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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพลวัตการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า  โดยผู้วิจัยได้ใช้
กรณีศึกษาคือเทศบาลตำบลลหักห้า และผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลศึกษาพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมขอประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ การมีส่วนร่วมระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟัง
ความเห็นจากประชาชน การมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วม
ประชุม การมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการวางแผนร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในระดับ
การมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การมีภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้นำชุมชน ศักยภาพของประชาชน ความสะดวกของประชาชน ทัศนคติของ
ประชาชน การเป็นคนในพ้ืนที่ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล  และปัจจัยภายนอก
ชุมชนได้แก่ การประชาสัมพันธ์และสื่อที่ใช้ประชาสมัพันธ์ ระดับความเข้มข้นของปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  3) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและการพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
หลักห้าได้แก่ การพัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้าให้มีประสิทธิ การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือผู้แทนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ  และการปรับปรุงรูปแบบ
การรายงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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         The objectives of this study are to investigate the dynamic of public 

participation in developmental planning process of lakha subdistrict municipality.The 

researcher selected lakha subdistrict municipality as studied case. The study was 

carried out through collection of information by secondary data studies (document 

data) and in-depth interviews. 

          The research finding are following; 1) There are five level of public 

participation in developmental planning process of lakha subdistrict municipality : 

Information acknowledgement data offering, meeting attendance, planning 

attendance, and operational auditing attendance 2) The factor that determine the 

aspects of public participation : Transformational leadership of community leader, 

Capacity of committee, spend time of committee, local people and severity of 

problem and frequency of need 3) The way to promote public participation : the 

way that amphasis on lakha subdistrict municipality, the advertising development 

process of lakha subdistrict municipality, promote community planning and 

 



 จ 

community leader capacity building, the development of advertising of lakha 

subdistrict municipality, the promote local plan, the development process - meetings 

and teamwork, the capacity building committee and development process 

improvement of evaluating implementation of local development plan 
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บทท่ี 1 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การบริหารราชการตามแนวคิดการกระจายอำนาจ (Decentralization) เป็นรูปแบบการ
บริหารที่เข้ามาช่วยลดข้อจำกัดของการบริหารราชการแบบรวมอำนาจศูนย์กลาง (Centralization) 
ซึ่งไม่อาจะต้อบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนของสังคมได้อย่างทั่วถึง (ธเนศวร์ เจริญ
เมือง , 2551) กล่าววว่าหลักการสำคัญของการกระจายอำนาจคือจะต้องความเป็นอิสระ 
(Autonomy) อิสระด้านนโยบาย (Policy Autonomy) อิสระด้านการวางแผนงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (Planning Autonomy) อิสระการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (Regulatory Autonomy) และ
อิสระการมีอิสระด้านการเงินการคลัง (Financial Autonomy) (อุดม ทุมโฆสิต, 2552) กล่าวเสริมว่า
ความอิสระก็เป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่จะต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม (Public 
Participation) ซึ่งเป็นหลักประกันว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนก็มีสิทธิที่เข้า
ไปตรวจสอบผู้ที่ใช้อำนาจอธิปไตยนั้น หากเมื่อใดที่ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชน ไม่ได้ใช้อำนาจ
ไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ประชาชนก็มีสิทธิที่จะปลดผู้ใช้อำนาจ (ผู้ปกครอง) ออกจากตำแหน่ง 
และเลือกตั้งผู้ใช้อำนาจใหม่ได ้
 หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ประกาศใช้ ส่งให้บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขายขอบเขตมากยิ่งขึ้น และเป็นจุดตั้งต้น
ของหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองภายใต้เจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ มีอิสระทาง
นโยบาย อิสระทางการบริหาร อิสระในการบริหารงานบุคคล และมีอิสระในการบริหารการเงินและ
การคลังของตนเอง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองแยกออกจากราชการส่วนกลาง ภายหลังได้มีการ
บัญญัติพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกระจายอำนาจมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
กระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหน้าที่ที่จำเป็นให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ รวมถึงการกำหนดแหล่งที่มารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งกล่าวได้ว่าหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ส่งผล
บทบาทหน้าที่ และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายออกไปครอบคลุมไปถึงด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และด้วยลักษณะทางการ
ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ชิดกับประชาชนส่งผลเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น
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ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือสำคัญทางการบริหารที่จะทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการได้อย่างมีเป้าหมาย เกิดการวาแผนโครงการ/กิจกรรม 
จัดลำดับความสำคัญของปัญหาอละความต้องการของประชาชน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ้มค่าแก่ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นยังเป็น
ช่องทางที่ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามาตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกด้วย ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ประชาชนได้ทุกเม่ือ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 กำหนดไว้ว่าองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นจะต้อง  
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็น
กรอบการจัดทำงบประมาณของตน (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และธัชเฉลิ ม สุทธิพงษ์ประชา, 2561)  
ได้อธิบายแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเข็มทิศในการบริหารจัดการองค์กร  
การจัดบริการสาธารณะ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้องมีกระบวนการขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย และสิ่งสำคัญจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 

เทศบาลตำบลหลักห้าได้มีการเปลี่ยนฐานเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกอบด้วยเขตการ
ปกครองทั้งหมด 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลยกกระบัตร ตำบลหนองบัว ตำบลหนองสองห้อง 
และตำบลโรงเข้ โดยมีขนาดพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 125.57 ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบลหลักห้ามีกลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสูง มีคลองน้ำจืดกระจายอยู่ตามพ้ืนที่เชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่างของคลอง ซึ่งใช้เป็นช่องทาง และแหล่งน้ำสำหรับการเกษรตกรรม และการคมนาคม  
สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลหลักห้า ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว กล้วย ชมพู่ สวนส้ม ฝรั่ง องุ่น พริก พุทรา และที่สำคัญการปลูกมะพร้าว 
ซึ่งมะพร้าวในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้วถือเป็นสิ้นค้า GI หรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) ชิ้นแรกของจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนั้น ยังมีการประ
อาชีพการปศุสัตว์ การประมง อุตสาหกรรมท้องถิ่น และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นท่ีอีกด้วย  
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลหลักห้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพด้านการบริหารตามมาตรฐานแบบประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนการดำน
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment) ในทางเดียวกัน
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แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น เป็ น เครื่องมื อทางการบริหารที่ มี ขั้ น ตอนกระบวนการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยที่ต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมุ่งพัฒนากระบวนการบริหาร 
กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ
ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. (2564) นายกเทศมนตรี
ตำบลหลักห้าได้มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบล
หลักห้าได้นำเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นแนวทาง
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  
 1) การเตรียมความพร้อมสำหรับเทศบาลตำบลหลักห้ากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลหลักห้าจะยึดถือแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มา
เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ในส่วนของกระบวนการ ซึ่งมีกระบวนการ ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหลักห้าชี้แจงถึงสาเหตุ ความจำเป็น รายละเอียด
ต่าง ๆ ของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี   
ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้าทราบ 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน “โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า” ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนิน
โครงการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ งบประมาณท่ีใช้ หน่วยงานรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลหลักห้าและให้นายกเทศมนตรีตำบล  
หลักห้าอนุมัติโครงการดังกล่าว 3) กองวิชาการและแผนงานมีหนังสือเพ่ือแจ้งแนวทาง กระบวนการ
ขั้นตอน ปฏิทันของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึง สำนักงานปลัดเทศบาล กองคัลง กองช่าง กอง
การศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้
ท ราบถึ งแน วทาง ขั้ น ตอน  และปฏิ ทิ น ของการจั ดท ำแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น ตาม หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทางกองวิชาการและแผนงานจะดำเนินการทบทวนองค์ประกอบของ
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คณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฯ เมื่อทบทวนเรียบแล้วแล้วจะเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง 
 2) การรวบรวบข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนสำหรับนำมาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  2.1) ข้อมูลโครงการพัฒนาต่าง ๆ จากส่วนราชการภายใน
เทศบาลตำบลหลักห้า การกำหนดโครงการพัฒนาของส่วนราชการมาจาก นโยบายของ
นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า เรื่องร้องเรียนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จากแผนพัฒนา
ชุมชน และจากผู้นำชุมชน โดยส่วนราชการต่าง ๆ จะมีการลงพ้ืนที่สำรวจปัญหาและความต้องการนั้น
และนำมากำหนดเป็นโครงการพัฒนา เพ่ือเสนอมายังกองวิชาการและแผนงานบรรจุลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2.2) ข้อมูลปัญความและความต้องการจากประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านเพ่ือเชิญ
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอการพัฒนาจากประชาชนในพ้ืนที่ 41 ชุมชน กองวิชาการและแผนงานก็จะสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ จัดส่งไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ 2.3) การรวบรวมข้อมูล
ตามเค้าโครงของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ตำบลหลักห้า โดยแหล่งข้อมูลมาจากทั้งภายในหน่วยงานและการประสานขอหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 
ข้อมูลแผนชุมชน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อมูล 
จปฐ. ข้อมูลสถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลคลอง
สาธารณะ (คลองสายหลัก) ภายในเขตเทศบาลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนัก
ชลประทานที่ 13  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครชุม  ข้อมูลทางการเกษตรจากสำนักงานเกษตร
อำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลการประมงในพ้ืนที่จากสำนักงานประมงอำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์
อำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
 3) การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้า  กอง
วิชาการและแผนงานจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดสมทุสาคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบล
หลักห้าที่แถลงต่อสภา และข้ออมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมนำมาประกอบการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินศักยภาพของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งกองวิชาการและแผนงานจะดำเนินการ
จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal  environment) และสภาพแวดล้อมภายนอก  
(External  environment) และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรียบร้อยแล้วก็จะเสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อไป  
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 4) การกำหนดวิสัยทัศน์ คณะพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้าได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์หน้าที่ นโยบายของ
นายกเทศมนตรีและปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ทั้ง 4 
ตำบล ตำบลหนองสองห้อง ตำบลโรงเข้ ตำบลยกกระบัตร ตำบลหนองบัวซึ่งได้ร่วมกันกำหนด “เป็น
องค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนา นำพาชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” และได้นำ
บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมมากำหนดเป็นพันธกิจหลัก (MISSION) ของเทศบาลตำบลหลักห้า ประกอบด้วย 4.1) พัฒนา
องค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 4.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลังในการขับเคลื่อน
นโยบาย 4.3) บริการประชาชนด้วยความเป็นมิตรอบอุ่นและรวดเร็ว 
 5) การกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
หลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้าได้ประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาจุดมุ่งหมายของการพัฒนาโดยได้นำวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของเทศบาลตำบล
หลักห้ามาเป็นกรอบในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย  5.1) มุ่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้กับเกษตรกรมีความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตการเกษตร 
5.2) การเสริมสร้างจิตสำนึกในรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหลือใช้ไปสู่ลูกหลานและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.3) การเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
พ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5.4) การพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย และมีการอนุรักษ์
วัฒนธรรม  ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น 5.5) การดำเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5.6) 
การพัฒนาความสามารถ และเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกระดับ 
 6) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ วัตถุประสงค์รวมของการพัฒนา และวัตถุประสงค์ย่อยของโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ย่อยของโครงการพัฒนาพบว่าผู้ที่จัดทำรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ยัง
ขาดความเข้าใจในการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการพัฒนาก่อสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนามีหลักการได้แก่ การวิเคราะห์ NPCP การวิเคราะห์
ความต้องการ การวิเคราะปัญหา การวิเคราะห์ข้อจำกัด และการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 7) การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบหลักห้า คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้า1) ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้าที่อยู่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีอยู่เดิมว่ามีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร 2) ทบทวนความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์โดย
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คำนึงถึงความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด
สมุทรสาคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  
3) พิจารณานโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าที่ได้มีการแถลงของสภาเทศบาลตำบลหลักห้า 
รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ พันธกิจ ภารกิจ ของเทศบาลตำบลหลักห้าตามพระราชบัญญัติ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 4) พิจารณาปัญหาความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่  ซึ่งจะนำมากำหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
 8) การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา การกำหนดตัวชี้วัด และการนำยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลหลักห้าไปสู่การปฏิบัติ และการกำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในเชิงกระบวนการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าจะดำเนินการประชุมและกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลักห้าทั้ง 6 ด้าน หลังจากนั้นมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ภายในเทศบาลตำบลหลักห้ารับไปดำเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่ ภารกิจของส่วนราชการนั้น ๆ 
และให้อำนาจกับผู้อำนวยการกองต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ 
หลังจากนั้นก็จัดทำโครงการพัฒนา หรือกิจกรรม ประกอบด้วยรายละเอียด วัตถุประสงค์ แนว
ทางการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
โครงการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องต่อ ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือโครงการพัฒนาที่มาจากราชการส่วนกลางในลักษณะ
ของการรับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ เชิงปฏิบัติ พบว่านายกเทศมนตรีมีอำนาจในการตัดสินใจ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเรื่องความเหมาะสมของงบประมาณ ความเร่งด่วนของปัญหาในพ้ืนที่ 
หลังจากนั้นจึงมีการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพ่ือชี้แจงถึงเป้าหมายของการพัฒนา โครงการ
พัฒนาที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือของรับความเห็นชอบจากประชาชนในพ้ืนที่อีกครั้งนึง
สำหรับกลไกลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะใช้กลไกของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักโดยดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวิธีที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนด ประกอบด้วย การติดตาม 
(monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการที่ปรากฏ
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และบรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และการ
ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ
เทศบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา โดยนำแบบ 3/2 
และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9) การจัดทำและการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น และการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบหลักห้า 1) กองวิชาการและแผนงานจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
หลักห้าเพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 2) กองวิชาการและแผนงานปรับแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลแผน 3) จัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4) หลังจากที่เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5) หลังจากนายกเทศมนตรีอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงมอบให้ปลัดเทศบาลตำบลหลัก
ห้าแจ้งผลการอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแจ้งสภาเทศบาลตำบลหลักห้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อำเภอ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบ้าน
แพ้ว) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ หลังจากนั้นก็ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยลงประกาศ
ในเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลหลักห้า บอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่ละตำบล แต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบ โดยจะประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และปิด
ประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 5) กองวิชการและแผนงานจะทำบันทึกถึงส่วนราชการต่าง  ๆ  
เพ่ือแจ้งผลของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ของเทศบาลตำบลหลักห้าไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 

ในทางเดียวกันเทศบาลตำบลหลักห้าเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเอเอ  
ด้านคุณ ธรรมและความโปร่งใสนการดำน เนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพผ่านการประเมินโดยตัวชี้วัดที่เกิด
จากการทำงานบูรณาการร่วมกันของสำนักงาน ป .ป.ช. โดยมีหลักการสำคัญในการประเมินได้แก่  
การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ( Internal integrity and transparency 
assessment IIT) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด การประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงานภาครัฐนั้น ๆ (External integrity and transparency assessment EIT) ประกอบด้วย  
3 ตั วชี้ วัด  และ การประเมินการเปิ ด เผยข้อมูล  (Open Data integrity and transparency 
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assessment OIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ซึ่งรางวัลของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 
ประเภทที่ 1 รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินสูงสุด ประเภทที่ 2 รางวัล
โล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีพัฒนาการสูงสุด ประเภทที่ 3 รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเภทที่ 4 รางวัลประกาเกียรติคุณเชิดชู
เกี ย รติ ส ำห รับหน่ วยงานภ าครัฐที่ ม รผลการประเมิ น ใน ระดับ เอ เอ  โดยมี ค ำแนนมาก 
กว่า 95 คะแนนขึ้นไป ซ่ึงเทศบาลตำบลหลักห้าได้รับรางวัลประเภทที่ 4 เป็นหน่วยงานที่มีระดับ
คะแนนมากกว่า 95 ปีขึ้นไปซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพว่า เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนากระบวนการบริหาร 
กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ด้วย
เหตุนี้เองเทศบาลตำบลหลักห้าจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีพัฒนาการทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานแบบประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนการดำนเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ในทางเดียวกันแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือทางการบริหารที่มีขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ต้องมุ่งเน้นการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนประชาชน (ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช., 2564) 
 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเทศบาลตำบลหลักห้าเป็นพ้ืนที่ในการวิจัยเนื่องจาก 
เทศบาลตำบลหลักห้ามีจุดเด่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ ผู้บริหารมีนโยบายที่
มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนของประชาชน การบริหารงานของเทศบาลตำบลหลักห้าจุดแข็งในด้าน  

การมุ่งเน้นการบริหารแบบคุณธรรมและโปร่งใส่พร้อมให้ประชาชนได้ตรวจสอบ ด้วยลักษณะดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาพลวัตรของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่กับกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า รวมไปถึงการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งศึกษาว่า กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลหลักห้าได้เปิดโอกาสให้ประชาชนพ้ืนที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว
ผ่านช่องทางใดบ้าง และอย่างไร เพ่ือให้ทราบถึงระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน นอกจากนี้จะได้หาแนวทางในการส่งเสริมและสนับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย โดยผลการวิจัยนี้นำไป
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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1.2 คำถามของการวิจัย 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาพลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
หลักห้า 

1.4 นิยามศัพท์   

 1.4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ของเทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครที่มีแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และแนวทางตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย 
 1.4.2 แผนดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าที่แสดงให้เห็น
ถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมากในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบล
หลักห้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 1.4.3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง รายงานผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าตามวิธีการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า การ
วิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลจำแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลักห้า โดย
ยึดแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.4.4 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
หลักห้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การรวบรวบข้อมูลสำหรับ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ศักยภาพในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า การกำหนดเป้าหมายเพ่ือ
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การพัฒนา การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา การกำหนดแนวทางการประสานแผนและบูรณา
การแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1.4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดสินใจ การดำเนินงานของโครงการ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จาก
โครงการต่าง ๆ โดยเริ่มจากกระบวนการนำปัญหาและความต้องการของประชาชนนำไปสู่การ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้า 
 1.4.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักห้าในการเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 1.4.7 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุน การปรับปรุง และการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
หลักห้า เพ่ือที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา
ห้าปีให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นและเป็นตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทราบถึงพลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า โดยข้อมูลทั้ง
ระดับการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนำไปกำหนด
นโยบายเพ่ือนำไปพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาห้าปีของเทศบาลตำบลหลักห้า 

1.5.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน นำไปพัฒนากลไก พัฒนา
ช่องทาง และวิธีการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักห้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1.5.3 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาห้าปีของเทศบาลตำบลหลักห้าจะกลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาในประเด็นด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการกระจาย
อำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ กรณีศึกษา  
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า” ผู้วิจัยได้นำเสนอ
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 แนวคิดการปกครองท้องถิ่น 

2.1.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการจัดเขตพ้ืนที่ในการปกครอง 
โดยชุมชนผู้จัดการปกครองเหล่นี้ไม่มีอำนาจอธิปไตยของตัวเอง แต่มีสิทธิในการจัดการปกครองโดย
กฎ ห ม าย ได้ ให้ อ ำน าจ ไว้  มี สิ ท ธิ จั ด ตั้ งอ งค์ ก รที่ จ ำ เป็ น ส ำห รั บ จั ด ก ารภ ารกิ จ ต่ า ง  ๆ  
ของตนเอง (Robson, 1953 : 2547 อ้างถึงในอุดม ทุมโฆสิต, 2552 : 210 - 212) 
 การปกครองท้องถิ่น มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น (แนวคิดดั้งเดิม) และการ
ปกครองท้องถิ่น (แนวคิดใหม่) การปกครองท้องถิ่น (แนวคิดดั้งเดิม) หมายถึง การจัดการปกครองของ
ท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดการปกครองจะกระทำโดยการเลือกคณะบุคคลเข้ามา
ดำเนินการจัดการปกครอง โดยและชุมชน แต่ละท้องถิ่นอาจจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในด้าน 
จำนวนประชากร ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความม่ังคั่ง จนทำให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตน (อุดม ทุมโฆสิต, 2552 : 222 - 235) 
 การปกครองท้องถิ่นแนวใหม่เป็นแนวคิดทางการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจาก โลกาภิวัตน์ 
แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) การมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมแท้จริงของ
ประชาชนและภาคเอกชน แนวคิดเกี่ยวกับภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการแข่งขันภายใตบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองท้องถิ่นคือการปกครองโดยชุมชนหนึ่ง ชุมชนนั้นอา
จะมีความแตกต่างในด้านของจำนวนประชากร พ้ืนที่ การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่
ต้องมีอำนาจอิสระ (Autonomy) โดยการใช้อำนาจในการปกครองเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชนใน
เขพที่รับผิดชอบ อย่างมีขอบเขตเหมาะสมจนไม่ทำให้สูญเสียความเป็นรัฐ หน่วยปกครองท้องถิ่น
จะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Right) สิทธิในการกำหนด บริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ สิทธิ
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ในการตรากฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ หน่วยปกครองท้องถิ่นต้องมี
องค์กรที่จำเป็นในการบริหารตนเอง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 2559 : 27 - 29) 
 ได้รวบรวมความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่ า William A. Robson การปกครอง
ท้องถิ่นหมายถึง การปกครองรูปแบบหนึ่งของประเทศ ที่มีอำนาจเป็นอิสระ (Autonomy) ของตนเอง
ในการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยอำนาจอิสระ หรือความเป็นอิสระ 
(Autonomy) ประกอบกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยมีกฎหมายรองรับ 
(Legal Right) และเป็นองค์กรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชน ดังนั้นความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีขอบเขต และไม่กระทบต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศ (ประหยัด 
หงษ์องคำ. 2520 : 10) 
 William V. Holloway (1959) การปกครองท้องถิ่น คือ องค์การที่มีเขตแดน มีประชากร มี
อำนาจในการปกครองเป็นของตนเอง มีอำนาจการบริหารการคลัง มีสถานภาพที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นของตน 
 Daniel Wit (1967) การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลกลางได้มอบ
อำนาจของตน หรือกระจายอำนาจของตนไปยังองค์กรหนึ่ง ๆ เพ่ือให้องค์กรดังกล่าวมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง และเป็นองค์การที่ประชาชนมีอำนาจร่วมกันในการปกครองตนเองทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
 จากความหมายของ การปกครองท้องถิ่น ที่นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้
ว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง การปกครองของหน่วยปกครองที่มี พ้ืนที่ อาณาเขต มีประชากร ที่
ชัดเจนของตนและมีอิสระในการกำหนดนโยบาย จัดบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่โดยกลุ่มคนที่มาจากประชาชน ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่เข้ามาจัดการดูแล
ผลประโยชน์สาธารณะ แต่ความเป็นอิสระดังกล่าวจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย และกระทบต่อ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวจนทำให้สูญเสียความเป็นรัฐ 
 2.1.2 หลักการสำคัญของการปกครองท้องถิ่น 
 จากการศึกษาความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีผู้ที่ให้ความหมายที่หลากหลายแต่ยัง
ไม่ทิ้งหลักการสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
 2.1.2.1 การปกครองท้องถิ่นคือการปกครองของชุมชนหนึ่ง โดยชุมชนดังกล่าวอาจมี
ความแตกต่างทั้งทางรูปแบบการบริหาร ขนาดของพ้ืนที่ ความเป็นเมือง ความแตกต่างของฐานะทาง
เศรฐกิจ เช่น ในกรณีประเทศไทย การปกครองท้องถิ่นไทยมีโครงสร้างแบบท้องถิ่นหลายชั้น (อุดม 
ทุมโฆสิต, 2557: 260 - 261) ประกอบไปด้วยท้องถิ่นระดับบน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร ท้องถิ่นระดับกลางได้แก่ เทศบาลเมือง และท้องถิ่นระดับล่างได้แก่ เทศบาลตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล  
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 2.1.2.2 ต้องมีความเป็นอิสระ (Autonomy) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระ 
โดยคำว่าอิสระจะต้องประกอบไปด้วย 2.1) การกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตน (Policy 
Autonomy) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในชุมชน 2.2) การวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่น (Planning 
Autonomy) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (Regulatory Autonomy) การมีอิสระด้านการเงินการคลัง 
(Financial Autonomy) และการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป้าหมายของการดำเนินของท้องถิ่น 
(Personal Autonomy) (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551: 66 - 69) (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2540: 90 - 
91) 
 2.1.2.3 การปกครองท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
(Legal Rights) เพ่ือให้กฎหมายเป็นกรอบแนวทางในการใช้อำนาจในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
และเป็นหลัก ระเบียบบังคับใช้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552) เป็นต้น 
 2.1.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการบริหารและการปกครองตนเองโดย
แบ่งเป็น องค์ฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่บริหาร และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่ตรากฎหมาย ขอ
บัญญัติท้องถิ่น เทศบัญญัติเทศบาล ซึ่งทั้ง 2 องค์กรจะต้องรักษาสมดุลของอำนาจ (Check Balance) 
 2.1.2.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร การ
ปกครองของท้องถิ่นตน ที่ทั้งท้องถิ่นจะต้องเปิดช่องทางเพ่ือให้ประชาได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็น
หลักประกันว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนมีสิทธิที่เข้าไปตรวจสอบผู้ที่ใช้อำนาจ
อธิปไตยนั้นแทนประชาชน และเมื่อใดที่ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชน ไม่ได้ใช้อำนาจไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน ประชาชนก็มีสิทธิที่จะปลดผู้ใช้อำนาจ (ผู้ปกครอง) ออกจากตำแหน่ง และ
เลือกตั้งผู้ใช้อำนาจ (ผู้ปกครอง) ใหม่ 
 2.1.3 ข้อดีและข้อควรระวังของการปกครองท้องถิ่น 
 จุดเด่นหรือข้อดีของการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่นช่วยให้เกิดการพัฒนาในระดับพ้ืนที่  (Area Based) ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับพ้ืนที่ กทั้งมีประสิทธิภาพที่มากกว่าการปกครองจาก
ส่วนกลาง ปัจจัยที่ทำให้การปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากกว่าการปกครองส่วนกลาง ปัจจัยแรก 
การปกครองท้องถิ่นเป็นแนวคิดทางการปกครองที่มุ้งเน้นการกระจายอำนาจ ดังนั้นในเชิงของการ
ปกครอง ด้วยลักษณะของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน มีวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การให้อำนาจแก่ท้องถิ่นในการปกครองดูแลจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนย่อมส่งผล
ให้ท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการปกครองจากส่วนกลาง ประการที่สอง 
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การปกครองท้องถิ่นทำให้ ความเป็นชุมชนเกิดการพัฒนาและชุมชนมีโอกาส หรือช่องทางที่จะเข้าไปมี
บทบาททางการเมืองเพ่ือปกครอง และจัดการปัญหาในชุมชนของตน ได้ดีกว่าการปกครองจากส่วน
กล่าง ประการที่สาม การปกครองท้องถิ่นมีจุดเด่นที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกคนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม (Equal accessibility) ประการที่สี่ การปกครองท้องถิ่นช่วยลดภาระของการปกครอง
ส่วนกลาง ตามหลัก การกระจายการรับผิดชอบ เพราะการปกครองท้องถิ่นมีความสามารถในการ
เข้าถึงประชาชนได้มากกว่าการปกครองส่วนกลาง ประการที่ห้า กรบริหารงานขององค์กรในระดับ
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารงานจากตัวแทนของรัฐบาลกลาง เพราว่า องค์กรระดับ
ท้องถิ่นเป็นองค์การที่มีขนาดเล็ก บริหารจัดการง่ายกว่า รวดเร็วกว่า โครงการขององค์กรเกิดจาก
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าส่วนกลาง ดังนั้น การบริหาร 
กระบวนการตัดสินใจ ย่อมทันต่อสถานการณ์ ปัญหาของท้องถิ่นนั้น ๆ ประการที่หก กระบวนการ
ดำเนินการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนกลาง อีกทั้งยัง
ช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ รู้สึกว่าตนเองมีส่วนได้เสียต่อการนำทรัพยากรนั้นไป
ใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งผลที่เกิดตามมาคือ การตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
จากประชาชน นั้นจึงทำให้การปกครองท้องถิ่น เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
 การปกครองท้องถิ่นช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่น
ช่วยให้ประชาชนแห็นความสำคัญในสิทธิหน้าที่ของตนเองและเรียนรู้ประชาธิปไตยในพ้ืนที่ของตน 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การร่วมกำหนดนโยบายให้แก่ท้องถิ่นตน ในทางเดียวกันการ
ปกครองท้องถิ่นยังเป็นเสมือนโรงเรียนฝึกสอนการแก้ไขปัญหาสาธารณะ และคัดสรรผู้นำทาง
การเมือง เพ่ือพัฒนาผู้นำทางการเมืองเหล่านั้นให้มีความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ 
 การปกครองท้องถิ่นช่วยสนับสนุนทำให้ชาติมีความมั่นคง โดยลักษณะที่ว่าการปกครอง
ท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าการปกครองส่วนกลาง ซึ่งย่อมส่ งผลให้การ
ปกครองท้องถิ่นมีโอกาสสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มากกว่าส่วนกลาง และการ
ปกครองท้องถิ่นเองก็มีสิทธิ และเสรีภาพในการปกครอง ในการบริหาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มากกว่าส่วนกลาง ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใดที่คนในท้องถิ่นจะกระด้างกระเดื่องต่อ
ชาติโดยรวม 
 การปกครองท้องถิ่นช่วยสนับสนุนหลักเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนของ
ระบอบประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองและเปลี่ยนแปลงตนเองได้ทันต่อสถาน
กรณ์ ได้ดีกว่าการปกครองจากส่วนกลาง ด้วยลักษณะที่องค์การขนาดเล็ก โครงสร้างขององค์การไม่
สลับซับซ้อน ประกอบกับองค์การเป็นองค์การที่ถูกตั้งขึ้นโดยประชาชนในพ้ืนที่เองนั่นย่อมส่งผลให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากในพ้ืนที่ของตน 
 2.1.4 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
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 ด้วยลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย (Diversity) ที่ค่อนข้าวสูง
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราชการส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่า (Dynamic) เนื่องจาก
ท้องถิ่นมีความไกล้ชิดกับชุมชนสูงทำให้รับทราบปัญหา หรือความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้
เร็วกว่า ดังนั้นถ้าผู้นำประเทศไม่ให้ความสนใจในท้องถิ่น และความสามารถไม่เพียงพอ ความเสี่ยงใน
การบริหาร ในการปกครองประเทศย่อมมีสูง ส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น ความไม่ปรองดอง ความไม่
สามัคคีกันของคนในชาติ ปัญหาการทับซ้อนหน้าที่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งแนวตั้ง  (Vertical) และ
แนวราบ (Horizontal) เป็นต้น 
 การปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจทำลายความมั่นคงของชาติได้ ความมั่นคงของชาติไม่อาจวัดด้วย
ความเข้มแข็งของส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่ความมั่นคงของชาติเบื้องต้นสามารถสังเกตได้จาก
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปกครองระดับชาติ (ประเทศ) และต่อการปกครองท้องถิ่น แต่
ถ้าเมื่อใดที่การปกครองระดับชาติบริหารชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชน การปกครองท้องถิ่นด้วยลักษณะที่มีความเป็นอิสระด้วยแล้วจึงยิ่งเป็นแรงผลักดันและช่วย
ขยายความไม่พึงพอใจของประชาชนนั้นขยายแพร่ออกกว้างมากขึ้น จนทำให้ประชาชนขาดความ
จงรักภักดีในชาติ ประชาชนในท้องถิ่นเลือกที่จะดำเนินการเพ่ือปลดปล่อยตนเองจากชาติ เมื่อเป็น
เช่นนั้นย่อมส่งผลต่อความม่ันคงของชาติโดยตรง   
 การปกครองท้องถิ่นมีโอกาสทำลายประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการบริหาร
ส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับระบบการเมืองมากท่ีสุด ดังนั้น ถ้าระบบการเมืองยังไม่มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนยังไม่เข้าใจ หรือยังให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวม หรือยังไม่ให้ความสำคัญต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น ยิ่งกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่จะดึงนักการเมืองที่ไม่สนใจเรื่องของ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ด้านอำนาจ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์
ที่ควรจะตกเป็นของสังคม โดยกลไกลสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวคือ การมีกลไกลในการ
กระจายอำนาจที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ และกลไกลการบริหารประชาธิปไตยท่ีดี  
 การปกครองท้องถิ่นมีโอกาสสูงที่จะสร้างผู้ที่มี อิทธิพลในระดับท้องถิ่น ถ้ากลไกลทาง
ประชาธิปไตยที่ยังไม่เข้มแข็ง ระบบการเมืองที่ยังไม่มีความพร้อม ย่อมมีกลุ่มคน กลุ่มนักการเมืองที่
เข้าไปมีอำนาจในการบริหารท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องมากกว่าชุมชน และกลายเป็นผู้ ที่มี
อิทธิพลในพ้ืนที่ และยังกลายเป็นแหล่งอำนาจที่กดทับประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ให้กล้าร้องเรียน หรือ
เรียกร้องหาความเป็นธรรม ท้องถิ่นจึงตกอยู่ในฐานนะที่เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ที่อิทธิพล ซึ่งนำมาสู่
อุปสรรคที่สำคัญต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับชาติต่อไป 
 การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้มีการทำลายผลประโยชน์สาธารณะ ระบบการเมืองที่ยังไม่
แข็งแรง ประชาธิปไตยที่ประชาชนยังขาดความเข้าใจ ดังนั้นเมื่อนักการเมือง หรือผู้ปกครองที่เข้าไปมี
อำนาจเพ่ือผลประโยชน์ของพรรคพวกจึงจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะส่งผลให้ประชาชนไม่มีความพึงพอใจ ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่
กลายเป็นผู้ที่ไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การบุกรุงพ้ืนที่สาธารณะ การหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี 
การลักลอบทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น ซึ่งผู้ปกครองไม่กล้าเข้าไปดูแลเพราะกลัวเสียคะแนน
เสียง  
 การปกครองท้องถิ่นที่ ไม่ดีทำเกิดการทุจริตมากขึ้น  ระบบการเมืองที่ ยั งไม่แข็ งแรง 
ประชาธิปไตยที่ประชาชนยังขาดความเข้าใจ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมจึงทำให้ขาดระบบการ
ตรวจสอบที่จริงจังจากประชาชน (Check Balance) ย่อมกลายเป็นความเสี่ยงที่เป็นช่องหว่าหรือ
หนทางให้นักการเมืองเข้ามาช่วงชิงผลประโยชน์สาธารณะ เป็นผลประโยชน์ของพวกพ้อง หรือของตน
แทน 
 สรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกล หรือฟังเฟืองขนาดเล็กของประเทศที่ต้องรวมกัน
ผลักดันให้ประเทศชาติพัฒนา ในทางเดียวกันรัฐบาลเองก็ต้องดูแลเอาใจใส่การปกครองท้องถิ่นให้
ได้รับการพัฒนาที่ถูกทางเพ่ือให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ดังนั้นเมื่อท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความ
เป็นประชาธิปไตย ย่อมส่งผลให้ภาพรวมในระดับชาติพัฒนาตามไปด้วย 

