6  วเิคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 

1. นายกเทศมนตรีมีความรูความสามารถ และ
คุณลักษณะของผูนําที่มีความโดดเดน รวมไปถึงคณะ
ผูบริหารท่ีมีการบริหารงานมาอยางตอเนื่อง 
2. มีบุคลากรมีคุณภาพ มีความรูหลากหลายและต้ังใจ
ปฏิบัติงาน 
3.  ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและการ
แกไขปญหาสาธารณะไดเปนอยางดี 
4. กลุมพิทักษทองถิ่นเปนกลุมการเมืองที่บริหารงาน
เทศบาลรอยเอ็ดยาวนานกวา 35 ป ทําใหมีผลงานเปนที่
ประจักษมากมาย มีฐานคะแนนนิยมกวางขวาง  
5. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนกลุมการเมือง
เดียวกัน ทําใหเวลาที่ฝายบริหารเสนอโครงการและ
งบประมาณทําไดอยางรวดเร็ว 

1. สํานักงานเทศบาลคอนขางคับแคบ การขอรับบริการ
บางครั้งไมสะดวก เพราะที่จอดรถไมเพียงพอ 
2. รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมีนอยเมื่อเทียบกับรายได
จากเงินอุดหนุนและรายไดที่รัฐจัดเก็บให รวมไปถึง
ขาดแนวทางใหมๆในการจัดหารายได 
3. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากกลุมการเมือง
เดียวกัน อาจทําใหเกิดปญหากับระบบการถวงดุลและ
การตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ 
4. การเมืองทองถ่ินมีลักษณะผูกขาด ประชาชนขาด
ทางเลือกที่ดีในการเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจ เลือก
ตัวแทนเขามาบริหารงานเทศบาล 
 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. หนวยงานและองคกรตางๆมีการประกวดความเปน
เลิศในแตละดาน ทําใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจัดสงเขา
ประกวด และไดรับรางวัลตางๆมากมาย การันตีความ
สามารถในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี 
2. มีเครือขายความรวมมือในการทํากิจกรรม/โครงการ
กับหนวยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาค
ประชาสังคม 
3. กลุมการเมืองและกลุมผลประโยชนมีความขัดแยง
นอย 
4. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติไดเปน
อย า ง ดี  และได รับการผลัก ดันงบประมาณจาก
นักการเมืองระดับชาติมาโดยตลอด 

1. การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามพระราชบัญญัติ
การกระจายอํานาจ 
2. ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการมีการเปล่ียนแปลง
บอย 
3. การเมืองระดับชาติยังไมมีเสถียรภาพสงผลกระทบ
ตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
4. นโยบายเปล่ียนแปลงบอย บางครั้งไมสามารถปฏิบัติ
ได ทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง 
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4.4  เทศบาลเมืองสุรินทร 
 

4.4.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสุรินทร 
เทศบาลเมืองสุรินทร ไดรับการสถาปนาเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบ

เทศบาล เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2479 โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมืองสุรินทร 
พุทธศักราช 2479 ระยะแรกเทศบาลเมืองสุรินทรมีเนื้อท่ีประมาณ 2.39 ตารางกิโลเมตร ตอมาในป 
พ.ศ. 2531 ไดมีพระราชกฤษฎีกา เปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองสุรินทร ขยายออกเปน 11.39 ตาราง
กิโลเมตร 

เทศบาลเมืองสุรินทรตั้งอยูเลขท่ี 16 ถนนกรุงศรีใน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร ตั้งอยูทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเสนแวงท่ี 103 องศาตะวันออก 
และเสนรุงท่ี 15 องศาเหนือ หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ประมาณ 420 กิโลเมตร หรือ
โดยทางรถยนตประมาณ 454 กิโลเมตร เทศบาลเมืองสุรินทรมีประชากรทั้งส้ิน 40,125 คน แยกเปน
ชาย 18,707 คน หญิง 21,418 คน จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 14,489 หลังคาเรือน และได
กําหนดพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลทั้งส้ิน 32 ชุมชน 

 
4.4.2  ผลงานของเทศบาลเมืองสุรินทร 
เทศบาลเมืองสุรินทร นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการ

บริหารอยางยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัล
ตางๆท่ีไดรับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 ผลงานท่ีโดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารงานโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึง
เทศบาลเมืองสุรินทรไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลประจําป 2550 จาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 ประเภทสํานัก
ทะเบียนทองถ่ินประจําป 2547 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รางวัลหนวยงานท่ี
แกปญหาชุมชนแออัดดีเดนประจําป 2548 จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เทศบาลเมืองสุรินทร
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาและรักษาสภาพส่ิงแวดลอมของชุมชนเมืองเปนอยางมาก ดูไดจาก
การที่ไดรับรางวัลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 2 ปซอน จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
รวมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คือ ท้ังป 2547 และ 2548 จากการที่เทศบาลเมือง
สุรินทรไดรับรางวัลมากมายสงผลใหมีคณะผูสนใจไปศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 4.7  รางวัลท่ีเทศบาลเมืองสุรินทรไดรับระหวางป พ.ศ. 2547-2550 
 
พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2547 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทสํานัก

ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลและเมืองพัทยา 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2547 รางวัลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

2548 รางวัลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

2548 รางวัลหนวยงานที่แกปญหาชุมชนแออัดดีเดน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
2550 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิ

บาล 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลเมืองสุรินทร มุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริการประชาชนภายใต

วิสัยทัศน “ทองถ่ินกาวหนา ปวงประชาสุขสันต การศึกษากาวไกล” และไดกําหนดยุทธศาสตรแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือใหวิสัยทัศนบรรลุวัตถุประสงค โดยแยกเปน 6 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพอนามัย ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
และยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุรินทรเนนการ
พัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาอยางเทาเทียมและท่ัวถึง สงเสริม
การรวมตัวของประชาชน องคกรชุมชนในรูปแบบตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมในชุมชน และ
สงเสริมบทบาทของชุมชนใหเปนแกนหลักและเครือขายในการพัฒนา แกไขปญหาในพื้นท่ี และ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหาร และวางแผน พัฒนารวมกับเทศบาลเมือง
สุรินทร ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนเมืองใหมีความนาอยูอยางยั่งยืน  
 

4.4.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองสุรินทร 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ
บริหารจัดการของเทศบาลเมืองสุรินทร สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.8  วเิคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาใน  
อนาคตของเทศบาลเมืองสุรินทร 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 

1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีภาวะผูนําสูง 
2. คณะกรรมการชุมชนมาจากการแตงต้ัง ทําใหได
บุคคลที่มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามความ
ตองการของผูบริหาร 
3. เปนกลุมการเมืองทองถ่ินหนาใหม ที่สามารถโคนบัง
ลังคแชมปเกาหลายสมัยไดอยางสงางาม ทําใหได
นักการเมืองหนาใหมไฟแรงเขามาบริหารงานเทศบาล  
4. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนกลุมการเมือง
เดียวกัน ทําใหเวลาที่ฝายบริหารเสนอโครงการและ
งบประมาณทําไดอยางรวดเร็ว 

1. บุคลากรบางคนขาดทักษะในการใหบริการ
ประชาชน 
2. การพัฒนาบุคลากรจํานวนมากกระทบตอคาใชจายที่
เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
3. สมาชิกสภาเทศบาลบางสวนยังไมเขาใจบทบาท
หนาที่สมาชิกสภาเทศบาลที่ถูกตอง  เพราะดํารง
ตําแหนงดังกลาวน้ีมาไดไมนาน 
4. นายกเทศมนตรีไมไดเปนหัวหนากลุมการเมือง
ทองถิ่นที่แทจริง อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจใน
การดําเนินงานและกําหนดนโยบายในบางคร้ัง 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. นายกเทศมนตรีเคยทํางานสโมสรโรตารี่มากอน ทํา
ใหมีเครือขายกับภาคสวนตางๆในจังหวัดสุรินทรได
เปนอยางดี 
2. มีงานแสดงชางยิ่งใหญระดับโลก ทําใหมีคนตางถ่ิน
เขามายังเทศบาลเมืองสุรินทรเปนจํานวนมาก เศรษฐกิจ
ระดับชุมชนเกิดการขยายตัว 
3. มีองคกรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ในพ้ืนที่ที่ความ
เขมแข็งและสามารถชวยเหลือและสนับสนุนงานของ
เทศบาลไดเปนอยางดี 
4. ผูบริหารทองถิ่นมีความสัมพันธแบบเปนสวนตัวกับ
นักการเมืองระดับชาติ และเปนบุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับในวงกวาง 

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐมีนอย ไมเพียงพอตอ
การบริหารกิจการสาธารณะ 
2. การเมืองระดับชาติยังไมมีเสถียรภาพสงผลกระทบ
ตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
3. นโยบายเปล่ียนแปลงบอย บางครั้งไมสามารถปฏิบัติ
ได ทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง 

 
4.5  เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
 

4.5.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
องคการบริหารสวนตําบลเขาสามยอด จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
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กฤษฎีกา เลมท่ี 111 ตอนท่ี 53 ก ลงวันท่ี  2  ธันวาคม 2537 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 
2538 และไดทําการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2538  เปน อบต.ช้ัน 2 ตอมาปรับเปน อบต.ขนาดใหญ ตามมติประชุม ก.อบต. จังหวัดลพบุรี 
คร้ังท่ี 1/2547 ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2547  

เนื่องจากความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองและชุมชน องคการ
บริหารสวนตําบลเขาสามยอดไดทําเร่ืองขอยกฐานะขององคการบริหารสวนตําบลเขาสามยอด  เปน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด  และไดรับอนุมัติใหเปนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม 
2550 เปนตนไป จัดวาเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมือง โดย
ไมไดผานการเปนเทศบาลตําบลมากอน เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีประชากรท้ังส้ิน 28,405 คน 
แยกเปนชาย 15,304 คน หญิง 13,101 คน จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 10,382 หลังคาเรือน 
และไดกําหนดพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลทั้งส้ิน 32 ชุมชน 

 
4.5.2  ผลงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการ

บริหารอยางยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัล
ตางๆท่ีไดรับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 ผลงานท่ีโดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสงเสริมการศึกษา และการบริหารงานโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเทศบาลเมือง
เขาสามยอดไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ปซอน (เปน อปท. แหงเดียว
ของประเทศไทยท่ีไดรับรางวัล 6 ป ติดตอกัน) จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทยไทย คือท้ังป 2546 2547 2548 2549 2550 และ 2551 รางวัลความเปนเลิศดาน
ความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน 4 ปซอนจากสถาบันพระปกเกลา คือท้ังป 2548 
2549 2550 และ 2551 (รางวัลพระปกเกลาทองคํา) รางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี  จากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไทยในป 2547 เทศบาลเมืองเขาสามยอดประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาดานการศึกษาอยางมาก ดูไดจากการท่ีไดรับรางวัลเกี่ยวกับดานการศึกษา
ในป 2546 2547 และ 2548 นอกจากน้ีผูนําองคกรมีความโดดเดนและมีภาวะผูนํา ดังจะเห็นจากท่ี
ไดรับรางวัลในป 2549 และ 2550 จากการที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดไดรับรางวัลมากมายสงผลให
มีคณะผูสนใจไปศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 4.9  รางวัลท่ีเทศบาลเมืองเขาสามยอดไดรับระหวางป พ.ศ. 2546-2551 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2546 รางวัลโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานเกณฑมาตรฐาน

ระดับดี  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2546 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2547 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 1.7 ลานบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2547 รางวัลองคการบริหารสวนตําบลดี เดนดานการจัด
การศึกษา (เปน 1 ใน 10 จาก อบต. ทั้งหมดที่ไดรับรางวัล) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2547 รางวัลความพยายามการจัดเก็บภาษี 
(เงินรางวัล 0.7 ลานบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2548 รางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู ระดับจังหวัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2548 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวน

รวมของประชาชน 
สถาบันพระปกเกลา 

2548 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2549 รางวัลผูหญิงเกง สาขาผูนําทองถ่ิน  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการ
พัฒนา สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี 

2549 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 1 ลานบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2549 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวน
รวมของประชาชน 

สถาบันพระปกเกลา 

2549 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2550 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวน

รวมของประชาชน 
สถาบันพระปกแกลา 

2550 รางวัลนักการเมืองสตรีดีเดน (ระดับทองถิ่น) เน่ืองในวัน
สตรีสากล 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

2550 รางวัลการสงเสริมศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดีเดน 

- 

2550 รางวัลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี  โครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมกับกองทุนสนับสนุนการเสริมสราง
สุขภาพ (สสส.) และ มสช. 

2551 รางวัลศูนย อปพร. ดีเดน ระดับเทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง 

ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน กระทรวงมหาดไทย 

2551 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวน
รวมของประชาชน (พระปกเกลาทองคํา) 

สถาบันพระปกเกลา 

2551 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 4 ลานบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลคือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  
หลักความคุมคา โดยใหประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินต้ังแตข้ันตอนการ
คิด  การปฏิบัติ  และการตรวจสอบ  การทํางานเปนรูปแบบคณะกรรมการ มีการใชทุนทางสังคม
จากคลังสมองของเทศบาล คือ ขาราชการบํานาญ  ผูมีความรูภูมิปญญาทองถ่ินจากหลาย ๆ ชุมชน 
เขามารวมเปนคณะทํางาน และคอยประสานงานกับชุมชน  นอกจากนี้จะทํางานโดยการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืน เชน หนวยงานทหาร การประปา การไฟฟา โรงพยาบาล สถานีอนามัย การ
พัฒนามุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคมเปนสําคัญ ไดแก  การศึกษา  การสาธารณสุข  
การสวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การแกไขปญหาความยากจน  การบริการ
และอํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาเปน
อันดับแรก สวนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ถนน ไฟฟา ประปา จะดําเนินการควบคู
กันไปโดยใชงบประมาณซ่ึงขอรับการอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน เชน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เปนตน 
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4.5.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองเขาสามยอด 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ
บริหารจัดการของเทศบาลเมืองเขาสามยอด สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.10  วิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 
1. ฝายประจําไมมีการแบงเปนฝกเปนฝาย สามารถ
ทํ า ง านร วม กัน เป นที ม ได เ ป นอย า ง ดี  มี ค ว าม
กระตือรือรนในการทํางาน เพราะมีอายุนอย มีความ
ต้ังใจในการทํางาน 
2. คณะผูบริหารมีวิสัยทัศน มีการบริหารงานอยาง
ต อ เ น่ื อ ง  มี อ งค ค ว ามรู แ ละประสบการณ จ าก
หลากหลายสาขา เชน อดีตผูวาราชการจังหวัด อดีต
รองอธิการบดีสถาบันการศึกษา เปนตน  
3. ประชาชนสวนใหญมีอาชีพรับราชการมีรายไดที่
แนนอน หรือเปนขาราชการบํานาญ มีระดับการศึกษา
ที่สามารถสื่อสารกันเขาใจงาย ทําใหเขามามีบทบาท
ในการทํางานภาคประชาชนไดมากขึ้น 
4. ชุมชนมีความเขมแข็ง มีการประชุมประชาคมทุกวันที่ 20 
ของเดือน การประชุมประชาคมในแตละครั้งมีผูเขารวม
ประชุม 150-200 คน เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการเชิญ
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเขามารับฟงปญหาที่เกิดขึ้น 
5. กลุมเขาสามยอดพัฒนาเปนกลุมการเมืองที่บริหารงาน
เทศบาลเมืองเขาสามยอดมา 10 ป ทําใหมีผลงานเปนที่
ประจักษมากมาย มีฐานคะแนนนิยมกวางขวาง  
6. ไมมีปญหาการเมืองระดับทองถิ่น เทศบาลเมืองเขา
สามยอดมีความเปนเอกเทศ ไมขึ้นตอนักการเมือง
ระดับชาติ ทําใหสามารถทํางานรวมกับทุกฝายได  

1. ฝายประจํามีประสบการณคอนขางนอย  
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอดไมมีอาคารเปนของตนเอง 
ตองเชาอาคารพาณิชยของเอกชน ทําใหการเขามา
ขอรับบริการของประชาชนในแตละครั้งไมสะดวก 
เพราะสํานักงานติดถนนใหญ มีที่จอดรถไมเพียงพอ 
สงผลใหในบางครั้งประชาชนตองจอดรถริมไหลทาง 
ทําใหกีดขวางทางจราจรและเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 
3. เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีภูมิประเทศอยูติดแนว
ภูเขาและมีถนนสายพหลโยธินขวางก้ันทางระบายนํ้า 
เมื่อฝนตกมากนํ้าจะไหลบาลงมาทวมบานเรือนและ
พ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชนไดรับความเสียหาย 
4.ประชาชนไมมีเอกสิทธิ์ในที่ดินทํากิน เพราะพื้นที่
สวนใหญในตําบลเขาสามยอดเปนพ้ืนที่ทหาร ทําให
ประชาชนตองเชาพ้ืนที่ทหารทําการเกษตร 
5. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากกลุมการเมือง
เดียวกัน อาจทําใหเกิดปญหากับระบบการถวงดุลและ
การตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ 
6. การเมืองทองถ่ินมีลักษณะผูกขาด ประชาชนขาด
ทางเลือกในการเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจเลือก
ตัวแทนเขามาบริหารงานเทศบาล 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ) 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. ไดรับความไววางใจจากทางจังหวัดลพบุรีใหเปน
เจาภาพในการจัดกิจกรรมสําคัญๆของจังหวัด เชน การ
จัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ทําให
สาธารณชนทั่วไปไดเห็นถึงศักยภาพของเทศบาลเมือง
เขาสามยอดไดเปนอยางดี 
2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น 
ไมวาจะเปนงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี งบยุทธศาสตร CEO โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
โดยการทําโครงการเขาไปเพ่ือขอรับการอุดหนุน
งบประมาณในการทํากิจกรรมหรือโครงการของ
เทศบาล และในบางครั้งใหการชวยเหลือ อปท. อื่นๆ
ภายในจังหวัดในการทําโครงการ  เปนการสราง
พันธมิตรและเครือขายในการปฏิบัติงาน 
3. นโยบายของรัฐบาล ที่มุงเนนใหทองถ่ินเกิดการ
พัฒนา และเนนการเสริมสรางพลังประชาชนในชุมชน
ใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 

1. รายไดที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการบริการท่ี
จะเอื้ออํานวยประโยชนใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
2. หนวยงานราชการในพ้ืนที่หลายหนวยงานที่มี
งบประมาณนอยจึงประหยัดงบประมาณของหนวยงาน
ตนเองโดยการโยนงานหรือมาขอรับการอุดหนุนและ
สิ่งของจากเทศบาลไปใชในกิจกรรมของตน 
3. พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ทหาร  ทําใหไมมี
ภาคอุตสาหกรรมหรือบริการเขามาลงทุน ยากตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4. ภาวะทางการเปล่ียนแปลงทางการเมืองระดับชาติที่
สงผลกระทบตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
5. นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย บางครั้งไมสามารถปฏิบัติ
ได ทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง 

 
4.6  เทศบาลตําบลดานซาย 
 

4.6.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลดานซาย 
เทศบาลตําบลดานซาย เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.

2495 ตามประกาสกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2499 ลงประกาศ ในราชกิจจา
นุเษกษา ฉบับพิเศษ หนา 79,80 เลมท่ี 73 ตอนท่ี 83 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2499 ตอมามี
พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2542 สงผลใหบรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาล มีฐานะเปนเทศบาลตําบล
ตามกฎหมายวาดวยเทศบาลไปโดยปริยาย บรรดาพนักงานและลูกจางกิจการทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ 
และเงินงบประมาณของสุขาภิบาล ก็ถูกโอนไปเปนของเทศบาลตําบลที่เกิดข้ึน โดยผลของกฎหมาย
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จาก สุขาภิบาลดานซาย จึงเปล่ียนฐานะเปนเทศบาลตําบลดานซาย ตั้งแตวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 
จนถึงปจจุบัน 

เทศบาลตําบลดานซายต้ังอยูเลขท่ี 321 ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย อยูหาง
จากจังหวัดเลย 82 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 7.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,562 ไร มี

ประชากรท้ังส้ิน 3,749 คน แยกเปน ชาย 1,865 คน หญิง 1,884 คน จํานวนครัวเรือน 1,659 
ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตําบลดานซาย แบงออกเปน 5 ชุมชน 6 หมูบาน จุดเดนของพื้นท่ี คือ มี
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีเปนพื้นฐานของทุนทางสังคมท่ีมีมาชานานแลว สามารถนํามาประกอบ
ประยุกตในการพัฒนาทางดานสังคมท่ีเหมาะสมได โดยการนําเอาวัฒนธรรมที่มีอยูมาใชในการให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน ทําใหสังคมเกิดแบบแผนในการดําเนินตามวิถีชีวิตท่ีดี
กอใหเกิดความสงบ ผาสุก อยูดีกินดี แบบมีวัฒนธรรมพอเพียง 
 

4.6.2  ผลงานของเทศบาลตําบลดานซาย 
เทศบาลตําบลดานซาย นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการ

บริหารอยางยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัล
ตางๆ ท่ีไดรับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.11  ผลงานท่ีโดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การสงเสริมการศึกษา และการบริหารงานโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเทศบาล
ตําบลดานซายไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 3 ป จากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไทย คือท้ังป 2546 2548 และ 2550 รางวัลความเปนเลิศดาน
ความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชนประจําป 2550 จากสถาบันพระปกเกลา รางวัลความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไทยในป 
2547 รางวัลชนะเลิศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตําบลดานซายประสบความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยเปนอยางมาก ดูไดจากการท่ีไดรับรางวัลรางวัลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รางวัลดานการพัฒนาเมืองนาอยูดานสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
รางวัลตลาดนาซ้ือ ระดับ 5 ดาว (3 ปซอน) และรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริการ
จัดการตลาดมีมาตรฐาน เปนตน จากการท่ีเทศบาลตําบลดานซายไดรับรางวัลมากมายสงผลใหมี
คณะผูสนใจไปศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 4.11  รางวัลของเทศบาลตําบลดานซายระหวางป พ.ศ. 2546-2550 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2546 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

(เงินรางวัล 2.5 ลานบาท) 
กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2548 รางวัลการบริหารจัดการที่ ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล 
อันดับที่ 1 ของประเทศ (เงินรางวัล 4.8 ลานบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2548 รางวัลดานการพัฒนาเมืองนาอยูดานสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2548 รางวัลชนะเลิศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2548 รางวัลรองชนะเลิศสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ดํ า เ นินงานตามโครงการแปลงสินทรัพย เปนทุน 
ระดับประเทศ (เงินรางวัล 1 ลานบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2548 รางวัลตลาดสดนาซื้อ ระดับ 5 ดาว (3 ปซอน) ศูนยอนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแกน 
(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2549 รางวัลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมกับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย 

2549 รางวัลความเปนเลิศดานความโปรงใสและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

สถาบันพระปกเกลา 

2550 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 2 ลานบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริการจัดการ
ตลาดมีมาตรฐาน (เงินรางวัล 1.1 ลานบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผลการดําเนินงาน 
โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
ดีเดน (เงินรางวัล 4.9 แสนบาท) 

กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลตําบลดานซาย มุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริการประชาชนภายใต

วิสัยทัศน “เปนเมืองวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณอันโดดเดนของประเทศ Will be a Unique 
Local Culture and be a Prominent  Identity within Thailand”  และจากนโยบายการพัฒนาท้ัง 6 
ดาน ประกอบดวย นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว นโยบายดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน และนโยบายดานการบริหาร
จัดการท่ีดี แสดงใหเห็นถึงทิศทางการบริหารที่ตองการสรางความสมดุลทางการพัฒนา มุงสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู  ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีสอดคลองกับ
วิถีของทองถ่ินในดานของเมืองแหงวัฒนธรรม 

 
4.6.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลดานซาย 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ

บริหารของเทศบาลตําบลดานซาย สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.12  วิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลตําบลดานซาย 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 
1. มีศูนยบริการรวมใหบริการประชาชนตาม พรก. 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
2. มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการบริการประชาชนท่ี
เพียงพอ มีอินเตอรเนตตําบลฟรี และมีกลองรับความ
คิดเห็นของประชาชน จํานวน 4 จุด 
3. มีนโยบายของผูบริหารที่เนนในเรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนในการเขารับบริการ 
4. กลุมรักษดานซาย ซึ่งเปนกลุมการเมืองทองถิ่นที่เขา
มาบริหารงานทองถิ่นอยางยาวนาน ทําใหเกิดความ
เขมแข็งและความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
5. มีคณะบริหารท่ีมีความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งเคยบริหารงานเทศบาลมา
หลายสมัย 

1. มีเจาหนาที่บางราย ไมมีทักษะในการใหบริการ
ประชาชน และประสานงานในการใหบริการของ
ประชาชนไมดีเทาที่ควร 
2. ขาดการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ เชน ไมมีการประเมินผลผูเขาอบรมหรือศึกษา
ตอเนื่อง เปนตน 
3. ดานการศึกษาไมมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปนของ
เทศบาลเอง ยังใชสถานที่ของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
ในขณะที่ดานสาธารณสุขมีบุคลากรไมเพียงพอ 
4. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไมไดมาจากกลุม
การเมืองเดียวกัน อาจทําใหเกิดการพยายามลมฝาย
บริหาร ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ) 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. มีการฝกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ของสวน
ราชการอื่น 
2. มีอาสาสมัครอเมริกันชวยในการพัฒนาบุคลากร
เทศบาล 
3. มีหนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณตางๆ อาทิเชน 
สกว. ททท. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนตน 
4. ไดรับเชิญไปแสดงวัฒนธรรมผีตาโขนใน
ตางประเทศบอยครั้ง 

1. วิถีชีวิตของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปกครองแบบเดิม ที่ เปนผูรับมากกวาเปนผูคิดและ
กําหนดเอง ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานกับเทศบาลนอย 
2. ปรากฎการณทางธรรมชาติที่มีผลตอการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุทกภัย เปนตน 
3. การถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแก อปท. ยังไม
มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 
4.7  เทศบาลตําบลทาตูม 
 

4.7.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลทาตูม 
เทศบาลตําบลทาตูมไดรับการเปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลมาเปนเทศบาลตาม

พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยมีพื้นท่ี 
2.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,456 ไร ซ่ึงมีขนาดเล็กมากและมีท่ีตั้งอยูเลียบแมน้ํามูล ถือวา
เปนแหลงกําเนิดชุมชนการคาของอําเภอทาตูมมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญประกอบอาชีพกสิกรรมและการคาขาย โดยบางราย
ประกอบอาชีพท้ังสองเปนอาชีพหลักและอาชีพรองพรอมกันไป เนื่องจากอาชีพกสิกรรมเกษตรกร
จําเปนตองอาศัยธรรมชาติเปนหลัก จึงมักประสบปญหาความไมแนนอนในเร่ืองของปริมาณฝน 
บางปมีความแหงแลงอยางหนัก ในขณะท่ีบางปมีปริมาณนํ้าฝนมากและนํ้าหลาก ทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีลุมริมแมน้ํามูลฝงทิศเหนือมักประสบปญหา
น้ําทวมอยูเสมอ สงผลใหอาชีพกสิกรรมตองลดจํานวนลงไปและหันมาใหความสําคัญกับการ
ประกอบอาชีพคาขายเพิ่มมากข้ึน สถานที่ประกอบการคาท่ีสําคัญคือ ตลาดสดเทศบาลตําบลทาตูม 
ซ่ึงจัดระเบียบการวางสินคาใหเปนสัดสวน ท้ังผูคาขายประจําและผูคาขายรายยอยท่ีมาจากตาง
ทองถ่ิน เพื่อผูประกอบการคาทุกรายจะไดมีสถานท่ีในการประกอบอาชีพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
เทศบาลตําบลทาตูมมีประชากรทั้งส้ิน 4,501 คน แยกเปนชาย 2,194 คน หญิง 2,307 คน จํานวนหลังคา
เรือนในเขตเทศบาล 1,483 หลังคาเรือน และไดกําหนดพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลท้ังส้ิน 5 
ชุมชน 



 89

4.7.2  ผลงานของเทศบาลตําบลทาตูม 
เทศบาลตําบลทาตูม นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการ

บริหารอยางยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัล
ตางๆท่ีไดรับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.13 ผลงานท่ีโดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การสงเสริมการศึกษา และการบริหารงานโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเทศบาล
ตําบลทาตูมไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 3 ปซอน จากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย คือท้ังป 2549 2550 และ 2551 รางวัลความพยายามในการ
จัดเก็บภาษี  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยในป 2550 รางวัลโรงเรียน
พระราชทานดีเดนขนาดเล็กระดับประเทศประจําป 2550 จากกระทรวงศึกษาธิการและรางวัลตลาด
ดีมีมาตรฐานประจําป 2551 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จากการท่ี
เทศบาลตําบลทาตูมไดรับรางวัลมากมายสงผลใหมีคณะผูสนใจไปศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 
 

ตารางท่ี 4.13  รางวัลท่ีเทศบาลตําบลทาตูมไดรับระหวางป พ.ศ. 2550-2551 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2549 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

(เงินรางวัล 2 ลานบาท) 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 2 ลานบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพยายามใน
การจัดเก็บภาษี (เงินรางวัล 2.6 แสนบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเดนขนาดเล็ก
ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2550 รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดการบริการ
สาธารณะที่ดี (บอดักไขมัน) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2551 รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2551 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 2 ลานบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลตําบลทาตูม มุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริการประชาชนภายใต

วิสัยทัศน “สรางคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจม่ังคง การคมนาคมสะดวก เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี เกษตร
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อินทรียกาวหนา รักษาคุณสภาพส่ิงแวดลอม การเมืองการบริหารโปรงใส” โดยเนนการพัฒนา
ชุมชนใหรูจักพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานตามแนวทางการเกษตร
อินทรีย รวมถึงการสนับสนุนสงเสริมการรวมกลุมอาชีพธุรกิจชุมชน สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินสู
สังคมแหงการเรียนรู ควบคูวิทยาการสมัยใหม เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและบูรณาการ
แผนชุมชนในการพัฒนาเทศบาล รวมท้ังใหสิทธิชุมชนบริหารจัดการตนเอง เสริมสรางภาคความ
รวมมือในทุกระดับ ตลอดจนสรางระบบนิเวศดุลยภาพใหเปนแหลงตนทุนและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

 
4.7.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบนัและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลทาตูม 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ

บริหารจัดการของเทศบาลตําบลทาตูม สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.14  วิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตําบลทาตูม 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 

1. บุคลากรสวนใหญเปนบุคคลทองถิ่น  ทําใหเขาใจใน
วัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
2. การบริหารงานมีความคลองตัว เน่ืองจากมีความ
พรอมดานวัสดุอุปกรณ 
3. บุคลากรสวนใหญมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
สามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี 
4. กลุมการเมืองทองถ่ินบริหารงานเทศบาลมายาวนาน
นับ 10 ป มีโอกาสใชงบประมาณทุกๆป ทําให
ประชาชนมองวามีการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเน่ือง จะ
เพ่ิมความไดเปรียบในการเลือกต้ังครั้งตอไป 
5. สมาชิกสภาสวนใหญเปนกลุมเดียวกับนายกเทศมนตรี 
ทําใหการบริหารงานเทศบาลมีอิสระ สามารถตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆไดงายและรวดเร็วขึ้น เน่ืองจากไมตองทํา
ตามขอเรียกรองจากสภาทองถ่ินมากนัก 

1. สํานักงานเทศบาลมีขนาดเล็กและคอนขางคับแคบ 
ทําใหเปนอุปสรรคตอการเขารับบริการของประชาชน 
2. เจาหนาที่ที่มีความเช่ียวชาญในแตละดาน กระจุกตัว
ในเมือง ไมกระจายลงพ้ืนที่ 
3. อัตรากําลังของเทศบาลตําบลทาตูมยังไมเพียงพอกับ
ภารกิจที่มากข้ึน ดูไดจากมีการบริหารงานเพียง 4 ฝาย
เทาน้ัน ถาเทียบกับ อปท. อื่นๆที่มีอัตรากําลังและสวน
งานท่ีเพียงพอตอการดําเนินภารกิจ 
4. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากกลุมการเมือง
เดียวกัน อาจทําใหเกิดปญหากับระบบการถวงดุลและ
การตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ 
5. การเมืองทองถ่ินมีลักษณะผูกขาด ประชาชนขาด
ทางเลือกที่ดีในการเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจ เลือก
ตัวแทนเขามาบริหารงานเทศบาล 
 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากทาง
ภาคเอกชนทั้งในและนอกพ้ืนที่เปนอยางดี 
2. มีงานประเพณีแขงเรือยาวระดับประเทศชิงถวย
พระราชทาน ทําใหมีคนตางถิ่นเขามายังตําบลทาตูม
เปนจํานวนมาก เศรษฐกิจระดับชุมชนเกิดการขยายตัว 
3. นายเทศมนตรีมีความสัมพันธแบบสวนตัวกับ
นักการเมืองระดับชาติ  และเปนบุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับในวงกวาง  ทําใหไดรับเลือกเปนประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุรินทร 

1. ไมมีองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือภาคประชา
สังคมที่เขมแข็งในพ้ืนที่ ในการรวมกันแกไขปญหา
รวมกับชุมชน 
2. ปรากฎการณทางธรรมชาติที่มีผลตอการดําเนินชีวิต
ของประชาชน เชน อุทกภัยและนํ้ากัดเซาะตลิ่ง เปนตน 
3. ภาวะทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติที่
สงผลกระทบตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
4. นักการเมืองระดับชาติที่ใหการสนับสนุน สังกัด
พรรคฝายคาน 
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4.8  เทศบาลตําบลเสิงสาง 
 

4.8.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลเสิงสาง 
ทองท่ีอําเภอเสิงสาง เดิมเปนตําบลหนึ่งของอําเภอโชคชัย คือตําบลสระตะเคียน ตอมาแยก

ไปข้ึนกับกิ่งอําเภอแชะ (อําเภอครบุรีในปจจุบัน) และกระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกทองท่ี
ตําบลสระตะเคียน ข้ึนเปนกิง่อําเภอเสิงสาง เม่ือ พ.ศ. 2519 และประกาศข้ึนเปนอําเภอเสิงสาง เม่ือ
วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2522 เทศบาลเสิงสาง ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลเสิงสาง ตามพระราชบัญญัติ
เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภบิาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแตวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. เปนตนมา  

ปจจุบัน เทศบาลตําบลเสิงสาง ตั้งอยูในทองท่ีอําเภอเสิงสาง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของจังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเปนท่ีราบสูง ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต หางจาก
จังหวัดนครราชสีมาโดยทางรถยนตประมาณ 89 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 224 
(สายครบุรี-เสิงสาง) สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปอยูในเกณฑปานกลาง ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมภาวะเศรษฐกิจข้ึนอยูกับราคาพืชผลทางการเกษตร พื้นท่ีสวนใหญทําการเกษตร 
ผลผลิตท่ีสําคัญและทํารายไดใหเกษตรกร คือ การปลูกมันสําปะหลัง ออย ขาว ฯลฯ เทศบาลตําบล
เสิงสางมีประชากรทั้งส้ิน 7,509 คน แยกเปนชาย 3,662 คน หญิง 3,847 คน จํานวนหลังคาเรือนในเขต
เทศบาล 2,394 หลังคาเรือน และไดกําหนดพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลทั้งส้ิน 9 ชุมชน 

 
4.8.2  ผลงานของเทศบาลตําบลเสิงสาง 

เทศบาลตําบลเสิงสาง นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารอยาง
ยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัลตางๆท่ีไดรับ ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.15 ผลงานท่ีโดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเสริม
การศึกษา และการบริหารงานโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเทศบาลตําบลเสิงสางไดรับ
รางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 2 ปซอน จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย คือท้ังป 2549 และ 2550 เทศบาลตําบลเสิงสางประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาดานการศึกษาอยางมาก ดูไดจากการท่ีไดรับรางวัลเกี่ยวกับดานการศึกษา ประกอบดวย 
รางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนยตนแบบ) ประจําป 2548 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย รางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัดประจําป 2550 และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ศูนยเด็กเล็กนาอยูยอดเยี่ยมระดับประเทศประจําป 2551 จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข จากการท่ีเทศบาลตําบลเสิงสางไดรับรางวัลมากมายสงผลใหมีคณะผูสนใจ
ไปศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 4.15  รางวัลท่ีเทศบาลตําบลเสิงสางไดรับระหวางป พ.ศ. 2548-2551 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2548 รางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนยตนแบบ) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 
2549 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

(เงินรางวัล 2 ลานบาท) 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2550 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(เงินรางวัล 2 ลานบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2551 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนยเด็กเล็กนาอยูยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลตําบลเสิงสาง มุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริการประชาชนภายใต

วิสัยทัศน “ชุมชนเขมแข็ง เปล่ียนแปลงกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
และเพื่อใหวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลเสิงสาง เปนไปตามวัตถุประสงค สําเร็จตาม
จุดมุงหมาย และประสบความสําเร็จเปนอยางดี จึงไดมีแนวทางการดําเนินงานโดยมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตรและมีแนวทางการพัฒนาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรให
สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับประเทศ จังหวัดและอําเภอ ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร และยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและการ
ทองเท่ียว แสดงใหเห็นถึงทิศทางการบริหารที่ตองการสรางความสมดุลทางการพัฒนา มุงสราง
ความเขมแข็งท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนไปตามแบบแผนวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
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4.8.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลเสิงสาง 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ
บริหารจัดการของเทศบาลตําบลเสิงสาง สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.16  วิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 

อนาคตของเทศบาลตําบลเสิงสาง 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 
1. บุคลากรสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่และมีความต้ังใจ
ปฏิบัติงานเปนอยางดี 
2. สวนราชการ ภาครัฐ และชุมชนใหความรวมมือใน
การพัฒนาทองถ่ิน 
3. กลุมการเมืองทองถิ่นบริหารงานเทศบาลตําบลเสิง
สางมาอยางยาวนาน ทําใหมีผลงานเปนที่ประจักษ
มากมาย มีฐานคะแนนนิยมกวางขวาง  
4. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนกลุมการเมือง
เดียวกัน ทําใหเวลาที่ฝายบริหารเสนอโครงการและ
งบประมาณทําไดอยางรวดเร็ว 
5. มีสภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก
ดานเกษตรกรรม 

1. สถานที่ อุปกรณเครื่องใชสํานักงานและบุคลากรไม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. สํานักงานเทศบาลไดขอใชที่วาการอําเภอเดิม ซึ่งมี
สภาพที่คับแคบ ไมสะดวกในการใหบริการประชาชน 
3. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากกลุมการเมือง
เดียวกัน อาจทําใหเกิดปญหากับระบบการถวงดุลและ
การตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ 
4. การเมืองทองถ่ินมีลักษณะผูกขาด ประชาชนขาด
ทางเลือกที่ ดีในการเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจ 
เลือกตัวแทนเขามาบริหารงานเทศบาล 
5. ประชาชนมีรายไดนอย ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต
และวางงานหลังจากปลูกพืชเกษตรกรรม 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในเขตอําเภอเสิงสางและพ้ืนที่ใกลเคียง 
2. เปนแหลงปลูกพืชเกษตรกรรม ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่
อาจสงเสริมดานการแปรรูปผลิตภัณฑหรือการลงทุน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ 
3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพ้ืนที่อําเภอเสิงสางเปนอดีต
นายกเทศมนตรีตําบลเสิงสาง และเปนอดีตหัวหนากลุม
การเมืองทองถ่ินที่บริหารงานเทศบาลตําบลเสิงสางมา
อยางยาวนาน ทําใหมีโอกาสในการดึงงบพัฒนามาลง
ในพ้ืนที่ไดมากขึ้น 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไมแนนอน 
2. ที่ดินสวนใหญในเขตเทศบาลขาดเอกสิทธิ์ 
ประชาชนครอบครองสิทธิ์ในที่ดินไมถูกตอง 
3. การเมืองระดับชาติยังไมมีเสถียรภาพสงผลกระทบ
ตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
4. นโยบายเปล่ียนแปลงบอย บางครั้งไมสามารถ
ปฏิบัติได ทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง 
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4.9  เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 

 
4.9.1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
เทศบาลตําบลสําโรงทาบไดรับการจัดต้ังเปนเทศบาล เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  

ตามพระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลมาเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยมีพื้นท่ี
ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวัน
แกเฉียงเหนือ โดยทางรถยนตประมาณ 511 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 447 กิโลเมตร และหาง
จากจังหวัดสุรินทรไปทางทิศตะวันออกประมาณ 54 กิโลเมตร 

เทศบาลตําบลสําโรงทาบตั้งอยูเลขท่ี 371 ถนนบํารุงพัฒนา ตําบลหนองไผลอม อําเภอ
สําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร สภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญรอยละ 65 มีอาชีพเกษตรกรรม 
ไดแก การทํานา โดยยังตองอาศัยน้ําฝนในการทําการเกษตร พื้นที่สวนใหญเปนท่ีราบลุม ลาดตํ่า
จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีสภาพเปนแองกระทะ จะประสบปญหาน้ําทวมเปนประจํา
ทุกป โดยมีพื้นท่ีในการทําการเกษตรกรรมประมาณรอยละ 65 พื้นท่ีในการเล้ียงสัตวประมาณรอย
ละ 5 สวนท่ีเหลือจะเปนพื้นท่ีอยูอาศัย สวนราชการและอ่ืนๆ เทศบาลตําบลสําโรงทาบมีประชากร
ท้ังส้ิน 2,604 คน แยกเปนชาย 1,319 คน หญิง 1,285 คน จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 1,006 
หลังคาเรือน และไดกําหนดพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลทั้งส้ิน 5 ชุมชน 

 
4.9.2  ผลงานของเทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
เทศบาลตําบลสําโรงทาบ นับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จในการ

บริหารอยางยิ่ง มีผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ดังจะเห็นไดจากรางวัล
ตางๆที่ไดรับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.17 ผลงานท่ีโดดเดนของเทศบาลเปนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรภายใตการจัดการส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน  และการบริหารงาน
โปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเทศบาลตําบลสําโรงทาบไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลประจําป 2549 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
รางวัลชนะเลิศองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการจัดการบริการสาธารณะท่ีดี (บอดักไขมัน) จาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตําบลสําโรงทาบประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาเทศบาลสูความเปนเมืองนาอยูท่ีมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ ดูไดจากการท่ีไดรับรางวัลดีเดนระดับประเทศ เมืองนาอยูอยางยั่งยืน และ
รางวัลหนวยงานที่ลดเมืองรอนดวยมือ เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศโลกใหเมืองนาอยูอยางยั่งยืน Top 
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Global Warming เปนตน จากการที่เทศบาลตําบลสําโรงทาบไดรับรางวัลมากมายสงผลใหมีคณะ
ผูสนใจไปศึกษาดูงานอยูตลอดเวลา 
 
ตารางท่ี 4.17  รางวัลท่ีเทศบาลตําบลสําโรงทาบไดรับระหวางป พ.ศ. 2548-2551 
 

พ.ศ. ประเภทรางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
2547 รางวัลดีเดนระดับประเทศ เมืองนาอยูอยางย่ังยืน ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม รวมกับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย 

2549 รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

2549 รางวัลตลาดสดดีเดนระดับประเทศ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
2549 รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 
2550 รางวัลหนวยงานที่ลดเมืองรอนดวยมือ เพ่ือรักษาสภาพ

ภูมิอากาศโลกใหเมืองนาอยูอยางย่ังยืน Top Global 
Warming  

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

2550 รางวัลชนะเลิศองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดการ
บริการสาธารณะที่ดี (บอดักไขมัน)  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

 
จากผลงานท่ีผานมา เทศบาลตําบลสําโรงทาบ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริการประชาชน

ภายใตวิสัยทัศน “บานเมืองนาอยู ชูภูมิปญญา รักษาส่ิงแวดลอม พรอมเกษตรอินทรีย จรรโลง
ประเพณีวัฒนธรรม”  และไดกําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหวิสัยทัศนบรรลุ
วัตถุประสงค โดยแยกเปน 6 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน ยุทธศาสตร
การฟนฟู อนุรักษ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
อินทรีย ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ OTOP ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการคา การลงทุนและการทองเท่ียว และยุทธศาสตรการใชพลังงานและจัดหาพลังงาน
ทดแทนอยางยั่งยืน นอกจากนี้ เทศบาลตําบลสําโรงทาบมุงเนนการบริหารจัดการแนวใหมตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) สรางกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชนตอการสรางสรรค
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และแกปญหาความตองการของชาวบานตําบลสําโรงทาบบนดุลยภาพแหง
การอนุรักษควบคูไปกับการใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 
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4.9.3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลสําโรงทาบ 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและศึกษาถึงประเด็นตางๆ ท้ังทางดานการเมืองและการ
บริหารจัดการของเทศบาลตําบลสําโรงทาบ สามารถวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.18  วิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 

อนาคตของเทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weak) 
1. นายกเทศมนตรีมีความเช่ียวชาญในดานสิ่งแวดลอม
และมีแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหมๆ อยูตลอดเวลา 
2. บุคลากรสวนใหญเปนบุคคลทองถิ่น  ทําใหเขาใจใน
วัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
3. สํานักงานเทศบาลมีรูปแบบการดําเนินการแบบธนาคาร 
ทําใหประชาชนที่เขารับบริการมีความสะดวกมากขึ้น 
4. บุคลากรสวนใหญมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
สามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี 
5. กลุมสรางสรรคเปนกลุมการเมืองที่บริหารงาน
เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 15 ป ทําใหมีผลงานเปนที่
ประจักษมากมาย มีฐานคะแนนนิยมกวางขวาง  
6. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนกลุมการเมือง
เดียวกัน ทําใหเวลาท่ีฝายบริหารเสนอโครงการและ
งบประมาณทําไดอยางรวดเร็ว 

1. บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญมีจํานวนนอย และการ
พัฒนาบุคลากรจํานวนมากกระทบตอคาใชจายที่เพ่ิม
มากขึ้นในอนาคต 
2. บุคลากรสวนใหญขาดความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 
3. รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองมีนอยเมื่อเทียบกับ
รายไดจากเงินอุดหนุนและรายไดที่รัฐจัดเก็บให รวม
ไปถึงขาดแนวทางใหมๆในการจัดหารายได 
4. ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากกลุมการเมือง
เดียวกัน อาจทําใหเกิดปญหากับระบบการถวงดุล
และการตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ 
5. การเมืองทองถ่ินมีลักษณะผูกขาด ประชาชนขาด
ทางเลือกที่ดีในการเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจ 
เลือกตัวแทนเขามาบริหารงานเทศบาล 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ) 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด อุปสรรค (Threat) 
1. ได รับความร วมมือ เ พ่ือบู รณาการร วม กันจาก
ประชาชน สวนราชการและองคกรที่เก่ียวของเปนอยางดี 
2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จังหวัด 
และสวนราชการอื่นๆ เปนอยางดี 
3. ผูบริหารทองถ่ินมีความสัมพันธแบบเปนสวนตัวกับ
นักการเมืองระดับชาติ และเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
ในวงกวาง  ทําใหไดรับเกียรติเปนวิทยากรบรรยาย
ประเด็นดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนบอยครั้ง 

1. ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 65 มีอาชีพ
เกษตรกรรม ไดแกการทํานา การทําสวน ทําใหตอง
อาศัยนํ้าฝนในการทําเกษตรกรรม 
2. การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามพระราชบัญญัติ
การกระจายอํานาจ 
3. การเมืองระดับชาติยังไมมีเสถียรภาพสงผลกระทบ
ตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
4. นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย บางครั้งไมสามารถ
ปฏิบัติได ทําใหการพัฒนาขาดความตอเนื่อง 

 
กลาวโดยสรุป แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 9 แหงจะมีจุดออนและขอจํากัดท่ีอาจ

สงผลกระทบตอศักยภาพการบริหารงานทองถ่ิน โดยท่ีจุดออนสวนใหญนั้นจะเปนในเร่ืองของ
บุคลากรท่ีขาดทักษะในการปฏิบัติงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงแกไขปญหาดังกลาวดวยการ
สรางเครือขายความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี โดยการทําบันทึกขอตกลง หรือ MOU ใน
การสงบุคลากรเขาศึกษาตอท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตร เพราะมีการเรียนการสอนเก่ียวกับการการบริหารราชการแผนดินและการ
บริหารงานทองถ่ิน ซ่ึงเปนประโยชนตอการนํามาปรับใชกับการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 
เพราะฉะน้ันการพัฒนาทุนมนุษยจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพของเทศบาล เนื่องจาก
บุคลากรถือเปนฟนเฟองและกลไกท่ีขับเคลื่อนการดําเนินการตางๆของเทศบาลใหประสบ
ความสําเร็จ ในขณะท่ีขอจํากัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะเปนในเร่ืองของการจัดสรร
งบประมาณจากสวนกลางลงมาสูทองถ่ินไมตรงตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ สงผลใหมี
งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงแกไขปญหาดังกลาว
ดวยการสรางเครือขายความสัมพันธกับจังหวัด กรมและกระทรวงตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อใชในการดําเนินกิจการสาธารณะในทองถ่ิน ดังเชนกรณีเทศบาลเมืองเขา
สามยอดที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนราชการตางๆ เกือบ 200 ลานบาทในรอบ 2 ป ดวย
เหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวนตางๆท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ จึง
เปนการกาวขามขอจํากัดตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี สงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 
 



บทท่ี 5 

 
ผลการศึกษา 

 
ในบทนี้จะนําเสนอผลการศึกษาเร่ือง “เครือขายกับศักยภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรูปแบบเทศบาลในประเทศไทย” โดยมี 9 ประเด็นท่ีสําคัญคือ ขอมูลพื้นฐานผูบริหาร
ทองถ่ิน การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน การสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับแกนนําชุมชน การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชน การสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชน การสราง
เครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ  การสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับสวนราชการ และการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนๆโดยผลการศึกษาท่ีไดนําเสนอในคร้ังนี้จะเปนผลการศึกษาที่ไดมาจากการวิจัยคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท้ังนี้จะเปนการวิเคราะหไลทีละประเด็น เพื่อใหเกิดความชัดเจนและรัดกุม
ครอบคลุมทุกประเด็น  
 

5.1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูบริหารทองถ่ิน 
 

คุณลักษณะของนายกเทศมนตรี ซ่ึงเปนผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน และมีฐานะเปนหัวหนาคณะผูบริหารทองถ่ิน จากตารางท่ี 5.1 พบวานายกเทศมนตรีสวน
ใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีเพียงนายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลสําโรงทาบท่ีจบระดับปริญญาตรี และนายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองบุรีรัมยท่ีมีการศึกษาระดับสูงสุดเทียบเทาปริญญาเอก “ผมจบผูเช่ียวชาญเฉพาะทางซ่ึงเรียน 3-5 
ป เทียบเทาปริญญาเอก  ซ่ึงดูจากการขอเทียบวุฒิกับ  กพ .” นายแพทยวิกรม  สมจิตตอารีย 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) อธิบายถึงคุณลักษณะของการศึกษาระดับสูงสุด และ
นายกเทศมนตรีสวนใหญจบการศึกษาระดับสูงสุดในสาขาทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
ซ่ึงทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการปกครอง และสามารถนํามาประยุกตใชในการ
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บริหารงานทองถ่ินไดเปนอยางดี ในประเด็นการศึกษาน้ีผูวิจัยมองวา มีสวนสําคัญตอการยอมรับ
จากประชาชนเปนอยางมาก เพราะคานิยมของคนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งชาวบานตามชนบทดวย
แลว ใหความเล่ือมใสศรัทธากับผูท่ีมีการศึกษาสูง เพราะมีความรู ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเขามา
บริหารงานทองถ่ิน ดังนั้นหากนายกเทศมนตรีจบการศึกษาระดับสูง ก็จะสรางโอกาสใหตนเอง
ไดรับการเลือกตั้งไดมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 5.1  คุณลักษณะของนายกเทศมนตรี 
 
ชื่อ-นามสกุลนายกเทศมนตรี อาย ุ

(ป) 
ระดับการ 
ศึกษาสูงสุด 

สาขา อาชีพกอนการ
เลนการเมือง 

ตําแหนงทาง
การเมืองกอนเปน
นายกเทศมนตร ี

ระยะเวลา 
(ป)* 

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 
(เทศบาลเมืองกาฬสินธุ) 

51 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ทนายความ/นัก
ธุรกิจ 

สมาชิกสภา
เทศบาล 

6 

นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย 
(เทศบาลเมืองบุรีรัมย) 

44 แพทยเฉพาะทาง
(เทียบเทา

ปริญญาเอก) 

แพทยศาสตร นายแพทย รองนายก 
เทศมนตรี 

4 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท 
(เทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 

50 ปริญญาโท รัฐประศาสน
ศาสตร 

ผูจัดการ
สหกรณออม
ทรัพยครู 

สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร 

13 

นายสมชาย เกียรติคุณรัตน 
(เทศบาลเมืองสุรินทร) 

52 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ
และเอกชน 

เภสัชกร สมาชิกสภา
เทศบาล 

4 

นางสาวสายใจ เลิศวิริยะ
ประภา 

(เทศบาลเมืองเขาสามยอด) 

43 ปริญญาโท พัฒนาชุมชน ชางเสริมสวย - 8 

นายสันติภาพ เชื้อบุญมี 
(เทศบาลตําบลดานซาย) 

43 ปริญญาโท รัฐศาสตร นักธุรกิจ สมาชิกสภา
จังหวัด 

8 

นายสิรินเทพ รวมพัฒนา 
(เทศบาลตําบลทาตูม) 

41 ปริญญาโท รัฐประศาสน
ศาสตร 

นักธุรกิจ - 9 

นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ 
(เทศบาลตําบลเสิงสาง) 

45 ปริญญาโท รัฐศาสตร นกัธุรกิจ รองนายก 
เทศมนตรี 

4 

นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ 
(เทศบาลตําบลสําโรงทาบ) 

41 ปริญญาตรี รัฐประศาสน
ศาสตร 

นักธุรกิจ กรรมการ
สุขาภิบาล 

9 

 
หมายเหตุ: * ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี (นับถึงป 2551) 
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ท้ังนี้ อาชีพกอนการดํารงตําแหนงกอนการเลนการเมืองนั้น พบวา สวนใหญเปนนักธุรกิจ 
มีเพียงนายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย นายบรรจง โฆษิต
จิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดและนายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
สุรินทรท่ีมาจากแวดวงขาราชการ และยังพบอีกวาบุคคลท้ังสามท่ีกลาวมาขางตนนั้น ไมไดเปน
หัวหนากลุมการเมืองทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกต้ังเขามาบริหารงานเทศบาลอยางแทจริง เปนเพียง
บุคคลท่ีไดรับคัดเลือกจากทางกลุม เพื่อนําทีมผูสมัครลงเลือกต้ังในคร้ังนั้นเทานั้น โดยอาศัยความมี
ช่ือเสียงและการไดรับการยอมรับจากสังคม นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองสุรินทร (2551) อดีตเภสัชกรท่ีมีช่ือเสียงและอดีตสโมสรโรตาร่ีของจังหวัดสุรินทรกลาววา  
“การเลือกตั้งเม่ือป 47 ผมเปนเพียงสมาชิกกลุม แตทางกลุมก็คัดเลือกผมเขาไปในการแขงขันกับ
กลุมกิจประชาแชมปเกา”  ภายหลังมีการเลือกต้ังเม่ือป 2551 นายสมชาย เกียรติคุณรัตนไมไดลง
สมัครรับเลือกต้ังตําแหนงนายกเทศมนตรี เนื่องจากหัวหนากลุมรักษสุรินทรตัวจริงนําทีมผูสมัคร
รับเลือกต้ังสูศึกกับกลุมกิจประชาแทน แตผลปรากฏวาไมไดรับการเลือกต้ัง สงผลใหนายสมชาย 
เกียรติคุณรัตนยุติบทบาททางการเมืองและกลับมาเปนเภสัชกรเชนเดิม ในประเด็นอาชีพกอนการ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองนี้ผูวิจัยมองวา ในปจจุบันการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับทองถ่ิน
นั้น มีลักษณะของความเปนธนกิจการเมือง (Money Politics) มากข้ึน กลาวคือบุคคลท่ีจะลงสูสนาม
การเมืองในปจจุบันตองมีความพรอมในดานทุนทรัพยเปนอยางมาก นักธุรกิจกับนักการเมืองแทบ
จะแยกไมออกกันเลยทีเดียว เพราะนักธุรกิจมักพยายามเขามาพัวพันกับการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเมืองระดับทองถ่ินท่ีมีผลประโยชนสัมปทานเปนจํานวนมาก เม่ือนักธุรกิจกับนักการเมืองเปน
บุคคลคนเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน ทําใหการแยกผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสาธารณะ
จึงเปนเร่ืองท่ียากข้ึน ดังนั้นเพื่อปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
ภาคประชาสังคมจึงตองพยายามทําหนาท่ีตรวจสอบการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินใหมากข้ึน 

สําหรับตําแหนงทางการเมืองกอนเปนนายกเทศมนตรี พบวาสวนใหญเคยดํารงตําแหนง
ทางการเมืองมากอน มีเพียงนายสิรินเทพ รวมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูมและ
นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภาท่ีลงสูสนามการเมืองทองถ่ินคร้ังแรกในตําแหนงนายกเทศมนตรี
เลย นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอด (2551) ผูหญิงเกง
แหงเมืองเขาสามยอดกลาววา  

 
จากอาชีพชางเสริมสวยท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดลพบุรี ไดสรางครอบครัวดวยความ
อุตสาหะพยายามจนมีฐานะม่ันคง จึงออกบริการใหความชวยเหลือประชาชนใน
โอกาสตางๆ ไดซึมซับมองเห็นปญหาของพี่นองประชาชนชาวเขาสามยอดมาโดย
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ตลอด คุณภาพชีวิตขาดการเอาใจใสจากทุกภาคสวน จึงเปนแรงผลักดันให
ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง 

 
นอกจากนี้ยังพบวามีนักการเมืองระดับชาติ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากกลุม 16 ท่ีมี

ช่ือเสียงลงมาเลนการเมืองในระดับทองถ่ิน นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด (2551) ใหเหตุผลกับการลงเลนการเมืองระดับทองถ่ินไววา  

 
ภายหลังผมแพเลือกต้ังระดับชาติ พอตาผมเปนอดีตนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
และเปนหัวหนากลุมพิทักษทองถ่ิน ทานก็มองวาทานอายุมากแลว ทานอยากจะ
วางมือแลว   ก็เห็นผมมีความพรอม มีพื้นฐาน มีประสบการณทางการเมือง รูจัก
เพื่อน สส รูจักเพื่อนรัฐมนตรี รูจักระบบราชการนาจะสามารถทํางานเปนหัวหนา
กลุมและสามารถท่ีจะชวยพัฒนาจังหวัดได ก็ใหผมทําหนาท่ีลงสมัครในระดับ
ทองถ่ิน 

 
ในประเด็นตําแหนงทางการเมืองกอนเปนนายกเทศมนตรีนั้น ผูวิจัยมองวาหากเคยตํารง

ตําแหนงท่ีเคยคลุกคลีกับชาวบานและทองถ่ิน ไมวาจะเปนสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี หรือแมกระท่ังอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีลงเลนการเมืองระดับทองถ่ิน จะ
มีโอกาสไดรับการเลือกต้ังมากกวา เพราะเปนบุคคลท่ีมีบทบาทในชุมชนมากอน สามารถทํางาน
รวมกับประชาชนไดเปนอยางดี การสรางเครือขายการทํางานกับทุกภาคสวนจึงเปนเร่ืองงายกวาผูท่ี
ไมเคยดํารงตําแหนงทางการเมืองใดๆ มากอน 

สําหรับระยะเวลาในการดํารงตําแหนงและวาระในการดํารงตําแหนงนั้น พบวาสวนใหญ
นายกเทศมนตรีบริหารงานทองถ่ินมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายบรรจง โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดท่ีมีระยะเวลาบริหารงานทองถ่ินยาวนานถึง 13 ป ในประเด็นนี้
ผูวิจัยมองวา หากนายกเทศมนตรีและกลุมการเมืองทองถ่ินมีระยะเวลาการบริหารงานทองถ่ินมาก
ข้ึนเทาไร ก็ยิ่งทําใหมีฐานคะแนนนิยมและความไดเปรียบทางการเมืองมากข้ึนเทานั้น รวมไปถึง
ความไดเปรียบในการสรางเครือขายการทํางานกับภาคสวนตางๆในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เครือขายภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ก็จะมีสวนชวยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินนโยบาย
สาธารณะรวมไปถึงการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน 
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นอกจากการศึกษาในระบบแลว ยังพบวาในการฝกอบรมนั้น นายกเทศมนตรีทุกคนตอง

ผานหลักสูตรนายกเทศมนตรี จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงแตเดิมนั้นอยูภายใตความรับผิดชอบของกรมการปกครอง  

“นายกเทศมนตรีทุกคนตองเรียนหลักสูตรนี้ ตอนนั้นเปนของกรมการปกครอง แตตอนนี้วิทยาลัย

การปกครองปดไปแลว ก็มาเปนของกรมสงเสริมฯ หลักสูตรนี้สอนหลากหลายเลยครับ ทุกเรื่อง 

ตอนผมเรียนรุนที่ 13 ก็จะอบรมสองเดือนๆละ 20 วัน แตพอกรมสงเสริมฯทํา เหลือแค 2 สัปดาห”  

นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) ใหความคิดเห็นใน

ประเด็นการเขารับการอบรมของนายกเทศมนตรี ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีเคยดํารงตําแหนงรอง

นายกเทศมนตรีก็ตองผานหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี ท่ีจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยดวยเชนกัน นอกจากการฝกอบรมที่จัดขึ้น

โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว ยังพบวามีสถาบันพระปกเกลาและสถาบันทางการศึกษา

เปนจํานวนมากที่ใหบริการดานการฝกอบรม  “สวนตัวผมอยากเรียนรูไปเรื่อยๆ ผมจึงเขาไปเรียน 

MMM ของ NIDA ทําใหไดรูหลักการบริหารจัดการและวิทยาการใหมๆ ผมรูจักเรื่องโลจิสติกสก็ท่ี

นิดานี่แหละ”  นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551)  ใหความ

สนใจที่จะเรียนรูและฝกฝนทักษะอยูตลอดเวลา จึงไดตัดสินใจเขาศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการ

จัดการ (Mini Master of Management Program: MMM) ของคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สําหรับทักษะของนายกเทศมนตรีท่ีจําเปนสําหรับการบริหารงานเทศบาลเพื่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของปลัดเทศบาลจากสรุปการสัมมนาการบริหารงาน

ทองถิ่นไทยมีดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. คณะรัฐประศาสนศาสตร, 2551: 37-46) 

1) นายกเทศมนตรีควรมีทักษะดานบริหารความขัดแยง เพราะวาการเลือกตั้งเขามา

บริหารงาน หากสภาเทศบาลและผูบริหารทองถิ่นเปนคนละฝายกันจะเกิดปญหา ถานายกเทศมนตรี

มีทักษะดานนี้ก็จะสามารถทําใหท้ังฝายสภาและฝายบริหารทํางานรวมกันได 

2) นายกเทศมนตรีควรมีภาวะความเปนผูนํา เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนและเปนนักประชาธิปไตย 

รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและประชาชน 

3) นายกเทศมนตรีควรมีคุณธรรม และสรางจิตสํานึกสาธารณะโดยมองผลประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตน และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด รวมไปถึงสามารถเชื่อมโยง

ปญหาและตัดสินใจอยางเท่ียงธรรมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

ในประเด็นดานการฝกอบรมนี้เปนสิ่งสําคัญเปนอยางมากในการบริหารงานทองถิ่น เพราะ

เปนการพัฒนาทุนมนุษยและการตอยอดองคความรู เพื่อใหนายกเทศมนตรีไดพัฒนาศักยภาพของ
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ตนเองใหมีความพรอมท้ังทางดานความรู ทักษะ ความเปนผูนํา วิสัยทัศน คุณธรรมจริยธรรม และ
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพื่อกาวสูการเปนนักบริหารแบบมืออาชีพ สงผลตอการเพ่ิมขีดสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีไดเปนอยางดี  

กลาวโดยสรุป คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีมีสวนสําคัญตอการยอมรับจากประชาชน
เปนอยางมาก เพราะคานิยมของคนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งชาวบานตามชนบทดวยแลว ใหความ
เล่ือมใสศรัทธากับผูท่ีมีการศึกษาสูง เพราะมีความรู ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเขามาบริหารงาน
ทองถ่ินได และยังพบวานายกเทศมนตรีนอกจากการไดรับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีแลว 
ยังไดรับการยอมรับจากสาธารณชนภายนอกดวย โดยดูไดจากการไดรับเชิญเปนวิทยากรตาม
หนวยงานตางๆมากมาย ดังเชนกรณีของนายทศพล  สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
สําโรงทาบ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานเกษตรอินทรียและการจัดการส่ิงแวดลอม ไดรับเชิญบรรยาย
ในหัวขอเร่ือง “แนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร” ในเวทีเร่ือง “รักษสุขภาพ พรอมใจ
ตานโลกรอน” ในงานประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยแหงชาติคร้ังท่ี 3 และการประชุม
วิชาการอนามัยส่ิงแวดลอม คร้ังท่ี 1 ไดรับเชิญบรรยายในหัวขอเร่ือง “เทศบาลตําบลสําโรงทาบ บน
เสนทางสูเมืองนาอยู” ในเวทีเร่ือง “ความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการของ
เสียเพ่ือใหเมืองนาอยู” และนายสันติภาพ เช้ือบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย ไดรับ
การยอมรับระดับนานาชาติเลยทีเดียว โดยไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ใหไปแลกเปล่ียนประสบการณเ ร่ืองการบริหารองคกรทองถ่ินกับผูนําชุมชนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนตน นอกจากนี้ยังพบวานายกเทศมนตรีหลายทานไดรับการแตงต้ังเปน
คณะอนุกรรมการของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย อาทิเชนนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองเขาสามยอดนายสิรินเทพ รวมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูม เปนตน รวมไปถึง
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิก
สมัชชาแหงชาติ กรรมาธิการวิสามัญรับฟงความเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน และรอง
ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สืบเนื่องจากนายกเทศมนตรีดังกลาวนี้มีความ
โดดเดนในการปฏิบัติงานและมีคุณลักษณะของผูบริหารแบบมืออาชีพ (Professionalism) ทําให
ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีในระดับประเทศจากองคกรตางๆมากมาย รางวัลดังกลาวถือวา
เปนเคร่ืองยืนยันความสามารถของผูบริหารทองถ่ิน สงผลใหเกิดความเช่ือม่ันกับประชาชนในการ
เขารับบริการจากเทศบาลไดเปนอยางดี 

สําหรับคุณลักษณะของปลัดเทศบาล ซ่ึงมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝายประจํา 
จากตารางท่ี 5.2 พบวาปลัดเทศบาลสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีเพียงนายณรงค ศรี
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ธรรมา ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอดท่ีกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และปลัดเทศบาลสวน
ใหญจบรัฐศาสตรและนิติศาสตร เนื่องจากปลัดเทศบาลตองมีความเช่ียวชาญในเร่ืองกฎระเบียบ
ขอบังคับในการบริหารงานเปนอยางมาก รวมไปถึงขอบังคับในดานคุณวุฒิของผูท่ีจะดํารงตําแหนง
ปลัดเทศบาลจําเปนตองจบการศึกษามาทางดานนิติศาสตร รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นาง
สุริกาญจน วงศประโสภา รักษาการผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา (2551) 
กลาววา  “การเล่ือนไปสูตําแหนงปลัดเทศบาลอยูท่ีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษามาเปนอันดับหนึ่ง 
บุคคลท่ีจะไปสอบเปนปลัดเทศบาลจะมีการบังคับเร่ืองวุฒิการศึกษา ตองจบทางดานกฎหมายและ
รัฐศาสตร ในสวนของตัวขาพเจาจบบริหารการศึกษา ก็ไมสามารถเปนปลัดเทศบาลได จะโตแคใน
สายงานตนเอง”  สอดคลองนายยงศักดิ์ นันตติกุล รองปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 
(2551) ท่ีกลาวไววา  “เม่ือกอนเปดกวางไดทุกสาขา แตในระยะหลังมีขอจํากัด อยางขาพเจาจบ
วิศวกรรมศาสตรมา ถาตองการท่ีจะเปนปลัดเทศบาลก็ตองไปเรียนไมนิติศาสตรก็รัฐศาสตร เม่ือมี
คุณสมบัติครบถวนแลวก็ตองมีสอบ ไมใชเปนการเล่ือนตําแหนง ทําใหคอนขางลําบากท่ีมี
กฎระเบียบท่ีบีบบังคับ”  

ท้ังนี้ นายธีรวิทย ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองบานสวน (2551) กลาวไววา  
 
โดยสวนตัวมองวาท้ัง 3 สาขามีประโยชน เพราะในประเทศไทยมักจะใชนัก
บริหารที่จบนิติศาสตรและรัฐศาสตรเขามาบริหาร  แตวาเม่ือมาทํางานในระบบ
เทศบาลแลว คนท่ีมีตําแหนงอ่ืน เชน วิศวกร คนท่ีมาจากสายชาง  หรือคนท่ีอยูใน
ทองถ่ินนั้นจนมีประสบการณ มีความรู ก็สามารถท่ีจะเปนปลัดเทศบาลไดไม
จําเปนจะตองเปนนิติศาสตรหรือรัฐศาสตรแตในประเทศไทยก็คือวากฎระเบียบ
เยอะ  หลักเกณฑเยอะ  แตในดานความรูความสามารถท่ีจะพัฒนาทองถ่ิน คิดวาไม
จําเปนตองจบนิติศาสตรหรือรัฐศาสตรเทานั้น 

 
ดังเชนกรณีของนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ท่ีเร่ิมปฏิบัติงานในสาย

การศึกษาและนายบุญเท่ียง สาแกว ปลัดเทศบาลตําบลสําโรงทาบ ที่เร่ิมปฏิบัติงานในสายชางโยธา 
ศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโททางสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เพื่อเตรียมความ
พรอมสูการดํารงตําแหนงทางสายการบริหารงานเทศบาล 

จากประสบการณของ Professor Kurt Thurmier จาก Northern Illinois University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีผานการศึกษาการบริหารงานทองถ่ินมาหลายประเทศ ใหความเห็นกับการจํากัด
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คุณวุฒิของผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลไวดังนี้  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. คณะ
รัฐประศาสนศาสตร, 2551: 15) 

 
การบริหารงานทองถ่ินหลายประเทศ ปกติจะไมจํากัดวาจบกฎหมายหรือ
รัฐศาสตร ประเทศไทยคอนขางแปลกท่ีไปกําหนดขอจํากัดในเร่ืองนี้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาบางท่ีก็จะมีผูบริหารทองถ่ินท่ีดีมากๆ ท่ีจบอักษรศาสตร คนท่ีจบ  
วิศวะหรือทํางานสายวิศวะมาก็จะสามารถข้ึนเปนปลัดเทศบาลไดเลย แตคน
เหลานี้ก็มักจะมาเรียนรัฐประศาสนศาสตรเพิ่มเติม มาอบรมดานนี้เพิ่มเติมเพื่อ
สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
 
ในประเด็นการศึกษาของปลัดเทศบาลนี้ผูวิจัยมองวา มีสวนสําคัญตอการบริหารงาน

เทศบาลเปนอยางมาก เนื่องจากอํานาจหนาท่ีของปลัดเทศบาลมีความเกี่ยวของกับกฎระเบียบและ
ขอบังคับเปนจํานวนมาก รวมไปถึงตําแหนงดังกลาวนี้มีฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ขาราชการฝายประจํา ซ่ึงตองมีความรูความสามารถในทางการบริหารและการสรางความสําเร็จของ
องคกร ดังนั้นปลัดเทศบาลที่จบการศึกษาทางดานนิติศาสตร รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรจึง
มีความไดเปรียบมากกวาผูท่ีไมไดจบจาก 3 สาขาท่ีกลาวมาขางตน เพราะการบริหารงานทองถ่ิน
ตองใชศาสตรและศิลปทางการบริหารข้ันสูง เพื่อแกไขปญหาสาธารณะและตอบสนองตามความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน 
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ตารางท่ี 5.2  คุณลักษณะของปลัดเทศบาล 
 
ชื่อ-นามสกุลปลัดเทศบาล อาย ุ

(ป) 
ระดับการ 
ศึกษาสูงสุด 

สาขา ตําแหนงเริ่มแรกของการบรรจุ
เขารับราชการสวนทองถิ่น 

ระยะ 
เวลา 
(ป)* 

นายเผาพงศ เชาวพานิช 
(ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ) 

