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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา :                  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี *                                         

Public participation in the preparation of local development plans  :          
A Case Study of Klong Plu Subdistrict Administrative Organization       

Nong Yai District Chonburi Province                                                 
               ชาญชัย เชือ้กล้า ** 

 บทคัดย่อ                                                                                                                                                                                                          
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู ศึกษากระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยใช้วธิีวิจยัเอกสารและ
วิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
กระบวนการจัดท าขั้นตอนต่างๆมีความส าคัญมาก ส่วนปัญหาและอุปสรค พบว่า 1. เวลาการจัด
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาไปตรงกับเวลาท างาน 2.ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความสนใจ 3. ขาดการ
ด าเนินโครงการความต่อเนื่อง 4.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ  5. ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ 
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 1.จัดประชุมประชาคมในการจัดท าแผนในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
2.  ควรมีโครงการให้ความรู้แก่ประชาชน  3 . ผู้น าชุมชุนเปน็ตัวกลางประสานงาน  4.  เพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสาร         
5. ควรมีความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการ 6. การจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ก่อนให้เพียงพอ ตลอดจนขอรับการอุดหนุนงบประมาณพิเศษจากหน่วงานภายนอกน ามาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติ่ม เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความสุข การพัฒนาท้องถิ่นที่ยังยืน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด     

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนต าบล   

 

 

 

* บทความนี้เรยีบเรียงจากการคนควาอสิระเร่ือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีศึกษา            
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  ** นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพ่ือให้
บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ซึ่งให้ความส าคัญการกระจายอ านาจการ
ปกครองสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและความ
ต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับแก้ไขอย่างทันท่วงที สอดคล้องกับมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงท าให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและเป็นเครื่องมือส าหรับรวบรวมปัญหาความต้องการของ
ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหา ข้อแนะน า แนวทางการพัฒนาที่เป็นความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นแล้วน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดท าแผนใน
ขั้นตอนการจัดท าแผน ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ การติตามและการประเมินผล ซึ่งจะเห็นว่าหัวใจ
ส าคัญที่เน้นให้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชานเป็นหลัก    

            เมื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณประจ าปี น ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อน เรื่องเร่งด่วนมาแก้ไขปัญหาก่อน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (อ้างถึงในถวิลวดี บุรีกุล,2552,หน้า15) ได้ให้ความหมายว่า การ
ที่อ านาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ านวนน้อย แต่อ านาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่าง
ประชาชน เพ่ือทุกๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนร่วม ผู้บริหารควรน าการจัดเชิงกลยุทธ์ 
มาปรับใช้เพ่ือให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมายขององค์การโดยการน าเอาแนวคิดของ Pearec II and 
Robinson (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล,2563,หน้า 32) ได้อธิบายว่า ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และขีดความสามารถขององค์การ การวิเคราะห์ทางเลือก การก าหนดแผนระยะยาว การพัฒนา
แผนปฏิบัติประจ าปี การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ์องค์การ ในการลดอุปสรรคใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือทราบถึงทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น จะน ามา
สู่วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและความต้องการต่างๆ การด าเนินงาน การพัฒนา 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาร่วมกัน การจัดสรรผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีร่วมกัน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลูเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีการ
แบ่งส่วนราชการประจ า 5 ส่วน คือ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการสังคม มีพ้ืนที่ จ านวน 64 ตร.กม. มีจ านวน 4 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,243 คน 
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ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น าปัญหาและความต้องการ ความเดือดร้อน รวบรวมมา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวของท้องถิ่น 

   ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงาน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ปัญหาและ
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้น าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและน าไปสู่การพัฒนาองค์กรในอนาคต  

วิธีด าเนินงานวิจัย                                                                                                             

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 2 วิธี ดังนี้                                                            

     1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

           2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวข้อง
กับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or Formal interview)                                                                                 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

            1. ประชากร (Population) ไดแก ผูบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี        

            2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในขั้นตอนการสัมภาษณ์ เชิงลึก 
คือ บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู 1 คน ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน เจ้าพนักงานพัสดุ 1 คน นักพัฒนาชุมชน 1 คน  ครู 1 คน ผู้น าชุมชน
หรือบุคคลส าคัญที่มีบทบาทในชุมชนที่น่าเชื่อถือที่อาศัยในพ้ืนที่องค์การบริหารสว่นต าบลคลองพลู 7 คน 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจ านวน 12 คน
 การก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลจะด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Creswell (2014) ที่ อธิบายไว้ 
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ว่าในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของตัวอย่าง หรือผู้มีส่วนร่วม
อยู่ระหว่าง 5 - 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่งๆ                                                                                  
 ส่วนการเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก โดยเลือกผู้ที่
เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถให้ความรู้เป็นอย่างดี และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดต่อ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา เพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ 