2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2.2.1 ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เจมส์ เครย์ตัน (1991) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่งการนำเอาความ
กังวลของสาธารณชน ความต้องการ และความเชื่อหรือค่านิยมของประชาชนเข้ามาประกอบตัดสินใจ
ของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนเป้นกระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
การตัดสินใจที่ดี มีประสิทธิภาพที่สาธารณชุนให้การสนับสนุน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
องค์ประกอบ 1) สาธารณชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการจัดสินใจเชิงบริหาร 3) 
ค่านิยมและความห่วงกังวลของสาธารณชนได้นำไปเป็นส่วนประกอบของการจัดสินใจ 4) มีการสื่อสาร
สองทาง ปฏิสัมพันธ์ สานเสวนา มีการประสานความร่วมมือ  
 World bank (1996) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) มีอิทธิพล และมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนาและการตัดสินใจที่มีผลต่อการจัดสรร
ทรัพยากรทั้งหลายที่มีผลกระทบต่อพวกเขา 
 กองทุนซุเปอร์ฟันด์ (2002) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่สร้างให้เกิด
การสานเสวนา (Dialogue) และความประสานร่วมมือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ 
โดยกระบวนการดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือ “ให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้อะไรก็แล้วแต่ที่องค์กรของรัฐกำลังทำอยู่
ในพ้ืนที่ชุมชนของเขา พวกเขามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นต่อโครงการนั้น ๆ” โดยกระบวนการ
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ดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร และช่วยในการ
ปรับปรุงการตัดสินใจของรัฐให้เหมาะสม 
 วันชัย วัฒนศัพท์ (2543) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมตั้งแต่น้อยที่สุด คือ การได้นับทราบข้อมูลข่าวสารว่ารัฐทำอะไร หลังจากได้ตัดสินใจเรียบร้อย
แล้วแจ้งให้ประชาชนทราบ ถัดมาได้แก่ การที่รัฐรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลังจากให้ข้อมูลไป
แล้วก่อนตัดสินใจ หรือที่รู้จักกันว่าคือ การทำประชาพิจารณ์ และสูงขึ้นมาอีกขั้น คือการที่ประชาชน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องหรือในโครงการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดข้อยุติโดยฉันทามติ และ
สูงสุดคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประชาชนสามารถลงมติแต่ละคนที่ละคนว่า “เอาหรือไม่เอา” 
ในกระบวนการประชามติ 
 คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)  
หมายถึง กระบวนการสื่อสารสองทางซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจตัดสินใจ กระบวนการดำเนินงาน 
และกระบวนการับผลประโยชน์ โดยวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ การให้ข้อมูล
ต่อสาธารณชน และการให้สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ และการตัดสินใจต่าง ๆ ของ
รัฐบาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีของประชาชนทั่งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่เกือบทุกกิจกรรมของังคม ขึ้นอยู่กับความสนใจของประชาชนและ
ประเด็นปัญหาที่พิจารณาว่า จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด  
 เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือต้องมีอิสรภาพ มีความเสนอมภาพ และมี
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้ อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับการวิจัยครั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่กระบวนการจตัดสินใจ กระบวนการดำเนินงาน และกระบวนการ
รับผลประโยชน์ ทีใ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ไปจนถึงการติดตามและประเมินลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีของชุมชนนั้น ๆ  
 2.2.2 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.2.2.1 ช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการ
ตัดสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนความคาดหวั งและ
ค่านิยมของปราชาชน มีกลไกในการช่วยกันดู ค้นหา และชี้ปัญหาร่วมกัน มีการพิจารณาถึงวิธีการ 
ทางเลือกร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
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 2.2.2.2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความล่าช้า เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้
ตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความคาดหวังของ
ประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 
 2.2.2.3 การมีส่วนร่วมช่วยให้การนำนโยบาย โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.2.2.4 ช่วยลดความขัดแย้ง 
 2.2.2.5 ช่วยลดความเสี่ยงที่นโยบาย โครงการ กิจกรรม จะไม่ได้ประสิทธิภาพลง 
 2.2.2.6 การมีส่วนร่วมช่วยให้กลไกประชาสังคมมีความเข้มแข็ง เพราะทำให้กลุ่มประชา
สังคมกลุ่มเข้าสู่กระบวนการประชาสังคม 
 2.2.3 ประเภทของผู้มีส่วนร่วม 
 ผู้ที่มีส่วนร่วมคือผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือการ
ตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 
 2.2.3.1 บุคคล หรือ กลุ่มคนที่มองว่าเขานั้นมีสิทธิและมีผลประโยชน์ที่ควรมีส่วนร่วมใน
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ 
 2.2.3.2 กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม 
 2.2.3.3 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ 
 2.2.3.4 ลูกค้าหรือผู้รับบริการคือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย แต่ไม่ใช่ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกคนคือ
ลูกค้า การวิเคราะห์ว่าผู้ใดคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่หลายวิธี ซึ่งสามารถหากได้จากถามคำถาม
ต่อไปนี้ ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบ ใครคือผู้ที่ไม่มีปากเสียง ใครคือผู้รับผิดชอบในสิ่งที่ตั้งใจจะทำ 
ใครคือตัวแทนของผู้อาจได้รับผลกระทบ ใครต่อต้านอย่างเอาจริงเอาจัง ใครสามารถที่จะช่วย
สนับสนุนทรัพยากร และ มีพฤติกรรมของใครบ้างที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าตัดสินใจทำเช่นนี้ เป็นต้น 
 2.2.4 แนวทางการวิเคราะห์ว่าใครคือผู้ที่มีส่วนได้เสียของเรา โดยมีแนวทางการวิเคราะห์ท่ี
สามารถดำเนินได้ดังต่อไปนี้ 
 มีแนวทางการวิเคราะห์กังต่อไปนี้ 
 2.2.4.1 การให้ประชาชนหรือสาธารณะร่วมกันพิจารณา ว่าใครคือผู้ที่มีส่วนได้เสีย เช่น 
การจัดส่งโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบ แล้วให้ประชาชนได้ตัดสินใจร่วมกันว่าใครคือ
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
 2.2.4.2 การวิเคราะห์จากเอกสารที่ใช้ก่อนการตัดสินใจ โดยเป็นวิธีการวิเคราะห์เอกสาร
การตัดสินใจ เช่น รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือดูว่า
ใครบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสินใจ 
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 2.2.4.3 การสอบถามจากคนอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น โดยให้คนในท้องถิ่นช่วยกันพิจารณา : 
เป็นวิธีการที่ไปสอบถามบุคคลอื่นว่าคนที่เขารู้จัดนั้นมีใครที่มีความรู้ หรือหาดูว่ามีใครสนใจจะบอกเรา
ว่าใครอีกที่น่าจะจำเป็นที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ อาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งอำนาจ หรือมีอิทธิพล
ในองค์กร หรือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือ (Charisma) หรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ
ในอดีตในเรื่องที่คล้านคลึงกัน 
 2.2.4.4 การพิจารณาบนพ้ืนฐานความรู้ของเจ้าหน้าที่ โดยการใช้ความรู้ของเจ้าหน้าที่
ขององคกรในเรื่อง หรือประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพ่ือที่จะพิจารณาผู้ที่มีส่วนได้เสียที่น่าจะเป็นไป
ได ้
 2.2.5 วงรอบของการมีส่วนร่วม โดยผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีวงรอบของการมีส่วนร่วมแบ่งได้
ออกเป็น 6 วงรอบ 
 ในกระบวนการมีส่วนร่วมหนึ่ง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสียจะมีวงรอบในการเข้ามีส่วนร่วมในโครงการ 
กิจกรรม หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือชุมชน โดยแบ่งเป็นวงรอบดังต่อไปนี้ จำนวน 6 
ประเภท 
 

 
ภาพที่ 1 ประเภทของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ในการมีส่วนร่วม 
ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล (2548) 
 ผู้ร่วมตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการโต้แย้งอย่างแท้จริงหรือการจะนำโครงการไป
ปฏิบัติไม่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการสนับสนุนของเขา 
 ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งรวมกลุ่ม หรือปัจเจกบุคคลที่มีความ
กระตือรือร้น มีความสนใจ เอาใจใส่อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจและจะเข้ามามีส่วนร่วม อาจจะ
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ในกระบวนการนี้ หรือผ่านทางกระบวนการอ่ืน ๆ ดังนั้นเราจึงต้องควรเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วน
ร่วมอยู่ในกระบวนการของเราเสียเลย 
 ผู้ตรวจสอบทางเทคนิค จะเป็นผู้ทีมีบทบาทอย่างแข็งขัน อาจจะในฐานะผู้ร่วมตัดสินใจ 
หรือมีอำนาจหรืออิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจ ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการศึกษาของเรา แต่จะไม่
เกี่ยวกับเนื้อหาของการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 
 ผู้ให้คำแนะนำ เป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับประเด็นโดยจะเข้ามามีส่วนร่วมประชุม หรือ
เขียนรายงาน แต่ไม่อุทิศเวลา อุทิศชีวิตในเรื่องนี้ เน้นให้คำแนะนำ 
 ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้ที่ติดตาม อ่านข่าว หรือเหตุการณ์นั้น ๆ โดยเขาจะอยู่เฉย ๆ ถ้าเขา
ดูแล้วว่าไม่มีอะไรผิดปกติมากมายนัก แต่ถ้าคิดว่ามีสิ่งใดไม่ถูกต้องเมื่อใด เขาก็จะกลายเป็นผู้
เสนอแนะให้คำแนะนำ หรือแม้แต่กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างเอาจริงเอาจัง 
 ผู้ไม่แสดงอารมณ์ออกมาด้วย ไม่รู้สึกแปลกใจ (Unsurprised Apathetic) การที่เขาไม่
รู้สึกแปลกใจเพราะเราได้ให้ข้อมูลเขาอยู่ตลอดเวลา “การไม่แสดงอารมณ์” เกิดจากการที่เขาได้
ตัดสินใจเลือกที่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เขาอาจจะมีบทบาทในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น เรื่องของโรงเรียน 
หรือ เรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นต้น  
 วงรอบของการมีส่วนร่วม ที่แตกต่างกันอาจจะมีแนวทางของการมีส่วนร่วมที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจที่สำคัญ เทคนิคที่ไม่เหมือนกันอาจนำมาใช้ในวงรอบของการมีส่วนร่วมที่
แตกต่างกันออกไป 
 2.2.6 ระดับการมีส่วนร่วม 
 Milbrath and Goel (1977) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนออกเป็น 
3 ระดับ ได้แก ่ระดับของประชาชนที่มีลักษณะความเฉื่อยชาทางการเมือง (apathetics) ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่
สนใจทางการเมือง ไม่มีกิจกรรม หรือไม่มีการดำเนินการในทางการเมืองใด ๆ ระดับของประชาชนที่
เป็นผู้ดู หรือผู้ชม (spectators) เป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองระดับต่ำ เช่น การติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง การพูดคุยปัญหาทางการเมือง และการใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ระดับของ
ประชาชนที่เป็นขุนศึก หรือเป็นนักการเมือง (gladictors) เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง 
เช่น การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การลงสมัครรับการเลือกตั้ง และการมีตำแหน่งบริหารภายใน
พรรคการเมือง  
 David F. Roth and Frank L. Wilson (1980) แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำหรือ กลุ่มผู้ดู (onlookers) ซึ่งได้แก่การให้ความสนใจต่อข่าวสาร และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การถกเกถียงปัญหาทางการเมือง การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การ
พยายามชักจูงให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับจุดยืนทางการเมืองของประชาชน การเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์
และการร่วมชุมนุมทางการเมือง ระดับกลางหรือระดับผู้ที่มีส่วนร่วม (Participants) ได้แก่ การเข้าไป
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มีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ การเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง และการช่วยงานรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง ระดับสูงหรือระดับนักกิจกรรม (Activists) ได้แก่ การเป็นผู้นำกลุ่มผลประโยชน์ การมี
ตำแหน่งและการทำงานเต็มเวลาให้กับพรรคการเมือง การได้รับเสนอชื่อให้เข้าแข่งขันเพ่ือชิงตำแหน่ง
ทางการเมืองและการได้รับตำแหน่งทางการเมือง 
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ถวิลวดี บุรีกุล , 2548 : 6) ได้จำแนกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ 4 ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (Evaluation) 

 
ภาพที่ 2 วงจรการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเหมาะสมกับสถานการณ์แบบใด โดยจะขึ้นอยู่กับการตอบคาม 
หรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  การตัดสินใจมีผลกระทบที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ การ
ตัดสินใจนั้น จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์เฉพาะหรือไม่ การตัดสินใจนั้น จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรวม
หรือประเด็นที่มีข้อขัดแย้งเดิมอยู่แล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่ายังมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันอย่างมี
นัยสำคัญหรือความไม่แน่นอนหรือไม่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านเทคนิคที่เป็นปัญหาการตัดสินใจ การตัดสินใจ
นั้นเกี่ยวข้องกับ ค่านิยม ความเชื่อ หรือเป็นปัญหาทางเทคนิคล้วน  ๆ เช่น ถ้าการตัดสินใจมี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อหรือมีความเห็นที่ไม่ลงรอย ควรจะให้ความเห็นสำคัญต่อความเชื่อหรือ
ค่านิยมใดหรือไม่ การตัดสินใจที่อาจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชนหรือผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ การตัดสินใจต้องการสนับสนุนอย่างจริงจังเพ่ือที่จะสามารถนำไป
ปฏิบัติหรือไม่ ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำการตัดสินใจหลังฟังข้อมูลแล้วหรือไม่ การ
ตัดสินใจอยู่ในอำนาจของศาลตามกฎหมายหรือกติกาที่ต้องให้สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมหรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งได้ออกเป็นกลายระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละยุค แต่ละ
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บริบทว่าจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยต่างกันหรือไม่อย่างไร  
ซึ่งแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจ ระดับการมีส่วนร่วมที่
ประชาชนเข้ามาจัดหรือดำเนินการเองโดยไม่มีการติดต่อกับรัฐบาลก่อนซึ่งอาจมีการโต้ตอบจาก
รัฐบาล เช่น การเดินขบวน การเข้ายึดสถานที่ของทางราชการเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นต้น 
โดยในรูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับอำนาจของรัฐบาลซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อวัน กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมมาก รัฐบาลจะมีอำนาจน้อยลงหรือในทาง
กลับกัน ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมีอำนาจที่เท่าเทียม  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาชนเป็นที่ปรึกษา รัฐบาลขอเป็นฝ่ายของความคิดเห็นจากประชาชน และรัฐบาล
ตั้งใจที่จะกระทำตามคาวมคิดเห็นของประชาชนที่เสนอมา แต่ก็อาจจะไม่รับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ
ก็ ได้  เช่น  การตั้ งคณะกรรมการเพ่ือการประสานงานระหว่างประชาชนและส่วนราชการ  
การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุ่ม  
เป็นต้น ประชาชนร่วมแสดงความเห็น รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความเห็นในบางเรื่องแต่
มักจะไม่นำความเห็นของประชาชนไปปฏิบัติ และรัฐบาลยังมีอำนาจที่จะไม่รับฟังความเห็นนั้นก็ได้ 
เช่น การประชุมใหญ่ที่ให้โอกาสประชาชนทุกคนได้แสดงความเห็น การขอความเห็นในกฎระดับยบที่
กำลังจะนำออกไปใช้ ประชาชนรับทราบ รัฐบาลหรือภาครัฐเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร แถลงการ หรือ
แจ้งมติของรัฐให้ประชาชนทราบ ประชาชนอาจจะมีส่วนร่วม หรือมีกริยาตอบโต้หรือไม่ก็ได้ เช่น การ
แถลงถึงโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้มีมติดำเนินการ การริเริ่มกฎหมายต่าง ๆ การเวนคืนที่ดิน  
รัฐบาลใช้อำนาจแต่เพียงพูดเดียว เป็นการใช้อำนาจหรือตัดสินใจโดยรัฐบาลหรือภาครัฐเอง โดยไม่
แจ้งให้ประชาชนทราบล่างหน้า เช่น การสืบสวนสอบสวน การจับกุมผู้กระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล้วงหน้า 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 อำนาจกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล (2548 : 7) 
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 ถวิลวดี บุรีกุล (2552: 21-23) สรุปว่า สำหรับวิธีการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ
พิจารณาจากวัตถุประสงค์และความละเอียดของการมีส่วนร่วมในกรประเด็นนั้น ๆ เป็นสำคัญ ซึ่งการ
มีส่วนร่วมของประชาชนจะอยู่บนหลักการที่ว่า ระดับของการมีส่วนร่วมจะเป็นปฏิภาคกับจำนวนของ
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม หมายถึง หากระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต่ำ จำนวนของประชาชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมจะสูง ทว่า หากระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง จำนวนของประชาชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมก็จะอยูในระดับต่ำ โดยระดับของการมีส่วนร่วมแบ่งได้ออกเป็น 7 ระดับ 
 2.2.6.1 ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับการมีส่วนร่วมระดับต่ำสุด เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด
ของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความเห็นหรือเข้ามา
เกี่ยวข้องกระบวนการวางแผนมากนัด วิธีการให้ข้อมูลอาจจะกระทำได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว 
การประกาศ การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการนำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ /
กิจกรรม โดยการสื่อสารเป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียว (One way communication) 
 2.2.6.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน เป็นระดับการมี
ส่วนร่วมที่ผู้วางโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็น
ในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่ ม
โครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และรับฟังความเห็น
ของประชาชน 
 2.2.6.3 ระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม เป็น
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการแสดงความคิดเห็น โดยจะเป็นลักษณะของการเจรจา
กันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางโครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความก้างหน้าหรือระบุ
ประเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมประชาคม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิด
เวทีรับฟังความคิดเห็น 
 2.2.6.1 4. ระดับการมีส่วนร่วมในระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีขอบเขตที่ก้างขวางกว่าการปรึกษาหารือ โดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
การเตรียมการ การเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เหมาะสมที่จะใช้
สำหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง  
และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอม  
 2.2.6.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าการ
วางแผนร่วมกัน โดยเป็นระดับที่ประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและ 
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ร่วมนำโครงการนั้นไปดำเนินการ หรือนำไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ร่วมกันวางไว้
ตั้งแต่การวางแผน 
 2.2.6.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและประเมินผล เป็นการมีส่วน
ร่วมในระดับที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยแต่มีประโยชน์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประทบสามารถ 
มาติดตามการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ได้ รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือ
ประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย 
ซึ่งการประเมินผลนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรประโยชน์  
การยุติ หรือคงไว้ ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ 
 2.2.6.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมของประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วน
ร่วมโดยประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น ข้อสังเกต
เกี่ยวกับการลงประชามติมี 2 ประการได้แก่ การลงประชามติเพ่ือสะท้อนความต้องการของประชาชน 
โดยความชัดเจนของความต้องการของประชาชนจะดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะ 
ลงประชามติ และการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจ
อย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด และประการที่สองในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมือง ผลของการ
ลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่สำหรับกรณีของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนซึ่งใช้อยู่ปัจจุบันผลของการลงประชามติเป็นเพียงข้อแนะต่อรัฐบาลเท่านั้นไม่มีผล
บังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด  
 และเพ่ือช่วยให้เข้าใจระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน ความแตกต่างและ
เครื่องมือ สำคัญท่ีใช้ในแต่ละระดับได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้นำเสนอในรูปแบบต่อไปนี้ และแสดงระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ด้วยแล้ว 

