
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) * 
The participation of all stakeholders in the preparation of the local 
development plan. Of the Bankhlongsuan Subdistrict Administrative 

Organization Phrasamutchedi District Samutprakan Province 
(Local development plan B.E.2023 – 2027) 

รัชนก  โกลาหะฬะ** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการเข้ามี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง อุปสรรคปัญหา แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหา และแนวทางพัฒนา
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลอง
สวน โดยใช้วธิีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้ามาในรูปแบบคณะกรรมการ ตามวิธีการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนด ในส่วนอุปสรรคปัญหา พบว่า 1) มกีารคัดเลือกตัวแทน 
2) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 3) การจัดประชุม 4) งบประมาณ  ส่วนแนวทางแก้ไข
อุปสรรคปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 1) การคัดเลือกตัวแทนแต่ละ
ภาคส่วนเข้ามาท าหน้าที่ในคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องไม่เป็นการคัดเลือกจากกลุ่ม
ผลประโยชน์  2) การจัดประชุมควรด าเนินการในวันหยุด 3) โครงการที่เกินศักยภาพควรมีการ
ประสานขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและการเปิดช่องทางในการน าเสนอปัญหาความต้องการและโครงการพัฒนาให้มี
หลากหลายช่องทาง 

 

ค าส าคัญ: ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น; การมีส่วนร่วม; คณะกรรมการ 

                                                           
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดยี์ จังหวัดสมุทรปราการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570) 
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บทน า 
 นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)  หมวด 14 การ
ปกครองท้องถิ่น มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน... ประกอบกับ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2542) มาตรา16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 เพ่ือให้การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
โดยมี แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน กระทรวงมหาดไทย (2561) ก าหนดไว้ว่า...
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จงัหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา การน าปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือน ามาก าหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยค านึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ได้รับและความต้องการของประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการของท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกัน และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทั้งเป็นการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
 กระทรวงมหาดไทย (2548) ก าหนดไว้ว่า...ให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรประชาชน และ
ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น มาร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงาน
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ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 
 กระทรวงมหาดไทย (2562) ก าหนดห้วงระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ว่า...การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด และการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นห้าปี เริ่มใช้แผนที่มีก าหนด
ระยะห้วงเวลาห้าปีฉบับแรก ในปี พ.ศ. 2561 – 2565  
 กระทรวงมหาดไทย (2563) ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ไว้ว่า... เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
มาตรา 45/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณี เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือ
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป  
 ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
คลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรประชาชน และผู้น าชุมชนในท้องถิ่นนั้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 3) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
และ 5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรที่ท างานในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเกิดอุปสรรค
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ปัญหาขั้นตอนใดบ้าง และเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้และปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งต่อไป เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเอกสาร (Document research) เป็น
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการ
วิจัยต่างๆ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิจัยสนาม (Field research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured  interview or 
Formal interview)  ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
จ านวน 12 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 2 คน, สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 2 คน, 
ผู้แทนประชาคม จ านวน 2 คน, ผู้แทนภาครัฐ จ านวน 2 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน จ านวน 2 คน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
มีส่วนได้เสียในการด าเนินการ ต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความห่วง
กังวลต่อแนวทางการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมไป
ถึงการมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ การให้ค าปรึกษา
หารือ และร่วมกันประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในที่นี้ก็คือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมยังรวมไปถึงการมาร่วมกันออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง 
ผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วม คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึง
กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นองค์กรทางสังคมของพลเมืองที่เรียกว่าภาคประชาสังคม (Civil Society) เช่น 
กลุ่ม ชมรม องค์การสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ และมีการพิจารณาว่าผู้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นได้
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ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน รวมเพศหญิง เพศชาย เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ต่างๆ อีกด้วย  
 การวิจัยสนาม 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลการตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยไดด้ังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