         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

         เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน เป็นค าถาม
ปลายเปิด และการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวัน นัดหมายการ
สัมภาษณ์  โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า  ในการสมัภาษณผูสัมภาษณจะใชการจดบนัทึกและ
บันทึกเสียง โดยกอนสัมภาษณจะขออนุญาตผูถูกสัมภาษณในการจดบันทึกการสนทนากอนทุกครั้ง                                                                                                                                     
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล                                                                                  
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

            1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง           

             2. วธิีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ โดยที่ผูวิจัยเลือก
วิธีการสัมภาษณตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใชวิธีสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) โดยผูวิจัยตองท าการสัมภาษณไปตามค าถามท่ีก าหนดไวในแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยจะ
สัมภาษณตามหัวขอที่ก าหนดไวเทานั้น และผูวิจัยจะใชแบบสัมภาษณซ่ึงเปนค าถามในการสัมภาษณ
และจดบันทึกขอมูล และบันทึกเสียง ตามค าบอกของผูถูกสัมภาษณ์                                              
 การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้                                                                                                    
  1. ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึงบริบท
ประเด็นที่ศึกษาและก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                          
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  2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละ
ประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน  
แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างของข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบ 
เทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  โดยใช้การน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา       

 ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

         ผลการวิจัย 

         โดยผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ดังนี้     

           การวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบวา  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยในสถานการณ์ที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัว และมีความรู้
ความเข้าใจในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น มีการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการ เมืองใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นตามวัตถุประสงค์การให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนและมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
สอดคล้องกับการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน และการใช้เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสู งสุด เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ต่างๆ แก้ไขอย่างตรงจุดและทันท่วงทีมากขึ้น ตามที่ก าหนดไว้ในการจัดตั้งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นการก าหนดนโยบาย โครงการ
ด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การเข้ามามีส่วน
ร่วมการด าเนินงาน การพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาร่วมกัน การก าหนดนโยบายและการ
จัดสรรผลประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น การรับรู้เรียนรู้ ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจในกิจกรรมที่ส าคัญ  และเข้าร่วมการตรวจสอบผลปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการจัดท าแผน  
ขั้นตอนการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ตามกฎหมายและระเบียบก าหนดไว้
ชัดเจนในขั้นตอนต่างๆ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอะแนะ เพ่ือให้เป็นโยชน์การ
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จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมปัญหา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความสุข การพัฒนาท้องถิ่นที่
ยังยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด            

        การวิจัยสนาม สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้   

       วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท า 
ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ และข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        การวิจัยพบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความส าคัญขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จะช่วยให้ทราบแนวทางพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางใด 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้จะต้องจัดท าเป็นกรอบน าการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่นและน าไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่ 1. ขั้นตอนจัดท าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมลงพ้ืนที่การจัดประชุมประชาคม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่แสดง
ความเห็นและความต้องการ ความเดือนร้อนเร่งด่วนที่ให้จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค แล้ว
ผู้บริหารน าข้อมูลมาพิจารณาการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น น าเสนอคณะกรรมการสนับสนุน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้มีมติเห็นชอบ น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
ส่งกลับมายังผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ตลอดจนถ้าหากมีความ
จ าเป็นที่ต้องมี 2.ขั้นตอนแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปมีความเหมาะสมแล้ว 3.  ขั้นตอนการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ก็จะมีระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและ 4. ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผล  ถือเป็น
หัวใจส าคัญที่จะท าให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลูด าเนินงานถึงไหนแล้ว ประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลว ซึ่งเห็นว่ากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู
แต่ละข้ันตอนมีความเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดไว้ 

     วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                    
  การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีดังนี้ 1. เวลาในการจัดท าประชาคมไปตรงกับเวลาประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีท า
ให้ไม่สามารถเข้าร่วมได ้2. ประชาชนบางส่วนไม่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและไม่เห็นความส าคัญ
ในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ซึ่งอาจท าให้ปัญหาความต้องการของประชาชนไม่ครอบคลุม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและยังมองว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 3. ขาดความต่อเนื่องใน
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การด าเนินโครงการที่จัดท าไปแล้วจึงท าให้ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าควรจะเป็น 4.ประชาชน                   
ขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่เห็นประโยชน์ของการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  5. ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ
ในการพัฒนาด้านต่างๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการให้กับประชาชนในพื้นที่  

       วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          การวิจัยพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 1. ควรมีการจัดท ากิจกรรมประชุมประชาคมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าร่วมได้ 2. ควรมี
การจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. ประชาชนในบางส่วนที่ยังไม่เห็นความส าคัญและไม่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ต้องชี้แจงให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นและพยายามดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น 
4. ผู้น าชุมชน ควรเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู
กับประชาชน 5. การสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพ่ิมขึ้น และการประสานงานกับประชาชน 
พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลูและประชาชน 6. การจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตรงจุด มีความเนื่องใน
การด าเนินโครงการ 7. การจัดงบประมาณ ในส่วนแนวทางปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลักในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ จึงจ าเป็น
จะต้องเลือกท าโครงการที่เร่งด่วนในการแก้ไปปัญหาของประชาชนก่อน ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งหมด แนวทางการแก้ไขงบประมาณดังกล่าวจะต้องขอรับการอุดหนุนพิเศษ
จากหน่วยงานภายนอก จึงจะมีงบประมาณกับมาพัฒนาท้องถิ่นได้เพ่ิมเติม          

        อภิปรายผล  

         การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นเครื่องมือ
ในการน าเอาปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จะช่วยให้ทราบแนวทางพัฒนาท้องถิ่น
ไปในทิศทางใด เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายให้บรรลุผลส าเร็จ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาของท้องถิ่น สอดคล้องแนวคิดของ 
วิโรจน์ ก่อสกุล (2562,หน้า 82) ที่อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวน การสาน
สัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมและเพ่ือให้การพัฒนานโยบาย
และบริการสาธารณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และสนองความต้องการของประชาชน
มากขึ้น โดยเน้นที่กระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ  
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กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่ภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล           
(2563, หน้า 33) ที่อธิบายว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้  ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ยังสอดคล้องแนวคิดของ ถวิลวดี บุรีกลุ (2552 , หน้า 146) ที่กล่าวว่า เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ยั่งยืน การร่วมคิด ร่วมท าแบบบูรณาการ และด้วยการประสานความร่วมมือกัน หากปราศจากความ
ร่วมมือของหลายฝ่ายแล้ว ความส าเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นในทุกขั้นตอนจึงมีความส าคัญเป็นกลไกในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถ
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

