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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี และเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ใน
ส่วนของการวิจัยสนามเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 2. การเก็บข้อมูลโครงการจากความต้องการของประชาชน 3. การจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ ส่วนปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม        
1. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ          
3. ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 1. ให้ความส าคัญการมี
ส่วนรวมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 3.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าส าคัญ: การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมของประชาชน, องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม   
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ  
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
(2537) ก าหนดให้สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบ้าน หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศ
นั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มาก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คนจ านวนมาก มีพ้ืนที่เท่ากับ
ต าบลแต่ละต าบล จัดตั้งมาจากสภาต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีจ านวนราษฎรไม่น้อยกว่า 
2,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุข และให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล เขต อบต.
แทนรัฐบาลกลาง และเป็นราชการท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม และหน้าที่อ่ืนๆ ตามกฏหมายก าหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่
ของ อบต.เป็นของตัวเอง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (2537) 
เป็นรูปแบบของการปกครองที่เกิดจากการกระจายอ านาจการปกครอง เพ่ือวัตถุประสงค์ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้มีโอกาสเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือ
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง คือ การจัดท าแผนพัฒนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็น
เครื่องมือขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  กระทรวงมหาดไทย (2561) ก าหนดไว้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  



3 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นเครื่องมือส าคัญ อย่างยิ่งต่อ
การพัฒนา การน าปัญหาความต้องการของท้องถิ่น มาพิจารณาและวิคราะห์ปัญหา เพ่ือมาก าหนด
จุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ได้รับ และความต้องการของประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งจะสามารถช่วยให้
การก าหนดแผนงาน/โครงการ ของท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกัน และสนองตอบต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การที่ท้องถิ่นได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดทิศทางการ
พัฒนา จักท าให้การด าเนินงานในอนาคต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรน า
การจัดการเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้เพื่อให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมายขององค์การโดยการน าเอาแนวคิดของ 
Pearec II and Robinson (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล,2564,หน้า32) ได้อธิบายว่าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและขีดความสามารถขององค์การ การวิเคราะห์ทางเลือก การก าหนดแผนระยะยาว การ
พัฒนาแผนปฏิบัติประจ าปี การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ์องค์การ เพราะการวางแผน
เป็นกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ ส าหรับช่วงเวลาข้างหน้า และก าหนดสิ่งที่จะกระท าต่างๆ เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นการคาดการณ์ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากจะ
ท าให้ปัญหา และความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการโอนภารกิจหน่วยงาน
ต่าง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในอนาคตอีกด้วย 
 ดังนั้น จากความเป็นมาของแผนพัฒนาท้องถิ่น และความส าคัญของปัญหาดังกล่าว การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา การน าปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมา
พิจารณา และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อมก าหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการท างานอย่างเป็น
ระบบ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยค านึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ และความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น มาก าหนดแผนงาน โครงการของท้องถิ่นมีทิศทางที่
สอดคล้องกัน สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่งแท้จริง และยังเป็นการ
บริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอีกด้วย 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 จากประเด็นดังกล่างข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรรณบุรี ว่ามีข้ันตอนวิธีด าเนินการ
อย่างไร ในกระบวนการนั้นมีปัญหา อุปสรรคในขั้นตอนใด และจะมีวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างไร เพ่ือน าไปสู่แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์       
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัย
สนาม (Field research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระเบียบกฏหมาย หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนอง
หญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interiew) การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชน (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในขั้นตอนการสัมภาษณ์ คือ บุคคล
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ทีม่ีความรู้หรือมีประสบการณ์ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน ดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแจง
งามจ านวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม จ านวน 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแจงงาม จ านวน 1 คน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม จ านวน 1 คน คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 2 คน ประชาชน(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) จ านวน 1 คน โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ การเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเป็นหลัก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 
และมีความเก่ียวข้องใกล้ชิดต่อประเด็นที่ต้องการศึกษา เพื่อความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย 
ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) ในรูปแบบสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีส่วนประกอบในการ
สัมภาษณ์ 3 ส่วน ประกอบด้วย 
       ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ส่วนที่ 1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 
    ส่วนที ่2 ปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจง
งาม 
   ส่วนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแจงงาม 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้า เอกสารทางวิชาการต่างๆ ระเบียบ หนังสือสั่งการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. สร้างแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอบเขต และ
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างไปขอรับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความถูกต้องเหมาะสม 
 4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแล้ว ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ต่อไป 
 การสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์
จะใช้การจดบันทึก โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล      
2 ประเภท คือ 
 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ที่ท าการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยผู้วิจัยจะก าหนดค าถาม   
ใช้ค าถามแบบเดียวกัน ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระที่จะให้ค าตอบตามความคิดเห็นของตนเอง ผู้วิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นค าถามในการสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์
จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 
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  3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Date) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระเบียบและ
กฏหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฏี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือ ระเบียบหนังสือสั่งการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึง
ลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2563) องค์กรจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 2 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1. 
