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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ1)เพื่อ
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 2)เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีวิธีด าเนินการวิจัยคือ การวิจัย
เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหาร 3 ท่าน คือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธารสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางตะเคียนประกอบไปด้วย 3 ด้านคือ ด้านนโยบายและการวางแผน ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการคลังและงบประมาณ โดยภาพรวมพบว่าปัญหามาจากท้ังภายใน
และภายนอก ภายในเช่น ปัญหาการจัดท าแผนท่ีไม่สอดคล้องกับพื้นท่ีแต่ไปสอดคล้องกับ
ส่วนกลางท่ีมักจะยัดเอาโครงการส่วนกลางมาใส่ให้ท้องถิ่น ปัญหาภายนอกเช่นการออก
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีตัวใหม่มาให้ท้องถิ่นใช้  โดยที่ท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมแต่ต้องน ามาปฏิบัติ  

 

บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์   ท่ีปรึกษา คือ ดร.ปะการัง ช่ืนจิตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
นายพนา พันพิจิตร์ นักศึกษาปรญิญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลลดน้อยลงไปมาก ปัญหาและอุปสรรค
โดยรวมคือ ระเบียบ กฎหมาย ท่ีออกมาไม่สอดคล้อง กับการบริหารงานท้องถิ่น หน่วยงาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยงข้องกับท้องถิ่นไม่รู้จักรหน้าท่ีอ านาจของตังเอง บางครั้งเข้าข่าย
ก้าวล่วงอ านาจซึ่งกันและกัน แนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล คือ 1)ควรให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ควรมีครอบคลุม ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ไม่ใช่ตาม
ส่วนกลาง 2) ควรท่ีจะจัดท าแผนอัตราก าลังให้มีการเพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบก ากับ
ดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ท่ียังว่างอยู่เพื่อมาเติม
เต็มต าแหน่งท่ียังว่างอยู่ 3)ควรให้มีการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นท่ีเช่น ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง 
ระเบียบเกี่ยวกับการประชุม ระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
      

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับตั้ งแต่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข กระแสประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการ
เลือกตั้งระดับประเทศเพื่อเลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าท่ีฝุายนิติบัญญัติ รัฐบาลท่ีมาจากรัฐสภา   
และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานและหัวใจส าคัญในการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันได้มีความพยายามท่ีจะให้ประชาชนได้มีการปกครอง
ตนเองในรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใกล้ชิดผู้ปกครอง ได้
แสดงออกและมีส่วนในการก าหนดนโยบาย สามารถก ากับตรวจสอบการท างานของฝุาย
บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต.) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของประเทศ
ไทย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 การปกครองในลักษณะนี้ มีอยู่ท่ัวประเทศ ท้ังนี้โดยหวังให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปัญหาชุมชนในพื้นท่ีของต าบลนั้นๆ 
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องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันท่ี 2 มีนาคม 2538[1] และมีฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจสู่ประชาชน
ในระดับต าบลอย่างมาก โดยได้ยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่  รวม
เงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวได้ว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เป็นผลผลิตหนึ่ง
ของกระแสของสังคมท่ีต้องการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นมิติ
หนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบล มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กท่ีสุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชน
ในพื้นท่ีชนบท องค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง มีส่วนส าคัญยิ่งในการท าให้ ประชาชนในชนบทได้มีโอกาสในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่ีต้องการ กระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น 

การปกครองท้องถิ่น เป็นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งท่ีมีความส าคัญ 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในทฤษฎีและแนวความคิดทาง
ปกครอง รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าท่ีอย่าง
มากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
(Well Being) อีกท้ังความมั่นคงแห่งชาติท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National 
Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ท่ัวถึงทุก
ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน อาจจะไม่
สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้และรวมท้ังข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ 
(Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานให้ท่ัวถึงได้ ดังนั้น การลดภาระของรัฐบาล
โดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความ
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ต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ ความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น 
ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

นางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1.แนวความคิดเกี่ยวกับวางแผนและนโยบายของท้องถิ่น 