60 ปริญญาตรี นิติศาสตร นิติกร 3 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 9) 

36 

นายพิริยะ พลวัน 
(ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย) 

48 ปริญญาโท รัฐศาสตร บุคลากร 3 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 8) 

25 

นายสุเวช ชัยทองดี 
(ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 

50 ปริญญาโท รัฐศาสตร ขาราชการครูเทศบาล 3 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 9) 

33 

นายเกียรติศักด์ิ โชติกศิลป 
(ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร) 

54 ปริญญาโท นโยบายและการ
วางแผนสังคม 

นิติกร 3 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 9) 

28 

นายณรงค ศรีธรรมา 
(ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด) 

56 ปริญญาโท 
(กําลังศึกษาตอ
ระดับปริญญา

เอก) 

รัฐศาสตร ปลัดอําเภอ 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 9) 

30 

จาเอกเขมพงศ ทองแกว 
(ปลัดเทศบาลตําบลสําโรงทาบ) 

41 ปริญญาตรี รัฐศาสตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 3 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 6) 

12 

นางธิดารัตน ศาตะสมิต 
(ปลัดเทศบาลตําบลทาตูม) 

35 ปริญญาตรี รัฐศาสตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 3 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 6) 

11 

นางวรรณภา ร.ฤทธิ์บุญ 
(ปลัดเทศบาลตําบลเสิงสาง) 

45 ปริญญาโท รัฐศาสตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 3 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 7) 

10 

นายบุญเท่ียง สาแกว 
(ปลัดเทศบาลตําบลสําโรงทาบ) 

47 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร นายชางโยธา 3 
(ปจจุบันเปนปลัดเทศบาลระดับ 7) 

20 

 
หมายเหตุ:  *ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเร่ิมแรกของการบรรจุเขารับราชการสวนทองถ่ิน  

(นับถึงป 2551) 
 

สําหรับตําแหนงเร่ิมแรกของการบรรจุเขารับราชการสวนทองถ่ิน พบวาปลัดเทศบาลสวน
ใหญเร่ิมทํางานในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับ 3 โดยท่ีจาเอกเขมพงศ ทองแกว 
ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กอนท่ีจะปฏิบัติทองถ่ินนั้น เคยรับราชการทหารเรือมากอน 
ภายหลังสอบบรรจุเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบลได ใหเหตุผลวา  “ทองถ่ินเหมือนกัน เขาไม
กีดกัน เพราะวาพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปน อบจ เทศบาล อบต ยายไป
มาหาสูกันได ตามท่ีหนวยงานท่ีจะใหไป กับหนวยงานท่ีจะรับ ถาตกลงกันไดท้ังสองฝาย ก็สามารถ
โยกยายได”  ในสวนของการข้ึนสูตําแหนงนักบริหารงานเทศบาลหรือปลัดเทศบาลไดนั้น ตองมี
การสอบเปล่ียนสายงานจากนักปฏิบัติการเปนสายนักบริหาร  “พนักงานเทศบาลไมวาจะเปน
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บุคลากร 3 นักวิเคราะหนโยบาย 3 นักพัฒนาชุมชน 3 รวมท้ังสายอ่ืนๆก็มีนะ เชน คลัง 3 วิศวกร 3 
เสร็จแลวพอถึงซี 6 จะมีการสอบเปล่ียนสายงานไปเปนสายการบริหาร ซ่ึงเปนการสอบภายใน 
พนักงานเทศบาลระดับ 6 ท่ัวประเทศสามารถสอบได”  นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
(2551)  ใหความเห็นถึงลักษณะการข้ึนสูตําแหนงปลัดเทศบาล  

ท้ังนี้ สอดคลองกับจาเอกเขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551)  ท่ีกลาวไว
วา  

 
ผมเปนปลัดเทศบาลระดับ 6 กําลังทําระดับ 7 ซ่ึง 6-7 จะเปนช้ันระดับตํ่าสุดของ
ปลัดเทศบาล หมายความวา ระดับเร่ิมตนของนักบริหารงานเทศบาล จาก 6 ไป 7   
อายุราชการของระดับ 6 ตองส่ีปข้ึนไป หรืออยูระดับ 6 สองป จะข้ึนไดแค
ตําแหนงรองปลัดเทศบาล หลายคนเขาก็อยากเปนปลัดเทศบาล นอกจากทํางาน 4 
ปแลว มันก็จะมีการสอบคัดเลือกในสายงานวิชาชีพของนักบริหารงานเทศบาล   
อยางเชนดานซายมีตําแหนงวาง  ท่ัวประเทศสามารถมาสอบดานซายไดถา
คุณสมบัติผานตามท่ีกําหนด 

 
 นอกจากนี้สังเกตไดวาเทศบาลขนาดใหญและมีรายไดเปนจํานวนมาก จะสามารถดึงดูด

ปลัดเทศบาลที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณสูงกวาเทศบาลขนาดเล็กและมีรายไดในการ
พัฒนานอย  “ปลัดเทศบาลขาดความเปนผูนําและสามัญสํานึก ขณะท่ีดํารงตําแหนงระดับซี 7 และซี 
8 ก็จะมองทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญกวา”  นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลขามทะเล
สอ (2551)  ใหความเห็นในประเด็นการโยกยายตําแหนงเพื่อไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความพรอมกวา สอดคลองกับนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551)  ท่ีกลาววา  
“ตางคนตางขวนขวาย ตางคนตางอยากเขาไปจุดนี้เพ่ืออนาคตตัวเอง เม่ือกอนตางคนเวลาท่ีจะข้ึนซี 
8 ซี 9 ข้ึนลําบาก เพราะตองผานสอบ เดี๋ยวนี้เขาใหอํานาจทองถ่ิน ทองถ่ินไหนมีความพรอม เขาก็
ไมหาม แตมันก็ตองมีเกณฑตามมาตรฐานของ กพ เขากําหนดอยูแลว นอกจากนี้ ปลัดซี 9 รายได
ของเทศบาลตองมากกวา 150 ลานบาท”  จากคํากลาวนี้พอจะอนุมานไดวา ปลัดเทศบาลมีความ
ผูกพันและความเปนทองถ่ินนิยมนอยกวานายกเทศมนตรี ซ่ึงเปนคนในพ้ืนท่ี และปลัดเทศบาลมี
การโยกยายเพื่อความเจริญกาวหนาตามสายงาน 

สําหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้ังแตเร่ิมแรกของการบรรจุเขารับราชการสวนทองถ่ิน 
พบวาสวนใหญปลัดเทศบาลบริหารงานทองถ่ินมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายเผาพงศ 
เชาวพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีมีระยะเวลาบริหารงานทองถ่ินยาวนานถึง 33 ป 
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ในประเด็นนี้ผูวิจัยมองวา หากปลัดเทศบาลมีระยะเวลาการบริหารงานทองถ่ินมากข้ึนเทาไร ก็ยิ่งทํา
ใหเกิดความเช่ียวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการยอมรับจากสาธารณชน
มากข้ึนเทานั้น สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดึงศักยภาพของปลัดเทศบาลใหบริการ
สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

นอกจากการศึกษาในระบบแลว ยังพบวาในการฝกอบรมน้ัน ปลัดเทศบาลทุกคนตองผาน
หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) จัดข้ึนโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงแตเดิมนั้นอยูภายใตความรับผิดชอบของ
กรมการปกครอง “ในปจจุบันจะเปนการบังคับ เชนการเล่ือนสูระดับจะตองผานการฝกอบรมของ
กรมสงเสริมฯ เสียกอน ไมเชนนั้นจะเกิดปญหา ถาในสายงานบริหารสวนใหญจะตองเขาฝกอบรม
กับทางกรมสงเสริมฯ”  นางสาวดารารัตน ชาตะวราหะ รักษาการหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา (2551) ใหความคิดเห็นในประเด็นการเขารับการอบรมของปลัดเทศบาล 
สําหรับการท่ีจะไดรับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงปลัดเทศบาลระดับ 9 นั้น ปลัดเทศบาลระดับ  8
จําเปนตองไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารทองถ่ินระดับสูงเสียกอน  

นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) ปลัดเทศบาลระดับ 9 กลาวใน
ประเด็นเดียวกันนี้ไววา  

 
หลักสูตรนักบริหารทองถ่ินระดับสูงนั้น คนที่จะข้ึนมาระดับ 9 ไดตองผาน
หลักสูตรนี้กอน  เหมือนกับ กพ  ท่ีมี นบส เหมือนๆทุกๆองคกร ทองถ่ินก็
เหมือนกัน หลักสูตรนี้อบรมอยางนอย 20  กวาวัน  เรียนทฤษฎีและมีการดูงานตาม
เทศบาลตางๆ ชวงนั้นเศรษฐกิจไมดีเทาไหร จึงไมมีการดูงานยังตางประเทศ ชวง
หลังก็มีการไปดูงานตางประเทศนะ หลักสูตรนี้เกือบแสนครับ ผมวาหลักสูตรนี้
ดีนะ เพราะทําใหเราไดเปดโลกทัศน  
 
นายสุเวช ชัยทองดี อธิบายถึงหลักสูตรนักบริหารทองถ่ินระดับสูง นอกจากการฝกอบรมท่ี

จัดข้ึนโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแลว ยังพบวามีสถาบันพระปกเกลาและสถาบันทาง
การศึกษาเปนจํานวนมากท่ีใหบริการดานการฝกอบรม 

สําหรับทักษะของปลัดเทศบาลท่ีจําเปนสําหรับการบริหารงานเทศบาลเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของนายกเทศมนตรีจากสรุปการสัมมนาการบริหารงานทองถ่ินไทย
มีดังน้ี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. คณะรัฐประศาสนศาสตร, 2551: 30-31) 
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1) ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและกําหนดทางเลือกเพื่อเสนอใหผูบริหาร

ตัดสินใจในการแกไขปญหา 

2) ความสามารถในการทํางานเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ภายในเทศบาลดวยกันเอง 

3) ความสามารถในการคัดเลือกคนเขามาปฏิบัติงาน ภายใตการกํากับดูแลของ

ปลัดเทศบาล โดยเลือกคนที่มีลักษณะที่เขาใจถึงปญหาทองถิ่น และมีความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อ

ทองถิ่นอยางแทจริง 

4) ความสามารถและความตั้งใจในการตอบสนองตามความตองการของประชาชนในเขต

เทศบาล โดยที่ไมตองรอใหผูบริหารสั่งการวาควรทําอะไร 

5) ปลัดเทศบาลควรมีความเปนผูนําและทักษะในการจูงใจใหพนักงานในเทศบาลที่ตนเอง

รับผิดชอบ ใหสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว 

ในประเด็นดานการฝกอบรมนี้เปนสิ่งสําคัญเปนอยางมากในการบริหารงานทองถิ่น เพราะ

เปนการพัฒนาทุนมนุษยและการตอยอดองคความรู เพื่อใหปลัดเทศบาลไดพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองใหมีความพรอมทั้งทางดานความรู ทักษะ ความเปนผูนํา วิสัยทัศน คุณธรรมจริยธรรม และ

บุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อกาวสูการเปนนักบริหารแบบมืออาชีพ สงผลตอการเพิ่มขีดสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลไดเปนอยางดี  

กลาวโดยสรุป คุณลักษณะของปลัดเทศบาลเปนสิ่งที่จําเปนตอการบริหารงานเทศบาล 

เนื่องจากปลัดเทศบาลมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝายขาราชการประจํา ซ่ึงเปนฟนเฟองที่

สําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานของเทศบาล หากปลัดเทศบาลเปนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและ

ความชํานาญในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ จะสงผลใหกลไกในการนํานโยบายจากฝายผูบริหาร

ลงสูการปฏิบัติไดจริง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ทําไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แตส่ิงที่พบเห็นไดเดนชัดอยางหนึ่งคือ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ในทองถิ่น

เพียงระยะสั้นๆ ตางจากนายกเทศมนตรีซ่ึงเปนคนในพื้นที่ ทําใหการรับรูถึงปญหาที่แทจริงของ

ประชาชน รวมไปถึงความผูกพันและความรับผิดชอบตอประชาชนของปลัดเทศบาลมีนอยกวา

นายกเทศมนตรีซ่ึงมีความเปนทองถิ่นนิยมมากกวา เพราะฉะนั้นปลัดเทศบาลตองแสดงออกถึง

ความจริงใจและความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับรูและสรางความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน เสมือนหนึ่งวาปลัดเทศบาลเปนคนในทองถิ่นนั้นอยางแทจริง สงผลใหเกิด

บรรทัดฐานรวมกัน ซ่ึงเปนตนทุนทางสังคมที่สําคัญ อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการทํางานใน

ทองถิ่นที่ประสบผลสําเร็จอยางสูงสุด 
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5.2  การสรางเครือขายกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถิ่น 

 

เปนที่ทราบกันดีวา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เปนองคกรที่กํากับดูแล

ผูบริหารทองถิ่น ประกอบดวย นายกเทศมนตรี ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นให

เขามาบริหารงานเทศบาล และปลัดเทศบาล ซ่ึงมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝายประจํา มี

ความเจริญกาวหนาตามสายงาน ถาจะเปรียบบุคคลทั้งสองกลุมกับการบริหารงานระดับชาติ 

นายกเทศมนตรีเปรียบเสมือนรัฐมนตรีวาการกระทรวง และปลัดเทศบาลเปรียบเสมือน

ปลัดกระทรวง ซ่ึงบุคคลทั้งสองกลุมเปนกลไกที่สําคัญยิ่งตอการบริหารงานทองถิ่น ดวยเหตุนี้

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จึงมีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนขอมูลและ

ประสบการณตางๆ รวมไปถึงการสรางพลังตอรองตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูรวมวิชาชีพ

ผูบริหารทองถิ่น 

สําหรับความเปนมาของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พบวา “สมาคม

เทศบาล” ไดถูกจัดตั้งขึ้นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการดําเนินการไดตามกฎหมาย นาย

ชํานาญ ยุวบูรณ นายกสันนิบาตเทศบาลฯในขณะนั้น ยื่นคํารองขอจดทะเบียนตอ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2502 ภายใตช่ือวา “สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย” ช่ือภาษาอังกฤษวา “National Municipal League of Thailand”  ในการกอตั้งสันนิบาตเทศบาล

แหงประเทศไทยขึ้น เพื่อที่จะใหเทศบาลทั่วราชอาณาจักรไดเขาเปนสมาชิก ซ่ึงจะกอใหเกิด

ประโยชนในการบริหารงานของเทศบาลเพราะในอารยประเทศไดมีการกอตั้งสมาคมเทศบาลขึ้น 

ปรากฏวาการดําเนินงานของสมาคมเทศบาลไดกอใหเกิดผลดีแกกิจการและการบริหารงานของ

ทองถิ่นเปนอันมาก ท้ังนี้เพราะสมาคมเทศบาลทุกแหงตางก็มีวัตถุประสงคท่ีจะใหผูแทนจาก

เทศบาลหรือองคการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เปนสมาชิก ไดมีโอกาสติดตอรวมมือกันโดย

ใกลชิด มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ความชํานาญและประสบการณตางๆ อันเกี่ยวกับ

การบริหารงานซึ่งกันและกัน เพื่อศึกษาคนควาถึงปญหาตางๆ อันจะนํามาใชใหเปนประโยชนแก

กิจการของเทศบาลใหบังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของ

สันนิบาตเทศบาลฯ ไวดังนี้คือ 

1) ศึกษาคนควาเผยแพรทางวิชาการ หรือกฎหมายที่จะเปนประโยชนแกเทศบาล 

2) สงเสริมความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก 

3) ใหสมาชิกไดมีโอกาส พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน 

4) สงเสริมสวัสดิภาพและสมรรถภาพของพนักงานเทศบาล 

5) จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเทศบาล 
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6) เสนอความคิดเห็นของสันนิบาตเทศบาลฯ ตอรัฐบาลผานกระทรวงมหาดไทย 

7) รวมกับองคกรระหวางประเทศในการสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

8) ไมเกี่ยวกับการเมือง 

หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคท้ัง 8 ประการขางตนในภาพรวม จากเนื้อหาของวัตถุประสงค

สะทอนใหเห็นวาผูท่ีรวมกันรางนั้นมีความตองการใหสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เปน

องคกรที่สงเสริมการบริหารงานของเทศบาลใหเจริญกาวหนา โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน และไดมีการรวมมือกันดําเนินงานระหวางเทศบาล ตลอดจนสงเสริม

ประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาลใหดียิ่งขึ้นดวย และที่สําคัญยิ่งคือปลอดการแทรกแซงจากทาง

การเมือง 

ศาสตราจารย ดร. จุมพล สวัสดิยากร (2551: 7-10)  ราชบัณฑิตผูริเริ่มกอตั้งสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย กลาววา วัตถุประสงคสําคัญของการกอตั้งสันนิบาตเทศบาลสมัยนั้นเปน

การรวบรวมหนวยการปกครองทองถิ่น เพื่อประสานรวมมือกัน สงเสริมงานการพัฒนาการทองถิ่น

ใหเจริญกาวหนาไปเหมือนในอารยประเทศ และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการบริหารงานและ

เทคโนโลยี  รวมไปถึงจุดประสงคใหญจุดประสงคหนึ่ง คือ สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยได

ชวยเหลือแบงเบาภาระของกระทรวงมหาดไทย ในการใหคําปรึกษาแนะนํา หรือวาในการสงเสริม

หรือวาในการควบคุมดูแลอะไรตางๆก็ดี ในการบริหารงานตางๆ ก็สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ปจจุบัน “สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย” มีช่ือเรียกวา “สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย” ช่ือภาษาอังกฤษวา “National Municipal League of Thailand” และใชขอบังคับ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550) มีการ

กําหนดวัตถุประสงคของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไวดังนี้คือ 

1) สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงเปนสมาชิกของสมาคมสันนิบาต 

2) สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับองคกรปกครอง

ทองถิ่นรูปแบบอื่นๆ องคกรชุมชน องคกรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคการของรัฐบาลทุก

ประเภท 

3) สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลไทยกับองคกรปกครอง

ทองถิ่นและสมาคมองคกรปกครองทองถิ่นในตางประเทศ 

4) สงเสริมการพัฒนาระบบการเมืองทองถิ่นของเทศบาล 

5) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการบริการสาธารณะของ

เทศบาล 
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6) เปนองคกรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมกับ

รัฐบาล รัฐสภาและองคกรทางการเมืองในระดับชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย การ

ออกกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ วาดวยการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับ

องคกรปกครองทองถิ่น 

7) ดําเนินกิจการใดๆ อันอาจเปนรายไดของสมาคมสันนิบาตเทศบาล 

หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคท้ัง 7 ประการขางตนในภาพรวม จากเนื้อหาของวัตถุประสงค

แสดงใหเห็นวายังคงเจตนารมณเดิมในการจัดตั้งสมาคมเทศบาลตั้งแตเริ่มแรก โดยเนน

กระบวนการสรางความสัมพันธท่ีนําไปสูการขยายความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การสราง

กระบวนการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูบริหารทองถิ่นดวยกันเอง รวมไปถึงการใช

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยใหเปนเวทีในการรวมตัวนําเสนอประเด็นปญหา

รองเรียนหรือความตองการที่เกี่ยวของกับผูบริหารทองถิ่นสูหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน

กระทรวงมหาดไทยหรือรัฐบาล แตส่ิงที่เพิ่มเติมจากเจตนารมณในชวงแรกนั้นก็คือขอ 7) ดําเนิน

กิจการใดๆ อันอาจจะเปนรายไดของสมาคมสันนิบาตเทศบาล เพราะการดําเนินกิจกรรมตางๆของ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก ดังนั้นทางสมาคม

สันนิบาตเทศบาล จึงตองหาวิธีการในการที่จะกอใหเกิดรายได เพื่อความมั่นคงและความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

สําหรับขอ 3) สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลไทยกับองคกร

ปกครองทองถิ่นและสมาคมองคกรปกครองทองถิ่นในตางประเทศ พบวาทางสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทยมีการสรางเครือขายความรวมมือกับสมาคมองคกรปกครองทองถิ่นใน

ตางประเทศมาโดยตลอด ดังเชนกรณีการสัมมนาการแลกเปลี่ยนประสบการณโครงการเมืองเชื่อม

ความสัมพันธ (City  Links  Program) เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2548 จัดขึ้นในประเทศไทย มี

ผูแทนจากองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID) Dr. Jim Hagerman and 

Mr. Larry Brown ผูแทนจากเมืองพอรตแลนด และ Mr.  Timothy  Grew จากสมาคมการบริหาร

ทองถิ่นนานาชาติ (ICMA) เขารวมการแลกเปลี่ยนประสบการณในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Mr. 

Timothy Grew จากสมาคมการบริหารทองถิ่นนานาชาติ (ICMA) รวมเสวนาในหัวขอเรื่อง “การ

สรางเครือขายเทศบาลในประเทศไทย: ความทาทายและบทเรียนที่ผานมา” กับนักวิชาการของ

ประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญดานปกครองทองถิ่นเปนอยางมาก ประกอบดวย รองศาสตราจารย 

ดร. โกวิทย พวงงาม อาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 

ศาสตราจารย ดร. จรัส สุวรรณมาลา อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี
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นายไพฑูรย บุญวัฒน เลขาธิการคณะกรรมาธิการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย (ในขณะนั้น) เปนผูดําเนินการอภิปราย 

ผูวิจัยมองวา การแลกเปลี่ยนประสบการณกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศเปน

ประโยชนตอการบริหารงานทองถิ่นในประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะเปนการถายทอดองค

ความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานของนักบริหารงานทองถิ่นในตางประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จ รวมไปถึงโอกาสในการที่จะสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยกับสมาคมองคกรปกครองทองถิ่นของตางประเทศในอนาคต

ตอไป 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร. จุมพล สวัสดิยากร (2551: 7-10)  ใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในปจจุบันไววา สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปน

สมาคมทางวิชาการ เปนสมาคมของการบริหาร เปนสมาคมของการสงเสริมการปกครองทองถิ่นซึ่ง

เปนรากฐานของการปกครองประชาธิปไตยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับตางประเทศ และไดกอตั้ง

มา 49 ปแลว การพัฒนาก็ไปไดในระดับหนึ่ง แตวาในสายตาหนวยงานของการปกครองอื่นที่อยู

ตามกระทรวง กรมตางๆมีการรับรูบาง ท่ีเปนอยูยังไมมาก และประชาชนก็ยังใหความสนใจยัง

ไมไดอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้นสันนิบาตเทศบาลควรจะทําการประชาสัมพันธ มีกิจกรรมที่กาวหนา

อะไรบาง ควรนําเสนอใหสังคมไดรับรู เพื่อที่จะพัฒนาองคการสันนิบาตเทศบาลใหเจริญกาวหนา

ยิ่งๆขึ้นไป ผูวิจัยมองวา นอกจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยจะตองมุงเนนการทํา

ประชาสัมพันธในเชิงรุกแลว ควรปรับแบบแผนการดําเนินกิจกรรมใหสังคมไดเขามามีสวนรวมกับ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  

 

5.2.1  ลักษณะการสรางความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถิ่น 

การสรางความสัมพันธระหวางนายกเทศมนตรีดวยกันนั้นมี 2 ลักษณะประกอบดวยแบบ

เปนทางการและไมเปนทางการ ความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น เริ่มตนจากการที่เทศบาลทุกแหง

ในประเทศไทยตองเปนสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยโดยตําแหนง ในสวนของ

สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย มี 2 ประเภท คือ  

1) สมาชิกสามัญ ไดแก กระทรวงมหาดไทย เทศบาล และหนวยราชการบริหาร

สวนทองถิ่นที่มีฐานะเทียบเทาเทศบาล 

2) สมาชิกวิสามัญ ไดแก องคการ สถาบันการศึกษา หรือสมาคมที่สนใจหรือ

ทําการศึกษาคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น 
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ในเร่ืองของสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยนั้น มีการกําหนดใหเทศบาล 
ซ่ึงเปนตัวแทนองคกรเปนสมาชิกสามัญ และในเทศบาลสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ประกอบดวย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ความสัมพันธระหวางสมาชิกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จึงมีลักษณะแบบเปนทางการ โดยเปนการติดตอส่ือสารและ
แลกเปล่ียนประสบการณผานทางสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีท้ังส้ิน 3 ระดับ คือ 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ระดับประเทศ) สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาค (ระดับ
ภาค) และสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด (ระดับจังหวัด) เครือขายลักษณะดังกลาวจึงเปน
เครือขายแนวราบ คือ มีการติดตอกันภายในเครือขาย เปนการติดตอระหวางนายกเทศมนตรีดวยกัน 
โดยมีสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีประสานงานระหวางเครือขาย และภายหลัง
ท่ีมีการรูจักและคุนเคยกันระหวางนายกเทศมนตรีดวยกันแลว  จึงเปนการสรางเครือขาย
ความสัมพันธแบบไมเปนทางการ คือนายกเทศมนตรีติดตอระหวางกันโดยตรงไมตองผานสมาคม
สันนิบาตเทศบาลฯ มากเหมือนเชนเคย  “ความสัมพันธเปนแบบทางการและไมเปนทางการ 
สวนมากก็จะใชโทรศัพทพูดคุยกันในลักษณะสวนตัวมากกวา รูจักกันไมมีเง่ือนไขอะไรครับ รูบน
เง่ือนไขหลักๆก็คือเงื่อนไขการพัฒนา” นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
สําโรงทาบ (2551)  ใหความเห็นถึงลักษณะของการสรางความสัมพันธระหวางผูรวมวิชาชีพโดยยึด
หลักผลประโยชนและการพัฒนาของทองถ่ินเปนเปาหมายสําคัญ  ซ่ึงสอดคลองกับนางสาวสุวรรณ 
คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเสิงสาง (2551)  ท่ีกลาวไววา  “ความสัมพันธนั้นมี 2 
รูปแบบ คือ เปนทางการ ในการประชุมแตละคร้ังใหความรวมมือกับสมาคมสันนิบาตจังหวัด ภาค
และประเทศเปนอยางดี และแบบไมเปนทางการ มีการติดตอกัน ถามขอสงสัย ปญหากับนายกดวย
กันเอง” 

สําหรับการสรางความสัมพันธระหวางปลัดเทศบาลดวยกันมีรูปแบบและลักษณะเดียวกับ
นายกเทศมนตรี คือ รูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น 
ปลัดเทศบาลมีการติดตอส่ือสารระหวางกันผานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและ
ชมรมปลัดเทศบาล นายเผาพงศ เชาวพานิช ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาววา 
“ปลัดเทศบาลจะมีสมาคมสันนิบาตเทศบาลและชมรมปลัดเทศบาล ท่ีเปนองคกรท่ีทําใหพวกเรามี
โอกาสพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน แตจะเนนหนักไปท่ีชมรมปลัดเทศบาลท่ีเปน
สมาชิกมากกวา”  ท้ังนี้ภายหลังท่ีมีการรูจักและคุนเคยกันระหวางปลัดเทศบาลดวยกันแลว จึงเปน
การสรางเครือขายความสัมพันธแบบไมเปนทางการ กลาวคือปลัดเทศบาลติดตอระหวางกัน
โดยตรงไมตองผานสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ หรือชมรมปลัดเทศบาลมากเหมือนเชนเคย 
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กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางผูรวมวิชาชีพ ไมวาจะเปน
นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล ลวนแลวแตเปนความสัมพันธท่ีเร่ิมตนจากรูปแบบท่ีเปนทางการ 
มีลักษณะเครือขายแนวราบ กลาวคือมีจัดต้ังโดยองคกรท่ีเร่ิมรวมตัวกันเปนเครือขายและทําหนาท่ี
ประสานงานระหวางสมาชิกในเครือขายกันเองท้ังส้ิน ภายหลังสมาชิกในเครือขายรูจักและคุนเคย
กันมากข้ึน ความสัมพันธจึงมีลักษณะความเปนสวนตัวมากข้ึน กลาวคือ รูปแบบไมเปนทางการ ซ่ึง
สมาชิกภายในองคกรมีการติดตอและประสานงานกันโดยตรงไมผานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยมากเหมือนเชนเคย ความสัมพันธในลักษณะนี้สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางดี เนื่องจากลดข้ันตอนในการติดตอประสานงาน ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
สามารถแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที  

 
5.2.2  วิธีการสรางความสัมพนัธในการปฏบิัติงานรวมกับองคกรวิชาชพีผูบริหารทองถ่ิน 
การสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานระหวางนายกเทศมนตรี พบวาวิธีการส่ือสาร 

แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณและความรวมมือตางๆนั้น ผานการประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับ
จังหวัดมากท่ีสุด  เนื่องจากวามีการประชุมบอยคร้ังกวาสันนิบาตเทศบาลระดับภาคและ
ระดับประเทศ และมีผูเขารวมประชุมจํานวนนอย ทําใหการส่ือสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลมี
ความสะดวกมากข้ึน สําหรับวาระการประชุมข้ึนอยูกับขอตกลงกันภายในจังหวัด สวนใหญจะ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ัง  

นายสิรินเทพ รวมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูม (2551) ประธานสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดสุรินทรกลาววา 

 
การสรางความสัมพันธนั้น เราไดไปประชุมรวมกัน พบปะพูดคุยกัน แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกัน มีท้ังระดับจังหวัด ภาคและระดับประเทศ ผมวาทุกระดับสราง
ประโยชนกับการบริหารงานทองถ่ิน  อยางระดับจังหวัดสุรินทร ก็จะแคบๆ    เปน
ปญหาเฉพาะในจังหวัด ของสุรินทรเราพบปะกันเร่ือยๆ แตไมเปนทางการนะครับ  
ของท่ีจังหวัดสุรินทรจัดเดือนละครั้ง นอกนั้นเราก็จะพบกันบอย เหมือนกับ
ประชุมรวมกัน  ปจจุบันผมเปนประธานสันนิบาตจังหวัดสุรินทร สวนมากใน
สมาคมจะเปนการพบปะกันในภาพกวางๆ ปรึกษาหารือกันเร่ืองงานใครมีปญหา
อะไรก็นึกมาพูดคุยกันเพราะแตละท่ีจะมีปญหาไมเหมือนกันแลวก็จะมีการ
โทรศัพทปรึกษากันดวย พบปะกันเปนสวนตัว สําหรับท่ีประชุมแบบท่ีเปน
ทางการของจังหวัดไมมีนะครับ 
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นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) ใหความเห็นเพิ่มเติมใน
ประเด็นเดียวกันนี้ไววา 

 
สวนใหญการประชุมเปนแบบสวนตัว เอาตัวจังหวัดสุรินทรเปนศูนยกลาง เอาหอง
ประชุมเทศบาลเมืองสุรินทรบาง ถาหองประชุมเทศบาลไมวางก็จะขอใชหอง
ประชุมของรานอาหารเขาใหเราจัดใหประชุม ประชุมเสร็จก็รับประทานอาหาร
กัน ในการประชุมก็จะเอาเคสแตละเคสท่ีมีปญหา เกี่ยวกับเร่ืองระเบียบ เทศบาล
ในแตละแหงก็นํามาเสนอกัน เลาสูกันฟงอะไรท่ีชวยเหลือกันได ก็เอามาประชุม 
ในท่ีประชุมประธานก็จะมีเลขา ก็จะบันทึกการประชุม 

 
จากคํากลาวขางตน พอจะสรุปไดวา วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานระหวาง

นายกเทศมนตรีดวยกันนั้น อยูในรูปแบบการประชุมเพื่อนําเสนอประเด็นปญหา แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น พรอมท้ังเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยอาศัยเวทีการประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับ
จังหวัดเพื่อหาขอสรุปรวมกัน นอกจากนี้มีการปรึกษาหารือในระดับความสัมพันธแบบสวนตัว ซ่ึง
สงผลตอการบริหารงานทองถ่ินของนายกเทศมนตรีไดเปนอยางดี  

ในขณะเดียวกัน นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) 
กลับมองตรงกันขาม โดยใหเหตุผลของการประชุมสันนิบาตระดับจังหวัดไววา  

 
มีการพบปะพูดคุยกันธรรมดานะ  ผมวาไมคอยท่ีจะมีความพยายามในการผลักดัน
ตรงน้ันเทาไหร โดยหลักการเราเห็นดวยในการสรางเครือขาย  ผมเห็นดวยเต็มท่ี   
เพราะเวลาเราทาํงานเราก็ใชตรงนี้เยอะ แตในระดับนายกเทศมนตรีหลายๆแหงนั้น
นั้น ผมเห็นวาไมคอยผลักดันหรือมุมานะท่ีจะทําอยางนั้น ไมขนาดนั้น เนื่องจากดู
วาไมเขาทา ไมรูจะทําไปทําไม และตัวบุคคลก็แย ตางคนตางทํางานและก็
รับผิดชอบในหนาท่ีๆเราทํา แตการไปสรางเครือขาย คือมันจะเกิดคําถามตามมาวา  
ทําไปทําไม ทํากับใคร ซ่ึง ณ ปจจุบันมันไมคอยไปดวยกัน ในอนาคตมันอาจจะ
ดีนะ แตในปจจุบันไมคอยเทาไหร 

 
สําหรับปลัดเทศบาลก็เชนกัน การสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานมีรูปแบบและ

ลักษณะเดียวกันกับนายกเทศมนตรี กลาวคือ วิธีการส่ือสาร แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณและ
ความรวมมือตางๆนั้น ผานการประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัดมากท่ีสุด นายพิริยะ พลวัน 
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ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา “ในระดับจังหวัดมีความสัมพันธคอนขางท่ีจะลึกซ้ึง แนน
แฟน เนื่องจากวาอยูจังหวัดเดียวกัน โอกาสเจอกันก็บอย  จะเปนการพบปะสังสรรคกัน พบปะในแง
ของทางการมากกวา การเจอกันตรงน้ีก็ถือวาเปนสวนตัวเหมือนกัน”   

จาเอกเขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาวในประเด็นเดียวกันนี้ไว
วา 

 
การประชุมระดับภาคและระดับประเทศความสัมพันธอาจจะหางหนอย  สวนใน
ระดับจังหวัดจะรูจักกันอยางถวนหนาครับ อยางการประชุมสันนิบาตจังหวัด  ก็จะ
มีการคุยกันในลักษณะทางการกอน สวนมากจะใชหองประชุมของศาลากลาง
จังหวัด เพราะวาคนท่ีมานั่งคุยดวยก็จะเปนพวกทองถ่ินจังหวัดท่ีกํากับดูแลทองถ่ิน  
การคุยกันนี้ไมเฉพาะแคปลัดกับนายก ก็จะเอาสวนอ่ืนท่ีเราตองประสานสัมพันธ
ในการปฏิบัติงานนั้นมาน่ังพูดคุยกันดวย 

  
จากความเห็นของจาเอกเขมพงศ ทองแกว แสดงใหเห็นถึงการประชุมสันนิบาตเทศบาล

จังหวัดเลย ท่ีนอกจากเปนการประชุมของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลแลว ยังมีการเชิญ
ทองถ่ินจังหวัด ทองถ่ินอําเภอท่ีมีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานเทศบาล และสวนราชการตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมารวมในการประชุมสันนิบาตจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แกไขปญหาสาธารณะรวมกันไดเปนอยางดี 

จากการสัมภาษณเชิงลึกปลัดเทศบาล พบวาเม่ือประสบปญหาในการทํางาน สวนใหญได
นําปญหาเหลานั้นมาปรึกษาหารือกับปลัดเทศบาลดวยกัน รวมไปถึงนายกเทศมนตรีผานสมาคม
สันนิบาตเทศบาลในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด นางธิดารัตน ศาตะ
สมิต ปลัดเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาววา  “ในระหวางการประชุมสันนิบาตจังหวัด จะมีการ
แลกเปล่ียนขอมูลกันระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล คือบางเร่ืองบางอยางท่ีเราอยากให
นายกฯทราบ ทานก็ไดทราบ ทําใหสามารถแกไขปญหารวมกันได”  สอดคลองกับนายบุญเท่ียง สา
แกว ปลัดเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) ท่ีมองวาการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเปนเวทีท่ี
สําคัญในการแกไขปญหารวมกันระหวางนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล “การแกไขปญหาสวน
ใหญออกมาดีนะ สมมติเราเจอปญหา คือบางครั้งมันเปนปญหาท่ีเราไมคาดคิดวามันจะเกิด เราหา
วิธีแกไขปญหาไมได ก็เลยหาปรึกษากันวาควรจะทํากันยังไง เพราะบางคนเคยผานปญหาตรงนั้นมา
กอน ทําใหๆคําแนะเราไดดีกวา” 
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กลาวโดยสรุป การประชุมสันนิบาตเทศบาลในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งสันนิบาต
เทศบาลระดับจังหวัด ถือเปนเวทีท่ีสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับผูรวมวิชาชีพ
เดียวกันของท้ังนายกเทศมนตรีซ่ึงเปนผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน และ
ปลัดเทศบาลซ่ึงเปนผูบริหารทองถ่ินท่ีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝายประจํา ใหสามารถส่ือสาร 
แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณรวมไปถึงการสรางความรวมมือในเร่ืองตางๆ ใหประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งการหาแนวทางรวมกันในการท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน 
เพื่อใหการบริหารงานเทศบาลของผูบริหารทองถ่ินเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
5.2.3  ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการสรางความสัมพันธระหวางผูรวมวิชาชีพ 
การท่ีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีมีขนาดใหญ และมีสมาชิก

เปนจํานวนมากอยูในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ปญหาท่ีพบสวนมากคือความไมท่ัวถึงและการไมเขา
ประชุมของสมาชิกบางคน ทําใหเกิด Free Rider หรือผูท่ีไดประโยชน แตไมทําอะไร ทําใหเสีย
งบประมาณอยางไมเกิดประโยชน เพราะในการประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในแตละ
คร้ัง เทศบาลท่ีเปนสมาชิกตองเสียคาลงทะเบียนเทศบาลละ 3,000 บาท ไมนับคาเดินทางและ
คาใชจายสวนตัวท่ีตองนําไปเบิกภายหลัง  

นายวัฒนา จันทนวรานนท รองนายกเมืองพัทยา (2551) ในฐานะท่ีเคยเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมสันนิบาตเทศบาลท้ังในระดับภาคและระดับประเทศหลายคร้ังใหความเห็นวา 

 
นับวันการประชุมสันนิบาตไมมีความเหนียวแนนเหมือนเม่ือกอน  เม่ือกอนนี้ท่ีมี
การโยกยายมาจากสวนกลางสมมติวาอธิบดีกรมการปกครองหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปดการประชุม  ก็จะมีผูเขารวมการประชุมเปนจํานวนมาก  
แตปจจุบันเหลือนอยลง และการประชุมสันนิบาตไมเกิดประโยชน เพราะคน 
2,000 กวาคนคุยกันไมรูเร่ือง  สวนใหญจะไปใหเห็นหนาตอนเปดประชุม ชวง
บายก็หายเกล้ียง การประชุมท่ีเมืองพัทยาเปนเจาภาพ นายกเทศมนตรีมากันนอย
มากสวนใหญจะเปนพวกปลัดเพราะเปนสายขาราชการ ซ่ึงเติบโตมาใกลเคียงกัน
รูจักกัน สวนนายกเทศมนตรีมีการเปล่ียนแปลงบอยไปประชุมไมคอยรูจักกัน 
ปจจุบันการใหความรูในการประชุมแตละคร้ังไมคุมคา 

 
ผูวิจัยมองวา การประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในแตละคร้ังไมเกิดประโยชน

กับสมาชิกมากกวาท่ีควรจะเปน กลาวคือ ระยะเวลาที่มีจํากัดและจํานวนสมาชิกท่ีมีจํานวนมาก ทํา
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ใหการแลกเปล่ียนขอมูลหรือการเสนอประเด็นปญหาระหวางสมาชิกดวยกันทําไดยาก ตางจากการ
ประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับภาคและระดับจังหวัด ท่ีสมาชิกสันนิบาตเทศบาลท้ังท่ีเปน
นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ตางไดรับประโยชนกันอยางเต็มท่ี เพราะฉะนั้นสมาคมสันนิบาต
แหงประเทศไทย จึงควรมุงเนนการเพิ่มสมรรถนะการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับภาคและ
ระดับจังหวัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สําหรับปญหาความไมท่ัวถึงท่ีเกิดจากการท่ีมีสมาชิกเปนจํานวนมาก ก็เปนอีกหนึ่งสาเหตุ
ท่ีเปนอุปสรรคตอการสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
จํานวนสมาชิกท่ีมากข้ึนของสันนิบาตเทศบาลสืบเนื่องมาจากการท่ีมีการยกฐานะสุขาภิบาลเปน
เทศบาลเม่ือป 2542 ทําใหความสัมพันธของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลท่ีเคยแนบแนนกลับลดลง  

นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551)  ใหความคิดเห็นในประเด็นนี้วา  
 
กอนหนาป 42 เทศบาลมีประมาณ 100 กวาแหง การท่ีเทศบาลมีนอยทําใหการ
รวมตัวเหนียวแนนมาก เวลาประชุมระดับประเทศปละคร้ังคนไมเยอะจนเกินไป 
การเตรียมการตางๆ  ความผูกพันตางๆดีมาก งานเลี้ยง การทํากิจกรรมตางๆ  
คอนขางท่ีจะเปนปกแผนดีมาก แตพอหลังป 42 สุขาภิบาลมีประมาณ 900 กวา
แหง ก็ยกฐานะเปนเทศบาลไปรวมกับของเกาท่ีมีอยู 100 กวาแหง เปนประมาณ 
1,000 กวาแหง ตรงน้ีเห็นไดวาเวลาประชุมไมคอยผูกพันกัน มันเยอะมาก เยอะซะ
จนเวลาหาท่ีประชุมก็มีปญหาแลว การตอนรับขับสูก็มีปญหา 
 
นอกจากปญหาสมาชิกมากเกินไปจนสงผลตอการหาสถานที่จัดการประชุมและการสราง

ความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันแลว ยังพบวาเกิดปญหาการชวงชิงตําแหนงนายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยระหวางกลุมเทศบาลเกาท่ีเปนฐานอํานาจเกาและมีประสบการณ
มากกวากับกลุมเทศบาลใหมท่ียกฐานะมาจากสุขาภิบาลและมีจํานวนสมาชิกมากกวา  “ชวงป 43 
ถือวารุนแรงมาก มีการแยงกันเปนนายกสมาคม เทศบาลท่ีมาจากสุขาภิบาลเกิดการรวมตัวกันเพื่อ
จะมาตอรองทําใหเกิดปญหาข้ึนมา”  นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) ใหความ
คิดเห็นในประเด็นนี้ สําหรับบทสรุปของปญหานี้คือมีการพูดคุยกันระดับแกนนําของท้ังสองฝาย 
ใหทุกเทศบาลถือวาเปนเทศบาลเหมือนกัน ไมมีการแบงแยก และใหตําแหนงนายกสมาคมเวียนกัน
ในแตละภาค เพ่ือความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน รวมถึงการจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศก็ใหมีการเวียนในแตละภาคเชนเดียวกัน 
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นอกจากนี้ยังพบวา การประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัดไมมีสถานท่ีตั้งท่ีแนนอน 
ในบางคร้ังตองจัดประชุมท่ีรานอาหาร ซ่ึงอาจสงผลเสียตอภาพลักษณของผูบริหารทองถ่ินได 
เพราะฉะนั้นสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ควรใหความสะดวกแกสมาชิกในระดับ
จังหวัด โดยการจัดหาสถานท่ีตั้งหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับใชในการประชุม รวมถึง
การพบปะสังสรรคกันดังเชนสมาคมท่ัวไป เพื่อความสัมพันธท่ีแนบแนนของสมาชิกสันนิบาตใน
จังหวัดนั้นๆ  

กลาวโดยสรุป เนื่องจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีมีขนาด
ใหญและมีสมาชิกเปนจํานวนมาก เพราะฉะน้ันยอมมีปญหาและอุปสรรคในการสรางความสัมพันธ
ระหวางผูรวมวิชาชีพผูบริหารทองถ่ินเปนเร่ืองธรรมดา ปญหาและอุปสรรคทุกอยางสามารถแกไข
ได หากสมาชิกในองคกรรวมพลังและแสดงความมุงม่ันในการแกปญหาเหลานั้นอยางเต็มศักยภาพ 
ดังเชนกรณีความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในชวงป 2543 เปนตน 
 

5.2.4  ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธระหวางผูรวมวิชาชพีท่ีสงผลตอ 
ประสิทธิภาพการบริหารงานทองถ่ิน 

การสรางความสัมพันธของนายกเทศมนตรีท้ังในรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
กับนายกเทศมนตรีดวยกัน เปนประโยชนอยางมากสําหรับการบริหารงานเทศบาล เนื่องจากมีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน รวมไปถึงการทราบขาวสารความเคล่ือนไหวของกิจกรรมทองถ่ิน
หรือกฎหมายทองถ่ินท่ีอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน เพราะกฎหมายทองถ่ินท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองมีการตื่นตัวและคอยรับมืออยางเต็มท่ี  

นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา  
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลชวยไดเยอะเลยครับ ถือเปนตัวแทนของทองถ่ิน ซ่ึงเรามี
ท้ังหมดพันกวาแหง สมาคมสันนิบาตเทศบาลทําใหเราไดรับรูขอมูลในระดับชาติ
มากข้ึน วาส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับเราเนี่ยโดยเฉพาะขอเรียกรองอะไรก็ตามท่ีมันยังดูไม
เหมาะสมเราก็สามารถทําผานสันนิบาตเทศาลได ซ่ึงก็ถือวาทําใหทองถ่ินมีการ
พัฒนาและไดรับการยอมรับ อาจจะทําใหเรารูขอมูลอันจะนําไปสูการพัฒนาพื้นท่ี
เราได ก็เร่ืองกฎระเบียบตางๆ บางคร้ังมันติดขัด เราเองก็ไมไดรูเร่ืองหมด  ก็เรียนรู
รวมกันไป ส่ิงสําคัญคือสันนิบาตเทศบาลทําใหเรารูหลายๆ อยางท่ีนาจะทําใหเกิด
ประโยชนแกทองถ่ิน 
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 นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเสิงสาง (2551)  ใหความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลาวไววา “เราไดรับประโยชนอยางมากเพราะทําใหเราไดนํา
ความรูมาพัฒนาองคกรมากข้ึน มุมมองในการบริหารจะกวางมากข้ึน”  “การท่ีมีสมาคมหรือกลุม
คอยเปนพี่เล้ียงคอยแนะนําหรือคอยใหคําปรึกษาหารือ ก็จะสามารถทํางานไดดีข้ึน” นายยงศักดิ์ 
นันตติกุล รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา (2551) ใหความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว ใน
การที่มีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ทําใหไดรับประโยชนโดยตรงจากการท่ีไดรับ
คําแนะนําจากผูรวมวิชาชีพเดียวกัน กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

การสรางความสัมพันธกับผูรวมวิชาชีพของนายกเทศมนตรีนั้น ถือวาเปนประโยชนอยาง
มากในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการบริหารงาน รวมไปถึงการแกไขปญหาสาธารณะ ซ่ึงจําเปนตอง
ใชการแลกเปล่ียนขอมูลจากผูท่ีมีประสบการณท่ีเคยประสบปญหาดังกลาวมากอนหนา หรือ
แมกระท่ังปญหาท่ีตองการการแกไขเฉพาะหนานั้น การมีเครือขายท่ีดี ยอมสงผลตอความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพในการแกไขปญหา ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงประสบอัคคีภัยทําใหบานพักอาศัยและทรัพยสินของราษฎรไดรับความ
เสียหาย นายวัชรพงศ เหลืองมรรคลา นายกเทศมนตรีตําบลหัวขวางไดแกไขปญหาเฉพาะหนาโดย
การติดตอประสานงานขอความชวยเหลือท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการชวยดับเพลิง ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากศูนยปองกันบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 จังหวัดขอนแกน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม
และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดรอยเอ็ด อาสาสมัครจากศูนย VR จังหวัด
ขอนแกนและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมไปถึงเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังใน
จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกนอีก 10 แหง จากการชวยเหลือของหนวยงานตางๆ ทําให
สามารถหยุดยั้งการลุกลามของอัคคีภัยไดเปนอยางดี  

นอกจากนี้ทางเทศบาลตําบลหัวขวางไดจัดต้ังศูนยสงเคราะหผูประสบภัยท่ีหนาสํานักงาน
เทศบาล ไดรับบริจาคจากหนวยงานภาครัฐและรับบริจาคเครื่องนุมหมขาวสารอาหารแหง โดยมี
คณะกรรมการเปนผูจัดสรรใหผูประสบภัย และจากปญหาดังกลาวนี้เอง ทางสันนิบาตเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนําเขาท่ีประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือคร้ังท่ี 3/2551 โดย
จัดอยูในระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา 5.1 เร่ือง ขอความอนุเคราะหชวยเหลือผูประสบเพลิง
ไหม (เทศบาลตําบลหัวขวาง) จากมติท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติวาใหอนุมัติจายเงินใหกับ
เทศบาลตําบลหัวขวาง ท่ีไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 96,000 บาท  

จากกรณีศึกษาขางตนนี้ ผูวิจัยมองวานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหัวขวางไดรับประโยชน
จากการสรางเครือขายความสัมพันธท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ กลาวคือ 
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ความสัมพันธแบบเปนทางการนั้นไดรับความชวยเหลือจากท่ีประชุมสันนิบาตเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสมาชิกสวนใหญลงมติใหการชวยเหลือผานเงินรายไดของสันนิบาต
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไม เปนทางการน้ัน  ทาง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหัวขวางไดใชความสัมพันธแบบเปนสวนตัวในการขอความชวยเหลือ
จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา ซ่ึงตองการความรวดเร็วในการแกไขปญหาเปนอยางมาก ผลท่ีไดจากการสราง
ความสัมพันธดังกลาวนี้ทําใหเทศบาลตําบลหัวขวางไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงที ทําให
ความเสียหายจากอัคคีภัยในคร้ังนี้ไมมากนัก รวมไปถึงการไดรับการชวยเหลืองบประมาณแก
ผูประสบภัยจากหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางผูรวมวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน 
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานทองถ่ินไดเปนอยางดี เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพียงองคกรเดียว อาจไมสามารถดําเนินกิจการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนหรือแกไขปญหาตางๆไดอยางทันทวงที เพราะฉะน้ันการมีเครือขายท่ีดี
จึงเปนการลดขอจํากัดดานขนาดขององคกร อุปกรณเคร่ืองมือ ศักยภาพบุคลากรภายในองคกร รวม
ไปถึงงบประมาณ ทําใหผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากรภายในทองถ่ิน
ท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลหัวขวาง เปนตน 

 
5.2.5  การรวมตัวของสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทยเพื่อสรางความเขมแข็งในการ

แกไขปญหาสาธารณะและการตอรองเพื่อผลประโยชนของผูบริหารทองถ่ิน 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยมี 3 ระดับดวยกัน คือ สันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย (ระดับชาติ) สันนิบาตเทศบาลภาค (ระดับภาค) และสันนิบาตเทศบาลจังหวัด (ระดับ
จังหวัด) ในสวนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนั้น จากการสัมภาษณผูบริหารทองถ่ินพบวา สวนใหญมี
การดําเนินกิจกรรมระหวางสมาชิกภายในจังหวัดเดือนละหนึ่งคร้ัง นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุและอนุ
กรรมาธิการของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยหลายคณะ ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
แลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็นระหวางผูบริหารทองถ่ินในเวทีสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุไววา  “เรามีการพูดคุยกันประจําเดือน ใครมีปญหาอะไรก็มาพูดคุยกัน ใครมีนวัตกรรม
อะไรใหมๆก็มาเลาใหฟง เหมือนมาแชรความรูซ่ึงกันและกัน ผมไดรางวัลมาเยอะ ไดเพราะอะไรก็
ไปเลาใหฟง มีความคืบหนาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหมก็ไปคุยใหฟง”   
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สําหรับสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกเทศบาลทั้งสิ้น 

357 เทศบาล ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาสงเสริม

ความรู ความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพใหแกผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการใหสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นสันนิบาต

เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดจัดใหมีการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนและหารือระหวาง

สมาชิกขึ้นเปนประจําทุก 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1) เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารทองถิ่น ในกลุมเทศบาลภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะกอใหเกิดการประสานงานและความสมัครสมานสามัคคี เกิดความ

รวมมือกัน การรวมชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

2) เพื่อสงเสริมความรูทางวิชาการใหแกผูบริหารทองถิ่นทําใหเกิดความเขาใจใน

บทบาทอํานาจหนาที่ สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบตางๆไดอยางถูกตอง 

3) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ทัศนคติหรือแนวความคิดใน

การพัฒนาทองถิ่นระหวางผูบริหารเทศบาลในกลุมเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4) เพื่อนําสภาพปญหา และอุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นของแตละเทศบาล มา

พิจารณาหาแนวทางแกไข และเสนอตอสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เพื่อนําไปสูการ

แกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการพัฒนาเทศบาล อันจะเกิดประโยชนแกเทศบาลและ

ประชาชนโดยสวนรวม 

หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคท้ัง 4 ประการขางตนในภาพรวม จากเนื้อหาของวัตถุประสงค

สะทอนใหเห็นวาสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณ รวมถึงการสรางความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะ เนื่องจากเปนภูมิภาคที่มี

ขนาดใหญและมีหนวยงานราชการบริหารสวนทองถิ่นและจํานวนประชากรมากที่สุดในประเทศ 

ซ่ึงยอมมีปญหาตางๆตามมามากมาย ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงยอมสงผล

ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่อยูอาศัยในเขตเทศบาล เพราะฉะนั้นการสรางเครือขายความ

รวมมือของผูบริหารทองถิ่น จึงมีความสําคัญเปนอยางมากในปจจุบันนี้ 

ผูวิจัยขอยกตัวอยางการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 

ประจําป 2551 ซ่ึงจัดในวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ ผูเขารวมการประชุมเสีย

คาลงทะเบียนเทศบาลละ 1,500 บาท ในสวนของกิจกรรมภายในการประชุมนั้น นอกจากมีนาย    

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น และนายวสันต 
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วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมาบรรยายพิเศษแลว พบวามีการบรรจุ

ระเบียบวาระสําคัญตางๆไวดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 14 พฤษภาคม 

2551 ณ จังหวัดขอนแกน 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ 

จังหวัดขอนแกน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแถลงยอดบัญชีรายรับ-รายจาย งบประมาณของสันนิบาต

เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองบัญชีแสดงรายรับ-รายจาย สภาพการเงินของสันนิบาต 

เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่อง 

4.1 การพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนเทศบาลเจาภาพการจัดนิทรรศการ 

ทางวิชาการ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติใหจัดสรรเงินดังนี้ 

1)  สันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดหนุน 100,000 บาท 

2)  เทศบาลนคร อุดหนุน 20,000 บาท 

3)  เทศบาลเมือง อุดหนุน 10,000 บาท 

4)  เทศบาลตําบล อุดหนุน 5,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

5.1  เรื่องขอความอนุเคราะหชวยเหลือผูประสบเพลิงไหม (เทศบาลตําบลหัวขวาง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

1)  กันเงินสันนิบาตภาคฯ ไวชวยเหลือเทศบาลที่ประสบอัคคีภัย จํานวน 300,000 

บาท 

2)  เทศบาลที่เกิดอัคคีภัย ความเสียหายตั้งแต 6 คูหาขึ้นไปใหรายงานสันนิบาต

ภาคฯ เพื่อใหความชวยเหลือ คูหาละ 2,000 บาท 

3)  อนุมัติจายเงินใหกับเทศบาลตําบลหัวขวาง ท่ีไดรับความเสียหายจากการเกิด

อัคคีภัย จํานวน 48 คูหาๆละ 2,000 บาท รวมเปนเงิน 96,000 บาท 
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5.2  เร่ือง การพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนเทศบาลเจาภาพการแขงขันกีฬานักเรียน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
1)  สันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อุดหนุนเจาภาพจัดการแขงขันระดับภาค 

จํานวน 200,000 บาท 
2)  เทศบาลนครอุดหนุนเจาภาพ จากเดิม 30,000 บาท เปน 50,000 บาท 
3)  เทศบาลเมืองอุดหนุนเจาภาพ จากเดิม 20,000 บาท เปน 30,000 บาท 
4)  เทศบาลตําบลอุดหนุนเจาภาพ จากเดิม 10,000 บาท เปน 20,000 บาท 
5)  อบจ. จากเดิมแหงละ 20,000 บาท เปน 50,000 บาท 
6)  อบต. จากเดิมแหงละ 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 
ในสวนของ อบจ, อบต. อุดหนุนเฉพาะ ท่ีมีโรงเรียนในสังกัดและเขารวมการ

แขงขัน 
5.3  เรื่อง การคัดเลือกตั้งแทนนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลเปนคณะกรรมการ

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบการคัดเลือกนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเปน

คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามท่ีเสนอ 
5.4  เร่ือง การคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือมติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง การพิจารณากําหนดสถานท่ีประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด

และสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบใหเทศบาลนครนครราชสีมาเปนเจาภาพในคร้ังตอไป 

จากการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือคร้ังดังกลาวเปนประโยชนตอ
ผูบริหารทองถ่ินเปนอยางมาก เนื่องจากเปนเวทีท่ีผูบริหารทองถ่ินไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีมีผล
ตอการบริหารงานเทศบาลของผูบริหารทองถ่ินจากวิทยากรที่มีความรูความชํานาญของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินและกระทรวงมหาดไทย ทําใหผูบริหารทองถ่ินสามารถนําขอมูลท่ีได
ไปเปนแนวทางในการบริหารงานเทศบาลท่ีถูกตองและเหมาะสมไดเปนอยางดี รวมไปถึงการได
แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณจากระเบียบวาระในประเด็นตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงพลังและความสมัครสมานสามัคคีของผูบริหารทองถ่ินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการที่จะ
รวมกันแกไขปญหาและหาขอสรุปรวมกันเพื่อประโยชนสูงสุดแกการพัฒนาเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
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สําหรับการประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยระดับชาตินั้น มีการจัดประชุม
สมาชิกเพียงปละคร้ัง ผูวิจัยขอยกตัวอยางการประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 52 
เม่ือวันท่ี 4-5 มิถุนายน 2552 ซ่ึงเปนการประชุมคร้ังลาสุด ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสาระการประชุมป 2552 สรุปไดดังนี้ 

1)  แตงต้ัง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ 
และปลัดเทศบาลตําบลนครชุม เปนกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมและแตงต้ัง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางมวง 

2)  เร่ืองเพื่อทราบ รวม 4 เร่ือง 
(1)  ความคืบหนา พรบ.เทศบาล (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 
ราง พรบ.เทศบาล (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … ซ่ึงเสนอเพื่อพิจารณาเร่ืองวาระการดํารง

ตําแหนงของนายกเทศมนตรี ซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอ รวม 3 ราง สภาใหใชรางของ
นายพีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเพ่ือไทย ไดผานรางการพิจารณาจากสภา
ผูแทนท้ัง 3 วาระและไดรับความเห็นชอบแลว อยูระหวางรางการพิจารณาของวุฒิสภา ซ่ึงไดผา
นวาระแรกแลว ขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาจํานวน 25 คน กําลังพิจารณา สมาคม
สันนิบาตฯ จึงเห็นวาควรรอดูความเคล่ือนไหวและงดการใหขาวเกี่ยวกับเร่ืองนี้ทุกกรณี 

(2)  ราง พรบ.ท่ีเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ฉบับ 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 303(5) กําหนดให

กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ กฎหมายรายไดทองถ่ิน กฎหมาย
จัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายเก่ียวกับขาราชการสวนทองถ่ินและเสนอกฎหมายอ่ืน
ตามท่ีกําหนดไวในหมวด 14 ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตรัฐบาลแถลงนโยบาย 

ราง พรบ.ท้ัง 4 ฉบับซ่ึงรางโดยคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯ แตงต้ัง คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 
รางท้ัง 4 ฉบับ เปนรางของรัฐบาลเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหทันเสนอสภาผูแทนราษฎรในเดือน
สิงหาคม 2552 รางท้ัง 4 ฉบับยังปรับปรุงไมสมบูรณ หากพบวายังมีเร่ืองใดท่ีควรปรับปรุงแกไข ยัง
เสนอไดท้ังในกฤษฎีกา และสภาผูแทนราษฎร 

(3)  โครงการปดทองหลังพระ เปนโครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ นายก 
ส.ท.ท. ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการอํานวยการ และนําหารือคณะกรรมาธิการ และอนุ
กรรมาธิการดานส่ิงแวดลอมหลายครั้ง สรุปผลการประชุมหารือคร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 
2552 ใหคัดเลือกเทศบาลนํารอง 84 แหง (สวนใหญภาคจะเปนผูเสนอช่ือเทศบาลเขารวมโครงการ) 
โครงการนี้จะดําเนินการตอไปจนกระท่ังถึงป 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
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เจาอยูหัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา คร้ังนี้มีการจัดนิทรรศการจากเทศบาลตางๆ 
37 เทศบาล ไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนผูปาฐกถาพิเศษและเปน
ประธานเปดนิทรรศการ 

(4)  ประธานแถลงผลงานของคณะกรรมาธิการในรอบ 1 ป ท่ีเขารับตําแหนง โดย
สรุปเปนเอกสารการประชุม และเอกสารรวมเลมแจกจายแกผูเขารวมประชุม อาทิ การแบงภารกิจ
ของคณะกรรมาธิการการแกไขกฎหมาย การแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย งานท่ีดําเนินการ
มาแลว เชน ศูนยจัดการความรูการเรียนรู การจัดทําระบบ GIS การประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 
การสนับสนุนเทศบาลในการจัดกิจกรรมเชน การแขงขันกีฬา เปนตน 

3)  เร่ืองเพื่อพิจารณา รวม 5 เร่ือง 
(1)  การจัดสรรเงินอุดหนุนใหทองถ่ินป 2553  ลดลงกวาเดิม ดังนั้น จึงตองหารือ

มาตรการที่จะตองเดินตอไป อยางนอยนโยบายของรัฐบาลไมควรใชเงินของทองถ่ิน อาทิเชน เบ้ีย
สงเคราะหผูสูงอายุ เงินชดเชยมาตรการชวยเหลือประชาชน เชนการประปา หรือคาเส่ียงของ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ประชุมไดสรุปมาตรการ คือ (1) สมาคมฯ จําเปนตองหาบุคคลที่สามารถ
เปนผูแทนประสานเร่ืองการจัดสรรกับสํานักงบประมาณ (2) มอบฝายกฎหมายพิจารณาวาการ
จัดสรรลักษณะปจจุบันผิดกฎหมายหรือไม (3) จัดแถลงขาว (4) ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (5) 
หากจําเปนคงตองแสดงพลังบาง 

(2)  การจายเงินอุดหนุนองคกรอ่ืน 
หลังการถายโอนดานการศึกษา ปรากฏวาโรงเรียนสังกัด สพฐ. อีกจํานวนมาก

ไมไดถายโอน ขณะเดียวกัน อปท. ไดอุดหนุนงบประมาณแกโรงเรียนเหลานี้ดวย ทําใหเกิดปญหา
วา อปท. จะอุดหนุนไดหรือไม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกาแจงวากระทําไปโดยใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดขอบเขตและหลักเกณฑ 
กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดขอบเขตใหอุดหนุนไดตามความตองการของสถานศึกษาและเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน โดยไมซํ้าซอนกับงบ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และมิใชคาท่ีดิน
หรือส่ิงกอสราง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/ว0020 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2552 

ตอมา อบจ. ไดเสนอขอใหเปดให อปท. สามารถอุดหนุนเร่ืองคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ไดดวย เร่ืองนี้เทศบาลและ อบต. เห็นวาจะเกิดปญหาการบริการท่ีแตกตาง และกระทบกับภารกิจ 
มติท่ีประชุมใหญ ส.ท.ท. คือไมเห็นดวยท่ีจะอุดหนุนคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

(3)  การประชุมใหญ คร้ังท่ี 53 ป 2553 กําหนดจัดท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
โดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสงขลารวมเปนเจาภาพ 
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(4)  อนุมัติรางงบประมาณรายจายประจําป 2553 เปนงบประมาณท่ัวไป ประมาณ
การรายรับท้ังส้ิน 81,600,000 บาท ประมาณการรายจาย 81,415,000 บาท 

(5)  เห็นชอบใหแกไขขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2551 ขอ 4.5,18.3,19,24,30,42 และ 53 

จากระเบียบวาระท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยมองวาเวทีการประชุมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยนั้น เปนประโยชนอยางมากในการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกไขขอบังคับ รับ
ฟงปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะตางๆจากสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ในภาควิชาการมีการบรรยายในหัวขอเร่ือง “ทิศทางสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน” โดยอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและคณะ “การปฏิรูปการเมือง” โดยสภา
พัฒนาการเมือง “ประธานสภาผูแทนราษฎรพบผูบริหารทองถ่ิน” โดยนายชัย ชิดชอบ ประธานสภา
ผูแทนราษฎร  และการมอบนโยบายโดยนายบุญจง  วงศไตรรัตน  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงผูวิจัยมองเห็นถึงคานิยมรวมกันในการปฏิบัติงาน เห็นถึงความรวมมือ รวม
ใจอยางเหนียวแนนของผูบริหารทองถ่ินท่ัวประเทศ ในการที่จะแกไขปญหาสาธารณะ รวมไปถึง
การบริหารและพัฒนาเทศบาลใหเกิดความยั่งยืนและประโยชนสุขโดยรวมของประชาชน 

การจัดกิจกรรมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในปจจุบัน มีความคิดเห็น
ของนายกเทศมนตรีออกเปน 2 ฝาย กลาวคือ ฝายแรกเห็นดวยกับการดําเนินงานและรูปแบบของ
กิจกรรมอยางท่ีเปนอยู  

รองศาสตราจารยเชิดชัย โชครัตนชัย  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา (2551)  
กลาววา  

 
ประเด็นท่ีใชในการประชุมคือ 1)  การดําเนินงานของสมาคม 2)  ปญหาในแตละ
เทศบาลท่ีเสนอเขาไป สมาคมเปรียบเสมือนตัวกลางระหวางเทศบาลกับกรม  และ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเปนปญหา ในการตัดสินใจตางๆ ไมเหมือนการบังคับบัญชา
โดยตรง  และบางคร้ังในการออกนโยบายจะไดรับการตอบสนองบาง   และไมได
รับการตอบสนองบาง สันนิบาตจึงเปนเวทีท่ีระบายขอปญหา นําไปสูการแกไข
ปญหา แตก็จะไดในระดับหนึ่งเปนบางเร่ือง  

 
นายสันติภาพ เช้ือบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) ใหความเห็น

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยไววา  “ปจจุบันผมวาก็โอเค 
แตถาใหเพิ่มเติมก็นาจะดีในระดับหนึ่ง การไปสัมมนาผมวาก็ดีครับ สมาชิกไดพบปะไดแลกเปล่ียน 
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ไดพูดคุยกัน เปนการสรางความสามัคคีในหมูผูรวมวิชาชีพ ถาไปเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนท่ีเขาไม
มีสมาคม ผมวาเทศบาลไดเปรียบเยอะกวาทองถ่ินอ่ืนนะ”   

ในประเด็นเดียวกันนี้ นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
มองวา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ควรเปดมุมมองของผูบริหารทองถ่ิน จากเดิมท่ี
มองแคภาคราชการเพียงดานเดียว ใหมีการบริหารแบบมืออาชีพ ดวยการนําวิทยากรที่มีความ
เช่ียวชาญจากภาคเอกชนมาใหความรูในสวนนี้ดวย โดยกลาวไววา 

  
ทางสมาคมนาจะกลาทุมในเร่ืองของทีมวิทยากรมืออาชีพ เราอยาไปมองใน
ภาพรวมของราชการ ใหมองรูปแบบของเอกชนที่เขาประสบความสําเร็จดวยจัด
อบรมทีก็เอาอธิบดี รองอธิบดีมาพูด ก็คือเอารูปแบบทางการ การท่ีจะขับเคล่ือน
เทศบาลใหมันไปไดนั้น  ตอนนี้เรามีการจัดการภาครัฐแนวใหม เราก็ตองดึงสวนดี
ของเอกชนมาประยุกตใชกับการทํางานของราชการ 

  
ท้ังนี้สอดคลองกับนายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551)  

ท่ีมองวาปจจุบันโครงสรางการดําเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ควรมีการ
วาจางเอกชนท่ีมีความเปนมืออาชีพ (Outsource) มาดําเนินการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทํางาน รวมถึงการลดปญหาการขาดประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องจากติดภารกิจ
ในพื้นท่ี  โดยกลาวไววา  “สมาคมก็มีเงินพอสมควร นาจะเอางบตรงนี้ตั้งข้ึนมาเพ่ือท่ีจะไปใชใน
การจางมืออาชีพ เร่ิมใชมืออาชีพแลว ไมจําเปนตองเอาสมาชิกเปนผูทํา เพียงแตวานโยบายใครเปน
เจาภาพก็รับผิดชอบ สมาชิกมีความรูความสามารถก็จริง แตเขาไมวางมาชวยสันนิบาต สวนใหญมี
ภาระในทองถ่ินในพื้นท่ีๆตองรับผิดชอบกันท้ังนั้น” 

สําหรับฝายท่ีไมเห็นดวยกับการจัดกิจกรรมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ในปจจุบันนั้นใหความเห็นวา  

นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) ใหความเห็นใน
ประเด็นนี้ไววา 

 
ผมวาอยาจัดอะไรมากก็ดีแลว ผมไมอยากใหมีกิจกรรมอะไรมาก เพราะกิจกรรม
สมาคมไมคอยดีนะผมวา นาเปนหวงอยูเหมือนกัน จริงๆแลวรูปแบบท่ีทํากัน ลึกๆ
แลวนั้น การผลักดันใหมีการพบกันนั้น ผมวาคนท่ีเปนสมาชิกสมาคมเขาก็ไมได
ซีเรียสหรอกวาจะเจอหรือไมเจอนะ เพราะมันตางคนตางทองถ่ิน มันคนละปญหา
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กันอยูแลว แตวาคนท่ีผลักดันใหมีการพบกันหรือรวมกันไดนั้น  สวนใหญจะเปน
ระดับกรรมการท่ีตองมาพบกันเปนประจําเพราะเปนหนาท่ีๆจะตองจัดเปนระยะๆ 
กี่เดือนคร้ังอะไรก็วาไป อันท่ีสองกรรมการไดประโยชน  เพราะวาการรวมตัวกัน
ของสมาคมเปนขอตอรองได และกรรมการก็มักจะเปนคนที่ไดประโยชน  การ
รวมตัวกันก็ไมมีประโยชนตอการทํางานของผมเลย  เพราะมันไมไดชวยอะไรเรา 
เราชวยตัวเองมากกวา 

 
ในสวนของปลัดเทศบาลน้ัน พบวาสวนใหญพอใจในการดําเนินงานและรูปแบบกิจกรรม

ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในปจจุบัน  
นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา  

 
กิจกรรมที่มีอยูในปจจุบันถือวาใชไดอยูนะ คือทางสมาคมเองก็มีกิจกรรมเพิ่ม
ข้ึนมาหลากหลายข้ึน เชน มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาหลายคณะ และสมาคมก็ให
คานิยมในเร่ืองของความรวมไมรวมมือ คือการทํางานตองรวมมือกัน บางคร้ังตอง
ยอมรับอยางหนึ่งวาปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนตองมีความประนีประนอม เพื่อใหองคกร
อยูดีมีสุข ก็ถือวาเปนส่ิงท่ีดีท่ีเราไดเรียนรูตรงนี้ 

 
นายพิริยะ พลวัน อธิบายถึงรูปแบบการดําเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทยท่ีเปนอยูในปจจุบัน รวมถึงคานิยมในการปฏิบัติงานท่ีไดเรียนรูรวมกันกับผูรวมวิชาชีพ
ในสมาคมแหงนี้  

ในประเด็นเดียวกันนี้ นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาว
เพิ่มเติมไววา  