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 2.รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 3. 
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน ไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 6.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ 7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
8.หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 1. ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 1.1 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจ
หน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฏหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยเน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และมีผลต่อประชาชนโดยตรง 
เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.4 กรอบนโยบายทิศทางแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นแถลงต่อ
สภาท้องถิ่น 1.6 แผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่นและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 2. ร่วม
จัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 6. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคระท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห้นสมควร 7. 
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาควมต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 1. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ 2. 
หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 3. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและ
เลขานุการ 5. เจ้าหน้าที่วิคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมาย 
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่าง
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนด าเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตาม
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนท้องถิ่น ดังนี้ 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้น าข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนพัฒนาชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 4. ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฏหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
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ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 ผลการวิจัยสนาม สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการวิจัยพบว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงามอ าเภอหนอง
หญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
แจงงาม ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้1. กระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงามมีองค์ประกอบส าคัญ คือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน่วยหลักท่ี
ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องท าการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมาย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น มี
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแจง
งามก าหนดรูปแบบสัดส่วนประชาคม ครบทุกภาคส่วนในต าบลแจงงาม การจัดตั้งตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ประเด็นต่างๆ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแจงงาม รวบรวมข้อมูล ปัญหา/ความต้องการของประชาชน โดยวิธีการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง แนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ต าบลแจงงาม ได้มีส่วนร่วม 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไข ซึ่งสามารถน าเสนอโครงการ/
กิจกรรมที่ต้องการพัฒนาได้ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา เวทีประชาคมท้องถิน่ยังมสี่วนราชการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นได้ทุกครั้ง ยังมโีครงการที่เสนอมาจากการประชุมกลุ่ม
ต่างๆ ในหมู่บ้านรวบรวมโครงการผ่านผู้แทนประชาคม และสามารถเข้ามาน าเสนอโครงการผ่านตัวแทน 
ผู้น าหมู่บ้าน หรือเข้ามาด้วยตัวเองที่องค์การบริหารส่วนต าบล 3. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/
กิจกรรม ปัญหาความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม ได้จากการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่น แต่ละหมู่บ้านจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นโครงการที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีต าบลแจงงาม โดยจัดล าดับ
ความส าคัญไว้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม พิจารณาด าเนินการตามที่ได้จัดล าดับไว้ 1,2,3 
ตามล าดับ เป็นการลงมติโดยผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น ทุกคนมีส่วนร่วมการตัดสินใจร่วมกัน องคก์าร
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บริหารส่วนต าบลแจงงาม น าโครงการที่ได้จากเวทีประชาคมท้องถิ่น เข้าประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี     
 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ 1. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มาด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการมีหลายส่วน 
เช่น ผู้แทนประชาคม หน่วยงานราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล บางท่านติดภารกิจต่างๆ จึง
ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ และคณะกรรมการบางต าแหน่งมีการโยกย้านสถานที่ท างานจึงต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น บางท่านไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นในการประชุม 2. ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ที่น ามาบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ ประชาชนเสนอโครงการที่มีความเดือดร้อน และจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการที่มาจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น เมือ่องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม จะ
น าไปปฏิบัติพบว่าบางโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ไม่สามารถด าเนินการได้ และโครงการที่หมู่บ้านต้องการให้
ด าเนินการ ติดปัญหาไม่มีความพร้อมในการด าเนินการหรือไม่สามารถด าเนินการได้ และโครงการที่
ประชาชนเสนอมามีจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแจงงามมีจ ากัด 3. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ประชาชนอยากน าเสนอโครงการแต่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น โดยจะเสนอผ่านผู้น าหมู่บ้านให้ช่วยเสนอ
ในทีป่ระชุมให้ และมีการประชุมภายในหมู่บ้านบ่อยครั้ง ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเองหรือ
หน่วยงานอื่นจัดด้วย ประชาชนมีภารกิจที่ต้องท า ก็ไม่ค่อยอยากมาร่วมประชาคมท้องถิ่น ท าให้ไม่ทราบ
ถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ส าคัญอย่างแท้จริง 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค มีดังนี้ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องคัดเลือกบุคลากรที่พร้อม
ท างาน เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมได้ และต้องถามความสมัครใจก่อนแต่งตั้ง และการคัดเลือกผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นในการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 2 ชุด เลือกคนที่มีความสามารถ 
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ต้องท าความเข้าใจกับคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีความส าคัญต่อ
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 2. การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรวบรวบโครงการ/กิจกรรม การ