อ าพล ทิมาสาร (2543, หน้า 1 อ้างถึงใน พรพรรณ เชษฐภักดีจิต, 2550, หน้า 12) 
กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการในการก าหนดทิศทางการบริหารขององค์กร โดยมีการ
ก าหนด จุดมุ่งหมาย แนวทางการด าเนินงาน และวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้องค์กร สามารถบริหารงานภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถบรรลุผล ในการบรหิารงานตามความมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 

Koontz and Donnell (1968, p. 81 อ้างถึงใน ธนพัฒน์ จันทะผิว, 2552, หน้า 9) 
กล่าวว่า การวางแผนคือการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อใด และใครเป็น
ผู้กระท า การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตท่ีต้องการและท าให้สิ่ง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น ตามความต้องการ 

ประชุม รอดประเสริฐ (2539 อ้างถึงใน ธนพัฒน์ จันทะผิว, 2552, หน้า 10) กล่าวว่า 
การวางแผนเป็น “ศาสตร์ (Science)” ท่ีได้รับการยอมรับจากวงการบริหารอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน ผู้บริหารส่วนมากมีความคุ้นเคย มีความเข้าใจและสามารถใช้การวางแผนเพื่อการ 
บริหารงานของตนได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีผู้บริหารบางคนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่
ปรารถนา เพื่อการบริหารงาน เพราะคิดว่าไม่จ าเป็นแต่อย่างใด จนเป็นสาเหตุให้ผู้ท่ีมีความ
สนใจหรือนัก บริหารหน้าใหม่ มีความข้องใจว่าการวางแผนมีความจ าเป็นและเป็นหน้าท่ี
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พื้นฐานของผู้บริหารจริง หรือไม่ หรือเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารควรรู้และเขียนขึ้นไว้แต่ไม่จ าเป็นต้อง
น าไปใช้ปฏิบัติงาน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการวางแผนเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ แล้วตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลในอดีตและคาดคะเนอนาคต เพื่อก าหนด
แผนงาน วิธีการท างานไว้ล่วงหน้าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลจะท าอะไร อย่างไร เมื่อใด ใครเป็นผู้กระท า อย่างไร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
เปูาหมายและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดไว ้ 

ความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบายและจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองและการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงิน
และการคลังและมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

ในขณะท่ีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้มีการก าหนดนโยบายและ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ ก าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ให้บริการสาธารณะท่ีจ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นท่ีเพิ่มขึ้น และ
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน  ท้องถิ่นท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก็ได้ ก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น 

ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ยังได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนา



21 
 

ท้องถิ่นตัวเองและให้มีอ านาจในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดด้วย 

จึงเห็นได้ว่าองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น สามารถมีบทบาท อ านาจหน้าท่ี
กว้างขวาง โดยมีหน้าท่ีท้ังการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น แล้วยังขยาย
บทบาทหน้าท่ี ให้รวมถึงคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และ
เป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรและ
รายได้ท่ีมีอยู ่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญหนึ่งท่ีจะท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมียุทธศาสตร์และการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาคม  

2. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อโลก ธุรกิจมี
ความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น ความต้องการใช้แรงงานคนเพิ่มมากขึ้นเป็นเงา  ตามตัว 
กรอบแนวความคิดด้านงานบุคคลจึงจ าเป็นต้องขยายและพัฒนาให้กว้างขวางขึ้น  สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันไม่ได้มองว่า บุคลากรในองค์การ
เป็นเพียงผู้รับค าส่ังตามท่ีมอบหมายเท่านั้น ในบทบาทใหม่บุคลากร มีฐานะเป็นทรัพยากรของ
องค์การท่ีมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่าง ๆด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความส าเร็จและเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ ได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามองค์การจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ให้บรรลุตามเปูาหมายได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การชี้น าและการควบคุม 
ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เราถือว่าปัจจัยด้านคนมีบทบาทส าคัญท่ีสุด ท่ีจะขับเคลื่อนให้หน้าท่ี
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ต่าง ๆ ด าเนินไปตามทิศทางหรือเปูาหมายท่ีได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะหน้าท่ีของการจัดคนเข้า
ท างานท่ีได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์หนึ่งทางวิชาการท่ีเรียกว่า “การบริหารงานบุคคล” หรือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน จุดเริ่มต้นส าคัญของการขยายกรอบแนวคิดนี้ได้ถูก
ด าเนินการโดยสมาคมเพื่อการ บริหารงานบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกา (AmericanSociety for 
Personnel Administration : ASPA)ได้ลงมติเปลี่ยนชื่อสมาคมจากเดิมเป็น “สมาคมเพื่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์” (Society for Human Resource Management : SHRM) จึง
เป็นครั้งแรกท่ีมีการใช้ค าว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource 
Management : HRM) ซึ่งเป็นท่ีรู้จัก และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน (วิลาวรรณ 
รพีพิศาล , 2554, หน้า 1) 

