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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
การควบคุมงานก่อสร้ างและคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นต่อการดาเนิ นงานก่อสร้างสาธารณะ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนางแล และ (2) ปั ญหาและความต้องการของคณะกรรมการ
ประชาคมหมู่บา้ นในการดาเนิ นงานก่อสร้างสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล
นางแล โดยใช้แบบบันทึก การสัม ภาษณ์ แบบกลุ่ม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล จาก
กลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานก่อสร้างของเทศบาลตาบลนางแล จานวน 28 ราย
โดยวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อสังเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
ก่อสร้างใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนางแล
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ (1) ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการ
ประชาคมหมู่บา้ นเทศบาลตาบลนางแล ให้ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานก่อสร้างสาธารณะ
ในภาพรวมด้านนิ ติธรรม ด้านคุ ณธรรม ด้านการมีส่วนร่ วม (ประเด็นการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
หรื อวางแผนการดาเนิ นงานก่อสร้ าง การมีส่วนร่ วมในการควบคุมการดาเนิ นงานก่อสร้ าง และการ
ติ ด ตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานก่ อสร้ าง) ด้า นความรั บ ผิ ดชอบ และด้า นความคุ ้ม ค่ า ไม่
แตกต่างกัน แต่ความคิดเห็นในด้านความโปร่ งใส และด้านการมีส่วนร่ วม (ประเด็นการมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แผนงานการด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ า ง) แตกต่ า งกั น
และ (2) ปั ญหาและความต้องการของคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นในการบริ หารงานก่อสร้ าง
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ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนางแล คือ ระเบียบ กฎหมายที่คลุ มเครื อทาให้การ
ดาเนิ นงานล่าช้า ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่ องของกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับ
การบริ หารงานโครงการก่อสร้ าง การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรื อยกเลิกโครงการจาก
ผูม้ ีอานาจ ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ งบประมาณในการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่ วมมีจากัด คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการบริ หารงาน
ก่อสร้าง และบางโครงการมีระยะเวลาการก่อสร้างที่จากัด ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุณภาพของงาน
ดังนั้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนิ นงานก่อสร้ างภายใต้หลักธรรมาภิ บาล
ของเทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผูศ้ ึ กษาจึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้ (1) ด้ านนิติธรรม ควรอบรมให้ความรู้เรื่ องกฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานก่อสร้างแก่ประชาชน (2) ด้ านคุณธรรม ควรกาหนด
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานในแต่ละตาแหน่ง ติดตามและรายงานผลทุกปี เพื่อป้ องกันการร้องเรี ยน
การปฏิ บตั ิงาน (3) ด้ านความโปร่ งใส ควรปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับรายละเอียด กระบวนการ และขั้นตอนในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็ นสาธารณะมากยิ่งขึ้น
(4) ด้ านการมีส่วนร่ วม ควรกาหนดนโยบาย เพื่อเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานก่อสร้าง
แก่ประชาชน โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดทาหรื อวางแผน และกระบวนการติดตามผลและประเมินผล
(5) ด้ านความรับผิดชอบ ควรจัดฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานให้มากขึ้น และ (6) ด้ านความคุ้มค่ า ควรมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ หรื อผลกระทบ
ที่ จะเกิ ดขึ้ นกับ ประชาชนเป็ นหลัก ซึ่ งโครงการที่ จะดาเนิ นการต้องมี ความคุ ม้ ค่า ทั้งด้านต้นทุ น
ด้านเวลา และการใช้ประโยชน์
คาสาคัญ: งานก่อสร้างสาธารณะ/หลักธรรมาภิบาล
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ABSTRACT
The objectives of this study were: (1) to compare between opinions of civil department
stuffs and community for implementing good governance in public construction work of Nang Lae
sub-district municipality, Muang district, Chiang Rai province and (2) to study community’s
problems, barriers and needs for implementing good governance in public construction work of
Nang Lae sub-district municipality. Focus Group Interviews were used as a tool to retrieve data
from stakeholders who are related in public construction work of Nang Lae sub-district municipality.
The sample size is 28. The data was analyzed by using content analysis for search stakeholders’
barriers, needs and approach to enhance public construction work of Nang Lae sub-district municipality
on principles of good governance.
The results of the study were as follows; (1) the aspects of opinions of civil department stuffs
for implementing good governance in public construction work such as rule of law, ethics,
participation (planning, implementation, monitoring and evaluation), accountability and value of
money are no different from opinions of community but transparency and participation (opinion)
are different and (2) community’s governance problems, barriers and needs in public construction
work of Nang Lae sub-district municipality such as unclear of related policy and legal, knowledge
of community for related policy and legal, abuse of power, lack of civil department stuff, budget
of participation activities and limit time of projects.
From this study, these are recommendations for an approach to enhance implementing
good governance in public construction work of Nang Lae sub-district municipality, Muang district,
Chiang Rai province such as (1) rule of law: training policy and legal program related in public
construction work to community, (2) ethics: specify performance standard of civil department stuff
position each and monitor, evaluate and report stuff performance to community every year,
(3) transparency: should improve public construction work information disclosures and organizational
performance such as detail and procedure of projects, (4) participation: should support more
participation of community by develop activity in planning, implementation, monitoring and
evaluation of projects especially, (5) accountability: should training in public construction work
program to improve the performance to civil department stuff or related people and (6) value of
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money: should emphasize outputs, outcomes of project that will impacts to community which
will reduce budget and time wastage.