 
เม่ือกอนสมาคมสันนิบาตเทศบาลเปนสวนหนึ่งอยูในกรมการปกครอง โดยท่ีมี
เจาหนาท่ี พนักงาน ขาราชการของกรมมาเปนกรรมการและเงินบํารุงท่ีเก็บก็อยูใน
สมาคม แตตอนน้ีแยกออกมาคอนขางท่ีจะเปนหนวยงานอิสระ เงินก็จะแบง
ออกมา คืนกําไรใหแตละภาคตามเปอรเซ็นตของสมาชิกในแตละภาค  คราวนี้ภาค
ก็มาจัดสรรใหจังหวัด และก็มีการจัดกิจกรรม  มีกีฬาสันนิบาตจังหวัด  และมีการ
ประชุมใหพบปะแลกเปล่ียน  เรียนรู สังสรรค สรางความสามัคคีกัน ทําใหเรารูจัก
กันมากข้ึน 
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จากคํากลาวขางตนพบวา ภายหลังจากท่ีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยแยกตัว
ออกมาจากกรมการปกครอง สงผลใหมีการดําเนินการท่ีเปนอิสระมากข้ึน และมีการจัดสรร
งบประมาณของสมาคมท่ีไดรับจากเงินอุดหนุนของรายไดเทศบาลท่ัวประเทศ ในการนําไปดําเนิน
กิจกรรมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลทั้งในระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด โดยจัดสรร
ตามจํานวนสมาชิกในแตละภูมิภาค เพื่อความเสมอภาคเทาเทียมกัน นอกจากน้ีการรวมตัวของ
ผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวยนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากท่ัวประเทศในนามของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยทําใหเกิดความเขมแข็ง สรางอํานาจการตอรองกับรัฐบาล
ไดเปนอยางดี นายสิรินเทพ รวมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูม (2551)  กลาววา 
“สมาคมจะคอยตอสูในส่ิงท่ีไมเปนธรรมใหกับสมาชิก”   “สวนใหญก็รวมตัวกันอยางเขมแข็งก็จะ
เกิดผลดีตลอด ไมมีอะไร ไดผลดีในทุกๆดาน แตก็ตองชวยกันคิดวิเคราะหวา บางเร่ืองบางอยาง เรา
จะไปรองเรียน ซ่ึงเขาจะมองวาเรียกรองก็คือผลประโยชน แตการเรียกรองก็ตองมีขอมูลในการ
จัดทําขอมูลเชิงวิเคราะหอะไรตางๆ ท่ีเปนรูปแบบเอกสารท่ีเขาสามารถยอมรับได”  นายทศพล      
สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551)  ใหความคิดเห็นในประเด็นของ
การรวมตัวของสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในสรางพลังอํานาจการตอรอง
และการเรียกรองผลประโยชน 

สําหรับความคิดเห็นของปลัดเทศบาลในประเด็นดังกลาวพบวา  
นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551)  กลาววา  
 
อยากใหสมาคมเกิดความเขมแข็งเพื่อท่ีจะสรางอํานาจตอรองได เพราะสมาคมถือ
วาเปนชองทางหนึ่งในการเรียกรอง แตการตอรองในตรงนี้ตองเปนเพื่อสวนรวม
จริงๆ ไมใชวาเปนการรวมตัวในเร่ืองสวนตัวหรือกลุม เพราะบางคร้ังคนท่ีเปน
นายกเทศมนตรีคิดเร่ืองสวนตัวมากไปนิดหนึ่ง เห็นดวยกับการรวมตัวท่ีเขมแข็ง   
แตตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีวาเปนความเขมแข็งในการท่ีจะตอรองประโยชนของ
สวนรวม 

 
นายพิริยะ พลวัน ใหความเห็นวาการรวมตัวของสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทยเปนประโยชนในการสรางพลังอํานาจการตอรองกับรัฐบาล แตการเรียกรอง
ผลประโยชนนั้นตองอยูบนพื้นฐานความถูกตองและเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง นาง
วรรณภา ร.ฤทธ์ิบุญ ปลัดเทศบาลตําบลเสิงสาง (2551) ใหความเห็นเพิ่มเติมไววา “การที่จะทําใหมี
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อํานาจตอรองมากข้ึนนั้น สมาคมควรมีท่ีปรึกษาเปนผูบริหารจากเอกชน ซ่ึงมีประสบการณในการ
บริหาร จะทําใหสมาคมเปนองคกรสูความสําเร็จ” 

ในสวนของการเรียกรองของทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยกับรัฐบาลท่ี
เห็นเปนรูปธรรมเดนชัดท่ีสุดในปจจุบัน คือ ขอเสนอเพื่อพิจารณาเร่ืองวาระการดํารงตําแหนงของ
นายกเทศมนตรี ซ่ึงจากเดิมกําหนดใหนายกเทศมนตรีไมสามารถดํารงตําแหนงไดเกินสองวาระ
ติดตอกัน ทําใหนายกเทศมนตรีไดรับผลกระทบเปนจํานวนมาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยจึงเปนองคกรท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนเพ่ือยกเลิกขอกําหนดเดิม นางธิดารัตน ศาตะ
สมิต ปลัดเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาววา “สมาคมสันนิบาตใหเทศบาลแตละแหงสงรายช่ือ
ประชาชนเทศบาลละ 10 รายช่ือ และทําหนาท่ีคอยประสานงานไปยังกระทรวง ชาวบานก็ใหความ
รวมมือดีนะ”  “ทางสันนิบาตสงหนังสือเวียนมาท่ีเทศบาล ใหสงรายช่ือชาวบานเพ่ือคัดคาน
กฎหมาย 2 วาระ เพราะเขาก็อยากไดวาหนึ่งอาศัยแรงชื่อของสันนิบาต แตจริงๆแลว เอาตัว
สันนิบาตเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางทางเทศบาลกับทางสวนกลาง”  จาเอกเขมพงศ 
ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551)  อธิบายถึงวิธีการและกระบวนการของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในการรวบรวมรายช่ือประชาชนจากท่ัวประเทศ เพื่อยกเลิก
กฎหมายการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเกินสองวาระติดตอกัน โดยท่ีสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีขับเคล่ือนและประสานงานระหวางเทศบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ท้ังนี้การเรียกรองของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยประสบผลสําเร็จ สงผลใหใน
ปจจุบันนายกเทศมนตรีสามารถดํารงตําแหนงไดโดยไมจํากัดวาระ 

กลาวโดยสรุป สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยท้ังในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคและระดับจังหวัดเปนเวทีในการแลกเปล่ียนความรูประสบการณ รวมไปถึงการรวมพลังเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการแกไขปญหาสาธารณะ เพราะการทํางานในลักษณะเครือขายความ
รวมมือยอมเขาใจถึงปญหาและสรางคุณประโยชนตอเทศบาลอยางแทจริง โดยมีสมาคมสันนิบาต
แหงประเทศไทยเปนองคกรในการประสานงานระหวางเครือขายสมาชิกในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ซ่ึงปจจุบันสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการดําเนินงานมาก
ข้ึน รวมไปถึงงบประมาณท่ีมีเปนจํานวนมาก ยอมสงผลดีตอรูปแบบและกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอสมาชิก นอกจากนี้การรวมตัวของสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยสรางความ
เขมแข็งและพลังตอรองเพ่ือผลประโยชนตอสมาชิกไดเปนอยางดี เนื่องจากการตอรองหรือเรียกรอง
ในนามองคกรท่ีมีสมาชิกรวมตัวกันเปนจํานวนมากยอมสรางความเชื่อม่ันและความนาเช่ือถือได
ดีกวาการตอรองหรือเรียกรองในนามบุคคล ซ่ึงประเด็นในการตอรองกับรัฐบาลนั้น มักเปนประเด็น
ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาลและปญหาทุกขรอนท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน รวมไปถึงประเด็นท่ี
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เกี่ยวของกับผูบริหารทองถ่ิน ดังนั้นอํานาจการตอรองจึงเปนไปเพื่อผลประโยชนท้ังสวนตัวและ
สวนรวมน่ันเอง  ผูวิจัยมองวาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนชองทางที่ มี
ประสิทธิภาพในการเสนอความคิดเห็นและขอเรียกรองตางๆของผูบริหารทองถ่ินตอรัฐบาล 
เพราะฉะนั้นสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ซ่ึงกํากับดูแลผูบริหารทองถ่ินเปนจํานวน
มาก จึงเปรียบเสมือนฐานกําลังสําคัญของผูบริหารทองถ่ินในการสรางเครือขายความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานและสรางคุณประโยชนตอการบริหารงานทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี 

 
5.2.6  ความคดิเห็นของผูบริหารทองถ่ินตอการมีจรรยาบรรณวิชาชพีในสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย 
เปนที่ทราบกันดีวาผูท่ีมีความเปนวิชาชีพนอกจากจะตองเปนผูเช่ียวชาญ มีการเรียนรู 

ฝกฝนอยางเปนกระบวนการเปนแบบแผนแลว จรรยาบรรณวิชาชีพ (หรือในบางวงการเรียกช่ือเปน
อยางอ่ืน เชน ในวงการตุลาการเรียกวา “จริยธรรมตุลาการ” หรือในวงการหนังสือพิมพ เรียกวา 
“มารยาทนักหนังสือพิมพ” เปนตน) ถือเปนหัวใจสําคัญของผูมีวิชาชีพท่ีจะตองยึดถือและปฏิบัติ
โดยเครงครัด มีกฎหมายควบคุมผูประกอบวิชาชีพ ตลอดจนองคกรในการกํากับดูแลอยางเปน
กิจลักษณะ เชน ทันตแพทยมี พรบ.วิชาชีพทันตแพทย พ.ศ. 2535 หรือเภสัชกรมี พรบ.วิชาชีพเภสัช
กรรม พ.ศ. 2537 เปนตน ท้ังนี้เพื่อใหผูใชบริการจากผูมีวิชาชีพไดรับการคุมครองและมีความ
เช่ือม่ันในมาตรฐานวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพไดใช พรบ.วิชาชีพเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีองคกรท่ีกํากับดูแลความเปนวิชาชีพของผูบริหารทองถ่ิน คือ 
ICMA (The International City Management Association) หรือสมาคมการบริหารทองถ่ินนานาชาติ 
และ ASPA (The American Society for Public Administration) ซ่ึงมีการออกกฎหมายควบคุม
วิชาชีพผูบริหารทองถ่ินข้ึนมา เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ  แต
สําหรับประเทศไทยแลว แมวาจะมีผูบริหารทองถ่ินเปนจํานวนมาก และเปนวิชาชีพท่ีมีความสําคัญ
และสรางผลกระทบกับคนจํานวนมากก็ตาม แตก็ไมมีกฎหมายควบคุมวิชาชีพเหมือนผูประกอบ
วิชาชีพอ่ืน และถึงแมวาจะมีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรท่ีกํากับดูแล
ผูบริหารทองถ่ินก็ตาม แตสมาชิกองคกรก็ไมไดมีเจตนารมณรวมกันในการกําหนด พรบ.วิชาชีพ 
เพื่อใชเปนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพผูบริหารทองถ่ินแตอยางใด 

จากการสัมภาษณเชิงลึกนายกเทศมนตรีในประเด็นความจําเปนของพระราชบัญญัติวิชาชีพ
ของผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีออกเปน 2 ฝาย กลาวคือ 
กลุมแรกมีความตองการอยากใหสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยผลักดันการออก
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พระราชบัญญัติวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน เพื่อเปนบรรทัดฐานท่ีดีและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
โดยใหความเห็นไวดังตอไปนี้ 

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาววา 
  
การมีจรรยาบรรณเปนส่ิงท่ีดีอยูแลว จะไดเปนมาตรฐานเดียวกัน แตท้ังนี้ท้ังนั้น
ประชาชนตองเปนคนประเมินและเปนคนพิสูจนเม่ือครบวาระ วาคนน้ีปฏิบัติงาน
แบบมีจรรยาบรรณ หรือไมมีจรรยาบรรณอยางไร เขาก็พิสูจนของเขาเอง ผมก็เห็น
วาถามีแลวก็เปนเร่ืองท่ีดี แตถึงแมไมมี ประชาชนเขาก็ตองเปนคนประเมิน แตถามี
จรรยาบรรณวิชาชีพก็จะสามารถเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานได แตถึงแมไมมี  
แตถามวาคนท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ศีลธรรมอันดี มันก็อยูไมได สมัยหนา
ประชาชนก็ไมเลือก 

 
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาววา  
 

ในหลักการผมวาเปนเร่ืองดี ดีก็คือวามันจะเปนหนวยงานหนึ่ง  เปนการรองรับ
และทําใหประชาชนม่ันใจไดวา การท่ีใครจะมาเปนผูนําและพัฒนาทองถ่ินของเขา
นี้ อยางนอยจะตองมีองคประกอบความรูพื้นฐาน มีประสบการณและก็มีลักษณะ
ในการท่ีจะมีความเขาใจในดานการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง มีคุณธรรม
จริยธรรม มันก็จะทําใหประชาชนมีมาตรฐานท่ีจะไดรับผูนําท่ีดี โดยหลักการนี้ผม
เห็นดวย เร่ืองเหลานี้เปนประโยชน 

 
นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา 
 
อันดับแรกก็ตองเปนประโยชนกับการบริหารงานทองถ่ินอยางแนนอน เสร็จแลว
ถาผูบริหารเองคิดดีทําดีนะครับ มันก็จะมีผลกับการพัฒนาประเทศในท่ีสุด คําวา
สันนิบาตน้ัน ถาไปดูในประเทศแคนาดา ประเทศอเมริกา เขาก็มีเหมือนกันนะ
ครับ เพราะฉะน้ันถือวาเปนองคกรตัวแทนท่ีทําใหเกิดประโยชน มีเร่ืองราวหลาย
อยางท่ีจะทําใหเปนแบบอยาง เราอาจจะดอยกวาแตเราก็สามารถทําได ถามีความ
เปนวิชาชีพก็จะสรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชนท่ีเขามาขอรับบริการ 
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นายทศพล สุรพงษพวิัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) กลาววา  
 

ตรงนี้ผมวาดีครับ เปนไปไดก็ดีท่ีสุดเลย จะไดยกระดับของผูบริหารทองถ่ิน  
โดยเฉพาะเทศบาลสวนใหญไมมีปญหาอยูแลว ถามีจรรยาบรรณวิชาชีพเหมือน
วิชาชีพอ่ืนๆก็จะสรางความเช่ือม่ันกับสาธารณชนโดยท่ัวไป ในการเขารับบริการ
จากทางเทศบาล เพราะจะสามารถเปนเคร่ืองมือท่ีจะตอบเขาไดครับ ถามีการ
ยกระดับตรงนี้  เหมือนหมอเหมือนอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองสรางเคร่ืองไมเคร่ืองมือ
มาช้ีวัดผูบริหารทองถ่ินใหได วาท่ียกฐานะวิชาชีพตรงนี้นั้นตองไปคิดข้ึนมา เปน
เคร่ืองมือมา  แลวก็มาจับดูวา เขาผานเกณฑตรงน้ีหรือเปลาแตภาพที่มองเห็น
ตอนนี้ก็คือวา การที่ครองแชมปได ก็คือไดดูแลชาวบานไดสรางความพึงพอใจ
ใหกับชาวบาน ทําใหชาวบานอยูดีมีสุข ทําใหชาวบานเขาทํามาหากินและอยูใน
พื้นท่ีอยางปลอดภัย สามารถมีรายไดเพิ่มข้ึน อันนี้เขามองถึงผูนําของเขา ก็คือ
นายกเทศมนตรี 

 
จากคํากลาวของนายกเทศมนตรีท่ีเห็นดวยกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถสรุปไดวา 

จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารทองถ่ินเปนส่ิงท่ีดีท่ีจะสามารถยกระดับมาตรฐานของผูบริหาร
ทองถ่ินใหเทียบเคียงกับวิชาชีพอ่ืนๆได นอกจากนี้ยังสามารถสรางความเช่ือม่ันและความเช่ือถือแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีในการที่จะเขามารับบริการจากเทศบาล แตเหนือส่ิงอ่ืนใดการท่ีนายกเทศมนตรี
จะสามารถเขามาบริหารงานเทศบาลในสมัยตอไปนั้น อยูท่ีการตัดสินใจของประชาชนวาพึงพอใจ
กับผลงานท่ีผานมาของนายกเทศมนตรีมากนอยเพียงใด 

ในขณะท่ีกลุมนายกเทศมนตรีที่ไมมีความตองการใหสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยผลักดันการออกพระราชบัญญัติวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน เพราะไมมีความจําเปนตอการ
บริหารงานเทศบาล โดยใหความเห็นไวดังตอไปนี้ 

นายสันติภาพ เช้ือบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา 
 
มันคนละประเด็น เพราะผมเปนนักการเมืองทองถ่ิน จรรยาบรรณหรือจริยธรรมก็
อาจจะตองมี แตวาไมตองสันนิบาต ผมวาถามีเหมือนอเมริกาก็อาจจะดีครับ แตผม
มองวาเมืองไทยคงไมใชอยางนั้นเพราะวาตําแหนงนายกเทศมนตรีคงไมใชวิชาชีพ
นายกเทศมนตรีเปนความสมัครใจในการมาทํางานชวยบานเมืองมากกวา  และการ
ท่ีจะมี พรบ. ผมวาไมนาเกี่ยวกัน ก็อาจจะไดระดับหนึ่งในภาคสวนคนท่ีมีความรู
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แตเมืองไทยยังอีกไกลครับ ผมยืนยันวายังอีกไกล เวลาผูไปเลือกต้ัง เขาไมไดดูลึก
ขนาดนั้นก็อาจจะดูอยางมากวาการศึกษาเทาไหร สูงม๊ัยสูงขนาดไหน ผมคิดวายัง
อีกไกล แลวจะมาทําจรรยาบรรณวิชาชีพกับนักการเมือง บางทีผมก็ฟงๆวาไม
นาจะใช มีก็อาจจะดีแตผมวามันไมใชเร่ือง เพราะพวกผมไมใชหมอ ไมใช
ทนายความ มันไมใชประมาณนั้น 

 
นายสิรินเทพ รวมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาววา  
 
พี่วาตรงนี้มันเปนเร่ืองท่ียากเลยนะ ไมรูจะมากําหนดอยางไร เพราะวาเราแตละคน 
ปญหาเฉพาะดาน  มันก็ไมเหมือนกับวิชาชีพหมอ ท่ีการรักษาคุณตองทําอยางไร 
ตรงน้ีมันจะเปนเหมือนกับการบริหาร มันตองเปล่ียนไปทุกรูปแบบ  แลวแตพื้นท่ี
ครับ อยางเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ  พี่มองวาเปนเร่ืองเพอฝน  แควงราชการจริงๆ   
แคความเปนนักการเมืองของพวกพี่ จะหาจรรยาบรรณมันพูดยาก เพราะแตละคน
มันอยู ท่ีนิสัยและบุคลิก ขนาดราชการจริงๆ อบรมบมนิสัยกันมา มันยังไมมี
จรรยาบรรณเลย เพราะฉะน้ันพี่มองวา ความเปนจรรยาบรรณมันไมใชเปนหนาท่ี
ของสมาคมเลยนะ แลวสมาคมก็ไมรูจะทําไปทําไม ทําไปแลวเหมือนเร่ืองตลก   
การท่ีสมาคมจะทําอะไร มันตองเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเปนไปได และก็ทําเพื่อประโยชน
สวนรวม 

 
นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา  
 
มันเปนความรับผิดชอบของแตละคน มีไปก็เทานั้น ถาคนไมมีความรับผิดชอบ 
ผมวาจรรยาบรรณวิชาชีพไมมีความจําเปน ความรับผิดชอบอยูท่ีคนอยูแลว คือ
ตําแหนงนายกเทศมนตรีนั้น  มันเปนตําแหนงอาสา  ไมไดมีใครจับยัดมา  คือคนท่ี
จะมาทําตองมีความพรอม  คือตองรูอยูแลววาจรรยาบรรณเปนยังไงและควรที่จะ
ทําขนาดไหน อะไรคือส่ิงท่ีควรทําหรือไมควร แลวก็อยูส้ันๆแค 4 ป 8 ป เดี๋ยวก็ไป 
ก็ไมมีความจําเปน 
 
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเสิงสาง (2551) กลาววา “ไม

ตองมี เพราะผูท่ีมาเปนผูบริหารแตละคน มีจิตสํานึกท่ีดี และทุกคนมีวฒุิภาวะท่ีเหมาะสม” 



 138

จากคํากลาวของนายกเทศมนตรีท่ีไมอยากใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถสรุปไดวา 
จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารทองถ่ินเปนส่ิงท่ีไมมีความจําเปนตอนายกเทศมนตรีและไมมี
ความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากนายกเทศมนตรีมาจากสายการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนในพ้ืนท่ี เขามาตามวาระในระยะส้ันๆ และไมไดมีภาระงานเหมือนกับวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ี
ตองใชประสบการณและความเช่ียวชาญอยางสูงในวิชาชีพนั้นๆ แตนายกเทศมนตรีเปนตําแหนงท่ี
อาสาเขามาบริหารงานเพื่อสวนรวม ซ่ึงตองมีความพรอมเปนทุนเดิม รวมถึงจิตสํานึกท่ีดีท่ีไม
จําเปนตองมีกรอบแนวทางการปฏิบัติในการที่จะทํางานเพ่ือสวนรวม และการท่ีนําแนวคิด
จรรยาบรรณวิชาชีพมาจากตางประเทศนั้น ไมมีความเหมาะสมกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย 

สําหรับความคิดเห็นของปลัดเทศบาล ซ่ึงเปนผูบริหารทองถ่ินท่ีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของฝายประจําและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงานตามสายงาน ในประเด็นความจําเปนของ
พระราชบัญญัติวิชาชีพของผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงาน พบวากลุมตัวอยางท่ีสัมภาษณ
ท้ังหมดมีความตองการอยากใหสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยผลักดันการออก
พระราชบัญญัติวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน เพื่อเปนบรรทัดฐานท่ีดีและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
โดยใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันดังตอไปนี้ 

นายเผาพงศ เชาวพานิช ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาววา “หากมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพก็เปนส่ิงท่ีดี แตปรกติเรามีกฎหมาย มีระเบียบ แนวทางใหเราปฏิบัติอยูแลว แตเร่ือง
จรรยาบรรณนั้นเปนเร่ืองจิตใจ จิตสํานึกมากกวา ถาเผ่ือมีจรรยาบรรณวิชาชีพก็จะไปชวยสรางเสริม
ในดานคุณธรรม จริยธรรม ก็จะเปนประโยชน” 

นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา  
 

ในอันดับแรกเลยนะตองแยกเปน 2 อยาง ถาถามในฐานะฝายประจําถือวาดี ฝายท่ี
อยากใหมีคือฝายขาราชการประจํา แตฝายนายกนาจะไมเทาไหร เพราะเขาเขามา
ตามวาระ ถาถามผมผมอยากใหมีท้ัง 2 ฝายเลย แตถาเปรียบเทียบปลัดกับนายกแลว 
คนท่ีอยากใหมีคือปลัดมากกวา  ท่ีผมอยากใหมีเพราะอยางนอยก็เปนการการันตีวา
การทํางานตองโปรงใส  ตองชัดเจนเพราะเปนงานท่ีมุงประโยชนตอสวนรวม ถามี
ในสวนนี้ก็จะทําใหเราสํานึกในตัวเองวาทํางานรับใชประชาชน เปนเครื่องหมาย
ยืนยันไดวาการทํางานตองมีหลักธรรมาภิบาล  มีความโปรงใส ไมมุงประโยชน
สวนตน ถามีในสวนนี้การทํางานจะมีความโปรงใสมากข้ึน 
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นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาววา “มันก็มองไดสองมุม ในมุม
หนึ่งถามันเปนไปไดมันก็ดี องคกรก็จะเกิดความเช่ือม่ัน มองอีกมุมหนึ่ง ถามวาวันนี้ ในตัวเรา 
ทองถ่ินของเราๆภูมิใจในวิชาชีพของเรามากนอยแคไหน ผมถึงบอกวาคนหนึ่งมีสองประเภท ฝาย
หนึ่งมีอาชีพ เปนขาราชการอาชีพ อีกฝายเปนนักการเมืองอาชีพมันไมเหมือนกัน” 

นายเกียรติศักดิ์ โชติกศิลป ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา “ถาเปนขอกฎหมาย 
เปน พรบ.วิชาชีพมันก็ตองดีกวา ถาเทียบแนวทางก็เหมือนของครูท่ีเปนวิชาชีพ ก็จะมีการรองรับ มี
การกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติเปนช้ันๆไป ก็เปนสวนท่ีดี ทําใหเกิดความเช่ือม่ันกับประชาชน และ
ทําใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล” 

จาเอกเขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา  
 
ในความคิดของผมเปนส่ิงท่ีปรารถนาของวิชาชีพนี้อยากใหมีถามีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ผมวาสบายใจท้ังผูใหและผูรับ ผูรับคือชาวบานท่ีมาติดตอ สบายใจวาเรา
มาแลวจะไดรับการบรรเทาปญหา และไดรับการสนองความตองการไดเปนอยาง
ดี  เพราะวาการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพนี้มันจะเปนแรงกระตุน คลายๆบังคับ
ใหผูบริหารทองถ่ินแตละคนจะไมเฉ่ือยชาในการประกอบวิชาชีพ คือตอง
ขวนขวายหาความรูอยูตลอดเวลา เหมือนวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีครบ 5 ปตองมาตออายุใบ
วิชาชีพ เพื่อใหเกิดการกระตุนใหมีความเต็มท่ีในการทํางาน 
 
นางธิดารัตน ศาตะสมิต ปลัดเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาววา  
 
พี่วานาจะมี ถามีก็นาจะประสบความสําเร็จ เพราะวาอยางพวกพี่มันไมมีปญหาอยู
แลว  แตถาอยางเปนเทศบาลอื่นท่ีมีปญหาระหวางนายก บางคนไมมีจรรยาบรรณ  
รังแกขาราชการ ถามีจรรยาบรรณก็จะมีส่ิงท่ีครอบคลุมใหเขาปฏิบัติตาม อยางพี่
เปนผูบังคับบัญชา ถาพี่มีตัวในการครอบตัวเองอีกที มันก็นาจะดีข้ึน จะเปน
แบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 

 
นางวรรณภา ร.ฤทธ์ิบุญ ปลัดเทศบาลตําบลเสิงสาง (2551) กลาววา “ควรทําเพื่อเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน แตจะสรางความเช่ือม่ันตอสาธารณชนไดหรือไมอยูท่ีศักยภาพ
ของแตละเทศบาลท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบ ไมหาผลประโยชนแกตนและพวกพอง โดยตองคํานึงถึง
ประชาชนเปนหลักในการพัฒนาทองถ่ิน” 
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นายบุญเท่ียง สาแกว ปลัดเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) กลาววา “จริงๆ แลวก็อยากให
ทํานะ เพราะมันจะเปนผลดีตอคนในทองถ่ิน เพราะชาวบานจะไดม่ันใจในมาตรฐานของผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีกําหนดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เหมือนไปท่ีเดียวรักษาหลายโรค ผมมีความคิดเห็นวาควร
จะมี เพราะจะไดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน” 

จากคํากลาวของปลัดเทศบาลท่ีเห็นดวยกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถสรุปไดวา 
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารทองถ่ินเปนส่ิงท่ีดีเพราะสามารถสรางความเชื่อม่ันและความ
เช่ือถือแกประชาชนในพ้ืนท่ีในการที่จะเขามารับบริการจากเทศบาล รวมไปถึงการมีแนวทางในการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมตามครรลองครองธรรมและเปนส่ิงท่ีกระตุนเตือนใหผูบริหารทองถ่ิน
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รักษาประโยชนสวนรวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้
การท่ีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการฝายประจํา ยอมตองเปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูใตบังคับบัญชา 

ผูวิจัยมองวา หากผูบริหารทองถ่ินตองการไดรับการยอมรับในวงกวางและยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเหมือนกับวิชาชีพอ่ืนๆนั้น ส่ิงท่ีผูบริหารทองถ่ินตองรู
เปนอันดับแรกคือ คนท่ีจะประกอบวิชาชีพจะตองมีมาตรฐานอยางไร? ควรมีคุณสมบัติ ความรู 
สมรรถนะอยางไร? ถึงจะสามารถประกอบวิชาชีพนี้ และไดรับการยอมรับจากสังคมท่ัวไป เร่ือง
เหลานี้จะมีคุณคาก็ตอเม่ือสังคมใหความสําคัญ ใครก็ตามท่ีไดผานมาตรฐานน้ีรับรองจนกระท่ัง
สาธารณชนยอมรับ ก็จะมีคุณคาในตนเอง ถาเปนสมาคมวิชาชีพอ่ืนๆ เชน แพทย เภสัชกร วิศวกร 
พอมีกฎหมายรับรองวิชาชีพ สาธารณชนก็จะเห็นความสําคัญของใบรับรองมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ แตในสายงานผูบริหารทองถ่ินแลวนั้นปจจุบันยังไมมีกฎหมายรองรับความเปนวิชาชีพ ซ่ึง
จุดนี้ผูบริหารทองถ่ินตองมีความต้ังใจแนวแนท่ีจะรวมกันสรางเจตนารมณและผลักดันสงเสริม
เพื่อใหเกิดกฎหมายรองรับความเปนวิชาชีพ เพื่อใชเปนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน 
เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตามท่ีถูกตองเหมาะสม รักษาประโยชน
สวนรวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารทองถ่ินท่ีมีความเปนวิชาชีพจะปฏิบัติตนตามหนาท่ีเพื่อดํารงไวซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมท้ังสรางความเล่ือมใสศรัทธาและความเช่ือม่ันจากประชาชนในทองถ่ิน สอดคลองกับ
นักวิชาการจากตางประเทศท่ีใหความเห็นในประเด็นความเปนวิชาชีพของผูบริหารทองถ่ินไววา 
ผูบริหารมืออาชีพเปนผูประกอบวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญจะตอตานความเปนมือ
สมัครเลน มืออาชีพจะมีจริยธรรมและยึดม่ันในมาตรฐานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และถูกสังเกต
จากประชาคมและมืออาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญ (Young, 2004: 22) และความเปนมืออาชีพ
เปรียบเสมือนศูนยกลางในเร่ืองการใหรางวัลตอบแทนสําหรับความพยายามอยางเต็มท่ี (รวมท้ังการ
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ฝกฝน) ระดับทักษะและประสบการณท่ีสูงและหลักของวิธีปฏิบัติและการปฏิบัติ แตอยางไรก็ตาม
ขีดความสามารถเปนแนวความคิดท่ีเปนพลวัตรมากซ่ีงเกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพและการ
ปรับปรุงผลงานของมืออาชีพ (Uttley, 2002: 14) นอกจากน้ีหลักการของความเปนวิชาชีพกับการ
บริหารงานทองถ่ินนั้น เปาหมายหลักคือผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของสาธารณะและมาตรฐานการ
บริการท่ีมีพื้นฐานอยูบนทรัพยากรนําเขาและการปองกันผลประโยชนของมืออาชีพ โดยท่ีคุณคา
ของความเปนวิชาชีพคือความมีศักยภาพท่ีเปนหนทางไปสูความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมในการบริการ
ของภาครัฐ (Ammons and King, 1982: 386) ความเปนวิชาชีพในการบริหารงานทองถ่ินนั้น 
บอยคร้ังมักจะถูกหยิบยกข้ึนมาถกเถียงในวงวิชาการและในกลุมผูบริหารวา จริงๆ แลวแนวคิด
ผูบริหารมืออาชีพเปนเพียงอุดมคติหรือเปนส่ิงท่ีปรากฎและนํามาปฏิบัติไดจริง ซ่ึงหากมองหรือ
พิจารณาความหมายตามแนวทางแบบรวมสมัย (ปจจุบัน) จะพบวาไดมีการยอมรับแนวคิดดังกลาว
ท้ัง 2 มุมมอง โดยเกิดประเด็นคําถามวา หากมองตามมุมมองแบบเนนความเปนจริง (Realism)  แลว 
ผูบริหารจะสามารถอยูรอดไดอยางไร และในมุมมองดานอุดมคติ (Idealism) จะเกิดคําถามวา 
ผูบริหารจะอยูรอดเพื่อส่ิงใด ซ่ึงคําถามเหลานี้จะช้ีใหเห็นความหมายของผูบริหารแบบมืออาชีพรวม
สมัยนั่นเอง (Nalbandian, 1990: 654-661) 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรวิชาชีพ
ผูบริหารทองถ่ิน ถึงแมวาจะสรางคุณประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แตหากความสัมพันธระหวางผูบริหารทองถ่ินดวยกันท่ีมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งมีมาก
จนเกินไป  อาจกอใหเกิดปญหาการเรียกรองผลประโยชนจากรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซ่ึง
ขอเรียกรองดังกลาวนั้นอาจเปนผลประโยชนของกลุมสมาชิกมากกวาท่ีจะเปนผลประโยชนของ
ประชาชน ทําใหทองถ่ินไมเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  นอกจากนี้หากผูบริหารทองถ่ินขอรับการ
ชวยเหลือจากผูรวมวิชาชีพเดียวกันในการดําเนินกิจการสาธารณะหรือการแกไขปญหาสาธารณะ
ตางๆ มากจนเกินไป อาจสงผลเสียตอการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นๆ ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
องคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองสรางความสัมพันธดังกลาวใหมีความ
สมดุล เพื่อเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานขององคปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินท้ัง 9 แหง ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนตัวแบบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
วิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน โดยผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ินไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.1  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรวิชาชีพ 
ผูบริหารทองถ่ิน 

 
กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เปนการสรางความสัมพันธผานนายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาล ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปน
สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยโดยตําแหนง ความสัมพันธดังกลาวจึงมีท้ัง
ลักษณะแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินใชเวทีสันนิบาตเทศบาลแหง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน 

สันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด 

เปน เว ทีสร า งความสัมพันธ ระหว า ง

ผูบริหารทองถ่ินในจังหวัดเดียวกัน ผาน

ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ก เ ป ล่ี ย น ข อ มู ล 

ประสบการณและความรวมมือต างๆ 

โดย เฉพาะอย า ง ยิ่ ง ก ารแก ไขปญหา

สาธารณะท่ีเกิดขึ้นภายในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยอาศัยท่ีประชุมสันนิบาต

จังหวัดในการเสนอแนวทางการแกไข

ปญหาและหาขอสรุปรวมกันเปนมติท่ี

ประชุม  หากไมสามารถแกไขปญหา

เหลาน้ันได ก็สามารถนํามติท่ีประชุมไป

เสนอสันนิบาตระดับภาคตอไป 

สันนิบาตเทศบาลระดับภาค 

เปนเวทีสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ทองถ่ินในภูมิภาคเดียวกัน และนําปญหาใน

ระดับจังหวัดท่ีไมสามารถแกไขได นําเขาท่ี

ประชุมและหาแนวทางการแกไขปญหาและ

หาขอสรุปรวมกันเปนมติท่ีประชุมสันนิบาต

ระดับภาค  หากไมสามารถแกไขปญหา

เหลาน้ันได ก็สามารถนํามติท่ีประชุมไป

เสนอสันนิบาตระดับประเทศตอไป รวมถึง

ขอคิด เ ห็นและขอ เรี ยกรองต า งๆ  ของ

ผูบริหารทองถ่ินท่ีตองการนําเสนอผานเวที

สัน นิบาตระ ดับภาค  เพื่ อ ใหสั น นิบาต

ดําเนินการในโอกาสตอไป 

สันนิบาตเทศบาลระดับประเทศ 

เปนเวทีสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ทอง ถ่ิน ท่ัวประ เทศ  โดยนําปญหา ท่ีไม

สามารถแกไขไดของแตละภูมิภาค นําเขาท่ี

ประชุมและหาแนวทางการแกไขปญหาและ

หาขอสรุปรวมกัน  หากไมสามารถแกไข

ปญหาเหลาน้ันได ก็สามารถนํามติท่ีประชุม

ไปเสนอรัฐบาลหรือหนวยงานที่เก่ียวของใน

โอกาสตอไป รวมถึงขอการเสนอขอคิดเห็น

และขอเรียกรองตางๆของผูบริหารทองถ่ินใน

นามองคกรสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทยเพื่อนําเสนอตอรัฐบาลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของในโอกาสตอไป 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการ

แกไขปญหาสาธารณะผานเวทีสันนิบาตท้ัง 3 ระดับ ทํา

ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทองถ่ินมากยิ่งขึ้น 
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ประเทศไทยท้ัง 3 ระดับประกอบดวย สันนิบาตเทศบาลระดับชาติ สันนิบาตเทศบาลระดับภาคและ
สันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัดในการติดตอส่ือสาร ประสานงาน แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ 
รวมไปถึงการสรางความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน ความสัมพันธดังกลาวจึงเปน
การเสริมสรางศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ินไดเปนอยางดี ตลอดจนเสริมสราง
ศักยภาพดานทุนทางสังคมระหวางผูบริหารทองถ่ินดวยกันใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
การรวมตัวของผูบริหารทองถ่ินในนามองคกรสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยท่ีมีความเขมแข็ง 
มีสวนชวยเหลือในการเสนอขอคิดเห็นและขอเรียกรองตางๆตอรัฐบาล อันจะนําไปสูประโยชน
สูงสุดตอการบริหารงานเทศบาลและการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน เพราะฉะน้ัน
การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรวิชาชีพผูบริหาร
ทองถ่ิน จึงกอใหเกิดขีดสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุดตอการบริหารงานทองถ่ินไดเปนอยางดี 

 

5.3  การสรางเครือขายความสัมพันธกับแกนนําชุมชน 
 

การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแกนนําชุมชน ในท่ีนี้
หมายถึง ประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการ
บริหารงานเทศบาลในปจจุบัน เนื่องจากไดรับการเลือกต้ังจากประชาชนในชุมชนตางๆใหเปน
ตัวแทนในการติดตอประสานงานกับเทศบาล หากเทศบาลมีความสัมพันธท่ีดีกับแกนนําชุมชน ผูนํา
ชุมชนเหลานั้น ก็จะสงผลดีตอการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของเทศบาล เพราะแกนนํา
ชุมชนมีอิทธิพลตอประชาชนในพื้น ท่ี เปนอย างมาก  ดัง เชน ท่ีนายสันติภาพ  เ ช้ือบุญมี 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา “การสรางความสัมพันธหรือการขอความ
รวมมือกับชาวบานนั้น ผมจะใชผานประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน เพราะสังคมบานนอกท่ีมี
วัฒนธรรมเขมแข็ง เขาจะเช่ือผูนํา”  จากคํากลาวนี้ผูวิจัยมองวาการท่ีชาวบานในชุมชนใหความ
ศรัทธาและเช่ือฟงแกนนําชุมชนนั้น เพราะบุคคลดังกลาวมีความใกลชิดคุนเคยกับชาวบานในชุมชน
เปนอยางดี เนื่องจากเปนคนในชุมชนอยางแทจริงและบางคนยังมีลักษณะของความเปนเครือญาติ
กัน และหากแกนนําชุมชนมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับการดําเนินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็
จะมีสวนสําคัญในการนําประชาชนท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบมารวมกิจกรรมตางๆขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหกิจกรรมหรือโครงการตางๆเหลานั้นประสบความสําเร็จไปไดดวยดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําประชาคมและการทําแผนชุมชน เปนตน นอกจากนี้เราไมสามารถปฏิเสธ
ไดเลยวาแกนนําชุมชนเหลานั้นจะมองเห็นปญหาของทองถ่ินไดมีระดับท่ีกวางกวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายๆแหง จึงมักสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
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แกนนําชุมชนเหลานั้น โดยการพาไปศึกษาดูงานหรือทองเที่ยว และสนับสนุนเงินอุดหนุนใหแก

ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อใหบุคคล

เหลานั้นคอยผลักดันการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนประสานความ

รวมมือกับประชาชนในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตางๆที่เกิดขึ้นใน

ทองถิ่น เพื่อประโยชนรวมกันของทุกฝาย 

 

5.3.1  ลักษณะของการสรางความสัมพันธกับแกนนําชุมชน  

การสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ มี 2 

ลักษณะ คือแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ในสวนความสัมพันธแบบที่เปนทางการนั้น 

เทศบาลจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนๆละไมเกิน 9 คน ซ่ึงบทบาทหนาที่

ของคณะกรรมการชุมชน มีดังนี้ 

1) พิจารณาโครงการ และการดําเนินการพัฒนาชุมชน ความตองการของประชาชน

ในทองถิ่น โดยมีท่ีปรึกษาชุมชนเปนผูท่ีคอยดูแล และใหความชวยเหลือ 

2) รวมกับประชาชนดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาล 

3) เปนผูนําและแกนกลางในการพัฒนาชุมชน 

4) พิจารณาขอความชวยเหลือตางๆจากหนวยราชการ องคกรหรือเอกชนตามที่

เห็นสมควรหรือปฏิบัติตาม โครงการที่เสนองานผานการดําเนินงานของเทศบาล 

5) สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึก และรวมใจกันพัฒนาชุมชน 

หากพิจารณาถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุมชน จะพบวามีสวนสําคัญตอการ

บริหารงานของเทศบาลเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนผูท่ีประสานงานระหวางเทศบาลกับประชาชนให

ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกัน และมีสวนกระตุนใหประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนไดมากขึ้น นอกจากจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

เทศบาลแลว ยังสงผลตอการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งตนเองไดเปนอยางดี  

จากการศึกษาพื้นที่ศึกษาทั้ง 9 แหงของผูวิจัย พบวา เทศบาล 8 แหงมีการเลือกตั้งโดยใช

อํานาจการตัดสินใจของประชาชนในชุมชนเพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชนใหเขาไปเปนตัวแทนใน

การบริหารงานเทศบาล มีเพียง 1 แหง คือ เทศบาลเมืองสุรินทร ท่ีใชหลักการการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุมชนมากกวาที่จะใชหลักการการเลือกตั้ง  

นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) ใหเหตุผลถึงการ

แตงตั้งคณะกรรมการชุมชนไววา  
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กอนหนาผมเขามาทํางาน เขามีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน แตผมมีแนวคิดท่ี
อยากเปล่ียนแปลง อยากใหมีการแตงตั้งข้ึนมา เพื่ออยากใหเกิดรูปแบบใหมๆ  
หลายคนมองวาไมเปนประชาธิปไตย หลายคนมองวาเอาพวกพอง แตผมม่ันใจวา
ผมยืนจุดท่ีสําคัญท่ีสุดคือตองการคนทํางาน และผมก็ทําใหเกิดความประสบ
ผลสําเร็จท่ีทําให 30 ชุมชนทํางาน 

  
จากคํากลาวนี้ทําใหทราบวานายกเทศมนตรีใชอํานาจในการตัดสินใจในการเลือกกลุม

บุคคลใหเขามาทํางาน แมจะถูกหลายฝายมองวาไมมีความเปนประชาธิปไตย แตนายกเทศมนตรีมี
ความต้ังใจในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานท่ีประชาชนยอมรับ จนสามารถ
ไดรับรางวัลตางๆในระดับประเทศ ซ่ึงเปนการสรางความชอบธรรมจากประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสุรินทรไดเปนอยางดี 

สําหรับความสัมพันธแบบไมเปนทางการนั้น เกิดข้ึนภายหลังจากการเลือกต้ังและการ
แตงต้ัง ซ่ึงแกนนําชุมชนไดเขามามีสวนรวมดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของเทศบาล
บอยคร้ัง ทําใหเกิดความคุนเคยกับเทศบาลมากข้ึน สงผลใหเกิดความสัมพันธในลักษณะแบบเปน
สวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีการประสานงานโดยตรงเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

 
5.3.2  วิธีการสรางความสัมพนัธในการปฏบิัติงานรวมกับแกนนําชุมชน 
จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินพบวา องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีวิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานกับแกนนําชุมชน และแกนนําชุมชนมีบทบาท
สําคัญตอการบริหารงานเทศบาลโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน แตสวนใหญจะมากกวา
เดือนละคร้ัง เนื่องจากมีภารกิจท่ีตองมีการปรึกษาหารือบอยคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงท่ีมีการทํา
แผนชุมชน นายเผาพงศ เชาวพานิช ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาววา “เรามีประธาน
ชุมชน กรรมการชุมชนฝายตางๆ เพื่อใหเขาไดเปนตัวแทนของประชาชนในการมาประสานงานกับ
เทศบาล และเพ่ือท่ีจะใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของทางเทศบาล เวลาท่ี
เทศบาลจัดกิจกรรมและตองการความรวมมือจากชาวบาน ก็อาศัยผานคณะกรรมการชุมชน”  
นอกจากมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนในแตละเดือนแลว ยังพบวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุมี
โครงการเทศบาลสัญจร ซ่ึงดําเนินการจัดโครงการตลอดปงบประมาณ หมุนเวียนการลงในแตละ
ชุมชนใหครบภายใน 1 ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีท้ังส้ิน 36 ชุมชน แสดงวาในแตละเดือนทาง
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เทศบาลตองจัดทําโครงการเทศบาลสัญจรประมาณเดือนละ 3 คร้ัง โดยมีคณะกรรมการชุมชนในแต
ละชุมชนใหการอํานวยความสะดวกในการลงพื้นท่ีในแตละคร้ังไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประชาสัมพันธและการชักชวนใหประชาชนในชุมชนเขามารับบริการจากการทําโครงการ
เทศบาลสัญจร  

นายเผาพงศ เชาวพานิช ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาวเพิ่มเติมไววา  
 

ในการทําโครงการเทศบาลสัญจร เรามีหัวหนาแตละสํานัก คณะผูบริหารลงไปกัน
หมด เราจะนําหนวยบริการของเราลงไป อยางกองสาธารณสุขก็นําวัคซีนลงไปฉีด
ปองกันโรคพิษสุนัขบา หรือนําทันตาภิบาลลงไปดูแลเร่ืองสุขภาพฟนของชาวบาน  
และไปดูวาใครมีความเดือดรอนเร่ืองสุขภาพ เจ็บปวยเล็กๆนอยๆก็มาขอรับบริการ 
แลวเราก็จัดทําเร่ืองสินคาราคาถูกลงไป คือเราจะซ้ือสินคา เชน สบู ยาสีฟน 
น้ําปลา ปลากระปอง ฯลฯ เราก็จะนําไปขายชาวบานในราคาตํ่ากวาทองตลาด 

 
ส่ิงท่ีพบจากโครงการเทศบาลสัญจรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุนั้น นอกจากลงพื้นท่ีเพื่อไป

รับฟงปญหาความเดือดรอนและขอรองเรียนจากชาวบานแลว ยังเปนการใหความชวยเหลือทางดาน
บริการข้ันพื้นฐานและสินคาอุปโภคบริโภคราคาถูก เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนของชาวบาน
ในชวงเศรษฐกิจท่ีย่ําแยในปจจุบัน 

สําหรับการจัดทําแผนแมบทชุมชนในแตละชุมชนน้ัน คณะกรรมการชุมชนมีบทบาท
สําคัญตอการดําเนินการเปนอยางมาก โดยการจัดทําเวทีชาวบานเพ่ือรวมกันศึกษาและวิเคราะห
สภาพความเปนไปและปญหาชุมชนเพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนรวมกัน และนําแผนแมบทชุมชนท่ี
ไดนั้นไปเสนอตอเทศบาลในการประชุมคณะกรรมการชุมชนท่ีจัดข้ึนทุกเดือน เพื่อหาขอสรุป
รวมกันในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการทําแผนแมบทชุมชน จึงมีการประสานขอความรวมมือจากหนวยราชการตางๆ โดยนํา
วิทยากรไปใหความรูแกชาวบานเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดทําแผนแมบทชุมชน นายจารุวัฒน บุญ
เพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาววา “แผนน้ีมันตองเร่ิมจากชุมชน ผมจึงนํา
วิทยากรมาใหความรูเขา เม่ือเขาไดความรูเขาก็จะสามารถทําแผนชุมชนได สวนใหญก็จะเชิญ
วิทยากรจากสํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงาน ปปส. โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ”  
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในการที่จะเพิ่มทักษะและความรู
ของชาวบานในการทําแผนแมบทชุมชนไดเปนอยางดี นอกจากนี้นายจารุวัฒน นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) ใหความเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนไววา  “ผมเห็นดวยท่ีจะมี
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การใหเบ้ียประชุมแกคณะกรรมการชุมชน เพราะเราใชงานเขา ถาไมมีอะไรตอบแทน คนเขาก็จะ
หมดกําลังใจ นาจะมีคาตอบแทนใหเขาดวย”   “คณะกรรมการชุมชนไมเหมือนกํานันผูใหญบาน เรา
ไมมีคาตอบแทนให แตทีนี้ถาเผ่ือเขามีคาตอบแทนอะไรบาง จะเปนเบ้ียประชุม ผมก็เห็นดวย เวลาท่ี
เขามาประชุมก็จะมีคารถ คาน้ํามันรถ จะไดเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ถาไมมีอะไรเลย มันก็จะ
เปนการรบกวนเวลาทํามาหากินของเขา ถามีตรงนี้ใหก็เปนการชดเชยใหสวนนั้น” นายเผาพงศ 
เชาวพานิช ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาวเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันนี้ สําหรับประเด็นนี้
ผูวิจัยมองวาควรมีการออกกฎหมายในเร่ืองคาตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน เพราะในปจจุบัน
บุคคลดังกลาวยังไมมีคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน ถึงแมวาบุคคลดังกลาวจะมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม แตในการดําเนินการทุกข้ันตอนก็ตองมีคาใชจาย หากมีคาตอบแทนก็จะ
เปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผูวิจัยมองวาบทบาทของ
คณะกรรมการชุมชนดังกลาวเปนบทบาทท่ีจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงานของเทศบาล
ท้ังในปจจุบันและอนาคต เนื่องจากสามารถเปนศูนยกลางของชุมชนในพ้ืนท่ีและเปนชองทางของ
การเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานโดยชุมชนและการรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ
ตอไป 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน จัดข้ึน ณ หองประชุมของ
สํานักงานเทศบาล นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) ใหเหตุผลในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนไววา “เนื่องจากประชาชนเราเยอะมาก ท่ีประชุมเราก็มีไมพอ เราจะเนนท่ี
คณะกรรมการชุมชนเปนหลัก สวนใหญเราก็จะเชิญคณะกรรมการชุมชนกอน เวลาเราเชิญไปเขาก็
มาประชุมรอยละ 80 เลยนะ” จากคํากลาวนี้ผูวิจัยพอจะอนุมานไดวาคณะกรรมการชุมชนซ่ึงเปน
ตัวแทนของประชาชนในแตละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยใหความสําคัญกับการประชุม
คณะกรรมการชุมชนในแตละเดือนอยูในเกณฑท่ีสูง และปฏิเสธไมไดเลยวาแกนนําชุมชนมีสวน
สําคัญตอนําขอมูลขาวสารจากทางเทศบาลท่ีจะสงถึงประชาชนในชุมชน เพราะฉะนั้นหาก
คณะกรรมการชุมชนมีความใสใจและกระตือรือรนตอการปฏิบัติงาน ก็ยอมสงผลตอการเขามามี
สวนรวมในการบริหารงานเทศบาลของประชาชนดวยเชนกัน นอกจากการประชุมคณะกรรมการ
ในแตละเดือนแลว ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีการดําเนินโครงการเทศบาลสัญจรเชนเดียวกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซ่ึงเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีจํานวนชุมชนท้ังส้ิน 17 ชุมชน สําหรับการ
ดําเนินการจัดโครงการใชระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน โดยท่ีในแตละสัปดาหจะลงพ้ืนท่ี 2-3 
ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและขอรองเรียนจากประชาชน และไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการ
ชุมชนในการประสานงานและประชาสัมพันธใหประชาชนเขามารวมประชุมไดเปนอยางดี  
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นอกจากการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือนและการจัดโครงการเทศบาลสัญจรใน
ทุกชุมชนแลว ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมยเล็งเห็นถึงประโยชนจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
การแกไขปญหาสาธารณะ โดยการจัดเวทีเสวนาในลักษณะของสภาเมืองเชนเดียวกับสภาเมือง
ขอนแกนข้ึนมา ซ่ึงเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับแนวคิดดังกลาวมาจากการที่ไดไปศึกษาดูงานท่ี
เทศบาลนครขอนแกนและนํามาปรับใชในการดําเนินการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย สําหรับโครงการ
สภาเมืองบุรีรัมยนั้น จัดข้ึนบริเวณลานไทรคูเมืองโบราณเทศบาลเมืองบุรีรัมย เพื่อเปนเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู แสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงเครือขายการประสานงานระหวางหนวยงาน
ราชการ ประชาชนและองคกรตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมกันระดมความคิดเห็นในการขับเคล่ือน
นโยบายตางๆของเทศบาล ซ่ึงการจัดสภาเมืองบุรีรัมยในแตละคร้ังไดรับความสนใจจากประชาชน
หลากหลายอาชีพ มารวมแสดงความคิดเห็นและสะทอนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดเปนอยางดี 
นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา “สําหรับเวที
เมืองจะไดจัดใหมีข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนเวทีท่ีจะใหทุกคนไดรวมแลกเปล่ียน เรียนรู สูการเปน
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน”   ผูวิจัยมองวาสภาเมืองบุรีรัมยจะสรางประโยชนอยางมากตอการบริหารงาน
ของเทศบาล เพราะเกิดการเรียนรูแลกเปล่ียนขอมูลรวมถึงการแกไขปญหาทองถ่ินรวมกันของทุก
ภาคสวนในจังหวัด นอกจากนี้ยังเปนเวทีรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือให
ประชาชนไดรับทราบและมีสวนกระตุนตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆของเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดเปนอยางดี 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน รวมไปถึงการทํา
โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีซ่ึงมีรูปแบบเดียวกันกับเทศบาลสัญจรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนๆ ซ่ึงดําเนินการจัดโครงการตลอดปงบประมาณ หมุนเวียนการลงในแตละชุมชนใหครบภายใน 
1 ป เทศบาลเมืองรอยเอ็ดท้ังส้ิน 20 ชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนใหการอํานวย
ความสะดวกในการลงพื้นท่ีในแตละคร้ังไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธและ
การชักชวนใหประชาชนในชุมชนเขามารับบริการจากการทําโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี นายสุเวช 
ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาววา “เราทําโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เดือนละ 2-3 
คร้ังแลวแตจังหวะ เราก็จะเอาหมอไปตรวจสุขภาพ เอาชางเสริมสวยไปใหบริการ เอาอาจารยและ
นักศึกษาไปซอมไฟฟาใหชาวบาน ซอมมอเตอรไซต สําหรับการเขารวมของแตละชุมชนชนน้ัน อยู
ท่ีชวงเวลาที่เราลงไปดวย สวนใหญเราจะจัดชวงบาย”  ในชวงแรกของการจัดทําโครงการเทศบาล
เคล่ือนท่ีของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไมประสบความสําเร็จ เพราะลงพื้นท่ีชุมชนในชวงเย็นและ
ชาวบานไมใหความรวมมือ แมวาจะมีอาหารและวงดนตรีใหบริการก็ตาม ภายหลังทางเทศบาลจึง
ปรับแผนการในการลงพ้ืนท่ีชุมชน โดยจัดทําโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีในชวงบาย โดยเนน
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กลุมเปาหมายเปนกลุมแมบานและคนรายไดนอยซ่ึงใหความรวมมือเปนอยางดี และส่ิงท่ีพบจาก
โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดนั้น นอกจากลงพื้นท่ีเพ่ือไปรับฟงปญหาความ
เดือดรอนและขอรองเรียนจากชาวบานแลว ยังเปนการใหความชวยเหลือทางดานบริการขั้นพื้นฐาน
โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ สงผลใหโครงการดังกลาวนี้ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางมาก  

สําหรับการจัดทําแผนแมบทชุมชนในแตละชุมชนน้ัน คณะกรรมการชุมชนมีบทบาท
สําคัญตอการดําเนินการเปนอยางมาก โดยการจัดทําเวทีชาวบานเพ่ือรวมกันศึกษาและวิเคราะห
สภาพความเปนไปและปญหาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนแมบทรวมกัน และนําแผนแมบทชุมชนท่ีไดนั้น
ไปเสนอตอเทศบาลในการประชุมคณะกรรมการชุมชนท่ีจัดข้ึนทุกเดือน เพื่อหาขอสรุปรวมกันใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาววา  
 
แตละชุมชนเขามีตัวแทนคือมีคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเขาก็รูปญหาและเห็นอะไร
มากกวาเรา เพราะฉะน้ันเขาก็จะมีความหลากหลาย ในการที่ขอรับการสนับสนุน
และแกไขปญหา แมกระท่ังการจัดทําแผนจังหวัด  แผนเทศบาลเองก็ตองมาจาก
เขา วาในเขตของเขาๆ เห็นอะไรเดือดรอน 1 2 3 เรียงลําดับมา อะไรเรงดวน   
อะไรจําเปน นี่คือเร่ืองท่ีเขามีสวนรวมในการที่พัฒนาทองถ่ินหรือมีนโยบายอะไร
ท่ีจะใหชุมชนเขาดําเนินการ เขาก็ใหความรวมมืออยางดี เปนตน 

 
ท้ังนี้สอดคลองกับนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) ท่ีเห็นความสําคัญ

ของชุมชนในการจัดทําแผนแมบทชุมชนโดยกลาววา  “เราจะใหเกียรติชุมชน ตองผานชุมชนกอน 
เปนแผนแมบทชุมชนกอนท่ีจะทําแผนงบประมาณ และเราก็จะเชิญคณะกรรมการชุมชนเขามา
สังเกตการณดวย”   จะสังเกตเห็นวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหความสําคัญกับชุมชนเปนอยางมาก 
เพราะปญหาของชุมชนตองแก ท่ี ชุมชน  โดยคณะกรรมการชุมชนจะมีสวนสําคัญในการ
ประสานงานระหวางเทศบาลกับชุมชนในทุกกระบวนการ  

นอกจากการจัดทําแผนแมบทชุมชนแลว ทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใหความสําคัญกับชุมชน
เปนอยางมากดวยการมอบอํานาจใหคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในการบริหารจดัการปญหา
ตางๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนในรูปแบบของสภาชุมชน มีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในการ
จัดทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ โดยท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจัดสรรงบประมาณในแตละปใหแก
ชุมชนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ ชุมชนละ 100,000 บาท เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายใน
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ชุมชน ทําใหชุมชนเกิดการระดมความคิด ระดมสมองในการที่จะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน รวม
ไปถึงกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความตองการของชุมชนก็ตองผานการพิจารณาจากสภา
ชุมชน สงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน  

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาววา  
 
ชุมชนเขาจะตองคิดเองวาเขาจะตองการซอมถนนหรือปลูกตนไม การพัฒนา
ทางดานกีฬา ปองกันยาเสพติด หรือการสรางศูนยสาธารณประโยชนอะไรตางๆ
แตตองผานมติท่ีประชุมชุมชน ไมใชประธานชุมชนคิดคนเดียวโครงการน้ี
เทศบาลตองชวยแนะนํา  อะไรท่ีมันสอดคลองกับนโยบายเราดวย อะไรท่ี
เหมาะสม แตเขาตองเปนฝายคิดริเร่ิม ไมใชเราไปส่ังการ 
 
 ท้ังนี้สอดคลองกับความเห็นของนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) ใน

ประเด็นเดียวกันนี้ท่ีกลาวไววา  
 

ในการที่เราจะพัฒนาชุมชน ถาทุกอยางมันรวมศูนยท่ีเราเปนคนตัดสินหรือเปนคน
ช้ีนํา เปนคนขับเคล่ือน เปนคนริเร่ิมอะไรตางๆ นี้ มันจะลมเหลวต้ังแตคิดแลว 
เหตุผลเพราะวาความหลากหลาย  ความตองการแตละชุมชนมันแตกตางกันอยาง
ส้ินเชิงเลย  และส่ิงท่ีผูนําคิดเองกําหนดเอง ผมคิดวามันจะเปนเร่ืองท่ีไมยั่งยืน 
เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราใหความสําคัญท่ีสุด คือการใหชุมชนใหชาวบานมีสวนรวม
ในการที่จะรวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจรวมแกไขปญหา เพราะฉะนั้นโครงการท่ี
เราทําข้ึนแตละโครงการนั้น จะมีความม่ันคงและยั่งยืน 

 
ส่ิงท่ีคนพบจากโครงการสภาชุมชนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดคือ เกิดกระบวนการการมี

สวนรวมในการระดมความคิดเพ่ือจัดทํากิจกรรมหรือโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความตองการของ
ประชาชน รวมไปถึงความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน นอกจากจะเปนการแกไข
ปญหาไดอยางตรงจุดแลว ยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และเปนการแบงเบาภาระใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกินกําลังความสามารถของ
ชุมชน 

เทศบาลเมืองสุรินทร มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของทางเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนนําขอสรุปท่ีไดจากการ
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ประชุมนําไปประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนความรับผิดชอบไดรับทราบ “เราจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อใหมาทําความเขาใจ รวมทั้งพูดบอกกลาว ทําความตกลงอะไร
บางอยางกับทางชุมชน” นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) 
ใหความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน นอกจากมีการประชุม
คณะกรรมการชุมชนในแตละเดือนแลว ยังพบวาเทศบาลเมืองสุรินทรมีโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน ซ่ึงดําเนินการจัดโครงการตลอดปงบประมาณ เทศบาลเมืองสุรินทรมีท้ังส้ิน 32 ชุมชน 
ทําใหมีการกําหนดจัดโครงการ 5 คร้ังๆ ละ 6 ชุมชน (โดยรวมชุมชนใกลเคียงเขาดวยกัน) มีบริการ
ดังนี้ บริการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพปากและฟน ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ตรวจคัดกรองตอหิน ตรวจวัดสายตา แจกทรายอะเบท แจกน้ําหมักชีวภาพ โดยกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอมและโรงพยาบาลศูนยสุรินทร บริการตัดผมชาย-หญิง บริการนวดฝาเทา 
ซอมเคร่ืองใชไฟฟา โดยวิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร และซอมรถจักรยานยนต โดยโรงเรียนเบญจ
เทคโนสุรินทร เปนตน แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมือง
สุรินทรไดเปนอยางดี นายเกียรติศักดิ์ โชติกศิลป ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา “เรา
ออกไปบริการชุมชน ก็แลวแตละชุมชน ชุมชนไหนท่ีมีความพรอม ไมติดปญหาเร่ืองปากทอง เขาก็
เขามารวม เพราะวาเราไปใหบริการเขาฟรี ท้ังการตรวจรักษาพยาบาล ตัดผมฟรี เราก็นํากองทุกกอง
ไปบริการเขา”  จากคํากลาวนี้ผูวิจัยมองวาปญหาสําคัญของการเขามามีสวนรวมกับโครงการ
เทศบาลพบประชาชน คือ ประชาชนติดภารกิจในเร่ืองปญหาปากทอง เพราะประชาชนในชุมชน
สวนใหญมีอาชีพหาเชากินคํ่า รับจางท่ัวไป ทําใหความสนใจท่ีจะเขามารวมโครงการเทศบาลสัญจร
มีนอยลง เพราะฉะน้ันบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุมชนในการประชาสัมพันธและชักชวน
ประชาชนในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบตองมากข้ึนตามไปดวย 

สําหรับการจัดทําแผนแมบทชุมชนในแตละชุมชนน้ัน คณะกรรมการชุมชนมีบทบาท
สําคัญตอการดําเนินการเปนอยางมาก โดยการจัดทําเวทีชาวบานเพ่ือรวมกันศึกษาและวิเคราะห
สภาพความเปนไปและปญหาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนแมบทรวมกัน และนําแผนแมบทชุมชนท่ีไดนั้น
ไปเสนอตอเทศบาลในการประชุมคณะกรรมการชุมชนท่ีจัดข้ึนทุกเดือน เพื่อหาขอสรุปรวมกันใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  

นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา  
 
การทําแผนแมบทชุมชนนั้น หลักของผมก็คือมันตองเกิดจากชุมชนคิด และผมเช่ือ
วา 32 ชุมชนไมมีความเหมือนกัน มีความแตกตางกัน ก็เลยอยากใหชุมชนสราง
แผนและทําแผนของเขาเอง หลักการทําแผนชุมชนแบบพึ่งพาตัวเองนี้ ชุมชนจะทํา
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แผนออกมาแลว สวนหนึ่งพึ่งพาเทศบาล สวนหนึ่งพึ่งตนเอง ท่ีพึ่งตนเองก็แบง
ออกเปนสองรูปแบบ รูปแบบท่ีหนึ่งก็คือไปหาหนวยงานอื่นๆ ท่ีไมใชทองถ่ินมา
เปนตัวชวยเขา และรูปแบบท่ีสองก็คือเขาตองชวยตัวเขาเองจากส่ิงท่ีมีศักยภาพ   
เขาก็ใชงบประมาณ อาจมีการจัดผาปาก็วากันไปแตไมใชวาทําแผนมาเรียบรอย
แลวจะตองเอาแผนทุกอยางทําใหเสร็จภายในปเดียว ก็ตองมีการเรียนรูกันไป 
เหมือนกับเทศบาลก็ตองเรียนรูดวย นี่เปนแนวคิดของผมท่ีคิดวามีความจําเปน 

 
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดทําแผนแมบทชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองสุรินทร ซ่ึงมีสองรูปแบบ คือรูปแบบการจัดทําแผนแมบทชุมชนท่ีตองพึ่งพาเทศบาล ซ่ึงใน
บางเร่ืองอาจเกินกําลังความสามารถของชุมชนในการท่ีจะกระทําได และรูปแบบการจัดทําแผน
แมบทชุมชนท่ีเกิดจากการพึ่งพาตนเอง โดยท่ีชุมชนระดมความคิดและความรวมมือของประชาชน
ในชุมชนในการท่ีจะจัดทําแผนดังกลาว เพื่อแสดงออกถึงความตองการที่เกิดข้ึนจากชุมชนอยาง
แทจริง กอนท่ีคณะกรรมการชุมชนจะมีบทบาทในการนําแผนแมบทชุมชนดังกลาวนั้นเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน เพื่อศึกษาความเปนไปไดและความเรงดวนของปญหา
กอนท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาลตอไป 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด แมวาจะไมมีโครงการเทศบาลสัญจรเชนเดียวกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนๆตามท่ีไดกลาวมาขางตน แตทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดก็ใหความสําคัญกับ
ชุมชนและเห็นความสําคัญของคณะกรรมการชุมชนอยางแทจริง ดูไดจากท่ีมีการแตงตั้งประธาน
ชุมชนเขามาเปนท่ีปรึกษาแบบไมเปนทางการ และการจัดสรรงบประมาณใหแกชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบ ชุมชนละ 10,000 บาท เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายในชุมชน นางสาวสาย
ใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอด (2551) กลาววา “แนวคิดนี้ทาง
ผูบริหารเสนอ เพราะเห็นปญหาจากการประชุมประชาคม เขาเห็นวาปญหาเล็กๆ เขาอยากจะให
ชุมชนแกไขกันเอง เชนน้ําไมไหล หลอดไฟเสีย ลอกทอ เปนตน”  สําหรับการดําเนินการโครงการ
ดังกลาวในระยะแรกนั้น งบประมาณที่จัดสรรลงไปยังชุมชนตางๆ เพ่ือใชในการดําเนินการแกไข
ปญหาของแตละชุมชนไมตรงกับวัตถุประสงคท่ีเทศบาลกําหนดไว นายชูโชค เจริญผล รอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอด (2551) กลาววา  “ในชวงแรกมีปญหาตรงท่ีมีการไปซ้ือ
โตะบาง ไปจัดเล้ียงบาง ไมไดนํามาแกปญหาท่ีเกิดข้ึน แกปญหาไมตรงจุด ท้ังท่ีเราระบุใหทําตามท่ี
เราบอกไวแลว แตเขาใหเหตุผลวาเปนมติของชุมชน”  เม่ือเกิดปญหาเชนนี้ทางเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอดจึงมีการกําหนดเกณฑในการทํากิจกรรมหรือโครงการของชุมชนข้ึนใหม โดยระบุไปเลยวา
สามารถทํากิจกรรมหรือโครงการอะไรไดบาง ถานอกเหนือท่ีกําหนดไวก็ไมสามารถดําเนินการได 
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และกอนทํากิจกรรมหรือโครงการในแตละคร้ังตองแจงใหเทศบาลเมืองเขาสามยอดรับทราบ เพ่ือ
เปนการตัดปญหาในการนําเงินงบประมาณไปใชผิดหลักเกณฑ 

การดําเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณของแตละชุมชนน้ันไมปรากฏวามีชุมชน
ใดมาของบประมาณเพ่ิมเติม เพราะนอกจากงบประมาณท่ีทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดสรรให
ชุมชนละ 10,000 บาทแลว ยังพบวาแตละชุมชนมีการดําเนินการจัดเก็บเงินจากประชาชนในชุมชน
มาไวเปนกองกลาง เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมและแกไขปญหาเบ้ืองตนซ่ึงเปนปญหาเฉพาะหนา 
นาวาอากาศโทชูชาติ ทิพยจันทร ประธานคณะกรรมการชุมชนสังวาลยในเขตเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด (2551) กลาววา “ทางเทศบาลไมตองทําอะไรมาก ชุมชนทํากันเอง มีการบริหารจัดการกันเอง 
เงินอุดหนุนที่ใหมาไมใชวาจะมากมาย แตวาเปนเหมือนส่ิงท่ีเขาไปหลอเล้ียงกระบวนการใน
ชุมชน” จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทสําคัญและความเปนผูนําในการบริหารจัดการชุมชน
ของคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนเปนอยางมาก ทําใหมี
สวนกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเองใน
ชุมชน และยังเปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะและความเปนเจาของชุมชนใหเกิดข้ึนกับประชาชน
อีกทาง สงผลใหแตละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดมีความเขมแข็งและมีบทบาทสําคัญใน
การแกไขปญหาชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สําหรับโครงการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมืองเขาสามยอดกับโครงการสภาชุมชน
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ถึงแมวาจะมีรูปแบบการดําเนินการในลักษณะการจัดสรรงบประมาณลง
สูชุมชนเชนเดียวกัน แตโครงการสภาชุมชนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีการจัดสรรงบประมาณของ
เทศบาลลงพื้นท่ีแตละชุมชนๆ ละ 100,000 บาท เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายในชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆที่ใชงบประมาณในการดําเนินการมาก 
เชน การพัฒนาดานกีฬา การสรางศูนยสาธารณะประโยชน เปนตน และโครงการดังกลาวตองผาน
การพิจารณาจากสภาชุมชนเสียกอน ในขณะท่ีโครงการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมืองเขา
สามยอดนั้นมีการจัดสรรงบประมาณเทศบาลลงพ้ืนท่ีแตละชุมชนๆละ 10,000 บาท เพื่อใชสําหรับ
การบริหารจัดการภายในชุมชนเชนเดียวกัน แตจะมีการดําเนินการเฉพาะกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ใชงบประมาณไมมากนัก สวนใหญจะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวา เชน หลอดไฟเสีย 
การลอกทอ เปนตน และตองผานมติจากท่ีประชุมของชุมชนเชนเดียวกัน ท้ังนี้ท้ังสองโครงการ
แสดงใหเห็นถึงความสามารถของชุมชนในการท่ีจะตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของ
คนสวนใหญในชุมชน กอใหเกิดกระบวนการสรางความรวมมือของคนในชุมชนเอง ทําใหเกิด
ความสามัคคีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดเปนอยางดี ซ่ึงผูวิจัยมองวาในอนาคต
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ขางหนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายๆแหลง จะใชรูปแบบการจัดสรรงบประมาณสูชุมชน
มากข้ึน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เทศบาลตําบลดานซาย มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนสองเดือนคร้ัง และประสานงาน
กับประชาชนโดยผานคณะกรรมการชุมชนท่ีเลือกต้ังข้ึนมา ซ่ึงเทศบาลตําบลดานซายไดรับ
ประโยชนจากการทํางานของคณะกรรมการชุมชนเปนอยางมาก นายสันติภาพ เ ช้ือบุญมี 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา “การประสานงานกับชาวบานนั้น ถาเปน
สมัยกอนสวนมากผมจะลงไปเอง สมัยนี้งานเยอะอะไรๆมันก็รัดตัวข้ึน สวนมากก็จะประสานงาน
กับคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงแตละชุมชนมี 9 คน” สอดคลองกับจาเอกเขมพงศ ทองแกว 
ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) ท่ีกลาวไววา “กับชาวบานนั้น การประสานงานหรือปฏิบัติงานก็
จะมีการออกเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ ก็จะเปนไปตาม step ก็คือ ไปท่ีผูนําชุมชน ซ่ึงทาง
เทศบาลก็จะตั้งคณะกรรมการในแตละชุมชน ซ่ึงเราก็ใชประโยชนจากคนเหลานั้น”  จากคํากลาวนี้
แสดงใหเห็นถึงการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของเทศบาลตําบลดานซายท่ีอาศัยประโยชน
จากการประสานงานของคณะกรรมการชุมชนดังกลาว เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
รวมไปถึงการชวยแบงเบาภาระของเทศบาลท่ีนับวันจะยิ่งมีภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ทาง
เทศบาลตําบลดานซายมีการทําโครงการเทศบาลสัญจร และใหความสําคัญกับโครงการนี้เปนอยาง
มาก ดังจะเห็นไดจากการลงพื้นท่ีจัดโครงการเทศบาลสัญจรในแตละชุมชนๆละ 3 คร้ังตอ
ปงบประมาณ อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลดานซายมีชุมชนเพียง 5 แหง ซ่ึงแตกตางจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆเปนอยางมาก  ทําใหความท่ัวถึงในการเขารับบริการและความใกลชิดกับ
ชุมชนมีมากยิ่งข้ึน โดยมีคณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนใหการอํานวยความสะดวกในการลง
พื้นที่ในแตละคร้ังไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธและการชักชวนใหประชาชน
ในชุมชนเขามารับบริการจากการทําโครงการเทศบาลสัญจร 