พะยอม วงศ์สารศรี (อ้างถึงใน วิลาวรรณ รพีพิศาล , 2554, หน้า 2)การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การพร้อมท้ังใส่  ใจ
พัฒนา ธ ารงรักษาให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีสุขภาพ ร่างกาย
และจิตใจท่ีดีในการปฏิบัติงานและยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการท่ีท าให้บุคลากร ในองค์การท่ี
ต้องพ้นจากการปฏิบัติงานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใด ในงานให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การบริการทรัพยากรบุคคลภาครัฐนั้นมีอยู่มากมายหลายประการแต่โดยส่วนใหญ่จะ
เข้าใจว่ามีความส าคัญเฉพาะในด้านขององค์กรของรัฐโดยตรงจากการท่ีรัฐมีแนวทางการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ธัญญา ผลอนันต์ , (2546:17)ได้
กล่าวถึงความส าคัญ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีนอกเหนือจากด้านองค์กรแล้วยังมีผล
ต่อด้านบุคลากรตลอดจนสังคมส่วนรวมด้วย ซึ่งได้อธิบายถึงความส าคัญไว้ 3 ด้านดังต่อไปนี้ 
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ด้านบุคลากร  

ช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและได้พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี มีความผาสุกและความพึงพอใจใน
งาน เกิดความก้าวหน้าสามารถทา งานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดี มีประสิทธิผล 

ด้านองค์กร  

ช่วยพัฒนาองค์กรบุคลากรท่ีมีคุณภาพก็จะดา เนินการตามแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางท่ีผู้น าระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศท้ังด้าน
บริการสาธารณะ ด้านการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการท างานท้ังวิชาการ
และงานปฏิบัติองค์กรก็ย่อมจะมีความเจริญมั่นคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี 

ด้านสังคม  

ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติเมื่อองค์กรซึ่งเป็นหน่วยหนึ่ง
ของสังคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคงดีก็ ส่งผลไปถึงสังคมโดยรวมด้วยเมื่อบุคลากรได้พัฒนาตน
จนมีความสามารถหารายได้ม้าช่วยให้ครอบครัวมั่นคงก็ส่งผลดีต่อชุมชน 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับการคลังของท้องถิ่น 

 ประทาน สุวรรณมงคล (2525) ได้กล่าวถึงความหมาย และความส าคัญของการคลัง 
ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

การคลังท้องถิ่นมีความส าคัญมากต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือ 
หรือกลไกอันหนึ่งท่ีท าให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือความส าเร็จในการปกครองท้องถิ่น การคลัง  
ท้องถิ่นเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งท่ีมาของรายได้กับรูปแบบของการใช้
จ่าย ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประการส าคัญ 

การคลังท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ 3 
ประการ ท่ีส าคัญ คือ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม และก่อให้เกิด
การพัฒนาเมือง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาประเทศต่อไป 
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การคลังท้องถิ่นเป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการในการจัดการอันหนึ่งท่ีเป็นกลไกใน การ
บริหารงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  

การบริหารการคลังโดยท่ัวไป (Financial Administration) มีความหมายครอบคลุม
เรื่องท่ี เกี่ยวกับรายได้ การก าหนดรายจ่าย การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ การว่าจ้าง 
การบัญช ีการตรวจบัญชีของหน่วยการท้องถิ่น 

ในการศึกษาการคลังท้องถิ่นจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของรายรับ (Source 
of Revenue) กระบวนการงบประมาณ (Budget Process) และรูปแบบของการใช้จ่าย 
(Type of Expenditure) ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการงบประมาณดังกล่าว
จะเป็นตัวกลาง ในการเชื่อมความสัมพันธ์ของแหล่งท่ีมารายรับกับรูปแบบในการใช้จ่ายของแต่
ละหน่วย การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย
การปกครอง ท้องถิ่น 