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น าเสนอโครงการ การจัดล าดับโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือการตัดสินใจ ต้องผ่านการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนไดร้ับฟังร่วมกัน ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยหรือคัดค้านได้ โดย
ยึดเสียงส่วนมากเป็นมติของที่ประชุม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่ประชุม        
ต้องชี้แจงประชาชนให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการทีเ่สนอมา          
เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม จะน าโครงการดังกล่าวไปหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การ
สนับสนุน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือขอรับงบ 
ประมาณสนันบสนุน และโครงการที่เสนอต้องสามารถท าได้ ไม่ติดปัญหา สถานที่ด าเนินการ 3. 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวันเวลา สถานที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มีเวลาเตรียมโครงการที่จะเสนอในที่ประชุม และให้มีการจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้เข้ารับการอบรม เพ่ือที่จะได้รู้วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และสามารถเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการมี
ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
 

 อภิปรายผล 
 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม มีองค ์ประกอบส าคัญ 
คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
หน่วยหลักท่ีต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องท าการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมาย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น มี
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแจง
งามก าหนดรูปแบบสัดส่วนประชาคม ครบทุกภาคส่วนในต าบลแจงงาม การจัดตั้งตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 
ข้อ 7 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทาง การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2566–2570) รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบล (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ทุกคน (2) ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าสถานี
อนามัย,ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,ผู้อ านวยการโรงพยาบาล,ผู้อ านวยการโรงเรียน
ของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษา อื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จ านวน 5- 10 คน (3) 
หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ,รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จ านวน 3-5 คน (4) คัดเลือกจาก
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อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.),สมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.),คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
,กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 10-15 คน และสอดคล้องกับแนวคิดการมี
ส่วนร่วม(Participation) (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์,2564,หน้า 53) อธิบายว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานภายในองค์การและระหว่างองค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรม
การท างานเป็นทีม และเกิดลักษณะการท างานสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) คือ มีทั้ง
ลักษณะการสั่งการจากเบื้องบน (Top-Down) และการน าเสนอจากระดับล่างไปสู่ระดับบน(Bottom-Up) 
ซึ่งจะท าให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดข้ึนในหน่วยงานได้ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ประเด็นต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม 
รวบรวมข้อมูล ปัญหา/ความต้องการของประชาชน โดยวิธีการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาหมู่บ้าน รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาที่เก่ียวข้อง แนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ต าบลแจงงาม ได้มีส่วนร่วม ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไข ซึ่งสามารถน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่
ต้องการพัฒนาได้ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา เวทีประชาคมท้องถิ่นยังมสี่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นได้ทุกครั้ง ยังมีโครงการที่เสนอมาจากการประชุมกลุ่มต่างๆ ใน
หมู่บ้านรวบรวมโครงการผ่านผู้แทนประชาคม และสามารถเข้ามาน าเสนอโครงการผ่านตัวแทน ผู้น า
หมู่บ้าน หรือเข้ามาด้วยตัวเองที่องค์การบริหารส่วนต าบล สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วม (Citizen 
Participation) ซ่ึง วิโรจน์ กอ่สกุล (2563, หน้า 82) อธิบายว่าหมายถึง กระบวนการสานสัมพันธ์ 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมและเพ่ือให้การพัฒนานโยบายสาธารณะ 
บริการสาธารณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
โดยเน้นที่กระบวนการทีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาส
เรียนรู้ท าความเข้าใจประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือแสวงหาทางเลือกท่ีดี
ที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากท่ีสุด และมีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิด เจมส์ แอล 
เครย์ตัน (2543, หน้า 19) เสนอไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความต้องการ และมีทัศนะท่ีจะมีส่วน
ร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มี
เป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีข้ึนและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 
 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ปัญหาความต้องการของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแจงงาม ได้จากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แต่ละหมู่บ้านจะพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นโครงการที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลแจงงาม โดยจัดล าดับความส าคัญไว้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม พิจารณา
ด าเนินการตามที่ได้จัดล าดับไว้ 1,2,3 ตามล าดับ เป็นการลงมติโดยผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น ทุกคนมีส่วน
ร่วมการตัดสินใจร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม น าโครงการที่ได้จากเวทีประชาคมท้องถิ่น เข้า
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ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด
ของสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 5) อธิบายว่าความส าคัญของ
นโยบายสาธารณะไว้ว่า ผู้ก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายสาธารณะที่ดีตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen และ Uphoff (อ้างถึงใน เดช อุณหะ
จิรังรักษ์, 2563, หนา้113-114) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 4 ระดับ คือ (1) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (decision making) (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (implementation) (3) การมีส่วน
ร่วมรับผลประโยชน์ (benefits) (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evalution) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม โดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความ
ต้องการเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดทางเลือกว่าควรมีทางเลือกใดบ้างและตัดสินใจว่าจะ
เลือกทางเลือกใดไปปฏิบัติ การตัดสินใจในขั้นตอนนี้รวมถึงการตัดสินใจระหว่างร่วมปฏิบัติงานด้วย 
 ปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม มีดังนี้ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ มาด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการมี
หลายส่วน เช่น ผู้แทนประชาคม หน่วยงานราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล บางท่านติด
ภารกิจต่างๆ จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ และคณะกรรมการบางต าแหน่งมีการโยกย้านส
ถานที่ท างานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น บางท่านไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นในการประชุม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ (2563) การศึกษาอิสระเรื่อง แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบว่าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่ท าให้การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่องไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ให้ความร่วมมือ ขาดการมีส่วนร่วม 2) การรวบรวมข้อมูล ปัญหา/ความ
ต้องการของชุมชนไม่ครอบคลุมทุกด้าน 3) การจัดล าดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนอง
ความต้องการเท่าที่ควร 4) บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านซ่องที่มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
เพียงพอ 5) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 ปัญหาความต้องการของประชาชน ที่น ามาบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ ประชาชนเสนอโครงการ
ที่มีความเดือดร้อน และจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่มาจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น เมื่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม จะน าไปปฏิบัติพบว่าบางโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ไม่สามารถด าเนินการได้ 
และโครงการที่หมู่บ้านต้องการให้ด าเนินการ ติดปัญหาไม่มีความพร้อมในการด าเนินการหรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ และโครงการที่ประชาชนเสนอมามีจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีทั้งหมด 
เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแจงงามมีจ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย 
เชื้อกล้า (2563) การค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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กรณีศึกษา:องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลการวจิัยพบว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในกระบวนการจัดท าขั้นตอนต่างๆมีความส าคัญ
มาก ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่า 1. เวลาการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาไปตรงกับเวลาท างาน 2.
ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความสนใจ 3. ขาดการด าเนินโครงการความต่อเนื่อง 4.ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจ 5. ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ       
 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนอยากน าเสนอโครงการ
แต่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น โดยจะเสนอผ่านผู้น าหมู่บ้านให้ช่วยเสนอในที่ประชุมให้ และมีการประชุม
ภายในหมู่บ้านบ่อยครั้ง ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเองหรือหน่วยงานอื่นจัดด้วย ประชาชนมีภารกิจที่
ต้องท า ก็ไม่ค่อยอยากมาร่วมประชาคมท้องถิน่ ท าให้ไม่ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ส าคัญอย่าง
แท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของภานุวัฒน์ แก้วแหยม (2563) การค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบ ดังนี้ 1) ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) ประชาชนบางส่วนยังมีข้อสงสัย ในข้อมูลการเสนอปัญหา ความต้องการ และ
ขาดความเชื่อมั่นต่อการเสนอข้อมูล 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
แจงงาม มีดังนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องคัดเลือกบุคลากรที่พร้อมท างาน 
เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมได้ และต้องถามความสมัครใจก่อนแต่งตั้ง และการคัดเลือกผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นในการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 2 ชุด เลือกคนที่มีความสามารถ กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็น ต้องท าความเข้าใจกับคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีความส าคัญต่อการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ (2563) การศึกษา
อิสระเรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ 1) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มที่ 2) เน้นย้ า สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน เสนอโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรวบรวบโครงการ/กิจกรรม การน าเสนอโครงการ การจัดล าดับ
โครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือการตัดสินใจ ต้องผ่านการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับฟังร่วมกัน ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยหรือคัดค้านได้ โดยยึดเสียงส่วนมากเป็นมติ
ของที่ประชุม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่ประชุมต้องชี้แจงประชาชนให้
ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการที่เสนอมาเกินศักยภาพขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบลแจงงาม จะน าโครงการดังกล่าวไปหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุน เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือขอรับงบ ประมาณสนันบสนุน และโครงการที่
เสนอต้องสามารถท าได้ ไม่ติดปัญหา สถานที่ด าเนินการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริกา กลิ่นสุคนธ์ 
(2562) การ ศึกษาอิสระเรื่อง การก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 
2548-2563 ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการก าหนดนโยบายในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
ระหว่างปี 2548-2563 มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพพ้ืนที่
และความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย อ านาจหน้าที่ท่ีสามารถปฏิบัติได้ การพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวันเวลา สถานที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนการจัด
เวทีประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มีเวลาเตรียมโครงการที่จะเสนอในที่ประชุม และให้มีการจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้เข้ารับการอบรม เพ่ือที่จะได้รู้วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และสามารถเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการมี
ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนา วัชรวรพิพัฒน์ 
(2555) การศึกษาอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วม และ
ลักษณะการมีส่วนร่วมคือ มีกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ เสนอปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริมคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยส่วนบุคคล ส่วน
ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค คือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ 
ประชาชน เพ่ือให้ทราบความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีความส าคัญอย่างไรกับการ
พัฒนาพื้นที่ต าบลแจงงาม 
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 2. องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลแจงงาม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกดิประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่
ต าบลแจงงามต่อไป 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม ควรจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
ความรู้ และทักษะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                
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