การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

แนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานของเทศบาลรังกาใหญ่
อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
The Budget Allocation for Infrastructure in Rungkayai Sup- District Administrative
Organization , Phimai District, Nakhon ratchasima Province
ยงยุทธ ศรีจันทร์ 1
Yongyut Saichan1

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบเชิงลึกและแบบสอบถามซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ แก่
กลุม่ บุคลากรภายในเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ จํานวน 10 คนและกลุม่ ผู้รับบริ การในเขตเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
จํานวน 60 คน
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานให้ มีประสิทธิภาพ
ได้ แก่ 1) บุคลากรควรได้ รับการส่งเสริ มให้ ได้ รับการฝึ กอบรมสัมมนา 2) เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การให้
ความรู้ ความเข้ าใจแก่ประชาชนให้ มากยิ่งขึน้ 3) การจัดสรรงบประมาณในลักษณะที่เป็ นโควต้ าหมู่บ้าน ถื่อว่า
เหมาะสมดีแล้ ว เพราะเป็ นการกระจายอํานาจในการบริ หารงบประมาณ สําหรั บโครงการที่ เกิ นศักยภาพ 4)
ผู้บริ หารมีนโยบายให้ จัดทําโครงการเพื่อขอรั บการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องมา
ดําเนินการพัฒนาท้ องถิ่นต่อไป

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the process and the budget allocation for
infrastructure development of Rungkayai Sub-district. The primary data collected by surveying from
participants and secondary data studied from related literature. The samples were 10 staff from
Rungkayai Sub-district Administration Organization and 50 customers. The findings were: 1) Staff
should get support to attend training and seminar, 2) The organization should make more public
relations to promote better understanding among people, 3) The quota budget allocation for village is
appropriate practice because it was the decentralization of budget allocation management through
community for the project with outstanding capacity, 4) The administration should maintain a policy of
projects development in order to be ready to request budget allocation from related government
sector to develop the community.
Keywords: Development of Budget Allocation
E-mail address: yoyu_sai@hotmail.com
1
1

นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการปกครองท้ องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Department of Public Administration in Local Government, College of Local Administrstion, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002

2033

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

คํานํา
การจัด สรรงบประมาณของเทศบาลตํ าบลรั ง กาใหญ่ มีลัก ษณะที่ เป็ นการให้ โควต้ าเพื่ อการพัฒ นา
หมูบ่ ้ านทัง้ 20 หมูบ่ ้ าน ปี ละเท่าๆกัน โดยไม่ใช้ หลักเกณฑ์ลกั ษณะขนาดพื ้นที่ของจํานวนประชากร สภาพปั ญหา
หรื อความต้ องการของหมู่บ้านมาพิจารณาในการจัดสรร ทําให้ งบประมาณที่ถูกจัดสรรให้ บางหมู่บ้านยังไม่ตรง
กับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นและได้ รับการแก้ ไขแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น หมู่ที่ 10 บ้ านนิคมพัฒนาและหมู่ที่ 11
บ้ านนิคมสามัคคี มีประชากรรวมกัน 1,393 คนจํานวน 470 ครัวเรื อน มีพื ้นที่ประมาณ 1,840 ไร่ ซึง่ มีพื ้นที่มาก
เป็ นอันดับหนึง่ ของตําบล พื ้นที่สว่ นใหญ่ทําการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน เช่น มันสําปะหลัง อ้ อย ยางพารา เป็ นต้ น
แต่ปัญหาที่เกิดของทังสองหมู
้
บ่ ้ านคือ เรื่ องขาดแคลนนํ ้าสําหรับอุปโภค บริ โภค ไม่ได้ รับนํ ้าอย่างทัว่ ถึงกัน ปั ญหา
ดังกล่าวปั จจุบันยังไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างจริ งจัง เนื่องจากงบประมาณที่ได้ รับการไม่เพียงพอต่อโครงการที่ มี
ขนาดใหญ่ ซึง่ ต้ องใช้ เงินงบประมาณสูงกว่าที่ได้ รับ
การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ทํ าการศึก ษาถึ ง กระบวนการและแนวทางการพัฒ นาการจัด สรร
งบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบพบ
มาและสภาพที่เป็ นอยู่ ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั มา ให้ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าด้ านการใช้ จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน อีกทังมี
้ ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพปั ญหา ความเดือน
ร้ อนหรื อความต้ องการของท้ องถิ่นให้ มากที่สดุ