องค์ประกอบของการคลังท้องถิ่น มี 3 ประการ ได้แก่  

1. แหล่งท่ีมาของรายรับ หมายถึง การพิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของรายได้ของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย เช่น พระราชกฤษฎีการายได้ขององค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติ
รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498  

2. กระบวนการงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาถึงขั้นการจัดเตรียม
งบประมาณ (Budget Preparation) ขั้นตอนในการอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) 
และขั้นตอนใน การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทโดยท่ัวไปจะมีกระบวนการงบประมาณท่ี
คล้ายคลึงกัน 

 3. รูปแบบของการใช้จ่าย หมายถึง การพิจารณาถึงลักษณะของการใช้จ่าย
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
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การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดหารายได้
และ การก าหนดการใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น
จะช่วยท า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้า และมีความสามารถรับใช้
ประชาชนใน การอ านวยความสะดวกและความผาสุกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับการมี รายได้เพียงพอแก่การท านุบ ารุงท้องถิ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมี รายได้น้อย และฐานะการคลังยังไม่ดีแล้ว จะต้องพึ่งหรือขอรับการ
อุดหนุนจากรัฐบาลอยู่เรื่อยก็จะ ถูกควบคุมจากส่วนกลาง 

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญมาก
ใน การบริหารงานคลังเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น หากรัฐบาลมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ
ในการหา รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลต่อรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นด้วย หากท้องถิ่น
มีการควบคุม ดูแลในการได้มา และจ่ายเงินไปของท้องถิ่นให้ดี ไม่สร้างให้เกิดความเสียหายแต่
อย่างใด ก็จะส่งผล ให้โครงการต่าง ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับประชาชนคิดขึ้นมา
จะเป็นไปอย่าง ถูกต้องและท่ัวถึง แม้กระนั้นก็ตามก็ยังเกิดปัญหาในการกระจายอ านาจมายัง
ท้องถิ่น เพราะต้องให้ ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานสาธารณะท้ังหลายด้วย 
ปัญหาก็มีอยู่ว่ารัฐบาลกลางจะ ยินยอมหรือไม่เพียงใด 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
จะท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้   

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสืบค้นข้อมูลจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
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2. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ทราบถึงค าตอบ
อย่างละเอียดครบถ้วนของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา  

  แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้แบบสัมภาษณ์ คือ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ โทรศัพท์ E - mail   วันท่ีสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม   

(1) ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

(2) ด้านการบริหารงานบุคคล 

(3) ด้านการคลังและงบประมาณ 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน  

ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาง
ตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1 ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 

ระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน เป็นการ
บริหารงานโดยยึดระเบียบตามกฎหมายเป็นส าคัญ โดยแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจนว่างานไหนใครรับผิดชอบ เป็นของส านักปลัดหรือกองไหน ถ้าเป็นงานท่ีไม่ตรงกับกอง
ต่าง ๆ ผู้บริหารก็จะมอบให้ส านักปลัดเป็นผู้ดูแล และต าแหน่งใดไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบหรือ
บุคลากรต าแหน่งนั้นว่างหรือไม่มี ผู้บริหารก็จะมอบให้บุคลากรต าแหน่งอื่นมาปฏิบัติหน้าท่ี
แทน เพื่อให้การท างานราบรื่นเป็นไปตามภาระและหน้าท่ี ระบบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีการด าเนินการไปตามอ านาจและหน้าท่ีในการบริการสาธารณะของพื้นท่ี
ต าบลนางตะเคียน การท างานของเจ้าหน้าส่วนใหญ่เมื่อเวลามีปัญหาหรือข้อร้องเ รียน 
เจ้าหน้าท่ีจะลงพื้นที่ทันที (เป็นสิ่งท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าชับไว้) หรือแม้แต่การ
จะท าโครงการ การไปตรวจทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล การท างานส่วนใหญ่ของ
เจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่แล้วมักจะท างานแบบเคลื่อนท่ีมากกว่านั่งโต๊ะ 
คือการออกพื้นท่ีพบประชาชน การออกไปส ารวจถนน ล าน้ า คลอง ล าประโดง รวมถึงการวิ่ง
รถออกไปส ารวจฟูา ประปา ถนน กล้องวงจรปิด การออกไปตัดต้นไม้ข้างทาง 

ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีลักษณะการให้บริการ
ประชาชนในทุกเรื่อง การท างานของเจ้าหน้าท่ีท างานแทนกันได้ทุกคน ท่ีนี้มีข้าราชการ 15 
คน พนักงาน 7 คน ในพนักงาน 7 คนก็แบ่งเป็นคนงานขยะ 4 คน  แม่บ้าน 1 คน และ
พนักงานท่ัวไป 2 คน ข้าราชการทุกคนและเจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องท าทุกอย่างได้ท่ีเป็นการบริการ
สาธารณะ เช่น การลงก าจัดขยะหรือผักตบชวาในคลอง ล าประโดง ข้าราชการทุกคนและ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้ลงไปช่วยก าจัดผักตบชวา หรือการตัดต้นไม้ท่ีขวางทางถนน รวมถึงการจัด
งานประเพณีต่าง ๆ  รวมถึงงานรัฐพิธี ต้องตั้งเวที จัดเวที ท าปูาย ปืนนั่งร้านหรือจัดสถานท่ี
และท าทุกอย่างท่ีเป็นภาระและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเนื่องจากไม่มีงานคนมาก
เหมือนท่ีอื่น ๆ ข้าราชการชายทุกคนเป็นเสมือนแรงงานไปในตัว การแต่งกายการท างานส่วน
ใหญ่มักจะแต่งชุดแบบพร้อมลุยมากว่าชุดสุภาพท่ีอยู่ในส านักงาน 
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2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน   

2.1 ปัญหาด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนพบว่าการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ต้องด าเนินการจัดท าแผนในลักษณะเดียวกันกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล อื่น ๆ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลท่ัวประเทศ โดยต้องมีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนการด าเนินงาน 

ในด้านโครงสร้างแผน ให้สอดคล้องและยึดกรอบเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ดังที่กล่าวมา  

จะเห็นว่าการก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีต้องสอดคล้องตามท่ีกล่าวมานั้น ก็
เป็นไปตามแนวคิดหรือนโยบายจากรัฐบาล ส่วนกลาง ภูมิภาค ซึ่งบางครั้งไม่สอดคล้องหรือขัด
กับความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนชนไม่ได้รับการตอบสนองท่ีตรงจุด 
บางครั้งการก าหนดนโยบาย การวางแผน ตามท่ีบัญญัติในแผนพัฒนาท้องถิ่น มักเป็นไปตาม
นโยบาย การสั่งการจากรัฐบาล ผ่านกระทรวง กรม จังหวัด และอ าเภอ ท าให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐในระดับ
ต่างๆ มากกว่าเพื่อตอบสนองต่อประชาชนในพื้นท่ี 

2.2 ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล 

ปัญหาด้านบุคลากรเป็นปัญหาหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน
ยังคงประสบเริ่มแรกมาตั้งแต่มีการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน และปัจจุบันก็
ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 
เพราะท่ีผ่านมา มีปัญหาในการบริหารงานบุคคลบางประการ ท่ีบุคลากรบางคนอาจได้รับการ
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ให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีอีกต าแหน่งหนึ่ง หรือรักษาการ ซึ่งงานแต่ละด้านบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้าน
หนึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีอีกด้านหนึ่ง อาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีการก าหนดนโยบาย
เรื่องแผนบุคลากร เรียกว่าแผนอัตราก าลัง ไว้เพื่อรองรับบุคลากรท่ีจะสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยการวิเคราะห์งานท่ีมีความจ าเป็นใน พื้นท่ี ประกอบกับนโยบายของผู้บริหาร มี
การก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนและมีการวางแผนบุคลากรเหมาะสมกับความ
ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่แผนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจัดท า 
ไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับภารกิจ เนื่องจากอาจถ่ายโอนงานมาจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถวิเคราะห์งาน 
ประเมินค่างานได้ตามความเป็นจริง 