 
ภาพที่ 4 ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล (2548 : 15) 
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 ธเนศวร์ เจริญเมือง (2551) ได้เรียงลำดับระดับการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของคะนึกนิจ ศรีบัว
เอ่ียม และคณะ โดยเรียงลำดับจากต่ำสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ การให้ข้อมูล  การเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกัน การปฏิบัติร่วมกัน การควบคุมโดยประชาชนซึ่ง 
ธเนศวร์ เจริญเมือง ได้ตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นคือเป็นการ
พัฒนาของระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งไปสู่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ดังจะเห็นได้จากการใช้คำว่า “การให้ข้อมูล” (รัฐให้ข้อมูลไม่ใช่ประชาชนย่อมมีสิทธิ์แสดงความ
คิดเห็น หรือขอออกความเห็น) ฯลฯ เมื่ออำนาจการเมืองอยู่ในมือของนักการเมืองและระบบราชการ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคือ “รัฐจะให้ข้อมูลหรือไม่ จะจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือไม่” ที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น (1) ควรจะให้รัฐ
เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วม หรือควรจะให้ประชาชนเห็นด้วย แล้วผลักดันให้ประชาชนเรียกร้อง หรือ
ควรทำทั้งสองด้าน หากผลักดันให้รัฐ รัฐจะทำหรือไม่ หรือหากผลักดันประชาชน ประชาชนจะทำ
หรือไม่ (2) ให้ออกเป็นกฎหมายแล้ว หากรัฐไม่เปิดเวทีรับฟังได้หรือไม่ หรือจัดเวทีแต่จัดที่ห่างไกล
หรือมีการประชาสัมพันธ์น้อยมาก หรือจัดในเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงาน หรือรัฐธรรมนูญ
กำหนดว่ารัฐต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชน เมื่อประชาชนไปขอข้อมูล หน่วยงานของรัฐก็ไม่ยอมให้ข้อมูล
ประชาชนจะต้องทำอย่างไร  
 สรุป ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมีจำนวน 6 ระดับโดยแบ่งจากระดับต่ำสุดไปจนมาก
ที่สุดดังนี้ (1) ระดับการให้ข้อมูล (2) ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (3) ระดับการ
ปรึกษาหารือ (4) ระดับการวางแผนร่วมกัน (5) ระดับการร่วมปฏิบัติ (6) ระดับการควบคุมโดย
ประชาชน ซึ่งอย่างไรก็ตามในเชิงปฏิบัติปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ 
รัฐจะให้ข้อมูลหรือไม่ หรือรัฐจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่อย่างไร 
 2.2.7 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2540 : 6) ได้นำเสนอกระบวนการ เครื่องมือ วิธีการหรือช่องทางของการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ การทำประชาพิจารณ์  (Public hearing)  
การสอบถามสาธารณะ (Public inquiry) การออกเสียงประชามติ (Referendum) และการลงชื่อ 
(Public registries) 
 คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม (2545 : 26) ได้สรุปว่าการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ประชาชนสามรถเข้ามาร่วมกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้หลายวิธี  ได้แก่ การเลือกตั้ง 
(Election) การลงประชามติ (Referendum) การแสดงประชาพินิจ (Plediscite) การประชาพิจารณ์  
การเสนอร่ากฎหมาย (Initiative) การระงับยับยั้งการออกกฎหมายหรือโครงการของรัฐ (Veto)  
การถอดถอน (Recall) การแสดงมติมหาชน (Public opinion) และการประชุมสาธารณะ (Public 
meeting) 
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 อดิน รพีพัฒน์ (2527) ได้ศึกษาวิธีกรมีส่วนร่วมของประชาชนเห็นว่ามี 4 ลักษณะ ได้แก่  
การร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนา
เพ่ือแก้ไขปัญหา การร่วมในการปฏิบัติและในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน และการร่วมประเมินผลใน
กิจกรรมการพัฒนา 
 คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545 : 30 -31) การพิจารณากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในลักษณะที่เป็นพลวัต อาจจะแบ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะเป็น
กระบวนการต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนจะประกอบด้วย การรับรู้ การ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน และการร่วมวางแผนโครงการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/
ดำเนินการ ประกอบด้วย การดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
จัดสรรผลประโยชน์เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรประโยชน์ หรือผลของโครงการ หรือผลของการ
จัดสินใจที่เกิดขึ้น และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพยายาม
ที่จะประเมินประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และพิจารณาวิธีการที่จะดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจะเข้าเกี่ยวกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวนี้จะกลายเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นเริ่มต้นของ
ขั้นตอนของการวางแผนต่อไป 
 2.2.8 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 วันชัย วัฒนศัพท์ (2543) ในแต่ละแห่งแต่ละบริบทและความแตกต่างของแต่ละประเด็น ย่อม
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะ
นำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 6 ปัจจัยได้แก่ ความ
ใกล้ชิดกับปัญหา ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การเข้าถึงประโยชน์ใช้สอยหรือการบริการ ประเด็น
ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม ค่านิยม ของประชาชน และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย สรุปคือ
ประชาชนจะเริ่มต้นเข้ามามีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อประชาชนเขาเห็นว่าตนจะได้รับผลประทบจากกิจกรรม 
หรือโครงการนั้น ๆ  
 Gart Feinland (1997) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ โอกาส ข้อมูล 
ความไว้วางใจ และวิธีการจัดการความร่วมมือของผู้ตัดสินใจ 
 M.M. Conway (2000) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อหารมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีตัวแปรได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ เชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อย ปัจจัยทาง
จิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม การได้มาซึ่งแนวคิดทางการเมือง บุคลิกภาพ การแปลก
แยก การปรับตัว ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการเมืองได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมือง ระบบพรรคการเมือง 
การเคลื่อนไหวทางการเมือง วาระทางนโยบาย การรณรงค์ทางการเมือง สื่อมวลชน และองค์ การ
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โครงสร้างทางกฎหมาย เช่น กฎหมายเลือกตั้ง กระบวนการในการเลือกตั้ง รวมถึงโอกาสในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ของการมีส่วนร่วม 
 ถวิลวดี บุรีกุล และโรเบิร์ต บี อัลบริททัน (2543) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2543 ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติจากปัจจัยที่มีความสำคัญมากไปสู่น้อย ได้แก่ ข่าวสาร และความสนใจทางการเมือง 
ความเข้าใจทางการเมือง การเป็นสมาชิก หรือกรรมการ หรือที่ปรึกษาของกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การเมือง การศึกษา (ระดับอนุปริญญาขึ้นไป) ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา และอายุ 
 โดยการศึกษาพบว่า ปัจจัยข่าวสารและความสนในทางการเมือง ความเข้าใจทางการเมือง และ
การเป็นสมาชิกกรรมการและที่ปรึกษากลุ่ม กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมือง แลความรู้เกี่ยวกับวุฒิสภา มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประชาชนที่ได้รับข่าวสาร 
สนใจ เข้าใจ มีความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมาก จะทำให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมาก  
 จะเห็นได้ว่า หากมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และการ
ประชาสัมพันธ์ จะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง
อย่างมาก และการที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารมากจนมีความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ทางการเมืองได้ในระดับค่อนข้างสูงแล้ว มักส่งผลเชิงบวกต่อระดับการมีส่วนร่วม ซึ่งวิธีการบังคับหรือ
ชักจูงอ่ืน ๆ เช่น การบังคับให้มีส่วนร่วมโดยกฎหมาย หรือการให้รางวัล ก็อาจไม่สำคัญเท่ากับการเปิด
กว้างให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 2.2.9 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 อำนาจ อนันตชัย (2529: 126 – 130) นำเสนอแนวคิดช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนประกอบด้วย 5 แนวคิดได้แก่ แนวคิดการเกลี้ยกล่อมมวลชน โดยการใช้คำพูดหรือ
การเขียนเพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกรำทำตาม ซึ่ งเป็นไปตามหลักพฤติกรรมของมนุษย์ 
แนวคิดการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ การสร้างขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกทั้ง
ทางบวก เช่น การกระตือรือร้น ความคาดหวัง ความกล้า ความเชื่อมั่น และทางลบ เช่น ความเฉื่อย
ชา ความเฉยเมย ความหวดระแวง การขาดความเชื่อมั่น เป็นต้น แนวคิดการสร้างความรู้สึกชาตินิยม 
โดยชาตินิยม หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน้นผลประโยชน์ร่วมของชาติ พอใจ
ในเกียรติภูมิรวมตัวกันเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ แนวคิดการสร้างผู้นำ ซึ่งผู้นำในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 
ผู้นำแบบอัตนิยม ผู้นำแบบประชาธิปไตยหรือเสรนิยม ต่างช่วยระดมความร่วมมือของประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ กัน และแนวคิดการใช้วิธีและระบบบริหาร เป็นการใช้วิธีการทางกฎหมาย หรือ
ทางการบริหาร เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
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 มนตรี กรรพุมมาลย์ (2539: 99-100) ได้เสนอแนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมตามโครงการหรือร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 การปรับแนวคิดการวางแผนจากบนลงล่าง (Top down) เป็นล่างขึ้นบน (Bottom - up) 
นโยบายของรัฐบาล การจัดทำแผน จะต้องมีการปรับแนวคิดจากบนลงไปล่างเป็นข้างล่างขึ้นไปหา
ข้างบน เพ่ือให้การกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม อยู่บนฐานของเจตนารมรณ์ของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้หมายถึงการ
ที่ชาวบ้านถูกผู้นำ หรือข้าราชการ ชักจูงหรือเรียกมาเพ่ือให้จัดทำกิจกรรม หรืออาจะเรียกกว่า การ
เกณฑ์แรงงานทางอ้อม (Indirect Coerced Labour) หรือมีส่วนร่วมโดยการถูกระดมมภายใต้การ
ควบคุมหรือกฎหมาย (Control Led Mobilization) และเป็นการที่ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม และผู้นำหรือข้าราชการเองก็พร้อมที่จะรับฟังและนำความต้องการ
และปัญหาของประชาชนเหล่านั้นไปแก้ไขและพัฒนา  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน เช่น กลุ่มสตรี กรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 
เป็นต้น ควรมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นอิสระจากการครอบงำจากภายนอก โดยจะต้องมีอิสระในการ
ตัดสินใจ และดำเนินงานสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ มได้ เนื่องจาก
โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมของไทยมีความแรกงใจ ผู้ใหญ่มีอิทธิพล ระบบอุปถัมภ์ (patronage 
system) ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้การมีส่วนร่วมอย่างจริงใจหรือการสร้างอาสาสมัครที่มากใจจริง
เป็นไปได้ยาก ในทางตรงกันข้าม ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนรูปธรรมทางวัตถุและเทคนิควิชาการ 
ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น แม้คนจนจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเสียสละ
ทรัพย์สินหรือวัตถุแต่อาจจะร่วมแสดงความเห็น สละแรงกายหรือร่วมทำหรือพัฒนาและสลำเวลาเข้า
ร่วมประชาชนได้มายิ่งขึ้น 
 ชลัช จงสืบพันธ์ (2549: 349 - 350) ได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทางการเมืองและการบริหารของประชาชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางการส่งเสริม
ดังต่อไปนี้ 
 2.2.9.1 การสร้างความชัดเจนหรือการแสดงเจตนามรณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดับประเทศ โดยรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล จะต้องแสดงเจตนามรณ์
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับประชาชน เช่น การ
ออกเป็นนโยบาย กฎหมาย หรือการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.2.9.2 ระบบกฎหมาย ควรมีการศึกษา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพ่ือหาแนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จัดระบบความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายในกลุ่มที่มีส่วนร่วม
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ด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดกติกา ขอบข่ายและวิธีการมีส่วนร่วมให้มีความชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์ในทางปฏิบัติ 
 2.2.9.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีวิธีการได้แก่ การเสริมสร้างรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การปรับปรุง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวกับการเงินการคลัง และวิธีการงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการบริหาร รวมทั้งการให้ได้รับการจัดสรรโดยตรงไม่ต้องผ่านกระทรวง 
ทบวน กรม 
 2.2.9.4 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
เอ้ือต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2.9.5 การจัดโครงการเชิงฝึกอบรม หรือโครงการในลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และเพ่ือ
การเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดแนวคิดอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2.2.9.6 การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการให้มีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจและการอำนวยความสะดวกในเชิงปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรับผิดชอบ 
รวมทั้งผู้ที่สนใจ 
 2.2.9.7 การปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยการกำหนดเป็นแผน
ระดับชาติในการใช้ตัวกล่างต่าง ๆ ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน กลุ่ม พรคค
การเมือง เป็นพลังหลักในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่กลุ่มคนทุกระดับ 
รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการทางการเมืองและการบริหารท้องถิ่นอย่างจริงจัง  
 2.2.9.8 การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเมือง โดยการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่น
เกิดความตื่นตัวทางการเมือง รวมกลุ่มกันเพ่ือการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง 
โดยเฉพาะการกำหนดนโยบายสาธารณะ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 
 2.2.9.9 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
บริหารของท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยการกำหนดมาตรการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง และการบริหารของท้องถิ่น การให้โอกาสแก่ประชาชนในการวิพากษ์ วิจารณ์ 
การบริหาร การดำเนินโครงการ และกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
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 สรุป การส่งเริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีแนวทางการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ แนวทางการส่งเสริมที่ตัวประชาชนได้แก่ การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
แนวทางในการส่งเสริมหน่วยงาน ได้แก่ การพัฒนาผู้นำองค์กร การสร้างระเบียบแบบแผนหรือ
เครื่องมือที่ช่วยทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และแนวทางการส่งเสริมหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ได้แก่ 
การปรับแนวคิดการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนาโดยเปลี่ยนแปลงบนลงล่างเป็นล่างขึ้นบน 
(Bottom up) นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง ประชาชนได้รวมคิด ตัดสินใจ 
พิจารณา ร่วมปฏิบัติ และตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะส่งผลหรือกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ วิถี
ชีวิตของตนจนทำให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ในการบริหาร การ
ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมได้แก่ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเสนอความเห็น การเข้าร่วมประชาชนปรึกษาหารือ การเข้าร่วมจัด
กิจกรรมหรือโครงการ และการร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่  
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ รายได้  เป็นต้น และปัจจัยภายนอกของประชาชนได้แก่ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม นโยบาย แนวทางการส่งเสริมของหน่วยงาน ช่องทางต่าง 
ๆ เป็นต้น 

2.3 แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.3.1 หลักการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2.3.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหาร และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตร 65 76 
250 ซึ่งมีดังต่อไปนี้  
 ตามมาตรา 65 “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย” ตามมาตราดังกล่าวกำหนดไว้ว่าหน่วยงานของรัฐไม่
ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น จะต้องบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรของตนจะต้องยึดโยง และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นสำคัญ เพ่ือขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ตามมาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดทำบริหารสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
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ประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ” มาตราดังกล่าวกำหนดให้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ต้องบูรณาการ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ การบริหารราชแผ่นดิน รวมไปถึงการบริการสาธารณะให้กับประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตามมาตรา 250 วรรคแรก “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและ
จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”ตามมาตรา 250 “วรรคสอง การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอำนาจโดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการใด ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...” ตามมาตร 250 วรรค
แรกและวรรคสอง กำหนดว่าองค์กรปกรส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ มีอำนาจ ที่จะจัดบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและฐานะทางการเงิน การคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย 
 2.3.1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้กำหนดให้การ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้การพัฒนาในระดับ
จังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง ได้กำหนดไว้ใน มาตรา 53/1 วรรคแรก วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 53/1 วรรคหนึ่ง ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดมาตรา 
53/1 วรรคสอง ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น
ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน
จังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน มาตรา 53/1 วรคสาม การจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา 53/1 วรรคสี่ เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐทั้งปวงที่กระทำในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
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 2.3.1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2551 กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการหรือ ก.บ.จ. เป็นไปตามมาตรา 18 กำหนดให้ คณะกรรมการบริหารจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจของเอกชนและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนพัฒนาจังหวัดกำหนดระยะเวลา 4 ปี  และตามมาตรา 19 วรรคสาม เมื่อ
แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
 2.3.1.4 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 การบริหารจัดการ การจัดบริการ
สาธารณะ โครงการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลจะต้องคำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ ตลอดจนกลไกการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็เพ่ือให้การดำเนินการใดๆก็ตามของเทศบาลจะต้องยึด
โยงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เจตนารมณ์นี้จะถูกกำหนดไว้ใน มาตรา 50 วรรคสอง 
“การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” 
 2.3.1.5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดไว้ว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจและหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามมาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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 2.3.1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเสมือนแนวทางของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
บริหารจะอยู่บนหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด 1 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ดังนี้ มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ำเสมอ 
 2.3.1.7 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดไว้ว่าการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดไว้ใน ตามมาตรา 21 “สภาองค์กรชุมชนเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข และ
การพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอัน
เกี่ยวกับการบริการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จัด
ให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความ
คิดเห็นต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินการต้องนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบ
พิจารณาด้วย”  
 2.3.1.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 3 ระดับ ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.) และศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)  
 ข้อ 9 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในแต่ละระดับมีภารกิจ (2) บูรณาการการจัดทำ
แผนชุมชนระดับตำบล ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด (12) 
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการ
ดำเนินกิจการของ ศอช.  
 ข้อ 13 คณะทำงานส่งเสริม ศอช.ต. ประกอบด้วย นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ผู้แทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม  
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 ข้อ 28 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณแก่ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการให้มีแผนชุมชนเพ่ือรองรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม ตามความ
เหมาะสม 
 2.3.1.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำงบประมาณ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณ
การรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 2.3.1.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมของตนเองได้หากแต่การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นจะต้องมี
โครงการพัฒนาปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอปท.ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 2.3.1.11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนได้ แต่จะต้องบรรจุโครงการพัฒนาเหล่านั้นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย ตามข้อ 4 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงิน
อุดหนุน (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้
นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3.1.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 17 การช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการแสดงสาระสำคัญของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการและบรรจุไว้ใน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย ทั้งนี้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น 
ที่จะต้องตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 2.3.2 ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แบ่งประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 2.3.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การกำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนอันมีลักษณเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรีบปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการมากแล้วจำนวน 3 ครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ผลมาจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตลอด
ระยะเวลาตั้งเริ่มกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจใน
การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข พัฒนา เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นแบ่งช่วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นออกเป็น 3 ช่วง 
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ช่วงเวลา รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ช่วงที่ 1 ช่วง
ระยะเวลาของ
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสามปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี เป็นแผนพัฒนาฉบับแรก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ได้แก่ การวางแผนระยะยาว และการวางแผนระยะสั้น และได้
กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น มี 2 ประเภท ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา โดยการกำหนดประเด็นต่าง 
ๆ จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาสามปี  เป็น
แผนพัฒนาที่ลักษณะการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่กำหนดขึ้นตามปีงบประมาณ แต่ละปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
ในปีนั้น ๆ โดยมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า หรื อเรียบว่า 
แผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดทำ
ทุกปี ก่อนที่จะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณในปีนั้น ๆ ซึ่งการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณ
ประจำปีอย่างใกล้ชิดในลักษณะ งบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงาน 
(performance based budgeting) ต่อมาหลังจากที่กระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกอบกับได้มี
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ได้มีการยกเลิกการใช้แผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป 
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ช่วงเวลา รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ช่วงที่ 2 ช่วง
ระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้อง 
ถิ่นสี่ป ี

แผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น สี่ ปี  เป็ น แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการของกระทรวงหมาด
ไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ได้มีการยกเลิกการใช้
แผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวได้มีการยกเลิกแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนำไปรวมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพียงฉบับเดียวเพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาและการจัดทำงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตน 

ช่วงที่ 3 ช่วง
ระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี 

ช่วงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเป็นกรอบในการพัฒนาและจัดทำงบประมาณประจำปี ใน
ปัจจุบัน โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เนื่องจากระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.
2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เกิดความ
เชื่อมโยง มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้ามี และเพ่ือให้สามารถประสานและ
บูรณาการแผนงาน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งการ พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี 
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ที่มา: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3.2.3 แผนดำเนินงาน หมายถึง แผนปฏิบัติการ (Operation plan) เป็นการจัดทำ
แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะจัดทำขึ้นภายหลังที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือเป็นโครงการและแผนงานที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น ๆ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงให้เห็นถึง แนวทางการปฏิบัติงานและนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
รายละเอียดโครงการ แผนงาน งบประมาณ และกิจกรรมที่จะดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลการนำโครงการพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ 
 2.3.2.4  โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพ่ือการให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 

 
ภาพที ่5 พลวัตรของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่มา: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3.3 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล 
 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด
องค์กรที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  
 2.3.3.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดย
สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่ม
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนการให้คำปรึกษาหารือในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
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 2.3.3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่จัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดจัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน 
 2.3.3.3 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีหน้าที่พิจารณา
โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ต้องการประสานแผนและบูรณาการแผนร่วมกัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบการพิจารณาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการ
จัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาที่ประสานแผนร่วมกัน รวมไปถึงบัญชีประสานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด   
ซึ่ งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการประสานพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีองค์ประกอบลักษณะ “ไตรภาคี” โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจะมาจากตัวแทนขงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ตัวแทนในส่วนของภาคประชาชนได้แก่ คณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือผู้แทนจาก
ประชาคม ซึ่งมีเป็นองค์ประกอบที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผน
พันฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงานของท้องถิ่นยึดโยงกับ
ประชาชน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเทศบาลเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกใช้เป็น
เครื่องมือสำหรับการบริหาร เป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นบริหารพ้ืนที่อย่างมีทิศทาง อีกทั้งช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทรัพยากร (Resource Allocation) ของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพที่นำมาใช้ในการบริหารเพ่ือ
เป้าหมายของการพัฒนาบรรลุผล และสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่ดีมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมีการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลบนชุดข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในทาง
เดียวกันแผนพัฒนาก็มีความยืดหยุ่นพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ และสิ่งสำคัญแผนพัฒนาเทศบาลต้องได้รับ “การยอมรับ” จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วน 
ได้เสีย และการยอมรับจากประชาชนผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย 
 2.3.4 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า  
 สำหรับแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมักมีหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กำหนดปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี 
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กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังนี้  
 2.3.4.1 การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแนวทางในการดำเนินการ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสากิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น การรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3.4.2 การรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการของชุมชน โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 2.3.4.3 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากที่คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างเรียบร้อยแล้วก็จะนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมาเสนอยัง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างดังกล่าว หากมีการปรับแก้ไข
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนก็จะต้องดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2.3.4.4 การอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายหลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว เสนอไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
 2.3.5 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 กระบวนการจั ดทำแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น เทศบาลตำบลหลั กห้ าได้ น ำตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำคู่มือสำหรับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 9 ขั้นตอนได้แก่   
 2.3.5.1 ขั้นตอนที่ 1 สำหรับเทศบาลตำบลหลักห้ากระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  (พ .ศ . 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลหลั กห้ าจะยึดถือแนวทางตามระเบี ยบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีหนังสือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ในส่วนของกระบวนการ ซึ่งมีกระบวนการ 
1) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหลักห้าชี้แจงถึงสาเหตุ 
ความจำเป็น รายละเอียดต่าง ๆ ของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาห้าปี ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้าทราบ 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
“โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้ า” ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์  
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินโครงการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ หน่วยงาน
รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลหลักห้า
และให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าอนุมัติโครงการดังกล่าว 3) กองวิชาการและแผนงานมีหนังสือ
เพ่ือแจ้งแนวทาง กระบวนการขั้นตอน ปฏิทันของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึง สำนักงาน
ปลัดเทศบาล กองคัลง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิก ารและ
สังคม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน และปฏิทินของการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทางกองวิชาการและแผนงานจะดำเนินการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฯ เมื่อทบทวนเรียบแล้วแล้วจะเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง 
 2.3.5.2 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวบข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนสำหรับ
นำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  2.1) ข้อมูลโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
จากส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหลักห้า การกำหนดโครงการพัฒนาของส่วนราชการมาจาก 
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า เรื่องร้องเรียนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จาก
แผนพัฒนาชุมชน และจากผู้นำชุมชน โดยส่วนราชการต่าง ๆ จะมีการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความ
ต้องการนั้นและนำมากำหนดเป็นโครงการพัฒนา เพ่ือเสนอมายังกองวิชาการและแผนงานบรรจุลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2.2) ข้อมูลปัญความและความต้องการจากประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านเพ่ือ
เชิญผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน/หมู่บ้าน  เพ่ือรับฟัง
ปัญหา ข้อเสนอการพัฒนาจากประชาชนในพ้ืนที่ 41 ชุมชน กองวิชาการและแผนงานก็จะสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ จัดส่งไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ 2.3) การรวบรวม
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ข้อมูลตามเค้าโครงของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ
เทศบาลตำบลหลักห้า โดยแหล่งข้อมูลมาจากทั้งภายในหน่วยงานและการประสานขอหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เช่น ข้อมูลแผนชุมชน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลสถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลคลอง
สาธารณะ (คลองสายหลัก) ภายในเขตเทศบาลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนัก
ชลประทานที่ 13  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครชุม  ข้อมูลทางการเกษตรจากสำนักงานเกษตร
อำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลการประมงในพ้ืนที่จากสำนักงานประมงอำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์
อำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.3.5.3 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลหลักห้า กองวิชาการและแผนงานจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดสมทุสาคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าที่แถลงต่อสภา และข้ออมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับเดิมนำมาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินศักยภาพของเทศบาลตำบลหลักห้า 
ซึ่งกองวิชาการและแผนงานจะดำเนินการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal  
environment) และสภาพแวดล้อมภายนอก  (External  environment) และจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เมื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหลักห้าเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
 2.3.5.4 ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวิสัยทัศน์ คณะพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้าได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ
วิเคราะห์หน้าที่ นโยบายของนายกเทศมนตรีและปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัด
ประชุมประชาคมระดับตำบล ทั้ง 4 ตำบล ตำบลหนองสองห้อง ตำบลโรงเข้ ตำบลยกกระบัตร ตำบล
หนองบัวซึ่งได้ร่วมกันกำหนด “เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนา นำพาชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน” และได้นำบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  พ .ศ . 2542 และที่ แก้ ไขเพ่ิม เติม  
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมากำหนดเป็นพันธกิจหลัก (MISSION) 
ของเทศบาลตำบลหลักห้า ประกอบด้วย 4.1) พัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี   
4.2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนนโยบาย 4.3) บริการประชาชนด้วยความ
เป็นมิตรอบอุ่นและรวดเร็ว 
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 2.3.5.5 ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
หลักห้าได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาจุดมุ่งหมายของการพัฒนาโดยได้นำวิสัยทัศน์ และภารกิจหลัก
ของเทศบาลตำบลหลักห้ามาเป็นกรอบในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 5.1) 
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับเกษตรกรมีความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิต
การเกษตร 5.2) การเสริมสร้างจิตสำนึกในรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหลือใช้ไปสู่ลูกหลานและให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.3) การเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5.4) การพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย และมี
การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น 5.5) การดำเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 5.6) การพัฒนาความสามารถ และเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก
ระดับ 
 2.3.5.6 ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา การกำหนดวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ วัตถุประสงค์รวมของการพัฒนา และวัตถุประสงค์ย่อย
ของโครงการพัฒนาต่าง ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ย่อยของโครงการพัฒนาพบว่าผู้ที่จัดทำรายละเอียด
โครงการต่าง ๆ ยังขาดความเข้าใจในการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการ
พัฒนาก่อสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนามีหลักการได้แก่ การวิเคราะห์ 
NPCP การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะปัญหา การวิ เคราะห์ข้อจำกัด และการวิเคราะห์
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.3.5.7 ขั้นตอนที่  7 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบหลักห้า 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลหลักห้า 1) ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้าที่อยู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่มีอยู่เดิมว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร 2) ทบทวน
ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 3) พิจารณานโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าที่ได้มีการ
แถลงของสภาเทศบาลตำบลหลักห้า รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ พันธกิจ ภารกิจ ของเทศบาลตำบลหลัก
ห้าตามพระราชบัญญัติ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 4) พิจารณาปัญหาความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะ
นำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า ประกอบด้วย 
6 ยุท ธศาสตร์  1. ยุท ธศาสตร์การ พัฒ นาโครงสร้ าง พ้ื นฐาน  2. ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  4. 
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ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
 2.3.5.8 ขั้นตอนที่ 8 การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา การกำหนดตัวชี้วัด และการ
นำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลักห้าไปสู่การปฏิบัติ และการกำหนดกลไกการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเชิงกระบวนการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าจะดำเนินการประชุมและกำหนด
เป้าหมายของการพัฒนา และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลักห้าทั้ง 6 ด้าน หลังจากนั้นมอบหมาย
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลหลักห้ารับไปดำเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่ ภารกิจ
ของส่วนราชการนั้น ๆ และให้อำนาจกับผู้อำนวยการกองต่าง ๆ เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของ
แต่ละยุทธศาสตร์ หลังจากนั้นก็จัดทำโครงการพัฒนา หรือกิจกรรม ประกอบด้วยรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนำมาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของโครงการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องต่อ 
ปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือโครงการพัฒนาที่มาจากราชการ
ส่วนกลางในลักษณะของการรับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ เชิงปฏิบัติ พบว่านายกเทศมนตรีมี
อำนาจในการตัดสินใจโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเรื่องความเหมาะสมของงบประมาณ ความเร่งด่วน
ของปัญหาในพ้ืนที่ หลังจากนั้นจึงมีการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายของการ
พัฒนา โครงการพัฒนาที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือของรับความเห็นชอบจากประชาชนใน
พ้ืนที่อีกครั้งนึง สำหรับกลไกลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะใช้กลไกของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักโดยดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวิธีที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนด 
ประกอบด้วย การติดตาม (monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามโครงการที่ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และบรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา 
โดยนำแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.3.5.9 ขั้นตอนที่ 9 การจัดทำและการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบหลักห้า 1) กองวิชาการและ
แผนงานจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 2) กองวิชาการและแผนงานปรับ
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แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลแผน 
3) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4) หลังจากที่เห็นชอบ
กับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5) หลังจากนายกเทศมนตรีอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงมอบให้
ปลัดเทศบาลตำบลหลักห้าแจ้งผลการอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแจ้งสภาเทศบาลตำบลหลักห้า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (ประธานคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านแพ้ว) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ หลังจากนั้นก็
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยลงประกาศในเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลหลักห้า บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละตำบล แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจะประกาศภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 5) กองวิชการ
และแผนงานจะทำบันทึกถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือแจ้งผลของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้นำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลหลักห้าไปเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 
 โดยหากนำแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
ภาพที่ 6 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
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2.3.6 นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักห้าด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าได้ประกาศนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหลักห้าตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้นายกเทศมนตรีจะต้องแถลง
นโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่ นโยบายในการบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้ามีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมไปถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นหลักการในการกำหนดนโยบาย โดยเฉพาะ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 
 “นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร เทศบาลตำบลหลักห้ามุ่งให้ส่วนราชการในสังกัด
เทศบาลตำบลหลักห้าดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน ตลอดจนให้การเยียวยา
และฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด ในเขตพ้ืนทีของเทศบาล
ตำบลหลักห้า 
 อีกทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลหลักห้า การบริหารงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้
มีบทบาท และมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็น
ความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดย
บูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล ประสานงาน
ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และตัวแทนภาค
ประชาชนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ตามความต้องการของประชาชน รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป” จากนโยบายของผู้บริหารที่ได้
ประกาศไว้ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้วิจัยขอสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
 2.3.6.1 เทศบาลตำบลหลักห้าให้ความสำคัญโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลหลักห้า 
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 2.3.6.2 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักห้ าสามารถเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบการบริหาร การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าได้ผ่านช่อทางต่าง ๆ  
เช่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.3.6.3 เทศบาลตำบลหลักห้าจะต้องสร้างความตระหนักรู้ ประชาสัมพันธ์ และ
การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหลักห้าร่วมกัน 
 2.3.6.4 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้อง
จัดทำในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน และเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 2.3.6.5 เทศบาลตำบลหลักห้ามุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก  
และเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า ให้มีความรู้ความเข้าใจการปกครองท้องถิ่น และระบอบ
ประชาธิปไตย 
 2.3.7 นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักห้าที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เทศบาลตำบลหลักห้าให้ความสำคัญด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 โดยนำหลักการบริหารดังกล่าวมาเป็น
กรอบในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหลักห้าดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส การบริหารด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจอสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนหรือ
สาธารณชน โดยได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับบุคลากรในหน่วยงานยึดถือ
ปฏิบัติ ตามแนวทางการบริหารงานแบบคุณธรรมและความโปร่งใส่ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้มีนโยบายดังนี้  
 2.3.7.1 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน  
 1) เทศบาลตำบลหลักห้าส่งเสริมพัฒนาและการสื่อสารให้มีความหลากลหาย 
และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในเทศบาล
ตำบลหลักห้าเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผย รวดเร็ว และถูกต้อง 
 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร จากทาง
เทศบาลตำบลหลักห้า รับการแจ้งเบาะแสทุจริต รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่อหน่วยงานของรัฐตาม
ช่องทางต่าง ๆ โดยเทศบาลตำบลลหักห้าจะมุ่งตอบสนองกับข้อเรียนของประชาชนนั้น ๆ อย่างเต็มที่ 
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 2.3.7.2 การปรับปรุงกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลหลักห้า 
  1) การมุ่งเน้นการอำนวยความสะวดในการบริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มา
ติดต่อ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานเชิงรุก  
  2) การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ การรับฟัง
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และปรับใช้พัฒนากระบวนการทำงานของเทศบาล 
 2.3.7.3 ด้านการเปิดเผยข้อมูล โดยเทศบาลตำบลหลักห้าจำให้ความสำคัญในการ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในทางเดียวกันให้
ความสำคัญในการเปิดให้ประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับ
เทศบาลตำบลหลักห้า โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
 2.3.7.4 ด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหลักห้าเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 2.3.8 มาตรการของเทศบาลตำบลหลักห้า ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า  
 เทศบาลตำบลหลักห้าได้กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือบังคับใช้กับหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหลักห้า
เพ่ือยกระดับการบริหารภายใต้หลักการคุณธรรมและความโปร่งใส่ ได้แก่ ตัวชี้วักการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้  
 2.3.8.1 การแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทาง
การติดต่อของผู้บริหาร  
 2.3.8.2 การแส้งช่องทางการให้บริหารข้อมูลหรือธุรกรรมของภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้รับบริหารไม่จำเป็นต้องเดินทางมากยัง
หน่วยงาน 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 โยธิน เถื่อนมิ่งมาตย์ (2547 : 61 - 68) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของ
การบริหารเกิดจากความสัมพันธ์ของเจ้านายกับลูกน้องที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งทำให้
เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการบริหารท้องถิ่นนำมาซึ่งการทุจริตในท้องถิ่น ประการที่สอง
รายได้และค่าตอยแทนไม่เพียงพอ ด้านความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง แนวทางการแก้ไข
ในส่วนของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า หากองค์กรภาคประชาชน ประชาคมท้องถิ่น
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มีความเข้มแข็ง โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหาร การจัดสรรงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลในทุกขั้นตอน ยิ่มนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของท้องถิ่น 
 ฉัตรชัย เทียมลม (2551: 80 - 86) ได้ศึกษาธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวมีการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยที่ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ยางมีประสิทธิภาพมาจาก 1) การมีหลักนิติธรรมโดยมีการบริหารงานที่คำนึกถึงสิทธิและความเท่า
เทียมของประชาชนรวมถึงมีการตรวจสอบและทบทวนกฎหมาย และระเบียบต่ าง ๆ ให้มีความ
ทันสมัย ถูกต้องครบถ้วนตลอดเวลา 2) การสร้างความโปรงใส่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ยาวมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร โดยประชาชน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับรู้ 3) การมีส่วนร่วม พบว่าการ
บริหารงานขององค์การริหารส่วนตำบลหนองยาวยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภา การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในการตัดสินใจที่จะทำอะไร  
 ลัดดาวรรณ นนปติ และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจำแนะตามกระบวนการโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมในการว่างแผน การมีส่วนร่วมในการติดตามผล และการมีส่วนร่วมในการร่ วมปฏิบัติ
ตามแผน ทั้งพบว่าอีกว่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะของ
กิจกรรมที่ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมประกอบด้วย การตัดสินใจการเลือกโครงการเพ่ือบรรจุลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านการประชาคม การร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามผล การตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ได้มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วม พบว่า ปัจจัยที่ทำให้มีส่วนร่วมของของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ เวลา ภูมิลำเนา รายได้ และปัจจัยอื่นพบว่า การ
รับรู้ และการเข้าใจของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลโดยตรงต่อการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น และการปรับปรุงกิจกรรมหรือขั้นตอนของการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การตัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ห่วงดวลาที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ การเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้ง
ออนไลน์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัย ยิ่งส่งผลให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
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 ธวัช วราสุนันท์ และโชติ บดีรัฐ (2564) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับสูงแต่หาก
จำแนกเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการระดับผลประโยชน์อยู่ระดับสูงสุด ในทางกลับกันการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลระดับน้อยที่สุด เนื่องจากทางหน่วยงานมีกระบวนการในการ
ประชาสัมพันธ์การบริการสาธารณะในพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง และมีกิจกรรมที่ส่งเสริม รวมไปถึงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใขในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยุ่
ในระดับสูง  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ที่เป็น
กลุ่มผู้สูงอายุ การมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา
อยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความผูกพันและความตระหนักรู้รักท้องถิ่นของตน และการมี
เวลาว่าง ส่งผลให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  แนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนแต่ละกลุ่ม และมีทุกช่องทาง
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ลักษณะของกิจกรรมสอดคล้องกับเวลาของประชาชนหรือนอกเวลางาน หรือวันหยุด 
ควรมีการจัดลำดับโครงการความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน และการแสดงสถานะทางการคลังให้กับ
ประชาชนได้ทราบ เป็นต้น 
 ธนกฤต โพธิ์เงิน (2563) ได้ศึกษปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการจัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิดตามลำดับ  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ระดับมากที่สุดเนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับประโยชน์จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นว่าท้องถิ่นมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยเพราะสามารถนำโครงการทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ตามแผน และการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่าหากประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่การเลือกปัญหา
หรือประเด็นการพัฒนานำไปสู่โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะส่งผลให้ประชาชนรู้สึกถึงการ
ได้รับประโยชน์จากโครงการมากยิ่งขึ้นและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอีกด้วย 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลคือการที่
หน่วยงานเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด การร่วมตัดสินใ การร่วมปฏิบัติ การร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผลโครงการตามแผน ทั้งนี้ได้มีปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการมี
ส่วนร่วมได้แก่ทัศนคติของประชาชนที่มองว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งหากประชาชนใน
พ้ืนที่ “ไม่ให้ความสำคัญ คิดว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของตนเอง การเบื่อหน่ายในการเข้า
ประชุม เนื่องจากมองว่าการแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เกิดความแตกแยกทาง
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ความคิด มีการแบ่งกลุ่ม การเล่นพรรคเล่นพวก ไม่ได้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมหรือการจัดประชุมประชาคมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน” จะทำให้ประชาชนไม่
อยากเข้าไปตัดสินใจ ไม่ร่วมคิด ไม่ร่วมปฏิบัติ ซึ่งอาจทำให้การบริหารงานของท้องถิ่นอาจไม่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลได้ 
 เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ (2552 : 317 - 337) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาในประเด็นลักษณะของการมีส่ วนร่วม ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง ผลการศึกษาพบว่า 1) ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดบริการสาธารณะมี 5 ลักษณะได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็น 
การเข้าร่วมประชุมกับผู้กำหนดนโยบาย ผู้วางแผน การร่วมดำเนินงาน และการร่วมตรวจสอบการ
ดำเนินงานของเทศบาล 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยได้แก่ 1) ทัศนคติของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร การเสนอข้อมูล การเข้าร่วมการประชุม การเข้าร่วม
ดำเนินงาน และการเข้าร่วมการตรวจสอบ ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน 2) ทัศนคติ
ของประชาชนต่อเทศบาลทั้งต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ การดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งส่งผล
ให้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล 3) ความสะดวกเรื่องเวลาของประชาชน 
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อรู้สึกมีเวลาเพียงพอในการเข้ามามีส่วนร่วม หากประชาชนคนใด
ไม่สามารถเสียสละเวลาได้ย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 4) เป็นคนในพ้ืนที่ การที่มี
ทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลในฐานะคนให้พ้ืนที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่าง 
ๆ ดังกล่าวกับเทศบาลมากกว่าประชาชนที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่หรือไม่ได้มีทะเบียนบ้าน 5) ความจำเป็นใน
การพ่ึงพาเทศบาลของประชาชน 6) ศักยภาพของประชาชน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 7) การ
บริการสาธารณะเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน 8) ลักษณะของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 9) การมี
สิ่งจูงใจหรือสิ่งตอบแทนที่เป็นรูปธรรมจากเทศบาล 10) การมีปัญหาความต้องการของคนในชุมชน 
11) การรวมตัวกันในชุมชน 12) สภาพดินฟ้าอากาศ 
 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล แบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทางได้แก่ แนวทางในการส่งเสริมที่ เน้นไปที่ประชาชนซึ่งเป็นแนวทางเน้นว่า
ประชาชนตะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลมากขึ้นได้อย่างไร แนวทางการส่งเสริมที่เน้นไปที่
หน่วนยงานเทศบาลจะเน้นไปที่เทศบาลจะปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดการมีส่วนร่วมของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร และแนวทางการส่งเสริมที่เน้นไปที่หน่วนงานหรือ
องค์กรภายนอกจะเน้นไปที่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกจะเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไร 