Keywords: Public Construction Work/Good Governance Principle
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บทนา
นับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นได้มี บ ทบาทอานาจหน้า ที่ ก ว้า งขวางขึ้ น โดยมี หน้า ที่ ใ ห้บ ริ ก ารสาธารณะพื้ นฐาน
แก่ประชาชนในท้องถิ่น และยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปตามแผนกระจายอานาจตามภารกิจถ่ายโอน
ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดการขยายตัวของการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของ
ท้องถิ่ นอย่างทัว่ ถึ งมากขึ้น รวมทั้งยังเป็ นองค์กรที่เปิ ดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่ น ได้มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารและตรวจสอบการปฏิ บตั ิราชการเพิ่มมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ได้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยในข้อ 4.2 ของระเบียบ ระบุวา่ ในการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ควรจัดหรื อส่ งเสริ มให้สังคมไทยอยูบ่ นพื้นฐานของหลักสาคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้ (1) หลัก
นิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่ งใส (4) หลักความมีส่วนร่ วม (5) หลักความรับผิดชอบ
และ (6) หลักความคุม้ ค่า (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542, 2542, หน้า 26-27) เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข รู ้ รักสามัคคีเป็ นพลังก่อให้เกิ ดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และเป็ นส่ วนเสริ มความเข้มแข็งหรื อสร้ างภูมิคุม้ กันแก่ ประเทศ เพื่อบรรเทา ป้ องกัน
หรื อแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่จะมาในอนาคต
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย ได้รับการยกฐานะเป็ น
เทศบาลตาบลนางแล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2551โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนา
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตาบล ซึ่ งถือเป็ นองค์กรที่มีความสาคัญยิ่งในการพัฒนา
ในระดับตาบล และได้รับการคาดหวังจากประชาชนว่าจะเป็ นหลัก หรื อเป็ นแกนนาที่สาคัญในการ
พัฒนาแก้ไขปั ญหาของตาบล ซึ่ งในช่วงที่ผา่ นมา กองช่าง เทศบาลตาบลนางแล ได้รับเสี ยงวิพากษ์
วิจารณ์ถึงการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะจากประชาชนกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนิ นงานก่อสร้าง
คือ คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นอยูเ่ สมอ ซึ่ งชี้ ให้เห็นได้วา่ ผูป้ ฏิบตั ิงานยังไม่สามารถบรรลุผล
ในการปฏิ บ ตั ิ ตามแนวทางประมวลจริ ย ธรรม หรื อเป็ นที่ พึ ง พอใจของประชาชนในพื้ นที่ และ
เนื่ องจากแนวทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจึงต้องปฏิ บตั ิ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
จากข้อมูลจานวนโครงการก่อสร้างสาธารณะของเทศบาลตาบลนางแล ระหว่างปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2559 แสดงให้เห็นถึงโครงการก่อสร้างสาธารณะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ งอาจทา
เทศบาลตาบลนางแลนั้นมีโอกาสที่ จะได้รับเสี ยงวิพากษ์ วิจารณ์ ถึงการปฏิ บตั ิงานจากประชาชน
กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากยิง่ ขึ้น ให้ดว้ ยเหตุน้ ี ผูศ้ ึกษาในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
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โครงการก่ อสร้ างของเทศบาลตาบลนางแล จึงความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาธรรมาภิบาลของงาน
ก่อสร้างสาธารณะของเทศบาลตาบลนางแล เพื่อนาผลการศึกษาเสนอต่อผูบ้ ริ หารในการปรับปรุ ง
การดาเนินงานก่อสร้างสาธารณะให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็ นรากฐานในการพัฒนาและ
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ อย่างยัง่ ยืน นาไปซึ่ งประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึกษาปัญหาธรรมาภิบาลของงานก่อสร้างสาธารณะ กรณี ศึกษา กองช่าง เทศบาลตาบล
นางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษา เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของผูป้ ฏิ บตั ิ งานในการควบคุ มงานก่ อสร้ างและ
คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นต่อการดาเนิ นงานก่อสร้างสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลนางแล
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและความต้องการของคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นในการดาเนิ นงาน
ก่อสร้างสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนางแล
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

1. ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุม
งานก่อสร้าง

2. คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ น

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นต่ อการดาเนินงานก่อสร้ างสาธารณะ
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักความมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
ปัญหาและความต้ องการของคณะกรรมการประชาคม
หมู่บ้านในการดาเนินงานก่ อสร้ าง
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้ใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบกลุ่ มเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษา จานวนทั้งหมด 28 ชุ ด ได้แก่
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในการควบคุ มงานก่ อสร้ าง สังกัดกองช่ าง เทศบาลตาบลนางแล จานวน 4 ชุ ด และ
คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นเทศบาลตาบลนางแล จานวน 24 ชุ ดโดยใช้การสัมภาษณ์ แบบไม่
เป็ นมาตรฐาน (Unstructured Interview) ซึ่ งเป็ นวิธีการสัมภาษณ์ที่ยืดหยุ่นและเปิ ดกว้าง สามารถ
ถามอะไรก่อนหลักก็ได้ ผูศ้ ึกษาจึงได้เตรี ยมประเด็นคาถามต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ได้คาตอบที่
