
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น :  
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี* 

Public Participation in Local Development Plan : A Case study of Huai Hin 
Subdistrict Administrative Organization, Chai Badan District, Lopburi Province 

ภานุวฒัน ์ แก้วแหยม** 

บทคัดย่อ 
รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 11 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค 
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน  
3) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 
มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) ของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล 
( International Association for Public Participation - IAP2 ) โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบ ดังนี้  
1) ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) ประชาชนบางส่วนยังมีข้อสงสัย 
ในข้อมูลการเสนอปัญหา ความต้องการ และขาดความเชื่อมั่นต่อการเสนอข้อมูล ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) การจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญ 
ของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
แก่ประชาชนทางช่องทางต่างๆ 3) การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน  
 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, แผนพัฒนาท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 
 
 
 
 
 

 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น :  
  กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
นับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีผลท าให้ 

ต้องประกาศพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ต้องการกระจายอ านาจจากราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มีอ านาจหน้าที่อย่างอิสระในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง โดยประชาชนในท้องถิ่นเลือกตั้งตัวแทนของตนเองเข้าไปเป็นคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการเงินและการคลัง เป็นต้น (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2563, หน้า 9) และต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน  
มาตรา 78 ได้ก าหนดให้ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดา  
ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน และในมาตรา 250 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่นั้น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเอง
ย่อมทราบปัญหาความต้องการในพ้ืนที่มากที่สุด ซึ่งก็จะท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองสามารถ
ทราบปัญหาดังกล่าว และน าข้อมูลต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

โดยในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ โดยมีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ และรวบรวมปัญหาความต้องการดังกล่าว  
ไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีย่อมรู้ปัญหาความต้องการของตนเองมากที่สุด และท าให้ทราบ
ข้อมูลปัญหา ความต้องการจากประชาชนอย่างแท้จริง อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยหิน ก านันต าบลห้วยหิน และประชาชนในต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 41) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีประสบการณ์ 
และสามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ เป็นอย่างดี  จ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน จ านวน 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน จ านวน 1 คน 
ก านันต าบลห้วยหิน จ านวน 1 คน และประชาชนในต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
จ านวน 8 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว  
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง  
โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ (1) หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ 
เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น (2) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด (3) เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสาร
ที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบายกฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน 
ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ 
ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  
ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น โดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด  
(Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 45) และจดบันทึกข้อมูล
ร่วมกับการบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น ที่ท าการศึกษา 

และตามแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องกัน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบแต่ละประเด็นมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปและ

ตีความ ผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัย 
ในรูปแบบพรรณนาความ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน  
ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่ วนของ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน ทางช่องทางต่างๆ  
ที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว 
ผ่านเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินและของหมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินและของหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ทาง facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน การประชุมประชาคม การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (To Consult) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยหิน ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในส่วนของการปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ทั้งในระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล ซึ่งมีการปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการเพ่ือเป็นข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น การเขียนค าร้อง การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ 
การบริหารส่วนต าบลห้วยหินในเมนู สายตรงนายกฯ สายตรงปลัด หรือเมนูร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้ง 
ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมหารือ 
ข้อราชการจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 

ระดับที่ 3 การให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม (To Involve) องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลห้วยหิน ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในส่วนของการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม โดยในการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับ
หมู่บ้านและในระดับต าบลเพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในแต่ละครั้ง องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลห้วยหินจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในจัดล าดับความส าคัญ  
ของปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการอยากให้มีพัฒนาและบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินได้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

ระดับที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับประชาชน (To Collaborate) องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยหิน ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของ
การสร้างความร่วมมือกับประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งในการประชุมโดยในการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยหินจะมีการสร้างความร่วมมือโดยการระดมความคิดเห็นจากประชาชน ในการร่วมคิด  
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ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (To Empower) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน  
ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของ 
การเสริมอ านาจแก่ประชาชน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยหิน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีผู้แทนจากประชาชน 
ในต าบลห้วยหินเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน โดยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน โดยมีอ านาจหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทาง  
การพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินก าหนด จัดท าร่างแผน 
การด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ได้แก่  

1) ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการประชาคมท้องถิ่น 
ในแต่ละครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมจ านวนน้อย ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
ไม่เพียงพอต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3) ประชาชนบางส่วนยังมีข้อสงสัยในข้อมูลการเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และขาดความเชื่อมั่นต่อการเสนอข้อมูลเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ได้แก ่

1) การจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของประชาชน  
ที่จะได้จากการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นและเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่น 
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2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวผ่านเสียง  
ตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินและของหมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินและของหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ทาง facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน เป็นต้น 

3) การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการน าข้อมูลปัญหา
ความต้องการ ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนได้มีการเสนอและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การรายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอแก่ประชาชน ตลอดจนปัญหาข้อจ ากัดในการพัฒนาในด้านต่างๆ  
เช่น ด้านระเบียบกฎหมาย ด้านงบประมาณ เป็นต้น 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ได้แก่  

1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น การมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน เป็นต้น 

2. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน เห็นความส าคัญในประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะส าเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. การเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ควรมีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ประชาชน 
ได้เข้ามาร่วมมากข้ึน โดยมีกิจกรรมอ่ืนๆ สอดแทรก เช่น การให้ของที่ระลึกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่น การให้ของรางวัลแก่ผู้แสดงความคิดเห็นหรือแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เป็นต้น 

อภิปรายผล 
ผลจาการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินมีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน  

ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของ  
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน ทางช่องทางต่างๆ  
ที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว 
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ผ่านเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินและของหมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินและของหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เอกสาร แผ่นพับ 
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ทาง facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน การประชุมประชาคม การจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (To Consult) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยหิน ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในส่วนของการปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ทั้งในระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล ซึ่งมีการปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการเพ่ือเป็นข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น การเขียนค าร้อง การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของการบริหารส่วนต าบล
ห้วยหินในเมนู สายตรงนายกฯ สายตรงปลัด หรือเมนูร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมหารือข้อราชการจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 

ระดับที่ 3 การให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม (To Involve) องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลห้วยหิน ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในส่วนของการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม โดยในการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับ
หมู่บ้านและในระดับต าบลเพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในแต่ละครั้ง องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลห้วยหินจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการอยากให้มีพัฒนาและบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินได้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

ระดับที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับประชาชน (To Collaborate) องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยหิน ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของ
การสร้างความร่วมมือกับประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งในการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน และในระดับต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน
จะมีการสร้างความร่วมมือโดยการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (To Empower) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน  

ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของ 
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การเสริมอ านาจแก่ประชาชน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีผู้แทนจากประชาชนในต าบลห้วยหินเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน  
โดยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยหิน (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน  
โดยมีอ านาจหน้าทีจ่ัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยหินยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีประชาชนเข้ามาร่วม
เป็นคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยหินดังกล่าว สอดคล้องกับตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation 
Spectrum) ของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล : International Association for Public Participation - IAP2 
(อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร, 2560, หน้า13-15) ที่อธิบายถึง ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) : เป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) : เป็นการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  
การด าเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท 
(To Involve) : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) : เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง มีเป้าหมาย
ส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้ งแต่การระบุปัญหา  
พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  
ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจประชาชน (Empower) : เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2560, หน้า 11) ที่อธิบายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ  
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือ
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ข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจั ดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมนั้น และสอดคล้องกับแนวความคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 33)  
ที่อธิบายถึง การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ คือ ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ  
การด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ
หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ  

ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 

ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ดังนี้ 

1) ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการประชาคมท้องถิ่น  
ในแต่ละครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมจ านวนน้อย ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชน  
ไม่เพียงพอต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม (อ้างถึงใน อรทัย 
หนูสงค,์ 2560, หน้า 22-23) ที่อธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ประการหนึ่ง
คือ ปัญหาเกี่ยวกับประชาชน ได้แก่ ปัญหากลุ่มผู้น าที่มีการครอบง าความคิดของประชาชนและ 
กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยประชาชนมีภาระด้านอาชีพ สุขภาพ ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ 
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดหรือด้านผลประโยชน์ ส่งผลให้ประชาชนขาดความสามัคคี  
ขาดการศึกษา ขาดความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ จึงไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพนมพร โคตรลือไชย (2558) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชน ยังไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองในการแสดง
บทบาทของประชาชนผู้มีสิทธิและเสียงในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมิได้เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผล ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่าท่ีควร 

2) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(2560, หน้า 12) ที่อธิบายถึงปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ ความรู้ความสามารถของผู้เข้ามามีส่วนร่วมที่ต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าร่วม  
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ในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งหากกิจกรรมที่ก าหนดมีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมก็จะท าให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นไม่ได้ นั่นแสดงว่าจะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ
ศักยภาพให้เขาเหล่านั้นก่อน เพ่ือให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชิต  
โมพันดุง (2560) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลม
ฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าประชาชนยังไม่เข้าใจกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ในมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
มากเท่าท่ีควร 

3) ประชาชนบางส่วนยังมีข้อสงสัยในข้อมูลการเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และขาดความเชื่อมั่นต่อการเสนอข้อมูลเพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (อ้างถึงใน นิรากร พันธ์หอม, 2559, หน้า 45-46) 
ได้กล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนประการหนึ่งว่า กลุ่มประชาชนทั่วไป 
มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ขาดความรู้ทางด้านวิทยาการต่างๆ และขาดความเชื่อมั่น และสอดคล้องกับ
แนวคิดของนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (อ้างถึงใน อรทัย หนูสงค์, 2560, หน้า 21) ได้กล่าวถึง ปัจจัยในการส่งเสริม
กิจกรรมการมสี่วนร่วม ประการหนึ่งว่า โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมนั้นๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและ
มีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย วิธีการหรือผลประโยชน์ของกิจกรรม เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นผู้ก าหนดประเด็นดังกล่าว 

 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 
จากการศึกษาพบว่า ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการมีร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีดังนี้ 

1) การจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของประชาชน 
ที่จะได้การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนและเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (อ้างถึงใน อรทัย หนูสงค์, 2560 หน้า 20-21) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา ในส่วนของปัจจัยจูงใจ ดังนี้ (1) ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา (2) โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
ต้องสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของลินจง อ่ิมรักษา (2559)  
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนน้ าเกลี้ยง อ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดท าแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท าแผน ควรมีของรางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้เข้าร่วมในการ ควรให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน  

2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวผ่านเสียง 
ตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินและของหมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินและของหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ทาง facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสมบัติ หนองหงอก (2559) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3) การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการน าข้อมูลปัญหา
ความต้องการ ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนได้มีการเสนอและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การรายงานผล
การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอแก่ประชาชน ตลอดจนปัญหาข้อจ ากัดในการพัฒนา
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านระเบียบกฎหมาย ด้านงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2561, หน้า 155-156) ที่อธิบายถึงข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยส าคัญ 
ต่อความส าเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการประการหนึ่ง คือ ความไว้วางใจ 
ความเชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นเงื่อนไขส าคัญของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่ภาครัฐจะต้องแสดงให้ภาคประชาชนเห็นถึงความจริงใจ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึง  
ความเสมอภาคในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ จะส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ และเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น การมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน เป็นต้น 

2. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน เห็นความส าคัญในประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะส าเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4. การเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ควรมีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ประชาชน 
ได้เข้ามาร่วมมากข้ึน โดยมีกิจกรรมอ่ืนๆ สอดแทรก เช่น การให้ของที่ระลึกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่น การให้ของรางวัลแก่ผู้แสดงความคิดเห็นหรือแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เป็นต้น 
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