นายสันติภาพ เช้ือบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา  
 
เรามีเทศบาลสัญจรไปยังชุมชนตางๆ ท่ีตองไปแนๆ กอนทําเทศบัญญัติ ตองไปทํา
แผนป เราก็ออกชุมชน  ก็นัดชาวบานมาคุยกัน เย็นๆ คํ่าๆ ไปถึง 4-5  ทุมก็วากัน
ไป  ชาวบานก็ใหความรวมมือดี กับการท่ีปจจุบันมีแผนชุมชน ถาถามวามัน
สะดวกมากข้ึนกวาเดิมม๊ัย ถาคิดเองมันก็สะดวกมาก  คืออยางนี้การมีแผนชุมชน
นั้น ทําใหเราไดทําตามความตองการของชาวบาน ถือวาเปนส่ิงท่ีดี แตกอน
เทศบาลก็เชิญเขามาทําอะไรกัน เชิญเขามาแลกเปล่ียน 
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จาเอกเขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) ใหความเห็นในประเด็น
เดียวกันนี้ไววา  

 
เทศบาลสัญจรเราจะจัดชวงทําแผนพัฒนาเทศบาล ออกไปทําเวทีประชาคม 
คอนขางท่ีจะเปนทางการ กับการท่ีปจจุบันมีแผนชุมชน ก็สะดวกกับการทํางาน
ของเทศบาลมากข้ึนหลายๆ ดานดวย มันดีตรงท่ีวาชุมชนเขาจะไดมาสนใจตัวเอง 
ไมตองวาแลวแตเทศบาลจะคิดจะใหเพราะเม่ือกอนหนาท่ีจะมีแผนชุมชน เดี๋ยว
เทศบาลมาก็แคเสนอโครงการ ใครไมไดก็รอปหนา โดยท่ีไมไดไปจัดลําดับ
ความสําคัญ แตพอมีแผนชุมชนแลว เขาก็จะมาสนใจตัวเอง วาเรามีปญหา
อะไรบาง ตองการอะไรบาง หลายปญหา หลายความตองการ เขาก็จะจัดการกันได  

 
ผูวิจัยมองวาโครงการเทศบาลสัญจรของเทศบาลตําบลดานซาย เปนการลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อ

ไปรับฟงปญหาความเดือดรอนจากชาวบานโดยตรงผานเวทีประชาคม และทําการวิเคราะหเพ่ือทํา
ความเขาใจถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนและหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน ซ่ึงกอใหเกิด
กระบวนการการระดมความคิดรวมกันของคนในชุมชน และภายหลังจากการใหแตละชุมชนมีการ
จัดทําแผนแมบทชุมชนของแตละชุมชนแลว ทําใหประชาชนในชุมชนมีการสรางความสัมพันธท่ีดี
ตอกัน กอใหเกิดความสามัคคีและความเขมแข็งของชุมชน นอกจากนี้ทางเทศบาลตําบลดานซายยัง
ไดรับความสะดวกจากการที่นําแผนแมบทชุมชนดังกลาวมาบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลไดงาย
ข้ึนกวาเดิม เนื่องจากแผนแมบทชุมชนดังกลาวนั้นก็มาจากความตองการและขอเรียกรองของชุมชน
นั่นเอง และจึงเปนมูลเหตุสําคัญท่ีทําใหเทศบาลตําบลดานซายใหความสําคัญกับการทําโครงการ
เทศบาลสัญจรในแตละคร้ังเปนอยางมาก 

เทศบาลตําบลทาตูม มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน แตสวนใหญจะมากกวา
เดือนละคร้ัง เนื่องจากมีภารกิจท่ีตองมีการปรึกษาหารือบอยคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงท่ีมีการทํา
แผนชุมชน นอกจากมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนในแตละเดือนแลว ยังพบวาเทศบาลตําบลทา
ตูมมีโครงการเทศบาลสัญจร ซ่ึงดําเนินการจัดโครงการลงพื้นท่ีชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทาตูมทั้ง 
5 ชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนใหการอํานวยความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีในแต
ละคร้ังไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธและการชักชวนใหประชาชนในชุมชน
เขามารับบริการจากการทําโครงการเทศบาลสัญจร  

นายสิรินเทพ รวมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาววา  
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โครงการเทศบาลสัญจร เราลงชุมชนเพื่อไปรับฟงปญหาของชาวบาน เราจะเนน
กระบวนการการมีสวนรวม แตเราไมไดทําแบบเปนทางการนะ เพราะสังคมไทย 
เวลาประชุมที ไมคอยมีใครกลาแสดงออก กลาเสนอความคิด  เราก็จะไปพูดคุย
กลุมยอยๆ  และเก็บรายละเอียด  ผานคณะกรรมการชุมชน  มีการกรอก
แบบสอบถาม วาเขาตองการอะไร ใหเขารวบรวมสงข้ึนมา 
 

 นางธิดารัตน ศาตะสมิต ปลัดเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาวเพิ่มเติมวา “เม่ือกอนเราทํา
แผนผานคณะกรรมการชุมชน แตตอนนี้เขามีชุมชนดวย ท่ีเปนแผนของเขาเองเลย เราก็ไปดึงแผน
เขานั่นแหละมาใสเรา เพราะวาโอกาสท่ีเขาจะดําเนินการตามแผน เขาไมมีงบประมาณ”  จากสองคํา
กลาวขางตนนี้แสดงใหเห็นวาเทศบาลตําบลทาตูมมีการดําเนินการจัดโครงการเทศบาลสัญจร
รูปแบบไมเปนทางการ เพื่อเนนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีในการเสนอความคิดเห็นและ
ขอเรียกรองตางๆ โดยใชกระบวนการประชาคมเปนกลไกขับเคล่ือนการดําเนินงานของเทศบาล 
รวมไปถึงบทบาทของคณะกรรมการชุมชนท่ีเปนตัวกลางคอยประสานงานระหวางเทศบาลกับ
ประชาชนในการดําเนินการตางๆไดเปนอยางดี 

เทศบาลตําบลเสิงสาง มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของทางเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนนําขอสรุปท่ีไดจากการ
ประชุมนําไปประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนความรับผิดชอบไดรับทราบ นอกจากมีการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนในแตละเดือนแลว ยังพบวาเทศบาลตําบลเสิงสางมีโครงการเทศบาล
สัญจร ซ่ึงดําเนินการจัดโครงการลงพื้นท่ีชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเสิงสางท้ัง 9 ชุมชนๆละ 2 คร้ัง
ตอปงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนใหการอํานวยความสะดวกในการลง
พื้นที่ในแตละคร้ังไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธและการชักชวนใหประชาชน
ในชุมชนเขามารับบริการจากการทําโครงการเทศบาลสัญจร  

ส่ิงท่ีคนพบจากเทศบาลตําบลเสิงสางท่ีแตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆท่ี
กลาวมาขางตน คือ มีการจัดต้ังสภาชุมชน ในรูปแบบการรวมตัวของท้ัง 9 ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลเสิงสางใหเปนหนึ่งเดียว ภายใตช่ือท่ีวา “สภาโฮมขาวแลง” ซ่ึงเปนภาษาถ่ิน หรือภาษากลาง
หมายถึงสภาชุมชนขาวเย็น โครงการดังกลาวเปนการอบรมใหชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง 9 ชุมชนให
สามารถวิเคราะหและจัดทําแผนแมบทชุมชนดวยตนเอง เพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลและเทศบัญญัติประจําป เพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุมชนตามโครงการท่ี
นําเสนอ แตปญหาท่ีพบคือ เม่ือคณะกรรมการชุมชนชุดเดิมหมดวาระ ทําใหตองมีการเลือกต้ังและ
อบรมความรูใหคณะกรรมการชุดใหม ทําใหการพัฒนาไมตอเนื่องหากมีการเปล่ียนคณะกรรมการ
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ชุมชนชุดใหม นางวรรณภา ร.ฤทธ์ิบุญ ปลัดเทศบาลตําบลเสิงสาง (2551) กลาวถึงประโยชนของ
โครงการดังกลาวไววา “ทําใหชุมชนเขมแข็ง สามารถวิเคราะหปญหาความตองการและจัดทําแผน
แมบทชุมชนไดโดยเทศบาลจัดสรรงบประมาณแกปญหาไดตามความตองการของประชาชน และ
แตงต้ังคณะกรรมการชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ทําใหชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน”  จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในชุมชน ตอการบริหารงานเทศบาลในทุกข้ันตอนไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการสภาโฮมขาวแลง ท่ีพบปญหาเม่ือคณะกรรมการชุมชนหมดวาระ ทําให
ขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นเทศบาลตําบลเสิงสางจึงมุงเนนการสราง
ความสัมพันธกับคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงถือวาเปนแกนนําชุมชน เพื่อใหมีสวนรวมผลักดันในการ
ดําเนินการของทางเทศบาล ตลอดจนมีสวนกระตุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมตอการ
พัฒนาทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน  

สําหรับโครงการสภาโฮมขาวแลงของเทศบาลตําบลเสิงสางกับโครงการสภาชุมชนของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ถึงแมวาจะมีรูปแบบการดําเนินการในลักษณะสภาชุมชนเชนเดียวกัน แต
โครงการสภาชุมชนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลลงพ้ืนท่ีแตละ
ชุมชนๆ ละ 100,000 บาท เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายในชุมชน ในขณะท่ีสภาโฮมขาวแลง
ของเทศบาลตําบลเสิงสางไมมีการจัดสรรงบประมาณดังกลาว ท้ังนี้ท้ังสองโครงการตางก็สราง
ประโยชนตอการบริหารงานเทศบาลเปนอยางมาก ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนได
เปนอยางดี 

เทศบาลตําบลสําโรงทาบ  มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนสองเดือนคร้ัง  และ
ประสานงานกับประชาชนโดยผานคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ัง ซ่ึงเทศบาลตําบล
สําโรงทาบไดรับประโยชนจากการทํางานของคณะกรรมการชุมชนเปนอยางมาก นายบุญเท่ียง สา
แกว ปลัดเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) กลาววา “ในเขตตําบลสําโรงทาบมี 5 ชุมชน และมี
คณะกรรมการชุมชน เราจะประสานคณะกรรมการชุมชนในเร่ืองของการชวนชาวบานมาทํา
ประชาคม แตละชุมชนเขาก็จะมีการจัดกันเอง และเชิญหัวหนาสวนของเทศบาลไปรวม”  สําหรับ
การจัดทําแผนแมบทชุมชนในรูปแบบเวทีประชาคมของแตละชุมชนนั้น คณะกรรมการชุมชนมี
บทบาทสําคัญตอการดําเนินการเปนอยางมาก โดยการจัดทําเวทีชาวบานเพื่อรวมกันศึกษาและ
วิเคราะหสภาพความเปนไปและปญหาชุมชนเพื่อจัดทําแผนแมบทรวมกัน และนําแผนแมบทชุมชน
ท่ีไดนั้นไปเสนอตอเทศบาลในการประชุมคณะกรรมการชุมชนท่ีจัดข้ึน เพื่อหาขอสรุปรวมกันใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
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สําหรับการทําประชาคมของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสําโรงทาบมีการดําเนินการจัด
โครงการรูปแบบไมเปนทางการ เพื่อเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการเสนอความ
คิดเห็นและขอเรียกรองตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดทําแผนแมบทชุมชน รวมไปถึงบทบาท
ของคณะกรรมการชุมชนท่ีเปนตัวกลางคอยประสานงานระหวางเทศบาลกับประชาชนในการ
ดําเนินการตางๆไดเปนอยางดี  

นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ(2551) กลาววา  
 
สวนใหญความสัมพันธนั้นจะใชบรรยากาศเปนกันเอง ไมใชบรรยากาศแบบเปน
ทางการเทาไหรนัก เวทีประชาคมของเรานั้น เปนกันเองมาก เพราะวาผมทําแบบ
ลูกทุงๆ ลงไปก็มีขาวตม  มีหมากพลูสําหรับคนแก มีขนมสําหรับเด็ก และก็มีเส้ือ
สีฟาไปจับสลากดวย การประชุมแตละคร้ังมากันทีประมาณ 500 คน เราอาศัยวา
เปนแบบกันเอง ทุกอยางของผมน้ี ผมมองวาอยาไปอิงกับระบบราชการมาก ความ
เปนนายผมจะไมชอบ ผมชอบเขาไปคลุกคลีกับชาวบาน ชาวบานก็จะมีความไว
เนื้อเช่ือใจเรามากข้ึน 

 
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นวาการทําประชาคมในแตละคร้ัง จะไดรับความรวมมือจาก

ประชาชนเปนอยางมาก เพราะการประชาสัมพันธท่ีดีของเทศบาลที่นอกจากท่ีคณะกรรมการชุมชน
ในแตละชุมชนประชาสัมพันธและการชักชวนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมกับการ
ประชาคมในแตละคร้ังแลว ยังพบวาทางเทศบาลตําบลสําโรงทาบมีการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารท่ีแตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ โดยเปนนวัตกรรมท่ีสรางสรรคโดย
นายกเทศมนตรี  

นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) กลาววา  
 
การประชาสัมพันธผานชาวบานน้ัน ผมมีเสียงไรสาย ปกติผมจะบันทึกเสียงของ
ผม พูดใหชาวบานฟงกับรถขยะ อัดลงแผนแลวก็ใหชาวบานฟงทุกวัน ในรอบ
สัปดาหหนึ่ง ผมก็ไปพูดคร้ังหนึ่ง รถขยะไปเก็บขยะแถวไหน ชาวบานแถวนั้นก็
จะไดรับฟงนโยบาย การบริหารงานของเทศบาลในรอบสัปดาหมีนโยบายขาวสาร
อะไร และรอบสัปดาหเราทําอะไรบาง มีใครมารองเรียนเร่ืองอะไรบาง และแกไข
ปญหานั้นยังไง ติดคางเร่ืองอะไร เราก็ตองแจงใหประชาชนไดรับทราบ 
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นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะใหความเห็นในประเด็นการคิดคนนวัตกรรมสรางสรรคเพื่อ
ชวยในการประชาสัมพันธ ซ่ึงขอมูลขาวสารตางๆของเทศบาลตําบลสําโรงทาบเขาถึงประชาชนได
เปนอยางดี ทําใหมีสวนสําคัญในการกระตุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมตอการพัฒนา
ทองถ่ินไดมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยมองวากระบวนการทําแผนแมบทชุมชน จะเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการ
เรียนรูเพื่อกําหนดอนาคต โดยคนในชุมชนเปนเจาของแผน ซ่ึงบทเรียนและประสบการณจากการ
ทําแผนแมบทชุมชน จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อแปลงไปสูการปฏิบัติจริงครอบคลุมทุกมิติ คือ การ
แกไขปญหาชุมชนท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมในแตละชุมชน ดวยเหตุนี้เทศบาลตําบลสําโรงทาบจึงใหความสําคัญกับการทํา
แผนแมบทชุมชนโดยชุมชนเปนอยางมาก 

จากกรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 9 แหง พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีความสัมพันธท่ีดีกับแกนนําชุมชน จะชวยเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานไดเปนอยางดี ในทาง
กลับกัน หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีไมดีหรืออยูคนละข้ัวกับแกนนําชุมชน 
อาจฉุดร้ังตอศักยภาพการบริหารงานเปนอยางมาก ดังเชนกรณีขององคการบริหารสวนตําบลแหง
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Sentang, 2552) นายกองคการบริหารสวนตําบลแสดงออกในการ
ตอตาน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและกลุม นปช. (แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ) 
โดยนําจานดาวเทียมเอเอสทีวีติดต้ังไวกลางหมูบาน พรอมท้ังใหการสนับสนุนการชุมนุมตอตาน
กลุม นปช. โดยมีพื้นฐานความคิดท่ีวา พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ทุจริตและแนวนโยบายตางๆ
เปนภัยตอสังคมชนบท ในขณะท่ีกลุมกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงเปนแกนนําชุมชนนั้น เปนหัวคะแนน
ใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพื่อไทย และใหการสนับสนุนกลุม นปช. ก็ไดแสดงบทบาท
ตอตานการทํางานของนายกองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวอยางเต็มท่ี อาทิเชน เม่ือนายก
องคการบริหารสวนตําบลเรียกชาวบานทําประชาคม ก็จะถูกกํานัน ผูใหญบานขัดขวาง เปนตน 
ผูวิจัยมองวาหากนายกองคการบริหารสวนตําบลคนดังกลาวไมสรางความเขาใจและสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับแกนนําชุมชนเหลานั้น การบริหารงานทองถ่ินตลอดระยะเวลา 4 ป ก็จะไมได
รับการสนับสนุนจากกลุมแกนนําและประชาชนที่อยูฝายตรงขามกับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ซ่ึงอาจสงผลเสียตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานทองถ่ินไดในท่ีสุด ดวย
เหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธกับแกนนําชุมชน จึงมีความจําเปนอยางมากตอการเสริมสราง
ศักยภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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5.3.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธกับแกนนําชุมชน 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับแกนนําชุมชน ใน

ท่ีนี้หมายถึง ประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการ

บริหารงานเทศบาลในปจจุบัน ความสัมพันธดังกลาวสรางประสิทธิภาพตอการบริหารงานเทศบาล

เปนอยางมาก ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) เกิดกระบวนการการมีสวนรวมในการระดมความคิดเพื่อจัดทํากิจกรรมหรือ

โครงการที่เกิดขึ้นจากความตองการของประชาชน รวมไปถึงความสามารถในการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากจะเปนการแกไขปญหาไดอยางตรงจุดแลว ยังเปนการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน สรางจิตสํานึกสาธารณะและความเปนเจาของชุมชนใหเกิดขึ้นกับประชาชน

ไดเปนอยางดี รวมถึงเปนการแบงเบาภาระในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ให

ดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกินกําลังความสามารถของชุมชน ดังเชนกรณีโครงการจัดสรร

งบประมาณลงสูชุมชน เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายในชุมชนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและ

เทศบาลเมืองเขาสามยอด เปนตน 

2) ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

เนื่องจากมีการนําแผน แมบทชุมชน ซ่ึงคณะกรรมการชุมชนมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการเปน

อยางมาก โดยการจัดทําเวทีชาวบานเพื่อรวมกันศึกษาและวิเคราะหสภาพความเปนไปและปญหา

ชุมชนเพื่อจัดทําแผนแมบทรวมกัน และนําแผนแมบทชุมชนที่ไดนั้นไปเสนอตอองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการประชุมคณะกรรมการชุมชนที่จัดขึ้นทุกเดือน เพื่อหาขอสรุปรวมกันในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในโอกาสตอไป 

3) แกนนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวกลางประสานความรวมมือระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหประชาชนไดรับทราบและมีสวนกระตุนตอการเขามามีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปนอยางดี 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับแกนนําชุมชน 

ถึงแมวาจะสรางคุณประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตหาก

ความสัมพันธระหวางผูบริหารทองถิ่นกับแกนนําชุมชนมีมากจนเกินไป อาจกอใหเกิดปญหาแกน

นําชุมชนจะใหการยอมรับเฉพาะบุคคลที่มีความใกลชิดดวย  บุคคลที่อยูนอกเหนือความสัมพันธ

ดังกลาว อาจไดรับการแสดงออกในลักษณะไมเห็นดวยหรือความเปนปฏิปกษ  และในกรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงผูบริหารทองถิ่นใหมเกิดขึ้น ความสัมพันธระหวางผูบริหารทองถิ่นกับแกนนําชุมชนที่

เคยมีอยูก็จะตองยุติลง และการสรางความสัมพันธกับแกนนําชุมชนขึ้นมาใหม จะตองใชระยะ
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เวลานาน ซ่ึงสงผลเสียตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางมาก ดังนั้น 
ผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองสรางความสัมพันธดังกลาวใหมีความสมดุล และจําเปนตองสราง
ความสัมพันธกับแกนนําชุมชนในนามองคกรมากกวาทําในนามสวนตัว เพื่อใหความสัมพันธ
ดังกลาวชวยเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง
ยาวนาน 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินท้ัง 9 แหง ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนตัวแบบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแกนนํา
ชุมชนไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแกนนําชุมชน
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 

 
กลาวโดยสรุป การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแกนนํา

ชุมชน ในท่ีนี้หมายถึง ประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
ตอการบริหารงานเทศบาลในปจจุบันนั้น เปนความสัมพันธในลักษณะแบบเปนทางการและไมเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกนนําชุมชน 

แกนนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการประสานงานระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชนในชุมชนภายใต

ความรับผิดชอบ ซึ่งแกนนําชุมชนมีอิทธิพลตอการเขามามี

สวนรวมของประชาชนในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางมาก  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการเขา

มามีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมหรือโครงการ

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการทําแผนแมบทของชุมชน 

และเปนการแบงเบาภาระในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกิน

กําลังความสามารถของชุมชน ทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
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ทางการ กลาวคือ ความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น เทศบาลจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน เพื่อประสานงานระหวางเทศบาลกับประชาชนใหดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกัน 
ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนสวนตัวนั้น เกิดข้ึนภายหลังจากการเลือกต้ัง ซ่ึงแกนนําชุมชนได
เขามามีสวนรวมในการการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของเทศบาลบอยครั้ง ทําใหเกิด
ความคุนเคยกับเทศบาลมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลที่มีการ
ประสานงานโดยตรงเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการลงพื้นท่ีชุมชน
เพ่ือจัดทําโครงการเทศบาลสัญจรในแตละคร้ัง คณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนใหการอํานวย
ความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีชุมชนไดเปนอยางดี รวมไปถึงการประชาสัมพันธและการชักชวน
ประชาชนในชุมชนใหเขามารับบริการจากการทําโครงการเทศบาลสัญจร เพราะคณะกรรมการ
ชุมชนซ่ึงเปนแกนนําชุมชนถือวามีอิทธิพลตอประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก  

นอกจากนี้คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทสําคัญตอการทําประชาคมเพ่ือจัดแผนแมบท
ชุมชนเปนอยางมาก โดยการจัดเวทีชาวบานเพ่ือรวมกันศึกษาและวิเคราะหสภาพความเปนไปและ
ปญหาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนแมบทรวมกัน และนําแผนแมบทชุมชนท่ีไดนั้นไปเสนอตอเทศบาลใน
การประชุมคณะกรรมการชุมชนที่จัดข้ึนทุกเดือน เพื่อหาขอสรุปรวมกันในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลในโอกาสตอไป ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวชวยเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
นอกจากนี้ยังพบวาเทศบาลบางแหงมีการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลลงสูชุมชน เพื่อใชสําหรับ
การบริหารจัดการภายในชุมชน ทําใหชุมชนเกิดการระดมความคิด ระดมสมองในการที่จะแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการชุมชน สงผลใหเกิดความสามัคคีและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนไดเปนอยางดี ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวชวยเสริมสรางศักยภาพดานการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนการแบงเบาภาระใน
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกินกําลัง
ความสามารถของชุมชน เพราะฉะน้ันการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับแกนนําชุมชน จึงมีสวนกระตุนตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี  สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานทองถ่ินเปนอยางมาก 
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5.4  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชน 
 
การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชน ในท่ีนี้

หมายถึง กลุม ชมรม สมาคมท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในชุมชนเพื่อดําเนินกิจกรรมหน่ึงๆ
ในชุมชน ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีมีอุดมการณรวมกัน มีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน มี
ผลประโยชนรวมกันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม มีวิธีการบริหารจัดการองคกร มี
กิจกรรมรวมกัน และมีงบประมาณในการดําเนินการ เชน กลุมออมทรัพย ชมรมผูสูงอายุ สมาคมโร
ตาร่ี เปนตน นอกจากน้ียังรวมถึงกลุมท่ีจัดตั้งข้ึนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆในชุมชน ซ่ึงสมาชิกกลุมตางก็เปนประชาชนในชุมชนนั่นเอง เชน 
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เปนตน 
ถึงแมวาองคกรชุมชนท้ังสองรูปแบบจะมีจุดเร่ิมตนของการกอตัวท่ีแตกตางกัน แตมีเปาหมายท่ี
เหมือนกันคือ การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆในชุมชน ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคกรและสมาชิกในองคกร รวมไปถึงการเปนสวนหนึ่งของกลไกขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั่นเอง 

 
5.4.1  ลักษณะของการสรางความสัมพันธกับองคกรชุมชน 
การสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบนั้น มี 

2 ลักษณะ คือ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ แตจะเปนในลักษณะท่ีเปนทางการเสียเปนสวน
ใหญ กลาวคือ ในสวนความสัมพันธแบบท่ีเปนทางการน้ัน เทศบาลใหความชวยเหลือองคกรชุมชน
ตางๆทั้งดานบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ และงบประมาณในการดําเนินการ ตลอดจนการใหความ
รวมมือขององคกรชุมชนกับเทศบาลในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ซ่ึงความสัมพันธ
ดังกลาวนี้ตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรใหเปนหลักฐานในการติดตอประสานงานระหวาง
องคกร นอกจากนี้องคกรชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยเทศบาลก็มีรูปแบบความสัมพันธท่ีเปนทางการดวย
เชนกัน ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนทางการนั้น เกิดข้ึนภายหลังจากการใหความชวยเหลือ
และความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบอยคร้ัง ทําใหเกิดความคุนเคยในลักษณะ
ความเปนสวนตัวเพิ่มมากข้ึน เปนไปในลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลมากกวาในนามองคกร 
โดยใชโทรศัพทเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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5.4.2  วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับองคกรชุมชน 
ในประเด็นนี้ ผูวิจัยแบงวิธีการสรางความสัมพันธระหวางองคกรชุมชนในเขตพ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
1)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันเอง 

เปนความสัมพันธแบบเกื้อกูลกัน รูปแบบการดําเนินการนั้นเปนไปในลักษณะของการใหการ
สนับสนุนและการชวยเหลือองคกรชุมชน เนื่องจากองคกรชุมชนมีขอจํากัดในดานศักยภาพในการ
ดําเนินงานดวยตนเอง ซ่ึงเม่ือผนวกกับขอจํากัดดานงบประมาณ ทําใหองคกรชุมชนไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงฝาย
เดียว เพราะฉะนั้นตองอาศัยความชวยเหลือจากทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพในดาน
บุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ องคความรูตางๆ และท่ีสําคัญท่ีสุดคืองบประมาณ ในการสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินงานตางๆขององคกรชุมชน เพื่อเสริมสรางรากฐานความเขมแข็งขององคกร ให
องคกรชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา  
 
องคกรพวกนี้เขาจะรูอยูแลววาเขามีสิทธ์ิเสนอโครงการตางๆ  เสนอปญหาและ
ความตองการของเขาได แตตองเปนกลุมท่ีถูกตอง ท่ีเปนนิติบุคคลทางกฎหมาย 
หรือเปนกลุมท่ีกฎหมายรับรอง  บางทีเราสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ  เคร่ืองไม
เคร่ืองมือ อยางเชน กลุมชมรมแอโรบิค ซ่ึงเปนกลุมออกกําลังกาย กลุมนี้เขาจะมี
ปญหาในเร่ืองของการเก็บเงินคาคนท่ีมาเตนออกกําลังกาย  ซ่ึงแตกอนเก็บคนละ  
5 บาท เดี๋ยวนี้เลิกเก็บเพราะเราใหการสนับสนุนในเร่ืองสถานที่ คาใชจายของ
วิทยากรนําเตน ก็เปนการแกปญหาใหเขา ไมตองมีการเก็บกับประชาชน แตเรา
ชวยไดตามอํานาจหนาท่ีของเราท่ีทําไดนะ ไมใชเราเอาเงินโยนไปใหเขา แตเราจะ
จายคาใชจายในสวนท่ีเราจายได 

 
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองบุรีรัมยใหความสําคัญกับการรวมกลุม

ของประชาชนในเขตเทศบาลในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใหความชวยเหลือทางดานสถานท่ี 
อุปกรณเคร่ืองมือ รวมไปถึงงบประมาณในการดําเนินการท่ีเกินศักยภาพขององคกรนั้นๆ เพื่อให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองเปนองคกรท่ีมีการจดทะเบียนอยางถูกตอง
เทานั้น เพื่อใหองคกรชุมชนดังกลาวมีการดําเนินงานตามกฎหมายท่ีกําหนดไว รวมไปถึงการสราง
การยอมรับและความนาเช่ือถือจากประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมขององคกร
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ชุมชนไดเพิ่มมากข้ึน หรือในกรณีของเทศบาลตําบลทาตูมท่ีใหการสนับสนุนองคกรชุมชนตั้งแต
เร่ิมแรกจนถึงข้ันตอนการดําเนินการ เนื่องจากองคกรเหลานั้นขาดความพรอมในทุกๆดาน  

นางธิดารัตน ศาตะสมิต ปลัดเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาววา  
 
เราจะชวยในการรวมกลุมคร้ังแรก คือเปนตัวกลางในการประสานกอน อยางท่ีเพิ่ง
ตั้งก็คือชมรมผูสูงอายุ เราก็ชวยเหลือท้ังดานงบประมาณ อุปกรณ เจาหนาท่ีเราดวย 
เขาจะทํากันเองในรูปแบบคณะกรรมการ แตเขาจะไมมีวัสดุอุปกรณ  ไมมีกําลังคน
ในการทํา ก็จะมีเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนของเราชวยตางฝายตางชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันเราก็ยังตองอุมอยู เพราะถาปลอยเขาไป เขาอาจจะทําไมได ทําไมไหว  

 
นางธิดารัตน ศาตะสมิต ใหความเห็นในประเด็นการใหความชวยเหลือองคกรชุมชน 

ซ่ึงใหความชวยเหลือองคกรเหลานั้นตั้งแตเร่ิมตนจนถึงข้ันตอนการดําเนินการ ถึงแมวาในองคกร
จะมีรูปแบบการดําเนินการของคณะกรรมการก็ตาม แตก็ยังขาดศักยภาพในหลายๆดาน ซ่ึงเทศบาล
ยังคงตองใหการชวยเหลืออยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหองคกรเหลานั้นสามารถดํารงอยูในชุมชนได 
เชนเดียวกับกรณีของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดท่ีใหการสนับสนุนสงเสริมชมรมผูสูงอายุจนในปจจุบันนี้
มีความเขมแข็งสามารถดําเนินงานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นายสุเวช ชัยทองดี 
ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาววา “ชมรมผูสูงอายุของเรารวมตัวกันเขมแข็งท่ีสุด โดยมีการ
ประชุมชมรมผูสูงอายุทุกวันพุธท่ีสองของเดือน เพื่อพบปะสังสรรคกัน เราก็จะไปชวยเหลือในดาน
การตรวจสุขภาพ รวมถึงการใหความรูตางๆ กิจกรรมนันทนาการและเล้ียงอาหาร อยางนอยคนแกท่ี
เขาเกษียณเขาก็มารวม ซ่ึงแตละคร้ังประมาณ 500-600 คน”  จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความ
มุงม่ันและต้ังใจในการใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกรชุมชนในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดเปนอยางดี สงผลใหองคกรมีความเขมแข็งและมีการ
ดําเนินงานในกิจกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง ทําใหการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดในแตละคร้ัง ไดรับความรวมมือและการเขามามีสวนรวมขององคกรชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบไดเปนอยางดี  

สําหรับองคกรชุมชนท่ีรวมตัวกันเพื่อการประกอบอาชีพนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตางๆก็ใหการสนับสนุนสงเสริมกับการรวมกลุมของประชาชนไดเปนอยางดี ซ่ึงนอกจาก
การใหการชวยเหลือในดานอุปกรณ เคร่ืองมือและงบประมาณในการดําเนินการแลว ความรูเฉพาะ
ทางและการศึกษาดูงานก็เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการรวมกลุมประสบความสําเร็จ ดังเชนกรณีของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุใหการสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมสินคา OTOP หรือ
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ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมาโดยตลอด แตการใหความชวยเหลือกลุมดังกลาวนั้น ตอง
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการชุมชน เพื่อขอมติสวนใหญวาเห็นสมควรตอการใหการ
สนับสนุนหรือไม ถาคณะกรรมการชุมชนอนุมัติเห็นชอบ ทางเทศบาลก็จะใหความชวยเหลือกลุม
ดังกลาว ซ่ึงนอกจากการใหความชวยเหลือทางทุนทรัพยแลว เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีการนําสมาชิก
ในกลุมไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับใชในการดําเนินงานของกลุม 
รวมไปถึงการจัดอบรมใหวิทยากรมาถายทอดความรูแกสมาชิก เพ่ือใหเกิดทักษะเพิ่มมากข้ึน เปน
การเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกลุมตางๆในการประกอบ
อาชีพไดเปนอยางดี นายเผาพงศ เชาวนพานิช ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาวเพิ่มเติมวา 
“อยางกลุมอาชีพในการผลิตผลิตภัณฑดอกไมจากพลาสติก เขาก็จะรวมกลุมกันแลวของบประมาณ
เขามายังเทศบาลเพ่ือใหการชวยเหลือกลุม ทีนี้โครงการเหลานั้น เราก็จะนําโครงการตางๆท่ีเขา
เสนอมาเขาท่ีประชุมคณะกรรมการชุมชน ใหชวยพิจารณา”  หรือในกรณีโครงการใหความ
ชวยเหลือการประกอบอาชีพของสมาคมคนตาบอดในจังหวัดกาฬสินธุนั้น ทางเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดรับประโยชนอยางมากกับการใหความชวยเหลือโครงการดังกลาวนี้  

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาววา  
 
เรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนใหเขารวมกลุมกัน อยางสมาคมคนตาบอดนั้น ทาง
เทศบาลใหเงินอุดหนุน 5 หม่ืนบาท ใหเขาไปทําเปนนวดแผนโบราณตามอาชีพ
ของเขา  แลวก็สงเสริมการประกอบอาชีพใหกับเขา  เขาก็ตอบแทนเราดวยการมา
เปนครูสอนวิชานวดแผนโบราณใหกับกลุมเยาวชนของเราตอ โดยท่ีอยากให
นักเรียนไปนวดใหพอแม เวลาท่ีเยาวชนมาเขาคาย ก็เอาคนในสมาคมน้ีมาชวย
สอน เปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 

จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงการไดรับประโยชนของท้ังสองฝาย โดยท่ีสมาคมคน
ตาบอดไดรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลใชในการดําเนินงานเพื่อประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ทํา
ใหคนตาบอดมีอาชีพเพื่อใชในการดํารงชีวิต ในขณะท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับประโยชนจาก
การท่ีคนตาบอดมาเปนวิทยากรในการสอนนวดใหกับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหเยาวชนมี
กิจกรรมทําท่ีเปนประโยชนและหางไกลส่ิงอบายมุข เปนการปองกันปญหาสังคมไดอีกทางหนึ่ง 

กรณีท่ีองคกรชุมชนท่ีมีการรวมตัวของสมาชิกในการบริหารจัดการองคกรท่ีเขมแข็ง
อยูแลว แตการไดรับสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เปนการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององคกรไดเปนอยางดี ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลดานซาย ท่ีมี
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องคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได คือกลุมชุมชนหัวนกยูง ท่ีมีความโดดเดนในดาน
การบริหารจัดการท่ีดีภายในชุมชน เปนชุมชนระดับ AA คือไดเงินรางวัลจากกองทุนหมูบานอีก
หนึ่งเทาตัวคือ 2,000,000 บาท เปนชุมชนตัวแทนจังหวัดเลยที่ติด 1 ใน 80 ชุมชนยอดเยี่ยม
ระดับประเทศท่ีเรียกวา OVC หรือ OTOP Village Champion ซ่ึงตองเปนชุมชนท่ีมีความโดดเดนท้ัง
ในดานการทองเท่ียว  ศิลปวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ OTOP หรือผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ สําหรับกลุมชุมชนหัวนกยูงนั้นมีผลิตภัณฑจากไมไผ กะลามะพราว ของท่ีระลึกประเพณี
ผีตาโขน และมี Home Stay หรือท่ีพักนักทองเท่ียวไวรับรองผูท่ีมาเยี่ยมเยียนตําบลดานซาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางประเทศท่ีเขามายังพื้นท่ีตําบลดานซายเปนจํานวนมาก นายสันติภาพ เช้ือ
บุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา “ชุมชนนี้เดนทุกดานอยูแลว ประกวด
อะไรก็ชนะหมด เขาไดรับรางวัลเยอะแยะมากมาย ทางเทศบาลก็แคเขาไปชวยเหลือเร่ืองเงินทุน 
เคร่ืองมือ เร่ืองวิทยากรมาฝกอบรมให”  จากการที่กลุมชุมชนดังกลาวมีความโดดเดนเปนอยางมาก 
ทําใหมีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมชมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาลประเพณีผีตาโขน ทํา
ใหเศรษฐกิจของตําบลดานซายเกิดความสะพัดมากยิ่งข้ึน สงผลดีตอเทศบาลตําบลดานซายท่ีจะ
จัดเก็บภาษีทองถ่ินไดมากยิ่งข้ึน 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการ
รวมตัวกันเอง คือ องคกรชุมชนมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือ
ไดรับการชวยเหลือหรือสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การชวยเหลือดังกลาวไมไดเขา
มาในรูปแบบของการแทรกแซง แตเปนรูปแบบของการสงเสริมและเกื้อหนุนใหองคกรชุมชน
สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆในชุมชน โดยปราศจากขอจํากัดในดานตางๆ กอใหเกิดกระบวนการ
การมีสวนรวมภายในชุมชนมากยิ่งข้ึน ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันนี้เสริมสรางศักยภาพดานทุน
ทางสังคมใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน โดยหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการที่ตองขอความรวมมือกับองคกรตางๆ ภายในชุมชน ก็จะไดรับความรวมมือจากองคกร
ชุมชนท่ีเปนเครือขายอยางเต็มกําลัง สงผลใหกิจกรรมหรือโครงการท่ีดําเนินการโดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน  

2)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนความสัมพันธแบบปฏิบัติการ รูปแบบการดําเนินการนั้นเปนไปในลักษณะของ
ความรวมมือกันในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ รวมไปถึงการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
รวมกัน โดยสมาชิกในกลุมองคกรนั้น เปนประชาชนในชุมชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตงตั้งข้ึนมา เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ นั่นเอง จากการสัมภาษณเชิงลึก
ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 9 แหง พบวา องคกรชุมชนท่ีจัดต้ังโดยองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเขมแข็งและมีสวนสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพน้ัน คือ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา “องคกร
ท่ีมีความเขมแข็งท่ีสุดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย คือ อสม. ณ เวลานี้ อสม. ดีท่ีสุด ทางกลุมเขามา
ชวยเหลือการทํางานของคณะกรรมการชุมชนทุกเร่ืองเลย”  เชนเดียวกับเทศบาลตําบลสําโรงทาบท่ี
สรางความสัมพันธกับ อสม. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน “อสม. เปนไมเปนมือใหกับ
เทศบาลไดเปนอยางดี กับกลุมเหลานี้ก็เคยเกิดปญหากันบาง แตก็ไมไดหนักหนาอะไร มันก็เกี่ยวกับ
ตัวบุคคล ไมไดเกี่ยวกับสวนรวม เราก็ใชหลักการไกลเกล่ีย การประนีประนอม เขาทะเลาะกัน เราก็
ไปไกลเกล่ียให แตกับทางเทศบาลและกลุมไมเคยเกิดปญหากัน เกิดข้ึนเฉพาะในกลุมเทานั้น”  นาย
บุญเท่ียง สาแกว ปลัดเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) ใหความเห็นถึงการใชหลักรัฐศาสตรในการ
แกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อไมใหปญหาเหลานั้นมี
ผลกระทบตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลสําโรงทาบ ผูวิจัยมองวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดต้ังอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หรือ อสม. ข้ึนมาเพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อนท่ีสําคัญ
รวมกับกองสาธารณสุขของเทศบาลและหนวยสาธารณสุขในพื้นท่ี ในการใหบริการเร่ืองสุขภาพ
อนามัยข้ันพื้นฐานของประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของเทศบาล ตลอดจนภารกิจดาน
อ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมเปนอยางมาก ใน
ปจจุบัน อสม. ไดรับคาตอบแทนในการดําเนินการเดือนละ 600 บาท แมวาจะไมใชคาตอบแทนท่ี
มากนัก แตก็เปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. ไดเปนอยางดี 

สําหรับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. เปนองคกรท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึนมาเพื่อดําเนินงานรวมกันในการรักษาความสงบเรียบรอย และ
ปองกันบรรเทาสาธารณะภัย โดยคัดเลือกประชาชนจากชุมชนตางๆในเขตเทศบาล เพื่อเขามาอบรม
เปน อปพร.  ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการแตงต้ังอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) ข้ึนมา เนื่องจากในพื้นท่ีเขตเทศบาลเขาสามยอดยังไมมีสถานีตํารวจ ทําใหเกิดปญหา
โจรกรรม อาชญากรรมในชุมชน และการม่ัวสุมของกลุมวัยรุน เทศบาลเมืองเขาสามยอดไดจัดต้ัง
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลเขาสามยอด (อปพร.) และจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมใน
การรักษาความสงบเรียบรอยและการบริการชุมชน มีเจาหนาท่ีตํารวจ และ อปพร. ประจําอยูท่ี
หนวยเพื่อใหบริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง  

นายทวี ตรงกลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด (2551) ใหความเห็นใน
ประเด็นนี้ไววา  
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ผมเปนประธานศูนย อปพร. ก็จะมีการออกเวรยามทุกคืนเพื่อแกไขปญหาในสวน
นี้ ศูนย อปพร. แหงนี้ไดรับศูนย อปพร. ดีเดนระดับเขตในจังหวัดภาคกลาง  
จุดเดนของศูนยนี้คือการทํางานชวยเหลือชาวบานและเปนเจาพนักงานชวยเหลือ
ตํารวจออกตรวจ  ซึ่งมีเจาหนาท่ีตํารวจออกตรวจกับเราทุกคืน ในศูนย อปพร. 
ขณะน้ีมีประมาณ 80 คน โดยทําการออกตรวจคืนละ 7-8 คน ในสวนคาใชจายนั้น
ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดจะเปนผูดําเนินการ 

 
ผูวิจัยมองวารูปแบบการดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอยและการบริการชุมชน

ของเทศบาลเมืองเขาสามยอดสอดคลองกับการดําเนินการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีจัดทํา
โครงการ “สายตรวจจักรยาน” ข้ึน โดยมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. ทําหนาท่ี
เปนสายตรวจจักรยาน และนายตรวจ เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีตํารวจ ปองกันและลด
ปญหาอาชญากรรม โจรกรรม ยาเสพติดและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแก
ประชาชน การดําเนินการจัดสายตรวจจักรยานคืนละ 1 ชุดๆละ 6 คน แบงเปน 3 สายๆ ละ 2 คน
ตั้งแตเวลา 18.00-06.00 น. ของทุกวัน โดยประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในโครงการ พรอม
ท้ังใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานเปนอยางดี ผลสําเร็จของโครงการคือ ปญหา
อาชญากรรม โจรกรรม การม่ัวสุมของวัยรุนและปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุลดลง
ประมาณ 80 เปอรเซ็นตเม่ือเทียบกับกอนมีสายตรวจจักรยาน นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551)  กลาววา “โครงการสายตรวจจักรยานเปนนวัตกรรมของเทศบาล เรา
ให อปพร. ตรวจเวรยามตอนกลางคืน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาล”  

ผูวิจัยมองวาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. ในแตละทองถ่ินเปน
กําลังพลฝายพลเรือนท่ีมีความจําเปนในการชวยบรรเทาสาธารณะภัยท่ีอาจเกิดข้ึนแกชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานของ อปพร. เปนอยางมาก และเกิดเครือขายความรวมมือในการปองกันบรรเทา
สาธารณะภัยรวมกับองคกรปกครองอ่ืนๆ ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลเสิงสาง ท่ีมีการจัดต้ัง
ศูนยบริการรวมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเสิง
สางข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 2 เทศบาลและ 6 องคการบริหารสวนตําบล เพื่อบูรณาการงานดานปองกัน
บรรเทาสาธารณะภัยรวมกัน จัดการฝกอบรมเปนหลักสูตรมาตรฐานเดียวกัน เปนตน ความรวมมือ
ดังกลาวทําใหการรักษาความสงบเรียบรอย และปองกันบรรเทาสาธารณะภัยในเขตอําเภอเสิงสาง
ประสบความสําเร็จ สามารถประหยัดงบประมาณในการดําเนินการและสามารถสรางเครือขายการ
ทํางานรวมกันในภารกิจอ่ืนๆในโอกาสตอไป 
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ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชนที่จัดต้ังข้ึนโดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน คือ เกิดความรวมมือในการดําเนินการแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกัน 
ทําใหการดําเนินการดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสมาชิกกลุมตางก็เปนประชาชนใน
ชุมชนน่ันเอง ทําใหเกิดความหวงแหนและตองการรักษาผลประโยชนของตนเองในทองถ่ิน 
กอใหเกิดความมุงม่ันและต้ังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังมีสวนสําคัญท่ีจะทําให
ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไดเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาว
เสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี 

 
5.4.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธกับองคกรชุมชน 
การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชน ใน

ท่ีนี้หมายถึง องคกรท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในชุมชนเพื่อดําเนินกิจกรรมหนึ่งๆในชุมชน 
และองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆใน
ชุมชน สรางประโยชนอยางมากกับการบริหารงานทองถ่ิน ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1)  องคกรชุมชนมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพในการดําเนิน
กิจกรรมในชุมชนมากยิ่งข้ึน เม่ือไดรับการชวยเหลือหรือสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในดานบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ อุปกรณเคร่ืองมือ สถานท่ีดําเนินงาน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
งบประมาณ สงผลใหองคกรมีความเขมแข็งและมีการดําเนินงานในกิจกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง 
กอใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวมภายในชุมชนมากยิ่งข้ึน  

2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับความรวมมือและการเขามามีสวนรวมจากองคกร
ชุมชนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบที่เปนเครือขายอยางเต็มกําลัง สงผลใหกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน  

3)  ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ จากความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชนท่ีจัดต้ังโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นอกจากนี้ยังมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไดเปน
อยางดี 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชนท้ังท่ี
เกิดจากการรวมตัวกันเองและเกิดจากการจัดต้ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ถึงแมวาจะ
สรางคุณประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตหาก
ความสัมพันธนั้นมีมากจนเกินไป อาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย อาทิเชน หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธกับองคกรชุมชนท่ีเกิดจากรวมตัวกันเองมากจนเกินไป อาจเกิด
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ปญหาองคกรชุมชนขอรับการชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยไมมีท่ีส้ินสุด สงผลให
องคกรชุมชนเหลานั้นขาดศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองท่ีเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระท่ีตองใหความชวยเหลือองคกรชุมชนเหลานั้น ทําให
สูญเสียงบประมาณและระยะเวลาเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
ความสัมพันธสวนตัวในการแตงต้ังคนใกลชิดหรือหัวคะแนนเขามารวมดําเนินการแกไขปญหา
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกัน อาจสงผลเสียตอการดําเนินการดังกลาว เนื่องจากบุคคลเหลานั้นอาจไมมี
ความมุงม่ันและต้ังใจในการปฏิบัติงานเทาท่ีควร ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชน ผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองสรางความสัมพันธ
ดังกลาวใหมีความสมดุล เพื่อเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินท้ัง 9 แหง ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนตัวแบบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
ชุมชนไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.3  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชน

ในเขตพืน้ท่ีความรับผิดชอบ 
 

กลาวโดยสรุป การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
ชุมชน ในท่ีนี้หมายถึง องคกรท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในชุมชนเพื่อดําเนินกิจกรรม
หน่ึงๆในชุมชน และองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆในชุมชน เปนความสัมพันธในลักษณะแบบเปนทางการและไมเปนทางการ กลาวคือ 
ในสวนความสัมพันธแบบท่ีเปนทางการน้ัน เทศบาลใหความชวยเหลือองคกรชุมชนตางๆท้ังดาน
บุคลากร องคความรู อุปกรณเคร่ืองมือ และงบประมาณในการดําเนินการ ซ่ึงความสัมพันธดังกลาว
นี้ตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรใชเปนหลักฐานในการติดตอประสานงานระหวางองคกร การ
ใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนองคกรชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ทําใหองคกร
ชุมชนมีความเขมแข็งและมีการดําเนินงานในกิจกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง กอใหเกิดกระบวนการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันเอง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนและชวยเหลือใน

ดานบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ อุปกรณเครื่องมือ สถานท่ี

รวมถึงงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมในชุมชน สงผลตอ

ความสําเร็จในการดําเนินงาน และทําใหกิจกรรมหรือโครงการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองขอความรวมมือกับ

องคกรตางๆในชุมชน ไดรบัความรวมมือเปนอยางดี 

องคกรชุมชนที่เกิดจากการจัดต้ังของ อปท. 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังองคกรชุมชน โดยคัดเลือก

ประชาชนในชุมชน เพื่อใหเขามารวมมือในการดําเนินการ

แกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดขึ้นในทองถ่ินรวมกัน ทําใหการ

ดําเนินการดังกลาวประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้

ยังมีสวนสําคัญในการท่ีจะใหประชาชนในชุมชนเขามามี

สวนรวมในการดําเนินงานไดเปนอยางดี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสรางเครือขายความรวมมือกับ

องคกรชุมชนในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ 

รวม ถึงการแก ไขปญหาสาธารณะร วม กัน  ทํ า ให เ กิ ด

กระบวนการการมีสวนรวม ซึ่งสงผลดีตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดเปนอยางดี 
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การมีสวนรวมในชุมชนมากยิ่งข้ึน และหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการที่ตองขอความรวมมือกับองคกรตางๆภายในชุมชน ก็จะไดรับความรวมมือจากองคกร
ชุมชนท่ีเปนเครือขายอยางเต็มกําลัง เปนไปในลักษณะความสัมพันธแบบเกื้อกูลกัน โดยท่ี
ความสัมพันธดังกลาวนี้เสริมสรางศักยภาพดานทุนทางสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีองคกรชุมชนที่จัดต้ังข้ึนโดยเทศบาลมีรูปแบบความสัมพันธท่ี
เปนทางการดวยเชนกัน และเปนความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการ รูปแบบการดําเนินการนั้น
เปนไปในลักษณะของความรวมมือกันในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ รวมไปถึงการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมกัน องคกรชุมชนเหลานี้จะเปนกลไกขับเคล่ือนท่ีสําคัญในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการเสริมสราง
ศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนทางการน้ัน เกิดข้ึนภายหลังจากการใหความชวยเหลือและความ
รวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบอยคร้ัง ทําใหเกิดความคุนเคยในลักษณะความเปน
สวนตัวเพิ่มมากข้ึน เปนไปในลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลมากกวาในนามองคกร โดยใช
โทรศัพทเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นการ
สรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชนในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ จะชวยเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานในภารกิจตางๆขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดเปนอยางดี 
 

5.5  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs 
 

องคกรพัฒนาเอกชน หรือท่ีรูจักกันในนาม NGOs นั้น เปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อใชในการ
เคล่ือนไหวในการทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึงสวนมากเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับประชาชนสวนรวมและ
ชุมชน ทําใหภาพลักษณขององคกรพัฒนาเอกชนในสายตาของสาธารณชนน้ัน ถูกมองท้ังในเชิง
บวกและเชิงลบ สําหรับภาพลักษณในเชิงบวกนั้น องคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทในการชวยเหลือ
และใหบริการสังคม โดยไมหวังผลประโยชน ในขณะท่ีภาพลักษณเชิงลบขององคกรพัฒนาเอกชน
นั้น ถูกมองวาเปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนมาในลักษณะแอบแฝงผลประโยชน  ในประเด็นนี้ผูวิจัยมองวา 
องคกรพัฒนาเอกชนในแตละองคกรน้ันมีการผสมผสานสมาชิกหลายแขนงอาชีพ ทําใหเปนองคกร
ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณหลากหลาย สงผลตอความนาเช่ือถือเปนอยางมาก หาก
องคกรพัฒนาเอกชนมีความมุงม่ันท่ีจะเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมอยางแทจริง ก็จะ
เกิดประสิทธิภาพในการแกไขปญหาไดเปนอยางดี 
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สําหรับการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
พัฒนาเอกชนนั้น เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองถ่ินเปนอยางมาก เนื่องจากเปนการประสาน
ความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกันและเกิดการบูรณาการขอเดนของแตละองคกร 
โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมทางดานงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณรวมไป
ถึงสถานท่ีในการดําเนินการตางๆ ในขณะท่ีองคกรพัฒนาเอกชนมีความมุงม่ันและความต้ังใจ
ประกอบกับมีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณเปนอยางดี ซ่ึงอาจกอใหเกิดกระบวนการ
การเรียนรูท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกันจากทุกภาคสวนอยางแทจริง  

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินพบวา เทศบาลกลุม
ตัวอยาง 9 แหงท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาน้ัน สวนใหญไมมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีดําเนินการรวมกับ
องคกรพัฒนาเอกชน มีเพียงเทศบาลเมืองสุรินทรเทานั้นท่ีมีการทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกับ
องคกรพัฒนาเอกชน  

นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา  
 
กับ NGOsในพื้นท่ีนั้นผมคอนขางจะคุยไดอยางสะดวกสบาย เพราะเปน NGOs
ท่ีมาดวยความโปรงใส หลักการก็คือเขาหา  เวลาท่ีเขามีปญหา เราก็ชวยเหลือ  
หลังจากนั้นเราก็จะถามวาเขามีความพึงพอใจขนาดไหน และติดขัดอะไร อยากให
เราชวยเหลืออะไรบาง เวลาผมรองขอคืนเขาก็ชวยเราครับ คลายๆกับน้ําพึ่งเรือเสือ
พึ่งปา 
ในประเด็นนี้ผูวิจัยมองวาอาจเนื่องดวยพื้นท่ีตั้งของเทศบาลเปนเขตเศรษฐกิจ ปญหาดาน

ส่ิงแวดลอมไมรุนแรงมากนัก เพราะกิจกรรมสวนใหญขององคกรพัฒนาเอกชนเปนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับปญหาดานส่ิงแวดลอม ทําใหการปฏิสัมพันธกันระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนา
เอกชนจึงมีนอย สําหรับโครงการของเทศบาลเมืองสุรินทรท่ีมีการดําเนินการรวมกับองคกรพัฒนา
เอกชน คือ โครงการตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร  

โครงการตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร เปนอีกความเคล่ือนไหวหนึ่งขององคกรพัฒนา
เอกชนในจังหวัดสุรินทรท่ีรวมกับเทศบาลเมืองสุรินทรในการทํากิจกรรมทางสังคมและการเรียนรู
รวมกันระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท บนรากฐานความสามัคคีและดําเนินรอยตามวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน โครงการดังกลาวเร่ิมดําเนินการคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 
2546 ณ บริเวณสวนสาธารณะขางวัดจุมพลสุทธาวาส โดยดําเนินการในรูปแบบของตลาดจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรอินทรีย อาหารพื้นบาน ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมท้ังเผยความรูและขาวสารการพัฒนาผานเวทีเสวนาสาธารณะ 
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โดยจะมีการจัดตอเนื่องกันทุกวันเสาร ท้ังนี้เพื่อใหเปนเวทีสาธารณะของภาคประชาชนในจังหวัด
สุรินทรในการรวมมือกันรักษาทรัพยากร ส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ินและสรางความเขมแข็งกับ
เศรษฐกิจชุมชน ผูวิจัยมองวาโครงการตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทรเปนพื้นท่ีสาธารณะของภาค
ประชาชนในจังหวัดสุรินทรในการท่ีจะใชประโยชนทํากิจกรรมทางสังคม เปนเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณการทํางานรวมกันตลอดจนเปนพื้นท่ีกระจายผลผลิตเกษตรอินทรียออกสู
ทองตลาด ถือเปนการสรางทางเลือกใหมใหแกผูบริโภคในเมืองไดมาบริโภคอาหารปลอดสารพิษ
ไรสารเคมีตกคางและชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกรซ่ึงเปนเกษตรกรรมทางเลือกใหมใหดํารงอยู
ไดอยางยั่งยืน  ดังวิสัยทัศนของจังหวัดสุรินทรท่ีวา “เกษตรอินทรียเปนเลิศ เปดประตูสูอินโดจีน”  

ส่ิงท่ีคนพบจากโครงการตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทรคือ กระบวนการการมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางองคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน จึง
เปนการแกไขปญหาท่ีตรงจุดและเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดเปนอยางดี นอกจากนี้
ยังเปนการดึงดูดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการเหลานี้เพิ่มมากข้ึน ในทาง
กลับกัน หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับองคกรพัฒนาเอกชน 
การแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในทองถ่ินก็มักจะไมมีประสบผลสําเร็จ เนื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีขอจํากัดตางๆมากมาย ดังเชนกรณีของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (ชาวชน, 
2550) ท่ีประสบปญหาน้ําทวมเรื้อรังมายาวนาน ขยะจํานวนมากลงไปอยูในทอระบายนํ้า ทําใหทอ
น้ําอุดตัน ไมสามารถระบายนํ้าออกไดทันชวงเวลาฝนตก สงผลใหชาวบานชุมชนปาตองและชุมชน
ใกลเคียงไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก ชาวบานไมมีความเขาใจในการปองกันและรักษา
ส่ิงแวดลอมของชุมชนตนเอง ท้ังนี้หากมีองคกรพัฒนาเอกชนเขามาใหความชวยเหลือชุมชน ปญหา
ท่ีเกิดข้ึนก็จะไดรับการแกไขจากองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณหลากหลาย 
นอกจากนี้ชาวบานไดเรียนรูการแกไขปญหาชุมชนจากองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหเกิดทักษะมาก
ยิ่งข้ึน สงผลดีตอการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยเหตุนี้การ
สรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน จึงมีความจําเปนอยางมากตอการเสริมสราง
ศักยภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรพัฒนา
เอกชน หรือ NGOs  ถึงแมวาจะสรางคุณประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนตองอาศัยการเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาชุมชนรวมกัน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองศึกษาองคกรพัฒนาเอกชนวามี
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมเคล่ือนไหวท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริงหรือมีวาระซอนเรน 
เพราะหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดองคกรพัฒนาเอกชนที่เขามาแสวงหาผลประโยชนจาก
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ชุมชน ก็จะสงผลเสียตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางรุนแรง เพราะหาก
องคกรพัฒนาเอกชนเรียกรองผลประโยชนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและไดรับการปฏิเสธ 
องคกรเหลานั้นอาจครอบงําและช้ีนําชาวบานใหเปนปฏิปกษตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผล
ใหชาวบานไมเขามามีสวนรวมตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซํ้ารายอาจ
กอใหเกิดความรุนแรง การทําผิดกฎหมายและการทําใหเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมไดในท่ีสุด 
ดวยเหตุนี้ผูบริหารทองถ่ินตองมีวิสัยทัศนและการวิเคราะหผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหากเปดโอกาส
ใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในทองถ่ินรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินท้ัง 9 แหง ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนตัวแบบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
พัฒนาเอกชน ไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรพัฒนา
เอกชน 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนในดาน

บุคลากร สถานท่ี อุปกรณเครื่องมือ และงบประมาณ เพื่อใชในการ

ดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนรวมกับประชาชนใน

ชุมชน เน่ืองจากองคกรพัฒนาเอกชนมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ในขณะท่ีองคกรพัฒนาแบงเบาภาระใหกับองคกรปกครองสวน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเครือขายการทํางานในการแกไขปญหา

ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน และประชาชนในชุมชนไดเรียนรูการแกไขปญหา

ชุมชนจากองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหเกิดทักษะมากยิ่งขึ้น สงผลดีตอ

การเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากความเขมแข็ง

ของชุมชน ทําใหสามารถดําเนินการเฉพาะในภารกิจท่ีเกินกําลัง
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กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
องคกรพัฒนาเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนความสัมพันธแบบเปนทางการ กลาวคือ 
เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางองคกรกับองคกรมากกวาท่ีจะเปนการสรางความสัมพันธใน
ลักษณะความเปนสวนตัว ผูวิจัยมองวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด มีองคกรพัฒนาเอกชนท่ีมี
ความเขมแข็งและมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาชุมชน ความสัมพันธดังกลาวจะชวย
เสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ง ข้ึน  เนื่องจากเปนการแบงเบาภาระใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเสริมสราง
กระบวนการการมีสวนรวมในทุกภาคสวนของสังคมท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึน ท้ังนี้
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีวิสัยทัศนและความจริงใจในการใหความชวยเหลือท้ังดาน
งบประมาณและกําลังคนกับองคกรพัฒนาเอกชนเหลานี้ และตองมีจิตวิทยาท่ีสูงในการดึงกลุม
องคกรดังกลาว ใหเขามารวมแกไขปญหาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหได 
เพราะฉะน้ันการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรพัฒนา
เอกชน จะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

 
5.6  การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชน 
 

เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีทําเลท่ีตั้งและชัยภูมิสําคัญท่ีเอ้ือประโยชนตอ
การสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนเปนอยางมาก เนื่องเปนเปนพื้นท่ีท่ีมีความเจริญ ประชากร
หนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ ทําใหมีผูประกอบการ นักธุรกิจ รานคาตางๆในพื้นท่ีเปนจํานวน
มาก เพราะฉะน้ันเทศบาลตองอาศัยความไดเปรียบในสวนนี้ในการสรางเครือขายพันธมิตรรวมกับ
ภาคเอกชนในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินการ  

นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) ใหความเห็นถึงพันธกิจท่ีสําคัญของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสรางความสัมพันธกับภาคเอกชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
บริหารงานเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุดไววา 

 
เทศบาลมีขอจํากัดเร่ืองงบประมาณ ความสัมพันธกับภาคเอกชนตามความเห็นผม
อยากใหมีมากเลย ในเขตเทศบาลมีหางราน เอกชน ผูมีฐานะ หลักการอยูรวมกัน  
ผมวาสังคมจะนาอยู ถาผูท่ีแข็งแรงและมีความแข็งแรงกวามีน้ําใจ มีความเมตตา
อารี ภาคเอกชนเปนภาคท่ีมีกําลังทรัพยเยอะ เพราะฉะน้ันทางเทศบาลควรท่ีจะมุง
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เปาไปขอความรวมไมรวมมือในเร่ืองกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสาธารณะประโยชนตางๆ 
อยากใหมีความสัมพันธเพื่อท่ีจะดึงศักยภาพของเขา ถาใหผมมองปจจุบัน
ความสัมพันธคอนขางหาง ยังนอยไปแตก็ยังมีอยูบางทางเทศบาลควรท่ีจะดึงความ
รวมมือกับภาคเอกชนใหมากกวานี้ 
 
นอกจากนี้การสรางเครือขายพันธมิตรรวมกับภาคเอกชนนอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ก็มีสวน

สําคัญตอการบริหารงานเทศบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีประเพณี 
วัฒนธรรมหรือการจัดกิจกรรมใหญๆระดับประเทศ เพราะภาคเอกชนเหลานั้นมีจุดแข็งทางดานทุน
ทรัพย ซ่ึงมีสวนชวยเหลือการสนับสนุนทางดานงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดเปนอยางดี ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประหยัดงบประมาณท่ี
ตองใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ไดเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถนํางบประมาณในสวนนั้นไปใช
ในการทํากิจกรรมหรือโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชนกับทองถ่ินไดในโอกาสตอไป 

 
5.6.1  ลักษณะการสรางความสัมพันธกับภาคเอกชน 
การสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชนทั้งในและนอกเขตพ้ืนท่ีเทศบาลน้ัน 

มี  2 ลักษณะ คือ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ ในสวนความสัมพันธท่ีเปนทางการนั้น เม่ือมี
กิจกรรมหรือโครงการท่ีตองขอความรวมมือหรือการสนับสนุนจากนักธุรกิจ ผูประกอบการ รานคา
ตางๆ ในพื้นท่ีรวมไปถึงภาคเอกชนนอกพ้ืนท่ีนั้น ทางเทศบาลก็จะออกหนังสือหรือเอกสารทาง
ราชการไปยังภาคเอกชนนั้นๆ สวนความสัมพันธแบบไมเปนทางการ คือ เทศบาลใชความสัมพันธ
ผานผูบริหารทองถ่ินซ่ึงมีความสัมพันธสวนตัวโดยใชการโทรศัพทเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ หรือการ
ขอความชวยเหลือในลักษณะท่ีไมเปนทางการ “สวนใหญเปนความสัมพันธในนามสวนตัวมากกวา
องคกร เขามาขอความชวยเหลือเราๆก็ใหเขาไป เทศบาลมีความพรอมเร่ืองอุปกรณ บุคลากร สวน
เราเวลามีงานอะไร เราก็ขอรวมบริจาค แลกเปล่ียนชวยเหลือกัน”  นายสิรินเทพ รวมพัฒนา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูม (2551) ใหความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธกับภาคเอกชนท่ีเปน
ในลักษณะสวนตัวมากกวาแบบเปนทางการ นอกจากนี้นายกเทศมนตรีกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยทําการ
สัมภาษณ สวนใหญกอนท่ีจะมาดํารงตําแหนงทางการเมือง ประกอบอาชีพเปนนักธุรกิจมากอน ทํา
ใหมีความรูจักคุนเคยกับนักธุรกิจ ผูประกอบการ รานคาตางๆ ในพ้ืนท่ีเปนอยางดี หรือมีความเปน
เครือญาติกับภาคเอกชนดังกลาว ทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองพ่ึงพา
ความรวมมือกับภาคเอกชนเกิดความสะดวกและประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
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5.6.2  วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับภาคเอกชน 
ในประเด็นนี้ ผูวิจัยแบงวิธีการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

ภาคเอกชนออกเปน 3 ประเภทดวยกัน ดังนี้ 
1)  การสรางเครือขายความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการ กลาวคือ เปนรูปแบบความ

รวมมือท่ีมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการรวมกัน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนตางตองตระหนักวาไดมีผลประโยชนรวมกันจากการ
สรางความรวมมือดังกลาว โดยท่ีภาคเอกชนอาศัยความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ศักยภาพทางดานบุคลากร อุปกรณและรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ ในขณะท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาศัยความเขมแข็งทางดานทุนทรัพยและการมีสวนรวมของภาคเอกชนใน
การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังเชนกรณีของเทศบาล
ตําบลดานซาย จังหวัดเลย ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบความสําเร็จทางดานการ
บริหารจัดการตลาด ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมักเกิดปญหาความขัดแยง
กับผูประกอบการขึ้นบอยคร้ัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซายจึงดําเนินการสรางความ
รวมมือระหวางเทศบาลกับผูประกอบการในตลาดข้ึน โดยการจัดต้ังกลุมผูประกอบการ และให
อํานาจในการบริหารจัดการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาตลาดใหถูกสุขลักษณะ 
เพื่อรองรับการเขาใชบริการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดานซาย  

นายสันติภาพ เช้ือบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา 
 
ตลาดเปนส่ิงท่ีมีปญหามากท่ีสุด แตของเราไมมีปญหา เพราะเรามีการจัดต้ังกลุม
ผูประกอบการ และใหเขาบริหารจัดการกันเอง ซ่ึงเปนแนวคิดผม ดีกวาท่ีผมตอง
ไปทะเลาะกับพอคาแมคา ใหเขาทะเลาะกันเอง แตเราตองใหอํานาจเขาพอสมควร
ในการจัดการถาเขามีศักยภาพสามารถทําได ก็ใหเขาทําไป เราก็ตองคอยดูดวย  
ตลาดสดผมสะอาดนะ ทําหลายไดหลายอยาง นอกจากขายของแลว ยังใชรับ
บริจาคเลือดก็ได และทํากิจกรรมตางๆ ก็ได 

 
นายสันติภาพ เช้ือบุญมี กลาวถึงการสรางความสัมพันธกับผูประกอบการ เพื่อแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน รวมถึงสรางความเขมแข็งในกลุมผูประกอบการจากการที่มีการบริหาร
จัดการตนเอง  

จาเอกเขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาวเพิ่มเติมในประเด็น
ดังกลาววา  
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สําหรับผูประกอบการตลาดน้ัน เม่ือกอนทางเทศบาลไปจัดการ จัดระเบียบตางๆ
คอนขางจะมีปญหา เราก็เอาพอคาแมคาในนั้นต้ังเหมือนกับเปนคณะกรรมการ
ชุมชนบริหารจัดการกันเอง ตั้งกติกากัน จัดระเบียบกันเอง จนไดรางวัลตลาด  5  
ดาว เม่ือกอนนั้น เกิดปญหาความขัดแยงกัน เปนปญหาเร้ือรัง แตตอนนี้เทศบาลไม
ตองไปไกลเกล่ียแลว เราก็สงเสริมเขา พาไปศึกษาดูงานในตลาดท่ีประสบ
ความสําเร็จ และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมาใหความรูเร่ืองสุขอนามัย ทําอยางไร
ถึงจะปลอดภัยท้ังผูขายและผูซ้ือโดยท่ีเวลาไดรับรางวัลมา อยางเชนไดเงินรางวัล 
2.5 ลานบาท ทางเทศบาลก็เชิญใหไปรับรางวัลดวย กลับมาก็นําเงินจํานวนนั้นมา
นั่งคุยกันวา จะใชในการทําและปรับปรุงอะไรบาง ผลสรุปเราก็ตกลงยกใหตลาด
ท้ังหมด ใหเขาจัดการกันเอง 

 
จากคํากลาวขางตนเห็นไดชัดวาเทศบาลตําบลดานซายใหความสําคัญกับการสราง

ความสัมพันธกับภาคเอกชนเปนอยางมาก ดูไดจากความมุงม่ันและต้ังใจท่ีจะใหตลาดของเทศบาลมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และไดมีการกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
หรือ กสท. เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 3,900,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตลาด รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารจัดการของกลุมผูประกอบการ สงผลใหตลาดของเทศบาลตําบลดานซาย
ชนะเลิศการประกวดตลาดมาโดยตลอด รวมไปถึงการไดรับรางวัลท่ีสองระดับประเทศ จากการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน ทําใหไดเงินรางวัลมาใชในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลไดมากยิ่งข้ึน 

นอกจากเทศบาลตําบลดานซายจะใหความสัมพันธกับผูประกอบการในเขตพื้นท่ี
เทศบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการในตลาดสดแลว ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมยก็เห็น
ความสําคัญเชนเดียวกัน  

นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา  
 

เรารวมมือกับผูประกอบการในตลาดสด จัดต้ังกลุมผูประกอบการตลาดสดข้ึน 
และเราก็ใหการสนับสนุน เราดูวาเขามีกิจกรรมตอเน่ืองม๊ัย ถาเกิดพัฒนาการมันไม
ตอเนื่องเราก็หยุด ทางเทศบาลสนับสนุนนอกจากงบประมาณแลว เราสนับสนุน
ในทุกๆ อยาง เชนสถานท่ีอุปกรณ บุคลากร การใหความรูทางวิชาการ คําแนะนํา 
หรืออาจะเปนอะไรที่เปนการชวยเหลือแบบไมเปนทางการ บางทีการฝากลูกฝาก
หลานก็มีบาง 
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ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชนของเทศบาล
ตําบลดานซายและเทศบาลเมืองบุรีรัมย คือ เปนรูปแบบความรวมมือท่ีมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
เทศบาลและภาคเอกชนตางตระหนักวาไดมีผลประโยชนรวมกันจากการสรางความรวมมือดังกลาว 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการรวมกัน คือ ลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากอดีตท่ีผานมา 
รวมไปถึงการสรางความเขมแข็งและความรวมมือระหวางผูประกอบการในการบริหารจัดการจาก
การไดรับมอบอํานาจการตัดสินใจตางๆ จากทางเทศบาล ตลอดจนไดรับการสนับสนุนและความ
ชวยเหลือทางดานงบประมาณ อุปกรณ บุคลากรรวมไปถึงการไดรับการอบรมจากวิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญ ทําใหกลุมผูประกอบการที่จัดต้ังข้ึนโดยเทศบาลและผูประกอบการตางๆในพ้ืนท่ีนั้น มี
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบวามีเทศบาลบางแหงท่ีมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการตลาดใหมีความม่ันคงและยั่งยืน โดยมีการจัดต้ังเปนกองทุนผูประกอบการ 
เพื่อใหการชวยเหลือผูประกอบการในการประกอบอาชีพ  

จากการสัมภาษณเชิงลึกนายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
สําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ผูริเร่ิมโครงการจัดต้ังกองทุนผูประกอบการ ใหเหตุผลถึงการจัดต้ัง
กองทุนดังกลาวไวเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการประกอบอาชีพ และปองกันปญหาการกูเงิน
นอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูงเกินจริง โดยทางเทศบาลตําบลสําโรงทาบใหการชวยเหลือในการ
จัดต้ังกองทุนผูประกอบการเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 200,000 บาท และใหผูประกอบการในตลาดทํา
การถือหุน โดยตองรูถึงศักยภาพและสถานะของตนเองวาในแตละวันนั้น สามารถชําระคาถือหุนได
มากนอยเพียงใด โดยทางเทศบาลกําหนดไวหุนละ 10 บาท สําหรับการปลอยกูใหผูประกอบการนั้น 
เทศบาลดูจากเงินออมท่ีผูประกอบการแตละคนทําการออมกับเทศบาลไว อยางเชน  หาก
ผูประกอบการออมเงินได 10,000 บาท ทางเทศบาลก็จะใหกูเปนจํานวน 3 เทาของเงินออม สถานะ
เงิน 30,000 บาทท่ีผูประกอบการกูออกไปน้ัน ผูประกอบการสามารถกําหนดการผอนชําระได แต
ไมเกิน 1 ป โดยทางเทศบาลนําดอกเบี้ยมาคูณจํานวนเงินตนและทําการหารเปนวัน เพื่อให
ผูประกอบการชําระเงินในแตละวัน และใหกลุมผูประกอบการคัดเลือกบุคคลท่ีสามารถเก็บเงิน
ดังกลาวได โดยทางเทศบาลกําหนดเปนพื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ในชวงแรกของการ
ดําเนินการนั้น ทางเทศบาลใหกองคลังมาดูแลรับผิดชอบในสวนนี้ สําหรับผูท่ีออมกับกองทุน
ดังกลาวจะมีการใหเงินปนผลเหมือนกับกองทุนอ่ืนๆ ปจจุบันกองทุนผูประกอบการของเทศบาล
ตําบลสําโรงทาบมีเงินท้ังส้ิน 2,000,000 บาท รูปแบบการดําเนินการดังกลาวนี้ เปนการสราง
รากฐานท่ีเขมแข็งใหกับกองทุนผูประกอบการในอนาคตเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในชวงแรกของการ
ดําเนินการ ทางเทศบาลเปนเจาภาพในทุกข้ันตอนและใหผูประกอบการเรียนรูระบบการบริหาร
จัดการอยางคอยเปนคอยไป และเม่ือผูประกอบการมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวย
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ตนเองไดแลวนั้น เทศบาลจึงใหอิสระและอํานาจในการตัดสินใจตางๆไดอยางเต็มท่ี การดําเนินการ
ของเทศบาลตําบลสําโรงทาบในโครงการกองทุนผูประกอบการ ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือ
ระหวางเทศบาลกับผูประกอบการนั้นจึงเต็มไปดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง 

2)  การสรางเครือขายความสัมพันธแบบเกื้อกูลกัน รูปแบบการดําเนินการนั้นเปนใน
ลักษณะของการขอรับการสนับสนุนและการชวยเหลือจากภาคเอกชนท้ังในและนอกพื้นท่ีเขต
เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความสัมพันธกับภาคเอกชนที่ดีนั้น สวนใหญจะตองมี
ประเพณี วัฒนธรรมหรือการจัดการแขงขันกีฬาตางๆ ท่ีสรางช่ือเสียงใหกับพื้นท่ี อยางเชน เทศบาล
ตําบลดานซาย จังหวัดเลย มีประเพณีผีตาโขนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ทําใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางชาติท่ีใหความสนใจในประเพณีผีตาโขนมาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก จาเอกเขมพงศ 
ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา “ประเพณีผีตาโขน ทางเทศบาลต้ัง
งบประมาณเอาไวหลายแสนอยูนะ มีสปอนเซอรเปนตัวเสริมอยางหนึ่งในกิจกรรมหลายๆอยาง 
ตรงนี้ทานนายกเปนผูประสานงานขอสปอนเซอร”  

นายสันติภาพ เช้ือบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) ใหความเห็น
เพิ่มเติมในประเดียวกันนี้ไววา 

 
ปท่ีแลวใชงบประมาณจัดงานผีตาโขนลานกวาบาท งบประมาณท่ีเราต้ังไว  
400,000 บาท เราก็ไปขอความชวยเหลือจากภาคเอกชนระดับประเทศ พวกไวไว 
มามา เบียรสิงห เบียรลีโอ เราก็มีการจัดลานเบียรให และก็มีออกรานอาหาร
พื้นบาน นอกจากนี้ตอนจัดงานเวลาเดินผานรานคาตางๆในเขตเทศบาลก็มีน้ํา
ใหบริการริมขางทาง คอยรับแขกท่ีมาทองเท่ียว 
 

กรณีประเพณีการแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯระดับประเทศ ซ่ึงเทศบาลตําบลทา
ตูม จังหวัดสุรินทรเปนเจาภาพทุกป และตองใชงบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรมเปน
จํานวนมาก ซ่ึงตองขอความชวยเหลือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนการจัดประเพณีการแขงเรือ
ชิงถวยพระราชทานฯระดับประเทศในแตละคร้ัง “การจัดงานแขงเรือเราใชเงินประมาณ 3-4 ลาน
บาท แตงบของเทศบาลมีแค 800,000 บาท ก็เลยตองไปขอจากสปอนเซอรใหมากๆ พวกโตโยตา 
ทรูมูฟระดับประเทศ ก็จะใหการสนับสนุนและมีการต้ังเตนทโชวสินคา ถาเราไมไดภาคเอกชนมา
ชวย เราก็แย เพราะเราใชงบคอนขางสูง ” นางธิดารัตน ศาตะสมิต ปลัดเทศบาลตําบลทาตูม (2551) 
ใหความเห็นเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อใชในการดําเนินการจัดประเพณี
การแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯระดับประเทศ นอกจากนี้งานประเพณีดังกลาวยังชวยใหเศรษฐกิจ
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ในเขตเทศบาลดีข้ึน เพราะมีนักทองเท่ียวเปนจํานวนมากเขามาใชชีวิตอยูในเขตเทศบาลเปนจํานวน
หลายวัน 

ส่ิงท่ีคนพบจากการขอรับการสนับสนุนและการชวยเหลือจากภาคเอกชนของ
เทศบาลตําบลดานซายและเทศบาลตําบลทาตูมคือ ภาคเอกชนเหลานั้นจะอาศัยชองทางการจัด
ประเพณีผีตาโขนและประเพณีการแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯในการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
งบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อแลกกับการไดประชาสัมพันธรานคาหรือผลิตภัณฑ
ใหประชาชนไดทราบ แตหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีการจัดกิจกรรมดังท่ีกลาวมาน้ัน ก็
ยากท่ีจะใหภาคเอกชนใหการสนับสนุน เพราะข้ึนช่ือวาธุรกิจ ตองมีผลประโยชนแลกเปล่ียนกันใน
ลักษณะ Win-Win ในประเด็นนี้ผูวิจัยมองวา ภาคเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลควร
มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพราะหากผูประกอบการ
ตองการใหธุรกิจของตนดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ควรหันมาใสใจตอวิถีชีวิตของทองถ่ินท่ีธุรกิจเขาไป
ตั้งอยู เม่ือทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ก็ยอมสงผลตอธุรกิจของตน และตอการอยูดีมีสุข
ของประชาชนในทองถ่ินดวย เพราะฉะนั้นการเกื้อกูลกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
ภาคเอกชน รูปแบบการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ดังสุภาษิตไทยที่วาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่ง
ปา จึงมีสวนเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานเทศบาลและการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน 

3)  การสรางเครือขายความสัมพันธแบบการจางเหมา การจางเหมาในระดับทองถ่ิน
สามารถเกิดข้ึนไดระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรภาคเอกชน โดยที่หนวยงานท่ีตก
ลงหรือสัญญาวาจะดําเนินการจัดการกับปญหาหรือจัดบริการสาธารณะใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะมีบทบาทหลักในการลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบตอผลสําเร็จ (หรือความลมเหลว) ของ
งานท่ีจะเกิดข้ึน ในกรณีเชนนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําหนาท่ีเปรียบเสมือนผูวาจาง 
(Principal) ซ่ึงจะทําหนาท่ีกํากับดูแลใหหนวยงานผูรับเหมา (Contractor) ดําเนินการตามท่ีไดตกลง
กันไว (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550: 87) ผูวิจัยมองวาความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะท่ีเปนทางการ 
เปนการสรางความสัมพันธท่ีอาศัยความไดเปรียบจากการท่ีภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินงานไดดีและมีประสิทธิภาพมากกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขอจํากัดตางๆมากมาย 
ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองสุรินทร ท่ีประสบปญหาขยะลนเมืองและสถานท่ีกําจัดขยะเดิมของ
เทศบาลเมืองสุรินทรไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไดรับการตอตานจากชาวบานพื้นท่ีใกลเคียง 
ท่ีประสบปญหามลภาวะและน้ําเสีย ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงท่ีเคยใหความ
ชวยเหลือไดขอยกเลิกการใหบริการกําจัดขยะของเทศบาลเมืองสุรินทร ทําใหเปนวาระสําคัญของ
เทศบาลเมืองสุรินทรท่ีจะตองแกไขปญหาดังกลาวใหเปนผลสําเร็จใหจงได  
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นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา  
 

ปญหาการกําจัดขยะเปนปญหาอยางมากสําหรับเทศบาล พื้นท่ีท่ีเราใชเปนสถานท่ี
กําจัดขยะ เราก็ไปดูวาชาวบานเดือดรอนเร่ืองอะไร และควรแกไขใหเขาอยางไร
บาง ส่ิงท่ีเราทําอยูคือเราจัดคณะแพทย พยาบาลไปตรวจรักษาโรคและอํานวย
ความสะดวกในเร่ืองไฟฟาท่ีเขาขอ แตเราไมสามารถใชงบประมาณไปเอ้ือนอก
เขตของเราได  ท่ีมันมากมายเราก็ทําไมได ไมรูวาจะหาขอระเบียบขอไหนไปทํา 
เราจึงชวยเหลือไดแคเร่ืองเล็กๆ นอยๆ  
 

จากคํากลาวนี้เห็นไดชัดวาเทศบาลสุรินทรใหความสําคัญกับพื้นท่ีท่ีใชเปนสถานท่ี
กําจัดขยะ และใหความชวยเหลือชาวบานตามกําลังความสามารถท่ีเทศบาลสามารถกระทําได เพ่ือ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน แมวาจะเปนนอกเขตพื้นท่ีใหบริการของเทศบาลเมือง
สุรินทรก็ตาม 

ในประเด็นการกําจัดขยะของเทศบาลเมืองสุรินทรนั้น นายเกียรติศักดิ์ โชติกศิลป 
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาวเพิ่มเติมวา “ท่ีผานมานั้น เราไปท้ิงขยะนอกพ้ืนท่ี ไปไกลถึง
บุรีรัมย ทําใหเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก ตอนนี้เราก็จางเอกชนเพื่อไมใหมีขยะตกคาง การที่จะทํา
โครงการอะไร เราก็ตองมีการศึกษาดูกอน เพราะแตละโครงการใชเงินเปนจํานวนมาก”  ปจจุบัน
เทศบาลเมืองสุรินทรเปดโอกาสใหภาคเอกชนที่มีความเช่ียวชาญเขามาบริหารจัดการขยะแทน 
ตั้งแตกระบวนการเก็บ คัดแยก กําจัดและการใชประโยชนจากขยะ โดยใชโรงฆาสัตวเปนท่ีพักขยะ 
เพื่อปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง ในขณะท่ีสถานท่ีกําจัดขยะเดิมจะทําการแกไข ปรับปรุง 
พรอมกําจัดขยะโดยวิธีการสมัยใหมท่ีภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ เพื่อไมใหเกิดปญหาทางดาน
มลภาวะ ซ่ึงอาจสงผลตอความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี  

ผูวิจัยมองวาการจางเหมาภาคเอกชนในการดําเนินการแทนเทศบาลนั้น เปน
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเนนการบริหารงานในแบบมือ
อาชีพ  ทําใหปญหาการกําจัดขยะท่ีเ ร้ือรังมาอยางยาวนานสามารถแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยที่เทศบาลไมตองดําเนินการเอง เพราะการแกไขปญหาขยะของเทศบาลหลายๆ
แหง อาทิเชน เทศบาลนครระยองและเมืองพัทยา ตางก็จางเหมาเอกชนในการดําเนินการ
เชนเดียวกัน ทําใหเทศบาลเมืองสุรินทรสามารถดําเนินการดานกิจการสาธารณะอ่ืนๆที่เปน
ประโยชนกับประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี โดยท่ีไมตองกังวลถึงปญหาขยะลนเมืองดังเชนท่ี
ผานมา ในทางกลับกัน หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
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ภาคเอกชนดวยการจางเหมาเอกชนใหดําเนินการแทน ปญหาขยะก็ไมสามารถแกไขไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  (สํานักงานจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ, 2552) มีปริมาณขยะในเขตเทศบาลเปนจํานวนมาก เฉลี่ยวันละประมาณ 4 

ลูกบาศกเมตร และไมสามารถจัดหาที่สําหรับทิ้งขยะถาวรได เนื่องจากไดรับการตอตานจาก

ประชาชนในพื้นที่ หากเทศบาลตําบลคลองวาฬเปดโอกาสใหภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเขามา

บริหารจัดการขยะแทน ปญหาขยะลนเมืองก็จะไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรภาคเอกชน จึงมีความจําเปนอยาง

มากตอการเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

5.6.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธกับภาคเอกชน 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับภาคเอกชนทั้งใน

และนอกพื้นที่เขตความรับผิดชอบ สรางประโยชนอยางมากกับการบริหารงานทองถิ่น ผูวิจัย

สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) สรางความเขมแข็งใหกับภาคเอกชนในพื้นที่กับการเขามามีสวนรวมกับในการ

ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ รวมกับเทศบาล สงผลใหกลุมองคกรภาคเอกชนสามารถบริหาร

จัดการตนเองไดเปนอยางดี 

2) เทศบาลไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ใน

การจัดกิจกรรมหรือดําเนินโครงการตางๆ ทําใหประหยัดงบประมาณของเทศบาลไดเปนจํานวน

มาก สงผลใหสามารถนํางบประมาณไปใชในการบริการสาธารณะที่เปนประโยชนตอประชาชนใน

พ้ืนที่ไดมากขึ้น 

3) สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการสาธารณะของเทศบาลที่ไม

ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากขอจํากัดในการดําเนินการและขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การ

จางเหมาภาคเอกชนซึ่งมีความชํานาญและประสบการณมากมาย จึงมีสวนสําคัญในการแกไขปญหา

ดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับภาคเอกชน 

ถึงแมวาจะสรางคุณประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตหาก

พ่ึงพาความสัมพันธดังกลาวมากจนเกินไป อาจสงผลกระทบตอศักยภาพดานการบริหารจัดการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากหากไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนที่เปน

เครือขายกันดังเชนที่ผานมา ยอมกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้หากตองการใหกิจกรรมหรือโครงการมีการดําเนินการไดอยางมี
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ประสิทธิภาพเหมือนชวงท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจําเปนตองจัดสรรงบประมาณจากสวนอ่ืนเพื่อมาชดเชยสวนดังกลาวท่ีไมไดรับจาก
ภาคเอกชน  สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูญเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาทองถ่ินในสวน
อ่ืนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรลดการพ่ึงพาจาก
ภาคเอกชนใหนอยลง และจําเปนตองเรงสรางวินัยทางการคลัง โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี 
เพื่อใหสามารถจัดเก็บภาษีไดเต็มเม็ดเต็มหนวยมากยิ่งข้ึน ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับภาคเอกชน ผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองสรางความสัมพันธ
ดังกลาวใหมีความสมดุล เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานขององคปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินท้ัง 9 แหง ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนตัวแบบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
ภาคเอกชน ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.5  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร

ภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 

 
กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

องคกรภาคเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนความสัมพันธท้ังในลักษณะแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ กลาวคือ ความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น เปนความรวมมือท่ีใหความสําคัญ
กับการใชเอกสารทางราชการและการมีลายลักษณอักษร เชน การทําหนังสือเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในการทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อใชเปนหลักฐาน
สําหรับภาคเอกชน ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนทางการนั้น  สวนใหญเปนความสัมพันธใน
ลักษณะสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกเทศมนตรี ซ่ึงมีความสัมพันธอันดีกับภาคเอกชน ยอม
สงผลใหการขอความชวยเหลือตางๆ สะดวกมากยิ่งข้ึน การที่ เทศบาลจะพัฒนาและบริการ
สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ทุกภาคสวนในสังคมตองเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนและ
กระบวนการ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชน ซ่ึงมีศักยภาพสูงกวาภาคสวนอ่ืนๆในสังคม ควรยึดหลัก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

เกิดเครือขายความสัมพันธแบบปฏิบัติการ   เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตองการรวมกัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินให

การสนับสนุนและชวยเหลือดานอุปกรณเครื่องมือ บุคลากรรวม

ไปถึงองคความรูตางๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตนเองของกลุมผูประกอบการภาคเอกชน ในขณะท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือทางดาน

ภาคเอกชนนอกเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

เกิดเครือขายความสัมพันธแบบเก้ือกูลกัน ภาคเอกชนใหความ

ชวยเหลืองบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนิน

กิจกรรมหรือโครงการซึ่งตองใชงบประมาณในการดําเนินการ

คอนขางสูง ในขณะท่ีภาคเอกชนไดประชาสัมพันธรานคาหรือ

ผลิตภัณฑใหประชาชนไดทราบ เกิดการแลกเปล่ียนผลประโยชน

ซึ่งกันและกันในลักษณะ win‐win solution 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ โดย

ปราศจากขอจํากัดในดานงบประมาณ เพราะภาคเอกชนใหการสนับสนุนและ

ชวยเหลือเปนอยางดี ทําใหประชาชนในทองถ่ินไดรับบริการสาธารณะและ

ไดรับการแกไขปญหาโดยท่ัวถึง สงผลตอการอยูดีมีสุขของประชาชนใน

ทองถ่ิน และเมื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเมื่อน้ันจะเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากยิ่งขึ้น  ทําใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน 
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คุณธรรมและตองมีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เปนอยาง
มาก เพราะหากผูประกอบการตองการใหธุรกิจของตนดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ควรหันมาใสใจตอวิถี
ชีวิตของทองถ่ินท่ีธุรกิจเขาไปต้ังอยู เม่ือทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ก็ยอมสงผลตอธุรกิจ
ของตน และตอการอยูดีมีสุขของประชาชนในทองถ่ินดวย นอกจากน้ีความชํานาญในการ
ดําเนินงานของภาคเอกชน ก็มีสวนชวยเหลือการบริการสาธารณะและการแกไขปญหาของเทศบาล
ในลักษณะของการจางเหมาเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน ความสัมพันธดังกลาว
เสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี  
นอกจากนี้ผูวิจัยมองวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตบทบาทการดําเนินการของผูบริหาร
ทองถ่ินควรมีลักษณะของนักประสานงานสิบทิศ ในการระดมทุนจากภาคเอกชนในหลายๆพื้นท่ี 
เพื่อใหเขามาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อท่ีจะนํางบประมาณสวนนั้นไปดําเนินการดานกิจการ
สาธารณะ  เพื่อแกไขปญหาและสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางเต็มท่ี 
เพราะฉะน้ันการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับภาคเอกชน จึง
เปนส่ิงท่ีสําคัญตอประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลและการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน 

 

5.7  การสรางเครือขายความสัมพันธกับนักการเมอืงหรือพรรคการเมืองระดับชาติ 
 
เปนท่ีทราบกันดีวา นักการเมืองและพรรคการเมืองระดับชาติไดเขามาแทรกแซง ควบคุม

กลไกภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนการสงตัวแทนของตนเองหรือใหการ
สนับสนุนกลุมการเมืองลงสมัครรับเลือกต้ังในระดับทองถ่ิน ซ่ึงสวนใหญมาจากกลุมผลประโยชน
ในระดับพื้นท่ี ไมวาจะเปนผูรับเหมา นักธุรกิจ มาเฟยทองถ่ิน เปนตน ในการเขาไปบริหารงานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือการสรางระบบอุปถัมภแบบใหม เพื่อรองรับและแสวงหา
ผลประโยชนเพื่อกลุมตนเอง เพราะกลุมบุคคลเหลานี้คอนขางทรงพลังท้ังกําลังอํานาจและกําลังเงิน 
ซ่ึงรูปแบบดังกลาวนี้มีแนวโนมท่ีจะนําไปสูการผูกขาดทางการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
เพื่อใหเกิดความเบ็ดเสร็จทางอํานาจในการบริหารจัดการในทองถ่ิน (อัชกรณ วงศปรีดี, 2551: 151-
152)  

จากคํากลาวขางตนทําใหทราบวาในปจจุบัน การเมืองระดับชาติไดเขามาของเกี่ยวกับ
การเมืองในระดับทองถ่ินมากข้ึน จึงปฏิเสธไมไดเลยวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกแทรกแซง 
ควบคุมจากนักการเมืองระดับชาติหรือพรรคการเมืองระดับชาติไมทางใดก็ทางหนึ่ง  เพราะฉะน้ัน
จึงอยูท่ีบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละแหงวา จะสรางเครือขายความสัมพันธกับ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติเหลานั้นอยางไร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
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บริหารงานทองถ่ิน จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินของเทศบาลกลุมตัวอยาง พบวา 
เทศบาลสวนใหญมีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวพันกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ โดย
เปนความสัมพันธแบบไมเปนทางการ ในลักษณะของความสัมพันธสวนตัวของนายกเทศมนตรีกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือพรรคการเมืองท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีเทศบาล ซ่ึงมีรายละเอียดของ
การสรางความสัมพันธดังตอไปนี้ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายกเทศมนตรี คือ นายจารุวัฒน บุญเพ่ิม มีความสัมพันธกับ
นักการเมืองระดับชาติแบบสวนตัว เนื่องจากมีพี่เขยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 
(Partylist) พรรคพลังประชาชน (ในขณะน้ัน) แตก็ไมไดเขามาแทรกแซงการทํางานของนาย
จารุวัฒนแตอยางใด “ไมคอยไดเจอกัน คืออยูกันคนละฝาย ทํางานกันคนละฝาย เขาเปนนักการเมือง
ก็จริง แตก็ไมมีอํานาจท่ีจะมาเก้ือหนุนเรา” นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ (2551) ใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีไมไดถูกแทรกแซงหรือการไดรับความ
ชวยเหลือจากนักการเมืองระดับชาติแมวาจะมีความสัมพันธสวนตัวท่ีดีก็ตาม ตลอดจนนักการเมือง
ระดับชาติคนอ่ืนในจังหวัดกาฬสินธุ ก็ไมปรากฏวานายจารุวัฒน บุญเพ่ิมจะมีความสนิทสนมกับ
ใครเปนพิเศษ จากคํากลาวขางตนพอจะอนุมานไดวาบทบาทของนายจารุวัฒน บุญเพิ่มมีการวางตัว
เปนกลางทางการเมือง ไมแสดงออกวามีความสัมพันธแนบแนนกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติเปนพิเศษ ซ่ึงสงผลดีกับการท่ีจะสามารถเขารวมทํางานไดกับทุกฝาย 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย นายกเทศมนตรี คือ นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย อดีตนายแพทยซ่ึง
ทํางานในพื้นท่ีมานาน ชาวบานเห็นผลงานจากการดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
บุรีรัมยท่ีรับผิดชอบดานสาธารณสุขท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ทําใหไดรับการผลักดันจาก
สมาชิกกลุมกลุมกาวใหมใหสูศึกชิงตําแหนงนายกเทศมนตรี ท้ังท่ีไมไดเปนหัวหนากลุมแตอยางใด 
หรืออาจเรียกวา “นายกนอมินี” ก็ไมผิด นอกจากนี้กลุมกาวใหม ซ่ึงเปนกลุมการเมืองทองถ่ินมีสาย
สัมพันธอันดีกับนักการเมืองระดับชาติตระกูลชิดชอบมาอยางยาวนาน อิทธิพลของตระกูลดังกลาว
จึงไดเขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย   

นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) กลาววา 
 
เปนความสัมพันธสวนตัว อยางเชนไหววานทํางานใหเขาบาง เราก็ทํางานใหเขา
บาง จะเปนลักษณะอยางนี้มากกวา  กับ สส  นั้น งานในพ้ืนท่ีเราก็ทํางานใหเขา
สวนนักการเมืองระดับประเทศ เราก็ไหววานเขาบาง ใชระบบพึ่งพากัน เกี่ยวกับ
เร่ืองการอํานวยความสะดวกดานตางๆ ผมมีความสัมพันธกับบุคคลเหลานั้นใน
นามสวนตัว มากกวาท่ีจะทําในนามองคกร ระดับองคกรไมมีเลย 
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นายแพทยวิกรม สมจิตตอารีย ใหความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับ
นักการเมืองระดับชาติซ่ึงเปนความสัมพันธแบบเปนสวนตัวบนพื้นฐานการแลกเปล่ียน
ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน แมวาจะเปนการสรางความสัมพันธในลักษณะสวนตัว แตเปน
ประโยชนอยางยิ่งกับการบริหารงานเทศบาล โดยท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับประโยชนจากการ
อํานวยความสะดวกตางๆ ของนักการเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดึงงบประมาณเพ่ือมา
พัฒนาทองถ่ิน ในขณะท่ีนักการเมืองระดับชาติไดรับความชวยเหลือจากเทศบาลเมืองบุรีรัมยในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นผลงานและ
สรางคะแนนนิยมไดเปนอยางดี  “เรามองวาเราเปนหนวยงานของรัฐท่ีใหบริการ เพราะฉะนั้นการ
ชวยเหลือก็จะตองอยูในขอบเขตของอํานาจหนาท่ี เชน ส่ิงไหนท่ีอํานวยความสะดวกเขาไดโดยไม
นาเกลียด เปนไปตามข้ันตอน ก็ยอมรับได แตถาเปนเร่ืองอ่ืนท่ีไมถูกตองก็ไมเคยใหความชวยเหลือ”  
นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) ใหความเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานท่ีสําคัญของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมยในการท่ีจะใหความชวยเหลือนักการเมืองระดับชาติ โดยยึดหลักความถูกตอง
และธรรมาภิบาล 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด นายกเทศมนตรี คือ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นับวาเปนบุคคลท่ีมี
อิทธิพล และกวางขวางเปนอยางมาก ไมเฉพาะแตในจังหวัดรอยเอ็ดเทานั้น แตหากยังรวมถึง
ระดับชาติ เนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธสวนตัวกับนักการเมืองและพรรคการเมือง
ระดับชาติหลายคน เพราะนายบรรจง โฆษิตจิรนันทเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
รอยเอ็ด สังกัดพรรคชาติไทย และเปนอดีต ส.ส. กลุม 16 ซ่ึงมีสมาชิกคนสําคัญๆ ท่ีมีช่ือเสียงของ
แวดวงการเมือง เชน นายเนวิน ชิดชอบ นายสวัสดิ์ อมรวิวัฒน ฯลฯ นอกจากนี้นายบรรจงยังเปน
เพื่อนสนิทของนายอนุรักษ จุรีมาศ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงจากพรรคชาติไทย และมีศักดิ์เปน
พี่เขยของนายอนุรักษอีกดวย ทําใหความสัมพันธระหวางนายบรรจง โฆษิตจิรนันท ในฐานะ
ผูบริหารทองถ่ินของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กับนายอนุรักษ จุรีมาศ  ในฐานะสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรซ่ึงรับผิดชอบพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีความแนนแฟนมากยิ่งข้ึน สงผลใหไดรับการ
พิจารณางบประมาณจากโครงการท่ีเสนอไปยังกระทรวงตางๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  
 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาววา  
 
ความสัมพันธกับนักการเมืองชวยไดมากเลย คือ สมัยกอนยังไมมีการกระจาย
อํานาจที่ชัดเจนแบบนี้ เร่ืองงบประมาณหรือเร่ืองอะไรตางๆเพ่ิงมาชัดเจนเม่ือป 45  
กอนหนานี้ เราตองอางอิง เราตองอาศัย สส ในพื้นท่ีหรือรัฐมนตรี ซ่ึงจะขอ
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งบประมาณมาให ในชวงท่ีผมเปนนายกเทศมนตรีใหมในป 38 นั้น ส่ิงท่ีทําให
สมัยท่ีสองผมไมมีคูแขงเลย คือผมมีโครงการพัฒนาบึงพลาญชัย ซ่ึงไดรับ
งบประมาณจากพรรคชาติไทย ซ่ึงเปนรัฐบาลในขณะน้ัน เราตองอาศัยจาก
งบประมาณเหลานี้ เพราะวาใชเงินจํานวนมากเหลือเกิน ลําพังเราไมไหว การ
ทํางานทองถ่ินมันตองอาศัยการประสานงาน นายกตองเปนคนประสานงานท่ีดี 
ตองมีเครือขายมาก ตองมีเพื่อนฝูงเยอะ เพราะฉะน้ันถาใครมีเครือขายมาก ก็จะมี
โอกาสที่ดีกวาท่ีจะขอความชวยเหลือหรือการประสานงาน การเช่ือมโยง ผมวามัน
มากกวา คนท่ีมีพรรคพวกนอย มีเครือขายนอย ก็ไปไกลไมได ทํางานใหญลําบาก 

 
นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) ใหความเห็นในประเด็นเดียวกันนี้ไว

วา 
 

ของเราคอนขางจะโชคดี ถาเทียบกับเมื่อกอน อยางทานอนุรักษ จุรีมาศ  ทานก็เปน
เพื่อนกับทานนายกบรรจง แลวผลงานตางๆท่ีเราไดมานั้น จะมาในลักษณะการ
ชวยเหลือจากที่อ่ืน อยางเชน การพัฒนาขุดลอกคูคลอง เราก็ไดจากกรมพาณิชย
นาวี  โดยท่ีทานอนุ รักษ เปนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  อยู  
งบประมาณก็ผานกรมชลประทาน กรมตางๆ ในลักษณะนี้ ก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ
สัตวน้ํา เปนแหงท่ีสองของประเทศท่ีคูกับบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี เปน
งบประมาณท่ีทานอนุรักษจัดสรรมา เพราะฉะน้ันของเราคอนขางจะโชคดีกวาท่ี
อ่ืน เมืองรอยเอ็ดไมส้ินคนดี รัฐมนตรีคอนขางท่ีจะลงมาชวยพัฒนาบานเมือง 
 
จากคํากลาวขางตน ผูวิจัยมองวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับประโยชนอยางมากจากการที่มี

ความสัมพันธอันดีกับนักการเมืองและพรรคการเมืองระดับชาติ ความสัมพันธดังกลาวเกิดข้ึนจาก
ความสัมพันธสวนตัวของนายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับนาย
อนุรักษ จุรีมาศ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงจากพรรคชาติไทย ซ่ึงนายบรรจงใชความสัมพันธ
ดังกลาวในการดึงงบประมาณตางๆ จากกระทรวงที่นายอนุรักษ จุรีมาศเปนรัฐมนตรี ทําใหเกิดผล
งานโดดเดนมากมาย อาทิเชน การพัฒนาบึงพลาญชัยท่ีเปนสัญลักษณของจังหวัดรอยเอ็ดใหเปน
สวนสาธารณะท่ีประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ดไดใชประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆมากมาย 
รวมถึงการสรางพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองจากบึงฉวากของจังหวัด
สุพรรณบุรี เปนตน โครงการตางๆเหลานี้สงผลใหการเลือกต้ังในแตละคร้ัง กลุมการเมืองของนาย
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บรรจงไมมีคูแขงขันและไดรับเลือกต้ังเขามาบริหารงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมาอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ความมุงม่ันและต้ังใจของนายกเทศมนตรียังทําใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนเทศบาลท่ีมี
ความนาอยูอยางยั่งยืนและไดรับรางวัลตางๆจากองคกรท่ีไดรับความนาเช่ือถือ อาทิเชน รางวัลการ
บริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และรางวัลพระปกเกลา เปนตน  

เทศบาลเมืองสุรินทร นายกเทศมนตรี คือ นายสมชาย เกียรติคุณรัตน อดีตเภสัชกรชื่อดังใน
จังหวัดสุรินทร ซ่ึงทํางานการบริการสังคมมาอยางยาวนาน ทําใหมีความคุนเคยและเปนท่ีช่ืนชอบ
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทรเปนอยางดี การท่ีเปนคนท่ีมีช่ือเสียงและมีประวัติท่ีดี ทํา
ใหไดรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร และมีความสัมพันธอันดีกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดสุรินทร สังกัดพรรคไทยรักไทย ซ่ึงเปนรัฐบาลในขณะน้ัน  

นายสมชาย เกียรติคุณรัตน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา 
 
การเลือกต้ังป 47 เราใชช่ือกลุมไทยรักไทย พอมีปญหาในเร่ืองการเมืองระดับชาติ  
เราก็เปล่ียนมาใชช่ือวา กลุมรักษสุรินทร กลุมไทยรักไทยเปนช่ือกลุมท่ีไมสงวน
ลิขสิทธ์ินะ เพราะเราเปนสมาชิกของพรรคไทยรักไทยอยูแลว หลังจากท่ีไทยรัก
ไทยประสบปญหาเราก็ไมสามารถใชช่ือนี้ได เนื่องจากวาถูกเพิกถอนสิทธ์ิ การท่ี
สังกัดพรรคไทยรักไทยก็สามารถเช่ือมโยงกันได ชูชัย เกษม รูจักกันหมด แตถา
ถามนะวันนี้ตางคนตางไปอยูกันคนละพรรค มันก็ตอบไมไดหรอกนะครับวา  
สัมพันธภาพสวนตัวมันก็ไมเทาไหรหรอก แตคนหนึ่งไปอยูพรรครัฐบาล คนหนึ่ง
ไปอยูพรรคฝายคาน มันก็เลยแปลกๆ 

 
นายสมชาย เกียรติคุณรัตน ใหความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางกลุมการเมือง

ทองถ่ินกับพรรคการเมืองระดับชาติ ซ่ึงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธอยาง
เดนชัดกับนักการเมืองและพรรคการเมืองระดับชาตินั้นมีผลท้ังในทางบวกและทางลบ กลาวคือหาก
นักการเมืองและพรรคการเมืองระดับชาติเปนพรรครัฐบาลก็จะไดรับการชวยเหลือในการดึง
งบประมาณเพ่ือมาใชในการพัฒนาทองถ่ินไดรวดเร็ว และเปนการประหยัดงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการดึงงบประมาณอุดหนุนท่ีนอกเหนือจากงบประมาณท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดเก็บไดเอง ทําใหมีผลงานเปนรูปธรรมชัดเจน แตในทางกลับกันหากนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองระดับชาติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธดวยนั้นไมใชพรรค
รัฐบาล การไดรับการพิจารณางบประมาณก็จะเสียเปรียบ ทําใหผลงานหรือโครงการตางๆ ไมมี
ความโดดเดน อาจสงผลกระทบตอฐานคะแนนนิยมไดในอนาคต 
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เทศบาลเมืองเขาสามยอด นายกเทศมนตรี คือ นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา มีความเปน
กลางทางการเมือง เทศบาลเมืองเขาสามยอดจึงเปนเอกเทศไมข้ึนตรงตอนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติ  แตก็ยังมีความสัมพันธกันอยูบางและไมปรากฏวานางสาวสายใจมี
ความสัมพันธกับบุคคลใดเปนพิเศษ  

นายณรงค ศรีธรรมา ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด (2551) กลาววา  
 

ส.ส. ในพื้นท่ีใหการสนับสนุนทองถ่ินคอนขางดี คนเกาก็จะมีคุณพงษศักดิ์ วร
ปญญา เพราะแกอยูเขตน้ี สวนมาก ส.ส. ไมคอยรับผิดชอบขามเขตหรอก การเมือง
ลพบุรี 3-4  สมัยท่ีผานมาหลากหลายกลุม มีท้ังชาติไทย  ประชาธิปตย ตอนหลังมา
เหลือสอง ไทยรักไทยกับประชาธิปตย และมาผูกขาดเปนไทยรักไทย คร้ังลาสุด
หลากหลายอีกแลว มีชาติไทยเขามาดวย คนลพบุรียึดตัวบุคคล 

 
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงสภาพการเมืองในจังหวัดลพบุรีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา และอาจสงผลตอการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลเมืองเขาสามยอดกับ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีท่ีเทศบาลเมืองเขาสามยอดต้ังอยู 
ถึงแมวาความสัมพันธดังกลาวนั้นจะไมแนนแฟนเหมือนกับพื้นท่ีอ่ืนๆ แตก็ทําใหเทศบาลเมืองเขา
สามยอดสามารถทํางานรวมกับทุกกลุมการเมืองหรือทุกฝายไดเปนอยางดี 

เทศบาลตําบลดานซาย นายกเทศมนตรี คือ นายสันติภาพ เช้ือบุญมี มีความเปนกลาง
ทางการเมือง แตก็ยังมีความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติอยูบาง โดยท่ีนายสันติภาพ เช้ือบุญมี 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) ใหเหตุผลถึงความสัมพันธนี้วา “อยูการเมืองตองมี
พรรคพวก ไมมีใครเลนการเมืองแลวอยูเดี่ยวๆไดหรอก” และดวยนายสันติภาพเปนบุตรของนาย
สะดวก เช้ือบุญมี อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลย ซ่ึงมีบารมีอยางมากในจังหวัดเลย จึง
หลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองมีความสัมพันธแบบสวนตัวกับนักการเมืองในจังหวัดเลยท่ีเคยรวมงานหรือ
ใหการนับถือนายสะดวก แตก็ไมปรากฏวานายสันติภาพมีความสัมพันธกับบุคคลใดเปนพิเศษ และ
ไมไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติแตอยางใด แมวาพื้นท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยูในจังหวัดเลย ท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคพลังประชาชน (ในขณะน้ัน) ทุกเขต
เลือกตั้งท่ัวท้ังจังหวัดก็ตาม  “ผมวาการเมืองตองชวยเหลือกัน Win-Win นอกจากชวยเหลือเร่ืองวัสดุ
อุปกรณตางๆแลว ก็เคยมาขอใหเปนคะแนนเสียงบาง ผมก็ใหการชวยเหลือในนามสวนตัว ผมรัก
ใครก็รักเปนการสวนตัว” นายสันติภาพ เช้ือบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย (2551) 
กลาวถึงการสรางความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติท้ังลักษณะแบบเปนทางการและไมเปน
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ทางการ กลาวคือ ความสัมพันธแบบเปนทางการน้ัน นักการเมืองระดับชาติมาติดตอขอความ
ชวยเหลือกับเทศบาลตําบลดานซายในนามองคกร ในขณะท่ีแบบไมเปนทางการนั้น นักการเมือง
ระดับชาติมาขอความชวยเหลือนายสันติภาพ เช้ือบุญมีในนามบุคคล เปนความสัมพันธแบบสวนตัว 
ซ่ึงก็เปนในลักษณะของการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 

เทศบาลตําบลทาตูม นายกเทศมนตรี คือ นายสิรินเทพ รวมพัฒนา มีเครือญาติเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทรหลายคน เพราะตระกูลรวมพัฒนาเปน
ตระกูลเกาแกและมีบทบาทสําคัญตอการเมืองจังหวัดสุรินทรมาอยางยาวนาน  การสราง
ความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติมีท้ังในลักษณะแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ 
แตสวนใหญจะเปนในลักษณะไมเปนทางการมากกวา นางธิดารัตน ศาตะสมิต ปลัดเทศบาลตําบล
ทาตูม (2551) กลาววา “ความสัมพันธมีท้ังแบบการรวมงาน การประสานงานและก็แบบสวนตัว 
เพราะท่ีทาตูมเขาจะอยูกันเปนพี่นอง คือ สส ก็เปนพี่ชายทานนายก ทานก็สนิทกัน ทานยรรยงเปน
อา สวนมากก็จะสนิทกัน สนิทท้ังในนามสวนตัวและในนามเทศบาล”  “การขอความชวยเหลือถา
ระดับสูงหนอยตองหาผูใหญ ก็ใหทานประสานให ทานก็ไมไดมาขอความชวยเหลืออะไร มันก็จะ
เปน step ทางการเมืองกันไป ประสานงานรวมมือกันทํางานในพ้ืนท่ี” นายสิรินเทพ รวมพัฒนา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูม (2551) อธิบายถึงการใชความสัมพันธลักษณะสวนตัวในการ
ขอความรวมมือกับนักการเมืองระดับชาติ ในการดําเนินการภารกิจท่ีนอกเหนือขอบเขตของ
เทศบาล รวมไปถึงการประสานความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพ่ือประชาชน
ในพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลทาตูมใหอยูดีมีสุข 

เทศบาลตําบลเสิงสาง นายกเทศมนตรี คือ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ มีความสัมพันธอัน
ดีกับนักการเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งนางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึง รับผิดชอบพื้นท่ี เขตเทศบาลตําบลเสิงสางและเปนอดีต
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเสิงสางหลายสมัย ทําใหนางจิตรวรรณมีความผูกพันและเกี่ยวของกับ
เทศบาลตําบลเสิงสางท้ังในลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเสิงสาง (2551) กลาววา “อดีตนายกเทศมนตรีซ่ึงปจจุบันดํารง
ตําแหนงเปน สส ใหความรวมมือในการประสานงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน”  “สส จิตร
วรรณ หวังศุภกิจโกศล ไดจัดสรรงบประมาณในดานโครงสรางพื้นฐานมาให”  นางวรรณภา ร.ฤทธ์ิ
บุญ ปลัดเทศบาลตําบลเสิงสาง (2551) ใหความเห็นในประเด็นเดียวกันนี้ นอกจากนี้นางวรรณภา  
ยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา “มีการใหขอมูลปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือขอ
ความรวมมือประสานงบประมาณแกไขปญหาความเดือดรอน เชน ภัยน้ําทวม ภัยแลง เบ้ียผูสูงอายุ 
เปนตน” จากคํากลาวนี้ทําใหทราบวาการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลตําบลเสิงสางกับ
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นักการเมืองระดับชาตินั้น เปนไปในลักษณะเกื้อกูลกันและแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
ทางเทศบาลตําบลเสิงสางไดประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ในขณะที่นักการเมืองระดับชาติไดรับทราบขอมูลความเดือดรอนของประชาชน
จากเอกสารท่ีทางเทศบาลตําบลเสิงสางรวบรวมไว ซ่ึงความสัมพันธในลักษณะน้ีทําใหเกิดการ
แกไขปญหาทองถ่ินรวมกัน เพื่อบรรเทาความทุกขรอนของประชาชน และการสนองตอบความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

เทศบาลตําบลสําโรงทาบ นายกเทศมนตรี คือ นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ มีความเปนการ
ทางการเมือง สามารถเขาไดกับทุกกลุมการเมือง แตจะมีความสัมพันธกับนักการเมืองจากพรรค
พลังประชาชน (ในขณะน้ัน) เปนพิเศษ เนื่องจากเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี
เขตเทศบาลตําบลสําโรงทาบ  

นายทศพล สุรพงษพวิัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ (2551) กลาววา 
 

ผมคอนขางเปนกลางทางการเมือง สามารถเขาไดกับทุกฝาย เขาไดหมด ไมตองไป
มีพรรคหรอกครับ  มีแตพวก  เปนพวกกันหมด  เพราะการเมืองทุกระดับตองมี
พวก  ถึงจะเลนการเมืองได อยาไปสรางศัตรู ผมสรางเครือขายกับนักการเมือง
ระดับชาติไดเปนอยางดีผมสนิทกับ สส มานิตย สังขพุม และ สส ยรรยง รวม
พัฒนา พรรคพลังประชาชน 
 
นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะกลาวถึงความสามารถในการสรางเครือขายกับนักการเมือง

ระดับชาติไดเปนอยางดี รวมถึงการวางตัวท่ีสําคัญสําหรับวงการการเมือง ซ่ึงตองไมสรางศัตรู 
เพราะศัตรูในวันนี้อาจเปนพรรคพวกเดียวกันในวันขางหนาอาจเปนได  

เทศบาลตําบลสําโรงทาบไดรับประโยชนจากการสรางความสัมพันธกับนักการเมือง
ระดับชาติ โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวของนายกเทศมนตรี ทําใหไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ลงพื้นท่ีเปนจํานวนมาก นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ
(2551) อธิบายถึงข้ันตอนการดําเนินการเสนอโครงการไววา  “เราทําโครงการผานจังหวัด และฝาก
สําเนาให สส ไป ทานก็นําไปดําเนินการให โครงการลงมาเยอะเลยครับ เปนโครงการพื้นฐานลงมา 
อยางเชน ขอถนน ขุดลอกคลอง ก็ผานงบอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษของกรมสงเสริมฯ โดยผาน
ทาง สส ถาผาน สส จะงายกวาเราไปขอจากกรมโดยตรง”  จากคํากลาวนี้ทําใหเห็นวาหากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ ท้ังใน
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ลักษณะท่ีเปนทางการและไมเปนทางการแลวนั้น ก็จะสรางโอกาสในการเสนอโครงการและไดรับ
การพิจารณาไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

จากการท่ีเทศบาลตําบลสําโรงทาบไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือทําโครงการตางๆ
มากมายนั้น ทางเทศบาลใหเกียรติแกนักการเมืองระดับชาติท่ีเอ้ือเฟอโครงการตางๆเหลานั้น เพื่อให
ประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบ “ผมพยายามพูดใหชาวบานฟงเสมอวา โครงการน้ีเปนโครงการท่ี
ผลักดันโดย สส เวลาเราประชุมชาวบาน เราก็จะใหเกียรติคนท่ีชวยผลักดันลงมา และบางทีเราก็ให
เกียรติเขาตรงท่ีวา เม่ือทําโครงการกอสรางเสร็จ ก็ทําพิธีเปดและใหเขามาเปนประธานหนอย เปน
การใหเกียรติกันเทานั้นเอง” นายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ
(2551) ใหความเห็นเกี่ยวกับการใหเกียรตินักการเมืองระดับชาติ ผูวิจัยมองวา เปนการไดประโยชน
ของท้ังสองฝาย หรือ Win-Win Solution กลาวคือ ทางนักการเมืองระดับชาติไดผลงานและไดรับ
ความชื่นชมจากประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงสงผลตอฐานคะแนนนิยมที่จะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต 
ในขณะท่ีเทศบาลตําบลสําโรงทาบนอกจากไดผลงานแลว โครงการตางๆเหลานั้นยังเปนการแกไข
ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน  ทําใหประชาชนไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอน ตลอดจน
เทศบาลยังไดรับความนิยมและความศรัทธาจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสําโรงทาบเพิ่มมาก
ข้ึน เพราะฉะน้ันการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลตําบลสําโรงทาบกับนักการเมือง
ระดับชาติจึงเปนไปในลักษณะแลกเปล่ียนผลประโยชนและไดรับผลประโยชนกันท้ังสองฝาย โดย
ท่ีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติไมไดเขามาแทรกแซงการบริหารงานของเทศบาลตําบล
สําโรงทาบแตอยางใด สอดคลองกับ Svara (2001: 176-183) แหงมหาวิทยาลัย North Carolina State 
ท่ีกลาวไววาการเมืองและการบริหารไมสามารถแยกออกจากกันได และจะอยูในรูปแบบของการ
เกื้อกูลกันท่ีเนนการพึ่งพาซ่ึงกันและกันในบทบาทท่ีแตกตางกัน และยอมรับในความอิสระซ่ึงกัน
และกันปราศจากการแทรกแซง โดยท่ีการเกื้อกูลกันนั้นจะรับรูคุณคาซ่ึงกันและกัน 

นอกจากนี้ ตระกูล มีชัย (คมชัดลึก, 2551) ใหความเห็นในประเด็นการสรางความสัมพันธ
ระหวางนักการเมืองระดับทองถ่ินและนักการเมืองระดับชาติไววา  เครือขายการเมืองระดับชาติกับ
การเมืองระดับทองถ่ินมีมิติของความพัฒนาที่นาสนใจ หากนักการเมืองทองถ่ินไมมีความสัมพันธ
กับนักการเมืองระดับชาติจะอยูลําบาก แตถาสัมพันธกันจะสามารถดึงหมวดเงินอุดหนุนจาก
สวนกลางมายังทองถ่ินได การเมืองท่ีเอ้ือประโยชนกันนี้เปนการเหนี่ยวร้ังการกระจายอํานาจ ผูวิจัย
มองวาหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติก็จะไดรับการชวยเหลือและประสานงานในการดึงงบประมาณเพ่ือมาใชในการพัฒนา
ทองถ่ินไดอยางรวดเร็ว เปนความสัมพันธในลักษณะการอุปถัมภแบบไทย ในขณะเดียวกัน หาก
ความสัมพันธดังกลาวส้ินสุดลง การไดรับการชวยเหลือและการอํานวยความสะดวกในการ
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ประสานงบประมาณก็ส้ินสุดลงดวยเชนกัน หรือในกรณีท่ีนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธดวยนั้นไมใชพรรครัฐบาล การไดรับการ
พิจารณางบประมาณก็จะเสียเปรียบ ดวยเหตุนี้การเปนกลางทางการเมืองอาจเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะ
สามารถเขารวมทํางานไดกับทุกฝาย เพราะฉะน้ันอยูที่บทบาทของผูบริหารทองถ่ินวาจะสราง
เครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติอยางไร  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทองถ่ิน 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับนักการเมืองหรือ
พรรคการเมืองระดับชาติ ถึงแมวาจะสรางคุณประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตหากความสัมพันธนั้นมีมากจนเกินไปจะกอใหเกิดความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ ผูอุปถัมภคือนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ ในขณะท่ีผูอยูใตอุปถัมภคือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติจะเขามาแทรกแซงควบคุม
กลไกในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากยิ่งข้ึน กอใหเกิดความเบ็ดเสร็จทางอํานาจในการบริหาร
จัดการในทองถ่ิน ปญหาดังกลาวยอมสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน 
ตลอดจนสงผลเสียตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ดวยเหตุนี้การสรางเครือขาย
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ  
ผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองสรางความสัมพันธดังกลาวใหมีความสมดุล เพื่อประโยชนสูงสุดในการ
บริหารงานทองถ่ิน 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินท้ัง 9 แหง ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนตัวแบบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองระดับชาติ ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.6  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับนกัการเมือง

หรือพรรคการเมืองระดับชาติ 
 
กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาตินั้น  เปนความสัมพันธท้ังในลักษณะแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ แตจะเปนในลักษณะแบบไมเปนทางการมากกวา กลาวคือ ความสัมพันธแบบ
ไมเปนทางการน้ัน เปนการสรางความสัมพันธแบบเปนสวนตัวของนายกเทศมนตรี ซ่ึงเปนผูบริหาร
สูงสุดของเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ ซ่ึงกํากับดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีเขต
เทศบาลน้ันๆ ทําใหเกิดความใกลชิดและความคุนเคยกันเปนอยางดี ในบางกรณีเปนไปในลักษณะ
ของความเปนเพื่อนหรือเครือญาติกัน สงผลใหการติดตอประสานงานหรือการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆรวมกันนั้นเปนไปอยางราบร่ืน ในขณะท่ีความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น เปน
ความรวมมือท่ีใชเอกสารทางราชการและการมีลายลักษณอักษร เชน  กรณีการขอความชวยเหลือ
ในการประสานงานจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงตางๆ เพื่อทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน  นักการเมืองหรือพรรคการเมือง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรค

การเมืองระดับชาติผานผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งเปนความสัมพันธแบบเปนสวนตัว

บนพ้ืนฐานการแลกเปล่ียนผลประโยชนซึ่งกันและกันในลักษณะ win‐win 

solution  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับความสะดวกและความ

ชวยเหลือจากนักการเมืองในการดึงงบประมาณเพ่ือมาพัฒนาทองถ่ิน ในขณะท่ี

นักการเมืองระดับไดสรางฐานคะแนนนิยมจากประชาชนในทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน

กิจกรรมหรือโครงการผานนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ ทําใหลด

ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ  กอใหเกิดผลงานเปนรูปธรรมเดนชัดและ

ตอบสนองตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี 



 199

ความสัมพันธในลักษณะนี้ เกิดข้ึนภายหลังการสรางความสัมพันธในแบบสวนตัวแลว ท้ังนี้
ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันนี้ชวยเสริมสรางศักยภาพทางดานทุนทางสังคมใหมีความเขมแข็งมาก
ยิ่งข้ึน 

สําหรับประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาตินั้น ผูวิจัยมองวา เปนการไดประโยชนของท้ังสองฝาย 
หรือ Win-Win Solution กลาวคือ ทางนักการเมืองระดับชาติไดผลงานและไดรับความชื่นชมจาก
ประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงสงผลตอฐานคะแนนนิยมท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต ในขณะท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการชวยเหลือและประสานงานในการดึงงบประมาณเพื่อมาใชในการ
พัฒนาทองถ่ินไดอยางรวดเร็ว รวมถึงเปนการประหยัดงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการดึงงบประมาณอุดหนุนท่ีนอกเหนือจากงบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บได
เอง ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพดานงบประมาณ ทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีผลงานเปนรูปธรรมชัดเจนเพ่ือตอบสนองตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินได
เปนอยางดี เพราะฉะน้ันการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ จึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล 

 

5.8  การสรางเครือขายความสัมพันธกับสวนราชการ 
 
การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการนั้น 

สวนราชการในท่ีนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ ประเภทแรกเปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาคที่ตั้งอยู
ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ 
สถาบันการศึกษา เปนตน สําหรับประเภทท่ีสองน้ันนอกจากหนวยงานราชการสวนภูมิภาคที่ตั้งอยู
นอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน จังหวัด เปนตนแลว ยังรวมถึง
สวนราชการในระดับประเทศดวย เชน กรมและกระทรวงตางๆ เปนตน ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจําเปนตองสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานราชการท่ีกลาวมาขางตน เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน 
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5.8.1  ลักษณะการสรางความสัมพันธกับสวนราชการ 
การสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเทศบาลนั้น มี 

2 ลักษณะ คือ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ ในสวนความสัมพันธท่ีแบบเปนทางการนั้น 
เปนความสัมพันธระหวางองคกรกับองคกร ซ่ึงตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรใชเปนหลักฐาน
ในการติดตอส่ือสารระหวางองคกร สวนใหญความสัมพันธในลักษณะนี้จะเปนความสัมพันธกับ
สวนราชการนอกพ้ืนท่ีเทศบาล เนื่องจากตองดําเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับท่ีกําหนดไว เชน การทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกรมหรือกระทรวงตางๆ 
เปนตน ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนทางการหรือความสัมพันธแบบเปนสวนตัวนั้น เปนไป
ในลักษณะความสัมพันธระหวางผูบริหารสูงสุดของแตละองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นท่ี
เทศบาล ซ่ึงนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความสนิทสนมคุนเคยกับผูบริหารสูงสุดของสวน
ราชการตางๆ  เปนอยางดี เพราะตองทํากิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับทองถ่ินรวมกันบอยคร้ัง นายสิริน
เทพ รวมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาววา “ความสัมพันธกับสวน
ราชการในพ้ืนท่ี ก็อาศัยความสัมพันธในทุกๆดาน เปนท้ังในนามสวนตัวและในนามองคกร แตจะ
เปนลักษณะความเปนสวนตัวมากกวา และเขาก็จะใหความรวมมือดีมาก และก็จะมีการชวยเหลือ
กัน”  แมวาการติดตอประสานงานระหวางเทศบาลกับสวนราชการตางๆในพ้ืนท่ีจะใชความสัมพันธ
แบบไมเปนทางการในการชวงแรก แตยังคํานึงถึงความสําคัญของรูปแบบท่ีเปนทางการดวย  
เนื่องจากตองใชหนังสือราชการท่ีเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนหลักฐานในการติดตอส่ือสาร
ระหวางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆรวมกัน  

จาเอกเขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา 
 
กับสวนราชการในพื้นท่ี จะเปนลักษณะเหมือนๆกันคือวาเบ้ืองตนประสานดวย
วาจากอนเปนความสัมพันธสวนตัวกอนแลวคอยทําเปนทางการทีหลังอยางสมมติ
วาผมประสานไปท่ีหนวยทหารพราน อยากไดกําลังพลมาชวยในการจัดการ
เลือกต้ัง  ก็จะยกหูถึงทานผูบัญชาการหนวย แลวคอยสงหนังสือเปนทางการไปที
หลัง แตถาบางหนวยงานก็ใหทําหนังสือมาเลยนะ แสดงวาเขาตองการเปนทางการ 
 
จาเอกเขมพงศ ทองแกว ใหความเห็นในประเด็นรูปแบบการสรางความสัมพันธระหวาง

เทศบาลกับสวนราชการตางๆ ซ่ึงตองใชท้ังลักษณะแบบเปนทางการและไมเปนทางการ จากคํา
กลาวขางตน พอจะอนุมานไดวา ผูบริหารทองถ่ินใชความสัมพันธแบบเปนสวนตัวในการติด
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ประสานงานหรือขอความชวยเหลือในแตละครั้ง เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอนความยุงยาก
ของระบบราชการ แตยังคงตองใชหนังสือราชการที่เปนลายลักษณอักษรเพ่ือใชเปนหลักฐานใน
ภายหลัง 

 
5.8.2  วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการ 
การสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลกับสวนราชการตางๆทั้งภายใน

และภายนอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาลน้ัน พบวาผูบริหารทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธ
ดังกลาว กลาวคือ นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตางก็มีหนาท่ีในการแลกเปล่ียนขอมูล 
ประสบการณและความรวมมือตางๆ ผานการประชุมสวนราชการท่ัวท้ังจังหวัดในแตละเดือน ซ่ึง
จังหวัดเปนเจาภาพในการดําเนินการ เพื่อใหสวนราชการภูมิภาค และสวนราชการทองถ่ินไดมา
ประชุมเพื่อหาขอสรุปในการแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนรวมกัน  รวมถึงการสรางความสามัคคีใน
การประสานความรวมมือตางๆ ซ่ึงแสดงออกถึงพลังความรวมมือของจังหวัดนั้นๆ ทําใหเกิด
เครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันตามมา  

นายเกียรติศักดิ์ โชติกศิลป ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร (2551) กลาววา  
 
ในระดับจังหวัดจะมีการประชุมหัวหนาสวนราชการทุกเดือนนายกกับปลัดรวมถึง
หัวหนาสวนราชการอ่ืนๆ พบกันทุกเดือน จังหวัดเปนผูจัด ทําใหเราไดพบปะ
แลกเปล่ียนขอมูลกับสวนราชการอ่ืนๆกันบอย เชนถาเกิดปญหาเร่ืองไฟฟา เราก็
สามารถคุยกับตัวแทนของไฟฟาจังหวัดไดโดยตรง ถือเปนเวทีท่ีสรางประโยชน
ตอการบริหารงานเปนอยางมาก 

 
นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551) ใหความเห็นในประเด็นเดียวกันนี้ไววา  

“ความสัมพันธแบบเปนทางการในนามของเทศบาล เราเปนหนวยงานราชการ เพราะฉะนั้นผมจึง
มองวาทางหนวยงานราชการตองมีความรวมไมรวมมือกัน เพราะหนวยงานราชการทุกแหงมี
เปาหมายเดียวกัน คือ บําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชน เพราะฉะน้ันความรวมมือนั้นเปนส่ิง
สําคัญ”  ผูวิจัยมองวาการท่ีสวนราชการภูมิภาคและสวนราชการทองถ่ินมาประชุมกันในแตละเดือน
นั้น เปนเวทีสําคัญท่ีกอประโยชนตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเปนอยางมาก เนื่องจากไดเกิดการ
แลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน  รวมถึงเทศบาลจะไดติดตอกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับปญหาทุกข
รอนของประชาชนในพื้นท่ีไดโดยตรง ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการแกไขปญหารวมกัน ซ่ึง
ผลประโยชนก็จะตกอยูท่ีประชาชนในทองถ่ินนั่นเอง 
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ท้ังนี้แมวาจะมีการประชุมสวนราชการท่ัวท้ังจังหวัดในแตละเดือนแลว ยังพบวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบางแหงไดเชิญหนวยงานราชการในพื้นท่ีเขารวมประชุมประชาคม เพื่อรับฟง
ความตองการของประชาชนและแกไขปญหาสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังเชน
กรณีของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ซ่ึงมีการประชุมประชาคมทุกวันท่ี 20 ของแตละเดือน สําหรับ
การประชุมประชาคมนั้น เปนเวทีระดมปญญาและแกไขปญหาของทองถ่ินอยางแทจริง กลาวคือ 
นอกจากจะเปนการประชุมรวมกันระหวางเทศบาลกับตัวแทนประชาชนแลว ยังมีการเชิญหัวหนา
สวนราชการตางๆในพ้ืนท่ีเขามารับฟงปญหาและหาขอสรุปรวมกันอีกดวย  นาวาอากาศโทชูชาติ 
ทิพยจันทร ประธานกลุมผูนําชุมชนตําบลเขาสามยอด (2551) กลาววา “พื้นท่ีท่ีมีจี้กันบอย ก็ขอใหมี
สายตรวจลงไปดูบาง ก็บอกกับตํารวจไปเลย ตํารวจระดับผูบังคับบัญชาท่ีมาประชุมก็รับเร่ืองไป 
และบางเร่ืองมีปญหาเกี่ยวกับไฟฟา ตัวแทนไฟฟาท่ีมาประชุมก็รับเร่ืองไป เดือนตอไปท่ีมาประชุม
ก็จะสอบถามวาเร่ืองท่ีรับไปนั้นคืบหนาไปถึงไหนแลว”  “ถาเร่ืองไหนหนวยงานทําไมทัน เขาก็
บอกมาเลยวา ขอขัดของมีอะไรบาง เชน ท่ีพักผูโดยสารปากซอย มีการขยายถนน ผมทําเร่ืองไป 
อบต. เขาสามยอด เปนตัวประสานกับแขวงการทางจังหวัดลพบุรี วาถนนแลวเสร็จแลว ทําไมไม
สรางศาลาชุมชนกลับคืน ซ่ึงทาง อบต. คอยจัดการให ถาเรียกรองเองยาก”  นาวาอากาศเอกสุรัตน 
ผาสุก ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองลพบุรี (2551) กลาวถึงการรองเรียนความเดือดรอนของ
ประชาชนตอหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบโดยตรง จากคํากลาวนี้  ผูวิจัยพอจะอนุมานไดวา การ
ประชุมประชาคมดังกลาวนั้นมีสวนชวยกระตุนใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบมีความกระตือรือรนใน
การดําเนินการแกไขปญหาทุกขยากของประชาชนโดยเรงดวน นอกจากนี้ผูวิจัยมองวาหากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใดมีรูปแบบการทําประชาคมท่ีเชิญหัวหนาหนวยงานราชการในพื้นท่ีเขา
มารวมรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชนดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ก็จะ
เปนการแกไขปญหาสาธารณะไดอยางตรงจุด และเปนการลดข้ันตอนการดําเนินการใหส้ันลง เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 

นอกจากการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการตางๆ 
ผานการประชุมและการทําประชาคมแลว ยังพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนท่ีตอง
สรางความรวมมือกับหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในลักษณะเครือขายการทํางาน 
เนื่องจากมีภารกิจท่ีตองดําเนินการรวมกันเปนจํานวนมาก และหนวยงานราชการตางมีเปาหมาย
เดียวกัน คือ การบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชน ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลดานซาย มีการ
ประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ี
เทศบาล ในการใหบริการดานสาธารณสุขและสุขอนามัยของประชาชนในเขตตําบลดานซาย  
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นายสันติภาพ เช้ือบุญมี (นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซาย, 2551) กลาววา  
 
ทางเทศบาลรวมกับโรงพยาบาลยุพราช  ในการออกพนยาปองกันยุงลาย โดย อสม 
รวมกับทางเจาหนาท่ีของทางโรงพยาบาลมาประสานงานกัน ก็ออกไปดวยกัน ฝง
นั้นจะหนักไปทางวิชาการ ทฤษฎีไป ของเราก็จะแจกทรายอะเบตและยาพนยุง
และกําลังคน พูดงายๆ เราอาจจะเปนทรัพยากร เปนพวกงบประมาณ เวลาถึงหนา
ฤดูรอน ฉีดปองกันพิษสุนัขบา เราก็ซ้ือยามาฉีดให  

 
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความรวมมือในการปองกันปญหาที่เกิดข้ึนรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  โดยมีการแบงหนาท่ีกันอยางชัดเจนตามความเช่ียวชาญ เทศบาลมีความพรอมดาน
งบประมาณและกําลังคน ในขณะท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีความเช่ียวชาญทางดานทฤษฎี
และการปฏิบัติท่ีถูกตอง หรือในกรณีการประสานงานกรมปาไมในการขอใชพื้นท่ีสําหรับการกําจัด
ขยะ เพราะเม่ือบานเมืองเกิดการขยายตัว ปญหาขยะก็มากข้ึนเปนเงาตามตัว และเน่ืองจากลักษณะ
ทางภูมิศาสตรของอําเภอดานซายเปนหุบเขาและเปนพื้นท่ีของกรมปาไม ดังนั้นเทศบาลตําบลดาน
ซายจึงตองอาศัยความสัมพันธท่ีดีกับเจาหนาท่ีปาไมในการขอความรวมมือในคร้ังนี้ การดําเนินการ
ดังกลาวนี้นายสันติภาพ เช้ือบุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดานซายเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอ
การติดตอประสานงาน จนสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันในการขอใชพื้นที่ดังกลาว เพื่อใชในการ
กําจัดขยะ ทําใหปจจุบันเทศบาลตําบลดานซายไมประสบปญหาขยะลนเมืองดังเชนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

นอกจากการสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตามภารกิจท่ีตองมีการดําเนินการรวมกันแลว ยังพบวาการสรางความรวมมือนอกเหนือจากภารกิจ
ท่ีตองทํารวมกันของเทศบาลก็มีสวนสําคัญในการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาล ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองบุรีรัมยและเทศบาลเมืองเขาสามยอดท่ีมีการทําบันทึก
ขอตกลง หรือ MOU รวมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ในการสงเสริมการศึกษาตอของบุคลากร
ของเทศบาล โดยท่ีเทศบาลเมืองเขาสามยอดทําบันทึกขอตกลง หรือ MOU รวมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรีในการสงบุคลากรเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานปกครองทองถ่ิน 
และปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร 5 สาขา เพราะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินและการบริหารงานทองถ่ิน ซ่ึงเปนประโยชนตอการนํามาปรับใชกับการ
บริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี ในขณะท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยทําบันทึกขอตกลง หรือ MOU 
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ท่ีนอกจากสงบุคลากรของเทศบาลเขาศึกษาตอแลว ยังมีการ
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ประสานความรวมมือในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอรและการพัฒนาดานการจัดการส่ิงแวดลอม 
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง เพื่อความเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน ในประเด็น
นี้ผูวิจัยมองวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกเทศมนตรีมีวิสัยทัศนกวางไกล
เปนอยางมาก เนื่องจากการพัฒนาทุนมนุษยเปนส่ิงสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพของเทศบาล 
เพราะบุคลากรเหลานั้นถือเปนฟนเฟองและกลไกท่ีขับเคลื่อนการดําเนินการตางๆของเทศบาลให
ประสบความสําเร็จ 

ในสวนของการสรางความสัมพันธกับสวนราชการนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ
เทศบาล สวนใหญจะเปนในลักษณะขอความชวยเหลือในการดึงงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนา
ทองถ่ินมากกวาท่ีจะเปนการสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันเหมือนกับสวนราชการใน
พื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของเทศบาลดังท่ีกลาวมาขางตน สําหรับงบประมาณในระดับจังหวัดท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไดรับนั้น พบวาเปนงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ 
งบผูวา CEO ซ่ึงเปนงบประมาณท่ีใหผูวาราชการจังหวัดเกิดความคลองตัวในการบริหารราชการ
จังหวัด เพราะฉะน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดที่มีความใกลชิดกับผูวาราชการจังหวัด ก็จะมี
โอกาสสูงท่ีจะไดรับการจัดสรรงบประมาณดังกลาวเพื่อใชดําเนินการในทองถ่ินตอไป ดังเชนกรณี
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ไดรับการจัดงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ เชน โครงการพัฒนา
ตลาดน้ํา โครงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนศูนยสาธิตและจําหนายสินคา เปนตน สืบเนื่องจาก
มีความใกลชิดกับผูวาราชการจังหวัดเปนอยางมาก เพราะไดรับความไววางใจจากทางจังหวัดลพบุรี
ใหจัดกิจกรรมสําคัญๆ ของจังหวัดบอยครั้ง และภายหลังไดเชิญอดีตผูวาราชการจังหวัดมาเปนท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี เปนการตอกยํ้าถึงความสนิทสนมระหวางเทศบาลเมืองเขาสามยอดกับผูวา
ราชการจังหวัดไดเปนอยางดี นอกจากนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ก็ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
ผูวาราชการจังหวัดเชนเดียวกัน ภายใตโครงการพัฒนาลําน้ําประวัติศาสตร เพื่อขุดลอกลําน้ําปาว 
ปองกันน้ําทวมและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 5,400,000 บาท นายจารุวัฒน 
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) กลาววา “ผมเปนนายกเทศมนตรีมา 6 ป ได
เจอนายดีๆ ก็คือทานผูวาราชการจังหวัด ทานจะเปนผูนําท่ีดี และมีการประสานการทํางานกัน
บอยคร้ัง”  จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีความใกลชิดกับสวนราชการ
จังหวัด โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัดเปนอยางมาก ทําใหเปนมูลเหตุสําคัญในการไดรับการจัดสรร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ งบผูวา CEO ในการทําโครงการตางๆบอยคร้ัง 

สําหรับงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ งบผูวา CEO นั้น ผูวิจัยมองวามีสวนชวย
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประหยัดงบประมาณท่ีตองใชในการพัฒนาทองถ่ินไดเปนอยางมาก 
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นอกจากนี้ผูวิจัยยังมีขอสังเกตวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณสวน
ใหญ มักเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในเขตเมืองและมีความใกลชิดกับผูวาราชการ
จังหวัด ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีหางไกล โอกาสท่ีจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณก็นอยตามระยะทาง แตปจจุบันงบประมาณดังกลาวไมมีแลว เนื่องจากวาเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง สงผลใหงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการถูกระงับโดยรัฐบาลกลาง 
“อยางงบประมาณผูวา CEO ท่ีเราเคยไดจากการประสานงานกับทางจังหวัด ก็ถูกตัดหลังจาก คมช. 
มาปฏิวัติ”  นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2551) ใหความเห็น
เกี่ยวกับการถูกระงับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการ
สวนกลางท้ังกรมและกระทรวงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนการสรางความสัมพันธใน 2 ลักษณะ ประกอบดวย 
ความสัมพันธแบบเปนทางการและไมเปนทางการ กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทํา
โครงการและเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือ
ท่ีเรียกวา “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” ซ่ึงเปนงบประมาณท่ีใชในการจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และความสัมพันธแบบไมเปนทางการ เปนความสัมพันธในลักษณะ
สวนตัวกับขาราชการสวนกลาง เพื่อโอกาสท่ีจะไดรับการพิจารณาโครงการที่เสนอมายังกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอดท่ีมีจุดเดนตรงท่ีวาสามารถนําเงินอุดหนุนจากหนวยงานตางๆ มาใชในการพัฒนาไดดีกวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน เนื่องจากคณะผูบริหารมีความใกลชิดกับทางจังหวัด กระทรวงและ
กรมตางๆ โดยเฉพาะกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธ
สวนตัว เพราะงบประมาณท่ีเทศบาลไดรับไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถ่ิน จึงตองใชเครือขาย
ความสัมพันธในการดึงงบประมาณมาลงท่ีเทศบาลเมืองเขาสามยอด เชน 2 ปท่ีผานมา เทศบาลเมือง
เขาสามยอดสามารถนํางบประมาณมาจากท่ีอ่ืนไดเกือบ 200 ลานบาท โดยมาจากสวนกลางและ
กระทรวงตางๆ โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหลัก โครงการตามนโยบายของรัฐท่ีมี
นโยบายลงมา ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดตองวิ่งประสานเพ่ือขอโครงการลงมา ท้ังท่ีบางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมได อาจเปนเพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ไมเขาใจเร่ืองการ
บริหารงานและการทําโครงการ และผูบริหารทองถ่ินไมมีวิสัยทัศน รวมไปถึงการไมมีเครือขายท่ีดี
กับหนวยงานราชการตางๆ  
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นายชูโชค เจริญผล (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอด, 2551) กลาววา  
 
