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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการก าหนดนโยบายในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ระหว่างปี 2548-2563 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบด้วย ข้อมูล เอกสาร (Documentary data) และการสัมภาษณ์ (interview) 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) จ านวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
การก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  อ าเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปี 2548-2563 มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ทั้งนี้ด้วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย 
อ านาจหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติได้ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร และ
สนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ค าส าคัญ : การก าหนดนโยบาย, นโยบายสาธารณะ, แผนพัฒนาท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนต าบล
      บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
 
 
 
 
 
 

                                                 


 บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง การก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ : พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2548-2563 
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บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็น
นิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 
3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2538 มีเนื้อที่ 56.11 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 35,068.75 ไร่ ประชากรประมาณ 
30,596 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเจริญและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
 การที่จะจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญได้นั้น มาจาก
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกของประชาชน ซึ่งย่อมเข้าใจปัญหาของคน
ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การก าหนดนโยบายที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง จะท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นมีโอกาสในการด ารงอ านาจในการบริหารท้องถิ่นยาวนานขึ้น 
 การที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้ด ารงต าแหน่งมาอย่างยาวนาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าได้สามารถแปลงนโยบายไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
น านโยบายไปปฏิบัต ิได้ผลตามเป้าประสงค์ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
ท าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง“การก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ : พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ปี 2548-2563” เพราะท าให้ทราบถึงการก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงนั้นมี
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐบาลอย่างไร และทาง
ผู้วิจัยยังคาดหวังว่าจะน าผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนะ และเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดให้มีคุณภาพในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปี 
2548-2563 
 2. เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปี 2548-2563 
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 2. ท าให้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

การที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ก าหนดนโยบายในการจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น คือการก าหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า  
การที่ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะน าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการ
ที่ไม่เลือกโครงการหรือกิจกรรมใดเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นนโยบายสาธารณะเช่นกัน ซึ่ง
การที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ตัดสินใจเลือกก าหนดนโยบายใด ๆ ปัจจัยส าคัญก็มาจากปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดคุณค่าหรือความนิยมจากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง  ๆ (บุญเกียรติ   
การะเวกพันธุ์, 2562ก, หน้า 3)  
ภาพที่ 1 แผนภาพวงจรนโยบายสาธารณะ (Public Policy Cycle) 
 
 
   
                              
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ก, หน้า 5-8) 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดบรรลุผลตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

ปัจจัยต่าง ๆ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ มี 7 ปัจจัย ได้แก่              1) 
แหล่งที่มาของนโยบาย 2) ความชัดเจนของนโยบาย 3) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 4) การสนับสนุน
นโยบาย 5) ความซับซ้อนในการบริหารงาน 6) สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ 7) การจัดสรรทรัพยากร       
(ธ ารง ธัญวงศ,์ Brever and DeLeon, อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ,์ 2562ข, หน้า 15 - 16)  

 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย ข้อ มูล

เอกสาร (Documentary data) และการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) 
จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ 

