
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566 – 2570* 

Preparation of local development plan of Nong Mai Daeng Subdistrict 
Municipality Mueang District,Chonburi Province,2023 – 2027 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการในกิจกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570  
ศึกษาอุปสรรคปัญหา แนวทางการแก้ไขอุปสรรคปัญหา และแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการใน
การจัดท าแผนในครั้งต่อไป โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผน จ านวน 2 ชุด คือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 2) มีการคัดเลือกสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3) มีการจัดเก็บปัญหา
ความต้องการโดยการลงประชาคม ส่วนอุปสรรคปัญหา พบว่า 1) การจัดประชุมประชาคมไม่ตรงกับ
วันหยุด 2) การจัดล าดับความส าคัญชาวบ้านมักให้ความส าคัญกับปัญหาของตัวเองเป็นหลัก 3) การบรรจุ
โครงการไว้ในแผนเป็นจ านวนมาก แนวทางการแก้ไขอุปสรรคปัญหา มีดังนี้ 1) ควรมีการจัดประชุมใน
วันที่เหมาะสม 2) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาควรยึดปัญหาของส่วนรวมเป็นหลัก 3) ควรมีการ
กลั่นกรองโครงการเฉพาะทีด่ าเนินการได ้ส่วนแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดท าแผน มีดังนี้ 
1) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผน 2) ลดบทบาทของคณะกรรมการ
จัดท าแผนลงโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กลั่นกรองโครงการแทน 3) มีการจัดอบรมให้ความรู้และเปิด
ช่องทางในการเสนอปัญหาความต้องการหลากหลายช่องทาง                       

ค าส าคัญ: แผนพัฒนาท้องถิ่น; รูปแบบและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น; การมีส่วนร่วม; 
คณะกรรมการ; การประชาคมต าบล 

 

 

 

                                                 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 
พ.ศ.2566 - 2570 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 การก าหนดทิศทางการพัฒนา หรือการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านนั้นประชาชนในพื้นที่จะก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย (2562) ก าหนดไว้ว่า...แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมายความว่า 
แผนพัฒนาที่ก าหนดแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเองที่
คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ข้อมูลที่คนในหมู่บ้านจัดเก็บรวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วน
ราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุนหรือจัดท าขึ้น เพื่อรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแผนที่
รองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ส าหรับโครงการ/ กิจกรรมที่มีความจ าเป็นที่ก าหนดใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านนั้น บางโครงการหมู่บ้านสามารถด าเนินโครงการเองได้ แต่เมื่อมีโครงการ/กิจกรรมที่
เกินศักยภาพทีห่มู่บ้านจะสามารถด าเนินการได้เอง ให้หมู่บ้านพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม ไปบรรจุไว้
ในแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือเรียกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  กระทรวงมหาดไทย (2563) ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไว้ว่า… เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปพร้อมทั้งก าหนด รูปแบบและวิธีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าและใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบาลต าบลหนองไม้แดงซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขึ้น โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้จะน าปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นมาจัดท า โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาระบบ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ   

 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีท างานในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความสนใจศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีข้ันตอนวิธีการด าเนินการ 
อุปสรรคปัญหา และแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธกีาร
วิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) :
ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง จ านวน 10 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบล
หนองไม้แดง จ านวน 1 คนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองไม้แดง จ านวน 1คน ปลัดเทศบาลต าบล
หนองไม้แดง จ านวน 1 คน รองปลัดเทศบาลต าบลหนองไม้แดง จ านวน 1 คน คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 4 คน ประชาชน (คัดเลือกจากตัวแทนประชาคม) จ านวน 2 คน 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนอง
ไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566–2570 เป็นการจัดท าตามเอกสารคู่มือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563)  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คู่มือ
การปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง หนังสือ และรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการ
ทบทวนเพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (4) กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (5) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (6) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 การวิจัยสนาม  

 ผู้วิจัยวิเคราะหข์้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์เพ่ือสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 รูปแบบและวิธีการในกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570  

 จากการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570 มีข้ันตอนและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยกัน 2 ชุด ซึ่งแต่งตั้งจากตัวแทนส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรประชาชน 
และผู้น าชุมชนในท้องถิ่น คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  2) การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพ่ือ
มาเป็นตัวแทนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ก าหนดไว้ว่าเพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นและประกาศให้
ประชาชนทราบ 3) การจัดเก็บปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการลงไปประชาคม โดยการ
กลั่นกรองปัญหาความต้องการของชาวบ้านพร้อมจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา เพ่ือน ามาจัดท า
เป็นโครงการในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570  
 จากการวิจัยพบว่า 1) อุปสรรคปัญหาที่พบบ่อยในการจัดท าแผนเกิดจากปัญหาการประชุม
ประชาคมท่ีชาวบ้านไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมประชาคม เหตุผลเพราะบริบทของพ้ืนที่ของต าบล
หนองไม้แดงส่วนใหญ่มีประชากรที่ประกอบอาชีพรับจ้างในนิคมอุตสาหกรรม จึงไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วม
ประชุมประชาคม 2) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ประชาชนในพื้นท่ีจะจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาตามความต้องการของตัวเองเป็นหลัก   3) การบรรจุโครงการพัฒนาเป็นจ านวนมากไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมไปด าเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570  
 จากการวิจัยพบว่า 1) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ควรด าเนินการจัดประชุมประชาคมใน
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เพราะประชากรส่วนใหญ่ท างานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถ
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มาร่วมเสนอปัญหาความต้องการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดงได้ 2) การ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ควรได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ควรยึดปัญหาส่วนตัวเป็น
หลัก และควรผ่านการกลั่นกรองปัญหาก่อนที่จะมีการจัดเรียงล าดับความส าคัญ ซึ่งโครงการที่จะน ามา
บรรจุไว้ในแผนควรเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากท่ีสุดประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดเป็น
อันดับแรก 3) เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผน ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการน าเสนอโครงการที่
เป็นประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยการชี้แจงถึงโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนเสนอมาว่าโครงการที่
เสนอมาท้ังหมดนั้นบางโครงการก็ไม่สามารถน ามาด าเนินการได้ทันที เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณที่
จ ากัด  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 จากการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนา 1) แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการปฏิบัติตามรูปแบบและวิธีการตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ก าหนด 2) ควรลดบทบาทคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการ/
กิจกรรม ลงโดยให้คณะผู้บริหารด าเนินการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแทน 3) แผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่นสามารถน ามาด าเนินการได้ตลอดไม่ควรจ ากัดปีที่
จะด าเนินการ ควรมีการเปิดช่องทางในการเสนอปัญหาความต้องการควรให้มีความหลากหลายช่องทาง 
เช่น การน าเสนอปัญหาความต้องการผ่าน อีเมล์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ เป็นต้น 
 