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ของเทศบาลตําบล
รังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในแนวทางพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เครื่ องมือและวิธีการศึกษา
ผู้ศกึ ษาทําการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างผู้บริ หาร,บุคลากรของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
ที่ทําหน้ าที่บริ หารงานและปฏิบตั ิงานหน้ าที่เกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ
10 คนและกลุม่ ผู้รับบริ การที่ได้ รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาท้ องถิ่นด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและมีส่วนร่ วม
ในการเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ รวม
60 คน โดยการลงพื ้นที่ทําการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้ อมูลในชุมชน ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 ถึง เดือน
สิงหาคม 2555 รวบรวมข้ อมูลเชิงเนือ้ หา และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยอาศัย
แนวคิดเกี่ ย วกับ การปกครองท้ องถิ่ น ความสําคัญของแผนพัฒ นาสามปี แนวคิด ในการจัด และการบริ หาร
งบประมาณภาครั ฐ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว ม นโยบายการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลที่ผ้ ูวิจัยได้ ทาํ การสัมภาษณ์ และสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง

พบว่าแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ให้ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าด้ านการบริ หารการใช้ จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ทําให้
ประชาชนได้ รับประโยชน์สงู สุดจากโครงการ มีคณ
ุ ภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น ผลการศึกษาที่ได้ มีดงั นี ้
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดพัฒนาท้ องถิ่ น จํ านวน 20 คน โดยมีนายกเทศมนตรี
เป็ นประธาน รองนายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากภาคราชการและรั ฐวิสาหกิ จ
ผู้แทนจากภาคประชาชน เป็ นกรรมการ มีปลัดเทศบาลเป็ นกรรมการและเลขานุการ และมีหวั หน้ าสํานักปลัด เป็ น
ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ มาประชุมร่ วมกันเพื่อกํ าหนดประเด็นหลักในการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น โดยมีการประชุมประชาคมเป็ นประจําทุกต้ นปี งบประมาณ มา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
และทําหนังสือเชิญคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตังบุ
้ คลากรภายในสํานักงานเทศบาลจํานวน 9 คน มีปลัดเทศบาล
เป็ นประธาน มีผ้ ูอํานวยการกอง หัวหน้ ากองและประชาคมหมู่บ้าน เป็ นกรรมการ มีหัวหน้ าสํานักปลัดเป็ น
กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน เป็ นผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ มีการ
ประชุมรวบรวมประเด็น หลักการพัฒนาปั ญ หา ความต้ องการในการพัฒนาท้ องถิ่ น ด้ านต่างๆตามนโยบาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิ จของผู้บริ หาร แล้ วนําข้ อมูล มาจัดทําร่ างแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้ องถิ่นเพื่อรับทราบ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี มีการนําผลการ
ประชุมเสนอผู้บริ หารท้ องถิ่นให้ ความเห็นชอบ ผู้บริ หารท้ องถิ่นพิจารณาและลงนามอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี
ในประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี และได้ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนได้ รับทราบโดยทัว่ ถึงกัน เทศบาลมีการ
แต่งตังคณะกรรมการตรวจติ
้
ดตาม และประเมินผลการใช้ แผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบการใช้ แผนพัฒนาสามปี
จํานวน 11 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อํานวยการกองและหัวหน้ ากองเป็ นกรรมการ
การจัดทําเทศบัญญัติ
มีเจ้ าหน้ าที่เทศบาลที่มีหน้ ารับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําเทศบัญญัติตําบล จัดทําบัญทึกเหตุผลการ
จัดทํ าเทศบัญญัติตําบลเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อลงนามอนุมัติ มีการออกคําสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการยกร่ าง