 52 

ทั้งนี้เทศบาลต้องมีหน้าที่หลักหรือเป็นเจ้าภาพหลักในการเชื่อมประสานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วม โดยแนวทางในการส่งเสริมมี 4 แนวทางได้แก่ 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชน 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลของประชาชน 
3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมดำเนินงานของประชาชน 4) การมีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานของประชาชน 
 กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี, นพพร จันทรนำชู และนรินทร์ สังข์รักษา (2559) ได้ศึกษารูปแบบการ
สร้างเสริมพลังอำนาจให้กับชุมชนเพ่ือการจัดทำแผนชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในกับชุมชนเพ่ือการจัดทำแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพควรมีกรส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้
เกิดขึ้น 6 กิจกรรมดังนี้ 1) การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชน เป็นการ
สร้างความเข้าใจในแนวคิดและความสำคัญของแผนชุมชนให้กับชาวบ้านในชุมชน ด้วยเครื่องมือสื่อ
สาธารณะ 2) การสรรหาบุคคลเข้ามาร่วมทีมในการจัดทำแผนชุมชน การสรรหาบุคคล ชาวบ้าน หรือ
ผู้นำชุมชนที่มีความพร้อมมีความสนใจและมีภาวะผู้นำที่พร้อมจะนำชุมชน จัดทำแผนชุมชน  
3) การสร้างความตั้งใจหรือสร้างความมุ่งมั่นให้กับชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนการนำชาวบ้านหรือ
ทีมที่จัดทำแผนชุมชนไปศึกษาดูงาน หรือดูตัวอย่างของชุมชนที่ประสบความสำรเจหรือจัดทำแผน
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งถอดบทเรียนร่วมกัน และแลกเปลี่ยนร่วมกันในการจัดทำแผนชุมชน 
4) การจัดตั้งทีมแผนชุมชน เป็นการจัดตั้งทีมงาน กำหนดเป้าหมายทั้งเชิงการพัฒนา เป้าหมายในการ
จัดทำแผนชุมชน โดยให้ชุมชนได้ร่วมกันสร้างทีมชุมชนขึ้นมา อีกทั้งสร้างกิจกรรมเพ่ือทำความเข้าใจ
ร่วมกันที่เกี่ยวกับแผนชุมชน 5) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับแผนชุมชน หลังจากที่ได้
ศึกษาดูงานตัวอย่างการจัดทำแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งถอดบทเรียน ทีมทำแผนชุมชนจะ
เป็นทีมหรือกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนประเด็นในชุมชนทั้งประเด็นปัญหา ความต้องการต่าง ๆ ของ
ชุมชนนำมาพูดคุย เจรจากันในชุมชนเพ่ือตกผลึกประเด็นที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนในอนาคตผ่านการจัดทำแผนชุมชนร่วมกัน ซึ่งทักษะสำคัญ
ประการหนึ่งของทีมทักษะในการสื่อสาร หมายรวมไปถึงการสื่อสารผ่านการพูดคุย ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในชุมชนอีกด้วย 6) การส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจให้แกทีมที่จัดทำแผนชุมชน ในฐานหน่วยงานรัฐได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการ
ส่งเสริมในเชิงบทบาทของกลุ่มชุมชน บทบาทนี้หมายรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงนโยบายของ
ท้องถิ่น กระบวนการจัดทำแผนท้องถิ่น การนำแผนชุมชนไปสู่แผนท้องถิ่น ไปจนถึงการปฏิบัติ 
กระบวนการติดตามประเมินผลแผนหรือโครงการที่มาจากแผนชุมชน เพื่อให้กลุ่มนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ  

วิลัยจิตร เสนาราช , สัญญา เคนาภูมิ, พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ และยุภาพร ยุภาค (2560)  
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำดอน
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กลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง แบ่งออกเป็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินในห่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกับอาชีพของคนใน
ชุมชนทำให้ระดับการมีส่วนร่วมต่ำ ประชาชนยังขาดความเข้าใจ และไม่เห็นถึงความสำคัญของการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่
ลพบุคคลยังไมช่ัดเจนและขาดความต่อเนื่อง 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แกช่วงอายุพบว่า ชาวงอายุ 
60 ปีขึ้นไปมีระดับการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มากกว่าอายุ 30 – 45 ปี เนื่องจากอาจเป็นช่วงอายุที่มีเวลา มีประสบการณ์มาก ได้ทางเดียวกันกลุ่ม
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นช่วงวัยชรา ซึ่งภาระหน้าที่ในการดูแลวัยชราเป็นหนึ่งในหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลผ่านกองสวัสดิการ ทำให้ช่วงวัย 60 ปีขึ้นไปรู้สึกมีความใกล้ชิดกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมากกว่าช่วงวัยอ่ืน ๆ ในทางเดียวช่วงวัย 30 – 45 ปี อยู่ในช่วงวัยแรงงานทำให้อาจมีเวลาที่
ไม่สอดคล้องกับห่วงเวลาในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อมาปัจจัย
ด้านการศึกษาพบว่าประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาโดยเฉพาะในด้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าประชาชนที่จบการศึกษาระดับอ่ืน ๆ เนื่องจาก ประชาชนที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งถึงความสำคัญของการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเข้าใจถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาและเข้าในบริบทของ
ชุมชนมากกว่า ทำให้มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าระดับการศึกษาอ่ืน  
และปัจจัยด้านอาชีพพบว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรืออาชีพส่วนตัวมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการจตัดสินใจ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องจากกลุ่มอาชีพค้าขายและกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีแหล่งทำงานหรือ
แหล่งหารายได้อยู่ในพ้ืนที่หรือในชุมชนจึงทำให้มีเวลา และสามารถสละเวลาเข้าร่วมกิจกรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ในทางเดียวหากประชาชนที่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นย่อมมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดทำแผนส่งผลให้มี
แนวโน้มที่จะมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ (2563) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาปัจจัยความรู้
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ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น และการทำหน้าที่
พลเมืองที่ดี ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 
ด้านส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยปัจจัยด้านความเข้าใจ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะทำให้ประชาชนเข้าใจประบวนการ ขั้นตอน ความสำคัญ และ
ทัศนคติในการมองภาพรวมส่งให้ประชาชนได้พัฒนากระบวนการคิด ความกล้างแสดงออก ทักษะใน
การเจรจาเพ่ือเสนอปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อมาปัจจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารพบว่า ประชาชนที่แตกต่างกันออกไปแต่ละกลุ่มตามปัจจัย
ส่วนบุคคลมีผลอย่างยิ่งในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ ประเภทของ
สื่อประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาที่จะประชาชนสัมพันธ์จะต้องสอดคล้องกับกลุ่มประชาชนแต่ละกลุ่มจึง
จะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน ต่อมา
ปัจจัยการเป็นพลเมืองที่ดีหลักการสำคัญของการเป้นพลเมืองที่ดีคือการเห็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ซึ่ง
หากประชาชนเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจะนำมาซึ่งการดูแลความสงบเรียบร้อย การติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน การเสนอปัญหาหรือความต้องการ รวมไปถึงการร่วมตัดสินใจในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้งานศึกษายังพบอีกว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนของการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ การร่วมประชุมประชาคม การร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นการพัฒนา และการร่วมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง ประชาชนจะเข้าร่วมก็ต่อเมื่ อ
ประชาชนรู้สึกว่าโครงการ ปัญหา หรือประเด็นการพัฒนาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับตนหรือส่งผลกระทบ
โดยตรงกับตน 
 วรรณา ลุ้งบ้าน (2562) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน อำเภอฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก 
ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วและทำได้ดีอยู่แล้วประกอบกับ อาชีพ และเวลาไม่
สอดคล้องกับห่วงเวลาของการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากนักมีประชาชนส่วนน้อยเท่านั้นที่ประชาเข้าไปมีส่วน
ร่วม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนเดิน
ทางเข้ามาประชุมประชาคมแต่ยังไม่กล้าที่จะแสดงความเห็น ปัญหา หรือประเด็นการพัฒนามาก
เท่าที่ควร ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าในระเบียบ ไม่มีเวลาเข้าประชุมเนื่องจากประกอบอาชีพและมี
ภาระหน้าที่มาก ต่อมาปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในระดับที่น้อยมากเนื่องจากประชาชนมีทัศนคติที่เชื่อว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการ การจัดบริการสาธารณะ และการ
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พัฒนาชุมชนอยู่แล้ว จึงคิดเห็นภาระหน้าที่นี้จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติ ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติโครงการตามแผน พบว่าประชาชน
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าประชาชนเห็นความสำคัญของโครงการตามแผนแต่ด้วยการ
ติดขัดในภาระหน้าที่ อาชีพ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่  และปัจจัยด้านการ
ติดตามปละประเมินผล พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง  
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษในระดับปริญญาตรี อีกทั้ง
สัดส่วนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินนั้นมีจำนวนประชาชนสัดส่วนที่น้อย และ
สามารถร่วมดำเนินการตรวจสอบได้ เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าแผนพัฒนาชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างไร โครงการที่มีการดำเนินการก็รับรู้เพียงว่าโครงการนั้น
ดำเนินการเป็นรูปธรรมแล้ว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้ในการตรวจสอบการดำเนินการตาม
แผน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ สำหรับช่องทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามผล
พบว่าในการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าไม่มีส่วนร่วม
น้อยมากเนื่องจากมีการกำหนดตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยทางผู้บริหารจะเป็นผู้ที่สรรหา 
คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการนั้นเอง 
 ไตรรัตน์ กอใหญ่, จักรวาล สุขไมตรี, ศิโรฒน์ ภาคสุวรรณและนพพร อัจฉริยวนิช (2563)  
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
เจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัด
ประชาคมท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง
ชุมชน ทำให้ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบทำให้ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นน้อย   
 วัลัยจิตร เสนาราช, สัญญา เคนาภูมิ และคณะ (2560) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ลการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชาชน ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะมีทัศนคติที่ว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานรัฐเท่านั้น ประชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการ การมีส่วนร่วมในจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้บริหารยังไม่ได้กำหนดนโยบายทีส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หรือมีการกำหนดนโยบายแต่ยังขาดความต่อเนื่อง และขาดการนำไปปฏิบัติจริง 
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 จงรักษ์ ชำนาญ และกฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ (2563) ได้ศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอน ระเบียบของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนและผู้นำท้องถิ่นอยู่ในระดับดี ต่อมา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีระดับหมู่บ้านมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดีมากแสดง
ความเห็น เสนอปัญหา ประเด็นการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคมระดับ
ตำบลและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มของผู้นำชุมชน 

2.5 กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

 
ภาพที่ 7 กรอบแนวคิด 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนพ้ืนเทศบาลตำบลหลักห้าในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถสรุปแนวคิดของการศึกษาได้ดังนี้  การมีส่วนร่วมระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 การปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกของการบริหารภาครัฐที่ให้อำนาจกับประชาชนในการปกครอง
ตนเองระดับพ้ืนที่ ภายใต้แนวคิดการประจายอำนาจกล่าวคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ  
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ในการบริหาร อิสระทางการเมือง และอิรสะในการจัดสรรงบประมาณของตนอย่าง ภายใต้ขอบเขต
และการกำกับดูแลของรัฐบาลหรือส่วนกลาง ความอิสระด้านการบริหารหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาจัดสรรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ของตน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีมามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนเริ่มจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการที่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ รับรู้รับทราบ การเสนอความคิดเห็น การร่วมพิจารณา การร่วมตัดสินใจ การลงมือ
ปฏิบัติ และการติดตามผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตนอย่างแท้จริง 
 การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่น เป็ นหนึ่ งในกลไกที่
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากความต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระดับต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมระดับ
การเสนอความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ การมีส่วนร่วมระดับการให้คำปรึกษาหรือการเข้า
ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมระดับการร่วมการวางแผนร่วมกัน และการมีส่วนร่วมระดับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 21-23) โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเริ่มมีส่วนก็ต่อเมื่อประชาชนเห็นว่าตนจะได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมจากโครงการนั้น ๆ ทั้งนี้หากแบ่งปัจจัยออกเป็นด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งมีตัวแปรได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ เชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อย ปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม การได้มาซึ่งแนวคิดทางการเมือง บุคลิกภาพ การแปลก
แยก การปรับตัว ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมืองได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมือง ระบบพรรค
การเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง วาระทางนโยบาย การรณรงค์ทางการเมือง สื่อมวลชน และ
องค์การ (ถวิลวดี บุรีกุล และโรเบิร์ต บี อัลบริทัน, 2543) และปัจจัยด้านโครงสร้างทางกฎหมาย เช่น 
กฎหมายเลือกตั้ง กระบวนการในการเลือกตั้ง รวมถึงโอกาสในรูปแบบอ่ืน ๆ ของการมีส่วนร่วม 
(M.M. Conway, 2000) โดยมุ่งประเด็นศึกษาไปที่ปัจจัยขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาห้าปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



 58 

 จากระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นำไปสู่การกำหนดแนวทางการส่งเริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดบแนวทางในการ
พิจารณาแบ่งออกเป็น 3 แนวทางได้แก่ 1) แนวทางการส่งเสริมที่ตัวประชาชนได้แก่ การสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 2) แนวทางในการส่งเสริมหน่วยงาน ได้แก่ การพัฒนาผู้นำ
องค์กร การสร้างระเบียบแบบแผนหรือเครื่องมือที่ช่วยทำให้เกิดการมีส่วนร่วม 3) แนวทางการ
ส่งเสริมหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ได้แก่ การปรับแนวคิดการกำหนดนโยบาย การจัดทำ
แผนพัฒนาโดยเปลี่ยนแปลงบนลงล่างเป็นล่างข้ึนบน (Bottom up) 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัยเรื่อง “การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น 
ระดับอำเภอ กรณีศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาจากการสำรวจ
ภาคสนาม (Survey Research) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนิน 
การวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่เพ่ือศึกษาพลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีระเบียบคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
3.1.1 การสำรวจเอกสาร (Documentary Research) ประกอบด้วย 

 3.1.1.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลทางเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหา 
และอุปสรรค รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1.1.2 กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นอำเภอบ้านแพ้ว 
 3.1.2 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure interview) โดยการกำหนดประเด็น
คำถามแบบกว้างแล้วนำไปสัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ และใช้การสัมภาษณ์แบบมีจุดความสนใจ
เฉพาะ (Focus interview) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ซึ่งผู้ที่ถูกสัมภาษณ์
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า และหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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3.2 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร  

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 

รวบรวมโดยกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจำนวน 38 แห่ง แต่การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล

ตำบล ได้แก่ เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 25 แห่ง เป็นประชาชนที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือให้ได้คำตอบของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือก
จากประชากรโดยใช้วิธีการเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรโดยแบบไม่มีโครงสร้าง หรือมีวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ไม่ใช่การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะมาแทน
กลุ่มประชากร แต่เป็นตัวอย่างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา (ชาย โพธิสิตา, 2550: 128 - 
129) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วัยได้เลือกสำหรับการวิจัยใจในครั้งนี้ได้แก่ เทศบาลตำบลหลักห้า สำหรับ
สาเหตุที่เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเทศบาลตำบลหลักห้าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารเกินมาตรฐานของการบริหารหน่วยงานภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งมีผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นได้เบื้องต้นว่าเป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างความโปร่งใสและการพร้อมตรวจสอบได้จากภาค
ประชาชน  
 สำหรับการเลือกเทศบาลตำบลหลักห้ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาล
ตำบลหลักห้าได้มีนโยบายผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักห้ามีนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหลักห้า การบริหารงานที่โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีบทบาท และมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการ
เลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล ประสานงานร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
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หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนา
ชุมชน ตามความต้องการของประชาชน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 
 บริบทของพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดพ้ืนที่
ความรับผิดชอบโดยประกอบด้วยเขตการปกครองทั้งหมด 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบล
ยกกระบัตร ตำบลหนองบัว ตำบลหนองสองห้อง และตำบลโรงเข้ โดยมีขนาดพ้ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 125.57 ตารางกิโลเมตร  
 นอกจากความเฉพาะของการบริหารงานและขอบเขตของการปกครองแล้ว ผู้วิจัยยังเคยปฏิบัติ
หน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ รวมระยะเวลา 2 ปีจึงทำให้ผู้วิจัยมีความคุ้นเคย
และมีความเข้าใจในบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งอนัจะทำให้เกิดความสะดวกในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้สำหรับ
การวิจัยอีกด้วย 
 จากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบาลตำบลหลักห้าที่กล่าวมานั้น พบว่าความน่าสนใจที่จะมุ่ง
ศึกษาว่าเทศบาลตำบลหลักห้า บริบทดังกล่าวส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างไร ซึ่งถือเป็นเลือกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่มาจากความสนใจของผู้วิจัย  
ที่มุ่งทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
หลักห้า (ชาย โพธิสิตา, 2550: 165) 

3.4 ขอบเขตการวิจัย 

 3.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้ า  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า  
 3.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 

เทศบาลตำบลหลักห้า  
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 3 แบบ ดังนี้ 
 3.5.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร (Secondary Data study) โดยนำข้อมูลที่ได้มีการ
บันทึกไว้ในแหง่ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการตอบปัญหาการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหนังสือ เอกสาร 
บทความ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากแหล่งอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ระเบียบ และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมไปถึงหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคู่มือการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นต้น และข้อมูลรายงานการประชุม เช่น รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน รายงานการประชุมประชาคม รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผน รายงานการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
 3.5.2 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure interview) โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In - depth Interview) ผู้วิจัยจะให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เล่าความคิดเห็น ประสบการณ์ 
ความรู้ของตน ตามหัวข้อที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะนำ
บทสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวตามประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ (ชาย โพธิสิตา, 2550: 263) 
โดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคคลพ้ืนที่เทศบาลตำบลหลักห้า จำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหลักห้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน 15 คน ได้แก่ 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดของผู้ที่ให้ข้อมูล (ประชาชนทั่วไป) 

ลำดับ วันที่ทำการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ประเภทของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1 25 มิถุนายน 2563 คุณโรงเข้ หมู่ 4 ผู้นำชุมชน 

2 25 มิถุนายน 2563 คุณยกกระบัตร หมู่ 9 ผู้นำชุมชน 
3 25 มิถุนายน 2563 คุณหนองสองห้อง หมู่ 7 ผู้นำชุมชน 

4 17 พฤศจิกายน 2562 คุณโรงเขห้มู่ 1 ประชาชนในเขตเทศบาล 

5 17 พฤศจิกายน 2562 คุณโรงเข้หมู่ 3 ประชาชนในเขตเทศบาล 
6 17 พฤศจิกายน 2562 คุณโรงเข้หมู่ 9 ประชาชนในเขตเทศบาล 
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ลำดับ วันที่ทำการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ประเภทของผู้ให้สัมภาษณ์ 

7 17 พฤศจิกายน 2562 คุณหนองบัวหมู่ 1 ประชาชนในเขตเทศบาล 
8 17 พฤศจิกายน 2562 คุณหนองบัวหมู่ 8 ประชาชนในเขตเทศบาล 

9 17 พฤศจิกายน 2562 คุณยกกระบัตรหมู่ 4 ประชาชนในเขตเทศบาล 

10 17 พฤศจิกายน 2562 คุณยกกระบัตรหมู่ 8 ประชาชนในเขตเทศบาล 
11 17 พฤศจิกายน 2562 คุณยกกระบัตรหมู่ 10 ประชาชนในเขตเทศบาล 

12 17 พฤศจิกายน 2562 คุณยกกระบัตรหมู่ 12 ประชาชนในเขตเทศบาล 

13 17 พฤศจิกายน 2562 คุณหนองสองห้องหมู่ 3 ประชาชนในเขตเทศบาล 
14 17 พฤศจิกายน 2562 คุณหนองสองห้องหมู่ 7 ประชาชนในเขตเทศบาล 

15 17 พฤศจิกายน 2562 คุณหนองสองห้องหมู่ 8 ประชาชนในเขตเทศบาล 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดของผู้ที่ให้ข้อมูล (เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักห้า) 

บุคลากรของเทศบาลตำบลหลักห้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 คน 

ลำดับ วันที่ทำการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ประเภทของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1 25 มิถุนายน 2563 หัวหน้าส่วนการบริหารที่มี

หน้าที่จัดทำแผน 
บุคลากรของเทศบาล 

2 26 มิถุนายน 2563 หัวหน้าหน่วยงานราชการใน
เทศบาลตำบลหลักห้า 

บุคลากรของเทศบาล 

3 6 ธันวาคม 2564 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ก. 

บุคลากรของเทศบาล 

4 6 ธันวาคม 2564 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ข. 