การส่งบุคลากรเข้าอบรม องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมได้ท้ังหมดเนื่องจากมีปัญหาทางด้านงบประมาณงบประมาณในการฝึกอบรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อยและบุคลากรก็ไม่ให้ความส าคัญในการเข้ารับการอบรม และมี
ข้อมูลบางส่วนท่ีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์คือ บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร เดิม ๆ 
บ่อยครั้ง หลักสูตรซ้ า ๆ  

ปัญหาการคลาดแคลนบุคลากร ปัญหาการคาดแคลนบุคลากรยังเป็นปัญหา
มาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล มีการก าหนดอัตรากรอบก าลังไว้ แต่ก็ไม่มี
เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่กท็ างานหลายด้าน คือนอกจากท างานในต าแหน่งตัวเองแล้วยังต้อง
ท างานด้านอื่น รักษาการด้านอื่น เช่นผู้อ านวยการกองคลัง ก็เป็นรักษาการณ์ ผู้อ านวยกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักจัดการงานท่ัวไปรักษาการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด
และยังท าหน้าท่ีเป็นนักพัสดุ ในขณะท่ีภาระงานก็มากขึ้นทุกวัน เนื่องมาจากการถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนกลาง แค่ภาระหน้าท่ีในต าแหน่งตัวเองก็มากพอแล้ว 
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3. ปัญหาด้านการคลังและงบประมาณ 

ปัญหาทางด้านโครงสร้างรายได้และรายจ่าย รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีลักษณะพึ่งพารายได้จากรัฐบาลท่ีเป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจทางการคลังในการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน ส่วนโครงสร้างรายจ่ายนั้นในการตัดสินใจมี การ
จัดสรรรายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อรายจ่ายประจ าซึ่ง สอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และกอบกุล 
รายะ นคร (2552, หน้า 13) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาด้าน งบประมาณและรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวนมากมีรายได้น้อยและมีปัญหาด้านการคลัง โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีมีขนาดเล็กและประชากรน้อย ท าให้ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนและภาษีท่ี ได้รับการจัดสรร
จากรัฐในสัดส่วนท่ีสูงเกินไปและขาดความเป็นอิสระ 

ปัญหาด้านรายได้ 

การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าเริ่มมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้
จาก สัดส่วนรายได้ท่ีจัดเก็บเองต่อรายได้รวมท่ีเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
หารายได้ของ ตนเองท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้รวมถึง
รายได้จากเงินอุดหนุนยังคงมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี โดยปัจจัยท่ีสะท้อนความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในแต่ละปีนั้นมักพบปัญหาตลอดและเก็บได้ไม่ตามเปูาหมายท่ีก าหนด เช่น 
ปัญหาประชาชนไม่ยอมจ่ายภาษี ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี และท่ีส าคัญท่ีท า
ให้การจัดเก็บรายได้จากภาษีน้อยลง ก็คือ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 
๒๕๖๒ ท่ีออกมาใหม่เป็นการให้สิทธิอันเป็นประโยชน์กับเจ้าของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีน า
ท่ีดินไปใช้ประโยชน์ แต่กลับกันรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้อยลง 

ปัญหาด้านรายจ่าย  

โครงสร้างรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบด้วยรายจ่ายด้านงบลงทุน (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) งบด าเนินการและงบบุคลากรเป็น



31 
 

ส าคัญ ในขณะท่ีงบลงทุนได้มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นทุก ๆ ปี ในปี งบประมาณ 2562 -
2563 (ร้อยละ 40.13 และ 42.33 ตามล าดับ) งบบุคลากรเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เช่นเดียวกัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลไดรับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ีในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานมากขึ้น องค์การบริการส่วนต าบลได้เน้นการวางแผนและจัดงบประมาณด้านโครงสร้าง
พื้นฐานในต าบล โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งก าหนดงบประมาณใน
ด้านนี้ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายถึงร้อยละ 40 ต่องบประมาณท้ังหมด เมื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีรายได้ไม่เพียงพอ ท าให้ต้องพึ่งพาการจัดสรรเงินจากส่วนกลางหรือเงิน
อุดหนุนเป็นหลัก 

 