การก่อตัว
นโยบาย 

การประเมิน
นโยบาย 

การก าหนด
นโยบาย 

การตัดสิน
นโยบาย 

การน า
นโยบาย
ปฏิบัติ 
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เป็นอย่างดี ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธงและหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
 ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1.เอกสารชั้นต้น (Primary source) ไ ด้แ ก่  
นโยบายของรัฐบาล ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ นโยบายระดับจังหวัด อ าเภอ ประกาศ ค าสั่ง 
ข้อก าหนด รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 2.เอกสารชั้นรอง (Secondary source) ได้แก่ 
งานเขียน บทความ วารสารวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจยั 
 ผลการวิจัยทั้ง 4 ประเด็น  
 ประการแรก พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง 
 ยุคเริ่มต้น (ปี 2537-2546) ในช่วงเวลาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง มีการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ซึ่งประกอบไปด้วย         ซึ่ง
นายอ าเภอแต่งตั้งจากก านัน และจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่เกิน
สองคน และจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งไม่เกินสี่คน โดยให้คณะ
กรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ท าให้การก าหนดนโยบายในการ
จัดท าแผนพัฒนาในยุคเริ่มต้น อาจจะไม่ได้มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนโดยอย่างแท้จริง 
เนื่องจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง ท าให้การวางแผนนโยบายส่วนใหญ่ยังถูกก าหนดจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี และ
แผนพัฒนาประจ าปี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้แก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ 3) ยกเลิกคณะกรรมการบริหารสภาส่วนต าบลที่มาโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกมาจากสมาชิกของ
สภา ซึ่งสมาชิกสภานั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ท าให้การวางนโยบายในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเนน้ที่จะตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 ยุคที่สอง (ปี 2546-2554) ในยุคนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญขึ้น โดยได้มีการแก้ไข 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 โดยแก้ไขให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ประกอบกับมีการตราระเบียบแผนฯขึ้นมาใหม่ เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ซึ่งได้แก้ไขจาก
แผนพัฒนาห้าปีเป็นแผนพัฒนาสามปี เป็นลักษณะแผนต่อเนื่อง (Rolling Plan) จะต้องปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี และได้เพิ่มกระบวนการการประชาคมขึ้นมาท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
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จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความนิยมและคะแนนเสียงจากประชาชนในท้องถิ่น  
 ยุคที่สาม (ปี 2554-ปัจจุบัน) ในยุคนี้เริ่มต้นยังใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 มีกระบวนการใกล้เคียงกับระเบียบฯปี 2546 แต่ได้มี
การแก้ไขกระบวนการจัดท าแผนที่ส าคัญในปี 2559 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ซึ่งได้ก าหนดการ
ประชาคมและมีสัดส่วนในการประชาคมที่ชัดเจนมากขึ้น และยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากแผนสามปี 
เป็นแผนสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และต่อมาในปี 2562 ก็ได้แก้ไขเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา
ห้าปี เป็นแผนระยะกลางที่ท าครั้งเดียวและใช้ถึง 5 ปี ซึ่งเป็นผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะจัดท า
แผนจะต้องวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2561-2565 แต่เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลท าให้ความต้องการของประชาชนได้มีความเปลี่ยนแปลงไปเร็วเช่นกัน ท าให้
แผนพัฒนาที่วางแผนไว้ 5 ปี มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและกระบวนการจัดท าแผนมีความยุ่งยากมากขึ้น 
และแผนในปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับแผนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.
2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปกีลุ่มจังหวัด ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายที่ส าคัญของผู้ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผน
และผู้ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 
ง 
 
 
 
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.    
         2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(นายกฯเป็นประธาน) 

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติร่างฯ 

และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กรณีเทศบาล 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณาร่างแผนพัฒนา 
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

กรณี อบต. 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 
(ปลัด อบต.เป็นประธาน) 