บุคลากรของเทศบาล 

5 6 ธันวาคม 2564 นักประชาสัมพันธ์ บุคลากรของเทศบาล 
6 6 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
บุคลากรของเทศบาล 

 ประเด็นคำถามที่ใช้สัมภาษณ์บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคำถามแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ คำถามเบื้องตัน
เกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ คำถามกระบวนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า  
คำถามเกี่ยวกับการจัดการ การมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการเข้ามาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คำถามเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และคำถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า 

3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
โดยนำข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์และตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย โดยการนำข้อมูลเชิงรูปธรรมย่อย ๆ หลายกรณีมาสร้างข้อสรุปเชิงนามธรรม 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 14-15) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่พลวัตการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยทำให้ผู้วิจัยทราบถึง 
ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอน 
รวมถึงการพัฒนาหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



 
 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห์และผลการศึกษา 

 จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมโดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร (Secondary Data study 
และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure interview) ตามกรอบแนวคำถามที่ได้กำหนด
ไว้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ออกมาเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยนำเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
หลักห้า ประกอบด้วย ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือตอบคำถามวิจัย “พลวัตรของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาห้าปีของเทศบาลตำบลหลักห้าเป็นอย่างไร” ผู้วิจัยพบว่า จาก
ขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ และการกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหลัก
ห้าได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งเป็นระดับการมีส่วนร่วมได้ 5 ระดับ ได้แก่  
1) การมีส่วนร่วมระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมระดับการ
เสนอความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ 3) การมีส่วนร่วมระดับการให้คำปรึกษาหาหรือการเข้า
ร่วมประชุม 4) การมีส่วนร่วมระดับการวางแผนร่วมกัน และ 5) การมีส่วนร่วมระดับการติดตามและ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 4 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นตามระเบียบฯ  
และหนังสือสั่งการ 

กระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ทต. หลักห้า 
ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

การชี้แจ้งแนวทางการพัฒนา
และการรับ ฟั งปัญหาความ
ต้องการ 

การเตรียมการจัดทำแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การรวบรวมข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

การเสนอความคิดเห็น ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 
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แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามระเบียบฯ  
และหนังสือสั่งการ 

กระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ทต. หลักห้า 
ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำ 
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพฯ การมีส่วนร่วมในระดับการให้
คำปรึกษาหาหรือการเข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม ได้ แ ก่  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน
และระดับตำบล 

การกำหนดวิสัยทัศน์ 

การกำหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนา 

การกำหนดวัตถุประสงค์
พัฒนา 
การกำหนดยุทธศาสตร์ 

การกำหนเป้ าหมายการ
พัฒนา 

การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น และเสนอผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น 

ก า ร พิ จ า ร ณ า  ( ร่ า ง ) 
แผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ป ระก าศ ใช้ แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่น 

การมี ส่ ว น ร่ วม ใน ระดั บ ก าร
วางแผนร่วมกัน 

การอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ ป ระ ก า ศ ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ก ารรวบ รวม โค ร งก าร /
กิจกรรมที่จะดำเนินการ 
ก า ร จั ด ท ำ  (ร่ า ง ) แ ผ น
ดำเนินงาน 
การพิ จารณ า (ร่ าง) แผน
ดำเนินงาน 
ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ แ ผ น
ดำเนินงาน 

การติดตามและประเมินผล การติดตาม (monitoring) การมี ส่ ว น ร่ วม ใน ระดั บ ก าร
ติ ด ต าม แ ล ะต รว จส อบ แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การประเมินผลความพึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
(Evaluation) 



 69 

 จากตารางแสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1 การมีส่วนร่วมระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร “เป็นผู้ฟัง” เป็นระดับการมีส่วนร่วมระดับต่ำสุด  
เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูล
ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกระบวนการวางแผนมากนัด วิธีการให้ข้อมูลอาจจะกระทำได้หลายวิธี 
เช่น การแถลงข่าว การประกาศ การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการนำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ โครงการ/กิจกรรม โดยการสื่อสารเป็นลักษณะการสื่ อสารทางเดียว (One way 
communication)  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นระดับการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานของประชาชน เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่
ประชาชนควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งประกอบด้วย นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น การวางแผนการ
พัฒนาท้องถิ่น การนำโครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเป็น
ให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ สำหรับประชาชนในเทศบาลตำบลหลักห้า มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากหลากหลายช่องทาง ได้แก่  

 การรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง
ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย ก็เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ทราบ
ถึงกระบวนการของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจนถึงการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
และติดตามประเมินผลเพ่ือให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมไปถึงวิธีการหรือช่องทางที่ประชาชนนั้นสามารถเข้ามาเสนอความเห็น เสนอ
ปัญหา หรือความต้องการต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 17 “(1) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลหลักห้าได้ดำเนินการชี้แจ้งแนวทางการพัฒนาและการรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือสร้างคาวมเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ของเทศบาล
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ตำบลหลักห้า โดยมีกองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยดำนเนิการแจงถึงสาเหตุ 
ความจำเป็น รายละเอียดต่าง ๆ  ของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า การแจ้งแนวทาง กระบวนการขั้นตอน ปฏิทินของการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึง สำนักงานปลัดเทศบาล กองคัลง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน และ
ปฏิทินของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และดำเนินการทบทวน
องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฯ  

จากกระบวนการของเทศบาลตำบลหลักห้า และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และ
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะระเบียบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องชี้แจงหรือแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึง แนวทางการพัฒนา หรือจุดมุ่ งหมายที่ผู้บริหารท้องถิ่น
จะนำท้องถิ่นของตนไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้โดยให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบก่อนที่จะดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารถือเป็น
ระดับขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเทศบาลตำบลหลากห้า เทศบาลตำบลหลักห้าได้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้ทราบ การประชาสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนในในการมีส่วนร่วมในระดับดังกล่าวเป็นการติดต่อสื่อสารในทางเดียว  โดยช่องทางที่
เทศบาลตำบลหลักห้าใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเพจเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลหลักห้า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาล
ตำบลหลักห้า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของอำเภอบ้านแพ้ว ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลักห้า  
ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า และสปอร์ตประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักห้า  
 เทศบาลตำบลหลักห้าได้ตั้งเว็ปไซต์ของตนเอง https://lakha-munic.go.th/ ในลักษณะของ
โปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีจ้างบริษัทเอกชนเพ่ือมาดูแลระบบและมีการจดโดเมนของเว็บไซต์รายปี  ซึ่ง
การจดโดเมนล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยเทศบาลตำบลลหักห้าจะมีรหัสผ่านของผู้ใช้ 
(User) เพ่ือเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของตนเองได้  โดยหากส่วนราชการใดที่ประสงคจะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยส่งข้อมูลมายัง กองวิชาการ  
และแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ และนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลเว็บไซต์  
 ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซต์จะอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของเทศบาลตำบลหลักห้า ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลการ
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ดำเนิ นการในช่ วงเมษายน  2564 ถึ งเมษายน  2565) จะแบ่ งออกเป็ น  3 ประเภทได้ แก่   
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 88 เรื่อง ภาพกิจกรรมของเทศบาล 100 เรื่อง และประกาศจัดซื้อจัด
จ้างและประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง 74 เรื่อง สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยมีการกำหนดลิงค์เข้าไปชม และดาว์นโหลด
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า (แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
แก้ไข 20 ฉบับ, แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม 9 ฉบับ และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเปลี่ยนแปลง  
9 ฉบับ) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ และแผนการดำเนินงานฉบับเพ่ิมเติม รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้ารอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
 การติดตามข้อมูลข่าวสารของประชาชนพบว่าทางเว็บไซต์มีระบบเก็บข้อมูลผู้เข้าชม โดยข้อมูล 
ซึ่งเว็บไซต์ได้มีระบบการนับจำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ เฉลี่ยผู้ที่เข้ารับชมเว็ปไซต์ 313,001 คน 209 
คนต่อปี 200 คนต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565) ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเก็บในลักษณะของ
การนับจำนวน (Frequency) เท่านั้นยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลลักษณะ Engagement หมายถึงสามารถ
ระบุได้ว่าประชาชนที่เข้ามาชมเว็บไซต์นั้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประเภทไหน และมีความเห็นต่อข้อมูล
ข่าวสารนั้นอย่างไร  
 4.1.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเพจเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลหลักห้า  
 เทศบาลตำบลหลักห้าได้ตั้งตั้งเพจเทศบาลตำบลหลักห้าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ชื่อ 
“เทศบาลตำบลหลักห้า” เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยมี
ผู้ติดตาม 2,674 คน จำนวนคนที่เข้าถึงเพจ 22,023 คน มีส่วนร่วมในการโพสต์หรือแสดงความเห็น 
5,582 คน เนื้อหาของข้องข้อมูล ข่าวสาร ที่มีการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลหลักห้า ได้แก่ ภาพกิจกรรมของเทศบาล ประกอบด้วย การคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า  ภาพการ
จัดการประชุมประชาคมชุมชนตำบลเพ่ือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ภาพการ
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า เรื่อง การจัดทำ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเนื้อประเภทการประกาศได้แก่ 
กำหนดการประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลหลักห้า ประกาศการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ลงในเพจเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลหลักห้าประเภทของข้อมูล
ข่าวสาร 3 ประเภทได้แก่ กิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้า 171 เรื่อง ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน 181 เรื่อง และข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 89 เรื่อง (ข้อมูลการดำเนินการประชาชนสัมพันธ์
ในช่วงเมษายน 2564 ถึงเมษายน 2565) สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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พบว่า ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
หลักห้า   
 4.1.3 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว 
 เนื้อหาข้อมูลที่ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 1) การประชาสัมพันธ์โครงการ
ของเทศบาลตำบลหลักห้า เช่นโครงการมอบกล่องมหัศจรรย์ (เทศบาลร่วมกับองค์การยูนิเซฟ) 
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยยิ่งยง ซอย 8 หมู่ 2 ต.หนองสองห้อง โครงการ “ศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน” เป็นต้น 2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบล
หลักห้า เช่น การเชิญชวนทำความสะอาดวัดดอนราว ตามมาตรการป้องกัน PM2.5 (งานป้องกันฯ) - 
มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การเชิญชวนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระ
เกียรติ และการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นต้น 3) การประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า เช่น การกำจัดผักตบชวาและดอกจอกบริเวณคลองดอนราว 
(คลองดี3) การลงพ้ืนที่ติดตามการทำงานของนักบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในพ้ืนที่ตำบลหนองสองห้อง การลงพ้ืนที่สำรวจบ้าน
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย และดำเนินการเคลียร์พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย การขุด
ลอกคลองข้างเทศบาลตำบลหลักห้า การลงพ้ืนที่ประเมินร้านตัดผมและร้านเสริมสวยในเขตเทศบาล
ตำบลหลักห้า การตรวจคนเข้าเมืองโดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงาน
ในพ้ืนที่สุ่มตรวจการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 4) การประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เช่น การต้นรับ
นายอำเภอบ้านแพ้วเพ่ือเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักห้า การต้อนรับนายอำเภอบ้านแพ้ว เยี่ยม
ชม ศูนย์พักคอยคนสาคร แห่งที่  2 (เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว) เป็นต้น ซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่ได้มี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับข้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคม การจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องภายในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า แต่
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั้นเป็นหนังสือพิมพ์ที่จะประชาสัมพันธ์ครอบคลุมอำเภอบ้านแพ้ว ทำให้ส่วนใหญ่
การเนื้อหาที่นำไปประชาสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้าเป็นหลัก  
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านช่อทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พบว่า ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหลักห้าผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยประชาชนจะซื้อหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นเพ่ือนำไปตรวจผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล (หวย) ซึ่งก็สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลตำบลหลักห้าไปในทางเดียวกันด้วย แต่ในทางกลับกันประชาชนที่ไม่ได้มีความสนใจ
สลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะไม่มีความประสงค์จะซื้อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ซึ่งก็ไม่ได้รับข่าวสารจากทาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเช่นกัน  
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 4.1.4 ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า  
 เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ ซึ่งจะมี 2 แห่ง ได้แก่ 1) ป้าย
ประชาสัมพันธ์ (บอร์ดประชาสัมพันธ์) อยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งหน่วยงานราชการต่าง 
ๆ ในเทศบาลก็สามารถนำข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์ได้ โดยส่งมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักจะนำข้อมูลข่าวสารไปจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและนำไปปิดประกาศไว้ตามจุดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ต่อไป 2) ป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ตามชุมชน 41 ชุมชน ในพ้ืนที่ 4 ตำบล จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ตำบหลักห้า เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์สี่แยกตำบลโรงเข้ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณศาลเจ้าเม่งซ๋วง
เซียงติ้ว เป็นต้น 
 เนื้อหาที่ใช้ประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประกาศรายงานผลการติดตามแ ละ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
 4.1.5 ภาพรวมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าประจำปี
งบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลหลักห้าได้สำรวจความคิดเห็นของของประชาชนเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของเทศบาล โดยข้อหนึ่งในข้อคำถามปลายเปิดในส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของ
ประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า “ข้อ 4.2 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการ 
กิจกรรม ของเทศบาลตำบลหลักห้าจากช่องทางประชาสัมพันธ์รูปแบบใดบ้าง” ซึ่งมีประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 380 คน ผู้วิจัยนำประเด็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการดำเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหลักห้า มาสรุปเป็นประเด็นจำแนกตามชุมชนดังนี้  
ตารางที ่5 สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

หมู่บ้าน/ตำบล ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตำบลหลักห้า 

ตำบลโรงเข ้
ประชาชนในหมู่ 3 โรงเข้ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานเทศบาล  

จากหอกระจายข่าว ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน และช่องทาง
ออนไลน์ 

ประชาชนในหมู่ 4 โรงเข้ ป้ายประชาสัมพันธ์ และทราบจากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
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หมู่บ้าน/ตำบล ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตำบลหลักห้า 

ประชาชนในหมู่ 6 โรงเข้ ได้รับข่าวสารจากผู้นำชุมชน และหอกระจายข่าว 

ประชาชนในหมู่ 10 โรงเข ้ ได้รับข่าวสารจากเสียงตามสาย 

ตำบลหนองบัว 
ประชาชนในหมู่ 1 หนองบัว ได้รับข่าวสารจากเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล

ตำบลหลักห้า หอกระจายข่าวชุมชน และผู้นำชุมชนได้แก่กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน 

ประชาชนในหมู่ 8 หนองบัว ได้รับข่าวสารจากหอกระจายข่าว ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานชุมชน 

ประชาชนในหมู่ 12 ยกกระบัตร ได้รับข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหลักห้า และทราบจากผู้นำชุมชน  
และผู้ใหญ่บ้าน 

ตำบลยกกระบัตร 

ประชาชนในหมู่ 8 ยกกระบัตร ได้รับข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
ผู้นำชุมชน และช่องทางออนไลน์  facebook เว็บไซต์ของ
เทศบาล 

ประชาชนในหมู่ 10 ยกกระบัตร ได้รับข่าวสารจากหอกระจ่ายข่าวและผู้นำชุมชน 
ตำบลหนองสองห้อง 

ประชาชนในหมู่  3 หนองสองห้อง ได้รับข่าวสารป้ายโฆษณา รถกระจายข่าว และทราบจาก
ผู้ใหญ่บ้าน 
 

ประชาชนในหมู่ 7 หนองสองห้อง ได้รับข่าวสารรถกระจายข่าว  ช่อทางออนไลน์ facebook  
และจากเพ่ือนบ้าน แหล่งชุมชน และจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 

ประชาชนในหมู่ 8 หนองสองห้อง  ได้รับข่าวสารเพ่ือนบ้านแจ้งข่าว ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เทศบาล 
ช่องทางออนไลน์ Facebook 

 4.1.6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 จากข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบล
หลักห้ามีประกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  
 4.1.6.1 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ประชาชนที่สนใจหรือไม่สนใจรับรู้ข้อมูลข่าวารของ
เทศบาลตำบลหลักห้านั้นจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของประชาชน โดยหากประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกกับ
เทศบาลตำบลหลักห้าย่อมมีแนวโน้มที่ประชาชนจะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตำบลหลักห้า
อยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการประชุมประชาคม การติดตามผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลหลักห้ามากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาลตำบลหลักห้าอยู่เสมอจะช่วยสามารถรับทราบข่าวสารและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลหลักห้ารวมไปถึงเรื่องที่มีผลกระทบกับตนได้อีกด้วย ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะติดตาม
ข่าวสารของเทศบาลในช่องทางต่าง ๆ ทั้งจากช่องทางออนไลน์ Facebook หรือการพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนนั้น ๆ 
 ในทางกลับกันประชาชนที่มีทัศนคติเชิงลบกับเทศบาล มักมีแนวโน้มที่จะไม่ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งประชาชนในกลุ่ม
ดังกล่าวมีความคิดว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน 
ประธานชุมชนเท่านั้น หากเราแจ้งปัญหาอะไรก็ให้ผู้นำชุมชนเหล่านั้นช่วยเสนอความเห็นนั้นไป  
 4.1.6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนกับประชาชนในพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นำชุมชนกับประชาชนในพ้ืนที่ ผู้นำชุมชนที่มีกิจกรรมร่วมกันลูกบ้านบ่อยครั้ง หรือมีความใส่ใจความ
เป็นอยู่ของลูกบ้านมีการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านบ่อยครั้งทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความ
เชื่อใจกันและกันซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหลักห้า
ไปยังผู้นำชุมชนเพ่ือส่งต่อไปยังประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต่อไป 
 4.1.6.3 ความสะดวกของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตำบลหลักห้า จากการข้อมูลพบว่าประชาชนที่มีเวลาว่างเช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน 
ประชาชนที่มีอาชีพอยู่ในพ้ืนที่หรือบ้านของตนนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับรู้รับทราบของมูลข่าวารของ
เทศบาลตำบลหลักห้าจากช่องทาง ๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และผู้นำ
ชุมชน ในทางตรงกันข้ามสำหรับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีเวลาว่างเช่น กลุ่มอาชีพเงินเดือนที่ต้องทำงานใน
เมือง ออกจากพ้ืนที่ นักเรียนนักศึกษา มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหลัก
ห้าเพ่ือเนื่องจากต้องออกไปทำงาน จึงไม่ค่อยสนใจข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ในทางกลับกันถึงแม้
เทศบาลจะมีช่องทางออนไลน์แต่สื่อที่ประชาสัมพันธ์ก็เข้าใจได้ยาก ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย 
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 4.1.6.4 การจัดทำสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลากหลายช่องทาง
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงลักษณะของสื่อและเนื้อหาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มในชุมชนทำให้
ประชาชนในภาพรวมของทั้งเขตเทศบาลตำบลหลักห้ามีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวสารมากยิ่งขึ้น และ
เข้าใจมากยิ่งข้ึน โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนก็จะได้รับจากช่องทางต่าง ๆ  
 4.1.6.5 ระดับความรุนแรงและความเข้มข้นของปัญหาและความต้องการของชุมชน ถือ
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หากชุมชนใดที่ประสบกับ
ปัญหาหรือมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนของตนนั้น มีแนวโน้มที่จะเข้ามาติดต่อหรือหาช่องทางใน
การติดต่อเทศบาลเพ่ือให้นำปัญหาแจ้งเพ่ือให้ได้รับการแก้ไข ในทางเดียวกันก็เสนอความต้องการของ
ตนเองให้กับเทศบาลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนของตนต่อไป  
 4.1.6.6 การเป็นคนในพ้ืนที่ การเป็นคนในพ้ืนที่ ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่หรือมีทะเบียน
บ้านมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมหรือสนใจกิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้ามากกว่าประชาชนที่ไม่ได้
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่และมีทะเบียนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจ่ายภาษี
ท้องถิ่น การรับเบี้ยผู้สูงอายุ การรับเบี้ยยังชีพ เป็นต้น จึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มี
ความจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลช่าวสารของทางเทศบาลตลอดเวลาจึงทำให้รับรู้ รับทราบความ
เคลื่อนไหว การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหลักห้า ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 4.1.6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าของเทศบาลตำบลหลักห้า ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าของเทศบาลตำบลหลักห้าที่กับประชาชนซึ่งหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเช่น กอง
สาธารณสุข กองสวัสดิการ จะเป็นหน่วยงานที่ประชาชนพบประชาชนมากที่สุดเนื่องด้วยอำนาจ
หน้าที่ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งส่งผลต่อการ
สร้างการรับรู้ข่าวสารนอกการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนแล้วยังหมายรวมไปถึงกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ของเทศบาลตำบลหลักห้าอีกด้วย 
 4.1.7 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 4.1.7.1 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่มีอยู่ให้มีความรวดเร็ว ครอบคลุมที่ชุมชน ทุกกลุ่มคน และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  ทั้ง
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย การนำเสนอ
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 
 4.1.7.2 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม
และเข้าใจง่าย เช่น ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะเป็นกฎระเบียบ หรือกฎหมาย 
ควรมีการนำไปสรุปประเด็น หรือย่อเนื้อหาของกฎหมายและนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจ  
เจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่าที่จะประชาสัมพันธ์กฎหมายทั้งฉบับ  
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 4.1.7.3 ควรมีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเทศบาลตำบลหลักห้าเองมี
ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในทางเดียวกันกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนก็มีความ
หลากหลายด้วยเช่นกัน ดังนั้น เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย รูปแบบสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ เนื้อหา ช่องทาง และความสม่ำเสมอ (Frequency) ของ
การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องแต่ชะช่วงเวลา สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และมีความครอบคลุมทั่ว
ทุกพ้ืนที่ของเทศบาล โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น 
 4.1.7.4 การสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
บริเวณใกล้เคียง เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการทำข้อตกลง หรือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมถึงความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนเพ่ือให้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้นและ
ไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นท่ีของตน  
 4.1.7.5 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความ
ใกล้ชิดและว่าเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นควรมีกิจกรรมหรือออกสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนมากข้ึน เช่น การตอบปัญหาประชาชน การรายงานผลการ
ดำเนินงานของเทศบาล หรือกิจกรรมผู้บริหารพบประชาชน เพ่ือสร้างความใกล้ชิดระหว่างเทศบาล
กับประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เกิดความรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงเทศบาลได้มาก
ยิ่งขึ้นอันนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมที่เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 
4.2 การมีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน 

การเสนอความเห็นของประชาชนเป็นบทบาทสำคัญของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยการเสนอความเห็นประเด็นปัญหา หรือความต้องการของประชาชน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนได้รับรู้  รับทราบเพ่ือนำความเห็นเหล่านั้นไปเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 กระทรวงมหาดไทยมักมีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือซักซ้อมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เช่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งทั้ง 2 ฉบับข้างต้นเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 สาระสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ได้ประเด็นที่เกี่ยวกับการรับฟังความเห็นของประชาชน 
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางของการจัด
เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งในขั้นตอนได้กำหนดไว้ว่า 
“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการรับทราบปัญหา และความต้องการ รวมถึง
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือ
แผนพัฒนาชุมชนมาประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำมารวบรวม และนำไปวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาต่อไป” จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชน ข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหา และประเด็นความต้องการของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นที่
สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อบริบทพื้นที่ของตน 
 การรวบรวบข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนของเทศบาลตำบลหลักห้า  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
หลักห้า กองวิชาการและแผนงาน นักวิเคราะห์นโยบายและจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามเค้าโครง
ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและจัดทำเป็นฐานข้อมูลไว้สำหรับการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทางกองวิชาการและแผนงานจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
กล่าวคือ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลหลักห้าแหล่งข้อมูลมาจากทั้งภายใน
หน่วยงานและการประสานขอหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลแผนชุมชน รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลสถิติอาชญากรรมประเภท
ต่างๆ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลคลองสาธารณะ (คลองสายหลัก) ภายในเขต
เทศบาลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักชลประทานที่ 13  โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษา นครชุม  ข้อมูลทางการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลการประมงใน
พ้ืนที่จากสำนักงานประมงอำเภอบ้านแพ้ว ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์อำเภอบ้ านแพ้ว ข้อมูลจาก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ 2) ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลแลจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
การเมืองการปกครอง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 2.1) ปัญหาความ
ต้องการของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหลักห้า หลังจากที่กองวิชาการและแผนงานได้แจ้ง
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ตารางปฏิบัติของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมแจ้งให้ส่วนราชการ สำนักงานปลัดเทศบาล กอง
คัลง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม ภายใน
เทศบาลตำบลหลักห้าได้ดำเนินการสำรวจโครงการ กิจกรรม ที่จะดำเนินการที่จะนำมาบรรจุลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยแนบแบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประกอบด้วย 
 - ชื่อโครงการ : ต้องมีความชัดเจน ครอบคลุม 
 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : ต้องมีความครอบคลุม ชัดเจน ตรงประเด็น 
 - เป้าหมายหรือผลผลิตของโครงการ : เขียนให้ชัดเจน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
 - งบประมาณ : จะระบุเป็นกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งอาจจะระบุให้วงเงินงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องตรงกับวงเงิน
งบประมาณท่ีอยู่ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ หรือกรณีหนึ่งวงเงินในงบประมาณจะถูกตั้ง
ไว้เป็นเพียงกรอบสำหรับการจัดทำงบประมาณเท่านั้น ส่วนในเรื่องความแตกต่างของวงเงินระหว่าง
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่เกินกรอบที่แผนพัฒนาท้องถิ่น
กำหนดไว้ อีกท้ังในการตั้งงบประมาณเพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนาต่าง ๆ จะต้อง
มีรายละเอียด แหล่งที่มาของเงิน รายการต่าง ๆ มีการประมาณการงบประมาณมาก่อนแล้วจึงบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 - ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (หน่วย/ปี) : ให้ระบให้ชัดเจว่าโครงการจะมีการ
ดำเนินการในช่วงเวลาใด ปีงบประมาณใด 
 - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : ต้องมีความชัดเจน ตรงประเด็น ตรงกับสิ่งที่
ต้องการจะวัด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดว่าจะได้รับต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินโครงการ 
นอกจากความชัดเจนของรายละเอียดของโครงการ ท้องถิ่นยังต้องรวมกันพิจารณาโครงการพัฒนา
ที่มาจากการนำปัญหาและความต้องการของประชาชนในแผนพัฒนาชุมชน หรือมาจัดทำเป็น
โครงการพัฒนาและนำไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางเดียวกันหากโครงการพัฒนาที่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นใช้งบประมาณสูง หรือเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำไปสู่การ
เสนอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณานำไปบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ โดยจัดส่งมายังกองวิชาการและแผนงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 ช่องทางที่เทศบาลตำบลหลักห้าได้กำหนดช่องทางในการรับฟังความเห็น ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนผ่านหลายช่องทางที่สำคัญได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของเทศบาลตำบล
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หลักห้า การเขียนใบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหลักห้า เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก 
ศูนย์ดำรงธรรม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นจากประชาช การเสนอความเห็นผ่านการประชุมแผน
ชุมชน และการเสนอความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 เทศบาลตำบลหลักห้าได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน
ของเทศบาลโดยเป็นหนึ่งในกลไกของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยนำแบบ สอบถาม
ของกรมส่ ง เส ริมก ารป กครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น  ม าป รับ ใช้ ใน การสอบ ถามความ พึ งพ อใจ 
ของประชาชนในพ้ืนที่ มาเป็นแนวทางในการจัดทำแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชน 41 ชุมชน ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าโดยมีกองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ โดยประเด็นที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 4 ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ย/เดือน อาชีพ ระยะเวลา
การอยู่อาศัยในชุมชน และสถานภาพ/ทบบาททางสังคมของท่านที่มีต่อชุมชน ส่วนที่ 2 แบบประเมิน
ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนโดยจะเก็บข้อมูลความคิดเห็นด้านความ
พึงพอใจด้านกระบวนการให้บริหาร/ขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลั กห้า 
ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลหลักห้า โดยแบ่งแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลัก
ห้า โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้านได้แก่ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านพัฒนาการเมือง การบริหาร 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลัก จะเป็นการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลตำบลหลักห้าจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยแบบสอบถาม
ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการสำรวจข้อมูลความคิดเห็น การดำเนินการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นจะดำเนินการพ้ืนที่
ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลยกกระบัตร ตำบลหนองบัว ตำบลหนองสองห้อง และตำบล 
โรงเข้ซึ่งจะสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมาจากจำนวนครัวเรือน 10,100 ครัวเรือน ได้แก่ 
ตำบลโรงเข้ 3,022 ครัวเรือน ตำบลยกกระบัตร 3,652 ครัวเรือน ตำบลหนองสองห้อง 1,932 
ครัวเรือน และตำบลหนองบัว 1,494 ครัวเรือน หลังจากนั้นนำจำนวนประชากรครัวเรือนหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane จะได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ครัวเรือน โดย
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ทำการสุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหลัก ทั้ง 41 ชุมชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลหลักห้า โดยการลงพ้ืนที่สำรวจความคิดเห็นจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง
กันยายน  
 ความคิดเห็นที่ได้จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าโดยจะชี้ให้เห็นถึงระดับของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้เทศบาลตำบลหลักห้าทราบว่าจะพัฒนาหรือปรับปรุงในด้านใดบ้าง
ซึ่งรายงานผลด้านดังกล่าวมีทั้งรายงานผลเชิงสถิติ และรายงานผลเชิงพรรณา ประเด็นต่อมาความพึง
พอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลภาพรวมโดยจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าใน 6 ด้านตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ ด้านพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว และด้านพัฒนาการเมือง การบริหาร ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนจะอยู่ในลักษณะ
ของรายงานเชิงสถิติและความคิดเห็นในบางครั้งประชาชนก็จะแจ้งปัญหาหรือความต้องการผ่าน
สำรวจในส่วนนี้อีกด้วย และประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลหลักห้าจะมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด เพ่ือรับความคิดเห็นของประชาชน 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการของเทศบาลตำบลหลักห้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ความคิดเห็นของประชาชน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. อยากให้ทางเทศบาลตำบลหลักห้าปรับปรุง ซ่อมแซมถนน รวมถึง

สะพานข้ามคลองต่าง ๆที่มีความชำรุดให้มีความเรียบร้อยเพ่ือการสัญจร
ที่ไปมาสะดวกของประชาชน และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
2. อยากให้มีการปรับปรุง ติดตั้ง ไฟทาง ให้มีความสว่างเพ่ือการสัญจร
ไปมา 
3. อยากให้มีการดำเนินงานระบบน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

ด้านพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. อยากให้มีการส่งเสริมกิจกรรม สร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ 
รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาขยะในชุมชน 
2. อยากให้มีการแก้ไขปัญหาขยะในลำคลอง  
3. อยากให้มีจำนวนรอบในการเก็บขยะที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือลดปัญหาถังขยะเต็ม 
4. อยากให้มีการดูแลเรื่องความสะอาดของถนน มีการดูแลต้นไม้ที่ขึ้น
ริมถนน ขยะตามริมถนน 
5. อยากให้มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
ในพ้ืนที ่

ด้านพัฒนาและ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. อยากให้มีการกำหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 
2. อยากให้มีการสร้างระบบการส่งเสริมและดูแลผู้ด้อยโอกาส 
3. ผู้สูงอายุ คนว่างงาน ต้องการรายได้เลี้ยงชีพ 
4. อยากให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 

ด้านการศึกษา  
ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. อยากให้สนับสนุนให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส ที่ขาดทุนทรัพย์  
ในการเรียน 
2. อยากให้สร้างสนามกีฬาในชุมชน เพ่ือลดปัญหายาเสพติด 
3. อยากให้มีเครื่องกรองน้ำให้เด็กในโรงเรียนพิพัฒน์ราฏร์อุปถัมภ์ 
4. อยากให้สนับสนุนให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส ที่ขาดทุนทรัพย์  
ในการเรียน 
5. อยากให้สร้างสนามกีฬาในชุมชน เพ่ือลดปัญหายาเสพติด 
6. สนับสนุนให้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ความคิดเห็นของประชาชน 
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1. ทางเทศบาลตำบลหลักห้ายังไม่มีโครงการพัฒนา หรือมาตรการที่
ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของเทศบาล  
จึงอยากให้เทศบาลดำเนินโครงการ หรือมาตราการที่จริงจังกับเรื่อง
ดังกล่าว 

ความเห็นดังกล่าวก็จะถูกแจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือนำไป
พิจารณา ดำเนินการแก้ไข หรือพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพ่ือมุ่งสร้างบริหารให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 4.2.2 การเขียนใบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักห้ามีส่วนร่วมในนำเสนอข้อมูล ปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนผ่านใบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยเทศบาลตำบลหลักห้าจะมี
การตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหลักห้า ณ ศูนย์บริการประชาชน เทศบาลตำบล
หลักห้า ซึ่งหากประชาชนท่านใดมีปัญหา หรือความต้องการก็สามารถเดินทางไปเขียนข้อความลงใน
ใบคำร้อง โดยจะมีหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลหลักห้า นำเรื่องร้องเรีบนดังก
ล่าวแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนำประเด็นนั้น ๆ ไปดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ 
 สำหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหลักห้า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเทศบาลตำบลหลักห้ามีพ้ืนที่ที่ต้อง
รับผิดชอบในวงกว้างมีชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบ 41 ชุม ครอบคลุม 4 ตำบลได้แก่ ตำบลโรงเข้ 
ตำบลหนองบัว ตำบลหนองสองห้อง และตำบลยกกระบัตร ซึ่ งปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น คาวมเดือนร้อน
จากการถมดินหมู่ 2 ตำบลหนองสองห้อง การขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเนื่องจากกำแพงไม่
หนาแน่น ไม่มั่นคง ดูไม่มีความปลอดภัยหมู่ 2 ตำบลหนองสองห้อง ปัญหาการมั่วสุ่มของเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางเดินเท้าชำรุด ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาในหมู่ 1 ตำบลโรงเข้ การ
ปรับปรุงท่อระบาบน้ำ ปัญหาต้นมะพร้าวกีดขาวทางเดินรถ เป็นต้น 
 4.2.3) การเสนอความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลตำบลหลักห้า  
 การรับข้อเสนอ ข้อคิดเห็นจากประชาชนผ่านช่องทองออนไลน์ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
ประกอบด้วย กระดานกระทู้ Zimber: Inbox ข้อความ Facebook Line@ และโทรศัพท์สายด่วน
หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลตำบลหลัก
ห้า เช่น แจ้งข่าวสารของทางเทศบาลตำบลหลักห้า การดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่น การประชุม
ของคณะกรรมการต่าง ๆ การแจ้งประกาศของเทศบาลตำบลหลักห้า ในทางเดียวกันประชาชนก็
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์มายังช่อง “ส่งข้อความ” ในเฟสบุคได้ซึ่งในส่วนของการดูแลเพจ
เฟสบุค จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กงอวิชาการแลแผนงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะดำเนินการ
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รวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชน เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและ
แจ้งไปยัง กองสวัสดิการและสังคม กองช่าง กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ของตนต่อไป 
ตารางที่ 7 ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนช่องทางออนไลน์ 