3 แนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาง
ตะเคียน 

3.1 แนวทางและข้อเสนอแนะด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

ควรให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ควรมีครอบคลุม ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี โครงการและ
แผนงานมาจากความต้องการและปัญหาท่ีได้รับการร้องเรียน การจะน าโครงการต่าง ๆ มา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ควรให้มีการประสานแผนส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
การ ด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน การสั่งการใด ๆ ควรใช้ค าว่าขอความ
ร่วมมือหรือการประสานงาน มิเช่นนั้นจะเป็นการออกค าสั่งให้ท า เพราะถือว่าเป็นการก้าวล่วง
ซึ่งกันและกัน 

ควรให้มีการตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ท่ีให้ตั้ง
คณะท างานศึกษาการจัดท าแผน ลงเก็บข้อมูล ตั้งคณะท างานกลั่นกลองข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับพื้นท่ี 
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3.2  แนวทางและข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล 

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ใน ทุกระดับและทุกส่วนโดยการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรเหล่านั้นให้สามารถน าไปปฏิบัติงานได้
จริง 

ควรท่ีจะจัดท าแผนอัตราก าลังให้มีการเพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ท่ียังว่างอยู่เพื่อ
มาเติมเต็มต าแหน่งท่ียังว่างอยู่ โดยรับการโอนย้ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ หรือ
ขอใช้บัญชีจากผู้สอบใหม่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการวาง
แผนการก าลังคนเพื่อให้เหมาะสมกับงาน และตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร โดย
การคัดเลือกนั้นมาจากระบบคุณธรรม ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของงาน 

3.3  แนวทางและข้อเสนอแนะด้านการคลังและงบประมาณ 

ควรให้มีการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นท่ี เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ระเบียบ
เกี่ยวกับการประชุม ระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ระเบียบการใช้จ่ายบริหารการคลังและ
งบประมาณ 

ควรให้อิสระทางการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตามแนว
ทางการกระจายอ านาจการปกครอง เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะได้รับอ านาจใน
การบริหารจัดการการคลัง เพื่อการจัดบริการสาธารณะของตนเองตามลักษณะของบริบทพื้นท่ี 
ๆ มีความแตกต่างกันไป 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาง
ตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. ปัญหาด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน  
เมื่อพิจารณาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ผู้บริหารท้ัง 3 ท่านแล้ว สิ่งท่ียังเป็นปัญหาและต้องด าเนินการแก้ไขในส่วนของการก าหนด
นโยบายและการวางแผนมีปัญหาส่วนใหญ่อยู่ท่ี โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การมีส่วน
ร่วมของประชาชน และ การประสานและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  

เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีด าเนินการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะ ถนน ไฟฟูา ประปา นับว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของ
ต าบลนางตะเคียน ท้ังด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรทางด้านวิศวะ พร้อมท้ังปัญหาในส่วนของ
พื้นท่ีการก่อสร้าง 

ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาง
ตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีความตื่นตัวเฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม ช่วงวัย เช่น
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มบทบาทสตรี  และกลุ่มผู้น าชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนใหญ่จะ
เป็นการกิจกรรมอย่างเป็นทางการ เช่นประชาคมระดับต่างระดับหมู่บ้านและต าบล การท า
ประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน   

ปัญหาการประสานและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหลายประเภทต้องอยู่ภายใต้การควบคุม 
ก ากับดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ การจะท าอะไรเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านหรือบรรเทาความ
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เดือดร้อนอย่างเร่งด่วน หรือการจะท าโครงการเพื่อตามความต้องการของประชาชนท่ีร้องเรียน
มา องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถท าได้เลยต้องขออนุญาตหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประสานงาน บางกรณีก็ไม่ตอบกลับ ไม่อนุญาตหรือให้ความร่วมมือ อันมา
จากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นตัวกฎหมาย บทบาทและอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ของ
หน่วยงานนั้น ๆ บางครั้งอาจมีความซับซ้อนหรือความไม่ชัดเจนของของประสานงานกัน
ระหว่างส่วนราชการ เช่นประชาชนร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียนใน
เรื่องของการขุดลอกคลอง ล าประโดง องค์การบริหารส่วนต าบลก็ต้องประสานของบจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยงข้องเพื่อของบประมาณ แล้วก็ต้องประสานประชาชนในพื้นท่ี ว่าขออนุญาต
ขุดลอกคลองบริเวณท่ีดินของตน และประสานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมเจ้าท่า เพื่อขอ
อนุญาตขุดดิน จะเห็นว่าแม้จะเป็นพื้นท่ีในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล ก็
ต้องประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ใช่ว่าจะท าอะไรได้เลย  