จัดท าร่างแผนพัฒนา 
เพื่อเสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างต่อสภา อบต.ให้
ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิน่
จึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช ้
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 ประการที่สอง  
 ประเด็นที่ 1 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล ดังนี ้
 นโยบายรัฐบาลประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง การ
ก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนบางเสาธง ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความ
ต้องการของประชาชน โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชน โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย อ านาจหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติได้ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมไป
ถึงการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน และความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันในด้านต่าง ๆ นโยบายหลักของ
รัฐบาล 12 ด้าน คือ (เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนต าบล         
บางเสาธง) 
 ด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ได้มีนโยบายการพัฒนาสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ได้แก่ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานการปลูกพืชแบบอินทรีย์และชีวภาพ ตามโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 9 เพื่อให้เกษตรกรและผู้น าชุมชนในพื้นที่ต าบลบางเสาธงได้มีความรู้และน ามาพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรในต าบลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการท าเกษตรแบบ
ผสมผสานตามแนวพระราชด าริ เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรมีอาชีพทางเลือกใหม่ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มีนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีการด าเนินงานวันส าคัญของทาง
ราชการ การจัดงานพิธีการในวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ โครงการจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร,โครงการจัดงานพระราชพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี,โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ “5 ธันวา”,โครงการจัด
งานรัฐพิธีปิยมหาราช,โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรณุาธิคุณของทุกพระองค์ และแสดงถึงความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 ด้านที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้
มีนโยบายการพัฒนาท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรน้อย 
ในการด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเป็นพิธีกรในงานพิธีต่าง ๆ ทางศาสนาพุทธ ส าหรับ
เด็กและเยาวชนในเขตต าบลบางเสาธง,โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรม
การประกวดตกแต่งเทียน ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ส าหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนในเขตต าบลบางเสาธง เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีของท้องถิ่นให้อยู่คู่
กับสังคมไทยตลอดไป 
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 ด้านที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มี
นโยบายการพัฒนาการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของ อบต.บางเสาธง ได้แก่ เว็บไซต์ เว็บเพจ 
เฟสบุ๊ค ไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ของประเทศไทยและทั่วโลก 
 ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง ได้มีนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
ได้แก่ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เช่น การท าอาหาร การท าศิลปะหัตถกรรม 
การท าสบู่แชมพูด้วยสมุนไพรไทยให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะ
ฝีมือให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ,โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรี
ต าบลบางเสาธงและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสตรีสามารถพัฒนาต่อยอด
สินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
 ด้านที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง ได้มีนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมี
การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบจราจร เพื่อให้ประชาชนในต าบลบางเสาธงได้มีการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สามารถขนส่งน าผลิตผลทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมออกไปสู่ตลาดภายนอกได้ 
 ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มีนโยบายการพัฒนาเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ต าบลบางเสาธง เช่น โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาท าความดีเพื่อชุมชน 
การเป็นจิตอาสาท าประโยชน์เพื่อชุมชน การเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อท าประโยชน์ส่วนรวมผ่าน
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ กวาดถนน ตัดกิ่งไม้   
เก็บขยะ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมต่อไป 
 ด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มีนโยบายการพัฒนาเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ได้แก่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสาระ
ความรู้ ความสนุกสนาน มีเวทีแสดงความสามารถ สร้างความเพลิดเพลินและเป็นการเปิดโลกทัศน์
ใหม่ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ,โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล      
บางเสาธงส่งเสริมสุขภาพอนามัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง,โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยฝึกอบรมความรู้ในเรื่องการศึกษาปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 
และครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21,โครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตดีห่างไกลภาวะซึมเศร้า เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้ออกมาท ากิจกรรม เกิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน ได้รับ
ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคต่าง ๆ  ท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มีนโยบายการ
พัฒนาระบบสาธารณสุข การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข จัดท าโครงการพัฒนาแกนน าสุขภาพการสาธารณสุขใน
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ต าบลบางเสาธง ได้แก่ ผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน อสม. เช่น กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านกิจการสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านการป้องกันโรคติดต่อและ     
ไม่ติดต่อ,โครงการประชาชนร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ,โครงการวัยรุ่น   
วัยใส ใส่ใจโรคเอดส์ โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์ ให้แก่เยาวชนช่วงอายุ 13 – 15 ปี เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในต าบลบางเสาธง มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ได้
อย่างถูกต้อง,โครงการควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID - 19 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้น าสุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 
 ด้านที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มีนโยบายการพัฒนาการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการรวมใจรักษ์น้ าเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในคลอง เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนน าความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ท าให้แหล่งน้ าล าคลองภายในชุมชนสะอาด 
น าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ าในคลองต่อไป,โครงการถนนสวยด้วยชาว  
บางเสาธง เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์มีกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เก็บกวาดขยะทางเดินเท้า สร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ต าบลบางเสาธง เพื่อให้
ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย,โครงการยืดอกพกถุงผ้า ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติก เพื่อสร้างการรับรู้และจิตส านึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกในชุมชน 
 ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มี
นโยบายการพัฒนาการเมือง การบริหาร ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
ได้แก่  โครงการการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ งานของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ ของ อบต.บางเสาธง, 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและการบริการวิชาการด้านกฎหมายและคดีแก่บุคลากร ตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ
ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ได้มีนโยบายการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม เช่น โครงการฝึกอบรมสัมมนาและบริการความรู้
ด้านกฎหมายและคดีแก่บุคลากร "การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ" ได้ร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับ ปปช.จังหวัดสมุทรปราการ  
 อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ก็ได้จัดท าโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ในด้านที่ 1 การแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน โดยการจัดท า
โครงการฝึกอาชีพ ด้านที่ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการทั้ง       
ฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง โดยมีการจัดท าแผนต่อต้านทุจริต ด้านที่ 10 การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน โดยมีการจัดท าคู่มือประชาชนและระบบการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และ   
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ด้านที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย โดย อบต.บางเสาธงได้จัดท าแผนรองรับ
ภัยแล้งและอุทกภัยไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ประเด็นที่ 2 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 อบต.บางเสาธงมีลักษณะเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท โดยมีอาชีพที่หลากหลาย ประกอบด้วย
อาชีพเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ การบริการ ท่องเที่ยว การพาณิชย์ รวมถึงประกอบอาชีพ
รับจ้างในโรงงานอุตาหกรรม (เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง) 
 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จึงมีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีเป็นหลัก และอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม ตามความจ าเป็นและความเดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มี
ความทั่วถึงเป็นธรรม อบต.บางเสาธง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม คือ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.07 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต จ านวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.06 3.ด้านการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 5 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 2.05 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.33   
5.ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาน จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.10 และ6.ด้าน
การพัฒนาการเมืองการบริหาร จ านวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.39  ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือน
     กันยายน 2562 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการท่ี
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการท่ี
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