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ข้ อคาถามในการสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม
(Objective Study)
(Focus Group Interview Questions)
1. เพื่อศึกษา เปรี ยบเทียบความ 1.1 ท่านคิ ดว่าเทศบาลตาบลนางแล มี นโยบายหรื อแผนการ
คิ ด เห็ น ของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านใน
ดาเนินการก่อสร้างที่ชดั เจน หรื อไม่ อย่างไร
การควบคุมงานก่อสร้างและ 1.2 ท่านคิดว่าเทศบาลตาบลนางแล ได้นาหลักธรรมาภิบาลทั้ง
คณะกรรมการประชาคม
6 หลักการ มาใช้ในการดาเนินงานก่อสร้างหรื อไม่ และใช้
หมู่ บ ้า นต่ อ การด าเนิ น งาน
ในด้านใดบ้าง อย่างไร
ก่ อ สร้ า งสาธารณะภายใต้ 1.3 ท่ า นคิ ด ว่ า การด าเนิ น งานก่ อ สร้ า งในปี ที่ ผ่ า นมา
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง
(ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559) มีผ ลสาเร็ จของการใช้หลัก
เทศบาลตาบลนางแล
ธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด
1.4 ท่ า นคิ ด ว่า ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านในการควบคุ ม งานก่ อสร้ า งของ
เทศบาลต าบลนางแล มี ค วามเข้า ใจในการด าเนิ น งาน
ก่อสร้างภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรื อไม่
1.5 ท่านคิดว่าการดาเนินงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล
ตาบลนางแล สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในชุมชนหรื อไม่ อย่างไร
1.6 ท่ า นต้ อ งการให้ เ ทศบาลต าบลนางแล พัฒ นาการ
ดาเนินงานก่อสร้างไปในทิศทางใด อย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ข้ อคาถามในการสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม
(Objective Study)
(Focus Group Interview Questions)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและความ 2.1 ท่า นคิ ดว่า อะไรเป็ นปั ญหาหรื ออุ ป สรรคต่อการนาหลัก
ต้องการของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการดาเนินงานก่อสร้ างของเทศบาล
ประชาคมหมู่ บ ้ า นในการ
ตาบลนางแล
ดาเนิ นงานก่อสร้างสาธารณะ 2.2 ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหา หรื ออุปสรรคต่อการนา
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ
หลัก ธรรมาภิ บาลมาใช้ใ นการด าเนิ น งานก่ อสร้ า งของ
เทศบาลตาบลนางแล
เทศบาลตาบลนางแล อย่างไร
เครื่องมือในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้จดบันทึกการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม และบันทึกเทปคาสัมภาษณ์
เนื่องจากแบบคาถามในการสัมภาษณ์ เป็ นคาถามปลายเปิ ดและคาถามซัก (Probes) เพื่อช่วยในการ
เก็บข้อมูลที่ครอบคลุ มประเด็นข้อคาถามของการศึกษา ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
อาจจะให้ข ้อมู ลไม่ตรงกับ คาถาม ผูศ้ ึ กษาอาจข้ามหรื อย้อนกลับข้อคาถามจากแนวทางในแบบ
คาถามที่ กาหนดไว้ และต้องอาศัยคาถามซักช่ วย จนได้คาตอบครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและสมบูรณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานก่อสร้ าง
ของเทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 28 ราย จากแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ ม โดยใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่อสังเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และ
แนวทาง ในการปรับปรุ งปั ญหาธรรมาภิบาลของการดาเนิ นงานก่ อสร้ างสาธารณะของเทศบาล
ตาบลนางแล
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ผลการศึกษา
1. ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่ อสร้ างและคณะกรรมการประชาคม
หมู่บ้าน
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ น
เกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นต่อการดาเนิ นงานก่ อสร้ างสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิ บาลของเทศบาล
ตาบลนางแล จานวนทั้งสิ้ น 28 ราย พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างทุกคน ได้นาหลัก
ธรรมาภิ บาลมาใช้ในการดาเนิ นงานทุกโครงการ เนื่ องจาก ต้องเป็ นไปตามขั้นตอนตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีความเข้าใจในการ
ดาเนิน งานตามหลัก ธรรมาภิบ าลทั้ง 6 ประการในทางทฤษฏี แต่ใ นบางกรณี ก ็ย งั ไม่ส ามารถ
นามาใช้ใ นทางปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ เนื่ องจากจะต้องดาเนิ นงานตามกฎ ระเบี ย บ และข้อบัง คับ ที่ ก าหนด
และจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นเทศบาลตาบลนางแลส่ วนใหญ่ ให้ความเห็น
ว่า เทศบาลตาบลนางแล มีนโยบายหรื อแผนการดาเนิ นการก่ อสร้ างชัดเจนทุ กโครงการ แต่การ
ดาเนิ นงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรื อไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ในบางโครงการ ซึ่ งทางเทศบาล
ตาบลนางแล จะแจ้ง ให้ผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนในหมู่บ ้านทราบทุ กครั้ ง และการดาเนิ นงาน
โครงการก่อสร้าง มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บา้ น และขึ้นอยูก่ บั
ระเบียบ ข้อกาหนดที่กาหนดไว้ เนื่ องจากทุกโครงการผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้ น และมีการเสนอ
แผนงานไว้ล่วงหน้า
จากผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างและ
คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นต่อการดาเนิ นงานก่ อสร้ างสาธารณะของเทศบาลตาบลนางแล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ สามารถสรุ ปเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1.1 หลักนิติธรรม
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นส่ วนใหญ่
มีความเห็ นตรงกันว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใสตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
โดยเฉพาะระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก
เป็ นระเบียบ และข้อบังคับที่จาเป็ นต้องถือปฏิบตั ิ
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1.2 หลักคุณธรรม