ผูนําตองมีวิสัยทัศน เพราะถาไมมีวิสัยทัศนหรือไมมีจิตสาธารณะ ไมคิดวาไป
อําเภอ ไปจังหวัดตองควักเงิน ไปอําเภอไปจังหวัดหรือไปกรมตองเล้ียงเขา  ถาคุณ
ไมมีจิตสาธารณะในการท่ีจะทํางานใหองคกร ก็ไมตองทําอะไรแลว ผมถามวาผม
ไปกรม คาน้ํามัน 2 พันนะ ถาผูบริหารไมมีวิสัยทัศน ไมมีความพรอม ผมวาก็
ทํางานไมได และท่ีผมมีความสัมพันธใกลชิดกับสวนกลางเพราะเคยเปนท่ีปรึกษา 
รมช.มหาดไทย (สมชาย สุนทรวัฒน) ท่ีไมเปนทางการมาจากการแตงต้ัง เลยได
เขาไปคลุกคลีรูจักผูใหญและจากการคลุกคลีทําใหมีพวกเยอะ ทําใหเกิดการ
แนะนําเปนทอดๆ  และตัวเราก็คอนขางจะแฟรดวย  ถาผูใหญจะมาตีกอลฟก็จะ
โทรมาใหจัดการให เราก็ดําเนินการใหหมดทุกอยาง สําหรับการประสานแผน ขอ
งบทําโครงการนั้น ผมวาเหมือนมือใครยาวสาวไดสาวเอา เพราะสวนกลางมีงบให
อยูแลว แตคุณตองทําโครงการขอข้ึนไป 

 
จากคํากลาวนี้ทําใหทราบวามูลเหตุสําคัญท่ีทําใหเทศบาลเมืองเขาสามยอดประสบ

ความสําเร็จในการดึงประมาณจากหนวยงานตางๆไดมากกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
เนื่องจากความมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลของผูบริหารทองถ่ินในการศึกษาถึงแหลงงบประมาณตางๆ 
และความมุงม่ันตั้งใจในการดําเนินการเพื่อจัดทําโครงการตางๆ ใหเขาหลักเกณฑหรือสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงานน้ันๆ ตลอดจนการมีเครือขายความสัมพันธท่ีดีกับสวนราชการ
สวนกลาง ทําใหเทศบาลเมืองเขาสามยอดไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาใชในการดําเนินกิจการ
สาธารณะเพ่ือแกไขปญหาทองถ่ินไดเปนอยางดี 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีการสรางความสัมพันธ ท่ีดีกับสวนราชการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานท่ีมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็จะเกิดปญหาในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในทองถ่ิน เนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินการ ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบล
หนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี (ปยรัชต  จงเจริญ, 2552) ท่ีประสบปญหาการใหบริการน้ําประปายังไม
ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลไมเพียงพอในการขยายเขตวางทอประปา และ
กอสรางระบบประปาเพิ่ม อีกท้ังจํานวนครัวเรือนและประชากรที่เพิ่มข้ึน ทําใหระบบการผลิต
น้ําประปาท่ีมีอยูเดิมไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ หากเทศบาลตําบลหนองบัวมี
เครือขายความสัมพันธท่ีดีกับสวนราชการสวนกลางเชนเดียวกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด อาจ
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อใชในการขยายเขตวางทอประปา และกอสรางระบบประปาเพ่ิม เพื่อ
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สนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธกับ

สวนราชการ จึงมีความจําเปนอยางมากตอการเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

 

5.8.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธกับสวนราชการ 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการทั้งใน

และนอกพื้นที่เขตความรับผิดชอบ สรางประโยชนอยางมากกับการบริหารงานทองถิ่น ผูวิจัย

สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) ปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นไดรับการแกไขปญหาโดยดวนจากหนวยงานที่

รับผิดชอบ เพราะการประชุมสวนราชการภายในจังหวัดในแตละเดือน จะเปนเวทีท่ีมีสวนชวย

กระตุนใหหนวยงานนั้นๆมีความกระตือรือรนในการดําเนินการแกไขปญหาเหลานั้นมากยิ่งขึ้น   

2) การประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนราชการในพื้นที่เขตความรับผิดชอบนั้น ในลักษณะเครือขายการ

ทํางานเปนการแกไขปญหาสาธารณะไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกวาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะดําเนินการเองเพียงลําพัง เนื่องจากบางภารกิจเปนการดําเนินงานที่ตองใชองคความรู

และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และบทบาทของสวนราชการมีสวนทําใหประชาชนในพื้นที่มีความรู

ความเขาใจถึงแนวทางที่ถูกตองในการดําเนินการดานตางๆ ไดเปนอยางดี 

3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนิน

กิจการสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นไดเพิ่มมากขึ้น เพราะลําพังแคงบประมาณ

ท่ีเทศบาลมีอยูไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถิ่น  

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการทั้งใน

และนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ถึงแมวาจะสรางคุณประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตหากพึ่งพาความสัมพันธดังกลาวมากจนเกินไป อาจสงผลกระทบ

ตอศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากเห็นวาสวนราชการใน

พ้ืนที่สามารถใหบริการสาธารณะไดดีอยูแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีความจําเปนที่จะตอง

ไปดําเนินการดังกลาว ซ่ึงอาจสงผลใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความเฉื่อยชา

และไมเกิดการพัฒนา นอกจากนี้หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งพาความสัมพันธกับสวน

ราชการสวนกลางดวยการคาดหวังการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากจนเกินไป อาจสงผล

กระทบตอศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ศักยภาพดานประมาณในการใชดําเนินกิจการสาธารณะ ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรลด
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การพึ่งพาจากสวนราชการสวนกลางใหนอยลง และจําเปนตองเรงสรางวินัยทางการคลัง โดยการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพื่อใหสามารถจัดเก็บภาษีไดเต็มเม็ดเต็มหนวยมากย่ิงข้ึน ดวยเหตุนี้
การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการท้ังในและนอก
เขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองสรางความสัมพันธดังกลาวใหมีความสมดุล 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานขององคปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถ่ินท้ัง 9 แหง ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนตัวแบบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวน
ราชการ ไดดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.7  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการท้ัง

ในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนราชการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรวมมือกับหนวยงาน

ราชการในลักษณะเครือขายการทํางานรวมกัน  เน่ืองจากสวน

ราชการมีความเช่ียวชาญทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

เปนการลดขอจํากัดในดานองคความรูขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดเปนอยางดี ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

พรอมทางดานงบประมาณและกําลังคน โดยท่ีท้ังสององคกรตางมี

เปาหมายเดียวกัน คือ บําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชนใน

 ่

สวนราชการนอกเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความสัมพันธกับสวนราชการ

ท้ังในจังหวัดและสวนกลางผานผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่ง เปน

ความสัมพันธแบบเปนสวนตัว ทําใหสรางโอกาสในการดึง

งบประมาณจากการทําโครงการเพื่อนําเสนอหนวยงานเหลาน้ัน 

สงผลใหไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนิน

โครงการ เปนการลดขอจํากัดในดานงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ  โดย

ปราศจากขอจํากัดในดานองคความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง รวมไป

ถึงงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน ทําใหสามารถบริการสาธารณะและแกไข

ปญหาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกวาเดิม 
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กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
สวนราชการท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เปนความสัมพันธท้ังในลักษณะแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ ในสวนท่ีเปนทางการนั้น คือ เม่ือมีงานตองขอความรวมมือหรือการสนับสนุน
จากหนวยงานราชการในพื้นที่เขตความรับผิดชอบก็จะออกหนังสือราชการเปนลายลักษณอักษรไป
ยังหนวยงานนั้น เพื่อความถูกตองตามระเบียบทางราชการ แมวาจะมีการติดตอประสานงานโดย
อาศัยความเปนสวนตัวระหวางผูบริหารทั้งสององคกรมากอนแลวก็ตาม ในขณะท่ีความสัมพันธกับ
สวนราชการนอกเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบแบบเปนทางการน้ัน เปนในลักษณะของการทําโครงการ
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสวนราชการตางๆ ท้ังระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซ่ึงตองมี
การดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว 

ในสวนของความสัมพันธแบบไมเปนทางการหรือในลักษณะความเปนสวนตัวนั้น พบวา
การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการในพื้นท่ีเขตความ
รับผิดชอบจะเปนลักษณะความเปนสวนตัวระหวางบุคคลมากกวาในนามองคกร กลาวคือ 
นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความสนิทสนมคุนเคยกับผูบริหารสูงสุดของสวนราชการตางๆ  
เปนอยางดี กอใหเกิดเครือขายการทํางานรวมกัน ซ่ึงเทศบาลมีความพรอมทางดานบุคลากรและ
งบประมาณ ในขณะท่ีสวนราชการมีองคความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ทําใหสามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะน้ันความสัมพันธดังกลาวจึงเปนการ
เสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากเปนการลด
ขอจํากัดตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี ตลอดจนการใหบริการสาธารณะตางๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรวดเร็วและมีความท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ผูวิจัยมองวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความสัมพันธใกลชิดกับทางจังหวัด กระทรวงและกรมตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนความสัมพันธสวนตัว ก็จะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เพื่อใชในการดําเนินกิจการสาธารณะไดมากยิ่งข้ึน 
เพราะงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดรับนั้นไมเพียงพอตอการพัฒนา
ทองถ่ิน เนื่องจากภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีงบประมาณท่ีใชในการดําเนินกลับมีอยูอยางจํากัด 
ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองใชประโยชนจากการสรางเครือขายความสัมพันธ
ดังกลาวในการดึงงบประมาณมาลงในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อชวยเสริมสรางศักยภาพ
ดานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดียิ่งข้ึน เพราะฉะน้ันการสรางเครือขาย
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการตางๆทั้งในและนอกเขตพื้นท่ี
ความรับผิดชอบในลักษณะเครือขายการทํางานและเครือขายความรวมมือ จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญตอการ
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บริหารงานเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะสามารถแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใน
ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

5.9  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ 
 
การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน เปนการรวมมือกันใน

การแกไขปญหาและปองกันปญหา รวมท้ังรวมกันระดมทรัพยากรของแตละองคกรในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพราะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีศักยภาพท่ีแตกตางกัน ท้ังในดานขนาด จํานวนบุคลากร 
อุปกรณเคร่ืองมือและท่ีสําคัญท่ีสุดคือดานงบประมาณ เพราะฉะน้ันการสรางความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนการลดขอจํากัดดังกลาวไดเปนอยางดี ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถจัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากรภายในทองถ่ินท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
5.9.1  ลักษณะการสรางความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน มี 2 ลักษณะ คือ แบบ

เปนทางการและไมเปนทางการ แตจะเปนในลักษณะท่ีเปนทางการเสียเปนสวนใหญ กลาวคือ ใน
สวนความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น เปนความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกัน 
เนื่องจากประสบปญหาเหมือนกัน หรือมีปญหารวมกัน โดยสวนใหญจะเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดกันหรือใกลเคียงกัน ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนในลักษณะระหวางองคกรกับ
องคกร ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนทางการนั้น จะเปนในลักษณะของความเปนสวนตัว
ระหวางบุคคลกับบุคคล โดยใชโทรศัพทเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกัน หรือในกรณีเกิดปญหาท่ี
ตองการความชวยเหลือโดยเรงดวน ซ่ึงหากใชความสัมพันธแบบเปนทางการ อาจทําใหปญหา
ดังกลาวนั้นเกิดผลเสียและขยายวงกวางออกไปได ดังเชนกรณีเทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัด
มหาสารคาม ท่ีประสบปญหาอัคคีภัยและไดรับความเสียหายเปนอยางมาก จึงประสานขอความ
รวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นท่ีใกลเคียงมาชวยดับเพลิง ซ่ึงเปนการใชความสัมพันธท่ี
เปนสวนตัวกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้นๆ เพราะฉะน้ันการสรางความสัมพันธระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองศึกษาเปนอยางดีวาจะตองใชความสัมพันธในรูปแบบใด เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการ 
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5.9.2  วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
วิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ใน

รูปแบบของการแลกเปล่ียนและระดมทรัพยากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน
ประกอบดวย 2 ประการ ดังตอไปนี้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550: 132-133)  

รูปแบบท่ี 1 การใหการสนับสนุนทางทรัพยากรจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขนาดใหญไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก (Interlocal Government Transfers) 
โดยเฉพาะจากองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ไปสูองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เชนการ
ใหเงินอุดหนุน การใหยืมเครืองมือหรืออุปกรณตางๆ การแลกเปล่ียนทรัพยากรแบบถายโอนจาก
บนลงลางเชนนี้มักเกิดข้ึนในเครือขายการทํางานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการสงเสริม
อาชีพและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

รูปแบบท่ี 2 การรวมทุนหรือรวมออกคาใชจายในการดําเนินงาน (Co-Investment 
หรือ Co-Production) ซ่ึงมักเกิดข้ึนกับกิจกรรม/ปญหาที่มีลักษณะของผลลนออก (Spillover) หรือ
เปนปญหาท่ีมีผลกระทบในวงกวาง (Externalities) มากกวาชุมชนใดเพียงแหงเดียว เชน ปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ หรืออาจเปนกิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดบริการรวมกันเพื่อ
ลดตนทุนคาใชจาย เชน การกําจัดขยะ การใหบริการสาธารณะท่ัวไป และการลงทุนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ เปนตน  

สําหรับรูปแบบท่ี 1 ผูวิจัยมองวาเปนรูปแบบของความรวมมือในการแลกเปล่ียนและระดม
ทรัพยากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดเล็กท่ีมีขอจํากัดดานขนาด จํานวนบุคลากร ศักยภาพของบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ 
และท่ีสําคัญท่ีสุดดานงบประมาณ ซ่ึงตองพึ่งพาและขอความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขนาดใหญท่ีมีศักยภาพและความเขมแข็งท่ีมากกวา ดังนั้นความรวมมือดังกลาวนี้จึงมีลักษณะของ
การเกื้อกูลซ่ึงกันและกันมากกวาท่ีจะเปนในลักษณะของการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
ท้ังนี้ตางก็ไดรับประโยชนกันท้ังสองฝาย โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กนั้น ไดรับการ
แกไขปญหาสาธารณะท่ีเกินกําลังความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขนาดใหญก็มีโอกาสไดสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองขนาดเล็ก ซ่ึง
จะเปนประโยชนอยางมากกับการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขนาดใหญในอนาคต เพราะหากตองขอความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ก็จะ
ไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเครือขายอยางเต็มกําลัง 
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ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลดานซาย ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ
สูงสุดในอําเภอดานซาย จังหวัดเลย จึงไดรับการขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนๆภายในอําเภอบอยคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีมีพื้นท่ีติดกัน  

จาเอกเขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลดานซาย (2551) กลาววา  
 
กับ อปท. อ่ืนๆสวนมากความสัมพันธจะไมเปนทางการ แตก็หวังผลเพื่อเปน
ทางการ อยาง เชน อบต. ขางๆ เขาไดรับความเดือดรอนเร่ืองน้ํา ไมมีน้ํา ทาง
เทศบาลดานซายมีรถน้ําหลายคัน เขาก็ขอความชวยเหลือในเร่ืองรถน้ํา เทศบาลมี
รถน้ําให แต อบต. ตองออกคาน้ํามัน นี่คือเราต้ังเปนกติการะหวางกัน ในชวงแรก
เราเปนภาระในการจัดสงให  โดยท่ีเราไปซ้ือน้ําประปาจากประปาสวนภูมิภาคมา
ให แตเราก็บอก อบต. วา  คราวหนาอยาปลอยใหน้ําหมดอีกนะ ตองรีบดําเนินการ
กอนน้ําหมดหรือน้ําประปาไมไหล เพราะชาวบานเขาเดือดรอน  

 
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน 

โดยท่ีมีเปาหมายเดียวกันคือชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน แมวาประชาชนเหลานั้นจะ
ไมไดอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดานซายก็ตาม เปนไปตามหลักการยึดประชาชน
เปนเปาหมาย หรือ Citizen Focus เชนเดียวกับกรณีของเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรีท่ีให
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ โดยการใหความชวยเหลือในการทําโครงการ
ตางๆ ผลงานเชิงประจักษ คือ เร่ืองประปาจังหวัด ซ่ึงเปนโครงการท่ีของบอุดหนุนจากการสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน นายชูโชค เจริญผล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอด (2551)  
กลาววา “เราอยากมีชองทางเอามาชวยอําเภอเรา ชวยจังหวัดเรา ชวยตําบลเรา บางทีเขาไมเขาใจ
แผนยุทธศาสตรจังหวัด เราอาศัยวาเราอยูใกลจังหวัด บางทีเขาไกลปนเท่ียงเขาไมรู บางทีเขา
เดือดรอนเราก็หามาให”  จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการใหความชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆภายในจังหวัดลพบุรี ซ่ึงขาดโอกาสและประสบการณในการทําโครงการ
เพื่อเสนอไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจะนํามาใชในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

นอกจากการใหความชวยเหลือทางดานอุปกรณเคร่ืองมือและการทําโครงการตามที่ได
กลาวมาขางตนแลวนั้น การใหคําปรึกษาและขอแนะนําก็ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กไดเรียนรูและนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
ดังเชนกรณีเทศบาลตําบลทาตูม จังหวัดสุรินทร ท่ีมีการสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินในอําเภอทาตูม โดยการเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําในเร่ืองระเบียบการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเหมาะสมและถูกตองตามหลักของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง.  

นางธิดารัตน ศาตะสมิต ปลัดเทศบาลตําบลทาตูม (2551) กลาววา  
 

ความรวมมือกับ อปท.อ่ืนๆนั้น เราจะเปนเหมือนท่ีปรึกษาของ อบต. งานเราจะ
โดนตรวจทุกป ในอําเภอทาตูมมี 10 อบต. เราก็เหมือนกับพี่ใหญเพราะเรามี
ประสบการณ เราโดนตรวจงานจาก สตง. ทุกปๆละ 2 คร้ัง เขามาตรวจบัญชี ตรวจ
การจัดซ้ือจัดจาง เร่ืองละคร้ังตอป แตวาเขามาตรวจแตละทีก็เปนเดือน แตของ 
อบต.  เขาจะสุมตรวจ นานๆ เขาถึงจะตรวจ แตเทศบาลโดนตรวจทุกท่ีทุกป 
เพราะวาเงินของเทศบาลจะเยอะ แตพี่คิดวานาจะตรวจ อบต.มากกวา เพราะ
เทศบาลเราทํางานเปนระบบมากกวา 

 
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงการใหความชวยเหลือในดานคําปรึกษาและขอแนะนําของ

เทศบาลตําบลทาตูมท่ีมีตอองคการบริหารสวนตําบลภายในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเดียวกัน โดยท่ีเทศบาล
ตําบลทาตูมมีความพรอมท้ังในเร่ืองศักยภาพของบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ งบประมาณในการ
พัฒนา รวมไปถึงประสบการณจากการบริหารงานท่ีผานมา สงผลใหเทศบาลตําบลทาตูมไดรับ
รางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลสามปซอน จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถเปนแบบอยาง
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ไดใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลไดเปนอยางดี 

สําหรับรูปแบบท่ี 2 นั้นผูวิจัยมองวาเปนรูปแบบของความรวมมือในการแลกเปล่ียนและ
ระดมทรัพยากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนความรวมมือใน
การทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกัน เนื่องจากประสบปญหาเหมือนกัน หรือมีปญหารวมกัน โดย
สวนใหญจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดกันหรือใกลเคียงกัน และมีการสราง
ขอตกลงพันธกรณีรวมกัน (Commitment) เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาสาธารณะ
ท่ีเกิดข้ึนรวมกัน ดังนั้นความรวมมือจึงมีลักษณะของการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
และตางฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินกิจการหรือโครงการดังกลาวนี้ 

ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ท่ีมีโครงการความรวมมือกับองคการบริหารสวน
จังหวัดรอยเอ็ด ในการจัดต้ังโรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงเปนโครงการโรงเรียนกีฬาแหงแรกใน
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ประเทศไทยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกันในการดําเนินการ และอยูในการกํากับดูแล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะเปนท่ีทราบกันดีวาโรงเรียนกีฬาท่ีมีอยูในปจจุบันนั้นอยูใน
การกํากับดูแลของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการโรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ดแสดง
ใหเห็นถึงวิสัยทัศนท่ีกวางไกลของผูบริหารทองถ่ินท่ีมีความคิดนอกกรอบ ไมจํากัดกรอบแคภารกิจ
ท่ีเทศบาลสามารถกระทําได  

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาวถึงมูลเหตุท่ี
สําคัญของโครงการโรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ดไววา  

 
เรามีความต้ังใจอยากจะใหลูกหลานคนอีสาน คนรอยเอ็ดท่ีเกงและมีพื้นฐานเร่ือง
กีฬานั้นมีโรงเรียนกีฬาใหไดเรียน เราก็รวมมือกัน ก็เลยขอสนับสนุนกรมพลศึกษา 
เพราะกรมพลศึกษาเปดโรงเรียนกีฬา ซ่ึงมีท้ังหมด 12 แหง เราก็ของบไปวาจังหวัด
รอยเอ็ดอยากจะมีโรงเรียนกีฬาจัดต้ัง เขาก็ตอบวาไมมีนโยบายและงบประมาณ 
นั่นหมายความวาคนรอยเอ็ดไมมีโอกาสท่ีจะเรียนโรงเรียนกีฬา ถาจะเรียนตอง
เรียนท่ีขอนแกนหรืออุบล เราก็เสียโอกาส 
 
แมวาในระยะแรกจะเกิดปญหา แตก็ไมเกินกําลังความสามารถของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ในการท่ีจะผลักดันใหมีการจัดต้ังโรงเรียนกีฬาข้ึนในจังหวัดรอยเอ็ด โดยมองหาพันธมิตรท่ีจะเขา
มารวมผลักดันโครงการนี้ใหประสบผลสําเร็จ ผลสุดทายจึงไดองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด
เขามารวมมือในโครงการดังกลาวนี้  

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาวเพิ่มเติมวา 
 
เราก็มองศักยภาพของเรา และทาง อบจ. รอยเอ็ดเขาบอกเขามีเงิน เขาสามารถจาง
ครูมาสอนกีฬาได แตเขาไมมีโรงเรียน ไมมีครูสอนสามัญ ก็เลยมาจับมือรวมกัน 
อาศัยศักยภาพของ อปท. 2 แหงมาบวกกัน ก็ทําใหประชาชนมีทางเลือก ไดรับ
บริการที่ดี เปนเร่ืองใหมท่ีเกิดข้ึนแหงแรกของประเทศไทย ท่ี 2 อปท.  2  แหงท่ี
แตกตางกัน  สามารถทําขอตกลงรวมกันและจัดต้ังโรงเรียนกีฬาสําเร็จ 

 
โครงการโรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด  เปนความรวมมือท่ีเปนทางการระหวางเทศบาล

เมืองรอยเอ็ดและองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด มีวิธีการในการดําเนินการโครงการรวมกัน มี
การตั้งงบประมาณเพ่ือการดําเนินการรวมกันและมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละองคกรอยาง
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ชัดเจน โดยเร่ิมจากการใชสถานท่ีของโรงเรียนเทศบาลซ่ึงมีอยูแลว สวนในดานการเรียนการสอน
วิชาสามัญเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดซ่ึงมีครูในสังกัดเปนจํานวนมาก 
ในขณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดรับผิดชอบในดานงบประมาณเปนหลัก เพราะมีขีด
ความสามารถมากกวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยรับผิดชอบในเร่ืองการจางครูอัตราจางท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางดานกีฬา คาใชจายของนักเรียน รวมไปถึงการสรางหอพักนักเรียนซ่ึงใชเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญ เนื่องจากโรงเรียนกีฬาแหงนี้มีลักษณะเปนโรงเรียนประจํา นายบรรจง โฆษิตจิรนันท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (2551) กลาววา “อบจ.รอยเอ็ดต้ังงบประมาณรายหัวของ
นักเรียน ดูแลเร่ืองหอพัก เร่ืองวัสดุอุปกรณทางดานการกีฬา ชุดกีฬา โรงรียนเราเรียนฟรี คาหัว
ประมาณคนละ 5 หม่ืนบาท กินนอนอยูฟรีหมด เด็กพวกนี้จะมีพัฒนาการท่ีดี รางกายแข็งแรง
สมบูรณและมีวินัยท่ีดี” โรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ดต้ังมาเปนระยะเวลา 6 ป นักเรียนโรงเรียนกีฬา
ไดรับรางวัลทางดานกีฬาบอยคร้ัง คร้ังลาสุดกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับประเทศ
ประจําป 2551 โรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ดได 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินและ 6 เหรียญทองแดง 
เปนลําดับท่ี 4 ของประเทศ ความสําเร็จดังกลาวนี้เปนผลมาจากความมุงม่ันและตั้งใจในการสราง
ความรวมมือระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จนสามารถจัดต้ัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงเปนโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงแรกและ
แหงเดียวในประเทศไทย 

กรณีของเทศบาลเมืองบุรีรัมยก็เชนเดียวกัน ท่ีมีการสรางความรวมมือกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมยในการกําจัดขยะ เพราะตางมีเปาหมายเดียวกันในการท่ีจะแกไขปญหาขยะลน
เมืองบุรีรัมยซ่ึงมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในปจจุบัน โดยมีลักษณะความรวมมือแบบเปน
ทางการ มีการทําขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการกําจัดขยะ “เร่ือง
การกําจัดขยะทํารวมกับ อบจ.บุรีรัมย ตอนน้ีคืบหนาไปมาก ทาง อบจ.ก็จะดูเร่ืองพื้นท่ีและ
งบประมาณ สวนการบริหารจัดการเปนหนาท่ีของทางเทศบาล เพียงแตวาจะทําอะไรก็ตองคุยกัน
กอน เราเปรียบเสมือน อบจ. เปนพี่ใหญ”  นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (2551)  ให
ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละองคกรอยางชัดเจน โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมยจะรับผิดชอบในเร่ืองงบประมาณในการดําเนินการ เพราะมีศักยภาพทางดาน
งบประมาณมากกวาเทศบาล ในขณะท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยรับผิดชอบดานการบริหารจัดการ
โครงการ โดยจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ ซ่ึงเลือกสถานท่ีท่ีใกลท่ีสุด เพื่อความสะดวกในการขนสง 
นอกจากนี้เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดมีการรณรงคและประสานขอความรวมมือกับชุมชนในพื้นท่ีเขต
เทศบาลในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน และจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนข้ึน เพื่อแกไข
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ปญหาขยะและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จนสามารถควารางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมมาได 

จากกรณีความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันขางตนนั้น แสดงใหเห็น

ถึงรูปแบบการทํางานที่เรียกวา “สหการ” ซ่ึงกฎหมายไดเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดประสานประโยชนรวมกัน อีกทั้งอาจเปนการประหยัดงบประมาณในการดําเนินการ เนื่องจาก

การใชทรัพยากรรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีการสรางเครือขายความสัมพันธท่ีดีกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ การทําโครงการหรือการแกไขปญหาสาธารณะอาจไมประสบผลสําเร็จ 

เนื่องจากหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองเพียงลําพัง อาจพบอุปสรรคหรือปญหาที่

เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานั้นในการที่จะแกไขปญหา ดังเชนกรณีองคการ

บริหารสวนตําบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อดิศักดิ์ บุญรอด, 2547) ขาดงบประมาณใน

การอนุรักษโบราณสถานและบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน ทําใหไมสามารถใหบริการ

นักทองเท่ียวไดอยางเต็มที่ ท้ังนี้หากองคการบริหารสวนตําบลหันตรามีความสัมพันธท่ีดีกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี

ศักยภาพดานงบประมาณ การดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมกันก็จะเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืนๆ จึงมีความจําเปนอยางมากตอการเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

5.9.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการสรางความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นๆ สรางประโยชนอยางมากกับการบริหารงานทองถิ่น ผูวิจัยสามารถสรุปได

ดังตอไปนี้ 

1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นประหยัดงบประมาณ เนื่องจากมีรูปแบบการ

ดําเนินการโครงการรวมกัน ใชทรัพยากรรวมกัน มีการตั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินการรวมกัน ทํา

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํางบประมาณไปใชในการพัฒนาทองถิ่นและแกไขปญหา

ท่ีตองการความเรงดวนไดมากกวา 

2) ลดขอจํากัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่มีปญหาในดานขนาด 

จํานวนบุคลากร ศักยภาพของบุคลากร อุปกรณเครื่องมือ รวมไปถึงดานงบประมาณไดเปนอยางดี 
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เพราะอาศัยความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญท่ีมีศักยภาพและความพรอม

มากกวา ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกัน 

3) ปญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไขปญหาเหลานั้นเพียงลําพัง อาจพบอุปสรรคหรือปญหาที่เกิน

ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานั้นในการที่จะแกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่ขาดประสบการณและมีขอจํากัดตางๆ มากมาย 

เพราะฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญท่ีมีประสบการณ

และศักยภาพมากกวา ยอมสงผลตอความสําเร็จในการแกไขปญหาสาธารณะตางๆ ไดเปนอยางดี 

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ถึงแมวาจะ

สรางคุณประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตหาก

ความสัมพันธนั้นมีมากจนเกินไป อาจกอใหเกิดปญหาการกีดกันคนนอก (Exclusion  Problem) 

(Sinad Treevanchai, 2003: 23-24) กลาวคือ ความสัมพันธท่ีแนนแฟนจากการดําเนินกิจการ

สาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจกอใหเกิดการกีดกันประชาชนจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆในการเขารับบริการสาธารณะจากโครงการดังกลาวได พูดอีก

อยางก็คือ กอใหเกิดปญหาการผูกขาดการจัดสรรทรัพยากรบางอยางที่เฉพาะเจาะจงใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในกลุมความสัมพันธเทานั้น เนื่องจากในการ

ดําเนินกิจการสาธารณะในแตละโครงการนั้น มีคาใชจายในการดําเนินการเปนจํานวนมากและใน

บางโครงการมีขอจํากัดในการใหบริการ เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองใหการบริการแก

ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบเสียกอน ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันนั้น ผูบริหารทองถิ่นจําเปนตองสรางความสัมพันธดังกลาวใหมี

ความสมดุล เพื่อประโยชนสุขแกสาธารณชนโดยท่ัวไป 

จากการลงพื้นที่สังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารทองถิ่นทั้ง 9 แหง ผูวิจัยไดนํามา

สรุปเปนตัวแบบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.8  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
 

กลาวโดยสรุป การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยกัน เปนความสัมพันธท้ังในลักษณะแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ข้ึนอยูการสถานการณ
ในชวงนั้น วาตองการขอความชวยเหลือหรือความรวมมือในรูปแบบใด กลาวคือ ความสัมพันธ
แบบไมเปนทางการน้ัน จะเปนในลักษณะของความเปนสวนตัวระหวางบุคคลกับบุคคล โดยใช
โทรศัพทหรือการพบปะเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกัน หรือในกรณีเกิดปญหาท่ีตองการความชวยเหลือ
โดยเรงดวน ในขณะท่ีความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น เปนความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือ
โครงการรวมกัน เนื่องจากประสบปญหาเหมือนกันหรือมีปญหารวมกัน โดยสวนใหญจะเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดกันหรือใกลเคียงกัน ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนใน
ลักษณะระหวางองคกรกับองคกร กอใหเกิดศักยภาพดานทุนทางสังคมใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันนั้น กอใหเกิดคุณคารวมกัน 
(Share Values)  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ

การสรางความสัมพันธเกิดขึ้นบนความรวมมือในการแกไขปญหาและ

ปองกันปญหารวมกัน เน่ืองจากประสบปญหาหรือมีปญหารวมกัน รวมไปถึง

การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการรวมกัน เพื่อลดขอจํากัดทางดานบุคลากร 

อุปกรณเครื่องมือ ประสบการณและงบประมาณในการดําเนินงาน ซึ่งแตละ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพท่ีแตกตางกัน และในการดําเนินงาน

รวมกันน้ันมีการทําขอตกลงและมีการแบงหนาท่ีกันอยางชัดเจน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ โดย

ปราศจากขอจํากัดตางๆ รวมถึงเกิดกระบวนการการแกไขปญหาสาธารณะ

รวมกันท่ีประสบผลสําเร็จ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

จัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากรในทองถ่ินท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
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สําหรับกิจกรรมหรือโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรวมกันนั้น มีการ
ตั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินการรวมกันและมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละองคกรอยาง
ชัดเจน สวนใหญองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพมากกวา อยางเชนองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือเทศบาลขนาดใหญจะรับผิดชอบในดานงบประมาณในสัดสวนท่ีมากกวาข้ึนอยูกับ
ขอตกลงระหวางองคกร ท้ังนี้ตางมีเปาหมายเดียวกันคือชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
เปนไปตามหลักการยึดประชาชนเปนเปาหมาย หรือ Citizen Focus ซ่ึงการสรางความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน จะสรางประโยชนอยางมากกับการบริหารงานทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีมีขอจํากัดในดานขนาด จํานวนบุคลากร 
ศักยภาพของบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือและที่สําคัญท่ีสุดคือดานงบประมาณ ดวยเหตุนี้การสราง
ความสัมพันธดังกลาวจึงเปนการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เนื่องจากเปนการลดขอจํากัดตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี ทําให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากรในทองถ่ินท่ีมีอยูอยางจํากัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะฉะน้ันการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ จะชวยเสริมสรางศักยภาพของการบริหารงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหดียิ่งข้ึน 

 

5.10  ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล 
 

จากการศึกษาประเด็นท่ีสําคัญท้ัง 9 ประเด็น ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานผูบริหารทองถ่ิน 
การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน การสรางเครือขายความสัมพันธ
กับแกนนําชุมชน การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชน การสรางเครือขายความสัมพันธ
กับองคกรพัฒนาเอกชน การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชน การสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ การสรางเครือขายความสัมพันธกับ
สวนราชการ และการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ผูวิจัย
สามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล โดยพิจารณาจาก 3 ดาน คือ 
ภาวะผูนํา ทุนทางสังคม และการบริหารจัดการ 
 

5.10.1  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย นายกเทศมนตรีท่ีมาจากการการเลือกตั้งของประชาชนใน

ทองถ่ินใหเขามาบริหารงานเทศบาล และปลัดเทศบาลท่ีมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝาย
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ประจํา มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการทํางานของเครือขายกับนอกภาคสวน
เปนอยางมาก เทศบาลสรางความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาลผาน
บทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ดังนั้นผูบริหารทองถ่ินควรมีภาวะความเปนผูนําสูง (Leadership) ท้ังนี้
คุณภาพและคุณลักษณะของผูนํายอมมีผลสะทอนตอศักยภาพและผลงานของเทศบาล ผูวิจัย
เช่ือมโยงศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ินกับการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาค
สวนตางๆ ไดดังนี้ 

1)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน เทศบาล
สรางความสัมพันธกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรกํากับดูแลผูบริหาร
ทองถ่ิน ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยู
กับการเลือกใชคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารทองถ่ินเลือกใช
ลักษณะการทํางานผูนําแบบรวมใจ (Participative Leaders) ซ่ึงใชวิธีการกอใหเกิดความรวมมือรวม
ใจในการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติตามเม่ือเห็นดวยกับแนวปฏิบัติหรือขอตกลงนั้นแลว 
ผูบริหารทองถ่ินมีการติดตอส่ือสาร ประสานงาน แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ รวมไปถึงการ
สรางความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกันระหวางผูบริหารทองถ่ินดวยกันผานเวที
สันนิบาตเทศบาลท้ัง 3 ระดับ ซ่ึงผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงาน
เทศบาลไดเปนอยางดี 

2)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับแกนนําชุมชน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง ประธาน
และคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานของเทศบาลในปจจุบัน ผูบริหาร
ทองถ่ินกับแกนนําชุมชนมีความคุนเคยและมีความสัมพันธในลักษณะความเปนสวนตัวมากกวา
แบบทางการ เนื่องจากมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกันบอยครั้ง ความสัมพันธ
ดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับการเลือกใชคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จาก
การศึกษาพบวา ผูบริหารทองถ่ินมีคุณลักษณะผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) เพราะ
ตองการใหเกิดความรวมมือรวมใจจากผูเกี่ยวของทุกฝาย เทศบาลตองการใหแกนนําชุมชนและ
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับเทศบาล เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและชวยแบงเบาภาระการทํางานของเทศบาล ซ่ึงผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธระหวาง
เทศบาลกับแกนนําชุมชนนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลได
เปนอยางดี 

3)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชน เทศบาลสรางความสัมพันธ
กับองคกรชุมชนทั้งท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเองของประชาชนและเกิดจากการจัดต้ังของเทศบาล 
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ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับ
คุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารทองถ่ินมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Inner 
Motivation and Achievement Drives หรือ มีการจูงใจภายในและมีแรงขับเคล่ือนทางดาน
ความสําเร็จ โดยมักจะมีแรงขับทางดานการจูงใจโดยมุงสูความสําเร็จในระดับท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับ 
ท้ังนี้ผูบริหารทองถ่ินกับองคกรชุมชนตางมีเปาหมายและผลประโยชนรวมกันในการท่ีจะดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ตลอดจนการแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนใหประสบ
ความสําเร็จ เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธ
ระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชนนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงาน
เทศบาลไดเปนอยางดี 

4)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs แมวา
ความสัมพันธที่เกิดข้ึนเปนความสัมพันธระหวางองคกรกับองคกรมากกวาท่ีจะเปนความสัมพันธ
ในลักษณะสวนตัว แตการจูงใจใหองคกรพัฒนาเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
รวมกับเทศบาลนั้น ข้ึนอยูกับวิสัยทัศนและความสามารถของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้ความสัมพันธ
ดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา 
ผูบริหารทองถ่ินมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Intelligence หรือ มีความเฉลียวฉลาด สามารถรวบรวม 
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อสรางวิสัยทัศนและตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง ผูบริหาร
ทองถ่ินศึกษาความเปนไปไดในการแกไขปญหาสาธารณะแลวพบวา หากเทศบาลดําเนินการแกไข
ปญหาสาธารณะเพียงฝายเดียว อาจไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากมีขอจํากัดและขาดประสบการณ 
เพราะฉะน้ันจําเปนตองหาองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญมาบูรณาการรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการ
เหลานั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธระหวาง
เทศบาลกับองคกรพัฒนาเอกชนนั้น กอใหเกิดศักยภาพในการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

5)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชน เทศบาลสรางความสัมพันธกับ
ภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตเทศบาล ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะ
ประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร
ทองถ่ินมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Drive หรือ มีพลังความพยายามและความปรารถนาอันแรงกลาท่ีจะ
ฟนฝาอุปสรรคการทํางานท่ีรับผิดชอบใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองสราง
เครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชนท้ังในรูปแบบความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการ ความสัมพันธ
แบบเกื้อกูลกันและความสัมพันธแบบการจางเหมา เนื่องจากเทศบาลมีขอจํากัดตางๆมากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลขนาดเล็กท่ีมีขอจํากัดดานศักยภาพบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ องค
ความรูและท่ีสําคัญท่ีสุดคือดานงบประมาณ เทศบาลไมสามารถดําเนินกิจการสาธารณะท่ีมี
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ประสิทธิภาพและครอบคลุมไดเพียงฝายเดียว ท้ังนี้การกาวขามขอจํากัดและอุปสรรคตางๆนั้น 
ผูบริหารจําเปนตองสรางเครือขายความสัมพันธท่ีดีกับภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินกิจการ
สาธารณะของเทศบาลประสบความสําเร็จ ซ่ึงผลที่ไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาล
กับองคกรภาคเอกชนนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปน
อยางดี 

6)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ 
เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลกับบุคคลมากกวาท่ีจะเปนความสัมพันธแบบเปนทางการ 
ความสัมพันธดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จาก
การศึกษาพบวา เทศบาลสวนใหญมีความเก่ียวของหรือเกี่ยวพันกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติ โดยเปนความสัมพันธสวนตัวของนายกเทศมนตรีกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ี
รับผิดชอบในเขตพื้นท่ีเทศบาล นายกเทศมนตรีมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Drive หรือ มีพลังความ
พยายามและความปรารถนาอันแรงกลาท่ีจะฟนฝาอุปสรรคการทํางานท่ีรับผิดชอบใหประสบ
ผลสําเร็จ นายกเทศมนตรีจําเปนตองสรางความสัมพันธท่ีดีกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติ เนื่องจากเทศบาลมีขอจํากัดดานงบประมาณในการทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน จึงตอง
ขอความชวยเหลือจากนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติในการจัดสรรงบประมาณลงมายัง
พื้นท่ีเทศบาล ท้ังนี้การกาวขามขอจํากัดและอุปสรรคตางๆนั้น นายกเทศมนตรีตองสรางเครือขาย
ความสัมพันธท่ีดีกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ เพ่ือใหสามารถจัดบริการสาธารณะ
แกประชาชนในทองถ่ินไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงผลที่ไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับ
องคกรภาคเอกชนน้ัน กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปน
อยางดี 

7)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับสวนราชการ เทศบาลสรางความสัมพันธกับ
สวนราชการท้ังในและนอกเขตเทศบาล ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะ
ประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร
ทองถ่ินมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Inner Motivation and Achievement Drives หรือ มีการจูงใจภายใน
และมีแรงขับเคล่ือนทางดานความสําเร็จ โดยมักจะมีแรงขับทางดานการจูงใจโดยมุงสูความสําเร็จ
ในระดับท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับ เทศบาลจําเปนตองสรางความสัมพันธท่ีดีกับสวนราชการ เพื่อแกไข
ปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินใหประสบผลสําเร็จ แตเนื่องจากบางภารกิจเปนการดําเนินงาน
ท่ีตองใชองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสวนราชการ ในขณะท่ีเทศบาลมีขอจํากัดเปน
จํานวนมาก ท้ังนี้ผูบริหารทองถ่ินกับสวนราชการตางมีเปาหมายเดียวกันคือ การบําบัดทุกข บํารุง
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สุขใหแกประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงผลที่ไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวน
ราชการนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

8)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เทศบาล
สรางความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน 
ความสัมพันธดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จาก
การศึกษาพบวา ผูบริหารทองถ่ินเลือกใชลักษณะการทํางานผูนําแบบรวมใจ (Participative Leaders) 
ซ่ึงใชวิธีการกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติตามเม่ือเห็นดวย
กับแนวปฏิบัติหรือขอตกลงนั้นแลว ผูบริหารทองถ่ินมีการสรางความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือ
โครงการรวมกัน และมีการสรางขอตกลงพันธกรณีรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกไข
ปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตางมีเปาหมายเดียวกันคือ ความคุมคาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ซ่ึงผลที่ได
จากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆนั้น กอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 
 

5.10.2  ศักยภาพดานทุนทางสังคม 
เทศบาลไดรับประโยชนจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับทุกภาคสวน สงผลใหเกิด

ศักยภาพดานทุนทางสังคมท่ีมีความเขมแข็ง ทําใหเทศบาลมีการดําเนินกิจการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยเช่ือมโยงศักยภาพดานทุนทางสังคมกับการสราง
เครือขายความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ไดดังนี้ 

1)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน จาก
การศึกษาพบวา การติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกภายในองคกร เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุน
ทางสังคมใหเกิดข้ึนในสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เพราะทําใหผูบริหารทองถ่ินมี
การแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ รวมไปถึงการสรางความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะ
รวมกัน กอใหเกิดคานิยมรวมกันในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสันนิบาตเทศบาลระดับ
จังหวัด สมาชิกมีความใกลชิดและเกิดความคุนเคยกันเปนอยางดี สงผลใหเกิดความไวเนื้อเช่ือใจ 
(Trust) ระหวางสมาชิกดวยกัน การขอรับการชวยเหลือในเร่ืองตางๆระหวางเทศบาลเครือขายเกิด
ความสะดวกมากย่ิงข้ึน ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม ประสบอัคคีภัย 
ไดรับการชวยเหลือจากเทศบาลท่ีเปนเครือขายท่ีดีตอกันในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยาง
ทันทวงที ทําใหความเสียหายท่ีเกิดจากอัคคีภัยในคร้ังนั้นไมมากนัก เปนตน 
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2)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับแกนนําชุมชน จากการศึกษา พบวา การดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการรวมกันระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชนบอยคร้ัง ทําใหความสัมพันธเกิด
ความแนบแนน เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน เทศบาลให
ความสําคัญกับแกนนําชุมชนในการดําเนินการในภารกิจบางอยางแทน ในขณะที่แกนนําชุมชน
มองเห็นถึงคุณคาของตนเองในการทํางาน ความสัมพันธลักษณะนี้สรางความไววางใจตอกันให
เกิดข้ึน สงผลใหการดําเนินกิจการสาธารณะของเทศบาลในแตละคร้ังไดรับการสนับสนุนและการ
เขามามีสวนรวมจากแกนนําชุมชนและประชาชนไดเปนอยางดี  

3)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชน จากการศึกษา  พบวา การให
ความชวยเหลือองคกรชุมชนในดานบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ องคความรูตางๆ รวมไปถึงดาน
งบประมาณ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น  เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน 
ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันนี้สรางความไววางใจตอกันใหเกิดข้ึน สงผลใหการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการของเทศบาลในแตละครั้ง หากตองการขอรับการชวยเหลือ ก็จะไดรับความรวมมือ
จากองคกรชุมชนท่ีเปนเครือขายเปนอยางดี 

4)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs จากการศึกษา 
พบวา การประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนาเอกชนในการแกไขปญหา
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินรวมกันนั้น เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนใน
ทองถ่ิน ความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการน้ีสรางความไววางใจตอกันใหเกิดข้ึน สงผลใหปญหา
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการแบงเบาภาระใหกับเทศบาลได
เปนอยางดี 

5)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชน จากการศึกษา พบวา การติดตอ
ประสานขอความชวยเหลืองบประมาณในการทํากิจกรรมหรือโครงการจากภาคเอกชนนั้น เปน
กุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน เทศบาลไดรับงบประมาณชวยเหลือใน
การทํากิจกรรมหรือโครงการ ในขณะท่ีภาคเอกชนไดรับการประชาสัมพันธรานคาหรือผลิตภัณฑ
ใหประชาชนไดทราบ ลักษณะการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชนนี้ ตางเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน 
สงผลใหการทํากิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

6)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ 
จากการศึกษา พบวา นายกเทศมนตรีกับนักการเมืองระดับชาติรูจักกันเปนสวนตัว บางคนมี
ความสัมพันธแบบเครือญาติ ทําใหการพูดคุยงายข้ึน ความสัมพันธในลักษณะเกื้อกูลกันนี้ หาก
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เทศบาลตองการขอความชวยเหลือจากนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติก็จะไดรับการ
สนับสนุนอยางเต็มท่ี 

7)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับสวนราชการ จากการศึกษาพบวาการประสาน
ความรวมมือระหวางเทศบาลกับสวนราชการในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนรวมกันนั้น 
เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน ความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการนี้
สรางความไววางใจตอกันใหเกิดข้ึน สงผลใหการใหบริการสาธารณะแกประชาชนมีประสิทธิภาพ
และมีความท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

8)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ จากการศึกษา 
พบวา การประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินกิจการสาธารณะ
และแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกันนั้น เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมให
เกิดข้ึน ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชนนี้ ตางเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน สงผลใหการดําเนิน
กิจการสาธารณะและการแกไขปญหาสาธารณะรวมกันมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคามาก
ยิ่งข้ึน 
 

5.10.3  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ 
ผูวิจัยเ ช่ือมโยงศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลกับการสรางเครือขาย

ความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ไดดังนี้ 
1)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน เทศบาล

ทราบขาวสารความเคล่ือนไหวของกิจกรรมทองถ่ินหรือกฎหมายทองถ่ินท่ีอาจสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน เพราะกฎหมายทองถ่ินมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเทศบาลจําเปนตองมีความ
ตื่นตัวและคอยรับมืออยางสุดกําลัง นอกจากนี้การแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณระหวางเทศบาล
ดวยกัน ทําใหเทศบาลมีบทเรียนและแนวทางการแกไขปญหาจากเทศบาลท่ีเคยเกิดปญหาเหลานั้น 
ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไขปญหาของทองถ่ินไดเปนอยางดี 

2)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับแกนนําชุมชน  เทศบาลสามารถดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากแกนนําชุมชนและประชาชน
ในทองถ่ิน เชน การทําแผนแมบทชุมชน การทําเทศบาลสัญจร เปนตน นอกจากนี้รูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณลงสูชุมชน เพื่อใหบริหารจัดการปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในชุมชนกันเองนั้น เปน
การแบงเบาภาระความรับผิดชอบของเทศบาลใหดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกินกําลังความสามารถ
ของชุมชน ทําใหเทศบาลดําเนินกิจการสาธารณะอ่ืนๆไดมากข้ึน 



 226

3)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชน เทศบาลดําเนินการแกไขปญหา
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกับองคกรชุมชน ทําใหการดําเนินการดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากสมาชิกกลุมตางก็เปนประชาชนในชุมชนนั่นเอง ทําใหเกิดความหวงแหนและตองการ
รักษาผลประโยชนของตนเองในทองถ่ิน กอใหเกิดความมุงม่ันและตั้งใจในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดทําโครงการ “สายตรวจจักรยาน” รวมกับ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. ผลสําเร็จของโครงการคือ ปญหาอาชญากรรม 
โจรกรรม การม่ัวสุมของวัยรุนและปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุลดลงประมาณรอย
ละ 80 เม่ือเทียบกับกอนมีโครงการสายตรวจจักรยาน เปนตน 

4)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs เทศบาล
สามารถแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยความ
รวมมือจากองคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณเปนอยางดี นอกจากน้ี 
ประชาชนในชุมชนไดเรียนรูการแกไขปญหาชุมชนจากองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหเกิดทักษะมาก
ยิ่งข้ึน สงผลดีตอการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและการเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกับเทศบาล  

5)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชน เทศบาลเพ่ิมศักยภาพดานงบประมาณ
ในการทํากิจกรรมหรือโครงการ โดยอาศัยการชวยเหลืองบประมาณจากภาคเอกชนที่มีความ
เขมแข็งทางทุนทรัพย ทําใหเทศบาลประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนมาก สงผลใหสามารถนํา
งบประมาณไปใชในการบริการสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีไดมากข้ึน 
นอกจากนี้ปญหาสาธารณะบางอยางท่ีเกินกําลังความสามารถของเทศบาลในการดําเนินการ ก็
สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความเช่ียวชาญของภาคเอกชน ดังเชนกรณี
ของเทศบาลเมืองสุรินทรท่ีเปดโอกาสใหภาคเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเขามาบริหารจัดการขยะ
แทน ทําใหเทศบาลเมืองสุรินทรสามารถดําเนินการดานกิจการสาธารณะอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนกับ
ประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี โดยท่ีไมตองกังวลถึงปญหาขยะลนเมืองดังเชนท่ีผานมา เปนตน 

6)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ 
เทศบาลเพ่ิมศักยภาพดานงบประมาณในการทํากิจกรรมหรือโครงการ โดยอาศัยความชวยเหลือจาก
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติในการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ีเทศบาล หรือการ
อํานวยความสะดวกในการสรางโอกาสการเสนอโครงการและไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม
หรือกระทรวงตางๆ ทําใหเทศบาลมีงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เปนการลด
ขอจํากัดดานงบประมาณไดเปนอยางดี สงผลใหเทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะเพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง 
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7)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับสวนราชการ  เทศบาลสามารถใหบริการสาธารณะ 
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากสวนราชการท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีถูกตอง นอกจากนี้ยังมีสวนสงเสริมขีดความสามารถการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลไดเปนอยางดี ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองบุรีรัมยและเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด จังหวัดลพบุรีที่มีการทําบันทึกขอตกลง หรือ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนท่ี ในการ
สงเสริมการศึกษาตอของบุคลากรเทศบาล ซ่ึงการพัฒนาทุนมนุษยเปนส่ิงสําคัญตอการเพ่ิมศักยภาพ
ของเทศบาล เพราะบุคลากรถือเปนฟนเฟองและกลไกขับเคล่ือนการดําเนินการตางๆของเทศบาล
ใหประสบความสําเร็จ 

8)  การสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ เทศบาล
สามารถดําเนินกิจการสาธารณะและแกไขปญหาสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
อาศัยความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ทําใหเทศบาลกาวขามขอจํากัดในดาน
ขนาด จํานวนบุคลากร ศักยภาพบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ รวมไปถึงดานงบประมาณไดเปนอยางดี 
ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดท่ีมีโครงการความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัด
รอยเอ็ด ในการจัดต้ังโรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ดไดสําเร็จ โดยเปนโรงเรียนกีฬาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย เปนตน 



บทท่ี 6 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

วิทยานิพนธเร่ือง เครือขายกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลใน
ประเทศไทย ทําการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล 8 แหงใน 6 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอีก 1 แหงของภาคกลาง รวมท้ังส้ิน 9 แหง ซ่ึงประกอบดวย เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด เทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เทศบาลตําบลดานซาย จังหวัดเลย เทศบาลตําบลทา
ตูม จังหวัดสุรินทร เทศบาลตําบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตําบลสําโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร และเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี สําหรับวัตถุประสงคในการศึกษา 3 มีประการ 
คือ  1) เพ่ือศึกษากระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธและผลกระทบของกระบวนการสราง
เครือขายความสัมพันธท่ีมีผลตอศักยภาพการบริหารงานเทศบาล  2) เพื่อศึกษามูลเหตุและเง่ือนไขท่ี
ทําใหเกิดการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคสวนตางๆ 3) เพ่ือศึกษาปจจัย
สงเสริมและอุปสรรคในการสรางเครือขายท่ีมีผลตอการบริหารงานเทศบาล  โดยมุงตอบคําถามวิจัย
ท่ีวา “รูปแบบการสรางเครือขายของเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมีลักษณะอยางไร?” โดยมี
สมมติฐานของการวิจัยคือ  เทศบาลที่ มีการบริหารจัดการท่ีดี มีรูปแบบการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการบริหารงานทองถ่ิน ประกอบดวย องคกร
วิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน แกนนําชุมชน องคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองระดับชาติ สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ โดยมุงไปสู
ผลลัพธที่ตองการคือการเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล  
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมภายในชุมชน 
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6.1.1  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับศักยภาพการบริหารงานเทศบาล 
ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมีการสรางเครือขาย

ความสัมพันธกับภาคสวนตางๆท้ังในเขตและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบเปนอยางดี เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพทางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกระบวนการโดยสรุป
ดังตอไปนี้ 

1)  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพนัธระหวางเทศบาลกับองคกรวิชาชีพ
ผูบริหารทองถ่ิน  

การสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงเปนองคกรท่ีกํากับดูแลผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวยนายกเทศมนตรี ท่ีมาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนใหเขามาบริหารงานเทศบาล และปลัดเทศบาล ท่ีมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ฝายประจํา ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเปนสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยโดยตําแหนง ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจึงมี
ท้ังลักษณะแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยเปนความสัมพันธท่ีเร่ิมตนจากรูปแบบท่ีเปน
ทางการ กลาวคือมีการจัดต้ังโดยองคกรท่ีมีการรวมตัวเปนเครือขายและทําหนาท่ีประสานงาน
ระหวางสมาชิกในเครือขายกันเองท้ังส้ิน ภายหลังสมาชิกในเครือขายรูจักและคุนเคยกันมากข้ึน 
ความสัมพันธจึงมีลักษณะความเปนสวนตัวมากข้ึน กลาวคือรูปแบบไมเปนทางการ ซ่ึงผูบริหาร
ทองถ่ินมีการติดตอและประสานงานกันโดยตรง ไมผานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
มากเหมือนเชนเคย ความสัมพันธในลักษณะน้ีสงผลดีตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี เนื่องจากลดข้ันตอนในการติดตอประสานงาน ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึง
ประสบอัคคีภัยทําใหบานพักอาศัยและทรัพยสินของราษฎรไดรับความเสียหาย นายวัชรพงศ 
เหลืองมรรคลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหัวขวางไดใชความสัมพันธแบบเปนสวนตัวโดยการ
ใชโทรศัพทขอความชวยเหลือจากนายกเทศมนตรีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเครือขายท่ีดีตอกันในการแกไขปญหาเฉพาะหนา ซ่ึงตองการ
ความรวดเร็วในการแกไขปญหาเปนอยางมาก ผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธดังกลาวนี้ทําให
เทศบาลตําบลหัวขวางไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงที ทําใหความเสียหายท่ีเกิดจากอัคคีภัยใน
คร้ังน้ันไมมากนัก  

สําหรับความสัมพันธแบบเปนทางการนั้นผูบริหารทองถ่ินใชเวทีสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยท้ัง 3 ระดับ ประกอบดวย สันนิบาตเทศบาลระดับประเทศ สันนิบาตเทศบาลระดับ
ภาค และสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัดในการติดตอส่ือสาร ประสานงาน แลกเปล่ียนขอมูล 
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ประสบการณ รวมไปถึงการสรางความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน โดยสันนิบาต
เทศบาลระดับจังหวัดนั้นประสบความสําเร็จมากท่ีสุด เนื่องจากเปนการประชุมภายในจังหวัด ซ่ึงมี
สมาชิกไมมากนักและสมาชิกมีความคุนเคยกันเปนอยางดี ประกอบกับการท่ีมีการจัดการประชุม
กันทุกเดือน ทําใหการส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอมูลประสบการณระหวางกันมีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน สําหรับวิธีการสรางความสัมพันธนั้นอยูในรูปแบบของการนําเสนอประเด็นปญหา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น พรอมท้ังเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยอาศัยเวทีการประชุม
สันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัดเปนขอสรุปรวมกัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเกิดปญหาในการ
บริหารงาน ก็สามารถนํามาปรึกษาหารือระดมความคิดเห็นในเวทีนี้ได เนื่องจากภายในจังหวัดมี
ลักษณะภูมิศาสตรทางกายภาพใกลเคียงกัน ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนก็มักจะคลายคลึงกัน ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเคยเกิดปญหาเหลานั้นมากอน สามารถถายทอดบทเรียนและวิธีการแกไข
ปญหาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไขปญหาไดเปนอยางดี หรือหากในท่ี
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดไมสามารถแกไขปญหาได ก็สามารถนํามติท่ีประชุมไปเสนอ
สันนิบาตเทศบาลระดับภาคตอไป 

ในสวนของการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีการจัดใหมี
การประชุมพบปะแลกเปล่ียนหารือระหวางสมาชิกข้ึนเปนประจําทุก 3 เดือน และสรางประโยชน
ตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางมาก เนื่องจากเปนเวทีผูบริหารทองถ่ิน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานจากวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน และหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ ทําใหผูบริหารทองถ่ินสามารถนํา
ขอมูลและองคความรูท่ีไดไปเปนแนวทางในการบริหารงานเทศบาลท่ีถูกตองและเหมาะสมไดเปน
อยางดี รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณจากระเบียบวาระในประเด็น
ตางๆ ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงประสบอัคคีภัยทําใหบานพัก
อาศัยและทรัพยสินของราษฎรไดรับความเสียหาย แมจะวาจะไดรับการชวยเหลือเบ้ืองตนจาก
เครือขายของเทศบาลตําบลหัวขวางแลว ปญหาดังกลาวยังไดรับบรรจุเปนระเบียบวาระในการ
ประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอมติท่ีประชุมในการใหความชวยเหลือ  
ซ่ึงเปนกรณีแรกของสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการใหความชวยเหลือผูประสบ
เพลิงไหม ซ่ึงมติท่ีประชุมในคร้ังนั้นไดพิจารณาแลววาเห็นสมควรใหมีการกันเงินสันนิบาตเทศบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไวชวยเหลือเทศบาลที่ประสบอัคคีภัย เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 300,000 บาท 
และอนุมัติจายเงินใหกับเทศบาลตําบลหัวขวาง ท่ีไดรับความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย เปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 96,000 บาท ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพลังและความสมัครสมานสามัคคีของผูบริหาร
ทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการท่ีจะรวมกันแกไขปญหาและหาขอสรุปรวมกันเพื่อ
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ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหากในท่ีประชุมสันนิบาต
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมสามารถแกไขปญหาได ก็สามารถนํามติท่ีประชุมไปเสนอ
สันนิบาตเทศบาลระดับประเทศตอไป 

สําหรับการประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับชาตินั้น มีการจัดประชุมสมาชิกเพียงปละ
คร้ัง แตสรางประโยชนอยางมากในการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกไขขอบังคับ รับฟงปญหา
ขอขัดของและขอเสนอแนะตางๆจากสมาชิกสมาคมสันนิบาตท่ัวประเทศ กอใหเกิดคานิยมรวมกัน
ในการปฏิบัติงาน แสดงใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจกันอยางเหนียวแนนของผูบริหารทองถ่ินท่ัว
ประเทศ ในการท่ีจะแกไขปญหาสาธารณะ รวมไปถึงการบริหารและการพัฒนาเทศบาลใหเกิด
ความยั่งยืนและประโยชนสุขโดยรวมของประชาชน นอกจากนี้การรวมตัวของสมาชิกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยที่มีความเขมแข็งสามารถสรางพลังอํานาจการตอรองและการ
เรียกรองผลประโยชนกับรัฐบาลไดเปนอยางดี เนื่องจากการตอรองหรือเรียกรองในนามองคกรท่ีมี
การรวมตัวกันเปนจํานวนมากยอมสรางความเช่ือม่ันและความนาเช่ือถือไดดีกวาการตอรองหรือ
การเรียกรองในนามบุคคล ขอเรียกรองท่ีเห็นเปนรูปธรรมเดนชัดท่ีสุดในปจจุบัน คือ ขอเสนอเพื่อ
พิจารณาเร่ืองวาระการดํารงตําแหนงของนายกเทศมนตรี ซ่ึงจากเดิมกําหนดใหนายกเทศมนตรีไม
สามารถดํารงตําแหนงไดเกินสองวาระติดตอกัน ทําใหนายกเทศมนตรีไดรับผลกระทบเปนจํานวน
มาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยจึงประสานขอความรวมมือจากเทศบาลในการ
รวบรวมรายช่ือประชาชนท่ัวประเทศ เพื่อยกเลิกกฎหมายการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเกินสอง
วาระติดตอกัน โดยท่ีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีขับเคล่ือนและ
ประสานงานระหวางเทศบาลและกระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้การเรียกรองของสมาคมสันนิบาตแหง
ประเทศไทยประสบผลสําเร็จ สงผลใหในปจจุบันนายกเทศมนตรีสามารถดํารงตําแหนงไดโดยไม
จํากัดวาระ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการแกไขปญหาสาธารณะผานเวที
สันนิบาตท้ัง 3 ระดับ ซ่ึงการแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองใชการแลกเปล่ียนขอมูลจากผูท่ีมี
ประสบการณท่ีเคยประสบปญหาดังกลาวมากอนหนา นอกจากนี้เวทีสันนิบาตเทศบาลยังรายงาน
ขาวสารความเคล่ือนไหวของกิจกรรมทองถ่ินหรือกฎหมายทองถ่ินท่ีอาจสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน เพราะกฎหมายทองถ่ินท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหผูบริหารทองถ่ิน
จําเปนตองมีความต่ืนตัวและคอยรับมืออยางสุดกําลัง และท่ีสําคัญสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยเปรียบเสมือนฐานกําลังสําคัญของผูบริหารทองถ่ินในการสรางเครือขายความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานและสรางคุณประโยชนตอการบริหารงานทองถ่ินเปนอยางมาก เพราะองคกร
ดังกลาวนี้จะมีสวนในการสงเสริมความรวมมือใหเกิดข้ึนระหวางสมาชิกดวยกันหรือองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืน เชน ระหวางเทศบาลกับองคการบริหารสวนจังหวัด หรือระหวาง
เทศบาลกับองคการบริหารสวนตําบล เปนตนเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพียงองคกร
เดียว อาจไมสามารถดําเนินกิจการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนหรือแกไขปญหาตางๆไดอยางทันทวงที เพราะฉะน้ันการมีเครือขายท่ีดีจึงเปนการลด
ขอจํากัดดานขนาดขององคกร อุปกรณเคร่ืองมือ ศักยภาพบุคลากรภายในองคกร รวมไปถึง
งบประมาณ ทําใหผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากรภายในทองถ่ินท่ีมีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ินจึงกอใหเกิดขีดสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี 

ท้ังนี้ การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรวิชาชีพ
ผูบริหารทองถ่ิน มุงสูผลลัพธท่ีตองการคือ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบเทศบาล ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ได
ดังนี้ 

(1)  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน เทศบาลสรางความสัมพันธกับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรกํากับดูแลผูบริหารทองถ่ิน ผานบทบาท
ของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับการเลือกใช
คุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารทองถ่ินเลือกใชลักษณะการทํางาน
ผูนําแบบรวมใจ (Participative Leaders) ซ่ึงใชวิธีการกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการแสดง
ความคิดเห็น และการปฏิบัติตามเม่ือเห็นดวยกับแนวปฏิบัติหรือขอตกลงน้ันแลว ผูบริหารทองถ่ินมี
การติดตอส่ือสาร ประสานงาน แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ รวมไปถึงการสรางความรวมมือใน
การแกไขปญหาสาธารณะรวมกันระหวางผูบริหารทองถ่ินดวยกันผานเวทีสันนิบาตเทศบาลทั้ง 3 
ระดับ ซ่ึงผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยน้ัน กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

(2)  ศักยภาพดานทุนทางสังคม  การติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกภายในองคกร 
เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนในสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
เพราะทําใหผูบริหารทองถ่ินมีการแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ รวมไปถึงการสรางความรวมมือ
ในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน กอใหเกิดคานิยมรวมกันในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด สมาชิกมีความใกลชิดและเกิดความคุนเคยกันเปนอยางดี สงผลให
เกิดความไวเนื้อเช่ือใจ (Trust) ระหวางสมาชิกดวยกัน การขอรับการชวยเหลือในเร่ืองตางๆระหวาง
เทศบาลเครือขายเกิดความสะดวกมากย่ิงข้ึน ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัด
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มหาสารคาม ประสบอัคคีภัย ไดรับการชวยเหลือจากเทศบาลท่ีเปนเครือขายท่ีดีตอกันในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที ทําใหความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยในคร้ังนั้นไมมากนัก เปน
ตน 

(3)  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ  เทศบาลทราบขาวสารความเคล่ือนไหว
ของกิจกรรมทองถ่ินหรือกฎหมายทองถ่ินท่ีอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน เพราะกฎหมาย
ทองถ่ินมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเทศบาลจําเปนตองมีความต่ืนตัวและคอยรับมืออยาง
สุดกําลัง นอกจากนี้การแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณระหวางเทศบาลดวยกัน ทําใหเทศบาลมี
บทเรียนและแนวทางการแกไขปญหาจากเทศบาลที่เคยเกิดปญหาเหลานั้น ท้ังนี้ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไขปญหาของทองถ่ินไดเปนอยางดี 

2)  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชน  
แกนนําชุมชนในท่ีนี้หมายถึง ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีบทบาท

สําคัญตอการบริหารงานเทศบาลในปจจุบัน เนื่องจากไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในชุมชน
ตางๆใหเปนตัวแทนในการติดตอประสานงานกับเทศบาล หากเทศบาลมีความสัมพันธท่ีดีกับแกน
นําชุมชน ผูนําชุมชนเหลานั้น ก็จะสงผลดีตอการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของเทศบาล 
เพราะแกนนําชุมชนมีอิทธิพลตอประชาชนในชุมชนเปนอยางมาก ตลอดจนการมองเห็นปญหาของ
ทองถ่ินไดมีระดับท่ีกวางกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หลายๆแหง จึงมักสรางความสัมพันธท่ีดีกับแกนนําชุมชนเหลานั้น โดยการพาไปศึกษาดูงานหรือ
ทองเท่ียว และสนับสนุนเงินอุดหนุนใหแกผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการในชุมชน เพื่อใหบุคคลดังกลาวคอยผลักดันการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนประสานความรวมมือกับประชาชนในชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน เพื่อประโยชนรวมกันของทุกฝาย 

การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแกนนําชุมชนในเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบมี 2 ลักษณะ คือ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ ความสัมพันธแบบท่ี
เปนทางการนั้น เทศบาลจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนเพื่อดําเนินงาน
รวมกับเทศบาล ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนทางการนั้น เกิดข้ึนภายหลังจากการที่แกนนํา
ชุมชนไดเขามามีสวนรวมดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆของเทศบาลบอยคร้ัง รวมถึงการ
ประชุมระหวางคณะกรรมการชุมชนกับเทศบาลทุกเดือน ทําใหเกิดความคุนเคยกับเทศบาลมากข้ึน 
สงผลใหเกิดความสัมพันธในลักษณะแบบเปนสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาลมีการประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนโดยตรงเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดทําเทศบาลสัญจร ซ่ึงเทศบาลแตละแหงมีการดําเนินการจัดโครงการ
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ตลอดปงบประมาณ หมุนเวียนกันลงในแตละชุมชน เพื่อรับฟงปญหาความเดือดรอนและขอ
รองเรียนจากประชาชน รวมไปถึงการใหความชวยเหลือในดานการบริการขั้นพื้นฐานตางๆ ซ่ึง
คณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนใหการอํานวยความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีในแตละคร้ังไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธและการชักชวนประชาชนในชุมชนเขามารับบริการ
จากการทําโครงการเทศบาลสัญจร  

นอกจากน้ีการจัดทําแผนแมบทชุมชนในแตละชุมชนน้ัน คณะกรรมการชุมชนมี
บทบาทสําคัญตอการดําเนินการเปนอยางมาก โดยการจัดทําเวทีชาวบานเพื่อรวมกันศึกษาและ
วิเคราะหสภาพความเปนไปและปญหาชุมชนเพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนรวมกัน และนําแผนแมบท
ชุมชนท่ีไดนั้นไปเสนอตอเทศบาลในการประชุมคณะกรรมการชุมชนท่ีจัดข้ึนทุกเดือน เพื่อหา
ขอสรุปรวมกันในการทําแผนพัฒนาเทศบาลในโอกาสตอไป เนื่องจากในปจจุบันเทศบาลมีการนํา
แผนแมบทชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เพราะแผนแมบท
ชุมชนดังกลาวนั้นก็มาจากความตองการและขอรองเรียนของชุมชนน่ันเอง สงผลใหเทศบาลบาง
แหงใหความสําคัญกับการจัดทําแผนแมบทชุมชนเปนอยางมาก โดยการนําวิทยากรไปใหความรูแก
ประชาชนเพื่อประสิทธิภาพในการจัดทําแผนแมบทชุมชน ดังเชนกรณีเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ี
ประสานขอความรวมมือจากสํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงาน ปปส. (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด) หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
มาเพิ่มทักษะและความรูกับประชาชนในการจัดทําแผนแมบทชุมชนไดเปนอยางดี 

นอกจากประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือนและการจัดโครงการเทศบาลสัญจรใน
ทุกชุมชนตามท่ีกลาวมาขางตนแลว ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมยเล็งเห็นประโยชนจากการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการแกไขปญหาสาธารณะ โดยจัดโครงการสภาเมืองบุรีรัมย เพื่อเปนเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู แสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงเครือขายการประสานงานระหวางหนวยงาน
ราชการ ประชาชนและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันระดมความคิดเห็นในการขับเคล่ือน
นโยบายตางๆของเทศบาล ซ่ึงการจัดสภาเมืองบุรีรัมยในแตละคร้ังไดรับความสนใจจากประชาชน
หลากหลายอาชีพ มารวมแสดงความคิดเห็นและสะทอนปญหาปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดเปนอยาง
ดี นอกจากนี้สภาเมืองบุรีรัมยยังเปนเวทีรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให
ประชาชนไดรับทราบและมีสวนกระตุนตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆของเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดเปนอยางดี โดยมีคณะกรรมการชุมชนเปน
ฟนเฟอนท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานรวมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมยในแตละคร้ัง ซ่ึงสงผล
ตอความสําเร็จของแตละกิจกรรมและโครงการท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดอยางมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของวรางคณา  วงศมหาชัย (2535: บทคัดยอ)  ท่ึศึกษาบทบาทของผูนําในการ
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พัฒนาองคกรประชาชน โดยผลการศึกษาพบวาข้ันตอนการกอตั้งของกลุมตองอาศัยผูนําท่ีมี
บทบาทในการเปนผูใหการศึกษาในลักษณะของการใหขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนการกระตุนใหเห็น
ความสําคัญของการรวมกลุม ในขณะท่ีข้ันตอนการดําเนินการน้ัน ตองอาศัยผูนําท่ีมีบทบาทในการ
วางระเบียบแบบแผนในการดําเนินงาน  