การวิจัยพบว่า รูปแบบและวิธีการเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี ้1) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านคลองสวน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ถูกก าหนดโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกองค์กรส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน 2) ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทในการตัดสินใจ 
คัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาท าหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีบทบาทใน
การก าหนดทิศทาง และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาจากปัญหาความต้องการ
ของประชาชน เข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4) การน าเสนอปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีเพียงการประชุมประชาคมท้องถิ่น จากนั้นผู้เกี่ยวข้องจะน าปัญหาเหล่านั้นมาน าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาอุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566 – 2570 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 การวิจัยพบว่า อุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 
2570 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี ้1) อุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) 
การคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาท าหน้าที่ในคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ
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คัดเลือกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาท าหน้าที่ และมีการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาเฉพาะ
พ้ืนที่ไม่ครอบคลุมทั้งต าบล 3) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนา ประชาชนในพ้ืนที่จะ
น าเสนอโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาเป็นหลัก มิได้ให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาด้าน  
อ่ืน ๆ  4) การบรรจุโครงการพัฒนาเป็นจ านวนมากไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถน า
โครงการ/กิจกรรม ไปด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากมาจากงบประมาณที่มีจ ากัด 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 การวิจัยพบว่า แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี ้1) การคัดเลือกตัวแทนแต่ละภาคส่วนเข้ามาท าหน้าที่ใน
คณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่เป็นการ
คัดเลือกจากกลุ่มผลประโยชน์และพร้อมเสียสละเวลาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 2) การจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น/ประชุมคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรด าเนินการในวันหยุด
เนื่องจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ มีภารกิจประจ าวันที่ต้องท า ท าให้ไม่สามารถ
มาร่วมน าเสนอปัญหาความต้องการให้ครอบคลุมทุกด้าน 3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการน าเสนอโครงการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ นอกเหนือจากในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4) การจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการพัฒนาที่ควรได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเป็นโครงการพัฒนาที่ครอบคลุม
การพัฒนาในทุก ๆด้าน และเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ส าหรับโครงการที่เกิน
ศักยภาพของอบต.ในการด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่มีจ ากัด ควรมีการประสานขอรับเงิน
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
-2570 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลอง
สวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 การวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ 1) การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความใจที่ถ่องแท้ถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) การ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ มีบทบาทส าคัญในการสร้างความตื่นตัว ในการมาร่วมประชุมเพ่ือ
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น าเสนอปัญหาความต้องการ 3) การแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการไปแล้วเสร็จ จะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญใน
การเข้ามีส่วนร่วมน าเสนอปัญหาความต้องการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4) เปิดช่องทางในการน าเสนอ
ปัญหาความต้องการและโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีหลากหลายช่องทาง เช่น การน าเสนอผ่าน
ทาง อีเมล์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ เป็นต้น  

 
การอภิปรายผล 
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570) 
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

รูปแบบและวิธีการเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน มีการแต่งตั้งตัวแทนส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กร
ประชาชน และผู้น าชุมชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
และพิจารณาโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนด เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลอง
สวน บางตอนกล่าวว่า “รูปแบบและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.บ้านคลองสวน ถูก
ก าหนดให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เพราะมีการคัดเลือกตัวแทนจากประชาชน หน่วยงาน
ราชการอ่ืน และภาคเอกชนในพื้นที่ มาร่วมคิดร่วมแสดงความเห็น และเสนอแนะปัญหาต่างๆ ใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านคลองสวน เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการที่น ามาจากความต้องการ
ของคนในพ้ืนที่” หรือค าให้สัมภาษณ์บางส่วนของ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
คลองสวน กล่าวว่า “รูปแบบและวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ก าหนดรายละเอียด
ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด เพราะในฐานะหน่วยงานราชการต้อง
ปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเพียง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพียง 2 คณะ เท่านั้น” 

อุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
มีการคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเข้ามาท าหน้าที่คณะกรรมการ
การจัดท าแผน การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่บรรจุเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็น
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โครงการจากกลุ่มผลประโยชน์ ท าให้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล อีก
ทัง้เรื่องของเวลาการประชุมเพ่ือน าเสนอปัญหาความต้องการประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีภารกิจท าให้
โครงการต่างๆ ที่น าเสนอเข้ามามีแต่การน าเสนอปัญหาของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้โครงการพัฒนาไม่สามารถจัดด าเนินการได้ทั้งหมด เช่น ค าให้
สัมภาษณ์ของผู้แทนประชาคม บางตอนกล่าวว่า “โครงการที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คัดเลือก
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมากเป็นของโครงการที่มาจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
เข้ามาเกือบทุกโครงการ” หรือค าให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าส านักปลัด บางตอนที่ว่า “การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาที่พบก็คือ โครงการที่มาจากกลุ่มผลประโยชน์มักจะได้รับการบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นล าดับต้น ๆ เสมอ และที่ส าคัญก็คือการมีโครงการพัฒนาที่ไม่หลากหลาย โครงการ
จะไปเน้นที่โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย เชื้อกล้า (2563) ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) เวลาการจัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนาไม่ตรงกับเวลาท างาน 2) ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความสนใจ 3) ขาดการด าเนินโครงการ
ความต่อเนื่อง 4)ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 5) ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา เฉลียวชาติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การวางแผนพัฒนาต าบลของ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการ รับผลประโยชน์ และระดับน้อย จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
ตามล าดับ 

แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ มีการน าเสนอให้การคัดเลือกตัวแทนแต่ละภาคส่วนเข้ามาท าหน้าที่ในคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสามารถไม่เป็นการคัดเลือกจากกลุ่มผลประโยชน์และพร้อม
เสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกท้ังในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น/ประชุมคณะกรรมการ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการน าเสนอให้ด าเนินการในวันหยุด และส าหรับโครงการที่เกิน
ศักยภาพของอบต.ในการจัดด าเนินการเนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ควรมีการประสาน
ขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของรองนายก อบต.บ้านคลองสวน 
บางตอนกล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับผู้มาเข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
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แผนพัฒนาท้องถิ่น แนะน าว่าการจัดประชุมหรือประชุมประชาคมควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการมาร่วมประชุมบ้าง และ
ทางอบต.บ้านคลองสวนก็ควรก าหนดการประชุมประชาคมให้ตรงกับวันหยุดเนื่องจากในวันธรรมดาพี่
น้องประชาชนจะออกไปท างาน” หรือค าให้สัมภาษณ์ของผู้แทนภาครัฐ บางตอนที่ว่า “การคัดเลือก
ตัวแทนแต่ละภาคส่วนเข้ามาก็ถูกก าหนดโดยระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว ไม่
มีอุปสรรคปัญหาอะไร แต่ถ้าให้แนะน าเพ่ิมเติมก็อยากให้ท่านผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกคนที่พร้อม
เสียสละเวลาเข้ามาท าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประชาชนด้วยใจจริงมิได้หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ”  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนรวมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา คือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ (ด าเนินการ) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลมี
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดอย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นและองค์กรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยการก ากับดูแล และสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะมีส่วนส าคัญยิ่งท่ีจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ 
เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

แนวทางพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีการน าเสนอแนวทางพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 
และการเปิดช่องทางในการน าเสนอปัญหาความต้องการและโครงการพัฒนาให้มีหลากหลายช่องทาง 
เช่น การน าเสนอผ่านทาง อีเมล์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ เป็นต้น เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ บาง
ตอนที่ว่า “อบต.ต้องจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน เพราะประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนี้อยู่หลายกลุ่ม” หรือค าให้สัมภาษณ์ของผู้แทนภาครัฐ บางตอนที่ว่า “ควรจัดอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนประชุมประชาคมเสนอปัญหา ระดมความคิด ร่วมแก้ไข 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ แก้วแหยม (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
หิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน ได้แก่ 1) ประชาชน
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ยังไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการประชาคมท้องถิ่น ในแต่ละครั้ง มี
ประชาชนเข้าร่วมจ านวนน้อย ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชน ไม่เพียงพอ
ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) ประชาชนบางส่วนยังมีข้อสงสัยในข้อมูลการ
เสนอปัญหา ความต้องการของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และขาดความเชื่อมั่นต่อการ
เสนอข้อมูลเพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัทนา วัชรวรพิพัฒน์ 
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในรูปแบบที่มีกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการ ด้วยการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ เสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองเพ่ือ
สนองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลน าไปด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ ความต้องการของประชาชนในเรื่องอุปโภคบริโภค ส่วนปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการร่วมกับประชาชนมีความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทราบถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีประโยชน์อย่างไรกับการพัฒนา
พ้ืนที่ต าบลบ้านคลองสวน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้มากท่ีสุด 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนควรเพ่ิมช่องทางและความถี่ในการประชาสัมพันธ์
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากยิ่งข้ึน เช่น การใช้เสียงตามสาย วิทยุ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่เป็นต้นแบบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างองค์กร 
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