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นส่ วนใหญ่
มีความเห็นตรงกันว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ดี ยึดหลักความถูกต้อง
เป็ นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงการ
ระดับความชานาญและประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน และลักษณะการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างโครงการ
แต่ยงั ไม่ครอบคลุมในทุกหมู่บา้ น และล่าช้า เนื่องจากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ
1.3 หลักความโปร่ งใส
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างส่ วนใหญ่ มีความเห็นว่า เทศบาลตาบลนางแล
ดาเนินงานด้วยความโปร่ งใส โดยมีการประกาศเผยแพร่ การจัดซื้ อจัดจ้างทุกโครงการทางเว็บไซต์
ตามระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง และรายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการที่ดาเนิ นการเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วทุกโครงการ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้ทาง
เว็บไซต์ และเอกสารรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี สามารถความเชื่ อมัน่ ให้กบั ประชาชนว่า
ทางเทศบาลตาบลนางแลนั้น มี ก ารท างานที่ มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน
ซึ่ งแตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นที่เห็นว่า ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้าง
ที่เกี่ ยวข้องกับงานก่อสร้างของเทศบาลตาบลนางแลเป็ นไปอย่างโปร่ งใสทุ กโครงการ และมีการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ยงั ไม่เป็ นสาธารณะ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะบุคคลบางกลุ่ม
1.4 หลักความมีส่วนร่ วม
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นส่ วนใหญ่
มีความเห็นประเด็นการมีส่วนร่ วมในการจัดทาหรื อวางแผนการดาเนิ นงานก่อสร้าง การมีส่วนร่ วม
ในการควบคุ มการดาเนิ นงานก่ อสร้ า ง และการติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานก่ อสร้ า ง
ตรงกันว่า เทศบาลตาบลนางแลได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วม/แสดงความ
คิดเห็ นในการจัดท าหรื อวางแผนการดาเนิ นโครงการก่ อสร้ า งของเทศบาลตาบลนางแลผ่า นที่
ประชุ มประชาคมหมู่บา้ น และสามารถลงประชามติในการเลือกโครงการก่อสร้ างสาธารณะที่จะ
ดาเนิ นการก่อสร้ างได้ และในขั้นตอนการควบคุ มการดาเนิ นงานก่อสร้ าง และการติดตามผลและ
ประเมิ นผลการดาเนิ นงานโครงการก่อสร้ าง ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมได้ เนื่ องจาก
เป็ นหน้าที่ข องผูป้ ฏิ บตั ิ งานในการควบคุ มงานก่ อสร้ าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างเท่านั้น
ตามระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ฯ แต่จะมีการรายงานผลการดาเนิ น
โครงการให้ประชาชนทราบ
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ในประเด็นการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนิ นโครงการ
ก่อสร้ าง ผูป้ ฏิ บตั ิงานในการควบคุ มงานก่อสร้ างส่ วนใหญ่ มีความเห็ นว่า เทศบาลตาบลนางแล
ได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นต่อแผนงานการ
ดาเนิ นโครงการก่อสร้ าง เมื่อเทศบาลตาบลนางแลจะดาเนิ นการจัดทาแผนประจาปี ผ่านที่ประชุ ม
ประชาคมหมู่บา้ น และขอประชามติในการเลื อกโครงการที่จะดาเนิ นการ และประชาชนสามารถ
แสดงความคิ ดเห็ นในหลากหลายผ่านช่ องทาง ซึ่ งแตกต่ างจากความคิดเห็ นของคณะกรรมการ
ประชาคมหมู่บา้ นที่เห็นว่า เทศบาลตาบลนางแลเปิ ดโอกาสให้เฉพาะคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ น
หรื อตัวแทนของแต่ละหมู่บา้ นเท่านั้น
1.5 หลักความรับผิดชอบ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นส่ วนใหญ่
มี ค วามเห็ นตรงกันว่า ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานจะแสดงความรั บผิดชอบตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย
โดยการแสดงผลการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่เป็ นไปตามแบบรู ปรายการ และข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด หรื อในกรณี ที่มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และมีประชาชนมาร้องเรี ยน รวมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินโครงการด้วย
1.6 หลักความคุม้ ค่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นส่ วนใหญ่
มีความเห็นตรงกันว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานควบคุมงานก่อสร้างโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เนื่ องจากการควบคุ มงานก่อสร้างเทศบาลตาบลนางแล ส่ วนใหญ่เป็ นงาน
ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่ งไม่ได้ใช้วสั ดุสิ้นเปลือง และเครื่ องมือที่หลากหลาย จึงทาให้เกิด
การทุจริ ตในด้านทรัพยากรได้ยาก แต่การดาเนิ นงานในบางขั้นตอนอาจมี ความล่าช้า เนื่ องจาก
ผูป้ ฏิ บ ัติง านควบคุ ม งานก่ อสร้ า งที่ มี อย่า งจ ากัด จาเป็ นต้องรั บ ผิด ชอบหน้า ที่ ดูแ ล ควบคุ ม งาน
ก่อสร้างหลายโครงการ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อระยะเวลา และคุณภาพของงานก่อสร้างได้
2. ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไขปั ญหาของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่ อสร้ าง
และคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินงานก่ อสร้ างสาธารณะของเทศบาลตาบลนางแล
2.1 หลักนิติธรรม ปั ญหา คือ ระเบียบ กฎหมายที่คลุมเครื อ ทาให้การดาเนิ นงานล่าช้า
และผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ น หรื อผูน้ าชุ มชน ยังไม่มีความ
เข้า ใจในเรื่ อ งของกฎหมาย และข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น งานโครงการก่ อ สร้ า ง
จาเป็ นต้องพึ่งพาผูป้ ฏิ บ ัติงานของเทศบาลตาบลนางแลมาให้คาชี้ แนะ แนวทางแก้ไขปั ญหา คื อ
ควรมีการอธิ บายถึงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ แก่ประชาชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