ส่ิงท่ีคนพบจากการศึกษาในคร้ังนี้คือ เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอดใหความสําคัญกับความเขมแข็งของชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนอยางมากดวยการมอบอํานาจให
คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในการบริหารจัดการปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนในรูปแบบ
ของสภาชุมชน มีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในการจัดทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆ 
รวมถึงการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจัดสรรงบประมาณในแตละปใหแก
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ชุมชนละ 100,000 บาท เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายใน
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆท่ีใชงบประมาณในการดําเนินการ
มาก เชน การพัฒนาดานกีฬา การสรางศูนยสาธารณะประโยชน เปนตน และโครงการตางๆตอง
ผานการพิจารณาจากสภาชุมชนเสียกอน ในขณะท่ีเทศบาลเมืองเขาสามยอดนั้นมีการจัดสรร
งบประมาณเทศบาลลงพ้ืนท่ีแตละชุมชนๆละ 10,000 บาท เพ่ือใชสําหรับการบริหารจัดการภายใน
ชุมชนเชนเดียวกัน แตจะมีการดําเนินการเฉพาะกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชงบประมาณไมมากนัก 
สวนใหญจะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวา เชน หลอดไฟเสีย การลอกทอ เปนตน และ
ตองผานมติจากท่ีประชุมของชุมชนเชนเดียวกัน ท้ังน้ีท้ังสองโครงการแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ของชุมชนในการท่ีจะตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของคนสวนใหญในชุมชน 
กอใหเกิดกระบวนการสรางความรวมมือของคนในชุมชนเอง ทําใหเกิดความสามัคคีและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนไดเปนอยางดี ตลอดจนเปนการแบงเบาภาระในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกินกําลังความสามารถของชุมชน ซ่ึงใน
อนาคตขางหนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายๆแหลง จะใชรูปแบบการจัดสรรงบประมาณสู
ชุมชนมากข้ึน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับ
แกนนําชุมชน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการประสานงานระหวางเทศบาลกับประชาชนใหดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ รวมกัน รวมไปถึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนดําเนินงานของ
เทศบาลในทุกข้ันตอน ตลอดจนมีสวนกระตุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนไดมากยิ่งข้ึน เนื่องจากแกนนํามีอิทธิพลตอประชาชนในชุมชนเปนอยางมาก เพราะฉะนั้น
เครือขายการทํางานรวมกับแกนนําชุมชน รวมถึงประชาชนในชุมชนจึงสงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเทศบาลไดเปนอยางดี  
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ท้ังนี้ การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแกนนําชุมชน
มุงสูผลลัพธท่ีตองการคือ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล 
ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ไดดังนี้ 

(1)  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินกับแกนนําชุมชน
มีความคุนเคยและมีความสัมพันธในลักษณะความเปนสวนตัวมากกวาแบบทางการ เนื่องจากมีการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกันบอยคร้ัง ความสัมพันธดังกลาวจะประสบผลสําเร็จได
นั้น ข้ึนอยูกับการเลือกใชคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารทองถ่ินมี
คุณลักษณะผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) เพราะตองการใหเกิดความรวมมือรวม
ใจจากผูเกี่ยวของทุกฝาย เทศบาลตองการใหแกนนําชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานรวมกับเทศบาล เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและชวยแบงเบาภาระการทํางาน
ของเทศบาล ซ่ึงผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชนนั้น กอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

(2)  ศักยภาพดานทุนทางสังคม การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการรวมกันระหวาง
เทศบาลกับแกนนําชุมชนบอยคร้ัง ทําใหความสัมพันธเกิดความแนบแนน เปนกุญแจสําคัญในการ
สรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน เทศบาลใหความสําคัญกับแกนนําชุมชนในการดําเนินการ
ในภารกิจบางอยางแทน ในขณะท่ีแกนนําชุมชนมองเห็นถึงคุณคาของตนเองในการทํางาน 
ความสัมพันธลักษณะนี้สรางความไววางใจตอกันใหเกิดข้ึน สงผลใหการดําเนินกิจการสาธารณะ
ของเทศบาลในแตละคร้ังไดรับการสนับสนุนและการเขามามีสวนรวมจากแกนนําชุมชนและ
ประชาชนไดเปนอยางดี  

(3)  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ  เทศบาลสามารถดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากแกนนําชุมชนและประชาชนใน
ทองถ่ิน เชน การทําแผนแมบทชุมชน การทําเทศบาลสัญจร เปนตน นอกจากนี้รูปแบบการจัดสรร
งบประมาณลงสูชุมชน เพ่ือใหบริหารจัดการปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนกันเองนั้น เปนการแบง
เบาภาระความรับผิดชอบของเทศบาลใหดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกินกําลังความสามารถของ
ชุมชน ทําใหเทศบาลดําเนินกิจการสาธารณะอ่ืนๆไดมากข้ึน 

3)  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชน  
องคกรชุมชนในท่ีนี้หมายถึง กลุม ชมรม สมาคมท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชน

ในชุมชนเพื่อดําเนินกิจกรรมหนึ่งๆในชุมชน ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีมีอุดมการณรวมกัน มีเปาหมาย
และวัตถุประสงครวมกัน มีผลประโยชนรวมกันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม มีวิธีการ
บริหารจัดการองคกร มีกิจกรรมรวมกัน และมีงบประมาณในการดําเนินการ เชน กลุมออมทรัพย 
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ชมรมผูสูงอายุ สมาคมโรตาร่ี เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงกลุมท่ีจัดต้ังข้ึนโดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆในชุมชน ซ่ึงสมาชิกกลุมตางก็เปนประชาชนใน
ชุมชนน่ันเอง เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อส
ม.) เปนตน ถึงแมวาองคกรชุมชนท้ังสองรูปแบบจะมีจุดเร่ิมตนของการกอตัวท่ีแตกตางกัน แตมี
เปาหมายที่เหมือนกันคือ การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆในชุมชน ซ่ึงกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกองคกรและสมาชิกในองคกร รวมไปถึงการเปนสวนหนึ่งของกลไกขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั่นเอง  

การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชนในเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบมี 2 ลักษณะ คือ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ แตจะเปนในลักษณะท่ี
เปนทางการเสียเปนสวนใหญ กลาวคือ ความสัมพันธแบบไมเปนทางการนั้น เกิดข้ึนภายหลังจาก
ความชวยเหลือและความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบอยคร้ัง ทําใหเกิด
ความคุนเคยในลักษณะความเปนสวนตัวมากข้ึน เปนไปในลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคล
มากกวาในนามองคกร โดยใชโทรศัพทเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกันเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ในขณะท่ีความสัมพันธแบบเปนการทางน้ันตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรใชเปน
หลักฐานในการติดตอประสานงานระหวางองคกร การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกับองคกรชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันเอง เปนความสัมพันธแบบเกื้อกูลกัน 
รูปแบบการดําเนินการนั้นเปนไปในลักษณะของการใหการสนับสนุนและการชวยเหลือองคกร
ชุมชน เนื่องจากองคกรชุมชนมีขอจํากัดไมสามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการไดอยางครอบคลุม
ครบถวนทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงฝายเดียว เพราะฉะน้ันตองอาศัยความชวยเหลือจาก
ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพในดานบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ องคความรูตางๆ 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคืองบประมาณ ในการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตางๆขององคกรชุมชน 
เพ่ือเสริมสรางรากฐานความเขมแข็งขององคกร ใหองคกรชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหการสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ 
กลุมแมบาน กลุมสินคา OTOP มาโดยตลอด แตการใหความชวยเหลือดังกลาวนั้น ตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการชุมชน เพื่อขอมติสวนใหญวาเห็นสมควรตอการใหการสนับสนุน
หรือไม ถาคณะกรรมการชุมชนอนุมัติเห็นชอบ ทางเทศบาลก็จะใหความชวยเหลือกลุมดังกลาว ซ่ึง
นอกการใหความชวยเหลือทางทุนทรัพยแลว เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีการนําสมาชิกในกลุมไป
ศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จเพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินงานของกลุม รวมไปถึงการ
จัดอบรมใหวิทยากรมาถายทอดความรูแกสมาชิก เพ่ือใหเกิดทักษะเพ่ิมมากข้ึน เปนการเสริมสราง
ความเขมแข็งและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกลุมตางๆ ในการประกอบอาชีพไดเปนอยาง
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ดี รวมไปถึงโครงการใหความชวยเหลือการประกอบอาชีพของสมาคมคนตาบอดในจังหวัด
กาฬสินธุ ซ่ึงตางฝายตางไดรับประโยชน โดยท่ีสมาคมคนตาบอดไดรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเปน
จํานวนเงิน 50,000 บาท สําหรับใชในการดําเนินงานเพ่ือประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ทําใหคน
ตาบอดมีอาชีพเพื่อใชในการดํารงชีวิต ในขณะท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับประโยชนจากการที่
คนตาบอดมาเปนวิทยากรในการสอนนวดใหกับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหเยาวชนมี
กิจกรรมทําท่ีเปนประโยชนและหางไกลส่ิงอบายมุข เปนการปองกันปญหาสังคมไดอีกทางหนึ่ง 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการ
รวมตัวกันเอง คือ องคกรชุมชนมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือ
ไดรับการชวยเหลือหรือสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การชวยเหลือดังกลาวไมไดเขา
มาในรูปแบบของการแทรกแซง แตเปนรูปแบบของการสงเสริมและเกื้อหนุนใหองคกรชุมชน
สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆในชุมชน โดยปราศจากขอจํากัดในดานตางๆ กอใหเกิดกระบวนการ
การมีสวนรวมภายในชุมชนมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไดรับประโยชน
จากการสรางเครือขายความสัมพันธดังกลาว โดยหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการที่ตองขอความรวมมือกับองคกรตางๆภายในชุมชน ก็จะไดรับความรวมมือจาก
องคกรชุมชนท่ีเปนเครือขายอยางเต็มกําลัง สงผลใหกิจกรรมหรือโครงการท่ีดําเนินการโดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน  

สําหรับการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนความสัมพันธแบบปฏิบัติการ รูปแบบการดําเนินการนั้นเปนไปใน
ลักษณะของความรวมมือกันในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ รวมไปถึงการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนรวมกัน โดยสมาชิกในกลุมองคกรนั้น เปนประชาชนในชุมชนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตงต้ังข้ึนมา เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ นั่นเอง องคกรชุมชนท่ี
จัดต้ังโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเขมแข็งและมีสวนสนับสนุนการดําเนินงานของ
ทองถ่ินไดเปนอยางมีประสิทธิภาพนั้น คือ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม .) ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน หรือ อสม. ข้ึนมาเพื่อใหเปนกลไกขับเคล่ือนท่ีสําคัญรวมกับกองสาธารณสุข
ของเทศบาลและหนวยสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ในการใหบริการเร่ืองสุขภาพอนามัยข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบของเทศบาล ตลอดจนภารกิจดานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
ในขณะท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. เปนองคกรท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดต้ังข้ึนมาเพื่อดําเนินงานรวมกันในการรักษาความสงบเรียบรอย และปองกันบรรเทาสาธารณะภัย
ท่ีอาจเกิดข้ึนแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีจัดทํา
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โครงการ “สายตรวจจักรยาน” ข้ึน โดยมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. ทําหนาท่ี
เปนสายตรวจจักรยาน และนายตรวจ เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีตํารวจ ปองกันและลด
ปญหาอาชญากรรม โจรกรรม ยาเสพติดและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแก
ประชาชน การดําเนินการจัดสายตรวจจักรยานคืนละ 1 ชุดๆละ 6 คน แบงเปน 3 สายๆละ 2 คน
ตั้งแตเวลา 18.00-06.00 น. ของทุกวัน โดยประชาชนในชุมชนเขามีมาสวนรวมในโครงการ พรอม
ท้ังใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานเปนอยางดี ผลสําเร็จของโครงการคือ ปญหา
อาชญากรรม โจรกรรม การม่ัวสุมของวัยรุนและปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุลดลง
ประมาณ 80 เปอรเซ็นตเม่ือเทียบกับกอนมีสายตรวจจักรยาน จากความสําเร็จดังกลาวทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงใหความสําคัญกับการดําเนินงานของ อปพร. เปนอยางมาก และเกิด
เครือขายความรวมมือในการปองกันบรรเทาสาธารณะภัยรวมกับองคกรปกครองอ่ืนๆ ดังเชนกรณี
ของเทศบาลตําบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีการจัดต้ังศูนยบริการรวมปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเสิงสางข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 2 เทศบาล
และ 6 องคการบริหารสวนตําบล เพื่อบูรณาการงานดานปองกันบรรเทาสาธารณะภัยรวมกัน 
จัดการฝกอบรมเปนหลักสูตรมาตรฐานเดียวกัน เปนตน ความรวมมือดังกลาวทําใหการรักษาความ
สงบเรียบรอย และปองกันบรรเทาสาธารณะภัยในเขตอําเภอเสิงสางประสบความสําเร็จ สามารถ
ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการและสามารถสรางเครือขายการทํางานรวมกันในภารกิจอ่ืนๆ
ในโอกาสตอไป 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ เกิดความรวมมือในการดําเนินการแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึน
รวมกัน ทําใหการดําเนินการดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสมาชิกกลุมตางก็เปน
ประชาชนในชุมชนนั่นเอง ทําใหเกิดความหวงแหนและตองการรักษาผลประโยชนของตนเองใน
ทองถ่ิน กอใหเกิดความมุงม่ันและต้ังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังมีสวนสําคัญท่ีจะ
ทําใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไดเปนอยางดี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับ
องคกรชุมชนท้ังท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเองและท่ีจัดต้ังข้ึนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย
เปนการสรางเครือขายการทํางานและเครือขายความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน รวมถึงการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน ทําใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
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ท้ังนี้ การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรชุมชน
มุงสูผลลัพธท่ีตองการคือ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล 
ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ไดดังนี้ 

(1)  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน  เทศบาลสรางความสัมพันธกับ
องคกรชุมชนท้ังท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเองของประชาชนและเกิดจากการจัดต้ังของเทศบาล ผาน
บทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารทองถ่ินมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Inner Motivation 
and Achievement Drives หรือ มีการจูงใจภายในและมีแรงขับเคล่ือนทางดานความสําเร็จ โดยมักจะ
มีแรงขับทางดานการจูงใจโดยมุงสูความสําเร็จในระดับท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับ ท้ังนี้ผูบริหารทองถ่ิน
กับองคกรชุมชนตางมีเปาหมายและผลประโยชนรวมกันในการที่จะดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆ ตลอดจนการแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนใหประสบความสําเร็จ เพ่ือประโยชน
สูงสุดของประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกร
ชุมชนนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

(2)  ศักยภาพดานทุนทางสังคม การใหความชวยเหลือองคกรชุมชนในดานบุคลากร 
อุปกรณเคร่ืองมือ องคความรูตางๆ รวมไปถึงดานงบประมาณ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งให
องคกรชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนกุญแจสําคัญใน
การสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันนี้สรางความไววางใจตอ
กันใหเกิดข้ึน สงผลใหการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลในแตละคร้ัง หากตองการ
ขอรับการชวยเหลือ ก็จะไดรับความรวมมือจากองคกรชุมชนท่ีเปนเครือขายเปนอยางดี 

(3)  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ  เทศบาลดําเนินการแกไขปญหาสาธารณะท่ี
เกิดข้ึนรวมกับองคกรชุมชน ทําใหการดําเนินการดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
สมาชิกกลุมตางก็เปนประชาชนในชุมชนน่ันเอง ทําใหเกิดความหวงแหนและตองการรักษา
ผลประโยชนของตนเองในทองถ่ิน กอใหเกิดความมุงม่ันและตั้งใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดทําโครงการ “สายตรวจจักรยาน” รวมกับอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. ผลสําเร็จของโครงการคือ ปญหาอาชญากรรม โจรกรรม การ
ม่ัวสุมของวัยรุนและปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุลดลงประมาณรอยละ 80 เม่ือ
เทียบกับกอนมีโครงการสายตรวจจักรยาน เปนตน 
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4)  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนา
เอกชน หรือ NGOs  

องคกรพัฒนาเอกชนเปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อใชเคล่ือนไหวในการทํากิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ ซ่ึงสวนมากเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับประชาชนสวนรวมและชุมชน ทําให
ภาพลักษณขององคกรพัฒนาเอกชนในสายตาของสาธารณชนน้ัน ถูกมองท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ 
สําหรับภาพลักษณในเชิงบวกนั้น องคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทในการชวยเหลือและใหบริการ
สังคม โดยไมหวังผลประโยชน ในขณะท่ีภาพลักษณเชิงลบขององคกรพัฒนาเอกชนน้ัน ถูกมองวา
เปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนมาในลักษณะแอบแฝงผลประโยชน  สําหรับการสรางเครือขายความสัมพันธ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรพัฒนาเอกชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบนั้นเปนความสัมพันธแบบเปนทางการ กลาวคือ เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวาง
องคกรกับองคกรมากกวาท่ีจะเปนการสรางความสัมพันธในลักษณะความเปนสวนตัว ซ่ึงการสราง
ความสัมพันธดังกลาวเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองถ่ินเปนอยางมาก เนื่องจากเปนการ
ประสานความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกันและเกิดการบูรณาการขอเดนของแตละ
องคกร โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมทางดานงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ
รวมไปถึงสถานท่ีในการดําเนินการตางๆ ในขณะท่ีองคกรพัฒนาเอกชนมีความมุงม่ันและมีความ
ตั้งใจ ประกอบกับมีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณเปนอยางดี ซ่ึงอาจกอใหเกิด
กระบวนการการเรียนรูท่ีจะแกไขปญหาที่เกิดข้ึนรวมกันจากทุกภาคสวนอยางแทจริง ดังเชนกรณี
ของเทศบาลเมืองสุรินทร มีโครงการตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร เปนอีกความเคล่ือนไหวหนึ่งของ
องคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสุรินทรท่ีรวมกับเทศบาลเมืองสุรินทรในการทํากิจกรรมทางสังคม
และการเรียนรูระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท บนรากฐานความสามัคคีและดําเนินรอยตามวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน โครงการดังกลาวเร่ิมดําเนินการคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 
พ.ศ. 2546 ณ บริเวณสวนสาธารณะขางวัดจุมพลสุทธาวาส โดยดําเนินการในรูปแบบของตลาด
จําหนายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรอินทรีย อาหารพื้นบาน ผลิตภัณฑแปรรูปจาก
สมุนไพร การแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมท้ังเผยความรูและขาวสารการพัฒนาผานเวทีเสวนา
สาธารณะ โดยจะมีการจัดตอเนื่องกันทุกวันเสาร ท้ังนี้เพื่อใหเปนเวทีสาธารณะของภาคประชาชน
ในจังหวัดสุรินทรในการรวมมือกันรักษาทรัพยากร ส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ินและสรางความ
เขมแข็งกับเศรษฐกิจชุมชน  

สําหรับโครงการตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทรเปนพื้นท่ีสาธารณะของภาคประชาชน
ในจังหวัดสุรินทรในการที่จะใชประโยชนทํากิจกรรมทางสังคม เปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณการทํางานรวมกันตลอดจนเปนพื้นท่ีกระจายผลผลิตเกษตรอินทรียออกสูทองตลาด 
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ถือเปนการสรางทางเลือกใหมใหแกผูบริโภคในเมืองไดมาบริโภคอาหารปลอดสารพิษไรสารเคมี
ตกคางและชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกรซ่ึงเปนเกษตรกรรมทางเลือกใหมใหดํารงอยูไดอยาง
ยั่งยืน ส่ิงท่ีคนพบจากโครงการตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทรคือ กระบวนการการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางองคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน จึงเปน
การแกไขปญหาท่ีตรงจุดและเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดเปนอยางดี นอกจากน้ียัง
เปนการดึงดูดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการเหลานี้เพิ่มมากข้ึน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับ
องคกรพัฒนาเอกชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบเปนอยางมาก หากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใดมีองคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีความเขมแข็งและมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหา
ชุมชน จะเปนการแบงเบาภาระใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเสริมสรางกระบวนการการ
มีสวนรวมในทุกภาคสวนของสังคมท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึน ประชาชนในชุมชนได
เรียนรูการแกไขปญหาชุมชนจากองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหเกิดทักษะมากยิ่งข้ึน สงผลดีตอการ
เตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองมีวิสัยทัศนและความจริงใจในการใหความชวยเหลือท้ังดานงบประมาณและกําลังคนกับองคกร
พัฒนาเอกชนเหลานี้ และตองมีจิตวิทยาท่ีสูงในการดึงกลุมองคกรดังกลาว ใหเขามารวมแกไข
ปญหาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหได เพราะฉะนั้นการสรางเครือขายความ
รวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน จะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอการบริหารงาน
เทศบาลไดเปนอยางดี 

ท้ังนี้ การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรพัฒนา
เอกชน หรือ NGOs มุงสูผลลัพธท่ีตองการคือ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
เทศบาล ไดดังนี้ 

(1)  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน  แมวาความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน
เปนความสัมพันธระหวางองคกรกับองคกรมากกวาท่ีจะเปนความสัมพันธในลักษณะสวนตัว แต
การจูงใจใหองคกรพัฒนาเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการรวมกับเทศบาลนั้น ข้ึนอยูกับ
วิสัยทัศนและความสามารถของผูบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวจะประสบผลสําเร็จได
นั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารทองถ่ินมีคุณลักษณะท่ี
เรียกวา Intelligence หรือ มีความเฉลียวฉลาด สามารถรวบรวม วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อ
สรางวิสัยทัศนและตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง ผูบริหารทองถ่ินศึกษาความเปนไปไดในการ
แกไขปญหาสาธารณะแลวพบวา หากเทศบาลดําเนินการแกไขปญหาสาธารณะเพียงฝายเดียว อาจ
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ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากมีขอจํากัดและขาดประสบการณ เพราะฉะน้ันจําเปนตองหาองคกรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญมาบูรณาการรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการเหลานั้นเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนา
เอกชนนั้น กอใหเกิดศักยภาพในการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

(2)  ศักยภาพดานทุนทางสังคม  การประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับ
องคกรพัฒนาเอกชนในการแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินรวมกันนั้น เปนกุญแจสําคัญ
ในการสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน ความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการนี้สรางความ
ไววางใจตอกันใหเกิดข้ึน สงผลใหปญหาสาธารณะที่เกิดข้ึนไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนการแบงเบาภาระใหกับเทศบาลไดเปนอยางดี 

(3)  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ  เทศบาลสามารถแกไขปญหาสาธารณะ
ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยความรวมมือจากองคกรพัฒนา
เอกชนท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณเปนอยางดี นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนได
เรียนรูการแกไขปญหาชุมชนจากองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหเกิดทักษะมากยิ่งข้ึน สงผลดีตอการ
เตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและการเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกับเทศบาล  

5)  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชน  
เทศบาลมีการสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบมี 2 ลักษณะ คือ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ ในสวนความสัมพันธท่ีเปน
ทางการนั้น เม่ือมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีตองขอความรวมมือหรือการสนับสนุนจากนักธุรกิจ 
ผูประกอบการ รานคาตางๆ ในพื้นท่ีรวมไปถึงภาคเอกชนนอกพื้นท่ีนั้น ทางเทศบาลก็จะออก
หนังสือหรือเอกสารทางราชการไปยังภาคเอกชนนั้นๆ สวนความสัมพันธแบบไมเปนทางการ คือ 
เทศบาลใชความสัมพันธผานผูบริหารทองถ่ินซ่ึงมีความสัมพันธสวนตัวโดยใชการโทรศัพทเพื่อ
พูดคุยปรึกษาหารือ  หรือการขอความชวยเหลือในลักษณะท่ีไม เปนทางการ  นอกจากนี้
นายกเทศมนตรีกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยทําการสัมภาษณ สวนใหญกอนท่ีจะมาดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ประกอบอาชีพเปนนักธุรกิจมากอน ทําใหมีความรูจักคุนเคยกับนักธุรกิจ ผูประกอบการ 
รานคาตางๆ ในพื้นท่ีเปนอยางดี หรือมีความเปนเครือญาติกับภาคเอกชนดังกลาว ทําใหการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองพึ่งพาความรวมมือกับภาคเอกชนเกิดความสะดวก
และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 

สําหรับวิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบมี 3 ประเภทดวยกัน ประกอบดวย 
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การสรางเครือขายความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการ การสรางเครือขายความสัมพันธแบบเกื้อกูลกัน 
และการสรางเครือขายความสัมพันธแบบการจางเหมา ในสวนของการสรางเครือขายความสัมพันธ
แบบรวมปฏิบัติการนั้น เปนรูปแบบความรวมมือท่ีมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการรวมกัน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการรวมกัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนตางตอง
ตระหนักวาไดมีผลประโยชนรวมกันจากการสรางความรวมมือดังกลาว โดยท่ีภาคเอกชนอาศัย
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพทางดานบุคลากร อุปกรณและรูปแบบการ
บริหารจัดการท่ีเปนระบบ ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาศัยความเขมแข็งทางดานทุน
ทรัพยและการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลดานซาย จังหวัดเลย และเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
ซ่ึงเกิดปญหาความขัดแยงระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับผูประกอบการในตลาดข้ึน
บอยคร้ัง ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการสรางความรวมมือกับผูประกอบการในตลาด
ข้ึน โดยการจัดต้ังกลุมผูประกอบการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการรวมกัน คือ ลดปญหา
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากอดีตท่ีผานมา รวมไปถึงการสรางความเขมแข็งและความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการในการบริหารจัดการจากการไดรับมอบอํานาจการตัดสินใจตางๆ จากทางเทศบาล 
ตลอดจนไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือทางดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากรรวมไป
ถึงการไดรับการอบรมจากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ ทําใหกลุมผูประกอบการที่จัดต้ังข้ึนรวมกัน
ระหวางเทศบาลกับผูประกอบการตางๆภายในพื้นท่ีความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณสิริ จิตรรัตน (2544: บทคัดยอ)  ท่ีศึกษา
ลักษณะเครือขายของกลุมการเมืองทองถ่ินในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลใน
กระบวนการรวมกลุม ปจจัยหลัก คือผูนํากลุมและการจัดสรรผลประโยชนระหวางสมาชิก ปจจัย
สนับสนุน คือ การส่ือสาร การพยายามจัดการความขัดแยง ความเครงครัดในกฎระเบียบ โครงสราง
เครือขายท่ีครอบคลุม และผลงานดานการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม 

นอกจากนี้ยังพบวามีเทศบาลบางแหงท่ีมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการตลาดใหมีความม่ันคงและยั่งยืน โดยมีการจัดต้ังเปนกองทุนผูประกอบการ เพื่อใหการ
ชวยเหลือผูประกอบการในการประกอบอาชีพ ดังเชนกรณีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 
มีการจัดต้ังกองทุนผูประกอบการ เพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการประกอบอาชีพ และปองกัน
ปญหาการกูเงินนอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูงเกินจริง โดยจัดต้ังเปนกองทุนรูปแบบสหกรณให
สมาชิกซ้ือหุนในราคาท่ีเทศบาลกําหนดไว คือ หุนละ 10 บาท โดยท่ีสมาชิกตองรูศักยภาพและ
สถานะของตนเองวาในแตละวันสามารถชําระคาถือหุนไดมากนอยเพียงใด สําหรับการปลอยกู
ใหกับผูประกอบการนั้น เทศบาลพิจารณาจากเงินออมท่ีผูประกอบการออมไวกับกองทุน โดยท่ี
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เทศบาลจะใหกูเปนจํานวน 3 เทาของเงินออม และสามารถกําหนดการผอนชําระไดไมเกิน 1 ป ซ่ึง
ผลกําไรท่ีไดนั้นทางเทศบาลมีการจัดสรรในรูปแบบของเงินปนผลและใชสําหรับคาใชจายในการ
ดําเนินการตางๆของกองทุน ในชวงแรกของการดําเนินการนั้น ทางเทศบาลใหกองคลังมาดูแล
รับผิดชอบในสวนนี้ และใหการชวยเหลือในการจัดต้ังกองทุนผูประกอบการเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
200,000 บาท ปจจุบันกองทุนดังกลาวมีเงินท้ังส้ิน 2,000,000 บาท รูปแบบการดําเนินการดังกลาวนี้ 
เปนการสรางรากฐานท่ีเขมแข็งใหกับกองทุนผูประกอบการในอนาคตเปนอยางยิ่ง เนื่องจากใน
ชวงแรกของการดําเนินการ ทางเทศบาลเปนเจาภาพในทุกข้ันตอนและใหผูประกอบการเรียนรู
ระบบการบริหารจัดการอยางคอยเปนคอยไป และเม่ือผูประกอบการมีความเขมแข็ง สามารถ
บริหารจัดการดวยตนเองไดแลวนั้น เทศบาลจึงใหอิสระและอํานาจในการตัดสินใจตางๆไดอยาง
เต็มท่ี สามารถลดปญหาการกูเงินนอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูงเกินจริง ตลอดจนการลดความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางผูประกอบการไดเปนอยางดี สงผลใหการดําเนินการของเทศบาลตําบล
สําโรงทาบในโครงการกองทุนผูประกอบการ ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางเทศบาลกับ
ผูประกอบการนั้นจึงเต็มไปดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางเครือขายความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการระหวางเทศบาล
กับภาคเอกชนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ คือ การสรางความเขมแข็งใหกับภาคเอกชนในพื้นท่ี
ความรับผิดชอบกับการเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกับเทศบาล 
ภาคเอกชนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติการรวมกัน สงผลใหกลุมองคกรภาคเอกชนสามารถบริหาร
จัดการตนเองไดเปนอยางดี 

สําหรับการสรางเครือขายความสัมพันธแบบเกื้อกูลกัน รูปแบบการดําเนินการนั้น
เปนไปในลักษณะของการขอรับการสนับสนุนและการชวยเหลือจากภาคเอกชนท้ังในและนอก
พื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความสัมพันธกับภาคเอกชนท่ีดีนั้น สวน
ใหญจะตองมีประเพณี วัฒนธรรมหรือการจัดการแขงขันกีฬาตางๆท่ีสรางช่ือเสียงใหกับพื้นท่ี 
ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย มีประเพณีผีตาโขนท่ีมีช่ือเสียง
ระดับโลก ทําใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีใหความสนใจในประเพณีผีตาโขนมา
เยี่ยมชมเปนจํานวนมาก สงผลใหเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตําบลดานซายและพ้ืนท่ีใกลเคียงมี
เงินสะพัดเปนอยางมาก สําหรับการดําเนินการจัดประเพณีผีตาโขนของเทศบาลตําบลดานซายนั้น 
ใชงบประมาณในการดําเนินการประมาณ 1,000,000 บาท ในขณะท่ีเทศบาลตั้งงบประมาณเพื่อใช
ในการดําเนินการเพียง 400,000 บาท สงผลใหเทศบาลตําบลดานซายตองขอรับการสนับสนุนและ
การชวยเหลืองบประมาณในการจัดงานจากภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลดาน
ซาย ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี เชนเดียวกันกับกรณีของเทศบาลตําบลทาตูม อําเภอทาตูม 
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จังหวัดสุรินทร ท่ีเปนเจาภาพในการจัดแขงขันเรือชิงถวยพระราชทานฯระดับประเทศทุกป และ
ตองใชงบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละคร้ังประมาณ 3-4 ลานบาท ในขณะท่ี
เทศบาลต้ังงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินการเพียง 800,000 บาท ซ่ึงตองขอรับการสนับสนุนและ
การชวยเหลืองบประมาณในการจัดงานจากภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลทาตูม
เชนเดียวกัน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนมาก สงผลให
สามารถนํางบประมาณไปใชในการบริการสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีไดมาก
ข้ึน ในประเด็นเดียวกันนี้ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548: 22) ใหความเห็นเพิ่มเติมไววา แมวาวิธีการ
ระดมทุนเชนนี้จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทรัพยากรเพิ่มข้ึนสําหรับการดําเนินการตางๆ 
หากแตวาทรัพยากรที่ไดรับไมมีความแนนอนและยั่งยืน บอยครั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจจะไดรับทรัพยากรโดยอาศัยความรูจักหรือความสัมพันธสวนบุคคล 

ส่ิงท่ีคนพบจากการขอรับการสนับสนุนและการชวยเหลือจากภาคเอกชนของ
เทศบาลตําบลดานซายและเทศบาลตําบลทาตูมคือ ภาคเอกชนเหลานั้นจะอาศัยชองทางการจัด
ประเพณีผีตาโขนและประเพณีการแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯในการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
งบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อแลกกับการไดประชาสัมพันธรานคาหรือผลิตภัณฑ
ใหประชาชนไดทราบ แตหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีการจัดกิจกรรมดังท่ีกลาวมาน้ัน ก็
ยากท่ีจะใหภาคเอกชนใหการสนับสนุน เพราะข้ึนช่ือวาธุรกิจ ตองมีผลประโยชนแลกเปล่ียนกันใน
ลักษณะ Win-Win ในประเด็นนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีเขตเทศบาลควรมีความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพราะหากผูประกอบการตองการให
ธุรกิจของตนดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ควรหันมาใสใจตอวิถีชีวิตของทองถ่ินท่ีธุรกิจเขาไปต้ังอยู เม่ือ
ทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ก็ยอมสงผลตอธุรกิจของตน และตอการอยูดีมีสุขของ
ประชาชนในทองถ่ินดวย เพราะฉะน้ันการเกื้อกูลกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
ภาคเอกชน รูปแบบการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ดังสุภาษิตไทยที่วาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่ง
ปา จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญตอประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลและการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืน  

สําหรับวิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบประเภทสุดทาย คือ การเครือขาย
ความสัมพันธแบบการจางเหมา เปนการสรางความสัมพันธท่ีอาศัยความไดเปรียบจากการที่
ภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานไดดีและมีประสิทธิภาพมากกวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีขอจํากัดตางๆมากมาย ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองสุรินทร ท่ีประสบปญหาขยะลน
เมืองและสถานท่ีกําจัดขยะเดิมของเทศบาลเมืองสุรินทรไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไดรับ
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การตอตานจากชาวบานพื้นท่ีใกลเคียง ท่ีประสบปญหามลภาวะและนํ้าเสีย ประกอบกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบางแหงท่ีเคยใหความชวยเหลือไดขอยกเลิกการใหบริการกําจัดขยะของ
เทศบาลเมืองสุรินทร ทําใหเปนวาระสําคัญของเทศบาลเมืองสุรินทรท่ีจะตองแกไขปญหาดังกลาว
ใหเปนผลสําเร็จใหจงได เทศบาลเมืองสุรินทรจึงเปดโอกาสใหภาคเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเขามา
บริหารจัดการขยะแทน ตั้งแตกระบวนการเก็บ คัดแยก กําจัดและการใชประโยชนจากขยะ โดยใช
โรงฆาสัตวเปนท่ีพักขยะ เพ่ือปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง ในขณะที่สถานที่กําจัดขยะเดิมจะ
ทําการแกไข ปรับปรุง พรอมกําจัดขยะโดยวิธีการสมัยใหมท่ีภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ เพื่อไมให
เกิดปญหาทางดานมลภาวะ ซ่ึงอาจสงผลตอความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี  

ส่ิงท่ีคนพบจากโครงการนี้ คือ การจางเหมาภาคเอกชนในการดําเนินการแทน
เทศบาลนั้น เปนกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเนนการ
บริหารงานในแบบมืออาชีพ ทําใหปญหาการกําจัดขยะท่ีเร้ือรังสามารถแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยที่เทศบาลไมตองดําเนินการเอง เพราะการแกไขปญหาขยะของเทศบาลหลายๆ
แหง อาทิเชน เทศบาลนครระยองและเมืองพัทยา ตางก็จางเหมาเอกชนในการดําเนินการ
เชนเดียวกัน ทําใหเทศบาลเมืองสุรินทรสามารถดําเนินการดานกิจการสาธารณะอ่ืนๆท่ีเปน
ประโยชนกับประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี โดยท่ีไมตองกังวลถึงปญหาขยะลนเมืองดังเชนท่ี
ผานมา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับ
ภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบเปนอยางมาก โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมหรือดําเนิน
โครงการตางๆ ทําใหประหยัดงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนจํานวนมาก 
สงผลใหสามารถนํางบประมาณไปใชในการบริการสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอประชาชนใน
พื้นท่ีไดมากข้ึน ตลอดจนปญหาสาธารณะบางอยางท่ีเกินกําลังความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการดําเนินการ ก็สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความ
เช่ียวชาญของภาคเอกชน นอกจากนี้การใหความชวยเหลือภาคเอกชนก็เปนสวนสําคัญในการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมองคกรภาคเอกชนใหสามารถบริหารจัดการตนเองและดําเนิน
กิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการกระตุนตอการเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นการ
สรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับภาคเอกชน จึงเปนสวนสําคัญ
ตอการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี 
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ท้ังนี้ การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับภาคเอกชน มุง
สูผลลัพธท่ีตองการคือ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ซ่ึง
ผูวิจัยสามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ไดดังนี ้

(1)  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน  เทศบาลสรางความสัมพันธกับ
ภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตเทศบาล ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะ
ประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร
ทองถ่ินมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Drive หรือ มีพลังความพยายามและความปรารถนาอันแรงกลาท่ีจะ
ฟนฝาอุปสรรคการทํางานท่ีรับผิดชอบใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารทองถ่ินจําเปนตองสราง
เครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชนท้ังในรูปแบบความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการ ความสัมพันธ
แบบเกื้อกูลกันและความสัมพันธแบบการจางเหมา เนื่องจากเทศบาลมีขอจํากัดตางๆมากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลขนาดเล็กท่ีมีขอจํากัดดานศักยภาพบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ องค
ความรูและท่ีสําคัญท่ีสุดคือดานงบประมาณ เทศบาลไมสามารถดําเนินกิจการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมไดเพียงฝายเดียว ท้ังนี้การกาวขามขอจํากัดและอุปสรรคตางๆนั้น 
ผูบริหารจําเปนตองสรางเครือขายความสัมพันธท่ีดีกับภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินกิจการ
สาธารณะของเทศบาลประสบความสําเร็จ ซ่ึงผลที่ไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาล
กับองคกรภาคเอกชนนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปน
อยางดี 

(2)  ศักยภาพดานทุนทางสังคม เทศบาลติดตอประสานขอความชวยเหลืองบประมาณ
ในการทํากิจกรรมหรือโครงการจากภาคเอกชนน้ัน เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมให
เกิดข้ึนในทองถ่ิน เทศบาลไดรับงบประมาณชวยเหลือในการทํากิจกรรมหรือโครงการ ในขณะท่ี
ภาคเอกชนไดรับการประชาสัมพันธรานคาหรือผลิตภัณฑใหประชาชนไดทราบ ลักษณะการพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกันเชนนี้ ตางเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน สงผลใหการทํากิจกรรมหรือโครงการของ
เทศบาลไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

(3)  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ เทศบาลเพ่ิมศักยภาพดานงบประมาณใน
การทํากิจกรรมหรือโครงการ โดยอาศัยการชวยเหลืองบประมาณจากภาคเอกชนท่ีมีความเขมแข็ง
ทางทุนทรัพย ทําใหเทศบาลประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนมาก สงผลใหสามารถนํา
งบประมาณไปใชในการบริการสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีไดมากข้ึน 
นอกจากนี้ปญหาสาธารณะบางอยางท่ีเกินกําลังความสามารถของเทศบาลในการดําเนินการ ก็
สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความเช่ียวชาญของภาคเอกชน ดังเชนกรณี
ของเทศบาลเมืองสุรินทรท่ีเปดโอกาสใหภาคเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเขามาบริหารจัดการขยะ
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แทน ทําใหเทศบาลเมืองสุรินทรสามารถดําเนินการดานกิจการสาธารณะอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนกับ
ประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี โดยท่ีไมตองกังวลถึงปญหาขยะลนเมืองดังเชนท่ีผานมา เปนตน 

6)  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับนักการเมือง หรือ
พรรคการเมืองระดับชาติ  

ความสัมพันธระหวางเทศบาลกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองระดับชาติเปน
ความสัมพันธท้ังในลักษณะแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แตจะเปนในลักษณะแบบไมเปน
ทางการเสียมากกวา กลาวคือ ความสัมพันธแบบไมเปนทางการนั้น เปนการสรางความสัมพันธ
แบบเปนสวนตัวของนายกเทศมนตรี ซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติ ซ่ึงกํากับดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีเขตเทศบาลนั้นๆ ทําใหเกิดความใกลชิดและ
ความคุนเคยกันเปนอยางดี ในบางกรณีเปนไปในลักษณะของความเปนเพื่อนหรือเครือญาติกัน 
สงผลใหการติดตอประสานงานหรือการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกันนั้นเปนไปอยาง
ราบร่ืน ในขณะท่ีความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น เปนความรวมมือท่ีใชเอกสารทางราชการและ
การมีลายลักษณอักษร เชน  กรณีการขอความชวยเหลือในการประสานงานจัดสรรงบประมาณจาก
กระทรวงตางๆ เพื่อทําโครงการพัฒนาทองถ่ิน ความสัมพันธในลักษณะนี้ เกิดข้ึนภายหลังการสราง
ความสัมพันธในแบบสวนตัวแลว ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับประโยชนอยางมาก
จากการท่ีมีความสัมพันธอันดีกับนักการเมืองและพรรคการเมืองระดับชาติ ความสัมพันธดังกลาว
เกิดข้ึนจากความสัมพันธสวนตัวของนายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดกับนายอนุรักษ จุรีมาศ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงจากพรรคชาติไทย ซ่ึงนายบรรจงใช
ความสัมพันธดังกลาวในการดึงงบประมาณตางๆ จากกระทรวงท่ีนายอนุรักษ จุรีมาศเปนรัฐมนตรี 
ทําใหเกิดผลงานโดดเดนมากมาย อาทิเชน การพัฒนาบึงพลาญชัยท่ีเปนสัญลักษณของจังหวัด
รอยเอ็ดใหเปนสวนสาธารณะท่ีประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ดไดใชประโยชนในการทํากิจกรรม
ตางๆมากมาย รวมถึงการสรางพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองจากบึงฉวาก
ของจังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน โครงการตางๆเหลานี้สงผลใหการเลือกตั้งในแตละคร้ัง กลุม
การเมืองของนายบรรจงไมมีคูแขงขันและไดรับเลือกตั้งเขามาบริหารงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมา
อยางตอเนื่อง เชนเดียวกันกับเทศบาลตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ซ่ึงไดรับ
ประโยชนจากการสรางความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติเชนเดียวกัน โดยอาศัยความสัมพันธ
สวนตัวของนายทศพล สุรพงษพิวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสําโรงทาบ ทําใหไดรับการ
จัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก โดยการทําโครงการเพ่ือเสนอกรมหรือกระทรวงตางๆ 
เพื่อขอรับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตําบลสําโรงทาบในแตละคร้ัง จะฝากสําเนา
โครงการใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปดําเนินการให ซ่ึงสรางโอกาสในการเสนอโครงการและ
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ไดรับการพิจารณาไดสะดวกมากยิ่งข้ึน หรือในกรณีของเทศบาลตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีความสัมพันธอันดีกับนักการเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งนางจิตร
วรรณ หวังศุภกิจโกศล ซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลเสิงสางและเปนอดีตนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลเสิงสางหลายสมัย ทําใหนางจิตรวรรณมีความผูกพันและเก่ียวของกับเทศบาลตําบล
เสิงสางท้ังในลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ และเปนความสัมพันธในลักษณะเกื้อกูลกัน
และแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ทางเทศบาลตําบลเสิงสางไดประโยชนจากการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีนักการเมืองระดับชาติไดรับ
ทราบขอมูลความเดือดรอนของประชาชนจากเอกสารท่ีทางเทศบาลตําบลเสิงสางรวบรวมไว ซ่ึง
ความสัมพันธในลักษณะนี้ทําใหเกิดการแกไขปญหาทองถ่ินรวมกัน เพื่อบรรเทาความทุกขรอนของ
ประชาชน และการสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาตินั้น เปนการไดประโยชนของทั้งสองฝาย หรือ Win-
Win Solution กลาวคือ ทางนักการเมืองระดับชาติไดผลงานและไดรับความช่ืนชมจากประชาชนใน
ทองถ่ิน ซ่ึงสงผลตอฐานคะแนนนิยมท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต ในขณะท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะไดรับการชวยเหลือและประสานงานในการดึงงบประมาณเพื่อมาใชในการพัฒนา
ทองถ่ินไดอยางรวดเร็ว รวมถึงเปนการประหยัดงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
การดึงงบประมาณอุดหนุนท่ีนอกเหนือจากงบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไดเอง 
และลดขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณ ทําใหมีผลงานเปนรูปธรรมชัดเจนเพื่อตอบสนองตามความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี แตในทางกลับกันหากนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธดวยนั้นไมใชพรรครัฐบาล การ
ไดรับการพิจารณางบประมาณก็จะเสียเปรียบ ทําใหผลงานหรือโครงการตางๆ ไมมีความโดดเดน 
อาจสงผลกระทบตอฐานคะแนนนิยมไดในอนาคต ดวยเหตุนี้การเปนกลางทางการเมืองดังเชนกรณี
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองเขาสามยอดและเทศบาลตําบลดานซาย อาจเปนอีก
แนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถเขารวมทํางานไดกับทุกฝาย เพื่อประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพราะฉะน้ันจึงอยูท่ีบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละแหงวา จะ
สรางเครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติเหลานั้นอยางไร เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทองถ่ิน 

ท้ังนี้ การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองระดับชาติ มุงสูผลลัพธท่ีตองการคือ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบเทศบาล ไดดังนี้ 

(1)  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวาง
บุคคลกับบุคคลมากกวาท่ีจะเปนความสัมพันธแบบเปนทางการ ความสัมพันธดังกลาวจะประสบ
ผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา เทศบาลสวนใหญมี
ความเกี่ยวของหรือเกี่ยวพันกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ โดยเปนความสัมพันธ
สวนตัวของนายกเทศมนตรีกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีเทศบาล 
นายกเทศมนตรีมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Drive หรือ มีพลังความพยายามและความปรารถนาอันแรง
กลาท่ีจะฟนฝาอุปสรรคการทํางานท่ีรับผิดชอบใหประสบผลสําเร็จ นายกเทศมนตรีจําเปนตอง
สรางความสัมพันธท่ีดีกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ เนื่องจากเทศบาลมีขอจํากัด
ดานงบประมาณในการทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน จึงตองขอความชวยเหลือจากนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองระดับชาติในการจัดสรรงบประมาณลงมายังพื้นท่ีเทศบาล ท้ังนี้การกาวขาม
ขอจํากัดและอุปสรรคตางๆนั้น นายกเทศมนตรีตองสรางเครือขายความสัมพันธท่ีดีกับนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองระดับชาติ เพื่อใหสามารถจัดบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินไดอยาง
ท่ัวถึง ซ่ึงผลที่ไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรภาคเอกชนนั้น กอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

(2)  ศักยภาพดานทุนทางสังคม  นายกเทศมนตรีกับนักการเมืองระดับชาติรูจัก
กันเปนสวนตัว บางคนมีความสัมพันธแบบเครือญาติ ทําใหการพูดคุยงายข้ึน ความสัมพันธใน
ลักษณะเกื้อกูลกันนี้ หากเทศบาลตองการขอความชวยเหลือจากนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติก็จะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ี 

(3)  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ  เทศบาลเพิ่มศักยภาพดานงบประมาณ
ในการทํากิจกรรมหรือโครงการ โดยอาศัยความชวยเหลือจากนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติในการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ีเทศบาล หรือการอํานวยความสะดวกในการสราง
โอกาสการเสนอโครงการและไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมหรือกระทรวงตางๆ ทําให
เทศบาลมีงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เปนการลดขอจําดานงบประมาณไดเปน
อยางดี สงผลใหเทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง 

7)  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการ  
สวนราชการในท่ีนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ ประเภทแรกเปนหนวยงานราชการสวน

ภูมิภาคท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน โรงพยาบาล 
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สถานีตํารวจ สถาบันการศึกษา     เปนตน สําหรับประเภทท่ีสองนั้นนอกจากหนวยงานราชการสวน
ภูมิภาคท่ีตั้งอยูนอกเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน จังหวัด เปนตน
แลว ยังรวมถึงสวนราชการในระดับประเทศดวย เชน กรมและกระทรวงตางๆ เปนตน สําหรับการ
สรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเทศบาลนั้น มี 2 ลักษณะ 
คือ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ ในสวนความสัมพันธท่ีแบบเปนทางการนั้น เปน
ความสัมพันธระหวางองคกรกับองคกร ซ่ึงตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรใชเปนหลักฐานใน
การติดตอส่ือสารระหวางองคกร สวนใหญความสัมพันธในลักษณะนี้จะเปนความสัมพันธกับสวน
ราชการนอกพ้ืนท่ีเทศบาล เนื่องจากตองดําเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ
ท่ีกําหนดไว เชน การทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกรมหรือกระทรวงตางๆ เปนตน 
ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนทางการหรือความสัมพันธแบบเปนสวนตัวนั้น เปนไปใน
ลักษณะความสัมพันธระหวางผูบริหารสูงสุดของแตละองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล ซ่ึงนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีความสนิทสนมคุนเคยกับผูบริหารสูงสุดของสวน
ราชการตางๆ  เปนอยางดี เพราะตองทํากิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับทองถ่ินรวมกันบอยคร้ัง ถึงแมวา
การติดตอประสานงานระหวางเทศบาลกับสวนราชการตางๆในพื้นท่ีจะใชความสัมพันธแบบไม
เปนทางการในการชวงแรก เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดข้ันตอนความยุงยากของระบบราชการ 
แตยังคํานึงถึงความสําคัญของรูปแบบท่ีเปนทางการดวย  เนื่องจากตองใชหนังสือราชการท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรเพื่อเปนหลักฐานในการติดตอส่ือสารระหวางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานขอ
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกัน  

สําหรับการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับสวนราชการตางๆ พบวาผูบริหารทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธ
ดังกลาว กลาวคือ นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตางก็มีหนาท่ีในการแลกเปล่ียนขอมูล 
ประสบการณและความรวมมือตางๆ ผานการประชุมสวนราชการท่ัวท้ังจังหวัดในแตละเดือน ซ่ึง
จังหวัดเปนเจาภาพในการดําเนินการ เพื่อใหสวนราชการภูมิภาค และสวนราชการทองถ่ินไดมา
ประชุมเพื่อหาขอสรุปในการแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนรวมกัน  รวมถึงการสรางความสามัคคีใน
การประสานความรวมมือตางๆ ซ่ึงแสดงออกถึงพลังความรวมมือของจังหวัดนั้นๆ ทําใหเกิด
เครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานเกิดข้ึนตามมา ซ่ึงเวทีดังกลาวเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเปนอยางมาก เนื่องจากเทศบาลไดติดตอกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับปญหา
ทุกขรอนของประชาชนในพื้นท่ีไดโดยตรง ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการแกไขปญหา
รวมกัน ซ่ึงผลประโยชนก็จะตกอยูท่ีประชาชนในทองถ่ินนั่นเอง  
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ในสวนของการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงาน
ราชการในพื้นท่ีความรับผิดชอบนั้น เปนรูปแบบของเครือขายการทํางาน เนื่องจากมีภารกิจท่ีตอง
ดําเนินการรวมกันเปนจํานวนมาก เพราะหนวยงานราชการตางมีเปาหมายเดียวกัน คือ การบําบัด
ทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชน ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลดานซาย มีการประสานความรวมมือ
กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ีเทศบาล ในการใหบริการ
ดานสาธารณสุขและสุขอนามัยของประชาชนในเขตตําบลดานซาย โดยมีการแบงหนาท่ีกันอยาง
ชัดเจนตามความเช่ียวชาญ เทศบาลมีความพรอมดานงบประมาณและกําลังคน ในขณะท่ี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีความเช่ียวชาญทางดานทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
นอกจากการสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีเทศบาลตาม
ภารกิจท่ีตองมีการดําเนินการรวมกันแลว ยังพบวาการสรางความรวมมือนอกเหนือจากภารกิจท่ี
ตองทํารวมกันของเทศบาลก็มีสวนสําคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล 
ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองบุรีรัมยและเทศบาลเมืองเขาสามยอดท่ีมีการทําบันทึกขอตกลง หรือ 
MOU รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎในพื้นท่ี ในการสงเสริมการศึกษาตอของบุคลากรเทศบาล ซ่ึงการ
พัฒนาทุนมนุษยเปนส่ิงสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพของเทศบาล เพราะบุคลากรเหลานั้นถือเปน
ฟนเฟองและกลไกท่ีขับเคล่ือนการดําเนินการตางๆของเทศบาลใหประสบความสําเร็จ 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
หนวยงานราชการในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ คือมีการสรางความสัมพันธในลักษณะเครือขายการ
ทํางานรวมกันเพื่อแกไขปญหาสาธารณะไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกวาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการเองเพียงฝายเดียว เนื่องจากบางภารกิจเปนการดําเนินงานท่ีตอง
ใชองคความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และบทบาทของสวนราชการมีสวนทําใหประชาชน
ในพื้นท่ีมีความรูความเขาใจถึงแนวทางที่ถูกตองในการดําเนินการดานตางๆ ไดเปนอยางดี 

ในสวนของการสรางความสัมพันธกับสวนราชการนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ของเทศบาล สวนใหญจะเปนในลักษณะขอความชวยเหลือในการดึงงบประมาณเพื่อใชในการ
พัฒนาทองถ่ินมากกวาท่ีจะเปนการสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันเหมือนกับสวน
ราชการในพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบของเทศบาลดังท่ีกลาวมาขางตน สําหรับงบประมาณในระดับ
จังหวัดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไดรับนั้น พบวาเปนงบประมาณจังหวัดแบบบูรณา
การ หรือ งบผูวา CEO ซ่ึงเปนงบประมาณท่ีใหผูวาราชการจังหวัดเกิดความคลองตัวในการบริหาร
ราชการจังหวัด เพราะฉะน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีมีความใกลชิดกับผูวาราชการจังหวัด 
ก็จะมีโอกาสสูงท่ีจะไดรับการจัดสรรงบประมาณดังกลาวเพื่อใชดําเนินการในทองถ่ินตอไป ดังเชน
กรณีเทศบาลเมืองเขาสามยอด ไดรับการจัดงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ เชน โครงการพัฒนา
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ตลาดน้ํา โครงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนศูนยสาธิตและจําหนายสินคา เปนตน สืบเนื่องจาก
มีความใกลชิดกับผูวาราชการจังหวัดเปนอยางมาก เพราะไดรับความไววางใจจากทางจังหวัดลพบุรี
ใหจัดกิจกรรมสําคัญๆ ของจังหวัดบอยครั้ง และภายหลังไดเชิญอดีตผูวาราชการจังหวัดมาเปนท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี เปนการตอกยํ้าถึงความสนิทสนมระหวางเทศบาลเมืองเขาสามยอดกับผูวา
ราชการจังหวัดไดเปนอยางดี นอกจากนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ก็ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
ผูวาราชการจังหวัดเชนเดียวกัน ภายใตโครงการพัฒนาลําน้ําประวัติศาสตร เพื่อขุดลอกลําน้ําปาว 
ปองกันน้ําทวมและพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 5,400,000 บาท ซ่ึงนาย
จารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลกาฬสินธุมีความใกลชิดกับสวนราชการระดับจังหวัด 
โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัดเปนอยางมาก ทําใหเปนมูลเหตุสําคัญในการไดรับการจัดสรร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ งบผูวา CEO ในการทําโครงการตางๆบอยคร้ัง แตปจจุบัน
งบประมาณดังกลาวไมมีแลว เนื่องจากวาเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง สงผลใหงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการถูกระงับโดยรัฐบาล 

สําหรับการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวน
ราชการสวนกลางท้ังกรมและกระทรวงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนการสรางความสัมพันธใน 2 ลักษณะ 
ประกอบดวย ความสัมพันธแบบเปนทางการและไมเปนทางการ กลาวคือ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองจัดทําโครงการและเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือท่ีเรียกวา “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” ซ่ึงเปนงบประมาณท่ีใชในการจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และความสัมพันธแบบไมเปนทางการ เปน
ความสัมพันธในลักษณะสวนตัวกับขาราชการสวนกลาง เพื่อโอกาสท่ีจะไดรับการพิจารณา
โครงการท่ีเสนอมายังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน ดังเชนกรณี
ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรีท่ีมีจุดเดนตรงท่ีวาสามารถนําเงินอุดหนุนจากหนวยงาน
ตางๆ มาใชในการพัฒนาไดดีกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน เนื่องจากคณะผูบริหารมีความ
ใกลชิดกับทางจังหวัด กระทรวงและกรมตางๆ โดยเฉพาะกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซ่ึง
ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธสวนตัว เพราะงบประมาณท่ีเทศบาลไดรับไมเพียงพอตอ
การพัฒนาทองถ่ิน จึงตองใชเครือขายความสัมพันธในการดึงงบประมาณมาลงท่ีเทศบาลเมืองเขา
สามยอด เชน 2 ปท่ีผานมา เทศบาลเมืองเขาสามยอดสามารถนํางบประมาณมาจากท่ีอ่ืนไดเกือบ 
200 ลานบาท มาจากสวนกลางและกระทรวงตางๆ โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหลัก 
โครงการตามนโยบายของรัฐท่ีมีนโยบายลงมา ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดตองวิ่งประสานเพื่อขอ
โครงการลงมา ท้ังท่ีบางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมได เนื่องจากความมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล
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ของผูบริหารทองถ่ินในการศึกษาถึงแหลงงบประมาณตางๆ และความมุงม่ันต้ังใจในการดําเนินการ
เพื่อจัดทําโครงการตางๆ ใหเขาหลักเกณฑหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานน้ันๆ 
ตลอดจนการมีเครือขายความสัมพันธท่ีดีกับสวนราชการสวนกลาง ทําใหเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาใชในการดําเนินกิจการสาธารณะไดเปนจํานวนมาก 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
หนวยงานราชการนอกเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ คือมีการสรางความสัมพันธในลักษณะเครือขาย
ขอความชวยเหลือในการดึงประมาณเพื่อใชในการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับงบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ หรือ งบผูวา CE0 นั้นมีขอสังเกตวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณสวนใหญ มักเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในเขตเมืองและมีความใกลชิดกับ
ผูวาราชการจังหวัด ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูในพื้นท่ีหางไกล โอกาสที่จะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณก็นอยตามระยะทาง ในขณะท่ีงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือท่ีเรียกวา “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” นั้น หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมี
ความมุงม่ันและต้ังใจในการดําเนินการเพื่อจัดทําโครงการตางๆใหเขาหลักเกณฑหรือสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ก็จะไดรับการพิจารณาโครงการเพ่ือจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจมาใชในการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือแกไขปญหาทองถ่ินไดเปนอยางดี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับ
สวนราชการตางๆท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบเปนอยางมาก โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดติดตอกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับปญหาทุกขรอนของประชาชนใน
พื้นท่ีโดยตรง จากการประชุมสวนราชการท่ัวทั้งจังหวัดในแตละเดือน ทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนมีสวนชวยกระตุนใหหนวยงานนั้นๆมีความ
กระตือรือรนในการดําเนินการแกไขปญหาเหลานั้นมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลประโยชนก็จะตกอยู ท่ี
ประชาชนในทองถ่ินนั่นเอง ในขณะท่ีการประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับสวนราชการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนราชการในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบนั้น ใน
ลักษณะเครือขายการทํางานรวมกัน ซ่ึงเทศบาลมีความพรอมทางดานบุคลากรและงบประมาณ 
ในขณะที่สวนราชการมีองคความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ทําใหสามารถแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้นความสัมพันธดังกลาวจึงเปน
การลดขอจํากัดตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี สอดคลองกับ จรัส สุวรรณ
มาลา (2547: 7) ท่ีกลาวไววาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอจํากัดดานความรู เคร่ืองมืออุปกรณ 
และอํานาจหนาท่ีการปฏิบัติการตามกฎหมาย ในขณะท่ีสวนราชการ เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย หนวยปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถ มีความรู ประสบการณและเคร่ืองมืออุปกรณการ
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ปฏิบัติงานพรอมมากกวา ดังนั้นเม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกับหนวยงานเหลานี้ ก็จะ
ชวยใหทองถ่ินสามารถกาวขามขอจํากัดขององคกรไปไดเชนเดียวกัน 

นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความสัมพันธใกลชิดกับทางจังหวัด 
กระทรวงและกรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนความสัมพันธ
สวนตัว ก็จะไดรับการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เพื่อใชในการดําเนินกิจการ
สาธารณะไดมากยิ่งข้ึน เพราะงบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดรับนั้นไม
เพียงพอตอการพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีงบประมาณท่ีใชในการดําเนิน
กลับมีอยูอยางจํากัด ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองใชประโยชนจากการสราง
เครือขายความสัมพันธดังกลาวในการดึงงบประมาณมาลงในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 
เพราะฉะน้ันการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการ
ตางๆทั้งในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในลักษณะเครือขายการทํางานและเครือขายความ
รวมมือ จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญตอการบริหารงานเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะสามารถ
แกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท้ังนี้ การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการ มุง
สูผลลัพธท่ีตองการคือ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ซ่ึง
ผูวิจัยสามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ไดดังนี้ 

(1)  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน  เทศบาลสรางความสัมพันธกับ
สวนราชการท้ังในและนอกเขตเทศบาล ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะ
ประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร
ทองถ่ินมีคุณลักษณะท่ีเรียกวา Inner Motivation and Achievement Drives หรือ มีการจูงใจภายใน
และมีแรงขับเคล่ือนทางดานความสําเร็จ โดยมักจะมีแรงขับทางดานการจูงใจโดยมุงสูความสําเร็จ
ในระดับท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับ เทศบาลจําเปนตองสรางความสัมพันธท่ีดีกับสวนราชการ เพื่อแกไข
ปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินใหประสบผลสําเร็จ แตเนื่องจากบางภารกิจเปนการดําเนินงาน
ท่ีตองใชองคความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะทางจากสวนราชการ ในขณะท่ีเทศบาลมีขอจํากัดเปน
จํานวนมาก ทั้งนี้ผูบริหารทองถ่ินกับสวนราชการตางมีเปาหมายเดียวกันคือ การบําบัดทุกข บํารุง
สุขใหแกประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงผลที่ไดจากการสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวน
ราชการนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

(2)  ศักยภาพดานทุนทางสังคม  การประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับ
สวนราชการในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนรวมกันนั้น เปนกุญแจสําคัญในการสรางทุน
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ทางสังคมใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน ความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการนี้สรางความไววางใจตอกันให
เกิดข้ึน สงผลใหการใหบริการสาธารณะแกประชาชนมีประสิทธิภาพและมีความท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

(3)  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ  เทศบาลสามารถใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากสวนราชการท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีถูกตอง นอกจากนี้ยังมีสวนสงเสริมขีดความสามารถการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลไดเปนอยางดี ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองบุรีรัมยและเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด จังหวัดลพบุรีท่ีมีการทําบันทึกขอตกลง หรือ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎในพ้ืนท่ี ในการ
สงเสริมการศึกษาตอของบุคลากรเทศบาล ซ่ึงการพัฒนาทุนมนุษยเปนส่ิงสําคัญตอการเพ่ิมศักยภาพ
ของเทศบาล เพราะบุคลากรถือเปนฟนเฟองและกลไกขับเคล่ือนการดําเนินการตางๆของเทศบาล
ใหประสบความสําเร็จ 

8)  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพนัธระหวางเทศบาลกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนๆ  

การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันนั้น มี 2 ลักษณะ 
คือ แบบเปนทางการและไมเปนทางการ แตจะเปนในลักษณะที่เปนทางการเสียเปนสวนใหญ 
กลาวคือ ในสวนความสัมพันธแบบเปนทางการนั้น เปนความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือ
โครงการรวมกัน เนื่องจากประสบปญหาเหมือนกัน หรือมีปญหารวมกัน โดยสวนใหญจะเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดกันหรือใกลเคียงกัน ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนใน
ลักษณะระหวางองคกรกับองคกร ในขณะท่ีความสัมพันธแบบไมเปนทางการนั้น จะเปนใน
ลักษณะของความเปนสวนตัวระหวางบุคคลกับบุคคล โดยใชโทรศัพทเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกัน 
หรือในกรณีเกิดปญหาท่ีตองการความชวยเหลือโดยเรงดวน ซ่ึงหากใชความสัมพันธแบบเปน
ทางการ อาจทําใหปญหาดังกลาวนั้นเกิดผลเสียและขยายวงกวางออกไปได ดังเชนกรณีเทศบาล
ตําบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม ที่ประสบปญหาอัคคีภัยและไดรับความเสียหายเปนอยางมาก จึง
ประสานขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นท่ีใกลเคียงมาชวยดับเพลิง ซ่ึงเปนการ
ใชความสัมพันธท่ีเปนสวนตัวกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้นๆ เพราะฉะนั้นการสราง
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองศึกษาเปนอยางดีวาจะตองใช
ความสัมพันธในรูปแบบใด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการ 

สําหรับวิธีการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยกันมี 2 รูปแบบ ประกอบดวย รูปแบบท่ี 1 การใหการสนับสนุนทางทรัพยากรจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก (Interlocal 
Government Transfers) เปนรูปแบบของความรวมมือในการแลกเปล่ียนและระดมทรัพยากร



 258

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาด
เล็กท่ีมีขอจํากัดดานขนาด จํานวนบุคลากร ศักยภาพของบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดดานงบประมาณ ซ่ึงตองพึ่งพาและขอความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญที่
มีศักยภาพและความเขมแข็งท่ีมากกวา ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลดานซาย ซ่ึงเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพสูงสุดในอําเภอดานซาย จังหวัดเลย จึงไดรับการขอความ
ชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆภายในอําเภอบอยคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดกัน ไดรับความเดือดรอนเร่ืองน้ําประปาไมไหล ชาวบานไดรับ
ความเดือดรอนเปนอยางมาก จึงขอความรวมมือจากทางเทศบาลตําบลดานซายในการใหความ
อนุเคราะหรถน้ําของเทศบาลท่ีมีอยูหลายคัน ไปซ้ือน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค เพื่อแกไขปญหา
เฉพาะหนา โดยมีการต้ังกติการะหวางกันวา เทศบาลตําบลดานซายอํานวยความสะดวกในการ
จัดสงน้ําไปยังพื้นท่ีความเดือดรอน ในขณะท่ีองคการบริหารสวนตําบลออกคาน้ํามันและการ
ดําเนินการตางๆเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบานในพื้นท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงให
เห็นถึงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน โดยท่ีมีเปาหมายเดียวกันคือชวย
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน แมวาประชาชนเหลานั้นจะไมไดอยูในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลดานซายก็ตาม เปนไปตามหลักการยึดประชาชนเปนเปาหมาย หรือ Citizen 
Focus เชนเดียวกับกรณีของเทศบาลตําบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรีท่ีมีความต้ังใจในการใหความ
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆภายในจังหวัดลพบุรี ซ่ึงขาดโอกาสและประสบการณใน
การจัดทําโครงการเพ่ือเสนอไปยังหนวยงานตางๆ เพ่ือขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจะ
นํามาใชในการพัฒนาทองถ่ิน ผลงานเชิงประจักษ คือ เร่ืองประปาจังหวัด ซ่ึงเปนโครงการที่ขอ
งบอุดหนุนจากการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน นอกจากการใหความชวยเหลือทางดานอุปกรณ
เคร่ืองมือและการทําโครงการตามท่ีไดกลาวมาขางตนแลวนั้น การใหคําปรึกษาและขอแนะนําก็ถือ
เปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กไดเรียนรูและนําไปเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ดังเชนกรณีเทศบาลตําบลทาตูม จังหวัดสุรินทร ท่ีมีการสรางความ
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอทาตูม โดยการเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําใน
เร่ืองระเบียบการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเหมาะสมและถูกตอง
ตามหลักของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง. เปนตน วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548: 24) ให
ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้วา การสรางเครือขายการเรียนรูและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยยกระดับศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดในระยะเวลาอันส้ัน 
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ส่ิงท่ีคนพบจากความรวมมือดังกลาวนี้ คือเปนความสัมพันธในลักษณะของการ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกันมากกวาท่ีจะเปนในลักษณะของการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
ท้ังนี้ตางก็ไดรับประโยชนกันท้ังสองฝาย โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กนั้น ไดรับการ
แกไขปญหาสาธารณะท่ีเกินกําลังความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขนาดใหญก็มีโอกาสไดสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองขนาดเล็ก ซ่ึง
จะเปนประโยชนอยางมากกับการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขนาดใหญในอนาคต เพราะหากตองขอความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ก็จะ
ไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเครือขายอยางเต็มกําลัง 

สําหรับรูปแบบท่ี 2 การรวมทุนหรือรวมออกคาใชจายในการดําเนินงาน (Co-
Investment หรือ Co-Production) ซ่ึงมักเกิดข้ึนกับกิจกรรม/ปญหาท่ีมีลักษณะของผลลนออก 
(Spillover) หรือเปนปญหาท่ีมีผลกระทบในวงกวาง (Externalities) มากกวาชุมชนใดเพียงแหงเดียว 
เปนรูปแบบของความรวมมือในการแลกเปล่ียนและระดมทรัพยากรระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกัน 
เนื่องจากประสบปญหาเหมือนกัน หรือมีปญหารวมกัน โดยสวนใหญจะเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดกันหรือใกลเคียงกัน และมีการสรางขอตกลงพันธกรณีรวมกัน (Commitment) 
เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกัน ดังนั้นความรวมมือจึงมี
ลักษณะของการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน และตางฝายตางไดรับผลประโยชนจากการ
ดําเนินกิจการหรือโครงการดังกลาวนี้ ดังเชนกรณีของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ท่ีมีโครงการความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด ในการจัดต้ังโรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด โดยมีการ
ตั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินการรวมกันและมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละองคกรอยาง
ชัดเจน โดยเร่ิมจากการใชสถานท่ีของโรงเรียนเทศบาลซ่ึงมีอยูแลว สวนในดานการเรียนการสอน
วิชาสามัญเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดซ่ึงมีครูในสังกัดเปนจํานวนมาก 
ในขณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดรับผิดชอบในดานงบประมาณเปนหลัก เพราะมีขีด
ความสามารถมากกวาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยรับผิดชอบในเร่ืองการจางครูอัตราจางท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางดานกีฬา คาใชจายของนักเรียนคนละประมาณ 50,000 บาทตอป รวมไปถึงการสราง
หอพักนักเรียนซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากโรงเรียนกีฬาแหงนี้มีลักษณะเปนโรงเรียนประจํา 
สําหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ดนั้นต้ังมาเปนระยะเวลา 6 ป นักเรียนโรงเรียนกีฬาไดรับรางวัล
ทางดานกีฬาบอยคร้ัง คร้ังลาสุดกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับประเทศประจําป 
2551 โรงเรียนกีฬาจังหวัดรอยเอ็ดได 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินและ 6 เหรียญทองแดง เปนลําดับท่ี 
4 ของประเทศ ความสําเร็จดังกลาวนี้เปนผลมาจากความมุงม่ันและต้ังใจในการสรางความรวมมือ
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ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จนสามารถจัดต้ังโรงเรียน
กีฬาจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงเปนโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงแรกและแหงเดียวใน
ประเทศไทย 

กรณีของเทศบาลเมืองบุรีรัมยก็เชนเดียวกัน ท่ีมีการสรางความรวมมือกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยในการกําจัดขยะ เพราะตางมีเปาหมายเดียวกันในการท่ีจะแกไขปญหา
ขยะลนเมืองบุรีรัมยซ่ึงมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในปจจุบัน โดยมีลักษณะความรวมมือแบบ
เปนทางการ มีการทําขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการกําจัดขยะ มี
การกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละองคกรอยางชัดเจน โดยองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยจะ
รับผิดชอบในเร่ืองงบประมาณในการดําเนินการ เพราะมีศักยภาพทางดานงบประมาณมากกวา
เทศบาล ในขณะท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยรับผิดชอบดานการบริหารจัดการโครงการ โดยจัดหา
สถานท่ีกําจัดขยะ ซ่ึงเลือกสถานท่ีท่ีใกลท่ีสุด เพื่อความสะดวกในการขนสง นอกจากนี้เทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดมีการรณรงคและประสานขอความรวมมือกับชุมชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลในการคัด
แยกขยะจากครัวเรือน และจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนขึ้น เพื่อแกไขปญหาขยะและดูแล
รักษาส่ิงแวดลอม จนสามารถควารางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาได 