2 ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล 

ปัญหาด้านบุคลากรเป็นปัญหาหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน
ยังคงประสบเริ่มแรกมาตั้งแต่มีการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน และปัจจุบันก็
ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 
เพราะท่ีผ่านมา มีปัญหาในการบริหารงานบุคคลบางประการ ท่ีบุคลากรบางคนอาจได้รับการ
ให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีอีกต าแหน่งหนึ่ง หรือรักษาการ ซึ่งงานแต่ละด้านบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้าน
หนึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีอีกด้านหนึ่ง อาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้  

แผนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจัดท า ไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับ
ภารกิจ เนื่องจากอาจถ่ายโอนงานมาจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
รับผิดชอบ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถวิเคราะห์งาน ประเมินค่างานได้ตาม
ความเป็นจริง ท าให้ระบบงานบุคคลมักมีปัญหาในการบริหารงาน บุคลากรคนหนึ่งท าหน้าท่ี
หลายต าแหน่ง รักษาการณ์หลายต าแหน่ง อันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ท่ีจะ
มาท าหน้าท่ีตามต าแหน่ง บางครั้งการท าแผนอัตราก าลังได้วางแผนด้านคนไว้เท่าท่ีก าหนด
ตามงาน อยู่ต่อมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้ถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ มาให้กับองค์การบริหารส่วน
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ต าบล ท าให้งานและหน้าท่ีเพิ่มขึ้น แต่บุคลากรเท่าเดิม เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรอีก 
ปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย เพราะกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายฉบับ ใช้ค าเรียก
แตกต่างกัน บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียก "ข้าราชการ" บางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรียก "พนักงาน" การโอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ หรือการโอนย้ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นๆ มายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งบางครั้งมีฐานะต่างกัน การเทียบระดับท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางครั้ง
เสียเปรียบ  

3 ปัญหาด้านการคลังและงบประมาณ 

ปัญหาของการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีออกมาใหม่
ท่ีให้ประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์จากท่ีดิน โดยเฉพาะเกษตรกร ใครท่ีมีท่ีดินและท าการเกษตร
รวมถึงที่อยู่อาศัยก็จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยประมาณร้อยละ 
90  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ให้การเก็บรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดน้องลง แต่
งบประมาณท่ีต้องจ่ายก็ยังเพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องพึ่งพางบอุดหนุน และการของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นมาบริหารจัดการโครงการ  

รายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย
รายจ่ายด้านงบลงทุน (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) งบด าเนินการและงบบุคลากรเป็นส าคัญ 
ในขณะท่ีงบลงทุนได้มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นทุก ๆ ปี ในปี งบประมาณ 2562 -2563 (ร้อย
ละ 40.13 และ 42.33 ตามล าดับ) งบบุคลากรเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งก าหนดงบประมาณในด้านนี้
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายถึงร้อยละ 40 ต่องบประมาณท้ังหมด เมื่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีรายได้ไม่เพียงพอ ท าให้ต้องพึ่งพาการจัดสรรเงินจากส่วนกลางหรือเงินอุดหนุน
เป็นหลัก 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1.1 ระบบการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพหรือลดปัญหาได้นั้น บุคลากรทุก
คนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหาและตัดสินใจต่าง ๆ ของการบริหารงาน 
รวมถึงการบริการสาธารณะควรสอบถามประชาชนในพื้นท่ี เช่น การส ารวจความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะ 

1.2 หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในฐานะผู้ก ากับดูแล ควรอ่านระเบียบ
หรือท าความเข้าในให้ดีว่าค าว่าผู้ก ากับ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เช่นการจะประสานงานอะไรมา 
ควรใช้ค าว่าขอความร่วมมือ มิใช่สั่งการ มิเช่นนั้นจะเป็นการก้าวล่วงอ านาจ (ค าพิพากษาศาล
ปกครอง) 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการบริหารงาน ระดับท้องถิ่นในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลอื่น ๆ หรือใกล้เคียง เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ของระบบการบริหารงานส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาการบริหารงานครั้งต่อไป 
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