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2.2 หลักคุ ณธรรม ปั ญหา คื อ การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการ หรื อการยกเลิ ก
โครงการจากผูบ้ ริ หารในหน่วยงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ซึ่ งส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน และการให้บริ การอย่างทัว่ ถึ งตามหลักคุ ณธรรม
แนวทางแก้ไขปั ญหา คือ ควรมีปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรื อวิธีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรื อการยกเลิ กโครงการในรู ปแบบของคณะกรรมการที่ มาจากผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุ กกลุ่ม และ
วิเคราะห์ภาระงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพิ่มจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานให้เพียงพอ ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร
หรื อกาหนดบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานให้ชดั เจน
2.3 หลัก การมี ส่ วนร่ วม ปั ญหา คื อ จานวนงบประมาณในการดาเนิ นงานที่ มีจากัด
ซึ่ งส่ งผลกระทบในด้านงบประมาณในการจัดกิ จกรรมหรื อเวที เพื่อสร้ างการมี ส่ วนร่ วมในการ
ดาเนิ นงานก่อสร้ างของประชาชน และคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นขาดความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานก่อสร้ าง แนวทางแก้ไขปั ญหา แนวทางแก้ไขปั ญหา คือ ควรมีการนาหลัก
ธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่ วมมาใช้ในการดาเนิ นงานก่อสร้างอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการกาหนด
เป็ นนโยบายให้ชดั เจน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับรายละเอียดของโครงการก่อสร้ างให้
สาธารณชนได้รับทราบมากขึ้น และจัดอบรมให้ความรู ้ แก่คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ น หรื อ
ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งในการด าเนิ น งานควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง หรื อ การตรวจงานโครงการ และเปิ ดให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน
2.4 หลักความคุ ม้ ค่า ปั ญหา คือ แผนงาน และช่ วงเวลาในการควบคุ มงานก่อสร้ าง
บางโครงการไม่ชดั เจน บางโครงการมี ระยะเวลาการก่อสร้ างที่ จากัด ต้องเร่ งดาเนิ นการให้เสร็ จ
อย่างรวดเร็ ว และขาดการประสานความร่ วมมือระหว่างเทศบาลตาบลนางแล กับหน่วยงานภายนอก
แนวทางแก้ไขปั ญหา คื อ ควรวางแผน กาหนดระยะเวลา และจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
วางแผนการก่อสร้างให้ชดั เจน และเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
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อภิปรายผลการศึกษา
1. ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่ อสร้ าง และคณะกรรมการประชาคม
หมู่บ้านต่ อการดาเนินงานก่ อสร้ างภายใต้ หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนางแล
ผูป้ ฏิ บตั ิงานในการควบคุ มงานก่ อสร้ าง ประกอบด้วย สมาชิ กสภาเทศบาล ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง และผูป้ ฏิบตั ิงานตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับชานาญงาน
ซึ่ งมีประสบการณ์ ในการควบคุ มงานก่อสร้ าง 11 – 15 ปี และคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ น
เทศบาลตาบลนางแล ประกอบด้วย ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น และคณะกรรมการหมู่บา้ นจาก
ทุกหมู่บา้ นในตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากวัต ถุ ป ระสงค์ข ้อที่ 1. เพื่ อ ศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นของผูป้ ฏิ บ ัติงานในการ
ควบคุ มงานก่ อสร้ า งและคณะกรรมการประชาคมหมู่ บา้ นต่อการดาเนิ นงานก่ อสร้ า งสาธารณะ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนางแล ผลการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนิ น งานก่อสร้ างภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนางแลในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
และสามารถอภิปรายเป็ นรายด้าน ดังนี้
1.1 หลักนิ ติธรรม คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใสตามกฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม เนื่องจากเป็ นระเบียบ และข้อบังคับที่จาเป็ นต้องถือปฏิบตั ิ เป็ นไปได้วา่ เทศบาลตาบลนาง
แลได้ยึดถื อหลักและปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องอย่างถู กต้อง เป็ นธรรม และเป็ นที่
ยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ รเมธ ทองด้วง (2556) ที่พบว่า องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโพธิ์ ทอง ได้มีการยึดหลักกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ และ
เป็ นธรรม เป็ นที่ ยอมรั บของสังคม และสังคมจะยินยอมพร้ อมใจปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมาย
1.2 หลักคุณธรรม คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ดี ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็ นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปตามประเภท
ของโครงการ ระดับความชานาญและประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน และลักษณะการปฏิบตั ิงาน
ของผูร้ ับจ้างโครงการ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมในทุกหมู่บา้ น และล่าช้า เนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพระปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (2554) ที่พบว่า บุคลากรและประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ ส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับ
แตกต่างกัน กล่ าวคือ ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กและพนักงานของเทศบาลไม่มีมนุ ษยสัมพันธ์ ไม่มีความ
สุ ภาพอ่ อนโยนและมี ไ มตรี พร้ อมให้บ ริ การ และการบริ หารงานของเทศบาลไม่ ค่ อยได้รับ การ
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ยอมรับจากประชาชน อาจเป็ นไปได้ว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตาบล
นางแลส่ วนใหญ่ มีปฏิบตั ิหน้าที่ ในการควบคุ มงานก่อสร้ างเฉลี่ ย 11 – 15 ปี ทาให้มีการสร้ าง
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูน้ าชุมชน และประชาชนในชุ มชนมาเป็ นระยะเวลานาน ร่ วมทั้งการให้ความร่ วมมือ
และให้ความสะดวกแก่ ผูน้ าชุ มชน และคณะกรรมการหมู่บา้ นเป็ นอย่างดี ม าโดยตลอด แต่ท้ งั นี้
เทศบาลตาบลนางแล ควรมีการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานในแต่ละตาแหน่ง จานวนผลงาน
ติดตามและประเมินผล ตลอดจนเผยแพร่ ผลการดาเนิ นงานแก่สาธารณชนเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ น
การป้ องกันการร้องเรี ยนการปฏิบตั ิงานผูป้ ฏิบตั ิงาน
1.3 หลักความโปร่ งใส คือ ผูป้ ฏิ บตั ิงานในการควบคุ มงานก่อสร้างปฏิบตั ิงานด้วย
ความโปร่ งใสทุกโครงการ โดยมีการประกาศเผยแพร่ การจัดซื้ อจัดจ้างทุกโครงการทางเว็บไซต์
เนื่ องจากต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม และข้อบังคับของสานักตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งได้มีการรายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการ
ที่ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ ง สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพระปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (2554) ที่มี
ทัศนะว่า ผูบ้ ริ หารเทศบาลให้ความสาคัญในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งเน้นความ
เป็ นธรรมตามระเบียบของทางราชการ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของเทศบาลเคารพกฎ ระเบียบ และ
กฎหมาย บริ หารงานตามหลักนิ ติธรรม และความโปร่ งใสนี้ สร้างความเป็ นระเบียบวินยั ให้เกิดขึ้น
ในองค์กร
นอกจากนี้ ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้ความเห็ นว่า ประชาชนสามารถ
เข้า ถึ ง ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การควบคุ ม งานก่ อสร้ า งได้ท างเว็บ ไซต์ข องเทศบาลตาบลนางแล และ
เอกสารรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี สามารถความเชื่ อมัน่ ให้กบั ประชาชนว่าทางเทศบาล
ตาบลนางแลนั้น มีการทางานที่มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่ งแตกต่างจาก
ความคิดเห็ นของคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นเทศบาลตาบลนางแลที่ ให้ความเห็ นว่า มี การ
เปิ ดเผยข้อมูล/บทบาท/ภารกิ จ เกี่ ยวกับการควบคุ มงานก่อสร้ างของเทศบาลตาบลนางแล เฉพาะ
บุคคลบางกลุ่ม ซึ่ งการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างยังไม่เป็ นสาธารณะ หากประชาชน
ต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว จะต้องทาเรื่ องขอข้อมูลจากสานักงานเทศบาลตาบลนางแล สอบถาม
จากผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานในการควบคุ มงานก่ อสร้ าง หรื อสอบถามจากที่ ประชุ ม ประชาคมหมู่ บา้ น อาจ
เป็ นไปได้วา่ ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างที่เทศบาลตาบลนางแลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลนางแล หรื อเอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี เป็ นข้อมูลใน
ลักษณะแผนงานและผลการดาเนิ นงานกว้าง ๆ ไม่ลงลึกถึงรายละเอียด และขั้นตอนในแต่ละโครงการ
เนื่องจากข้อมูลมีจานวนมาก ซึ่งหากประชาชนต้องการทราบทราบข้อมูลดังกล่าว จะต้องทาเรื่ องขอ
ข้อมูลจากสานักงานเทศบาลตาบลนางแล จากผูป้ ฏิ บตั ิงานในการควบคุ มงานก่อสร้ าง หรื อจากที่
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ประชุมประชาคมหมู่บา้ น ดังนั้น เทศบาลควรมีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
เกี่ ยวกับรายละเอียดของโครงการ ให้เห็ นถึ งกระบวนการ และขั้นตอนในการควบคุ มงานก่อสร้ าง
และให้เป็ นสาธารณะมากยิง่ ขึ้น
1.4 หลักการมีส่วนร่ วม คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้ความสาคัญกับ
การมี ส่วนร่ วมของประชาชน โดยการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อแผนงานการดาเนิ นโครงการก่อสร้าง เมื่อเทศบาลตาบลนางแลจะดาเนินการ
จัดทาแผนประจาปี ผ่านที่ประชุ มประชาคมหมู่บา้ น และขอประชามติในการเลื อกโครงการที่จะ
ดาเนิ นการ จะมี เฉพาะกรรมการประชาคม หรื อตัวแทนของแต่ละหมู่บ ้าน แต่ อาจจะไม่ใช่ ผูร้ ั บ
ผลประโยชน์โดยตรง ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของบุญฤทธิ์ เกตุจานงค์ (2550) ที่มีขอ้ สังเกตว่า
ประชาชนในแต่ละชุมชนมักจะให้ประธานชุมชน เป็ นคนทาหน้าที่แทน หรื อเป็ นคนติดต่อเทศบาล
รายงานถึงความต้องการของประชาชนในชุ มชน นอกจากนี้ แล้ว ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นโดยตรงที่สานักงานเทศบาลตาบลนางแล
การแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศ และตูร้ ้องเรี ยนร้องทุกข์ เป็ นต้น
ขั้นตอนการควบคุ มโครงการก่ อสร้ าง เปิ ดโอกาสให้เฉพาะคณะกรรมการประชาคม
หมู่บา้ นบางราย เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานควบคุมงานก่อสร้ างเท่านั้น และในขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลนางแล ไม่ได้เปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้า มามี ส่ วนร่ วม เนื่ องจากเป็ นหน้าที่ของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานในการควบคุ มงานก่ อสร้ า ง
เนื่องจากเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างเท่านั้น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม และรายงานผลการดาเนิ นโครงการ เพื่อเผยแพร่ ต่อ
ประชาชนทราบ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปาลสิ ฌาล์ ธี รัฐฌานล์ (2550) ที่พบว่า พนักงาน
เทศบาลตาบลสาโรงเหนื อมีความเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลในด้านการมีส่วน
ร่ วม เรื่ องการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมประเมินผลการดาเนิ นงานของ
เทศบาลมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น เทศบาลตาบลนางแล ควรกาหนดนโยบายเพิ่มโอกาสการมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานก่ อสร้ างแก่ ประชาชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะในขั้นตอนการ