พิจารณาจัดทําเทศบัญญัติตําบล มีการทําหนังสือเชิญผู้มีสว่ นได้ เสียและประชาชนหรื อผู้ที่มีผลกระทบ และมีการ
ประชุมพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ เพื่อเสนอร่ างเทศบัญญัติต่อนายกเทศมนตรี ลงนาม นายกเทศมนตรี ลงนามใน
เทศบัญญัติตําบลแล้ ว จัดประชุมสภาเทศบาลตําบลให้ ความเห็นชอบในเทศบัญญัติ เทศบาลได้ ทําหนังสือส่ง
เทศบัญญัติตําบลอําเภอได้ ตรวจสอบและลงนามให้ ความเห็นชอบ เมื่อผ่านการเห็นชอบจากนายอําเภอพิมาย
แล้ ว อําเภอจึงส่งกลับ เทศบาลมีการประกาศใช้ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และทําหนังสือส่งสําเนา
เทศบัญญัติกลับอําเภอพิมาย
การดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
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หลังจากเทศบาลได้ ประกาศใช้ เทศบัญญัติตําบลแล้ ว เจ้ าหน้ าที่กองช่างจัดทําบันทึกขออนุมตั ิจดั ซื ้อจัด
จ้ างตามโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติเสนอต่อนายเทศมนตรี เพื่ออนุมตั ิ มีการจัดทําคําสัง่ แต่งตังชุ
้ ดต่างๆ
ได้ แก่ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการรั บซอง เปิ ดซอง คณะกรรมการตรวจรับการซื ้อ การจ้ าง
จากนัน้ จัดส่งเอกสารโครงการให้ กองคลังจัดทําประกาศจัดซื ้อจัดจ้ าง เมื่อได้ ผ้ รู ั บจ้ างแล้ ว เทศบาลจึงมีหนังสือ
แจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างเข้ าทําสัญญาและเข้ าดําเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจ้ างจนครบถ้ วน เมื่องานถูกต้ องและ
ครบถ้ วน มีคณะกรรมการทําการตรวจรั บงานจ้ าง และลงนามในใบตรวจรั บ เจ้ าหน้ าที่กองช่างจัดทําเอกสาร
ส่งไปยังกองคลังเพื่อทําการเบิกจ่ายให้ ผ้ รู ับจ้ างต่อไป
การติดตามและประเมินผล
หลังจากที่โครงการต่างๆในเทศบัญญัติได้ ดําเนินการไปแล้ วหนึง่ ปี เทศบาลมีการแต่งตังแต่
้ งตัง้
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามผลการใช้ ประโยชน์ของโครงการจากประชาชน ว่าได้ รับ
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย ได้ มาตรฐาน หรื อไม่ ถ้ าโครงการไหนที่อยู่ในช่วงการรั บประกันผลงาน
เทศบาลจะมีการทําหนังสือแจ้ งไปยังผู้รับจ้ างให้ เข้ ามาดําเนินการแก้ ไขทันที แต่ถ้าไม่อยู่ในช่วงการรั บประกัน
ผลงาน เทศบาลมีการตังงบประมาณในเทศบั
้
ญญัติเพื่อซ่อมบํารุ งรักษาทุกปี และมีการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อทราบทุกโครงการ
ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ
จากผลการศึกษาที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารท้ องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองและ
หัวหน้ ากองทุกกองพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่มีดงั นี ้
1.ภายใต้ งบประมาณที่ถกู จัดสรรให้ หมูบ่ ้ านละเท่าๆกันและจํากัด ทําให้ การดําเนินโครงการบางโครงการเมื่อ
ได้ ดําเนินการไปแล้ วไม่สามารถสิ ้นสุดโครงการตามสภาพพื ้นที่จริ ง จึงไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างจริ งจังและ
เกิดประโยชน์น้อยที่สดุ
2.ประชาชนขาดความสนใจในการเข้ าร่ วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอโครงการที่เป็ นความเดือดร้ อน
และปั ญหาของตนเอง ทําให้ โครงการแต่ละโครงการที่ ถูกเสนอไม่ตรงกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้ จริ ง
3.ขนาดของพื ้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลรั งกาใหญ่มีมากกว่างบประมาณที่ได้ รับทําให้ การพัฒนาใน
บางพื ้นที่ไม่ทวั่ ถึง
4.ความเหลื่อมลํ ้าด้ านความต้ องการงบประมาณของบางหมูบ่ ้ านที่มีพื ้นที่มากแตกต่างกันในการแก้ ไขปั ญหา
ของตนเองให้ เจริ ญก้ าวหน้ าทัดเทียมกับหมูบ่ ้ านอื่นๆ
5.การประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารมีน้อย ทําให้ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ ไม่เห็นความสําคัญของประโยชน์ที่จะได้ รับ
ของตนเอง
6.ระบบงานความรับผิดชอบภายในไม่ชดั เจนเช่น ระบบเอกสาร หน้ าที่รับผิดชอบของบุคลากร ระบบควบคุม
หน่วยงาน ปริ มาณงาน แผนปฏิบตั ิงานและคุณภาพของงาน
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7.เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบแต่ละขันตอนของกระบวนการจั
้
ดสรรงบประมาณขาดความรู้ ประสบการณ์ ใหม่ๆ ทํา
ให้ เกิดความล้ าช้ าและผิดพลาดอยู่เสมอ
8.จํานวนบุคลากรยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกระบวนการจัดสรรงบประมาณ

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
โครงสร้ างพื ้นฐาน ตามที่กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรี ได้
แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน จัดระบบ
จราจรในชุมชน ปรับปรุ งระบบคมนาคม เช่น ถนน ทางเท้ า ทางระบายนํ ้า ให้ ได้ มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื ้นที่
จัดระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้ สามารถเข้ าถึงแหล่งที่ พักอาศัยได้ อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในเขต
เทศบาล จัดหาพัฒนาแหล่งนํ ้า ทังทางด้
้
านการอุปโภค บริ โภค และด้ านการเกษตรให้ เพียงพอ
แนวทางในการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานของเทศบาลตําบลรั งกาใหญ่
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คือ การบริ หารงานบุคคลในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ มีประสิทธิ ภาพ ส่งเสริ มการ
สร้ างความรู้ และประสบการณ์อย่างสมํ่าเสมอ รวมไปถึงการมีสว่ นร่ วมของภาคประชาชน สอดคล้ องกับสํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย
(2546) ได้ ระบุว่า การมีส่วนร่ วม คือ การที่ประชาชนหรื อชุมชนสามารถเข้ าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการ
กํ าหนด นโยบายพัฒนาท้ องถิ่ น และมีส่วนร่ วมในการรั บประโยชน์ จากบริ การ รวมทัง้ มีส่วนใน การควบคุม
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้ องถิ่น โดยการมีส่วนร่ วมในลักษณะที่เป็ นกระบวนการของการพัฒนา ให้
ประชาชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดโครงการ ได้ แก่ การร่ วมกันค้ นหาปั ญหา การวางแผน
การดัดสินใจ การระดมทรั พยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริ หารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทัง้ รั บ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากโครงการ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ โครงสร้ างพื ้นฐาน ตามที่กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรี ได้ แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ อง นโยบายสังคมและการมีสว่ นร่ วมของประชาชน เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สร้ างความมั่นคงและปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สินของประชาชน สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ ตัง้ แต่ระดับ
บุคคลากร ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทํางาน ด้ วยการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้ อง แก้ ปัญหา
อบายมุข สิ่งเสพติด อาชญากรรม และภัยพิ บัติต่างๆ โดยวางระบบกํ าหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไขอย่าง
ต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ ประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการทํากิจกรรม

สรุ ป

ควรเพิ่มความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานของ
เทศบาลตํ า บลรั ง กาใหญ่ อํ า เภอพิ ม าย จั ง หวัด นครราชสี ม า ได้ แก่ อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ เพิ่ ม ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ใ นการฝึ กปฏิ บั ติ จ ริ ง และการศึ ก ษาดู ง านจากเทศบาลที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการจัด สรร
งบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของเทศบาลตําบลรังกาใหญ่ อําเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2037
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การบริ หารบุคลากรเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของเทศบาลตําบลรังกา
ใหญ่ อํ าเภอพิ ม าย จังหวัดนครราชสี มา ต้ องมีก ารวางแผน จัดสรรบุคลากรให้ ต รงกับงาน มี ระบบควบคุม
ตรวจสอบให้ โปร่ งใส่
การให้ ประชาชนเข้ ามีส่วนร่ วมมากที่ สุดในการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาและความ
ต้ องการของชุมชนในการจัดสรรงบประมาณด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของเทศบาลตําบลรั งกาใหญ่ อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา โดยการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทราบถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วม ให้ ตระหนักถึง
ผลประโยชน์ที่ชมุ ชนจะได้ รับ
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