ช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ 

จำนวน รายละเอียด 

กระดานกระทู้ - ไม่มี 

Zimber: Inbox - ไม่มี 
ข้อความ Facebook 7 1. สะพานเดินทางเข้าชำรุด บริเวณหมู่ 5 ตำบลโรงเข้ 

2. ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดขับถ่ายอุจระหน้าบ้าน หมู่ 6 ตำบล
ยกกระบัตร 
3. ถนนบริเวณหมู่ 2 ตำบลหนองสองห้องชำรุด 
4. ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะรีไซเคิลบริเวณหมู่ 6 ตำบลโรงเข ้
5. ปัญหาการติดป้ายโฆษณาบดบังการจราจรแยกวัดยกระบัตร  
6. ปัญหาผักตบชวา หมู่ 5 ตำบลโรงเข ้
7. ถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อหมู่ 1 ตำบลโรงเข้ 

Line@ - ไม่มี 

โทรศัพท์สายด่วน
หรือสายตรงถึง
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- ไม่มี 

ที่มา : ข้อมูลจากกองวิชาการและแผนงาน 
 สำหรับเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องทุกข์ในช่องทาง กระดานกระทู ้Zimber: Inbox 
ข้อความ Facebook Line@ และโทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนใหญ่จำเป็น
เรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม โดยทางกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะ
เป็นผู้รับผิดชอบหลังจากท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน กองวิชาการและแผนงานก็จะดำเนินการแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวให้ดำเนินการอำนาจหน้าที่ และเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการแล้วก็จะแจ้งกลับมา
ยังกองวิชาการและแผนงาน และแจ้งต่อไปยังประชาชนเจ้าของเรื่องต่อไป 
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ภาพที่ 9 การดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 4.2.4 การเสนอความเห็นผ่านแผนชุมชน 
 แผนชุมชนคือการกำหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชนโดยเกิดจากประชาชนในชุมชน
เองที่มีการรวมตัวกันจัดทำแผนชุมชนขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของ
ตนเอง ให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดชุมชน หรือที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน 
โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และทำกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการ
พ่ึงตนเอง ลดการพุ่งพิงจากภายนอก ด้วยการคำนึกถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิ ปัญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยสรุป “แผนชุมชน หมายถึง แผนที่คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ตั้งแต่ต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนตนเอง และทุกคนในชุมชนร่วมรับประโยชน์ที่
เกิดขึ้น” (กรมพัฒนาชุมชน: 2553, 6 - 7) เพ่ือให้การบริการ และการพัฒนาท้องถิ่นอยู่บนฐานของ
ความต้องการของชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 17 (1) 
“กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” โดยข้อความดังกล่าวกำหนดให้เทศบาลตำบลหลัก
ห้าต้องนำแผนชุมชนมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
 การจัดทำแผนชุมชนในแต่ละชุมชนจะมีกลไกการประชุมประชาคมระดับชุมชนของตนเองโดย
ที่ได้การสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลตำบลหลักห้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กอง
สวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลตำบลหลักห้า
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แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) การจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของการจัดทำแผนชุมชน 
เพ่ือถ่ายทอดทักษะความรู้ และแนวทางการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนให้กับคณะกรรมการชุมชน 
ผู้นำชุมชน เพ่ือให้สามารถจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 2) ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนโดยมี
กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานของเทศบาลตำบลหลักห้าเป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้กับคณะกรรมการชุมชน 
และผู้นำชุมชน จำนวน 41 ชุมชนในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนโดยดำเนินการช่วงระเดือน
ธันวาคมของเป็นจำปีทุกปีเป็นเวลา 10-15 วัน 41 ชุมชน ซึ่งหลังจากมีการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ 
และดำเนินการจัดทำแผนชุมชนแล้ว สำหรับแผนชุมชนของเทศบาลตำบลหลักห้า ลักษณะรูปเล่มของ
แผนชุมชน ประกอบด้วย 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ได้แก่ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน 
ประวัติชุมชน อาณาเขต แหล่งน้ำ ข้อมูลประชากร อาชีพ ข้อมูลด้านสังคมและการศึกษา วัด 
โรงเรียน ศาลเจ้า โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน เป็นส่วนที่
ให้ชุมชนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน (SWOT analysis) 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพปัญหา ด้านอาชีพ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาอ่ืน ๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายหรือทิศทางของการพัฒนาชุมชน ที่ชุมชนร่วมกันคิด ส่วนที่ 
4 แผนชุมชน คณะกรรมการชุมชนก็จะดำเนินการกำหนดโครงการซึ่งแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ 5 ด้าน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูปัญญาท้องถิ่น และ
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการแผนชุมชนจะมีการระบุรายละเอียด ชื่อโครงการ แหล่ง
งบประมาณ เป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการ
ดำเนินการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธี ชุมชนดำเนินการเอง ชุมชนดำเนินการบางส่วนหรือร่วมดำเนินการ 
และให้หน่วยงานดำเนินการซึ่งส่วนใหญ่จะโครงการเหล่านี้จะถูกนำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ 5 การจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และความต้องการเร่งด่วนของชุมชน เนื่องด้วย
เทศบาลตำบลหลักห้ามีชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 41 ชุมชน กองสวัสดิการสังคมในฐานะ
หน่วยงานพ่ีเลี้ยงให้กับคณะกรรมการชุมชน 41 ชุมชน จะรวบรวมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ชุมชน
ประสงค์ให้เทศบาลตำบลหลักดำเนินการ จัดเรียงลำดับความสำคัญและความต้องเรงด่วนชุมชนละไม่
เกิน 5 โครงการซึ่งในบางแห่งอาจจะมีมากกว่านั้นขึ้นอยู่สถานการณ์ความเดือนร้อนของประชาชน 
กองสวัสดิการก็จะนำโครงการเร่งด่วนเหล่านั้นจัดทำเป็นแผนชุมชนเพ่ือนำมาบูรณาการ ประสานกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาจังหวัด และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลหลักห้า 
ได้แก่ กองช่าง กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงานเพ่ือดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ของตนต่อไป  
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 สำหรับโครงการที่มาจากชุมชนและนำไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลัก
ห้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า “…โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ก็จะมาจากโครงการที่อยู่ในแผนชุมชน ซึ่งหลังจากที่กองสวัสดิการได้จัดทำเล่มแผนชุมชน
พร้อมเรียงลำดับปัญหาความต้องการของประชาชน 5 อันดับ ซึ่งบางชุมชนก็เสนอมาเกิน 5 โครงการ 
หลังจากนั้นกองสวัสดิการก็จะส่งแผนชุมชนไปยังหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือให้นำ
โครงการเหล่านั้นไปดำเนินการ ซึ่งหากโครงการที่มาจากชุมชนจำเป็นปัญหาหรือความต้องการที่ต้อง
ใช้งบประมาณ ทางหน่วยงานเจ้าของเรื่องก็จำดำเนินการไปลงพ้ืนที่สำรวจปัญหาและความต้องการ
เหล่านั้น และนำมาจัดทำเป็นโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
หลักห้าต่อไป…..” 
 4.2.5 การโทรศัพท์สายตรงถึงเทศบาลตำบลหลักห้า  
 การโทรศัพท์สายตรงถึงเทศบาลตำบลหลักห้า และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เป็นอีกช่องทาง
สำคัญที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหา หรือความต้องการของตน โดยเทศบาลตำบลหลักห้า 
ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อประชาชนติดต่อเข้ามา จะมีฝ่าย
ประชาชนสัมพันธ์ของกองวิชาการและแผนงานรับสาย เมื่อทราบเรื่องแล้วก็จะโอนสายไปยัง
หน่วยงานราชการของเทศบาลตำบลหลักห้าที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งการดำเนินการรับเรื่อง เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้น ๆ ก็จะรับโทรศัพท์ บันทึกเรื่อง ปัญหาและความต้องการ วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชน
ต้องการให้ไปดำเนินการแก้ไขหรือพัฒนาตามเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะสามารถ
ติดต่อได้ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น 
 สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาหรือมี เรื่ องด่วนฉุกเฉินนายกเทศมนตรีก็มีนโยบาย  
“สายด่วนนายก ทต. หลักห้า” ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายธุรการของนายก หรือแม้กระทั้งในบางครั้งเป็น
ตัวของนายกเองที่รับสาย หลักจากนั้นนายกก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานราชการภายในเพ่ือนำไป
ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือเรื่องที่ประชาชนได้แจ้งมาต่อไปทันที 
 สำหรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางการโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร้องเรียนที่
เป็นเรื่องด่วน และเป็นสถานที่เกิดขึ้นทันที เช่น ปัญหาไฟฟ้าดับ ปัญหาน้ำไม่ไหล ปัญหาสุนัขจรจัด 
ปัญหาเรื่องเสียงรบกวน ปัญหาเรื่องการพังทลายของคันดิน เป็นต้น 
 4.2.6 ภาพรวมของการเสนอความเห็นของประชาชนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่นำมาจัดทำเป็นโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมถึงข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทาง
เทศบาลนำมาจัดทำเป็นโครงการและบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจปัญหาและความต้องการเหล่านั้น ประมาณการงบประมาณที่จะ
ใช้ และเสนอเป็นโครงการพัฒนาตามแต่ละยุทธศาสตร์โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเป็นผู้จัดทำร่างและพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น เพ่ือจัดทำแผนเรียบร้อยแล้วก็จะนำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณ และบรรจุโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในปีนั้น ๆ ลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือนำโครงการพัฒนาเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ โดยหัวหน้า
ส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ได้กล่าวว่า “…โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่นำมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากโครงการที่มาจากแผนชุมชนซึ่งก็จะให้กองต่าง ๆ นำไปดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ประชาชนได้จัดลำดับความสำคัญตามที่อยู่ในแผนชุมชน” 
 ในบางครั้งปัญหาหรือความต้องการของประชาชนที่ได้เสนอมานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องนำไป
จัดทำเป็นโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่นหากแต่สามารถนำไปดำเนินการทันทีตาม
อำนาจหน้าที่ของตน โดย หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาล ได้กล่าวว่า “…ในการดำเนินโคงการแต่ละ
ครั้งบางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณจากเทศบาลตำบลหลักห้าเลย เพราะเรามีเครือข่ายในการ
ดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งกองสาธารณสุขเองก็มีเครือข่ายที่ที่ดำเนินการร่วมกันได้แก่ รพสต 8 แห่งใน
พ้ืนที่ของเทศบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (หลักห้า) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(สำนักงานใหญ่) ชมรมแอโรบิค โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นต้น โดยในเครือข่าย
ของเราสามารถส่งโครงการมายังกองสาธารณสขได้ กองสาธารณสุขก็จะพิจารณา ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
และจัดทำเป็นโครงการเพ่ือำเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนต่อไป....” 
 โครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะถูกนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจำปีและจัดทำแผนการดำเนินงานซึ่งจะมีกองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  
ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีและจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยหัวหน้าส่วน
ราชการในเทศบาล ได้กล่าวเสริมว่า “..กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขมีหน้าที่จัดส่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องไปยังกองวิชาการและแผนงาน ให้รวบรวมประมวลข้อมูลต่าง ๆ ส่งไปยังคณะกรรมการ
สนับสนุนจัดทำแผนเพ่ือจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล” สำหรับกองวิชาการและ
แผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลโดยตรง ซึ่งการ
จัดท ำแผน พัฒ นาจะต้ องปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนและห้ ว งระยะเวลาที่ ก ำหนด ในระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น กองวิชาการและแผนงาน ต้องติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทั้งภายนอกและภายในบ่อยครั้ง  เพ่ือประสานขอข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ
เป็นร่างแผนพัฒนา ซึ่งในติดต่อประสานงาน จะใช้การประสานงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความยึดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยถือความสำเร็จของงาน เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรและประชาชนเป็นหลัก ภายใต้กรอบที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด และนำ
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โครงการเหล่านั้นมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอค่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป” 
 สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้นำไปจัดงบประมาณนั้น เนื่องจาก
เทศบาลเองต้องมีการบริหารงบประมาณ งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอหรือไม่อาจตอบสนองต่อปัญหา
หรือความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดจึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ที่
จำเป็นเพ่ือนำไปดำเนินการ โดยหัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ได้กล่าวว่า “นโยบาย
ผู้บริหารของเทศบาล บางครั้งเราเอาโครงการเข้าแผนไปแล้ว มีการเรียงลำดีบความสำคัญ 
ของโครงการแต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของท้องถิ่น ทำให้เวลาการจัดทำงบประมาณก็ต้องดู
ฐานะทางการคลังของท้องถิ่นประกอบด้วย ซึ่งด้วยข้อจำกัดของงบประมาณมันไม่สามารถทำทุก
โครงการได้ จะต้องเลือกโครงการมาทำงบประมาณ แต่ในทางเดียวกันโครงการที่ยังไม่ได้นำไปจัดทำ
งบประมาณก็จะมีการขยายปี หรือแก้ไขปีงบประมาณไป หรือในบางโครงการผู้บริหารก็รับปากกับ
ประชาชนไว้ ซึ่งในส่วนนี้ก็ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเรามีการแก้ไขบ่อย” เนื่องจากด้วยข้อจำกัด
ของงบประมาณในบางโครงการเองจึงมีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ
ให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ลงไปโดย
ใช้วิธีการ  โดยหัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “…ด้วยในบางครั้ง
งบประมาณไม่เพียงพอก็ทางหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะซอยย่อยโครงการ เทศบาลไม่ได้เป็น
หรือเกิดปัญหานี้ที่เดียวแต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ในสมุทรสาครก็เป็นลักษณะนี้ สำหรับท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
อาจจะไม่ทราบเหตุผล แต่สำหรับเทศบาลตำบลหลักห้าของของเราก็ส่วนใหญ่มาจากเรื่องของ
งบประมาณไม่เพียงพอและเป็นการบริหารงบประมาณ….” หรือถ้าหากเป็นโครงการพัฒนาที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือได้รับการพัฒนาทางเทศบาลเองก็จะนำ
โครงการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการประสานแผนและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่
จัดทำแผน ได้กล่าวว่า  “…โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งหลัก ๆ คือโครงการ
พัฒนาของเราเองที่ใช้งบประมาณของเราเองในการดำเนินการ แต่ส่วนที่สองเป็นโครงการพัฒนาที่เรา
จะนำไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น จาก อบจ.สมุทรสาคร หรืองบจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
โครงการที่มีได้รับการอุดหนุนงบประมาณในลักษณะเฉพาะกิจหรือเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะกิจ” 
 สำหรับเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนของประชาชน สำหรับเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องทุกข์ในช่องทาง 
กระดานกระทู้ Zimber: Inbox ข้อความ Facebook Line@ และโทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึง
ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนใหญ่จำเป็นเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม โดยทางกองวิชาการและ
แผนงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้รับผิดชอบหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน กองวิชาการและ
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แผนงานก็จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวให้ดำเนินการอำนาจหน้าที่ และเมื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการแล้วก็จะแจ้งกลับมายังกองวิชาการและแผนงาน และแจ้งต่อไปยังประชาชน
เจ้าของเรื่องต่อไป เช่น สะพานเดินทางเข้าชำรุด บริเวณหมู่ ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดขับถ่ายอุจระหน้า
บ้าน ถนนชำรุด ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะรีไซเคิล ปัญหาผักตบชวา เป็นต้น 
 ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนที่เสนอมายังเทศบาลและสามารถดำเนินการได้ทันที 
สำหรับปัญหาหรือความต้องการของประชาชนที่เสนอเข้ามายังเทศบาลนั้น โดยส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเห็นว่าสามารถดำเนินการแก้ไขหรือพัฒนาได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณก็จะดำเนินการ
ทันที เช่น โดย หัวหน้าส่วนราชการ ได้กล่าวว่า “ในการดำเนินโคงการแต่ละครั้งบางครั้งอาจจะไม่
ต้องใช้งบประมาณจากเทศบาลตำบลหลักห้าเลย เพราะเรามีเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกัน  
ซึ่งกองสาธารณสุขเองก็มีเครือข่ายที่ที่ดำเนินการร่วมกันได้แก่ รพ .สต. 8 แห่งในพ้ืนที่ของเทศบาล 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (หลักห้า) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สำนักงานใหญ่) 
ชมรมแอโรบิค โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลหลักห้า เป้นต้น”  
 4.2.7 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน 
 4.2.7.1 ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน หรือ
ผู้แทนประชาคมหากภาวะผู้นำของชุมชนมีมากย่อมทำให้ลูกบ้านมีความเชื่อใจส่งผลให้ประชาชนกล้า
ที่จะแสดงความเห็น เสนอปัญหาหรือความต้องการผ่านผู้นำชุมชนหรือเข้าร่วมประชุมประชาคมตาม
คำร้องของของผู้นำชุมชน เพ่ือให้ข้อเสนอ ปัญหาหรือความต้องการนั้นมาสู่เทศบาลตำบลหลักห้าและ
ดำเนินแก้ไขปัญหาต่อไป หากเป็นผู้นำชุมชนที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสูงมีแนวโน้มที่จะติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในทางเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีส่วน
ร่วมในการเสนอความเห็นหรือปัญหาไปยังเทศบาล  
 4.2.7.2 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
ประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลหลักห้าบ่อยครั้งโดยเฉพาะ กิจกรรมของกอง
สาธารณสุข กองสวัสดิการ จะมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์อันดีมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่งผล
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในที่ประชุมประชาคมร่วมถึงการเสนอความเห็นผ่าน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าอีกด้วย  
 4.2.7.3 ทัศนคติของประชาชน โดยหากประชาชนท่านใดที่มีทัศนคติเชิงบวกกับ
เทศบาลมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ทำหน้าที่เสนอข้อมูล ความคิดเห็นต่อเทศบาล ซึ่งกลุ่มประชาชนที่มี
ทัศนคติท่ีดีต่อเทศบาล จะเป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าการเสนอข้อมูล ปัญหาหรือความต้องการต่าง ๆ 
ไปยังเทศบาลเป็นเรื่องปกติในทางเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะทำหน้าที่ในการบริการจัดการ
บ้านเมืองชุมชนของเขาให้มีความพร้อม เป็นเมืองและชุมชนที่ดี ในทางตรงกันข้ามประชาชนที่มี
ทัศนคติเชิงลบกับเทศบาลมีแนวโน้มที่จะไม่เสนอความเห็นหรือข้อมูลต่อเทศบาลโดยประชาชนกลุ่ม
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ดังกล่าวมองว่าการเสนอความเห็นนั้นไม่ใช่หน้าที่ของตน แต่เป็นเทศบาลเองที่จะต้องออกมาดูแล
ตรวจสอบ สอดส่องปัญหาต่าง ๆ 
 4.2.7.4 ระดับความรุนแรงของปัญหา และความเข้มข้นของความต้องการของชุมชนถือ
เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลหรือความเห็นที่แตกต่างกัน 
โดยหากชุมชนที่มีปัญหาหรือความต้องการที่ชุมชนไม่สามารถดูแลตนเองได้ เกินศักยภาพของชุมชน 
ชุมชนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นหรือปัญหา ความต้องการมากยิ่งขึ้น
ในทางเดียวกันมีแนวโน้มที่จะสนใจข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของทางเทศบาลมากยิ่งขึ้นด้วย ในทาง
ตรงกันข้ามชุมชนที่มักไม่ค่อยมีปัญหา หรือเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถดูแลตนเองได้ ชุมชนเหล่านั้น
มีแนวโน้มที่จะไม่ได้สนใจข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมของเทศบาลมากนัก ในทางเดียวกันก็มักไม่ค่อย
มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นหรือปัญหาของตนอีกด้วยส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนเล็ก ๆ 
น้อย เช่น ไฟฟ้าดับ เป็นต้น 
 4.2.8 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน 
 4.2.8.1 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการปรับปรุงแก้ไขช่องทางของการรับฟังและเสนอ
ข้อมูลของประชาชนต่อเทศบาลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกท้ังการประชาสัมพันธ์พร้อมการจัดทำ
คู่มือการใช้ช่องทางต่าง ๆ ในการเสนอความคิดเห็น การเสนอปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของ
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจในการเสนอความเห็น ในทางเดียวกัน
เทศบาลก็ควรมีระบบการติดตามความเห็นของประชาชนที่เสนอไว้นั้นว่ามีสถานะเป็นอย่างไร อยู่ใน
ขั้นตอนกระบวนการใด เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถติดตามเรื่องนั้น ๆ 
 4.2.8.2 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ และวิธีการของ
การเสนอความเห็น การเสนอปัญหาและความต้องการมายังเทศบาลตำบลหลักห้าให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีการจัดทำคู่มือการเสนอความคิดเห็นปัญหา คู่มือการ
ใช้ช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 
 4.2.8.3 เทศบาลตำบลหลักห้าควรจัดทำรายงานสถานะของเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
เช่น เรื่องจำเป็นเร่งด่วน เรื่องที่ต้องมีการนำไปจัดทำเป็นโครงการพัฒนา รายงานการติดตามผลการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ในทางเดียวกันการแสดงขั้นตอนการดำเนินการตาม
ประเภทของเรื่องร้องเรียนของประชาชน ที่เสนอเข้ามายังเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ และสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนในการเสนอข้อมูลปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
4.3 การมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม 

การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม เป็นระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่สูงกว่าการแสดงความคิดเห็น โดยจะเป็นลักษณะของการเจรจากันอย่างเป็นทางการ
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ระหว่างผู้วางโครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
โดยมีวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วม เช่น การจัดประชุมประชาคม การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 17 “(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องจัดประชุมร่วมกันประชาคมท้องถิ่น
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา…” ประกอบ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นมี 2 ประเภทได้แก่ 
การประชุมประชาคมระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมระดับตำบล ซึ่ง เทศบาล
ตำบลหลักห้าได้ยึดถือตามแนวทางนั้น 
 4.3.1) การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 ตาม พ จน านุ ก รม  ฉบั บ บั ณ ฑิ ต ยสถ าน  พ .ศ .2 542  ป ระช าค ม ห ม าย ถึ ง  ชุ ม ช น  
กลุ่มคน ซึ่งอยู่รวมกันและ มีการติดต่อสัมพันธ์กันการร่วมปฏิบัติหรือร่วมดำเนินการ การประชุม
ประชาคมท้องถิ่นถือเป็นนวัตกรรมของการมีส่วนร่วมในการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประชาชน (จรัส สุวรรณมาลา และคณะ 2548: 104 - 106) เป็นการจัดเวทีสำหรับประชาชนเพ่ือให้
เข้ามาพิจารณาในประเด็นที่ส่งผลต่อการบริหารงานในท้องถิ่นของตน เช่นเสนอความคิดเห็น ใน
ประเด็นในเชิงการบริหารงาน นโยบาย การแก้ไขปัญหา การกำหนดโครงการ เป็นต้น ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม รวมไปถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้  ข้อ 18 กำหนดให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณี เทศบาลให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป และข้อ 17 กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) กำหนดให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง 
ๆ และข้อมูลในแผนหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประเด็นปัญหา ความต้องการของประชาชนที่ได้จากการประชุมประชาคมจะถูกนำไปรวบรวมและ
วิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป จนถึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลต่อไป 
 4.3.2) ช่วงระยะเวลาและสถานที่สำหรับการประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหลักห้าจะมีการจัดประชุมแผนชุมชน โดยมีกองสวัสดิ การเป็น
หน่วยงานที่คอยสนับสนุน ซึ่งจำดำเนินการช่วงระเดือนธันวาคมของเป็นจำปีทุกปีเป็นเวลา 10-15 วัน 
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41 ชุมชน หลังจากนั้นจะมีการสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เกินศักยภาพนำมาเสนอ
ต่อเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือนำไปตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำเป็นโครงการโดยหน่วยงานของ
เทศบาลตำบลหลักห้าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ และนำโครงการเหล่านั้นมาบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นกองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยดำเนินการ การจัดประชุมประชาคมขึ้นระดับชุมชนและระดับตำบล ในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปี โดยประชุมประชาคมระดับชุมชน จะดำเนินการจัดประชุมในวันเวลา
ราชการ และวันเวลานอกราชการ (เสาร์และอาทิตย์) ช่วงเวลาในการจัดประชุมก็จะแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละความสะดวกของผู้นำชุมชนซึ่งกองวิชาการและแผนงานจะเป็นผู้ประสานงานไป 
ตัวอย่างเช่น  
ตารางที ่8 ตารางแสดงกำหนดการประชุมระดับชุมชนของเทศบาลตำบลหลักห้าประจำปี 2561 
ลำดับ

ที ่
หมู่ ตำบล ชื่อชุมชน สถานที่จัดประชุม

ประชาคม 
สัดส่วน

ประชาคม 
ว/ด/ป เวลา 

1 1 โรงเข้ ชุมชนวัดโรงเข้ วัดโรงเข้ 76 29-
มิ.ย.-61 

9.30 
น. 

2 2 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านหลักสี่ บริเวณบ้านนายวสันต์ 
น่วมศิริ 

68 29-
มิ.ย.-61 

10.30 
น. 

3 2 โรงเข้ ชุมชนบ้านคันพนัง
พัฒนา 

ศาลา SML ประจำ
หมู่บ้าน 

89 29-
มิ.ย.-61 

13.30 
น. 

4 7 โรงเข้ ชุมชนบ้านดอนราว ศาลาการเปรียญวัดดอน
ราว 

59 29-
มิ.ย.-61 

16.00 
น. 

5 6 โรงเข้ ชุมชนบ้านเตว็ด
สามัคคี 

วัดธรรมโชต ิ 71 30-
มิ.ย.-61 

9.30 
น. 

6 3 โรงเข้ ชุมชนบ้านดอน
สะแก 

ศาลาอเนกประสงค์วัด
ศรีเพชรพัฒนา 

64 30-
มิ.ย.-61 

13.00 
น. 

7 4 โรงเข้ ชุมชนบ้านโคก
หลวง 

เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว 83 30-
มิ.ย.-61 

16.00 
น. 

8 5 โรงเข้ ชุมชนบ้านชอน
ตะวัน  

ศาลาอยู่ดีมีสุข 53 1-ก.ค.-
61 

9.30 
น. 

9 8 โรงเข้ ชุมชนบ้านดอนนา ศาลาหน้าชุมชนหมู่ 8 57 1-ก.ค.-
61 

16.30 
น. 

10 10 โรงเข้ ชุมชนบ้านราง ศาลา SML ศาลพ่อปู่ 54 2-ก.ค.- 15.00 
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สะพาน ต้นกระทุ่ม 61 น. 
11 3 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านดอนไข่

นก 
ศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนบ้านดอนไข่นก 

66 3-ก.ค.-
61 

15.00 
น. 

12 8 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนบ้านหนอง
สองห้องหมู่ที่ 8 

โรงเรียนวัดหนองสอง
ห้อง 

61 4-ก.ค.-
61 

16.00 
น. 

13 6 ยกกระบัตร ชุมชนคลองกก วัดยกกระบัตร 78 5-ก.ค.-
61 

9.30 
น. 

14 4 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านคลองขุด
ใหม่ (ทำนบแพ้ว) 

ศาลาประชาสามัคคี 
ข้าง รพสต.ทำนบแพ้ว 

78 5-ก.ค.-
61 

13.00 
น. 

15 10 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนเกษตร
สามัคคี 

ศาลเจ้าไต่เสี่ย 57 5-ก.ค.-
61 

16.30 
น. 

16 7 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านดอนราว
สามัคคี 

ศาลาอเนกประสงค์
ประจำชุมชน หมู่ 7 

60 6-ก.ค.-
61 

10.00 
น. 

17 2 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนปทุมทอง
พัฒนา 

วัดปทุมทองพัฒนา 65 6-ก.ค.-
61 

16.30 
น. 

18 9 ยกกระบัตร ชุมชนอ้อมคลอง
แพ้ว 

บริเวณบ้านผู้ใหญ่ 64 7-ก.ค.-
61 

10.00 
น. 

19 6 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนบ้านดอน
พัฒนา 

บริเวณบ้านผู้ใหญ่ 52 7-ก.ค.-
61 

14.30 
น. 

20 12 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านหมูทอด บริเวณบ้านลุงหนู 58 8-ก.ค.-
61 

15.30 
น. 

21 10 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านคลองขุด
ใหม่สะพาน 4 

ศาลาอเนกประสงค์
ประจำชุมชน 

47 9-ก.ค.-
61 

10.00 
น. 

22 3 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนเจริญวัฒนา บ้านผุ้ช่วยจิราวรรณ 49 9-ก.ค.-
61 

13.30 
น. 

23 4 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนบ้านโรงหมู่ ศาลาประชาคมโรงหมู่
ใน 

46 9-ก.ค.-
61 

16.00 
น. 

24 5 ยกกระบัตร ชุมชนหมู่ 5 ต.
ยกกระบัตร 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 
5 

94 10-
ก.ค.-61 

9.30 
น. 

25 1 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านแพ้ว
วิทยา 

บริเวณบ้านประธาน
ปรีชา บุตรเลียบ 

70 10-
ก.ค.-61 

17.00 
น. 
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26 8 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านปลาย
คลองกกหมู่ที่ 8 

ศาลาอเนกประสงค์
ประจำชุมชน 

54 11-
ก.ค.-61 

13.30 
น. 

27 11 ยกกระบัตร ชุมชนบ้านหินปัก ศาลาอเนกประสงค์
ประจำชุมชนบ้านหินปัก 

62 11-
ก.ค.-61 

15.30 
น. 

28 4 หนองบัว ชุมชนบ้านหนองบัว 
(โพธิ์ร้อย) 

ศาลาอเนกประสงค์ โรง
ปุ๋ยหมัก หมู่ 4 

47 12-
ก.ค.-61 

9.30 
น. 