จัดท าหรื อวางแผนการควบคุ ม งานก่ อสร้ า ง และกระบวนการติดตามผลและประเมิ นผลการ
ดาเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง
1.5 หลักความรับผิดชอบ คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้างจะแสดงความ
รับผิดชอบตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการแสดงผลการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ที่เป็ นไปตามแบบรู ปรายการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด หรื อในกรณี ที่มี
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และมีประชาชนมาร้องเรี ยน รวมทั้งมีการติดตามผล
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การดาเนินโครงการด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพระปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (2554) ที่พบว่า การ
บริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลตามหลักธรรมาภิบาลในหลักความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ การปฏิ บ ตั ิ ง านของเจ้าหน้าที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลคานึ ง ถึ งความรั บผิดชอบต่ อ
สังคม รองลงมา คือ การนาโครงการ กิจกรรม หรื อแผนงานที่แถลงไว้ไปดาเนิ นการให้เห็นเป็ น
รู ปธรรมตามที่กาหนดไว้ เทศบาลเอาใจใส่ ต่อปั ญหาของประชาชนและชุ มชน เทศบาลจัดให้มีการ
บริ การสาธารณะอย่างมีคุณภาพและทัว่ ถึงทุกชุ มชน การให้บริ การต่าง ๆ ของเทศบาลให้ดว้ ยความ
รับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของชุ มชน เจ้าหน้าที่ เทศบาลมี ความรั บผิ ดชอบต่ อการ
ปฏิ บตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นและพร้ อมที่จะแก้ไข และผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลมีความกล้าหาญพร้อมที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
1.6 หลักความคุ ม้ ค่า คือ ผูป้ ฏิ บตั ิงานปฏิ บตั ิ งานควบคุ มงานก่ อสร้ างโดยการใช้
ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เนื่ องจากการควบคุมงานก่อสร้างเทศบาลตาบล
นางแลส่ วนใหญ่เป็ นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่ งไม่ได้ใช้วสั ดุสิ้นเปลือง และเครื่ องมือที่
หลากหลาย จึ ง ทาให้เ กิ ด การทุ จ ริ ต ในด้า นทรั พ ยากรได้ย าก สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจ ยั ของ
พระมหาชิ นวัฒน์ ธมฺ มเสฏโฐ (2557) ที่ พบว่า การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองสามพราน อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านหลักความคุ ม้ ค่าอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าทางเทศบาลสามารถบริ หารงานในเรื่ องของทรัพยากรได้มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับที่ถือว่า
มากพอสมควร แต่การดาเนินงานในบางขั้นตอนอาจมีความล่าช้า เนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิงานควบคุมงาน
ก่อสร้างที่มีอย่างจากัด จาเป็ นต้องรับผิดชอบหน้าที่ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบต่อระยะเวลา และคุ ณภาพของงานก่อสร้ างได้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ รเมธ
ทองด้วง (2556) ที่ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่ วนตาบลยึดมัน่ หลักคุณธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่ องจาก พนักงานส่ วนตาบลอาจจะปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนไม่ท วั่ ถึ ง อาจทาให้ประชาชนมองว่าพนักงานบกพร่ องต่อหน้า ที่ และคณะกรรมการ
ประชาคมหมู่บา้ นเทศบาลตาบลนางแล ให้ความเห็นว่า โครงการก่อสร้างบางโครงการอาจไม่คุม้ ค่า
เนื่องจากเป็ นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านเป็ นบางกลุ่ม และในด้านการจัดการบางโครงการ
ไม่เป็ นไปตามลาดับขั้นตอน หรื อความเหมาะสมของงาน
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2. ปัญหาและความต้ องการของคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินงานก่ อสร้ าง
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษายังได้กาหนดวัตถุ ประสงค์ของการศึกษา ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปั ญหาและ
ความต้องการของคณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นในการดาเนิ นงานก่อสร้างภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลนาง ซึ่ งส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา และให้ขอ้ เสนอแนะว่า (1) ระเบียบ
และข้อ บัง คับ ทางกฎหมายที่ ค ลุ ม เครื อ ไม่ ชัด เจน ท าให้ ก ารด าเนิ น งานล่ า ช้า ประชาชนและ
ผูใ้ หญ่บ า้ น ผูช้ ่ ว ยผูใ้ หญ่บ า้ น คณะกรรมการประชาคมหมู่บ า้ น หรื อผูน้ าชุ มชน ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่ องของกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการบริ หารงานโครงการก่อสร้ าง
จาเป็ นต้องพึ่งพาผูป้ ฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลนางแลมาให้คาชี้ แนะ จึงควรมีการอธิ บายถึงกฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ แก่ประชาชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
บุญฤทธิ์ เกตุจานงค์ (2550) ที่พบว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของเทศบาล
นครนนทบุ รี ยัง ล้า สมัย ไม่ ท นั ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ท าให้เกิ ดความล่ า ช้า ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ประชาชน
นายทุ นบางกลุ่ ม ที่ เสี ย ผลประโยชน์ ออกมาเรี ย กร้ อ งท าการประท้ว ง ซึ่ ง ท าให้ภ าพที่ ออกไปสู่
สาธารณชนนั้น มองว่าเทศบาลไม่ได้ให้ความเป็ นธรรม (2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรื อยกเลิกโครงการจากผูม้ ีอานาจ และผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุมงานก่อสร้ างไม่เพียงพอ จึงควร
ควรมีปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรื อวิธีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรื อการยกเลิกโครงการใน
รู ป แบบของคณะกรรมการที่ ม าจากผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม และวิ เ คราะห์ ภ าระงานของ