 การอภิปรายผล 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.2566-2570  มีประเด็นที่น ามาอภิปราย 4 ประเด็น ดังนี้ 
         ประเด็นที่ 1 รูปแบบและวิธีการในกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
หนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570  
 1) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะมี
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยกัน 2 ชุด ซึ่งแต่งตั้งจากตัวแทนส่วนราชการ องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรประชาชน และผู้น าชุมชนในท้องถิ่น คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการรวบรวม
ปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและพิจารณาโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองไม้แดง ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง จะมีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด้วยกัน 2 ชุด ซึ่งแต่งตั้งจากตัวแทนส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรประชาชน และผู้น าชุมชนใน
ท้องถิ่น คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
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หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการรวบรวมปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ
พิจารณาโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนด” 
สอดคล้องกับแนวคิด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2563) ได้ก าหนดไว้
ว่า… คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ประกอบด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น”  
 2) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือมาเป็น
ตัวแทนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น 
โดยการคัดเลือกจากตัวแทนของชาวบ้านเพื่อมาท าหน้าที่ในการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามรูปแบบการคัดเลือกตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประธานสภา
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เราจะ
ด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570)  ก าหนด”สอดคล้องกับแนวคิด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2563) ก าหนด
ไว้ว่า…รูปแบบการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นและประกาศใช้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)”     
 3) ขั้นตอนและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการจากชาวบ้าน โดยการกลั่นกรองปัญหา
ความต้องการของชาวบ้านพร้อมจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา เพื่อน ามาจัดท าเป็นแผนงาน
โครงการในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 ได้
แสดงความคิดเห็นว่า “…การจัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกไปประชาคมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมรับประโยชน์ โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ เพื่อน ามาจัดท าเป็น
โครงการในการแก้ไขปัญหาแล้วน าไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป” สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มัทนา วัชรวรพิพัฒน์ (2555) ทีพ่บว่า ระดับการมีส่วนร่วมและลักษณะการมีส่วนร่วม คือ มี
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ เสนอปัญหาและแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริมคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยส่วนบุคคล และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล.(2563,หน้า 33) อธิบายว่า การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 
(Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของ
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ประชาชนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน
พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 
  ประเด็นที่ 2 อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570 
 1) อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนอง
ไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เกิดจากปัญหาการประชุมประชาคมที่ชาวบ้านไม่สะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมประชาคม หรือให้ความร่วมมือเพียงส่วนน้อย เหตุผลเพราะบริบทของพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีประชากรที่
ประกอบอาชีพรับจ้างในนิคมอุตสาหกรรม จึงไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมประชาคม โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดท าแผนของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง ผมมองว่าการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ประชาชนไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม 
เพราะฉนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมจะติดขัดในเรื่องของเวลา ประชาชนส่วน
ใหญ่จะท างานในโรงงานจึงไม่มีเวลาที่จะมาร่วมประชุมประชาคม” สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย 
เชื้อกล้า (2563)  ทีพ่บว่า 1. เวลาการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาไปตรงกับเวลาท างาน 2.ประชาชน
บางส่วนไม่ให้ความสนใจ 3. ขาดการด าเนินโครงการความต่อเนื่อง 4.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 5. 
ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรษา อินเดิม (2554) ทีพ่บว่าปัญหา 
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาประชาชน
ในพ้ืนที่ไม่ค่อยให้ความส าคัญ ในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ กุศล (2554) ทีพ่บว่า อุปสรรคปัญหาเกิดจากประชาชนในพื้นท่ีไม่
ค่อยให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่บรรจุเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นการ
จัดล าดับความส าคัญและเป็นการคัดเลือกโครงการ เฉพาะโครงการของคณะผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่  โดย
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…โครงการที่คณะ กรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คัดเลือกมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมากจะเป็นโครงการที่มาจากคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเกือบทุกโครงการเลย พ่ีเองในฐานะเป็นตัวแทนประชาคมท้องถิ่นและ
เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน พ่ีก็อยากให้เห็นความส าคัญของโครงการที่ชาวบ้านเสนอผ่านมาทางพ่ีด้วย” 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ แก้วแหยม ( 2563) ที่พบว่า ประชาชนบางส่วนยังมีข้อสงสัยใน
ข้อมูลการเสนอปัญหา ความต้องการ และขาดความเชื่อมั่นต่อการเสนอข้อมูล 
 3) การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนเสนอมาเป็น
จ านวนมาก และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้โครงการไม่สามารถจัดด าเนินการได้ทั้งหมด ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “…โครงการ/กิจกรรมที่น ามา
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บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ซึ่งงบประมาณท่ีเรามีอยู่อย่างจ ากัด ไม่สามารถน า
โครงการทั้งหมดมาด าเนินการได้” สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ กุศล (2554) ที่พบว่า ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอ 
 ประเด็นที ่3 แนวทางการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570  
 1) มีการเสนอให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นวันหยุด
เสาร์ – อาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการเสนอ
ปัญหาความต้องการ เพ่ือที่เทศบาลจะได้น าปัญหาความต้องการนั้นไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1
ได้แสดงความคิดเห็นว่า”…การประชุมประชาคมท้องถิ่น ควรให้มีการก าหนดการประชุมในวันหยุด 
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม การที่จะมาประชุมในวันธรรมดานั้นคง
เป็นไปได้ยากหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยที่ การที่เราจะสามารถประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้ควรก าหนดวันประชุมเป็นวันหยุดมากกว่า” สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย เชื้อกล้า 
(2563) ทีพ่บว่า แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 1.จัดประชุมประชาคมในการจัดท าแผนใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  2) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่บรรจุเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลหนองไม้แดง ควรมีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของการแก้ไขปัญหาว่าปัญหาอะไรที่มีความ
เร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกควรที่จะได้รับการด าเนินการก่อน ไม่ใช่เป็นการเสนอปัญหาความ
ต้องการเฉพาะในส่วนของตนเองเป็นหลัก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ตัวแทนประชาคมหมู่ที่ 3 ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า”…ควรมีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของการแก้ไขปัญหาว่าอะไรที่มีความเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
เป็นอันดับแรกควรที่จะได้รับการด าเนินการก่อน ไม่ใช่เป็นการเสนอปัญหาความต้องการเฉพาะในส่วน
ของตนเองเป็นหลัก โดยเรียงปัญหาความต้องการที่สามารถด าเนินการได้และต้องดูงบประมาณที่จะ
ด าเนินการด้วย” สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ แก้วแหยม ( 2563) ทีพ่บว่า แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) การจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ทางช่องทางต่างๆ 3) การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 

