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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ผลการวิจัยพบว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางซ้าย ได้ด าเนินการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ 
Cohen and Uphoff ซ่ึงมีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ คือ1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ 3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยปัญหาและ
อุปสรรคที่พบมี ดังนี้ 1) ประชาชนไม่เข้าใจถึงความส าคัญของบทบาทการมีส่วนร่วม 2)ประชาชนยัง
ไมเ่ข้าใจถึงความส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) งบประมาณไม่เพียงพอต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไข ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) การจัดโครงการอบรม/กิจกรรม
ชี้แจง หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วม 2)ประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย
ช่องทาง/จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
ประสานของบประมาณสนับสนุนในโครงการที่เกินศักยภาพและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย คือ 1)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงประชาคมท้องถิ่น 2)ชี้แนะให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาในแต่
ละปีให้เหมาะสมกับงบประมาณ3) จัดประชาคมในช่วงเวลาที่เหมาะสม 4)ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่ 

ค าส าคัญ: การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม, องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
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บทน า 

 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทย
และท่ัวโลกท าให้จ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถติดต่อ
ได้ง่ายโดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และ
แนะน าทุกประเทศ ให้เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย มีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วย
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาต้องเกิดจากความร่วมมือ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ทั้งเพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน และ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐโดย
ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น ก าหนด
บทบาท หน้าที่รวมทั้งอ านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นไว้ในหมวด 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินมาตรการเพ่ือบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของโควิด 19 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชนในประเทศได้ทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการกระจายทรัพยากรการพัฒนาของรัฐไปสู่
ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ทั่วทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ชุมชนนั้น ประชาชน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นสามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด เพราะแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา การน าปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณา
และวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือมาก าหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการท างานอย่างเป็น
ระบบ  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยค านึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและ
ความต้องการของประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/
โครงการของท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกันและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ทั้งเป็นการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562 มาตรา 69/1 ก าหนดไว้ว่า การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
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หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 นั้นก าหนดให้คณะกรรมการในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นต้องมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ใน
ปัจจุบันนั้น  ทางองค์การบริหารส่ วนต าบลบางซ้ ายได้ด า เนินการตามค าสั่ งของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ 977/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่18) 

 ถึงแม้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แต่ก็
ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นอยู่ดี ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าข้อมูลจากการศึกษาน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งหมายถึงความ
เจริญของท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ที่มีบทบาทในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) (วิโรจน์ ก่อสกุล,   
2564,หนา้ 43) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
      1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางซ้าย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย คณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
     2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) หรือ 
(Judgmental sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 45) จึงใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ในส่วนของ
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก คือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดท าแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลแผน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บางซ้าย ผู้น าชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
บางซ้าย ตัวแทนคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย และตัวแทนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview of Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดตายตัวจะสัมภาษณ์
บุคคลใดก็จะใช้ค าถามเดียวกัน เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question)  (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2564, หน้า 51) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้
ก าหนดนัดวันเวลาในการขอเข้าสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ 
ผู้สัมภาษณ์จะใช้วิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนจะมีการสัมภาษณ์ได้ขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ซึ่งก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์เฉพาะค าถามที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
         1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
         1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
         1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  
         2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 51) และจดบันทึกข้อมูล
และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
        1. ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึงบริบท
ประเด็นที่ศึกษา และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
        2.1 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นค าถาม 
        2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือน หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
        2.3 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย คู่มือปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไป
วิเคราะห์ 
         2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และอภิปรายผลการวิจัย โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเป็นการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องกระท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเช่น จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า
และทางบก การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลจราจรรักษาความสะอาดของถนนทางน้ า
ทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางซ้ายจะยึดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายเป็นแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย ตั้งแต่การจัดท าแผน การน าแผนไปปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลแผน ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของพ้ืนที่ร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (อ้างถึงใน กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2563,หน้า 4-7) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3)พ.ศ.2561 นั้นได้ก าหนดให้
คณะกรรมการในการจัดท าแผนต้องมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ในระเบียบหมวด
1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 และข้อ 8 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่มี
การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธาน (๒) รองนายก (๓) สมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวนสามคน (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจากประชาคมท้องถิ่น จ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน (๗) ปลัด เป็นเลขานุการ (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธาน (๒) หัวหน้าส่วนการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จ านวนสามคน (๔) หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน เป็นเลขานุการ (๕) เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นจ านวนสอง
คน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จ านวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นแบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่1ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการสนับสนุนฯรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
ประชาคมมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) คณะกรรมการพัฒนาฯพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาฯเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (๔) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ขั้นตอนที่2 ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ (๑) 
ให้ผู้บริหารน าแผนที่ประการใช้แล้วไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและปิดประกาศให้
ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า30 วัน ให้ อปท.ใช้แผนพัฒนาฯเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปี (๒) จัดท าแผนด าเนินงาน เพ่ือวางแนวทางให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ (๓) 
คณะกรรมการสนับสนุนฯจัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา  (๔) คณะกรรมการ
พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ขั้นตอนที่3ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) 
คณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาฯ ก าหนดแนวทางและด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ (๒) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น (๓) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนฯ 
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี โดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายนั้นได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1981 อ้างถึงใน
เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 113 - 116) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน มีอยู่ด้วยกัน 4 
ระดับ คือ  