27 11.07 10 4.10 17 6.96 

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

88 36.06 75 30.74 13 5.33 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน 

5 2.05 4 1.64 1 0.41 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

13 5.33 13 0.41 0 0 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

10 4.10 7 2.87 3 1.23 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

101 41.39 87 35.66 14 5.74 

รวม 244 100 196 80.33 48 19.67 
 

ที่มา : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 มีการใช้เงินงบประมาณในด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562  คือ 1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นเงิน 16,109649.73 บาท 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นเงิน 44 ,869,023.69 บาท     
3.ด้านการส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 345,270 บาท 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเงิน 
22,301,423.52 บาท 5.ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาน เป็นเงิน 670,639.10 บาท และ 
6.ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เป็นเงิน 11,407,079.81 ตามตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การเบิกจ่าย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนงบประมาณ
ทั้งหมด 

งบปกติ+โอนงบประมาณ งบประมาณที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณคงเหลือ 

จ านวนเงิน 
(ตั้งไว้) 

ร้อยละ จ านวนเงิน  
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 98,777,710 37.80 16,109,649.73 16.83 74,465,710 54.40 8,202,350.27 28.56 
2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

90,175,720 34.51 44,869,023.69 46.88 40,650,000 29.70 4,656,696.31 16.22 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน 

1,120,000 0.43 345,270.00 0.36 570,000 0.42 204,730.00 0.71 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

30,706,000 11.75 22,301,423.52 23.30 0 0 8,404,576.48 29.27 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

2,142,810 0.82 670,639.10 0.71 1,078,610 0.78 393,560.90 1.37 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

38,381,928 14.69 11,407,079.81 11.92 20,120,000 14.70 6,854,848.19 23.87 

รวม 261,304,168 100.00 95,703,085.85 100.00 136,884,320 100.00 28,716,762.15 100.00 
 