  3) การแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาเป็นจ านวนมาก คือก่อนการที่จะน าโครงการ/กิจกรรมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการส ารวจ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่มีอยู่ว่าสามารถด าเนินโครงการเหล่านั้นได้หรือไม่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ปลัดเทศบาลต าบลหนองไม้แดง ได้แสดงความคิดเห็นว่า”…โครงการ/กิจกรรม ก่อนที่จะน ามาบรรจุใน
แผนควรมีการตรวจสอบหรือกลั่นกรองโครงการก่อนพร้อมทั้งส ารวจงบประมาณท่ีมีอยู่ว่าสามารถด าเนิน
โครงการที่ประชาชนเสนอมาได้หรือไม่ เพราะถ้างบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด กับการเสนอโครงการมา
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บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมากก็ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความต้องการ หรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หมดอย่างแน่นอน” สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย เชื้อกล้า 
(2563) ทีพ่บว่า แนวทางในการแก้ไขอุปสรรคปัญหา โดยการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนก่อนให้เพียงพอ ตลอดจนขอรับการอุดหนุนงบประมาณพิเศษจากหน่วยงานภายนอกน ามาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความสุข การพัฒนาท้องถิ่นที่ยังยืน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ประเด็นที่ 4 แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
 1) แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลหนองไม้แดง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการไม่สามารถพัฒนาหรือ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองไม้แดง ได้
แสดงความคิดเห็นว่า “…เราไม่สามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องยึดและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ แต่สามารถจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านถึงความส าคัญของการประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีประโยชน์อย่างไร แนะน าชาวบ้านถึงการเสนอโครงการว่าควรเสนอโครงการ
ที่สามารถด าเนินการได้แล้วชาวบ้านจะได้อะไรกับการประชุมประชาคม จัดอบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญของอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนนี้ได้” สอดคล้องกับแนวคิด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย (2561) ซ่ึงก าหนดไว้ว่า…องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
  2) ลดบทบาทของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม ลงโดยให้คณะผู้บริหารด าเนินการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม โดยการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนก่อนให้เพียงพอ กับการน าโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อจะน าไปปฏิบัติผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะเป็นผู้เลือกโครงการไปด าเนินการเอง ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นลง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “…แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ควรลดบทบาท
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ลงโดยให้คณะ
ผู้บริหารด าเนินการแทน เนื่องจากคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ด าเนินการตามนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นอยู่แล้ว” สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย เชื้อกล้า (2563) ที่พบว่า การด าเนิน
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โครงการควรจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อนให้เพียงพอ ตลอดจนขอรับการอุดหนุน
งบประมาณพิเศษจากหน่วยงานภายนอกน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความสุขการพัฒนาท้องถิ่นที่ยังยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ควรมีความยืดหยุ่นสามารถน ามาด าเนินการได้ตลอดไม่ควรจ ากัดปีที่จะ
ด าเนินการ ควรที่จะสามารถน าโครงการในแผนปีใดมาด าเนินการก็ได้ การเปิดช่องทางในการเสนอปัญหา
ความต้องการควรให้มีความหลากหลายช่องทาง เช่น การน าเสนอปัญหาความต้องการผ่าน อีเมล์ เฟสบุ๊ค 
โทรศัพท์ ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “…การที่เราจะพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนได้ เพราะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แต่เราสามารถปรับเปลี่ยน
เป็นการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านเว็ปไซต์ของเทศบาล เพ่ือให้เกิดความสะดวกโดยที่
เทศบาลสามารถน าโครงการปัญหาและความต้องการมาจัดท าได้สะดวกตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันการประชุมประชาคมไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปรับเปลี่ยนแบบนี้ท าให้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเป็นการเสนอปัญหาความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และแผนที่จะน ามาด าเนินการควรเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมควรเป็นแผนกว้างๆ” สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริลักษณ์ ตันตยกุล.
(2564,หน้า 25-27) ให้แนวคิดไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการใดๆ ที่ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่าอะไร
คือสิ่งที่ประสงค์หรือปรารถนาจะให้เกิด การก าหนดกิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ
ว่าจะต้องท าอะไรและท าอย่างไร สิ่งที่ประสงค์หรือปรารถนานั้น จึงจะบรรลุผลส าเร็จในขณะเดียวกันก็
จะต้องก าหนดวิธีการในการตรวจสอบประเมินผลและการติดตามการน าแผนไปด าเนินการ การวางแผน
จึงเป็นเสมือนเครื่องมือลดความเสี่ยงภัยและเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรที่ได้น าไปใช้ด าเนินงานจะเกิด
ความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและยังช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสและ
จังหวะเวลาในการประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานขององค์การ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภานุวัฒน์ แก้วแหยม ( 2563) ทีพ่บว่า แนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ การจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทางช่องทางต่างๆ3) 
การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญ
ของการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีประโยชน์อย่างไรกับการพัฒนาพื้นที่ต าบล
หนองไม้แดง 
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  2. เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนอง
ไม้แดงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  3. เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองไม้แดงให้เพ่ิมมากข้ึน เช่น การใช้เสียงตามสายหรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว วิทยุ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือ สื่อโซเชียล 
อ่ืนๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 
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