ส่ิงท่ีคนพบจากความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน คือ 
รูปแบบการทํางานท่ีเรียกวา “สหการ” ซ่ึงกฎหมายไดเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
ประสานประโยชนรวมกัน อีกท้ังอาจเปนการประหยัดงบประมาณในการดําเนินการ เนื่องจากการ
ใชทรัพยากรรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคลองกับ เอกสารวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการความ
รวมมือระหวางทองถ่ิน ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางสถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ (สปร.) และองคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (Japan International 
Cooperation Agency, JICA) ท่ีกลาวไววา การรวมมือระหวางทองถ่ินมีความจําเปนมากข้ึนใน
ปจจุบัน เนื่องจากเหตุผลสําคัญหลายประการ คือ (สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ, 2547: 2-3) 

(1)  เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับบริการท่ีรวดเร็ว 
มีมาตรฐาน เพราะเปนการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชประโยชนรวมกันในบริการท่ีลําพังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงเดียวไมสามารถทําไดหรือทําไมไดมาตรฐาน เชน บริการดานบําบัดน้ํา
เสีย การกําจัดขยะท่ีใชเทคโนโลยีท่ีสูง การซอมบํารุงถนน เปนตน 

(2)  เกิดความคุมคา ประหยัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนมากมีมีรายไดใน
การพัฒนาท่ีจํากัด การท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําทรัพยากรบางสวนมารวมกัน 
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(Resources Sharing) เพื่อบริหารการใหบริการประชาชนในขอบเขตท่ีกวางขวางข้ึน ยอมกอใหเกิด
ความคุมคา ประหยัดกวาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวดําเนินการเอง 

(3)  ขยายการใหบริการไดหลากหลาย ครอบคลุมพื้นท่ีกวางขวาง การที่หลายองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมารวมกันจะทําใหสามารถใหบริการสาธารณะท่ีหลากหลายแกประชาชน 
ครอบคลุมพื้นท่ีไดมากข้ึน เชน บริการดานสาธารณสุข การประปาทองถ่ิน การบําบัดน้ําเสีย สถาน
จํากัดขยะรวม ซ่ึงลําพังองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวอาจกระทําไดบางบริการเทานั้น 

(4)  การหลีกเล่ียงการถูกยุบรวม ในสถานการณท่ีมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จํานวนมากที่มีประชากรจํานวนนอยเกินไปหรือมีรายไดไมเพียงพอในการบริหารงานจนไมคุมคา
ในการบริหารงานตอไป  ทําใหมีโอกาสที่จะถูกยุบรวมเขาดวยกันเพื่อใหมีขนาดใหญข้ึน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการสรางเครือขายความสัมพันธกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เปนอยางมาก โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินประหยัด
งบประมาณในการดําเนินงาน เนื่องจากมีรูปแบบการดําเนินโครงการรวมกัน ใชทรัพยากรรวมกัน 
มีการตั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินการรวมกัน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนํา
งบประมาณไปใชในการพัฒนาทองถ่ินและแกไขปญหาท่ีตองการความเรงดวนไดมากกวา 
นอกจากนี้ยังเปนการลดขอจํากัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีมีปญหาในดานขนาด จํานวนบุคลากร ศักยภาพของบุคลากร อุปกรณ
เคร่ืองมือ รวมไปถึงดานงบประมาณไดเปนอยางดี เพราะอาศัยความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญท่ีมีศักยภาพและความพรอมมากกวา ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ
รวมกัน สงผลใหปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไขปญหาเหลานั้นเพียงลําพัง อาจพบอุปสรรคหรือปญหาท่ีเกิน
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานั้นในการท่ีจะแกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีขาดประสบการณและมีขอจํากัดตางๆมากมาย เพราะฉะน้ัน
การสรางความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท่ีมีประสบการณและศักยภาพ
มากกวา ยอมสงผลตอความสําเร็จในการแกไขปญหาสาธารณะตางๆ ไดเปนอยางดี ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากรในทองถ่ินท่ีมีอยูอยางจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะฉะน้ันการสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพของการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดียิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ การสรางความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนๆ มุงสูผลลัพธท่ีตองการคือ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินรูปแบบเทศบาล ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
เทศบาล ไดดังนี้ 

(1)  ศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน  เทศบาลสรางความสัมพันธกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ความสัมพันธดังกลาวจะ
ประสบผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร
ทองถ่ินเลือกใชลักษณะการทํางานผูนําแบบรวมใจ (Participative Leaders) ซ่ึงใชวิธีการกอใหเกิด
ความรวมมือรวมใจในการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติตามเม่ือเห็นดวยกับแนวปฏิบัติหรือ
ขอตกลงนั้นแลว ผูบริหารทองถ่ินมีการสรางความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกัน 
และมีการสรางขอตกลงพันธกรณีรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาสาธารณะท่ี
เกิดข้ึนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางมีเปาหมาย
เดียวกันคือ ความคุมคาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ซ่ึงผลท่ีไดจากการสราง
ความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการบริหารงานเทศบาลไดเปนอยางดี 

(2)  ศักยภาพดานทุนทางสังคม การประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการดําเนินกิจการสาธารณะและแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกันนั้น เปน
กุญแจสําคัญในการสรางทุนทางสังคมใหเกิดข้ึน ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชนนี้ ตาง
เห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน สงผลใหการดําเนินกิจการสาธารณะและการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคามากยิ่งข้ึน 

(3)  ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ เทศบาลสามารถดําเนินกิจการสาธารณะ
และแกไขปญหาสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยความรวมมือจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ทําใหเทศบาลกาวขามขอจํากัดในดานขนาด จํานวนบุคลากร ศักยภาพ
บุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ รวมไปถึงดานงบประมาณไดเปนอยางดี ดังเชนกรณีของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดท่ีมีโครงการความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด ในการจัดต้ังโรงเรียนกีฬา
จังหวัดรอยเอ็ดไดสําเร็จ โดยเปนโรงเรียนกีฬาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงแรกและ
แหงเดียวในประเทศไทย เปนตน 
 

6.1.2  มูลเหตุและเงื่อนไขท่ีทําใหเกิดการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาล กับ
ภาคสวนตางๆ 

มูลเหตุและเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาค
สวนตางๆท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล มีเง่ือนไขท่ีสําคัญคือ เทศบาลเปน
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หนวยการปกครองระดับทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนและสงผลตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนไดงายและเร็วที่สุด นอกจากนี้ภายหลังการรัฐบาลกลางกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหเทศบาลมีบทบาท ภารกิจและความรับผิดชอบในการท่ีจะดําเนินการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับการบริหารงานทองถ่ินจึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานไดเปนอยางดี 

สาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคสวน
ตางๆ มีดังน้ี 

1)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน
นั้น มูลเหตุท่ีกอใหเกิดความสัมพันธ มาจากการท่ีเทศบาลเปนสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยโดยตําแหนง ซ่ึงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ เปนองคกรท่ีกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล เชนเดียวกันกับสมาคมการบริหารทองถ่ินนานาชาติ หรือ ICMA (The 
International City Management Association) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผูบริหารทองถ่ิน คือ 
นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล ทําหนาท่ีพบปะ แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณและความรวมมือ
ตางๆระหวางผูบริหารทองถ่ินดวยกัน ผานเวทีสันนิบาตเทศบาลท้ัง 3 ระดับ เพื่อแกไขปญหา
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกัน ตลอดจนการรวมตัวเพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกรในการเสนอ
ขอคิดเห็นและขอเรียกรองตางๆตอรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินกิจการตางๆของเทศบาลอยางมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณของการจัดต้ังสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทยในชวงแรก ดวยเหตุนี้เทศบาลมีความจําเปนตองสรางความสัมพันธกับ
องคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ินเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานและสราง
คุณประโยชนตอการบริหารงานทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชนน้ัน มูลเหตุท่ี
กอใหเกิดความสัมพันธ มาจากการท่ีเทศบาลจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนในแตละ
ชุมชน เพื่อเปนตัวแทนของประชาชนในการติดตอประสานงานกับทางเทศบาล ตลอดจนการ
ดําเนินการตามภารกิจอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายจากทางเทศบาล นอกจากนี้แกนนําชุมชนเหลานั้นจะ
มองปญหาของทองถ่ินไดมีระดับท่ีกวางกวาเทศบาล และเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอประชาชนใน
ชุมชนเปนอยางมาก ซ่ึงมีสวนกระตุนตอการเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆของเทศบาลไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้เทศบาลมีความจําเปนตองสรางความสัมพันธกับแกนนํา
ชุมชนเพื่อสรางเครือขายการทํางานรวมกัน ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความม่ันคงและยั่งยืน 

3)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชน โดยองคกรชุมชน
ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลมี 2 ประเภท คือ องคกรชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัว
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กันเอง โดยมูลเหตุท่ีกอใหเกิดความสัมพันธ มาจากการท่ีองคกรชุมชนมีขอจํากัดทางดานศักยภาพ
ทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดเพียงฝายเดียว จึงตองพ่ึงพาเทศบาลในการใหความชวยเหลือ
ดานบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ องคความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานงบประมาณ เพื่อใหองคกร
ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีองคกรชุมชนท่ี
จัดตั้งข้ึนโดยเทศบาล มูลเหตุท่ีกอใหเกิดความสัมพันธนั้น มาจากการท่ีเทศบาลจัดตั้งองคกร
ดังกลาวข้ึนมาเพื่อดําเนินการแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนรวมกัน เนื่องจากบุคลากรของเทศบาล
ในการดําเนินการไมเพียงพอ ตลอดจนสมาชิกกลุมตางก็เปนประชาชนในชุมชน ทําใหเขาใจถึง
ปญหาทองถ่ิน รวมถึงมีความมุงม่ันและต้ังใจในการปฏิบัติงานมาก ดวยเหตุนี้เทศบาลมีความ
จําเปนตองสรางความสัมพันธกับองคกรชุมชนเพ่ือประสิทธิภาพในดําเนินกิจการสาธารณะใหเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน 

4)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือ NGOs 
ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล มูลเหตุท่ีกอใหเกิดความสัมพันธนั้น มาจาก
การท่ีภายในเขตเทศบาลเกิดปญหาข้ึนมากมาย บางปญหาทางเทศบาลสามารถแกไขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตบางปญหายากเกินกําลังความสามารถของเทศบาล จึงตองอาศัยความรวมมือจาก
องคกรท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณหลากหลาย ในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน 
นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังมีโอกาสไดเรียนรูการแกไขปญหาชุมชนจากองคกรพัฒนาเอกชน 
ทําใหเกิดทักษะมากยิ่งข้ึน สงผลดีตอการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ดวยเหตุนี้เทศบาลมีความจําเปนตองสรางความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อ
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ิน 

5)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชนท้ังในและนอกเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล มูลเหตุท่ีกอใหเกิดความสัมพันธนั้น มาจากการที่เทศบาลมี
ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ในขณะท่ีภาคเอกชนมีจุด
แข็งทางดานทุนทรัพย ความสัมพันธดังกลาวทําใหเทศบาลประหยัดงบประมาณท่ีตองใชในการจัด
กิจกรรมตางๆไดเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้เทศบาลมีความจําเปนตองสรางความสัมพันธกับ
ภาคเอกชนท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน 

6)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติ มูลเหตุท่ีกอใหเกิดความสัมพันธนั้น มาจากการที่การเมืองระดับชาติไดเขามาของ
เกี่ยวกับการเมืองในระดับทองถ่ินมากข้ึน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล 
เปนหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีมีบทบาทการพัฒาทองถ่ินท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
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วัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีกวางขวางเกี่ยวของกับความเปนไปในพื้นท่ีและวิถีชีวิตของชุมชน 
รับผิดชอบงบประมาณรายรับ-รายจายของทองถ่ินท้ังเปนฐานการเมืองขององคกรการเมืองระดับสูง
กวา จึงปฏิเสธไมไดเลยวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมักถูกแทรกแซง ควบคุมจาก
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติไมทางใดก็ทางหนึ่ง นอกจากนี้การท่ีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตองรับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ีเขตเทศบาล จึงทําใหมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันบอยคร้ัง 
สงผลใหเกิดความใกลชิดและความคุนเคยกันมากข้ึน ทําใหเทศบาลอาศัยความสัมพันธดังกลาวใน
การประสานขอความชวยเหลือจากนักการเมืองท่ีมีความคุนเคยกันในการดึงประมาณมายังพื้นท่ี
ของเทศบาล ทําใหสามารถดําเนินกิจการสาธารณะตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน
ไดมากยิ่งข้ึน ดวยเหตุนี้เทศบาลมีความจําเปนตองสรางความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของการบริหารงานทองถ่ินใหดียิ่งข้ึน 

7)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการท้ังในและนอก
พื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลนั้น สําหรับความสัมพันธกับสวนราชการในพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของเทศบาล มูลเหตุท่ีกอใหเกิดความสัมพันธนั้น มาจากการท่ีเทศบาลไมสามารถดําเนิน
กิจการสาธารณะไดเองเพียงฝายเดียว เนื่องจากบางภารกิจเปนการดําเนินงานท่ีตองใชองคความรู
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทําใหเทศบาลอาศัยเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการในเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ในขณะท่ีความสัมพันธกับสวนราชการนอกพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล มูลเหตุท่ีกอใหเกิด
ความสัมพันธนั้น มาจากการท่ีเทศบาลมีภารกิจและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากข้ึนภายหลังการ
กระจายอํานาจ แตงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการมีอยูอยางจํากัด ทําใหเทศบาลศึกษาถึงแหลง
งบประมาณตางๆ โดยจัดทําโครงการตางๆ ใหเขาหลักเกณฑหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานนั้นๆทําใหไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาใชในการดําเนินกิจการสาธารณะไดเพิ่มมากข้ึน 
ดวยเหตุนี้เทศบาลมีความจําเปนตองสรางความสัมพันธกับสวนราชการท้ังในและนอกพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของเทศบาล เพื่อประโยชนสูงสุดตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล 

8)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนๆ มูลเหตุท่ีกอใหเกิดความสัมพันธนั้น มาจากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสบปญหา
เหมือนกันหรือมีปญหารวมกัน โดยสวนใหญจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดกัน
หรือใกลเคียงกัน นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กมีขอจํากัดในดานขนาด จํานวน
บุคลากร ศักยภาพของบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือและท่ีสําคัญท่ีสุดคือดานงบประมาณ ทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการในบางคร้ัง ไมมีประสิทธิภาพและไมเกิดความคุมคาตอการลงทุน ทํา
ใหตองอาศัยความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท่ีมีศักยภาพและความพรอม
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มากกวา ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกัน ดวยเหตุนี้เทศบาลมีความจําเปนตอง
สรางความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ สงผลใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความม่ันคงและยั่งยืน สอดคลองกับ
งานวิจัยของพนิดา พูพิพิธ (2548: บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวามูลเหตุและเง่ือนไขที่ทําใหเกิดการสรางความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเง่ือนไขสําคัญ คือการประสบปญหารวมกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและปญหาดานงบประมาณขององคกรท้ังการขาดงบประมาณ ความคุมคาใน
การลงทุนในบางกิจกรรม 

 
6.1.3  ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการสรางเครือขายท่ีมีผลตอการบริหารงานเทศบาล 
จากการศึกษาในประเด็นตางๆ ผูวิจัยสามารถสามารถสรุปถึงปจจัยสงเสริมและอุปสรรคใน

การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคสวนตางๆ ท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีความ
รับผิดชอบ ไดดังนี้ 

1)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรวิชาชีพผูบริหาร
ทองถ่ินนั้น ปจจัยท่ีสงเสริมใหการสรางความสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยดี คือ การที่สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีมีงบประมาณในการบริหารจัดการเปนจํานวนมาก 
โดยเปนงบประมาณท่ีมาจากรายไดของเทศบาลท่ีจัดสรรใหสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทยในลักษณะอัตรากาวหนาตามท่ีกําหนดไว ทําใหมีงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ี
กอใหเกิดประโยชนแกผูบริหารทองถ่ินไดเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ มี
การจัดสรรเงินงบประมาณไปยังเวทีสันนิบาตเทศบาลระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัดท่ี
มีการจัดกันทุกเดือน ทําใหผูบริหารทองถ่ินมีการพบปะ แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณในการ
แกไขปญหาทองถ่ินรวมกัน ตลอดจนการสรางความรวมมือในภารกิจตางๆของเทศบาลภายใน
จังหวัด ทําใหทองถ่ินเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้จากการที่สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยมีการดําเนินการเสนอความคิดเห็นและขอเรียกรองตางๆ ของผูบริหารทองถ่ินตอ
รัฐบาล และประสบผลสําเร็จเห็นผลเปนรูปธรรมในหลายกรณี ยอมสงผลดีกับการเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆของผูบริหารทองถ่ินไดเพิ่มมากข้ึน ดวยเหตุนี้การสรางเครือขาย
ความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ินจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

ในขณะท่ีอุปสรรคที่มีผลตอการสรางเครือขายความสัมพันธนั้น พบวาเกิดจากความ
ไมท่ัวถึงในการรับขอมูลขาวสาร เนื่องจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนองคกร
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ขนาดใหญ ทําใหมีสมาชิกเปนจํานวนมาก การประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับประเทศในแตละคร้ัง
มีผูเขารวมการประชุมเปนจํานวนมากและมีระยะเวลาท่ีจํากัด ทําใหการแลกเปล่ียนขอมูลหรือ
ประเด็นปญหาระหวางสมาชิกดวยกันทําไดยาก ในขณะท่ีการประชุมสันนิบาตเทศบาลระดับ
จังหวัดไมมีสถานท่ีตั้งท่ีแนนอน ในบางคร้ังตองจัดประชุมท่ีรานอาหาร ซ่ึงอาจสงผลเสียตอ
ภาพลักษณของผูบริหารทองถ่ินได เพราะฉะน้ันสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ควรให
ความสะดวกแกสมาชิกในระดับจังหวัด โดยการจัดหาสถานท่ีตั้งหรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม
สําหรับใชในการประชุม รวมถึงการพบปะสังสรรคกันดังเชนสมาคมท่ัวไป เพื่อความสัมพันธท่ี
แนบแนนของสมาชิกสันนิบาตในจังหวัดนั้นๆ ซ่ึงอุปสรรคท่ีกลาวมานั้นอาจมีผลกระทบตอการ
สรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน 

2)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชนนั้น  ปจจัยท่ี
สงเสริมใหการสรางความสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยดี คือ จากการท่ีเทศบาลมีงบประมาณในการ
ดําเนินการ ทําใหพบวาเทศบาลหลายๆแหง สรางความสัมพันธท่ีดีกับแกนนําชุมชนดวยการพาไป
ศึกษาดูงานหรือทองเท่ียว ตลอดจนการใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนแกนนําชุมชนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นคอยผลักดันการดําเนินงานของเทศบาล 
ตลอดจนประสานความรวมมือกับประชาชนในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน เพื่อประโยชนของทุกฝาย ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธ
ระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชนจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ในขณะท่ีอุปสรรคท่ีมีผลตอการ
สรางเครือขายความสัมพันธนั้น พบวาคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนแกนนําชุมชนท่ีมีบทบาท
สําคัญตอการบริหารงานเทศบาลในปจจุบัน ไมมีคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน ถึงแมวาบุคคล
ดังกลาวจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม แตในการดําเนินการทุกข้ันตอนก็ตองมี
คาใชจาย ซ่ึงปญหาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุมชน และอาจมีผลกระทบตอการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชน 
สอดคลองกับรายงานการวิจัยของจันทรานุช มหากาญจนะ (2550: 314) ท่ีกลาวไววา ผูนําชุมชน
สวนใหญมีความคิดเห็นวาตนเองทํางานหลายๆดานแทนเทศบาล สมควรท่ีจะไดรับการสนับสนุน
จากเทศบาลในรูปคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน เพื่อเปนกําลังใจในการทํางานในอนาคต  

3)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชนน้ัน  ปจจัยท่ี
สงเสริมใหการสรางความสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยดี คือ การที่เทศบาลมีศักยภาพในดาน
บุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ องคความรูตางๆ และท่ีสําคัญท่ีสุดคืองบประมาณ ทําใหองคกรชุมชน
ซ่ึงมีขอจํากัดตางๆมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานงบประมาณ ตองอาศัยความชวยเหลือจากทาง
เทศบาล เพื่อใหองคกรชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้
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การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชนจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
ในขณะท่ีอุปสรรคท่ีมีผลตอการสรางเครือขายความสัมพันธนั้น พบวาเทศบาลมีงบประมาณในการ
ดําเนินการอยางจํากัด และตองใชในการดําเนินกิจการสาธารณะเปนจํานวนมาก ทําใหในบางคร้ัง
เทศบาลไมสามารถใหความชวยเหลือองคกรชุมชนไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงปญหานี้อาจมีผลกระทบตอ
การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชน 

4)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนาเอกชนนั้น ปจจัย
ท่ีสงเสริมใหการสรางความสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยดี คือ ความมุงม่ันและความตั้งใจท้ังของ
เทศบาลและองคกรพัฒนาเอกชน ในการท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ตลอดจนแตละ
องคกรมีขอเดนแตกตางกัน โดยท่ีเทศบาลมีความพรอมทางดานงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ
รวมไปถึงสถานท่ีในการดําเนินการตางๆ ในขณะท่ีองคกรพัฒนาเอกชนมีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณหลากหลาย จึงทําใหเกิดการบูรณาการและประสานความรวมมือในการแกไขปญหา
สาธารณะรวมกัน ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนา
เอกชนจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี  ในขณะที่ อุปสรรคที่ มีผลตอการสรางเครือขาย
ความสัมพันธนั้น พบวาองคกรพัฒนาเอกชนไมไดมีในทุกพื้นท่ีของเทศบาล อาจเนื่องดวยพื้นท่ีตั้ง
ของเทศบาลเปนเขตเศรษฐกิจ ปญหาดานส่ิงแวดลอมไมรุนแรงมากนัก เพราะกิจกรรมสวนใหญ
ขององคกรพัฒนาเอกชนเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับปญหาดานส่ิงแวดลอม ทําใหการปฏิสัมพันธ
กันระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนาเอกชนจึงมีนอย ซ่ึงปญหาน้ีอาจมีผลกระทบตอการสราง
เครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนาเอกชน 

5)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชนท้ังใน และนอกเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบนั้น ปจจัยท่ีสงเสริมใหการสรางความสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยดี คือ การที่
เทศบาลมีงบประมาณในการดําเนินการอยางจํากัด และตองใชในการดําเนินกิจการสาธารณะเปน
จํานวนมาก ในขณะท่ีภาคเอกชนมีจุดแข็งทางดานทุนทรัพย ทําใหภาคเอกชนไดเขามาชวยเหลือ
สนับสนุนงบประมาณใหกับเทศบาลในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทศบาลท่ีมีประเพณี วัฒนธรรมหรือการแขงขันกีฬาตางๆที่สรางช่ือเสียงใหกับพื้นท่ี ทําใหการ
สนับสนุนงบประมาณแกเทศบาลนั้น เพื่อแลกกับการไดประชาสัมพันธรานคาหรือผลิตภัณฑให
ประชาชนไดทราบ เปนลักษณะของการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ดวยเหตุนี้การสราง
เครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชนจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ในขณะท่ี
อุปสรรคที่มีผลตอการสรางเครือขายความสัมพันธนั้น พบวาหากเทศบาลไมมีประเพณี วัฒนธรรม
หรือการแขงขันกีฬาตางๆท่ีสรางช่ือเสียงใหกับพื้นท่ี ก็ยากที่จะใหภาคเอกชนใหการสนับสนุน 
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เพราะข้ึนช่ือวาธุรกิจดวยแลว ตองมีผลประโยชนแลกเปล่ียนกันในลักษณะ Win-Win ซ่ึงปญหานี้
อาจมีผลกระทบตอการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชน 

6)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาตินั้น ปจจัยท่ีสงเสริมใหการสรางความสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยดี คือ เทศบาลมีความ
จําเปนตองพึ่งพานักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติในการจัดสรรงบพัฒนาทองถ่ิน เพื่อ
จัดทําโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน ในขณะท่ีนักการเมืองหรือ
พรรคการเมืองระดับชาติตองอาศัยการเมืองระดับทองถ่ิน เพื่อสรางฐานคะแนนนิยมท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตตอไป ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ในขณะท่ีอุปสรรคท่ีมีผลตอการสรางเครือขาย
ความสัมพันธนั้น พบวาหากการเมืองทองถ่ินและการเมืองระดับชาติอยูกันคนละข้ัวการเมือง การ
ดําเนินกิจกรรมในทองถ่ินรวมกัน ตลอดจนการจัดสรรงบพัฒนาทองถ่ินอาจเกิดปญหาได ซ่ึงปญหา
นี้อาจมีผลกระทบตอการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติ 

7)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการท้ังในและนอก
เขตพื้นท่ีความรับผิดชอบนั้น ปจจัยท่ีสงเสริมใหการสรางความสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยดี คือ 
ตางฝายตางมีเปาหมายเดียวกัน คือ การบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชนในทองถ่ิน ทําใหมีความ
จําเปนท่ีตองดําเนินงานรวมกัน เพื่อบริการสาธารณะแกประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดวยเหตุ
นี้การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
ในขณะท่ีอุปสรรคท่ีมีผลตอการสรางเครือขายความสัมพันธนั้น พบวาเทศบาลบางแหงไมมีความ
ชํานาญในการทําโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนราชการสวนกลาง และเทศบาล
บางแหงอยูไกลจากที่ตั้งของจังหวัด ทําใหความสัมพันธระหวางเทศบาลกับจังหวัดไมแนบแนน ซ่ึง
ปญหานี้อาจมีผลกระทบตอการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการ 

8)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนๆนั้น ปจจัยท่ีสงเสริมใหการสรางความสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยดี คือ การดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและเกิดความคุมคา และ
งบประมาณก็เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานดังกลาวประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการในแตละคร้ัง ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก การสรางความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนการลดขอจํากัดและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานของเทศบาลไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันจึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ในขณะที่อุปสรรคท่ีมีผลตอการ
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สรางเครือขายความสัมพันธนั้น พบวาในการดําเนินโครงการรวมกัน หากมีการแบงหนาท่ีของแต
ละองคกรและขอตกลงเร่ืองงบประมาณในการดําเนินการรวมกันไมมีความชัดเจน อาจเกิดปญหา
ระหวางการทํางานได ซ่ึงปญหานี้อาจมีผลกระทบตอการสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน 
 

6.1.4  การตอบคําถามการวิจัย ดังนี ้
รูปแบบการสรางเครือขายของเทศบาลที่มีการบริหารจัดการท่ีดีมีลักษณะอยางไร? โดยมี

สมมติฐานของการวิจัยคือ  เทศบาลที่ มีการบริหารจัดการท่ีดี มีรูปแบบการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับการบริหารงานทองถ่ิน ประกอบดวย องคกร
วิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน แกนนําชุมชน องคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองระดับชาติ สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ โดยมุงไปสู
ผลลัพธท่ีตองการคือการเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล   

ผลการศึกษา พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับทุกภาคสวนท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบเปนอยางดี เนื่องจากเทศบาล
แตละแหงมีศักยภาพในการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน ประกอบกับภายหลังจากการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางลงสูทองถ่ิน ทําใหบทบาท ภารกิจและความรับผิดชอบของเทศบาลมีเพิ่มมากข้ึน 
เพราะฉะน้ันการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการ
บริหารงานทองถ่ิน ในลักษณะเครือขายการทํางานและเครือขายความรวมมือ จึงมีสวนสําคัญในการ
เสริมสรางศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลไดเปนอยางดี และเปนไปตามสมมติฐานของการ
วิจัย โดยท่ีเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมีรูปแบบการสรางความสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ดังนี้  

1)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรวิชาชีพผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเปนการสรางความสัมพันธผานบทบาทของผูบริหารทองถ่ินซ่ึงถือวามีความสําคัญและมี
อิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการทํางานของเทศบาลเปนอยางมาก เปนการเสริมสรางศักยภาพดาน
ภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ินไดเปนอยางดี ผูบริหารทองถ่ินอาศัยเวทีสันนิบาตเทศบาลทั้ง 3 ระดับ 
ประกอบดวย สันนิบาตเทศบาลระดับประเทศ สันนิบาตเทศบาลระดับภาค และสันนิบาตเทศบาล
ระดับจังหวัดในการติดตอส่ือสาร ประสานงาน แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ รวมไปถึงการ
สรางความรวมมือในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกเทศมนตรีท่ีเพิ่งเขามาบริหารงานเทศบาล และตองใชเวลาในการเรียนรูงาน
ระยะเวลาหนึ่ง จําเปนตองอาศัยเวทีสันนิบาตในการเพ่ิมทักษะและเรียนรูการบริหารงานจาก
นายกเทศมนตรีท่ีมีประสบการณมาอยางยาวนาน เพ่ือลดระยะเวลาการเรียนรูงานใหส้ันลง เพราะ
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ปญหาทองถ่ินสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หากนายกเทศมนตรี
ไมมีความเช่ียวชาญและใชเวลาในการแกไขปญหาเหลานั้นยาวนานเกินไป ก็จะสงผลเสียตอ
ทองถ่ินอยางรุนแรง  นอกจากนี้จากการท่ีเทศบาลมีศักยภาพในการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน ทําให
เกิดอุปสรรคตอการพัฒนาทองถ่ินอยางมาก การมีเครือขายยอมสงผลดีตอการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
เทศบาลเพียงองคกรเดียว อาจไมสามารถดําเนินกิจการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนหรือแกไขปญหาตางๆไดอยางทันทวงที ท้ังนี้ความสัมพันธ
กับผูรวมวิชาชีพเดียวกัน จึงเปนการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลไดเปน
อยางดี เนื่องจากเปนการลดขอจํากัดดานขนาดองคกร อุปกรณเคร่ืองมือ ศักยภาพบุคลากร รวมไป
ถึงงบประมาณ ทําใหผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากรในทองถ่ินท่ีมีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับแกนนําชุมชน ซ่ึงในท่ีนี้
หมายถึงประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการ
ตามภารกิจตางๆของเทศบาล เนื่องจากเปนบุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในชุมชนใหเปน
ตัวแทนในการดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดทําแผนแมบทชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนดําเนินการจัดเวทีชาวบานเพื่อรวมกันศึกษาและวิเคราะหสภาพความเปนไปและปญหาชมุชน
เพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนรวมกัน มีการแสดงความคิดเห็น การระดมสมอง ทําใหเกิดกระบวนการ
การเรียนรูอยางแทจริง และคณะกรรมการชุมชนนําแผนแมบทท่ีไดนั้นไปเสนอตอเทศบาลในการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนท่ีจัดข้ึนทุกเดือน เพ่ือหาขอสรุปรวมกันในการทําแผนพัฒนาเทศบาล
ในโอกาสตอไป เนื่องจากในปจจุบันเทศบาลมีการนําแผนแมบทชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนา
เทศบาลท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพราะแผนแมบทชุมชนเหลานั้นก็มาจากความตองการและขอ
เรียกรองของชุมชนนั่นเอง ทําใหเทศบาลสะดวกมากข้ึนกวาในอดีต นอกจากนี้คณะกรรมการ
ชุมชนยังมีบทบาทสําคัญในการใหการปรึกษาและพิจารณากิจกรรมหรือโครงการท่ีจะดําเนินการ
โดยชุมชน วาเห็นสมควรแกการดําเนินการหรือไม ภายหลังจากการที่ชุมชนไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากทางเทศบาล เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายในชุมชน ซ่ึงกระบวนการดังกลาว
ทําใหเกิดความสามัคคีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดเปนอยางดี ตลอดจนเปนการแบง
เบาภาระในความรับผิดชอบของเทศบาลใหดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกินกําลังความสามารถของ
ชุมชน ท้ังนี้จากการที่คณะกรรมการชุมชนมีอิทธิพลตอประชาชนในพื้นท่ีเปนอยางมาก ก็จะมีสวน
สําคัญในการกระตุนตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆของเทศบาลไดเปนอยางดี สงผลใหเทศบาลมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
เปนการเสริมสรางศักยภาพทางดานทุนทางสังคมใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 
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3)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรชุมชน  เทศบาลให
ความชวยเหลือองคกรชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเอง เชน ชมรม สมาคม เปนตน ในดานสถานท่ี 
อุปกรณเคร่ืองมือ บุคลากร รวมไปถึงดานงบประมาณ เพื่อใหองคกรชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรม
ตางๆในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากขอจํากัดดานตางๆ กอใหเกิดกระบวนการการ
มีสวนรวมภายในชุมชนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพทางดานทุนทาง
สังคมไดเปนอยางดี ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันนี้สรางความไววางใจตอกันใหเกิดข้ึน หาก
เทศบาลดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีตองขอความรวมมือกับองคกรตางๆภายในชุมชน ก็จะไดรับ
ความรวมมือจากองคกรชุมชนท่ีเปนเครือขายอยางเต็มกําลัง สงผลใหการดําเนินงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีองคกรชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยเทศบาลนั้น 
เปนความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการ เพื่อแกไขปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินรวมกัน ทําให
การดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหประชาชนในชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลไดเปนอยางดี ความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการจึงเปน
การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

4)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรพัฒนาเอกชน  หรือ 
NGOs เทศบาลประสานความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน 
ทําใหเกิดการบูรณาการขอเดนของแตละองคกร โดยท่ีเทศบาลมีความพรอมทางดานงบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ รวมไปถึงสถานท่ีในการดําเนินการตางๆ ในขณะท่ีองคกรพัฒนาเอกชนมี
ความมุงม่ันและความต้ังใจ ประกอบกับมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณเปนอยางดี 
สงผลใหการแกไขปญหาสาธารณะรวมกันนั้นมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 
หากเทศบาลใดมีองคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีความเขมแข็งและมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหา
ชุมชน จะเปนการแบงเบาภาระใหกับเทศบาล และเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมในทุกภาค
สวนของสังคมท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึน ท้ังนี้ความสัมพันธดังกลาวเสริมสราง
ศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับภาคเอกชน  เทศบาลสราง
ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันกับภาคเอกชน ในลักษณะของการขอรับการสนับสนุนและการ
ชวยเหลืองบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ทําใหเทศบาลประหยัดงบประมาณได
เปนจํานวนมาก สงผลใหสามารถนํางบประมาณไปใชในการบริการสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในทองถ่ินไดมากข้ึน ความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันนี้สรางความไววางใจตอกันใหเกิดข้ึน 
จึงเปนการเสริมสรางศักยภาพดานทุนทางสังคมของเทศบาลใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้เทศบาลสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนในลักษณะของการจางเหมาใหดําเนินการแทน
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เทศบาล  ทําใหเทศบาลสามารถแกไขปญหาบางอยางท่ีเกินกําลังความสามารถไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยความเช่ียวชาญของภาคเอกชน สงผลใหเทศบาลสามารถดําเนินการดานกิจการ
สาธารณะอื่นๆท่ีเปนประโยชนกับประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ีและอยางท่ัวถึง ท้ังนี้
ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

6)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติ เทศบาลมีขอจํากัดในดานงบประมาณท่ีจะนํามาใชพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นเทศบาล
จําเปนตองสรางความสัมพันธในลักษณะเกื้อกูลกันและแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกันกับ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ เพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณลงมายังพื้นท่ีของ
เทศบาล และการไดรับการอํานวยความสะดวกในการสรางโอกาสท่ีจะไดรับการพิจารณาการ
จัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมหรือกระทรวงตางๆ โดยความชวยเหลือของนักการเมือง
ระดับชาติ ท้ังนี้เทศบาลมีงบประมาณในการดําเนินกิจการสาธารณะมากข้ึน ทําใหเทศบาลมีผลงาน
ท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งศักยภาพทางดานงบประมาณของเทศบาล 

7)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับสวนราชการมีสวน
เสริมสรางศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล เนื่องจากเทศบาลไมสามารถแกไขปญหาสาธารณะ
ไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพไดเพียงฝายเดียว ในบางภารกิจเปนการดําเนินการท่ีตองใชองค
ความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะทางจากสวนราชการ เพราะฉะน้ันเครือขายการทํางานรวมกับสวน
ราชการจึงเปนการเพิ่มขีดสมรรถนะในการแกไขปญหาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ตลอดจนบทบาทของสวนราชการมีสวนสําคัญท่ีทําใหประชาชนในทองถ่ินมีความรูความเขาใจถึง
แนวทางที่ถูกตองในการดําเนินการตางๆไดเปนอยางดี ความสัมพันธแบบรวมปฏิบัติการจึงเปนการ
เสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้
เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนแตงบประมาณ
ท่ีใชในการดําเนินการมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงประกอบกับการท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มี
การจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชในการดําเนินกิจการ
สาธารณะตางๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด
มีความสัมพันธสวนตัวท่ีดีกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ก็จะยิ่งสรางโอกาสในการไดรับการ
จัดสรรงบประมาณมากย่ิงข้ึน ทําใหมีงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการท่ีกอใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน
ไดมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันก็เปนการลดขอจํากัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ือง
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งบประมาณไดอีกทางหนึ่ง ความสัมพันธดังกลาวเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

8)  การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางเทศบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนๆ มีสวนเสริมสรางศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล เนื่องจากเปนการลดขอจํากัดของ
เทศบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลขนาดเล็กท่ีมีปญหาในดานขนาด จํานวนบุคลากร ศักยภาพของ
บุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือรวมถึงงบประมาณไดเปนอยางดี เพราะอาศัยความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมมากกวา ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆรวมกัน โดยมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการรวมกันและมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของ
แตละองคกรอยางชัดเจน แตสวนใหญพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพมากกวาจะ
รับผิดชอบในเร่ืองงบประมาณในการดําเนินการ ความรวมมือดังกลาวสงผลใหปญหาสาธารณะท่ี
เกิดข้ึนสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ในขอบเขตท่ีกวางขวางข้ึน รวมไปถึงเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจและความประหยัดงบประมาณ
ในการดําเนินการเพราะความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหมีการนําทรัพยากร
บางสวนมารวมกัน (Resources Sharing) ดวยเหตุนี้การสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจึงชวยเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

6.2  ขอเสนอแนะ 
 

6.2.1  ขอเสนอแนะของการทําวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอควรพิจารณาและเสนอแนะดังนี้ 

1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมจากองคกรพัฒนา
เอกชน หรือ NGOs ในการดําเนินกิจกรรม โดยการมอบอํานาจและภารกิจรวมท้ังงบประมาณ เพื่อ
แกไขปญหาทองถ่ินรวมกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเนนการสรางเครือขายการ
ทํางานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะเปนการลดขอจํากัดดานขนาดขององคกร 
อุปกรณเคร่ืองมือ ศักยภาพบุคลากรภายในองคกร รวมไปถึงงบประมาณ ทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถจัดการปญหาและจัดสรรทรัพยากรภายในทองถ่ินท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการจัดสรรงบประมาณลงสูชุมชน เพื่อใหมีการ
บริหารจัดการภายในชุมชนดวยตนเอง ทําใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวมในการระดมความคิด
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เพื่อจัดทํากิจกรรมหรือโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง รวมไปถึง
ความสามารถในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน นอกจากจะเปนการแกไขปญหาไดอยางตรงจุด
แลว ยังเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สรางจิตสํานึกสาธารณะและความรูสึกหวง
แหนความเปนเจาของชุมชนใหเกิดขึ้นกับประชาชนอีกทาง ตลอดจนเปนการแบงเบาภาระความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกินกําลังความสามารถ
ของชุมชนเทานั้น 

3)  ภาคเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นท่ีเทศบาลควรมีความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) เพราะหากผูประกอบการตองการใหธุรกิจของตนดํารงอยู
ไดอยางยั่งยืน ควรหันมาใสใจตอวิถีชีวิตของทองถ่ินท่ีธุรกิจเขาไปตั้งอยู เม่ือทองถ่ินสามารถดํารง
อยูไดอยางยั่งยืน ก็ยอมสงผลตอธุรกิจของตน และตอการอยูดีมีสุขของประชาชนในทองถ่ินดวย
เชนกัน เพราะฉะน้ันการเกื้อกูลกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับภาคเอกชน รูปแบบการ
แลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ดังสุภาษิตไทยท่ีวาน้ําพึ่งเรือเสือพ่ึงปา จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลและการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน 

4)  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคใหม  ควรใหความสําคัญกับการสราง
เครือขาย ความสัมพันธกับภาคสวนตางๆท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
6.2.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1)  การศึกษาวิจัยเร่ืองเครือขายกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
เทศบาลในประเทศไทย ในคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับดําเนินงานของเทศบาลเพ่ิมเติม ท้ังนี้เพื่อใหผลการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดท่ีชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

2)  ควรมีการศึกษารูปแบบการสรางเครือขายจากเทศบาลที่ไมเคยไดรับรางวัล และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนนอกจากเทศบาล ท้ังท่ีไดรับรางวัลและไมไดรับรางวัล 
เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะของความคลายคลึงหรือความแตกตาง  
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ภาคผนวก 
กระบวนการสรางเครือขายระหวางเทศบาลกบัภาคสวนตางๆ 

 
ตารางท่ี 1  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับแกนนําชุมชนของเทศบาลท่ีใชศึกษาท้ัง 9   แหง 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับแกนนําชุมชน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนมากกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง  เนื่องจากมีภารกิจที่ตองมีการ
ปรึกษาหารือบอยคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงท่ีมีการทําแผนแมบทชุมชน  โดยท่ีเทศบาล
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนดังกลาว จึงนําวิทยากรไปใหความรูกับชาวบานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนชุมชนและสงผลดีตอการทําแผนพัฒนาเทศบาลในโอกาสตอไป 
โดยมีคณะกรรมการชุมชนขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน  และคณะกรรมการชุมชนประสานงานและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการเทศบาลสัญจร ซึ่งลงพื้นที่
เพื่อรับฟงปญหาและขอรองเรียนจากประชาชนในทุกชุมชนตลอดจนโครงการสภาเมืองบุรีรัมย 
ซึ่งเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลรวมไปถึงการแกไขปญหาทองถ่ินรวมกันของทุกภาคสวน
ในจังหวัด โดยมีคณะกรรมการชุมชนขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน และเทศบาลเคล่ือนที่ในทุกชุมชน นอกจากน้ีเทศบาล
มอบอํานาจใหคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในรูปแบบของสภาชุมชน โดยจัดสรร
งบประมาณชุมชนละ 100,000 บาท เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายในชุมชน ทําใหชุมชน
เกิดการระดมความคิด ระดมสมองในการท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นรวมกัน รวมไปถึงกิจกรรม
หรือโครงการท่ีเกิดขึ้นจากความตองการของชุมชนก็ตองผานการพิจารณาของสภาชุมชน 
สงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง โดยมีคณะกรรมการชุมชนขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุก
ขั้นตอน 

เทศบาลเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

 

แตงต้ังคณะกรรมการชุมชนแตกตางจาก อปท. อื่นๆ ที่มีการเลือกต้ัง ซึ่งเปนแนวความคิดของ
นายกเทศมนตรี และจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน เพื่อประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับ
การดําเนินการตางๆของทางเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนนําขอสรุปท่ีไดจากการประชุม
นําไปประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนความรับผิดชอบไดรับทราบ ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกในการลงพ้ืนที่ในการจัดโครงการเทศบาลสัญจรในแตละชุมชน เพื่อรับฟงปญหาความ
เดือดรอน ขอรองเรียนจากชาวบาน และใหบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานใหกับประชาชนไดเปน
อยางดี 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับแกนนําชุมชน 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

จังหวัดลพบุรี 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนรวมกับภาคสวนตางๆผานเวทีประชาคมทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน 
และมีการแตงต้ังประธานคณะกรรมการชุมชนเขามาเปนที่ปรึกษาแบบไมเปนทางการ และ
จัดสรรงบประมาณใหแกชุมชนๆละ 10,000 บาท เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการภายใน
ชุมชน โดยสวนใหญจะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน หลอดไฟเสีย การลอกทอ เปนตน 
เปนการแบงเบาภาระในความรับผิดชอบของเทศบาลใหดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกินกําลัง
ความสามารถของชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

เทศบาลตําบลดานซาย 
จังหวัดเลย 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนสองเดือนคร้ัง และทําโครงการเทศบาลสัญจรในแตละชุมชนๆละ 
3 คร้ังตอปงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการชุมชนในแตละชุมชนใหการอํานวยความสะดวก
ในการจัดทําโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธและการชักชวนใหประชาชนเขา
มารับบริการจากการทําโครงการเทศบาลสัญจร เพราะแกนนําชุมชนมีอิทธิพลตอประชาชนใน
พื้นที่เปนอยางมาก และคณะกรรมการชุมชนขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

เทศบาลตําบลทาตูม 
จังหวัดสุรินทร 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน แตสวนใหญจะมากกวาเดือนละคร้ัง เนื่องจากมีภารกิจที่
ตองมีการปรึกษาหารือบอยคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงท่ีมีการทําแผนชุมชน ซึ่งเทศบาลมีการ
ดําเนินการจัดโครงการเทศบาลสัญจรรูปแบบไมเปนทางการ เพื่อเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ในการเสนอความคิดเห็นและขอเรียกรองตางๆ โดยใชกระบวนการ
ประชาคมเปนกลไกขับเคล่ือนการดํา เ นินงานของเทศบาล  รวมไปถึงบทบาทของ
คณะกรรมการชุมชนที่เปนตัวกลางคอยประสานงานระหวางเทศบาลกับประชาชนในการ
ดําเนินการตางๆ ไดเปนอยางดี 

เทศบาลตําบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน และจัดต้ังสภาชุมชน ในรูปแบบการรวมตัวของทั้ง 9 
ชุมชนในเขตเทศบาลใหเปนหนึ่งเดียว ภายใตชื่อที่วา “สภาโฮมขาวแลง” เพื่ออบรมใหชุมชน
สามารถวิเคราะหและจัดทําแผนแมบทชุมชนดวยตนเอง เพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลและเทศบัญญัติประจําป เพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุมชนตามโครงการท่ี
นําเสนอ โดยมีคณะกรรมการชุมชนขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร 

ประชุมคณะกรรมการชุมชนสองเดือนคร้ัง  และประสานงานกับประชาชนโดยผาน
คณะกรรมการชุมชนท่ีเลือกต้ังขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการมีบทบทสําคัญตอการดําเนินการจัดทํา
แผนแมบทชุมชนในรูปแบบเวทีประชาคมเปนอยางมาก โดยการจัดทําเวทีชาวบานเพ่ือรวมกัน
ศึกษาและวิเคราะหสภาพความเปนไปและปญหาชุมชนเพื่อจัดทําแผนแมบทรวมกัน และนํา
แผนแมบทท่ีไดนั้นไปเสนอตอเทศบาลในการประชุมคณะกรรมการชุมชนท่ีจัดขั้น เพื่อหา
ขอสรุปรวมกันในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในโอกาสตอไป โดยมีคณะกรรมการชุมชน
ขับเคล่ือนการดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

 
หมายเหตุ:                เทศบาลท่ีมีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

เทศบาลท่ีมีความเจริญและจํานวนประชากรนอยกวาประเภทแรก มีสภาพเปนก่ึง
เมืองก่ึงชนบท 
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ตารางท่ี 2  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชนของเทศบาลท่ีใชศึกษาท้ัง 9  แหง 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

ใหการสนับสนุนและสงเสริมสมาคมคนตาบอด ซึ่งเปนองคกรชุมชนที่มีความ
เขมแข็งที่สุดในเขตเทศบาล โดยท่ีเทศบาลจัดสรรเงินอุดหนุนเปนจํานวนเงิน 
50,000 บาท ใหสมาคมดําเนินงานเพ่ือประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ทําใหคน
ตาบอดมีอาชีพเพ่ือใชในการดํารงชีวิต ในขณะที่เทศบาลไดรับประโยชนจาก
การที่คนตาบอดมาเปนวิทยากรในการสอนนวดใหกับเยาวชนในจังหวัด
กาฬสินธุ ทําใหเยาวชนมีกิจกรรมทําที่เปนประโยชนและหางไกลสิ่งอบายมุข 
ชวยลดปญหาสังคม 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 

ใหความสําคัญกับการรวมกลุมของประชาชนในเขตเทศบาลในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ โดยใหความชวยเหลือทางสถานท่ี อุปกรณเครื่องมือ รวมไปถึง
งบประมาณในการดําเนินการที่เกินศักยภาพขององคกรน้ันๆ เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตองคกรเหลาน้ันตองมีการจดทะเบียนอยาง
ถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

ใหการสนับสนุนสงเสริมชมรมผูสูงอายุ ซึ่งเปนองคกรชุมชนที่มีความเขมแข็ง
ที่สุดในเขตเทศบาล โดยจัดการประชุมชมรมผูสูงอายุทุกวันพุธที่สองของเดือน 
เพ่ือตรวจสุขภา รวมถึงการใหความรูตางๆ กิจกรรมนันทนาการและการเล้ียง
สังสรรค สงผลใหองคกรมีความเขมแข็งและมีการดําเนินงานในกิจกรรมชุมชน
อยางตอเน่ือง ทําใหการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดในแตละครั้งไดรับความรวมมือและการเขามามีสวนรวมขององคกร
ชุมชนไดเปนอยางดี  

เทศบาลเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

องคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งที่สุดในเทศบาล  คือ  องคกรอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน หรือ อสม. โดยที่เทศบาลแตงต้ัง อสม. เพ่ือใหเปนกลไกขับ
เคล่ือนที่สําคัญรวมกับกองสาธารณสุขของเทศบาลและหนวยสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ ในการใหบริการเรื่องสุขภาพอนามัยขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนที่เขต
เทศบาล ตลอดจนภารกิจดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรชุมชน 

เทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด 

จังหวัดลพบุรี 

องคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งที่สุดในเขตเทศบาล คือ องคกรอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. โดยที่เทศบาลแตงต้ัง อปพร. ขึ้นมา เพ่ือ
รวมปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบรอยและการบริการชุมชนรวมกับเทศบาล  

เทศบาลตําบลดานซาย 
จังหวัดเลย 

นอกจาการใหการสนับสนุนทางทุนทรัพยแกองคกรชุมชนแลว ทางเทศบาลมี
การนําสมาชิกกลุมไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาปรับ
ใชในการดําเนินงานของกลุม รวมไปถึงการจัดอบรมใหวิทยากรมาถายทอด
ความรูแกสมาชิก เพ่ือใหเกิดทักษะมากขึ้น เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการขององคกรชุมชน 

เทศบาลตําบลทาตูม 
จังหวัดสุรินทร 

ใหการสนับสนุนองคกรชุมชนต้ังแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนการดําเนินการ 
ถึงแมวาในองคกรเหลาน้ันจะมีรูปแบบการดําเนินการของคณะกรรมการก็ตาม 
แตก็ยังขาดศักยภาพในหลายๆดาน ซึ่งเทศบาลยังตองใหความชวยเหลืออยาง
คอยเปนคอยไป เพ่ือใหองคกรชุมชนมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและและ
ดํารงอยูในชุมชนได 

เทศบาลตําบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

องคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งที่สุดในเขตเทศบาล คือ องคกรอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ อปพร. โดยท่ีเทศบาลใหความสําคัญกับองคกร
ดังกลาวเปนอยางมาก จึงจัดต้ังศูนยบริการรวมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ในอําเภอเสิงสาง เพ่ือบูรณาการงาน
ปองกันบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน 

เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร 

องคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งที่สุดในเทศบาล  คือ  องคกรอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน หรือ อสม. ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินภารกิจตางๆ 
รวมกับเทศบาล นอกจากน้ีพบวาเทศบาลใชหลักรัฐศาสตรในการแกไขปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในกลุม   อสม. เพ่ือไมใหปญหาเหลาน้ันมีผลกระทบตอ
การบริหารงานของเทศบาลตําบลสําโรงทาบ 

 

หมายเหตุ:                เทศบาลท่ีมีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 
เทศบาลท่ีมีความเจริญและจํานวนประชากรนอยกวาประเภทแรก มีสภาพเปนก่ึง     
เมืองก่ึงชนบท 
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ตารางท่ี 3  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชนของเทศบาลท่ีใชศึกษา
ท้ัง 9 แหง 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

เทศบาลเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

เทศบาลมีการสรางความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs ผานความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆรวมกัน ดังเชนกรณีโครงการตลาดนัดสีเขียว ซึ่งเปนโครงการท่ี
ตองการหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรอินทรียของเกษตรกรทางเลือก ตลอดจนเปนเวที
สาธารณะของภาคประชาชนในจังหวัดสุรินทร โดยท่ีเกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางเทศบาล
กับองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกันและเกิดการบูรณาการ
ขอเดนของแตละองคกร โดยมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมและเกิดกระบวนการเรียนรูที่
จะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นรวมกัน 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
จังหวัดลพบุรี 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

เทศบาลตําบลดานซาย 
จังหวัดเลย 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

เทศบาลตําบลทาตูม 
จังหวัดสุรินทร 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

เทศบาลตําบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

 
หมายเหตุ:                เทศบาลท่ีมีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

เทศบาลท่ีมีความเจริญและจํานวนประชากรนอยกวาประเภทแรก มีสภาพเปนก่ึง
เมืองก่ึงชนบท 
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ตารางท่ี 4  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชนของเทศบาลท่ีใชศึกษาท้ัง 9 แหง 

รายช่ือเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

นายกเทศมนตรีมีเครือญาตินักธุรกิจเปนจํานวนมาก ทําใหการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใชในการทําโครงการหรือจัดกิจกรรมของเทศบาลในแตละคร้ังไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดี อาทิเชนงานวันเด็ก งานประเพณีตางๆ เปนตน โดยที่ในแตละ
ซุมแตละบูทไดรับการจองจากภาคเอกชน หางราน บริษัทมาโดยตลอด ความสัมพันธ
ดังกลาวมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน และตางฝายตางไดรับ
ผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 

เทศบาลเมืองบุรรีมัย 
จังหวัดบุรีรัมย 

เทศบาลสรางความสัมพันธกับผูประกอบการในตลาดสด ในรูปแบบความรวมมือที่มี
การดําเนินการรวมกัน เทศบาลใหความชวยเหลืองบประมาณ อุปกรณ บุคลากรรวมไป
ถึงการใหการอบรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมอบอํานาจการ
ตัดสินใจตางๆ ใหผูประกอบการบริหารจัดการตลาดดวยตัวเอง สงผลใหมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ความสัมพันธดังกลาวเปนแบบการรวมปฏิบัติการ 
และตางฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

เทศบาลขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อใชในการทํา
โครงการหรือจัดกิจกรรมของเทศบาลในแตละคร้ังไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
โดยเฉพาะอยางยิงงานประเพณีบุญผะเวด ซ่ึงเปนประเพณีที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด
รอยเอ็ดมาอยางยาวนาน นอกจากนี้ภาคเอกชนมีสวนสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทําวารสารเทศบาลสัมพันธ ที่ใชประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาล ซ่ึงตอง
ใชงบประมาณในการจัดทําสูง ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการแลกเปล่ียน
ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน และตางฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการ
ดังกลาวนี้  

เทศบาลเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

เทศบาลสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเขามาบริหารจัดการขยะ 
ตั้งแตกระบวนการเก็บ คัดแยก กําจัดและการใชประโยชนจากขยะ โดยใชโรงฆาของ
เทศบาลเปนที่พักขยะ ในขณะที่สถานที่กําจัดขยะเดิมจะทําการแกไข ปรับปรุง พรอม
กําจัดขยะโดยวิธีการสมัยใหมที่ภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ ความสัมพันธดังกลาวเปน
แบบการจางเหมา แตตางฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

รายช่ือเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับภาคเอกชน 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
จังหวัดลพบุรี 

เทศบาลเปดโอกาสใหภาคเอกชนในพื้นที่เขารวมการประชุมกับภาคสวนตางๆผานเวที
ประชาคมทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
รวมกัน ทําใหเกิดกระบวนการระดมความคิดเพื่อแกไขปญหาสาธารณะตางๆรวมกัน 
และภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการสาธารณะกับทางเทศบาลในทุก
ข้ันตอน ความสัมพันธดังกลาวเปนแบบการรวมปฏิบัติการ และตางฝายตางไดรับ
ผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 

เทศบาลตาํบลดานซาย 
จังหวัดเลย 

เทศบาลสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบดวย
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการจัดประเพณีผีตาโขนที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก ซ่ึงแตละคร้ังใชงบประมาณในการดําเนินการประมาณ 1-2 ลานบาท ในขณะท่ี
เทศบาลต้ังงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินการดังกลาวเพียง 400,000 บาท 
ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน และตาง
ฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 

เทศบาลตาํบลทาตูม 
จังหวัดสุรินทร 

เทศบาลสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบดวย
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการจัดประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ
ระดับประเทศ ซ่ึงแตละครั้งใชงบประมาณในการดําเนินการประมาณ 3-4 ลานบาท 
ในขณะที่เทศบาลตั้งงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินการดังกลาวเพียง 800,000 บาท 
ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน และตาง
ฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 

เทศบาลตาํบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสมีา 

ไมปรากฎกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธ 

เทศบาลตาํบลสาํโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร 

เทศบาลสรางความสัมพันธกับผูประกอบการในตลาดสด ในรูปแบบความรวมมือที่มี
การดําเนินการรวมกัน โดยจัดต้ังกองทุนผูประกอบการ เพื่อลดปญหาการกูเงินนอก
ระบบและสรางวินัยทางการเงินใหกับผูประกอบการ ปจจุบันกองทุนดังกลาวมีเงิน
ทั้งส้ิน 2,000,000 บาท ความสัมพันธดังกลาวเปนแบบการรวมปฏิบัติการ และตางฝาย
ตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 

 
หมายเหตุ:                เทศบาลท่ีมีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

เทศบาลท่ีมีความเจริญและจํานวนประชากรนอยกวาประเภทแรก มีสภาพเปนก่ึง
เมืองก่ึงชนบท 
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ตารางท่ี 5   กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติ
ของเทศบาลที่ใชศึกษาท้ัง 9 แหง 

 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

นายกเทศมนตรีมีความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติแบบสวนตัว เนื่องจากมีพี่เขยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตก็ไมไดเขามาแทรกแซงการทํางานของเทศบาลแตอยางใด และ
นายกเทศมนตรีมีการวางตัวเปนกลางทางการเมือง 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 

กลุมการเมืองของนายกเทศมนตรีมีสายสัมพันธอันดีกับนักการเมืองระดับชาติตระกูลชิดชอบ
มาอยางยาวนาน เปนความสัมพันธแบบเปนสวนตัวบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ซึ่งกันและกัน โดยท่ีเทศบาลไดรับประโยชนจากการดึงงบประมาณเพื่อมาพัฒนาทองถ่ิน 
ในขณะท่ีนักการเมืองระดับชาติไดรับความชวยเหลือจากเทศบาลในการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆในพื้นที่เขตเทศบาลไดเปนอยางดี 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

นายกเทศมนตรีเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กลุม 16 ทําใหมีเครือขายเปนนักการเมือง
และพรรคการเมืองจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนายอนุรักษ จุรีมาศ อดีตรัฐมนตรีหลาย
กระทรวงและอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงรับผิดชอบเขตพื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดย
ที่นายกเทศมนตรีเปนเพื่อนสนิทและมีศักดิ์เปนพี่เขยนายอนุรักษ ทําใหนายกเทศมนตรีใช
ความสัมพันธดังกลาวในการดึงงบประมาณตางๆจากกระทรวงที่นายอนุรักษเปนรัฐมนตรี 
อาทิเชน โครงการพัฒนาบึงพลาญชัย และการสรางพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศ เปนคน 

เทศบาลเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

นายกเทศมนตรีมีความสัมพันธอันดีกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุรินทร พรรคไทยรัก
ไทย ซึ่งเปนรัฐบาลในขณะน้ัน ถึงขนาดใชชื่อกลุมการเมืองทองถ่ินวากลุมไทยรักไทยเลย
ทีเดียว กอนที่จะเปลี่ยนชื่อเปนกลุมรักษสุรินทรในภายหลัง 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ระดับชาติ 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
จังหวัดลพบุรี 

เทศบาลมีความเปนกลางทางการเมือง จึงเปนเอกเทศไมขึ้นตรงตอนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองระดับชาติ แตก็ยังมีความสัมพันธกันอยูบาง เนื่องจากตองปฏิบัติงานในพื้นที่รวมกัน
บอยครั้ง แตก็ไมปรากฎวานายกเทศมนตรีมีความสัมพันธกับบุคคลใดเปนพิเศษ ทําให
เทศบาลสามารถทํางานรวมกับทุกกลุมการเมืองหรือทุกฝายไดเปนอยางดี 

เทศบาลตําบลดานซาย 
จังหวัดเลย 

นายกเทศมนตรีเปนบุตรของนายสะดวก เชื้อบุญมี ซึ่งมีบารมีอยางมากในจังหวัดเลย จึง
หลีกเลี่ยงไมไดที่นายกเทศมนตรีจะตองมีความสัมพันธแบบสวนตัวกับนักการเมืองในจังหวัด
ที่เคยรวมงานหรือใหการนับถือนายสะดวก โดยท่ีนักการเมืองเคยขอใหเปนคะแนนเสียง ซึ่ง
นายกเทศมนตรีก็ใหความชวยเหลือในนามบุคคล ไมไดทําในนามองคกรแตอยางใด  

เทศบาลตําบลทาตูม 
จังหวัดสุรินทร 

นายกเทศมนตรีมีเครือญาติเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุรินทร
หลายคน  ซึ่งนายกเทศมนตรีใชความสัมพันธแบบสวนตัวกับนักการเมืองระดับชาติ ในการ
ดําเนินการภารกิจที่นอกเหนือขอบเขตของเทศบาล รวมไปถึงการประสานความรวมมือใน
การทํากิจกรรมหรือโครงการตางๆในเขตพื้นที่เขตเทศบาลรวมกัน 

เทศบาลตําบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

อดีตนายกเทศมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบ
ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล ทําใหเทศบาลมีความสัมพันธอันดีกับนักการเมืองระดับชาติ ซึ่ง
ความสัมพันธดังกลาวเปนไปในลักษณะเก้ือกูลกันและแลกเปล่ียนผลประโยชนซึ่งกันและกัน 
โดยท่ีเทศบาลไดรับประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทองถิ่นที่มีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ในขณะที่นักการเมืองระดับชาติไดรับทราบขอมูลความเดือดรอนของประชาชน
จากเอกสารท่ีเทศบาลรวบรวมไว ทําใหเกิดเครือขายการทํางานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ทองถ่ินรวมกันไดเปนอยางดี 

เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร 

นายกเทศมนตรีมีความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติที่รับผิดชอบพื้นที่เขตเทศบาลเปน
พิเศษ ทําใหไดรับการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่เปนจํานวนมาก โดยท่ีเทศบาลทําโครงการ 
และนําสําเนาโครงการใหนักการเมืองระดับชาติไปดําเนินการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กรณีพิเศษจากกรมหรือกระทรวงตางๆ ทําใหสรางโอกาสในการเสนอโครงการและไดรับการ
พิจารณาไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสัมพันธดังกลาวเปนไปในลักษณะเก้ือกูลกันและ
แลกเปล่ียนผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

 
หมายเหตุ:                เทศบาลท่ีมีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

เทศบาลท่ีมีความเจริญและจํานวนประชากรนอยกวาประเภทแรก มีสภาพเปนก่ึง
เมืองก่ึงชนบท 
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ตารางท่ี 6  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับสวนราชการของเทศบาลท่ีใชศึกษาท้ัง 9 แหง 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับสวนราชการ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

เทศบาลสรางความสัมพันธกับสวนราชการตางๆ ภายในจังหวัดผานโครงการ
กาแฟยามเชา มีรูปแบบเหมือนสภากาแฟ โดยทางจังหวัดกาฬสินธุเปนเจาภาพ
จัดเดือนละคร้ัง ตลอดจนนายกเทศมนตรีมีความใกลชิดกับสวนราชการจังหวัด 
โดยเฉพาะอยางย่ิงผูวาราชการจังหวัด ทําใหไดรับการจัดสรรงบผูวา CEO ใน
การทําโครงการตางๆ บอยครั้ง 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 

เทศบาลทําบันทึกขอตกลง หรือ MOU รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยใน
การสงเสริมการสศึกษาตอของบุคลากร ตลอดจนประสานความรวมมือในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญหาทองถิ่น สนับสนุนทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอรและการพัฒนาดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนเมือง เปนตน 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

เทศบาลประสานความรวมมือกับการเคหะแหงชาติ สํานักงานจังหวัดและ
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ในการดําเนินโครงการแกไขปญหาผูบุกรุกคูเมือง
โดยการหาที่อยูใหมให ซึ่งทางเทศบาลและหนวยงานที่ เก่ียวของสามารถ
ดําเนินการแกไขปญหาสังคม ปญหาสภาพแวดลอมและปญหาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไดเปนอยางดี 

เทศบาลเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีหนาที่แลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณและ
ความรวมมือตางๆ ผานกาประชุมสวนราชการทั่วทั้งจังหวัดสุรินทรในแตละ
เดือน ซึ่งจังหวัดเปนเจาภาพในการดําเนินการ เพ่ือหาขอสรุปในการแกไขปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นรวมกัน ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน
ตามมา 
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ตารางท่ี 6  (ตอ) 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับสวนราชการ 

เทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด 

จังหวัดลพบุรี 

คณะผูบริหารเทศบาลมีความใกลชิดทางจังหวัด กระทรวงและกรมตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งเครือขายความสัมพันธ
ดังกลาวทําให 2 ปที่ผานมาสามารถดึงงบประมาณมาลงที่เทศบาลเมืองเขาสาม
ยอดไดเกือบ 200 ลานบาท  

เทศบาลตําบลดานซาย 
จังหวัดเลย 

นายกเทศมนตรีใชความสัมพันธที่ดีกับเจาหนาที่ปาไมในการประสานขอความ
รวมมือจากกรมปาไม เพ่ือขอใชพ้ืนที่สําหรับกําจัดขยะ เน่ืองจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของอําเภอดานซายเปนหุบเขาและเปนพ้ืนที่ของกรมปาไม 

เทศบาลตําบลทาตูม 
จังหวัดสุรินทร 

นายกเทศมนตรีมีความสัมพันธแบบเปนสวนตัวที่ดีกับผูบังคับบัญชาของสวน
ราชการตางๆในพ้ืนที่เขตเทศบาล ซึ่งองคกรเหลาน้ันใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินงานของเทศบาลเปนอยางดี อาทิเชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาตูม
อนุเคราะหสถานที่ใชพักขยะที่เทศบาลรับซื้อมาจากประชาชน ภายใตโครงการ
กองทุนขยะ และการไดรับความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลทาตูมในการมอบ
ที่ดินจํานวน 15 ไร เพ่ือสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและที่ทําการเทศบาลหลังใหม 

เทศบาลตําบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

เทศบาลประสานขอความรวมมือโรงพยาบาลและสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือ
ปองกันโรคระบาดท่ีเกิดขึ้นในชุมชนรวมกัน  โดยมีการแบงหนาที่กันอยาง
ชัดเจนตามความเช่ียวชาญ เทศบาลมีความพรอมดานงบประมาณและกําลังคน 
ในขณะที่สวนราชการมีความเช่ียวชาญทางดานองคความรูและการปฏิบัติที่
ถูกตอง 

เทศบาลตําบลสําโรง
ทาบ 

จังหวัดสุรินทร 

เทศบาลรวมมือกับโรงพยาบาลและสาธารณสุขในพ้ืนที่ เขตเทศบาล เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการ 500 ดวงตาเพ่ือถวายพอหลวง ของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สปสช. โดยคัดกรองเบื้องตนประชาชนที่เปน
โรคตอกระจกและสงไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา โดยที่
เทศบาลอํานวยความสะดวกและเสียคาใชจายใหทั้งหมด 

 
หมายเหตุ:                เทศบาลท่ีมีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

เทศบาลท่ีมีความเจริญและจํานวนประชากรนอยกวาประเภทแรก มีสภาพเปนก่ึง
เมืองก่ึงชนบท 
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ตารางท่ี 7  กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ของ
เทศบาลท่ีใชศึกษาท้ัง 9 แหง 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุ 

เทศบาลดําเนินโครงการพัฒนาลํานํ้าประวัติศาสตรรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง 
เพื่อขุดลอกนํ้าปาวและขจัดปญหาเร่ืองนํ้าทวมในฤดูน้ําหลากรวมกัน ตลอดจนพัฒนาและ
สง เสริมใหพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงทองเ ท่ียวที่สามารถสรางรายไดใหแตละองคกร 
ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน และตางฝายตาง
ไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 

เทศบาลสรางความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยในการกําจัดขยะรวมกัน โดย
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยรับผิดชอบในเร่ืองงบประมาณในการดําเนินการ ในขณะท่ี
เทศบาลรับผิดชอบดานการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการรณรงคการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือนและจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนข้ึน ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน และตางฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการ
ดังกลาวนี้ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

เทศบาลรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด ในการจัดต้ังโรงเรียนกีฬารอยเอ็ด ซึ่งเปน
โครงการโรงเรียนกีฬาแหงแรกและแหงเดียวในประเทศที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือ
กันในการดําเนินการ มีการต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการรวมกันและมีการกําหนดบทบาทหนาท่ี
ของแตละองคกรอยางชัดเจน เทศบาลเมืองรอยเอ็ดรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาสามัญ 
ในขณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดรับผิดชอบในดานงบประมาณเปนหลัก เพราะมีขีด
ความสามารถมากกวา โดยรับผิดชอบในเร่ืองการจางครูอัตราจางที่มีความเช่ียวชาญทางดานกีฬา 
คาใชจายของนักเรียนประมาณคนละ 50,000 บาทตอป รวมไปถึงการสรางหอพักนักเรียน เปน
ตน ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน และตางฝาย
ตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 

เทศบาลเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

เทศบาลประสานขอความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปน
จังหวัดท่ีมีพื้นที่ติดกับจังหวัดสุรินทร เพื่อขอใชสถานท่ีในการกําจัดขยะ  โดยเสียคาใชจายใน
การดําเนินการเปนจํานวนมาก ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการแลกเปล่ียนผลประโยชน
ซึ่งกันและกัน และตางฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวนี้ 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 

รายชื่อเทศบาล กระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

จังหวัดลพบุรี 

เทศบาลใหความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆภายในจังหวัด โดยใหความชวยเหลือ
ในการทําโครงการตางๆ เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลาน้ันขาดโอกาสและ
ประสบการณในการทําโครงการเพ่ือเสนอไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อขอรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่จะนํามาใชในการพัฒนาทองถ่ิน ผลงานเชิงประจักษ คือ เร่ืองประปาจังหวัด 
ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

เทศบาลตําบลดานซาย 
จังหวัดเลย 

เทศบาลใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆภายในอําเภอบอยคร้ัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่มีพื้นที่ติดตอกัน เนื่องจากมีศักยภาพที่สูงกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลาน้ัน เชน
การแกไขปญหานํ้าขาดแคลนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลขางเคียง โดยมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันอยางชัดเจน ความสัมพันธดังกลาวมี
ลักษณะของการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

เทศบาลตําบลทาตูม 
จังหวัดสุรินทร 

เทศบาลเปนพี่ใหญในการใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ
ภายในอําเภอ ในเร่ืองระเบียบการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความ
เหมาะสมและถูกตองตามหลักของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง. ความสัมพันธดังกลาว
มีลักษณะของการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

เทศบาลตําบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

เทศบาลรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 2 เทศบาลและ 6 องคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเสิงสาง โดยจัดต้ังศูนยบริการรวมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น 
เพื่อบูรณาการงานดานปองกันสาธารณะภัยรวมกัน ตลอดจนการจัดฝกอบรมเปนหลักสูตร
มาตรฐานเดียวกัน เปนตน ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการแลกเปล่ียนผลประโยชนซึ่ง
กันและกัน และตางฝายตางไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการ 

เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร 

เทศบาลเปนเจาภาพในการใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวย 10 องคการบริหารสวนตําบลและ 1 เทศบาลในเขตอําเภอสําโรงทาบและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ในเร่ืองการกําจัดขยะแบบครบวงจร และเกษตรอินทรียแบบครบ
วงจร ซึ่งนายกเทศมนตรีมีความเชี่ยวชาญและเทศบาลไดรับการยอมรับเปนอยางมาก 
ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะของการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

 
หมายเหตุ:                เทศบาลท่ีมีความเจริญ ประชากรหนาแนนและเปนเขตเศรษฐกิจ 

เทศบาลท่ีมีความเจริญและจํานวนประชากรนอยกวาประเภทแรก มีสภาพเปนก่ึง
เมืองก่ึงชนบท 
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