29 5 หนองบัว ชุมชนบ้านดอนวัว วัดดอนโฆสิตาราม 48 12-
ก.ค.-61 

13.30 
น. 

30 2 หนองบัว ชุมชนบ้านกลาง
คลองสองห้อง 

รพสต.บ้านกลางคลอง 58 12-
ก.ค.-61 

15.30 
น. 

31 9 หนองบัว ชุมชนหนองบัว 2 วัดหนองบัว 39 13-
ก.ค.-61 

9.00 
น. 

32 7 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนบ้านสองห้อง บริเวณบ้านผู้ใหญ่ 66 13-
ก.ค.-61 

15.00 
น. 

33 3 หนองบัว ชุมชนร่วมใจหนอง
บัวหมู่ 3 

บริเวณบ้านผู้ใหญ่ 36 14-
ก.ค.-61 

13.30 
น. 

34 7 หนองบัว ชุมชนบ้านสารภ ี ศาลาอเนกประสงค์
ประจำชุมชนสารภี 

48 14-
ก.ค.-61 

17.00 
น. 

35 1 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา บริเวณบ้านผู้ใหญ่หมู่ 1 
ต.หนองสองห้อง 

48 16-
ก.ค.-61 

16.30 
น. 

36 5 หนองสอง
ห้อง 

ชุมชนบ้านกลาง
มิตรภาพที่ 63 

รพสต.บ้านกลางนา 49 17-
ก.ค.-61 

16.30 
น. 

37 1 หนองบัว ชุมชนหนองบัวหมู่ 
1 

โรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร 

58 18-
ก.ค.-61 

15.00 
น. 

38 8 หนองบัว ชุมชนบ้านปาก
คลองสองห้อง 

ศาลาปากคลองสองห้อง
ศาลเจ้าอาม้า 

38 19-
ก.ค.-61 

16.00 
น. 

สำหรับสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านหรือชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ของกองวิชาการและ
แผนงานจะดำเนินการประสานไปยังผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน ทั้งหมด 41 ชุมชน เพ่ือ
ประสานสถานที่การประชุม โดยส่วนใหญ่จะเป็นศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
สถานที่ที่คุ้นเคยที่ชุมชนใช้ประชุมประชาคมกันอยู่แล้ว 
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 สำหรับประชาประชาคมระดับตำบลโดยจะประชุมหลังจากมีการประชุมประชาคมระดับชุมชน
เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาในการจัดประชุมประชาคม
จะดำเนินการจัดประชุมทั้งวันโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า 2 ตำบล และช่วงบ่าย 2 ตำบล 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงกำหนดการประชุมระดับชุมชนของเทศบาลตำบลหลักห้าประจำปี 2562 

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา ตำบล สถานที ่

1 

12  กรกฎาคม 

08.00 - 12.00 โรงเข ้ ห้องประชุมขวัญประชา 
ชั้ น  4  เทศบาลตำบล
หลักห้า 

2 08.00 - 12.00 หนองสองห้อง 

3 13.30 - 16.30 ยกกระบัตร 

4 13.30 - 16.30 หนองบัว 
 สถานที่ในการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยปกติการประชุมประชาคมระดับตำบลจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ตำบล ได้แก่ การประชุมประชาคมระดับตำบลยกกระบัตรและหนองสอง
ห้อง และการประชุมประชาคมระดับตำบลโรงเข้และหนองบัว ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม  
ณ ห้องประชุมขวัญประชา ชั้น 4 ของเทศบาลตำบลหลักห้า เนื่องจากเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 300 – 400 คน อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
การประชุม 
 4.3.3) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดประชุมประชาคม 
 กองวิชาการและแผนงานจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้กับเทศบาลตำบลหลักห้า กองวิชาการและแผนงานจะเป็นผู้ประสานงานกับ ผู้ ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนประชาคม โดยประเด็นประสานกัน รูปแบบการจัดประชุม วันเวลาและ
สถานที่ในการจัดประชุม การจัดเตรียมเครื่องเสียงอุปกรณ์สำหรับการประชุม การจัดทำตารางการ
ประชุมของทั้ง 41 หมู่บ้าน และตารางการประชุมของ 4 ตำบล เพ่ือบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร
ที่จะนำมาใช้ในการประชุม รวมถึงการรวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านเสนอไป
ยังผู้บริหารท้องถิ่นก่อนเริ่มการประชุม 
 4.3.4) การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมประชาคม 
 สำหรับการเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมประชาคม แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่  
การประสานงานกับผู้นำชุมชน และการใช้ช่องทางออนไลน์ในการแจ้งเชิญชวน สำหรับการ
ประสานงานกับผู้นำชุมชนทางกองวิชาการและแผนงานจะเป็นผู้ประสานไปยังผู้ ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน และผู้แทนประชาคมเพ่ือแจ้งตารางกำหนดการประชุม นัดหมายสถานที่ และ
เวลาที่จะดำเนินการประชุมประชาคม ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ก็จะนำข่าวสารไปแจ้งยัง
ประชาชนในหมู่บ้านให้มาเข้าร่วมประชุมประชาคมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีได้นัดหมายกันไว้  
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 สำหรับช่องทางออนไลน์ทางเทศบาลตำบลหลักห้าได้สร้างกลุ่มไลน์ของแต่ละตำบลขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแจ้งข่าวสารของกองวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล แจ้งกำหนดการ วาระการ
ประชุมต่าง ๆ ของชุมชน เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความรวดเร็วแล้วผู้นำชุมชนเข้าถึงได้ง่าย 
 4.3.5 ลักษณะของผู้ท่ีเข้าร่วมประชาคม 
 ลักษณะของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มของเทศบาล
ตำบลหลักห้า และกลุ่มของประชาชนในชุมชน 
 4.3.5.1 กลุ่มของเทศบาลตำบลหลักห้า จะประกอบด้วย ผู้บริหารของเทศบาลตำบล
หลักห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า จะลงไปประชุมประชาคมทุกชุมชน 41 
ชุมชน รวมถึงการประชุมประชาคมระดับตำบลอีก 2 ครั้ง นอกจากนั้น เป็นสมาชิสภาของเทศบาล
ของแต่ละเขตที่เลือกตั้งของตน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าจากโดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ก็จะมาให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการ
จัดประชุมประชาคม การทำงานธุรการ การแจกจ่ายเอกสารประกอบการประชุม การจัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ และจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม 
 4.3.5.2 ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ของตน มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ประธานชุมชน มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุม
ประชาคมแต่ละครับเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้ สัดส่วนของที่ประชุมประชาคม
เทศบาลตำบลหลักห้าจะยึดตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยสัดส่วนล่าสุดกำหนดให้
เทศบาลตำบลต้องมีกลุ่มที่เข้ามาประชุมประชาคมมาจาก 4 กลุ่มได้แก่ สมาชิกเทศบาล ทุกคน กลุ่ม
ข้าราชการและผู้แทนประชาคม ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อนามัย โรงพยาบาล 
โรงเรียน และหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ จำนวน 10 – 15 คน กลุ่มตัวแทนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ จำนวน 5 – 10 คน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข อปพร. จำนวน 15 – 20 คน 
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ตารางที่ 10 การประชุมประชาคมระดับชุมชน ของเทศบาลตำบลหลักห้าประจำปี 2561 

ลำดับ ตำบล ชุมชน สัดส่วนประชาคม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
1 

โรงเข ้

วัดโรงเข้ 46 34 
2 บ้านคันพนังพัฒนา 52 41 
3 บ้านดอนสะแก 38 31 
4 บ้านโคกหลวง 48 38 
5 บ้านชอนตะวัน  34 27 
6 บ้านเตว็ดสามัคคี 42 37 
7 บ้านดอนราว 36 26 
8 บ้านดอนนา 34 35 
9 บ้านก่อไผ่ทอง 30 29 
10 บ้านรางสะพาน 33 30 
11 

ยกกระบัตร 

บ้านแพ้ววิทยา 39 23 
12 บ้านหลักสี่ 39 23 
13 บ้านดอนไข่นก 38 19 
14 บ้านคลองขุดใหม่  45 28 

15 
ชุมชนหมู่ 5 ต.
ยกกระบัตร 53 24 

16 ชุมชนคลองกก 44 30 
17 บ้านดอนราวสามัคคี 36 25 

18 
บ้านปลายคลองกก หมู่ที่ 
8 30 18 

19 อ้อมคลองแพ้ว 36 32 

20 
บ้านคลองขุดใหม่สะพาน 
4 28 25 

21 บ้านหินปัก 36 29 
22 บ้านหมูทอด 34 19 
23 หนองสอง

ห้อง 
หมู่ 1 พัฒนา 29 23 

24 ปทุมทองพัฒนา 37 28 
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25 เจริญวัฒนา 28 30 
26 บ้านโรงหมู่ 27 23 
27 บ้านกลางมิตรภาพที่ 63 29 26 
28 บ้านดอนพัฒนา 31 24 
29 บ้านสองห้อง 39 26 

30 
บ้านหนองสองห้องหมู่ที่ 
8 35 28 

31 บ้านหมู่เพชร 25 27 
32 เกษตรสามัคคี 24 24 
33 

หนองบัว 

หนองบัวหมู ่1 33 26 
34 บ้านกลางคลองสองห้อง 34 21 
35 ร่วมใจหนองบัวหมู่ 3 22 16 
36 บ้านหนองบัว (โพธิ์ร้อย) 27 15 
37 บ้านดอนวัว 28 23 
38 รางเสาธง 28 24 
39 บ้านสารภี 29 27 
40 บ้านปากคลองสองห้อง 22 17 
41 หนองบัว 2 23 14 

 ตารางที่ 11 การประชุมประชาคมระดับตำบล ของเทศบาลตำบลหลักห้าประจำปี 2562 

ลำดับ ตำบล สัดส่วนประชาคม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 

1 โรงเข ้ 202  

2 หนองสองห้อง 149  

3 ยกกระบัตร 228  

4 หนองบัว 125  
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 4.3.6 การปรับปรุงรูปแบบการประชุมประชาคมโดยกระทรวงมหาดไทย 
 สำหรับข้อมูลการประชุมประชาคมระดับชุมชนจะมีเพียงข้อมูลล่าสุดประจำปี 2561 เนื่องจาก
หลังจากปี  2561 เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่ งการที่  มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขยายระยะเวลาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ปีเพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ และได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล
ดำเนินการจัดทำประชุมประชาคมระดับตำบลสำหรับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา 5 ปี 
ต่อมาในภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการที่ มท 0810.3/ว. 3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่โดยได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมประชาคม 
โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล 
เทศบาลเมืองและเมืองพัทยาจัดประชุมประชาคมระดับเมือง เทศบาลนครจัดประชุมประชาคมระดับ
นคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมระดับจังหวัด ตามลำดับ ทำให้การประชุม
ประชาคมระดับชุมชนถูกยกเลิกไป และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชนให้กับชุมชนพื้นที่ของตน 
 4.3.7 กระบวนการจัดประชุมประชาคม 
 การประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบลได้ จัดขึ้นตามขั้นตอนของการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหา
หรือความต้องการของชุมชน รวมไปถึงการทบทวนรวมกันถึงโครงการที่อยู่ในแผนชุมชนว่าได้นำมา
บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ อีกทั้งเทศบาลตำบลหลักห้ายังใช้การประชุมประชาคม สำหรับ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ กิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยขั้นตอนกระบวนการจัดทำ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับตำบล กองวิชาการและแผนงานจะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ โดยขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 
 4.3.7.1 การเตรียมสถานที่ สำหรับการประชุม เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมฉากรับ ชุด
ลำโพงขยายเสียง หรือในบางชุมชนผู้ใหญ่บ้านอาจมีการจัดเตรียมไว้ให้ เก้าอ้ี 
 4.3.7.2 การเตรียมเอกสาร เช่น เอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเฉพาะชุมชนนั้น ๆ ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมประชาคม เอกสารประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ 
กำหนดการ วาระการประชุม และแบบแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้ง
ปัญหาหรือความต้องการเพิ่มเติมจากท่ีเคยแจ้งไว้ผ่านแผนชุมชน เป็นต้น  
 4.3.7.3 การเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเริ่มการประชุมเจ้าหน้าที่กอง
วิชาการและแผนงานก็จะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลไปพลางก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเดินทาง
มาถึงที่ประชุม 
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 4.3.7.4 การเริ่มการประชุมประชาคม เมื่อนายกเทศมนตรีมาถึงสถานที่ประชุมและเริ่ม
ดำเนินการประชุม นายกเทศมนตรีก็จะอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่มาจากปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนรวมถึงอธิบายถึงผลลัพธ์ของโครงการหากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ
จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้กับชุมชนนั้น ๆ อย่างไร เมื่อชี้แจงโครงการพัฒนา
ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จแล้ว นายกเทศมนตรีก็จะเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วม
ประชุม ในการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นเพ่ือให้ตรงกับความต้องการหรือ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการของชุมชน หลังจากนั้นก็จะลงมติเห็นชอบ
ร่วมกันกับที่ประชุมในการนำโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ชี้ไปไว้ข้างต้นไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  
 ทั้งนี้หากเป็นปัญหาหรือความต้องการเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึน ณ ที่ประชุมนายกเทศมนตรีก็จะ
สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมรับไปดำเนินการ สำรวจ เพ่ือแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นทันที หากเป็นปัญหาหรือความต้องการที่สามารถดำเนินการ ใช้งบประมาณไม่เยอะ หรือไม่
ใช้งบประมาณก็จะดำเนินการทันที และหากเป็นปัญหาหรือความต้องการที่ต้องใช้งบประมาณก็จะ
สำรวจและจัดทำเป็นโครงการพัฒนา เพ่ือนไปเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 4.3.7.5 หลังจากที่ประชุมประชาคมได้ลงมติร่วมกันเรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีและ
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กล่าวขอบคุณประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และนัดหมายการประชุม
ประชาคมระดับตำบลต่อไป 
 4.3.8 ปัญหาของการจัดประชุมประชาคม 
 สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบล ปัญหาหนึ่งคือ 
ผู้เข้าร่วมประชุมขาดความหลากหลาย ในการจัดประชุมประชาคมแต่ละครั้งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมประชาคมจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ สาเหตุหนึ่งการจัดประชุมประชาคมจัดอยู่ในช่วงวัน เวลาที่วัย
ทำงาน ไปทำงานกันจึงทำให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีเวลาว่างก็มาเข้าร่วมประชุม
ประชาคม ซึ่งการขาดความหลากหลายนี้เองทำให้ แนวความคิดของผู้เข้าร่วมประชุมไม่หลากหลาย
และไม่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
 สำหรับบางชุมชนที่สถานที่ไม่เอ้ืออำนวย เช่นไม่มีศาลาประชาคม และอยู่ไกลสถานที่สำหระบ
การจัดประชุม ทำให้ในการจัดประชุมแต่ละครั้งอาศัยบ้านของผู้ประชุมเอง หรือบางชุมชนอาศัยพื้นที่
ว่างบริเวณศาลารอรถประจำทาง ซึ่งเรื่องสถานที่ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ดวกที่
จะเดินทางมาร่วมประชุม หรือเดินทางมาร่วมประชุมแต่บรรยากาศรอบ ๆ ไม่เอ้ืออำนวยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
 การขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันในในการประชุมสาเหตุหนึ่งมากจากเทศบาลตำบลหลัก
ห้าเองไม่ได้สรุปโครงการพัฒนาของชุมชนแต่ละชุมชน และไม่ได้จัดส่งไปยังผู้นำชุมชนจึงทำให้ชุมชน
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ขาดเวลาเตรียมตัว เมื่อมีการประชุมประชาคมเกิดขึ้นในบางครั้งผู้ที่เสนอความเห็นส่วนใหญ่เป็นผู้นำ
ชุมชนเป็นหลักทำให้บางครั้งขาดความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ 
 4.3.9 ภาพรวมของการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ 
หรือการเข้าร่วมประชุม 
 สำหรับการประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลหลักห้า ผู้ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่มีอาชีพอยู่ในพ้ืนที่และสามารถสละเวลามาเข้าร่วมประชุมได้ 
คณะกรรมการชุมชน หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำชุมชน ก็จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้
ที่ได้รับกระทบจากความรุนแรงของปัญหาที่เกินกว่าที่ชุมชนจะแก้ไขก็จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม 
 สำหรับการเจรจา การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นส่วนใหญ่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และคณะกรรมการชุมชนจะเป็นกลุ่มที่ช่วยปลักดัน เสนอความเห็น แลกเปลี่ยนความเห็นกับ
นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า ส่วนประชาชนท่านอ่ืน ๆ ก็มีความเห็นที่
คล้อยตามกัน 
 4.3.10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือหรือ 
การเข้าร่วมประชุม 
 4.3.10.1 ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนนับเป็นปัจจัยสำคัญหากผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำแห่ง
การเปลี่ยนแปลง มีการทำงานเชิงรุกมีความสนใจความเป็นอยู่ของ “ลูกบ้าน” ส่งผลอย่างยิ่งต่อความ
เชื่อใจของลูกบ้านที่มีต่อผู้นำชุมชน ทำให้ในการจัดประชุมประชาคมหากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 
กำนัน หรือประธานชุมชนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนในพ้ืนที่ย่อสามารถที่จะรวมกลุ่ม
หรือนัดประชุม เพ่ือพูดคุยหารือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลโรงเข้ มีการทำ
ข้อตกลงกับประชาชนในชุมชนโดยในแต่ละเดือนจะมีการประชุมรวมกันอย่างน้อย 10 ครั้ง ใน
ประเด็นปัญหาความต้องการ “ระบบน้ำ ระบบไฟ สุขภาพ การดำรงชีวิต และอ่ืน ๆ” โดยผู้ใหญ่บ้านก็
จะนำปัญหาที่ชุมชนไม่สมารถแก้ไขได้มาจัดทำแผนชุมชนเพ่ือเสนอต่อไปยังแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ในการที่จะเสนอแผนชุมชนแต่ละครั้งหมู่ 4 ก็จะจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านของต้นเพ่ือเป็นการ
ยืนยันกับโครงการในแผนชุมชนก่อนที่จะเสนอไปยังเทศบาลตำบลหลักห้า ช่องทางที่ใช้ในการ
ประสานงานเช่น การใช้ไลน์กลุ่ม การลงพ้ืนที่รับฟังปัญหา เป็นต้น เช่น ผู้ใหญ่บ้านโรงเข้ หมู่ 9 กล่าว
ว่า “…สำหรับเทศบาลตำบลหลักห้าเองการตั้งเป้ายังไม่ค่อยชัดเจนนัก ในอีก 10 – 20 ปีควรมีการตั้ง
เป้า ให้ชัดเจน ว่าจะเป็นเมืองเกษตร ภาคประมง ผลไม้ เป็นแหล่งอาหารของประเทศ ต้นทุกในการ
ผลิต ต้นทุนของหลักห้ามีความพร้อมมากอยู่ละแต่ในเรื่องขิงวิสัยทัศน์ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะ
เน้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ผมมองว่าเทศบาลตำบลหลักห้าเริ่มมีความพร้อมมากละแต่อาจจะต้องมีการ
พัฒนาด้านอ่ืน ๆ ซึ่งจุดเด่นของหลักห้าคือมีความความสามารถด้านภาคการเกษตร จะมีความ
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ได้เปรียบเชิงพ้ืนที่กลยุทธ์ ด้านการเกษตร เช่น การสร้างตลาดกลาง ควรมีกองเกษตร หรือหน่วยงาน
ที่ดูแลเรื่องกองเกษตรควรมีผู้ที่มความเชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์….” 
 4.3.10.2 ความสะดวกเรื่องเวลาของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเข้า
ร่วมประชุม เนื่องจากเทศบาลตำบลหลักห้ามีจำนวนชุมชนในเขตปกครอง 41 ชุมชน ระยะเวลาที่ใช้
ในการจัดประชุมประชาคมประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง จากข้อมูลรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
แสดงให้เห็นว่าหากเป็นการจัดประชุมในช่วงเวลาวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดประจำปี จำนวนของ
ประชาชน ความหลากหลายของผู้ที่เข้าร่วม และการแสดงความเห็นของประชาชนจะเพ่ิมมากขึ้น ทำ
ให้การประชุมประชาคมนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่หากเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นในช่วงวันทำงาน 
ความหลากหลายของกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมก็จะน้อยลง ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ หรือประชาชนที่พอจะมีสละเวลามาเข้าร่วมได้  
 4.3.10.3 การเป็นคนพ้ืนที่หมายถึงประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลหลักห้ามีแนวโน้มที่จะเห็นถึงความสำคัญของการจัดประชุมประชาคมเนื่องจากเป็นคนในพ้ืนที่ 
ซึ่งมีความเข้าใจถึงบริบท สภาพปัญหา และความต้องการในพ้ืนที่จึงมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมประชุม
ประชาคม  
 4.3.10.4 ทัศนคติต่อการประชุมประชาคมประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อเทศบาล
ตำบลหลักห้า รวมถึงการมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะ
เข้าร่วมการประชุมประชาคมมากข้ึน  
 4.3.10.5 ทัศนคติต่อเทศบาลตำบลหลักห้า ประชาชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลตำบล
หลักห้ารวมไปถึง กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าอันเกิดจากการเป็นคนในพื้นที่เช่นกัน หรือมี
ความเชื่อใจกันและกันมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการประชุมประชาคม และหมายรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เทศบาลตำบลหลักห้าจัดขึ้นด้วย  
 4.3.10.6 ทุนชุมชน หากชุมชนใดที่มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ ยิ่งทำให้
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งข้ึนและยิ่งส่งผลเข้าร่วมประชุมประชาคมมากยิ่งข้ึน  
 4.3.10.7 ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน ระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิน
ศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเอกง และความเข้มข้นของความต้องการของประชาชนมีแนวโน้ม
ที่จะทำให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมมากยิ่งขึ้น 
 4.3.10.8 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพในชุมชน หากผู้นำชุมชนและชุมชนมีการ
ประสานงานกันที่มีประสิทธิภาพ นอกจากผู้นำชุมชนจะเข้าใจปัญหาในพ้ืนที่ของตนอย่างดีแล้วก็ต้อง
มีความทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย ชุมชนควรมีวิธีการที่ใช้ในการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถที่จะแจ้งปัญหาหรือความต้องการต่าง ๆ มายังผู้นำชุมชน
เพ่ือให้ผู้นำชุมชนวิเคราะห์เบื้องต้นว่าปัญหานั้นสามารถดำเนินการแก้ไขได้เลยหรือไม่ หรือปัญหานั้น
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จำเป็นจะต้องได้รับงบประมาณเพ่ือนำมาดำเนินการ เช่น ผู้ใหญ่บ้านโรงเข้ หมู่ 9 กล่าวว่า “…ตั้งแต่ได้
เป็นผู้ใหญ่จะมีการพูดคุยกับชุมชนตลอดเวลา รับฟังปัญหาจากชาวบ้านตลอดเวลาซึ่งหมู่บ้านจะ
พูดคุยกันตลอด เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง  และผู้ใหญ่จะนำปัญหานั้นไปดำเนินการ เช่น ไฟฟ้า
ดับ ผู้ใหญ่ก็จะประสานไปยังไฟฟ้าทันที โดยคนในหมู่บ้านจะแจ้งปัญหามาที่ผู้ใหญ่และประสานงาน
กันทางไลน์ ซึ่งมันเร็วและทำให้เรารู้ว่าปัญหาอะไรเกิดข้ึนเราจะได้รีบแก้ไข….” 
 4.3.11 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ
หรือการเข้าร่วมประชุม 
 4.3.11.1 การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มทางสังคมในชุมชนเพ่ือให้มาเป็นผู้แทนของ
ประชาชน เช่น กลุ่มชมรมต่าง ๆ เพ่ือให้เข้ามาร่วมประชุมประชาคมกับเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือ
เพ่ิมความหลากหลาย เช่น กลุ่มแม่บ้าน ชมรมต่าง ๆ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มคนวัยทำงาน  
 4.3.11.2 การเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วมประชุมประชาคม เนื่องจากในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลหลักห้ามีผู้ประกอบไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการรี
สอร์ทและที่พัก ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังทุนสูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของชุมชน เทศบาลตำบลหลักห้าอาจจะทำหนังสือเชิญชวนกลุ่มเหล่านั้นเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือหารือ
พูดคุยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 4.3.11.3 การพัฒนารูปแบบการประชุมประชาคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการกำหนดแนว
ทางการประชุม ขั้นตอนการประชุม และแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน กติกาสำหรับการ
ประชุม และมีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานการประชุมและนำรายงานการประชุม
นั้นไปเผยแพร่ลงในช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาลเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงข้อมูลหรือผลการ
ลงมติประชาคมของชุมชนตนเองได้ 
 4.3.11.4 การเตรียมความพร้อมให้ประประชาชนก่อนดำเนินการประชุมประชาคมโดย
การจัดส่งเอกสารวาระการประชุม รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ของแต่ละชุมชนให้กับผู้นำชุมชนนำไป
พิจารณาร่วมกันก่อนวันประชุม 2 – 3 วันเพื่อให้วันที่ประชุมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กัน ก่อนที่จะมีมติลงความเห็นร่วมกัน 
 4.3.11.5 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหลักห้า นอกจากสื่อเชิญชวนแล้วควรมีการจัดทำสื่อที่ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคม ขั้นตอนการ
ประชุมประชาคม เพ่ือให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย 
4.4 การมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการวางแผนร่วมกัน 
 เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีขอบเขตที่ก้างขวางกว่าการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วม
ประชุม โดยประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนรวมถึงการวางแนวทางการพัฒนา  
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โดยอาศัยการเจรจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจ กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
และจดัลำดับความสำคัญของโครงการต่าง การเตรียมการดำเนินการ การเตรียมโครงการ และผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการว่ามีเหมาะสมที่จะใช้สำหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอม  
 สำหรับเทศบาลตำบลหลักห้า ช่องทางที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับการวางแผน
ร่วมกันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยประชาชนเข้าร่วมในฐานะกรรมการของ
คณะกรรมการในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคม 
 4.4.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า 
 เทศบาลตำบลหลักห้าดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า โดยอาศัยอำนาจของ
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลัก
ห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
ตารางที่ 12 องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 
นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า ประธานกรรมการ 
รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
สมาชิสภาเทศบาล กรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
กำนันตำบลยกกระบัตร กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลโรงเข ้ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว กรรมการ 
ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บ้านแพ้ว) 

กรรมการ 

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาดอนไผ่ 

กรรมการ 
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ผู้แทนประชาคม กำนันตำบหนองบัว กรรมการ 
ผู้แทนประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร กรรมการ 
ผู้แทนประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลหนองสอง
ห้อง 

กรรมการ 

ผู้แทนประชาคม ประคณะกรรมการชุมชน หมู่ 2 
ตำบลโรงเข ้

กรรมการ 

ปลัดเทศบาลตำบลหลักห้า กรรมการกรรมการ/เลขานุการ 
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.4.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า 
 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้ามีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยถูกกำหนดไว้ หมวด 1 ข้อ 7 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง การภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการ
พิจารณาด้วย (2) การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของ
หมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจ
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หน้าที (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน (4) ให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อกำหนดขอบข่าย (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
(7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลด้วย 
 4.4.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 คำสั่งเทศบาลตำบลหลักห้าที่ 550/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยมีรายละเอียดของกรรมการดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 13 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้า 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 

ปลัดเทศบาลตำบลหลักห้า ประธานกรรมการ 
รองปลัดเทศบาลตำบลหลักห้า กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ 
ผู้แทนประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลยกกระบัตร กรรมการ 
ผู้แทนประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลโรงเข ้ กรรมการ 
ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการชุมชน หมู่ 9 ตำบล
หนองสองห้อง 

กรรมการ 

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ/เลขานุการ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4.4.4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบหลักห้า 
 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ (1) มีหน้าที่
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
กำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน (2) การจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของานที่
จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ได้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน โดยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่ก้ำขเพ่ิมเติม ได้กำหนดสัดส่วนของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในสัดส่วนของผู้แทน
ประชาคมและผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 
ท่าน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่านแต่ไม่เกิน 6 ท่าน และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นจำนวน 3 ท่าน 
 4.4.5 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประชาชนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาดำรงตำแหน่งของ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยปลัดเทศบาลตำบลหลักห้าและผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
จะพิจารณาร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ 
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า 
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า  โดยบุคคลที่มา
ดำรงตำแหน่งจะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาลตำบลหลักห้า มีเวลาหรือสามารถสละเวลาเข้า
ร่วมประชุมหรือกิจกรรมของเทศบาล การเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ การเป็นบุคคลที่ประชาชนยอมรับทั้ง
ในชุมชนและเทศบาลตำบลหลักห้า ในกรณีของเทศบาลตำบลหลักห้า พบว่า ประชาชนที่มาดำรง
ตำแหน่งในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้แทนประชาคม โดยปลัดเทศบาล
ตำบลหลักห้าและผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานจะพิจารณาร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาล
ตำบลหลักห้า มีเวลาหรือสามารถสละเวลาเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของเทศบาล การเป็นบุคคลที่