ที่มา : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ประเด็นที่ 3 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ 
 สภาพพื้นที่ของ อบต.บางเสาธง เป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา มีล าคลอง มีน้ าท่วมถึง ค าว่า 
“บางเสาธง” นั้นมีที่มาจากการท าเกษตรกรรม ในอดีตนั้นจะใช้ธงเป็นการบอกเวลาพักและยังใช้เป็น
แนวของล าน้ าในการสัญจรอีกด้วย (เกษม แซ่ลี้, วรวรรธน์ ปานเงิน, อรรถสิทธิ์ มณีปุระ, ธัญวรรณ์ 
ศรัทธารัตน,์ ปทุมรัตน์ ไชยเพชร, สัมภาษณ,์ 2563) 
 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องมีความสอดคล้องกับพื้นที่และความ
ต้องการเร่งด่วนของประชาชนเป็นหลัก ยึดปัญหาความต้องการส่วนรวมและการท างานเป็นระบบ
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล บรรจุ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บางเสาธง เพื่อให้ได้โครงการที่มาจากประชาชนมาจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการ ผู้บริหารจะต้องมีการสอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน 2) การร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการด าเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ความต้องการหรือให้ประชาชนจัดท าโครงการ เพื่อของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3) การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  ในการ
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ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อน ามาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็น โดยการจัดท าและด าเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 4) การติดตามและประเมินผลโครงการ ในการด าเนิน
โครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ และสามารถประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  5) ความ
เพียงพอของงบประมาณ งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนินการให้
ส าเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนั้นจะต้องค านึงถึงการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เกิดการพัฒนา      
อย่างยั่งยืน โดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น หากเป็นโครงการที่มีผลให้ประชาชนมี
ความสุขเพิ่มขึ้น โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่าโครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน 
 การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ก าหนดว่า “รัฐ
จะต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ในการด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้ระบุไว้ในหมวด 9 รวมทั้งหมด 9 มาตรา อันเริ่มตั้งแต่
มาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่า มาตราทั้งหมดกล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงิน การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายในกรอบของกฎหมายและเพื่อให ้       การ
ด าเนินการให้บริการและอ านวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง ทั่วถึงและรวดเร็ว และประการส าคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 พยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรร
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การกระจายอ านาจ
การบริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของรัฐบาล โดยแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะมายังหน่วยงานท้องถิ่น 
เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.ด้านการจัดระเบียบ
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ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 5.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม           
6.ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง จึงเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อสามารถเข้าถึงประชาชนในท้องที่นั้นได้ดีที่สุด ให้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมรับฟัง 
ร่วมตัดสินใจในการก าหนดนโยบายโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อให้การด าเนินการให้บริการและ
อ านวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั่วถึง และ
รวดเร็ว และประการส าคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยให้เกิดการท างานเพื่อประชาชนในพื้นที่ต าบลบางเสาธง   
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   

การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะนั้น อบต.บางเสาธง 
สามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคม เว็บไซด์     
เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นในชุดต่าง ๆ ส ารวจความคิดเห็น ฯลฯ 
 ประเด็นที่ 4 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีพ.ศ.2561-2580 
 การก าหนดนโยบายตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
บางเสาธง ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคน
ไทยทุกคน โดยประเด็นส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
การสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อเนื่อง
ของยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับล่างจนไปถึงระดับบนสูงสุด (เกษม แซ่ลี้, วรวรรธน์ ปานเงิน, อรรถสิทธิ์ 
มณีปุระ, ธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน,์ ปทุมรัตน์ ไชยเพชร, สัมภาษณ,์ 2563) 

การน านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงไปปฏิบัติ จะส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในกรณีที่การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย จะ
ส่งผลให้ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน เพราะได้กระท าการตัดสินใจเลือกนโยบายที่ถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออนาคตทางการเมือง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากการน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความล้มเหลว จะส่งผลให้ถูกต าหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจากประชาชน ดังนั้นการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือสังคม
อย่างได้ผล หมายความรวมทั้งบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์และเวลาที่ต้องใช้ไปทั้งหมด การน า
นโยบายไปปฏิบัติตามแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
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ก าหนดไว้จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมาย เพื่อความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีและมีความสุข ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 ประการที่สาม นโยบายและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการเลือกท าและที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ เกิดจากทั้งปัจจัยภายในท้องถิ่น คือ ปัญหาความต้องการของประชาชน 
และปัจจัยภายนอก คือ นโยบายระดับชาติ สภาพสังคม และเศรษฐกิจของประเทศประกอบกัน เป็น
ลักษณะของ Top-Down และ Bottom-Up จากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน 
 