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนในการคิดริเริ่ม ในการ
กล่าวถึงปัญหา การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนดทางเลือก และการตัดสินใจว่าจะเลือก
หนทางใดเพ่ือน าไปปฏิบัติ  

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทรัพยากรต่างๆ อาทิ 
เงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การด าเนินงาน และการประสานงาน 

3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การได้รับผลประโยชน์เชิงวัตถุ เช่นมีรายได้ และ
ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น หรือการมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือการได้รับ
ผลประโยชน์ด้านสังคม เช่น การได้รับการศึกษาที่มากขึ้น การได้รับบริการทางสังคมด้านอ่ืน ๆที่มี
คุณภาพสูงขึ้น เป็นต้น และการได้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น การมีพลังอ านาจทางการเมืองมาก
ขึ้น การสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถของตน 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ   
  วัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 จากผลการศึกษาวิจัยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 
  1) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือประชาชนยังไม่เข้าใจถึงความส าคัญของบทบาทการมีส่วน
ร่วม ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
 2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คืองบประมาณไม่เพียงพอต่อปัญหาความต้องการของประชาชน 
 4) ปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆที่พบ คือ 1.ประชาชนเบื่อหน่ายเมื่อมีการเสนอปัญหาไปแล้ว
ไม่ได้ตามที่ต้องการ จึงไม่อยากเข้าร่วมการประชาคม 2.ในการลงพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ต้องสื่อสารให้
ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย  3.ระเบียบกฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท าให้ผู้ด าเนินการต้องท าความเข้าใจใหม่อยู่เสมอ 4.ในส่วน
ของคณะกรรมการยังมีบางส่วนที่ไม่ให้ความส าคัญของบทบาทหน้าที่ตนเองเท่าท่ีควร 
 วัตถุประสงค์ที่ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 จากผลการศึกษาวิจัยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 

1) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญของบทบาทการ
มีส่วนร่วม ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น คือ 

การจัดโครงการอบรม/กิจกรรมชี้แจง หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทการมีส่วน
ร่วมและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการมีส่วนร่วม ท าให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ประชาคมมีความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเพราะการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาท้องถิ่น
มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการมี
ประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการเองโดยที่ประชาชนพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเอง  ในการก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข  
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2) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คือ 

ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง/จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นว่า
ปัญหาและอุปสรรคจะถูกพิจารณาเมื่อน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ชี้แจ้งถึงวิธีการ
จัดท าแผน การจัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ในการท า อย่างเช่น การ
เขียนโครงการเสนอของบประมาณ  

3) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงบประมาณไม่เพียงพอต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชน คือ 

จัดล าดับความส าคัญของโครงการและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการก่อนเพ่ือจะได้เป็นการ
ขยับกรอบปัญหาและความต้องการให้เล็กลงให้เพียงพอและสอดคล้องต่องบประมาณที่มีอยู่ ส่วนของ
แผนพัฒนาท้องถิน่ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลประสานของบประมาณสนับสนุนภาคี
เครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง หรืออาจเป็นภาคเอกชนที่อยู่ในพ้ืนที่ และปลูกฝังให้ประชาชนรู้สึกรักท้องถิ่นและช่วยกัน
ดูแล บ ารุงรักษา ท้องถิ่นของตนเอง 
 4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย คือ  

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่ประชาคมในการจัดท า
แผนหรือจัดกิจกรรมเสริมน าเสนอสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์และผลกระทบ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนอยากเข้าร่วมประชุมประชาคมมากขึ้น เพ่ือสร้างความแตกต่างแต่ละปีงบประมาณ 

2.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ต้องอธิบายชี้แนะให้ประชาชนเข้าใจถึงแนว
ทางการพัฒนาในแต่ละปีให้เหมาะสมกับงบประมาณ ขจัดปัญหาที่ประชาชนมักพูดว่าเสนอโครงการ
ไปแล้วไม่ได้รับการแก้ปัญหา และหากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละที่ ได้เพียงพอและเสมอภาคแล้วนั้น สามารถที่จะแก้ไขปัญหารากหญ้าได้อย่างตรงจุดที่
ประชาชนต้องการอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนภูมิภาค 

3.อาจเปลี่ยนช่วงเวลาในการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่
เหมาะสม ไม่ตรงกับเวลาการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมมากขึ้น  