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน เพิ่มจานวนผูป้ ฏิ บตั ิงานให้เพียงพอ ปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กร หรื อกาหนดบทบาท
หน้าที่ข องผูป้ ฏิบตั ิงานให้ชดั เจน สอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะแนวทางการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของพระไพฑูรย์ รตนิ โก (2556) ที่ เสนอแนะว่า ควรมีการจัดระบบงานและข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เปิ ดโอกาสให้ประชาชนรับรู ้เพื่อเสนอความเห็ น
ในการตัดสิ นใจปัญหาสาคัญ และมีส่วนร่ วมทุกมิติ (3) คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารงานก่อสร้าง ทาให้การมีส่วนร่ วมในกระบวนการต่าง ๆ น้อยกว่าที่
ควรจะเป็ น ควรมี การจัด อบรมให้ค วามรู ้ แก่ ค ณะกรรมการประชาคมหมู่ บา้ นหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานควบคุมงานก่อสร้าง หรื อการตรวจงานโครงการ และเปิ ดให้ประชาชนทุก
กลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของพระมหา
ชินวัฒน์ ธมฺ มเสฏโฐ (2557) เกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิ บาลของเทศบาลเมืองสามพราน ที่ พบว่า เทศบาลเมืองสามพราน ควรมี การประชุ ม
ปรึ กษาหารื อกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และยังเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ประชาชน
ว่า ทางเทศบาลนั้น มีก ารทางานที่โปร่ ง ใส สามารถให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน และ
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(4) บางโครงการมีระยะเวลาการก่อสร้างที่จากัด ต้องเร่ งดาเนินการให้เสร็ จอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อคุณภาพของงานได้ ควรจัดลาดับความสาคัญของโครงการ วางแผนการก่อสร้างให้ชดั เจน และ
เหมาะสม และอาจสร้างร่ วมมือกับเทศบาลอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ หรื อเอกชน ในการพัฒนาระบบ
กระบวนการบริ หารงานโครงการที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของบุญฤทธิ์ เกตุจานงค์
(2550) ที่พบว่า ส่ วนราชการต่าง ๆ ต้องมีการบูรณาการในลักษณะประสานความร่ วมมือ โดยมอง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นสาคัญ
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ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ด้านนิติธรรม เทศบาลตาบลนางแล/ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการอบรม ให้ความรู ้
ในเรื่ องกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องแก่ประชาชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องอย่างชัดเจน
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู ้ ความเข้าใจที่ชดั เจน จึงไม่สามารถตรวจสอบการดาเนิ นงานหรื อ
เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายของเทศบาลตาบลนางแล/ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่ควร
2. ด้านคุณธรรม เทศบาลตาบลนางแล ควรมีการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
ตาแหน่ง จานวนผลงาน ติดตามและรายงานผลทุกปี เพื่อเป็ นการป้ องกันการร้องเรี ยนการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านความโปร่ งใส เทศบาลตาบลนางแล/ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุ งการเปิ ดเผย
ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ กระบวนการ และขั้นตอนในการ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็ นสาธารณะมากยิง่ ขึ้น และให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ประชาชน
ในทุกกลุ่ม
4. ด้านการมี ส่วนร่ วม เทศบาลตาบลนางแล/ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ ยวข้อง ควรมีการกาหนด
นโยบายเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานก่อสร้างแก่ประชาชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดทาหรื อวางแผนการควบคุ มงานก่อสร้าง และกระบวนการติดตามผล
และประเมินผลการดาเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง
5. ด้านความรับผิดชอบ เทศบาลตาบลนางแล ควรจัดฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้มากขึ้น
6. ด้านความคุ ม้ ค่า ในการดาเนิ นโครงการก่อสร้ าง เทศบาลตาบลนางแล/ผูป้ ฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้อง ควรมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ หรื อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็ นหลัก ซึ่ งโครงการ
ที่จะดาเนินการต้องมีความคุม้ ค่า ทั้งด้านต้นทุน ด้านเวลา และการใช้ประโยชน์ โดยอาจสร้างความ
ร่ วมมือกับเทศบาลอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ หรื อเอกชน ในการพัฒนาระบบกระบวนการดาเนิ นงาน
โครงการที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ หรื อความพึงพอใจของประชาชนหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ต่อการโครงการก่อสร้ างของหน่ วยงาน เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในกระบวนการวางแผนได้
อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะทาให้ประชากรในชุ มชนมีความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์จากโครงการ
มากที่สุด
2. ควรศึกษาวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาหรื อข้อจากัดในการดาเนินการที่ไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
3. ควรศึกษาปั ญหาในการดาเนิ นงานก่อสร้ างภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากประชาชนในแต่ละชุมชน
4. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการดาเนิ นงานก่ อสร้ า งของเทศบาล กับ องค์ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชนอื่น ๆ (Benchmarking) เพื่อให้ได้วิธีการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ (Best Practices) และแนวทาง
การพัฒนาการดาเนินงานก่อสร้างให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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