         การที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ลงพ้ืนที่จัดประชุมประชาคม เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน   เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของประชาชน 
ความเดือดร้อน ความเร่งด่วนที่จะให้แก้ไขปัญหา เพ่ือน ามาประประกอบการพิจารณาการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kraft และ Furlong (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์ ,2563,หน้า 117-118) 
ได้อธิบายว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนนโยบาย เสนอตัวแบบ  4 ตัวแบบ 1. ตัวแบบ
การวิจารณ์ การให้ประชาชนวิจารณ์นโยบาย แต่ผู้ก าหนดนโยบายยังมีบทบาทครอบ ง าการตัดสินใจ
ก าหนดนโยบาย 2.ตัวแบบการเรียนรู้ทางสังคม การให้ประชาชนเรียนรู้ข้อเสนอของนโยบายและให้
ค าแนะน าได้ 3.ตัวแบบวางแผนร่วมกัน ประชาชนได้ร่วมสนทนากับผู้ก าหนดนโยบายและนักวางแผน 
และได้ท างานร่วมกัน 4. ตัวแบบประชาธิปไตยแบบถกแถลง  ประชาชนมีบทบาทอย่างมากในการอภิปรายกันเอง 
และอภิปรายกับผู้ก าหนดนโยบาย  ในฐานะที่เป็นส่วนส าคัญของการตัดสินใจ  ซึ่งจะเห็นว่าการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ต้องอาศัยแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์การต้องการให้ความส าคัญเพราะจะ
น าพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์จะช่วยลดความ
ซับซ้อนของงานลงลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนในการ
จัดท ากลยุทธ์ ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความพอใจ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การแต่ละคนรู้บทบาท และหน้าที่ของตนเองชัดเจน สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ อนิวัช แก้วจ านง (อ้างถึงในปรัชญา ชุมนาเสียว ,2563,หน้า 7- 8) ที่อธิบายว่า 
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญ ไว้ดังนี้ 1.ท าให้เกิดการก าหนดทิศทางขององค์การ 2. ท าให้มีการ
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การ 3. ท าให้องค์การค านึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  4. การมอง
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังต้องมีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ความไม่แน่นอนในอนาคตด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Steiner  (อ้างถึงใน ฐิติอลีนา  ใจเพียร, 2558, หน้า 32) 
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อธิบายว่า การวางแผนมีลักษณะเป็นกระบวนการโดยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
รายละเอียดของแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวการวางแผนต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมขององค์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีพันธสัญญาที่ด าเนินการให้บรรลุผล
และวางแผนจะต้องกระท าอย่างเป็นระบบ ในการขั้นตอนการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ  จะมีกฎหมาย
และระเบียบก าหนดไว้ชัดเจนในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าเป็นคณะกรรมในชุดต่างๆใน
การด าเนินงาน ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงานโครงการที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Cohen และ Uphoff (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์ ,2563,หน้า 113 -116) อธิบายว่า 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทรัพยากรต่างๆ  ทั้งด้านเงิน  แรงงาน  วัสดุอุปกรณ์ 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การด าเนินงานและประสานงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Wheelen and Hunger (อ้างถึงในปรัชญา ชุมนาเสียว,2563,หน้า 2) อธิบายว่า การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ (Strategy implementation) เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติ  เพราะเป็นการตัดสินใจประจ าวัน
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใช้ในการด าเนินขององค์การ และยังมีแนวคิดของ  ศุภชัย  ยาวะประภาษ 
(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์,2563,หน้า 9) ที่อธิบายว่า สรุปได้อย่างน้อย 2 ประเด็น ประเด็น
แรกคือการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั้นคือมีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งคราวแล้วหายไป ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นขยักขย้อนแต่
เป็นกิจกรรม ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นที่สองคือ 
การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย ในส่วนขั้นตอน
การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลูได้ด าเนินงานถึงไหน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมติดตามและประเมินผลว่าการด าเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความส าเร็จหรือ
บรรลุเป้าหมายไหม สอดคล้องแนวคิดของ  Wheelen  and  Hunger (อ้างถึงใน  ปรัชญา  ชุมนาเสียว, 2563, หน้า 2)  
ที่อธิบายว่า การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and control) สามารถชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน
การด าเนินการขององค์การในการกระตุ้นให้กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องเริ่มต้นด าเนินการ
ใหม่อีกครั้งซึ่งผู้บริหารอาจต้องท าการปรับกลยุทธ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
หรือต้องท าทั้งสองอย่าง ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Rossi และ Freeman (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงษ,์2563,หน้า 3) อธิบายว่า การประเมินผลโครงการมี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1. คุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการ 3. การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ 4. การวิเคราะห์ข้อดี 
และข้อเสียหรือข้อจ ากัดของโครงการ เพื่อการตัดสินใจในการสนับสนุนโครงการ 5. เพ่ือการตรวจสอบว่า
การด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  
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       ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้        
1. เวลาในการจัดท าประชาคมไปตรงกับเวลาประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมในกิจกรรมการจัดท าประชาคมดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิสรณ์ ขัดสีใส (2551) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนไม่มีเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนท้องถิ่น  ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบ ข้อกฎหมายให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจได้ยากมาก 2.ประชาชนบางส่วนไม่มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมและไม่เห็นความส าคัญในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ซึ่งอาจท าให้ปัญหา
ความต้องการของประชาชนไม่ครอบคลุมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐิติอลีนา ใจเพียร (2558) ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในข้ันตอนต่างๆน้อยมาก เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหา
เพ่ือน ามาจัดท าโครงการต่างๆบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนเข้ามาร่วมในเวทีประชาคมท้องถิ่น
มีประชาชนเข้าเป็นจ านวนน้อย ประชาชนส่วนมากที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมแต่ละครั้งไม่ค่อย
กล้าที่แสดงความเห็นหรือเสนอแนะ ข้อแนะน า สิ่งใหม่ๆ 3. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ
ที่จัดท าไปแล้วจึงท าให้ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าควรจะเป็น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สถาบันประปกเกล้า (ม.ป.ป. ก) ได้ท าการรวบร่วมมาอธิบายว่า การจัดบริการสาธารณะต้องด าเนินการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  มีความเสมอภาค 
ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพด้วย 4. ประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่เห็นประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Arnstein (อ้างถึงใน ฐิติอลีนา ใจเพียร,2558,หน้า14-15)ได้ท าการรวบร่วมมาอธิบายว่า ระดับการให้
ข้อมูลข่าวสาร (Informing) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบและทางเลือกนโยบาย
ต่างๆแก่ประชาชนถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง 5. ปัญหาด้านงบประมาณ เช่น 
งบประมาณในการด าเนินงานในด้านงานพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านงานพัฒนาสังคม  ด้านงานพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านงานพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดสรร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการให้กับประชาชนใน
พ้ืนที ่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนจิรา พวงผกา (2560) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ การมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอใน
การในการแก้ไขปัญหาความต้องการให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
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          แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลูต้องมีการจัดท ากิจกรรม
ประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถ
เข้าร่วมได้ 2. ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องแนวคิดของ สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ้างถึงใน 
ฐิติอลีนา ใจเพียร,2558,หน้า17-18) ที่ได้ท าการรวบรวมมาอธิบายว่า การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่ต้องไม่ใช่การให้ข้อมูลลักษณะประชาสัมพันธ์ โดยให้
มองแต่ด้านดีเท่านั้นหัวใจส าคัญ คือ ควรมีการให้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจเป็นการแสดงความคิดเห็น
อย่างมีคุณภาพด้วย 3.ประชาชนในบางส่วนที่ยังไม่เห็นความส าคัญและไม่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ต้องชี้แจงให้ประชาชนเห็นความส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นและพยายามดึงประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมให้มากขึ้น โดยรณงค์และประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ท าความเข้าใจ ให้ความรู้ เข้ามาร่วมมี
บทบาทรับรู้ปัญหา เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ กอบัวกลาง  (2560) 
ได้ท าการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมในการประชาคมมีน้อย รองลงมา  คือ ประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วม
ในการจัดท าแผนให้มากขึ้น 4. ผู้น าชุมชน ควรเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลูกับประชาชน  ในประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ   ข่าวสาร  การติดต่อสื่อสารกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ สอดคล้องแนวคิดของ Arnstein (อ้างถึงใน  ฐิติอลีนา  ใจเพียร,2558, หน้า 14-15)  ที่ได้
รวบรวมมาอธิบายว่า ช่วยให้เกิดการประสานงาน เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันจะเป็นพลังขับเคลื่อน
โครงการให้ประสบความส าเร็จ การประสานมีทั้งการประสานภายในหน่วยงานและภายนอกองค์กร 
5. การสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพ่ิมขึ้น และการประสานงานกับประชาชน พร้อมทั้งสร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลูและประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริพงษ์  นิมมา (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับ
ปานกลาง ควรที่จะเพ่ิมให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและพร้อมทั้งความถี่ในการประชาสัมพันธ์  6. การจัด 
ท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตรงจุด มีความเนื่อง
ในการด าเนินโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันพระปกเกล้า (ม.ป.ป.  ก) ที่ได้รวบรวมมา
อธิบายว่า การบริการสาธารณะหรือกิจกรรมที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ 7. การจัดงบประมาณ ในส่วนแนวทางปัญหาและอุปสรรคใน
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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลักในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
จึงจ าเป็นจะต้องเลือกท าโครงการที่เร่งด่วนในการแก้ไปปัญหาของประชาชนก่อน ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งหมด แนวทางการแก้ไขงบประมาณดังกล่าวจะต้องขอรับการอุดหนุนพิเศษ
จากหน่วยงานภายนอก สามารถน าการบริหารเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปรัชญา ชุมนาเสียว (2563 ,หน้า 7- 8) การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคขององค์การดังนี้ 1.เพ่ือความอยู่รอดขององค์การ 2.ท าให้องค์การสามมารถ
ปรับตัวด ารงต่อไปได้ 3.เพ่ือความเจริญเติบโตขององค์การ 4.เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ระยะยาวขององค์การ 5.เพื่อให้สามารถเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้  

ขอเสนอแนะ                                                                                                                   
 1. ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมตรงความ
ต้องการของประชนในพ้ืนที่มากข้ึน และจัดท าทุก 3 เดือน หรือกิจกรรมสัญจร                                      
  2. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนๆแก่ประชาชน                                                       
  3. ควรมีการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตรงความต้องการของประชาชน                                                           
 ขอเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป                                                                                  
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องเดียวกันกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วยเพ่ือท า
ให้การวิเคราะห์ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือน าไปส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น                                                                                                        
  2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้านอย่างละเอียด  เพ่ือน า
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
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