4.ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของประชาชนและ
เจ้าหน้าที ่
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1.การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่าการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายมีขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ และการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 และยึดหลักการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Cohen and Uphoff (1981 อ้างถึงในเดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 113 - 116) อธิบายว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ คือ  

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ในการประชาคมลงพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้าย ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม เสนอปัญหาความต้องการ การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและลงมติที่ประชุมประชาคม ร่วมก าหนดทางเลือก และการตัดสินใจร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
น าไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ วะทา (2559) ได้ศึกษา การมีส่วน
ร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาคมต้องการให้ผู้ บริหารพิจารณา
จัดล าดับของปัญหา/โครงการแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล รองลงมาประชาคมต้องการมีส่วนร่วม
วางแผนก าหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาของเทศบาล และประชาคมหมู่บ้านต้องการมี
ส่วนร่วมประชุมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีส่วนร่วมเสนอชื่อ/คัดเลือกตัวแทน
ประชาชนเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
ประกอบด้วยตัวแทนประชาชนในการเป็น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯจ านวน 3 คน 
คณะกรรมการพัฒนาฯ จ านวน3-6 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจ านวน 2 คนเพ่ือ
เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิติพร มณีจันสุข (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปีของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่การมีส่วนร่วมเสนอชื่อ/คัดเลือกตัวแทนประชาชนเป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล  

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (implementation) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท า
แผนที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอดคล้องกับงานวิจัยของธนจิรา พวงผกา (2559) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่าขั้นเตรียมการ ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหาและ
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คัดเลือกตัวแทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
ตัวแทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาฯจากมติเวทีการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ส่วน
ขั้นตอนที่1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เริ่มจากคณะกรรมการสนับสนุนฯที่มีตัวแทนจากประชาชนในที่
ประชุมประชาคมท้องถิ่นน าปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ถูกจัดล าดับปัญหาและความต้องการ
มาจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
มหาสมบัติ หนองหงอก (2559) การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าอยู่
ในระดับปานกลาง พบว่า พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต. จากนั้นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้ายเพ่ือพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารน าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือให้สภาพิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น หากไม่มีข้อคัดค้านให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว
และปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน (อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563,
หน้า 7-8) ขั้นตอนที่ 2 การน าแผนไปปฏิบัติ น าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้วแจ้งให้สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้วเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอน โดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนฯจัดท าร่างแผนด าเนินงาน รวบรวมโครงการที่ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาฯ คณะกรรมการพัฒนาฯพิจารณาเห็นชอบร่างแผนด าเนินงาน เสนอผู้บริหารประกาศใช้เป็นแผน
ด าเนินงาน ปิดประกาศแผนการด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน(อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563,หน้า 10)  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของฐิติอลีนา ใจเพียร (2558) การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน: ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ขั้นตอนการน าแผนไป
ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลมีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี แผนด าเนินงานประจ าปีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การน าโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปีไปสู่การท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างถูกต้องตามระเบียบและมี การด าเนิน
โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 

3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (benefits) องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ ตาม
มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่บรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนโดยจัดท าเป็นในรูปแบบโครงการ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนิน
โครงการที่มาจากการเสนอปัญหา ความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเสร็จแล้วนั้น 
ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากผลส าเร็จของโครงการ ในด้านเชิงวัตถุ เช่น การสาธารณูปโภคที่
เพียงพอ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือการได้รับผลประโยชน์ด้านสังคม เช่น การได้รับการศึกษาที่
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มากขึ้น การได้รับบริการทางสังคมด้านอ่ืน ๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ
ปริญญา รัตนดุลยวิจิตร(2561) งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ด้านการรับผลประโยชน์  พบว่า 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประชาชนได้รับแนวทางแก้ไขปัญหาจากการมีส่วนร่วมในจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการได้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น การมีพลังอ านาจทาง
การเมืองมากขึ้น การสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถของตน อย่างเช่นในการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมกล้าที่จะเสนอปัญหาความต้องการและเป็นตัวแทนคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของภานุวัฒน์ แก้วแหยม (2563) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี พบว่า การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (To Empower) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ได้มี
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีผู้แทนจากประชาชนเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนที่มีตัวแทนประชาชน จากที่ประชุมประชาคมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัตถิ์ ไกลสกุล ,จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน 
(2558) งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
บางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แต่งตั้งประชาชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มี
ส่วนร่วมในการติดตามการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งมีตัวแทนประชาชน ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ วะ
ทา (2559) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ต้องการให้
ผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพ่ือให้การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล เนื่องจากจะสามารถช่วยในการพิจารณาจัด
โครงการในการพัฒนาเทศบาลให้ถูกจุดตามความต้องการประชาชนสูงสุด รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารและผู้บริหารน าเสนอต่อสภา 
คณะกรรมการพัฒนาฯ ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน(อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563,หน้า 11) 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 
  1) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือประชาชนยังไม่เข้าใจถึงความส าคัญของบทบาทการมีส่วน
ร่วม ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์ กอบัวกลาง 
(2560)งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าปัญหาอุปสรรคประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและไม่เห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย เชื้อกล้า (2563) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ4.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่เห็นประโยชน์ของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คืองบประมาณไม่เพียงพอต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย เชื้อกล้า (2563) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
พบว่า ปัญหาและอุปสรรค ข้อ5.ปัญหาด้านงบประมาณ เช่น งบประมาณในการด าเนินงานในด้าน
งานพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านงานพัฒนาสังคม ด้านงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านงาน
พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการ
จัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการให้กับประชาชนในพ้ืนที ่
 4) ปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆที่พบ คือ 1.ประชาชนเบื่อหน่ายเมื่อมีการเสนอปัญหาไปแล้ว
ไม่ได้ตามที่ต้องการ จึงไม่อยากเข้าร่วมการประชาคม 2.ในการลงพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ต้องสื่อสารให้
ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย  3.ระเบียบกฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท าให้ผู้ด าเนินการต้องท าความเข้าใจใหม่อยู่เสมอ 4.ในส่วน
ของคณะกรรมการยังมีบางส่วนที่ไม่ให้ความส าคัญของบทบาทหน้าที่ตนเองเท่าท่ีควร 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นว่า แนว
ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 
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1) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญของบทบาทการมี
ส่วนร่วม ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น คือ  