 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการก าหนดนโยบายใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ระหว่างปี 2548-2563 ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม สภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความส าคัญของนโยบายสาธารณะ สมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ก, หน้า 5) ได้อธิบายความส าคัญของนโยบาย
สาธารณะไว้ว่า ประการแรก ต่อผู้ก าหนดนโยบาย การก าหนดสาธารณะที่ดีตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จะท าให้ผู้ก าหนดนโยบายได้รับความเชื่อถือและค่านิยมจาก
ประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสในการด ารงอ านาจในการบริหารประเทศยาวนานขึ้น 
 ประการที่สอง ต่อประชาชน เมื่อมีการน านโยบายไปปฏิบัติและได้ผลตามเป้าประสงค์ ก็จะ
ท าให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 ประการที่สาม ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาล นโยบายสาธารณะ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาที่ส าคัญของ
ประชาชน จัดสรรค่านิยมทางสังคม ความเป็นธรรมในสังคม สร้างความเสมอภาคในโอกาสแก่
ประชาชน การกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน การกระจายความเจริญไปสู่ชนบท การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
ความมั่นคงของประเทศ การเจริญสัมพันธภาพระหว่างประเทศ รักษาผลประโยชน์ระหว่างประเทศ 
ส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในประเทศ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
การพัฒนาชุมชนเมือง การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ และการพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มี
เสถียรภาพมั่นคง 

การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและตัวแบบการน า
นโยบายไปฏิบัติ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ข, หน้า 10-11) ตัว
แปรที่ 5 สภาพสังคม เศรษฐกิจเละการเมือง ควรพิจารณาถึงสิ่งที่จะมีผลต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของนโยบาย คือ 1) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ที่น านโยบายไปปฏิบัตินั้นเพียงพอ
หรือไม่ที่จะช่วยผลักดันให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุผล 2) การน านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผล
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กระทบอะไรบ้างต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ส าคัญๆ ในเขตพื้นที่ด าเนินการนั้น 3) ประชาชนใน
เขตพื้นที่ด าเนินการมีความเห็นอย่างไรบ้างต่อการน านโยบายไปปฏิบัติและความเห็นดังกล่าวจริงจัง
แค่ไหน 4) ผู้น าต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ด าเนินการเห็นด้วยหรือคัดค้านต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ         
5) ประชาชนในเขตพื้นที่ด าเนินการส่วนใหญ่ชมชอบพรรคการเมืองใดและพรรคการเมืองนั้นมี
ความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ 6) กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน
นโยบายนี้หรือไม่ 
 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
และความต้องการของประชาชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  มี
ประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน ก.พ.ร.(อ้างถึงใน ส านักงบประมาณของ
รัฐสภา, 2562, หน้า 5) อธิบายว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการ
ตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควร
เข้าร่วมกระบวนการนี้ ตั้งแต่ต้นกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้
เรียนรู้ร่วมกัน หรือเกิดการปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยมี
องค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายภาครัฐ องค์กรเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสารสองทางทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) เป้าหมาย
การมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายหรือการท าให้ไม่มีความ
ขัดแย้ง ควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการเพื่อท าให้การตัดสินใจของ
รัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับ 
 การก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี ยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ 
ที่ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อบต.บางเสาธง ก็ได้น้อมน าหลักปรัชญา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติพร้อมทั้งได้น ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาจัดท าแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี ้1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                  2
) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3) ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  4 ) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายของ อบต.บางเสาธง มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงต้องเตรียมพร้อมในการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาจากการสั่งการจากทางราชการส่วนกลาง โดยตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน 
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 ผู้บริหารท้องถิ่นควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างจริงจัง ซึ่งเจ้าหน้าที่
ผู้จัดท าและเกี่ยวข้องต้องแปลงนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ภายใต้บริบทพ้ืนที่ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 การก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น การพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นหน้าที่
ของทุกคนในพื้นที่ เพราะประชาชนในเขตพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาของตนเอง และสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยผ่านกระบวนการประชุมประชาคมในระดับต่าง ๆ และน าเสนอ
ปัญหาความต้องการเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ปัญหานั้น ๆ สามารถแก้ไขได้ตรงจุดและประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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