การจัดโครงการอบรม/กิจกรรมชี้แจง หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วม
และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการมีส่วนร่วม ท าให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าผู้ที่ เข้าร่วมประชุม
ประชาคมมีความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเพราะการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนา
ท้องถิ่นมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการมี
ประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการเองโดยที่ประชาชนพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเอง ในการก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภานุวัฒน์ แก้วแหยม (2563) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการมีร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน1) การจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมประชาชนต่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของประชาชนที่จะได้การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและ เกิดความ
เจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่น  

2) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คือ 

ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง/จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าปัญหา
และอุปสรรคจะถูกพิจารณาเมื่อน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ชี้แจ้งถึงวิธีการ
จัดท าแผน การจัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ในการท า อย่างเช่น การ
เขียนโครงการเสนอของบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย เชื้อกล้า (2563) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนในการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า 
     3)  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงบประมาณไม่เพียงพอต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชน คือ 
จัดล าดับความส าคัญของโครงการและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการก่อนเพ่ือจะได้เป็นการขยับกรอบ
ปัญหาและความต้องการให้เล็กลงให้เพียงพอและสอดคล้องต่องบประมาณที่มีอยู่  ส่วนของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลประสานของบประมาณสนับสนุนภาคี
เครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง หรืออาจเป็นภาคเอกชนที่อยู่ในพ้ืนที่ และปลูกฝังให้ประชาชนรู้สึกรักท้องถิ่นและช่วยกัน
ดูแล บ ารุงรักษา ท้องถิ่นของตนเอง สอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัตถิ์ ไกลสกุล,จุฑาภรณ์ 
คงรักษ์กวิน (2558) งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  องค์การ
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บริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งานวิจัยของ พบว่า เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจนั้น
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชนควรมีส่วนร่วมสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบล ควรที่จะมี
การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกรักและต้องการอยากให้ท้องถิ่นของตนได้รับ
การพัฒนาที่ดีขึ้นเช่นนี้ก็จะทาให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเสียสละเกิดขึ้นตามมา รวมทั้งควรจะชี้ให้
ประชาชนได้เห็นถึงผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับตามมา 
 4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย คือ  

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่ประชาคมในการจัดท า
แผนหรือจัดกิจกรรมเสริมน าเสนอสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์และผลกระทบ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนอยากเข้าร่วมประชุมประชาคมมากขึ้น เพ่ือสร้างความแตกต่างแต่ละปีงบประมาณ 

2.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ต้องอธิบายชี้แนะให้ประชาชนเข้าใจถึงแนว
ทางการพัฒนาในแต่ละปีให้เหมาะสมกับงบประมาณ ขจัดปัญหาที่ประชาชนมักพูดว่าเสนอโครงการ
ไปแล้วไม่ได้รับการแก้ปัญหา และหากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละที่ ได้เพียงพอและเสมอภาคแล้วนั้น สามารถที่จะแก้ไขปัญหารากหญ้าได้อย่างตรงจุดที่
ประชาชนต้องการอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนภูมิภาค 

3.อาจเปลี่ยนช่วงเวลาในการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่
เหมาะสม ไม่ตรงกับเวลาการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมมากขึ้น  

4.ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป                                                                                  
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง ประยุกต์ใช้กับบริบทพ้ืนที่ พัฒนาและ
ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางซ้ายให้มีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้านอย่าง
ละเอียด เพ่ือน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควรขยายขอบเขตประชากรในการวิจัยครั้งต่อไปให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานในจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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