 113 

น่าเชื่อถือ การเป็นบุคคลที่ประชาชนยอมรับทั้งในชุมชนและเทศบาลตำบลหลักห้า ในกรณีของ
เทศบาลตำบลหลักห้า พบว่า ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน 
 4.4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจนถึงกระบวนการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
เป็นกลไกที่สำคัญ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สะท้องให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เนื่องจากเป็นภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องอาศัยการขับคลื่อนจากทุกภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการประจำ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ และประชาชน จะทำหน้าที่ผ่านการ
ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ  
 การจัดทำร่างและการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าได้นำแนวทางของกรมส่งเสริม
กรปกครองท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเริ่มจาก การจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
มีกระบวนการ ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบล
หลักห้าชี้แจงถึงสาเหตุ ความจำเป็น รายละเอียดต่าง ๆ ของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี  ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้าทราบ  2) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า” ประกอบด้วย
หลักการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินโครงการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ หน่วยงานรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือเสนอผ่าน
ปลัดเทศบาลตำบลหลักห้าและให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าอนุมัติโครงการดังกล่าว  3) กอง
วิชาการและแผนงานมีหนังสือเพ่ือแจ้งแนวทาง กระบวนการขั้นตอน ปฏิทินของการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ถึง สำนักงานปลัดเทศบาล กองคัลง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการและสังคม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน และปฏิทินของ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
 ต่อมากองวิชาการและแผนงานจำการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทางกอง
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วิชาการและแผนงานจะดำเนินการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยฯ เมื่อทบทวนเรียบแล้วแล้วจะเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า และฝ่ายเลขาจะนำข้อมูล 
3 ส่วนได้แก 1) ข้อมูลโครงการพัฒนาต่าง ๆ จากส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหลักห้า 2) 
ข้อมูลปัญความและความต้องการจากชุมชนจำนวน 41 ชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงแผนชุมชน และ 3) 
ข้อมูลตามเค้าโครงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยแหล่งข้อมูลมาจากทั้งภายในหน่วยงานและการประสานขอ
หน่วยงานอ่ืน นำมาร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลตำบล
หลักห้า โดยใช้วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal  environment) และ
สภาพแวดล้อมภายนอก  (External  environment) และพร้อมทั้งจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
เค้าโครงการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบด้วย การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก 
(MISSION) การกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  วัตถุประสงค์รวมของการ
พัฒนา และวัตถุประสงค์ย่อยของโครงการพัฒนาต่าง การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน และ
การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา  
 เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำนเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมการก็จะนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าว ร่วมกันต่อไป 
 ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้านั้น กองวิชาการและแผนงาน
จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดย
ประเด็นที่มีการพิจารณาร่วมกันประกอบด้วย การพิจารณาสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ตำบลหลักห้าเพ่ือทราบถึงบทริบทในปัจจุบันของเทศบาลตำบลหลักห้า การวิเคราะห์และกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือกำหนดแนวทางที่จะดำเนินการให้เป้นไปเป้าหมายของการพัฒนาที่กำหนด
ไว้ การวิเคราะห์การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
ความจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณหรือทรัพยากรที่จะต้องใช้ และการกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้โครงการ
พัฒนาต่าง ๆ เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป  และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ภายหลังที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ก็จะเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงมอบให้ปลัดเทศบาลตำบลหลักห้าแจ้งผลการอนุมัติ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแจ้งสภาเทศบาลตำบลหลักห้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ เทศบาล
ตำบลบ้านแพ้ว (ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านแพ้ว) และ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหลัก
ห้าต่อไป 
 การจัดทำร่างและการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  
โดยมีจุดมุ่งหมานเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่จะมี
การดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและ
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่บรรจุโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการร่วมกันไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการดำเนินงานคือแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมที่เทศบาลจำดำเนินการจริงพื้นที่
ของเทศบาล ในปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการกำหนดแนวทางการ
ประสานและบูรณาการ การทำงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำนเนิน
งานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
เทศบาลให้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 สำหรับเทศบาลตำบลหลักห้า การจัดทำแผนการดำเนินงานจะอยู่ในความรับผิดชอบของ 
กองวิชาการและแผนงาน โดยจะดำเนินการรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของหน่วยงานภายใน
เทศบาลตำบลหลักห้า กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข สำนักงานปลัดเทศบาล และกอง
สวัสดิการสังคม รวมไปถึงหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหลักห้า นำมารวบรวมและจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงานเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน 
 กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
ร่วมกันจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
หลักห้าเพ่ือพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักห้าให้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ที่มา: แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า  
 4.4.7 บทบาทของประชาชนที่มาทำหน้าที่กรรมการของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 สำหรับบทบาทของประชาชนในฐานะกรรมการ สัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนประชาคม
ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยผู้วัยจำแนกตามประเด็นดังนี้ 
 การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับบทบาทของประชาชนในการร่วมกัน
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น บทบาทสำคัญส่วนใหญ่จะเป็น
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการนำเสนอโครงการพัฒนาที่อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น การปรับแก้ไจรายละเอียดของโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
โครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า สำหรับบทบาทของประชาชนที่ดำรง
ตำแหน่งกรรมการบทบาทในการจัดทำร่างร่วมกันยังไม่โดดเด่นมานัก มีเพียงบทบาทในการลงมติหรือ
ให้ความเห็นชอบในภาพรวมของการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น ทั้งนี่เนื่องจากโครงการ
พัฒนาที่บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มาจากการนำโครงการ ปัญหาหรือความต้องการ
ของชุมชนในแผนชุมชนที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ มาจัดทำเป็นโครงการพัฒนาและบรรจุลงใน
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แผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วจึงทำให้ประกอบกับประชาชนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ได้มาจาก
ทุกพ้ืนที่ในชุมชนอาจจะไม่สามารถให้ความเห็นเชิงลึกกับโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือพ้ืนที่ที่
ตนรับผิดชอบ 
 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นหลังจากที่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วก็
จะเสนอมายังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว โดยในการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น บทบาทในการพิจารณาส่วนใหญ่จะเป็นของนายกเทศมนตรี โดย
นายกเทศมนตรีจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประเด็น
การพิจารณาได้แก่ การขอเปลี่ยนชื่อโครงการพัฒนา การปรับแก้เป้าหมาย การตัดโครงการพัฒนา 
การเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินการของโครงการ การปรับแก้รายละเอียดของโครงการ การปรับแก้
วัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับบทบาทของประชาชนที่ทำหน้าที่กรรมการของคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลพบว่าบทบาทยังไม่เข้มข้นมากนัก เนื่องจากในการประชุมแต่ละครั้งนายกเทศมนตรีมี
ความละเอียดรอบคอบในการดูรายละเอียดของทุกโครงการ ประกอบกับประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
ตัวของผู้บริหาร ทำให้ในการประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นบทบาทของประชาชนมี
ลักษณะของการลงมติให้ความเห็นในภาพรวมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น 
 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานจะเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในการจัดทำร่างแผนการดำเนิน งานของ
เทศบาลตำบลหลักห้า บทบาทในการเสนอร่างแผนการดำเนินงานจะเป้นบทบาทของเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลหลักห้า ส่วนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานนั้นพบว่าบทบาทในการพิจารณา
แผนการดำเนินงาน การนำโครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจะเป็นของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าที่เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ ในส่วนของบทบาทของประชาชนในการร่วมกันจัดทำร่าง
แผนการดำเนินงานพบว่าบทบาทส่วนใหญ่เป็นบทบาทในการลงมติให้ความเห็นชอบในภาพรวม
เท่านั้น  
 การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล โดยใน
การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานส่วนใหญ่บทบาทจะเป็นของนายกเทศมนตรี หลังจากที่ฝ่ายเลขา
เสนอร่างแผนการดำเนินงานให้กับที่ประชุมแล้วนั้น นายกเทศมนตรีจะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งใน
การพิจารณาร่างแผนการดำเนินการ โดยนายกเทศมนตรีจะเป็นผู้ที่แก้ไขรายละเอียด หรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมกับแผนการดำเนินงาน สำหรับประชาชนที่เข้ามาเป็นกรรมการนั้นพบว่าบทบาทยังไม่เข้มข้น
มากนักมีเพียงบทบาทในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น เนื่องจากอาจเป็น
เพราะนายกเทศมนตรีมีบทบาทมาก ประกอบกับโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนการดำเนินงานเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่อยู่ในแผนชุมชน ในทางเดียวกัน
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ประชาชนที่เข้ามาเป็นกรรมการอาจจะไม่สามารถพิจารณาเชิงลึกในโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของตนได้จึงทำให้บทบาทมีลักษณะเป็นการลงมติความเห็นชอบกับร่างแผนการดำเนินงาน
ในภาพรวมเท่านั้น 
 4.4.8 ภาพรวมของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนในส่วนของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานเพื่อนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
 สำหรับภาพรวมของประชาชนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันทั้ งการจัดร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และการ
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน โดยผ่านการเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะผ่านการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาชนคม ซึ่งผู้ที่เข้าไปดำรงตำแหน่ง
ส่วนใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชบำนาญ สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
 สำหรับจำนวนของประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการนั้นก็มีจำนวนไม่มาก 
จำนวนเป็นไปตามสัดส่วนตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกำหนดไว้ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้
กำหนดองค์ปรกอบในส่วนของผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
แต่ไม่เกิน 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้ามาดำรง
ตำแหน่งกรรมการได้ โดยประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหลักห้าส่วนใหญ่จำเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวก็เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกด้วย  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดสัดส่วนผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือกจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้
โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ซึ่งก็เป็น
กลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าและผู้บริหารท้องถิ่น 
 กลุ่มโดยสรุป จากข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันวางแผนของเทศบาล
ตำบลหลักห้า โดยการเข้ามาดำรงตำแหน่งของกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า จะเห็น
ได้ว่าเทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะของการมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยได้ทบทวนไว้หากแต่เพียงมีข้อสังเกตบางประการดังนี้  
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 ประเด็นแรกการคัดเลือกประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในทางปฏิบัติแล้วการ
คัดเลือกประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการยังมีลักษณะของการใช้เครือข่ายเข้ามาสรรหา
บุคคลหรือประชาชนเข้ามาดำรงตแหน่ง ยังไม่ได้เปิดกว้างหรือสร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกั บการ
คัดเลือกประชาชนในการเข้ามาดำรงตแหน่ง มีเพียงการประสานงานไปยังบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดี
กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นผู้วิจัยจึงมองว่าหากต้องการให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นทางเทศบาลควรมีการจัดการเลือกตั้งหรือการคัดเลือกประชาชนเข้ามาดำรง
ตำแหน่งกรรมการอย่างเปิด โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ทราบ รวมถึงเปิดรับให้
ประชาชนทุกคนที่มีคุณสมบัติตามที่เทศบาลกำหนดได้เข้ามาสมัครได้ เพ่ือให้เกิดการแข่งขันและเกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกชมุชน 
 ประเด็นที่สองการทำหน้าที่หรือความเข้มข้นของบทบาทการเป็นกรรมการผู้วิจัยมองว่า 
ประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบทบาทยังไม่เข้มข้นมากนัก บทบาทยังมีลักษณะของการ
เห็นชอบในภาพรวมทั้งในเรื่องของการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ผู้วิจัยมองว่าเมื่อ
ประชาชนได้เข้ามาดำรงตแหน่งกรรมการควรมีการทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
ให้กับประชาชนที่เข้ามา เช่นการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดทฤษฎีหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการได้ทำ
ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ในทางเดียวกันการจัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถาบันการศึกษที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงของการ
ดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของกรรมการด้วย 
 4.4.9 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันวางแผน 
 จากข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันวางแผนของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลหลักห้าที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้ง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้ า และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า พบว่ามีหลากหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.4.9.1 ความสะดวกของประชาชนที่มาดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ มักจะเป็นผู้ที่มีความสะดวกหรือสามารถสละเวลาเข้าร่วม
ประชาชนในวันเวลาราชการ หรือวันทำการได้ สำหรับเทศบาลตำบลหลักห้าทั้งผู้แทนประชาคม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่จะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หรือข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นบุคคล
ในพ้ืนที่มีอาชี พที่อยู่ในพื้นที่ จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากในการประชุมของคณะกรรมการ
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พัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการ
จัดประชุมในวันและเวลาทำการ 
 สำหรับการคัดเลือกประชาชนที่มาดำรงตำแหน่งของกรรมการ จากการสัมภาษณ์
บุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน ในการพิจารณาประชาชนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจะมีการ
พิจารณาในประเด็นเรื่องความสะดวกของประชาชนที่จะมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็
จะประสานไปยังผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการว่าสามารถสละเวลามาประชุมได้หรือไม่ ในทาง
เดียวกันเมื่อได้รายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ก็จะนำรายชื่อดังกล่าวไปให้นายกเทศมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้งนึงด้วย 
 4.4.9.2 ทัศนคติของประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ทัศนคติของประชาชนมี
ผลต่อการทำหน้าที่ในการดำรงตำแหน่งกรรมการโดยประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกมัแนวโน้มที่จะ
สนใจทำหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวเชื่อว่าการที่เข้ามา
ดำรงตแหน่งกรรมการเป็นสิ่งที่ดีนอกจากจะได้ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยแล้วยัง
เป็นการติดตามการดำเนินการของเทศบาลไปอีกทางหนึ่งด้วย โดยคุณโรงเข้ หมู่ 4 ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน
และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้กล่าวว่า “..ในฐานะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ผู้ใหญ่จะดูงบประมาณเบื้องต้นก่อน ว่าต้องกระจายงบประมาณ ให้มีความเหมาะสม 
ผู้บ้านต่าง ๆ จะมีการเรียงลดับปัญหา นายกดูเรื่องแผนโดยตรงซึ่งมันทำการ ทีมบริหารรู้ปัญหา รู้จัก
การใช้จ่ายคุ้มค่า นากยมีเครือข่ายที่เยอะ ทั้ง อบจ ทั้งส่วนกลาง ในทางเดียวกันทิศทางการพัฒนาของ
เทศบาลของเรายังไม่ค่อยชัดเจน อีก 10 – 20 ปีควรมีการตั้งเป้า ให้ชัดเจน ว่าจะเป็นเมืองเกษตร 
ภาคประมง ผลไม้ เป็นแหล่งอาหารของประเทศ ต้นทุกในการผลิต ต้นทุนของหลักห้ามีความพร้อม
มากอยู่ละแต่ในเรื่องของวิสัยทัศน์ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่” 
 นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล หรือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มักจะดำรงตำแหน่งผู้นำ
ชุมชน หรือเคยเป็นผู้ที่ร่วมกันสาธารณะประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น คุณโรงเข้ หมู่ 4 ดำรงตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน คุณยกกระบัตร หมู่ 9 เป็นผู้ใหญ่บ้าน และคุณหนองสองห้อง หมู่ 7 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 ในทางตรงกันข้ามประชาชนที่มีทัศนคติเชิงลบต่อการดำเนินงานกับเทศบาลมีแนวโน้มที่
จะไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าวเชื่อว่าการที่เข้าไปร่วม
วางแผนหรือร่วมดำเนินการกับเทศบาลไม่ใช่ภาระหน้าที่ขแงตน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลอยู่
ก่อนแล้ว หรือในบางคนไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น 
 4.4.9.3 การอยู่ในพ้ืนที่ ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการหรือมีส่วน
ร่วมในการวางแผนร่วมกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่หรือเรียนว่า “คนในพ้ืนที่” 
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โดยคนในพื้นที่จะเป็นกลุ่มคนที่มีความเข้าใจบริบทพ้ืนที่ของตนทำการเสนอปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนสอดคล้องหรือเข้าบริบทของพ้ืนที่นั้นดีในทางเดียวกันกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก็
กำหนดให้คนในพ้ืนที่มีสิทธิที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
พัฒนา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้คนในพ้ืนที่ได้มีโอกาสเข้า
มาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในทางเดียวกันนั้นการคัดเลือกกรรมการก็ข้ึนอยู่กับความเห็นของผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกด้วย จึงทำให้ปัจจัยด้านการเป็นคนในพ้ืนที่เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งด้วยเงื่อนไขทั้งหมดการ
ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นถูกจำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้น 
 4.4.9.4 การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักห้า หรือสมาชิกสาภ
เทศบาลตำบลหลักห้า และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเนื่องจากวิธีการในการสรรหาหรือคัดเลือกประชาชนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งยังไม่
เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลบ่อยครั้ง มักเป็นผู้ที่มี
ความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารซึ่งส่งผลให้ในการแต่งตั้งกรรมการมักมีโอกาสสูงเป็นผู้ที่
ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 
  4.4.10 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันวางแผน 
 4.4.10.1 เทศบาลตำบลหลักห้าโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการจัดทำแผนการดำเนินงาน ควรกำหนดแนวทางการประชุมให้ชัดเจน มีการรายงาน
ความคืบหน้าในการทำหน้าที่ของกรรมการ มีการจัดทำรายงานผลการประชุมในทุกวาระและนำ
รายงานผลการประชุมนั้นไปรายงานผลให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ตามช่องทางต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลหลักห้าเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามผลการประชุม 
 4.4.10.2 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับ
ประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยการจัดทำเอกสารคู่มือการทำหน้าที่ของของกรรมการ 
ประกอบด้วย ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน และจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับกรรมการ การพาไปลงพ้ืนที่ในชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือ
ชุมชนของตนเองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของการทำหน้าที่กรรมการ  
 4.4.10.3 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการจัดระบบการสรรหา และการคัดเลือก
ประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกประชาชนที่จะมา
ดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างจริงจัง โดยอาจนำแนวทางการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นมาปรับใน
การสรรหา คัดเลือก และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงมติเห็นชอบกับบุคคลนั้น ๆ ที่จะมาดำรง
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ตำแหน่งกรรมการทั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ  
 4.4.10.4 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการพัฒนารูปแบบการประชุม โดยก่อนมีการ
จัดการประชุมทางฝ่ายเลขาควรจัดทำเอกสารวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบจัดส่งไปยัง
กรรมการเพ่ือให้กรรมการได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการประชุม 2-3 วันหรือให้มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและประเด็นที่จะประชุม เพ่ือให้กรรมการได้ศึกษา พิจารณาเนื้อหาเหล่านั้นก่อนการประชุม
จริง เพ่ือให้การประชุมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการเจรจาร่วมกัน ทำให้การประชุมนั้นมี
ประสิทธิภาพ 
4.5 การมีส่วนร่วมในระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 การมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของประชาชนถือ
เป็นบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นสูง เพราะเป็นหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า ว่านำโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ มีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ โดยเทศบาลตำบล
หลักห้ามีกลไกให้ประชาชนได้เข้ามีไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลหลักห้า ผ่านการดำรงตำแหน่งกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนประชาคม ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้กำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย สมาชิกสถาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน ทั้งนี้สำหรับตำแหน่งประธานและเลขานุการ ให้กรรมการเลือก
โดยการเสนอชื่อ และลงมติเห็นชอบกาคัดเลือกประธานจำนวน 1 คน เลขานุการของคณะกรรมการ
จำนวน 1 คน  
 4.5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้าได้มีการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า ตามคำสั่งเทศบาล
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ตำบลหลักห้าที่ 198/2562 ซึ่งเป็นไปโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตารางที่ 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหลักห้า 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลโรงเข ้ กรรมการ 
ผู้แทนประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลหนองบัว กรรมการ 
ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการ รพสต. ตำบลโรงเข ้ กรรมการ 
ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการ รพสต. ตำบลโคกงูเห่า กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
ผู้แทนประชาคม อดีตกำนันตำบลโรงเข้ กรรมการ/เลขานุการ 
 สัดส่วนของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลหลักห้าประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ท่าน (ทำหน้าที่ประธานของคณะกรรมการ) และอดีตผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 9 ตำบลโรงเข้  สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 ท่าน และผู้แทนประชาคมจำนวน 2 ท่าน 
 การคัดเลือกประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักห้า การคัดเลือกสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดเทศบาลตำบล
หลักห้าจะทำหน้าที่สรรหาบุคคลเพ่ือมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยมีกองวิชาการและแผนงานเป็นผู้
ประสานงาน และนำชื่อดังกล่าวเสนอไปยังนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
พิจารณาเรียบร้อยแล้วก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยช่วงของการแต่งตั้งจะอยู่ในช่วงเดือน
พฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ง
มายังเทศบาลตำบลหลักห้าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดเทศบาล
ตำบลหลักห้าและนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าร่วมกันสรรหาและพิจารณา 
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 4.5.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในสัดส่วนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาชนคม 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยปลัดเทศบาลตำบลหลักห้าและผู้อำนวยการ
กองวิชาการและแผนงานจะพิจารณาร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาดำรง
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาลตำบลหลักห้า มีเวลาหรือ
สามารถสละเวลาเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของเทศบาล การเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ การเป็นบุคคลที่
ประชาชนยอมรับทั้งในชุมชนและเทศบาลตำบลหลักห้า ในกรณีของเทศบาลตำบลหลักห้า พบว่า 
ประชาชนที่มาดำรงตำแหน่งในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน  
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้แทนประชาคม โดยปลัดเทศบาล
ตำบลหลักห้าและผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานจะพิจารณาร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาล
ตำบลหลักห้า มีเวลาหรือสามารถสละเวลาเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของเทศบาล การเป็นบุคคลที่
น่าเชื่อถือ การเป็นบุคคลที่ประชาชนยอมรับทั้งในชุมชนและเทศบาลตำบลหลักห้า ในกรณีของ
เทศบาลตำบลหลักห้า พบว่า ประชาชนที่มาดำรงตำแหน่งในสัดส่วนของผู้แทนประชาคม ได้แก่ 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการบำนาญ  
 4.5.3 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้า  
 การกำหนดแนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยฝ่าย
เลขานุการจะดำเนินการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางและวิธีการของการติดตามและประเมินผล 
โดยวิธีการจะแบ่งออกเป็น 2 วิธีได้แก่ 1) การติดตาม (monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ
บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ และในกรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือและวิธีการติดตาม จะดำเนินการติดตามโครงการที่ปรากฏอยู่ใน แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้น นำมาประกอบกับข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน
ปละประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกันยายน 
ของทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง และ 2) การประเมินผล (Evaluation) โดยการนำแนวทางการประเมินของ
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กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  มาปรับใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของของประชาชนใน
พ้ืนที่  และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยเทศบาลตำบลหลัก
ห้า จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยจะมีการสรุปให้เห็นถึง
ยุทธศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จ  เป็นไปตามจุดหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว้  หรือมียุทธศาสตร์
ด้านใดควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาใหม่  ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ของชุมชน 
 การจัดทำรายงานผลหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามผล
ความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  
ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล และก็จะจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และนำรายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลัก
ห้า และนายกเทศมนตรีตำบลหลักห้าเพ่ือทราบ ซึ่งนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหลักห้านำรายงานผลดังกล่าวไปพัฒนาหรือการปรับกระบวนการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
หลักห้าต่อไป  
 สำหรับการรายงานสถานะการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ให้ปร ะชาชนได้ทราบ  
ซึ่งกองวิชาการและแผนงานจำจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รอบได้แก่ รายงานการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน และรายงานการดำเนินโครงการรอบ 
12 เดือนรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน จะประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ สถานะหรือผลการดำเนินโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ , อยู่
ระหว่างการดำเนินการ, ยังไม่ได้ดำเนินการ) วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ และปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ภาพที่ 11 กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน 
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 4.5.4 บทบาทของประชาชนที่มาทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 ข้อมูลจากรายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่า ลักษณะบทบาทของประชาชนในฐานะกรรมการ 
แบ่งออกเป็น บทบาทในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยการนำเสนอปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนผ่านคณะกรรมการ เช่น การนำเสนอปัญหาหรือความต้องการของ
ประชาชนที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ผ่านที่ประชุม กรรมการท่านหนึ่งฯ ผู้แทนประชาคม “อยากให้ทางเทศบาล
ดูแลเรื่องปัญหากิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจรอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเกรงว่าอาจจะเป็น
อัตรายต่อผู้ที่ขับขี่ สัญจรไปมาในเขตพ้ืนที่เทศบาล ต่อมาอยากให้ช่วยดูแลเรืองปัญหาขยะล้นถัง 
อาจจะเพ่ิมรอบการเก็บขยะหรือผู้ที่ผ่านไปมาแจ้งไปยังกองสาธารณสุข เพ่ือให้ดำเนินการแก้ไข” ซึ่ง
ฝ่ายเลขาฯก็จะดำเนินการรวบรวมและสรุปประเด้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหลัก
ห้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  
 บทบาทในการนำประชุมคณะกรรมการ โดย ประชาชนในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า จะถูกแต่งตั้งให้
เป็นประธานของคณะกรรมการ ซึ่งทำให้มีอำนาจในการดำเนินการประชุมและสามารถกำหนดวาระ
ของการประชุมในการละครั้งได้ แต่จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า “ในการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งทางเราก็จะจัดทำวาระการ
ประชุมและนำไปให้ประธานพิจารณา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกับวาระประชุมที่เราได้ร่างไว้ ”  
แต่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการจัดทำรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าส่วนใหญผู่้แทนหน่วยงานของรัฐที่เข้ามามีบทบาท กรรมการ
ท่านหนึ่งฯ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ได้เสนอความเห็นการปรับปรุงแบบสอบถาม แนวทางและวิธีการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า “ ….ขอเสนอเพ่ิมข้อความส่วนที่ 2 ข้อที่ 2.1 ท่านเคย
มาติดต่อราชการหรือเข้ารับบริการต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลหลักห้าหรือไม่ ถ้าหากในกรณีที่จะไปเก็บ
ข้อมูลในชุมชน ถ้าผู้ที่ไม่เคยเข้ามาใช้บริการที่เทศบาลตำบลก็อาจจะไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 
ดังนั้นควรจะมีการเพ่ิมข้อความ คำว่า “หมายเหตุ หากไม่เคยเข้ารับบริการ ให้ข้ามไปตอบ
แบบสอบถามส่ วนที่  3  และขอแก้ ไขข้ อคำถามของส่ วนที่  3  ยุ ท ธศาสตร์ที่  2  พั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากให้มีการปรับข้อคำถามข้อที่ 1 เดิม 1) การดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลหลักห้าด้านการกำจัดวัชพืช และขยะมูลฝอยในลำคลองสาธารณะเพ่ือความสะอาดของ
แหล่งน้ำและปริมาณขยะที่ลดลง อยากให้แยกออกเป็น 2 ข้อจากข้อคำถามดังกล่าวเนื่องจาก บาง
ครัวเรือนอาจมีบ้านที่ติดลำคลอง แต่บางครัวเรือนอาจไม่ติดลำคลองซึ่ งส่งผลต่อการตอบ
แบบสอบถามจึงอยากให้แยกออกเป็น 2 ได้แก่ ข้อคำถามที่ 1 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลัก
ห้าด้านการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณถนนสาธารณะ เพ่ือความสะอาดของถนนสาธารณะและ
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ปริมาณขยะที่ลดลง ข้อคำถามที่ 2 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย บริเวณลำคลองสาธารณะ เพ่ือความสะอาดของแหล่งน้ำและปริมาณขยะที่ลดลง  …..ขอเสนอ
แนวทางการวิเคราะห์ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งหน้า ด้วยข้อมูลที่ได้เก็บ
มาจากหลากหลายกลุ่มตัวอย่าง จึงอยากให้มีการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลหลักห้า เปรียบเทียบเป็นรายกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของแต่
ละกลุ่ม และเพ่ือให้ได้เข้าใจประชาชนได้มากข้ึน และเพ่ือได้กำหนดแนวทาง นโยบาย หรือโครงการที่
ตอบโจทย์กับพ่ีน้องประชาชนมากขึ้น โดยในครั้งนี้  ขอเสนอให้วิเคราะห์ความพึงพอใจ แยก
เปรียบเทียบเป็นรายตำบล” 
 อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำเนินงาน พบว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า
ก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการให้ประชาชนได้ดำรงตำแหน่ง
ประธานของคณะกรรมการ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ ถึงแม้ว่าว่า
หากเป็นการหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหรือแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือประเด็นเชิงวิชาการยังคงต้องอาศัยข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐ หรือผู้ที่มีประสบการณ์
เข้ามาช่วยเหลือ พิจารณาแนวทางและวิธีการเหล่านั้น 
 4.5.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล การ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 จากข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลหลักห้า พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.5.5.1 ความสะดวกของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลหลักห้าผ่านการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งในกรรมการของเทศบาลตำบลหลัก
ห้าได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน มากจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
และอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลโรงเข้ ผู้แทนประชาคม จำนวน 2 ท่าน มาจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 
ตำบลหนองบัว และอดีตกำนันตำบลโรงเข ้
 ในการพิจารณาหรือปรับปรุงคำสั่งกรรมการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหลักห้า เจ้าหน้าที่
กองวิชาการและแผนงานนอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ความสามารถ ประสบการณ์ และการ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชนแล้ว การพิจารณาในประเด็นความสะดวกของประชาชนที่จะมา
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ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถือเป็นประเด็นที่สำคัญด้วย เพราะหากประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการจะต้องสละเวลาเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของทางเทศบาลตำบลหลักห้า
ด้วย  
 4.5.5.2 การอยู่ในพ้ืนที่  ประชาชนที่อาศัยหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่มาระยะ
เวลานานมักมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสูง เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่
เป็นผู้ที่เข้าใจบริบทในพ้ืนที่อย่างแท้จริงทำให้สามารถเสนอความเห็นหรือปัญหา หรือความต้องการให้
อย่างชัดเจน  
 4.5.5.3 ทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า ทัศนคติดของประชาชนต่อการติดตามและการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลหลักห้าส่งผลต่อการมีส่วนร่วมอย่างมากของประชาชน หากประชาชนที่มีทัศนคติเชิง
บวกต่อการร่วมตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล จะเป็นกลุ่มประชาชนที่
มีแนวโน้มที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักอย่างมาก 
โดยกลุ่มประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกเชื่อว่าหากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลหลักห้าในฐานะกรรมการก็จะสามารถช่วยติดตามปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนว่าได้ถูกนำไปดำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ เช่น อดีตกำนันอดีตกำนันตำบลโรงเข้ กรรมการ 
ได้แจ้งติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องก่ิงไม้ขวางทางจราจร “…อยากให้ทางเทศบาลดูแลเรื่อง
ปัญหากิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจรอยากให้ช่วยกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเกรงว่าอาจจะเป็น
อัตรายต่อผู้ที่ขับขี่ สัญจรไปมาในเขตพ้ืนที่ เทศบาล ต่อมาอยากให้ช่วยดูแลเรืองปัญหาขยะล้นถัง 
อาจจะเพ่ิมรอบการเก็บขยะหรือผู้ที่ผ่านไปมาแจ้งไปยังกองสาธารณสุข เพ่ือให้ดำเนินการแก้ไข” เป็น
ต้น ในทางตรงกันข้ามกลุ่มประชาชนที่มีทัศนคติเชิงลบต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลหลักห้าเชื่อว่า บทบาทในการเข้าไปติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลัก
ห้าไม่ใช่ธุระของตน ซึ่งให้เป็นธุระของกรรมหรือหรือผู้นำชุมชน นั้นทำให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลหลักห้าน้อยลง 
 4.5.5.4 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลหลักห้า ประชาชนที่มีทัศนคติท่ีดีต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า สมาชิสภาเทศบาลตำบลหลักห้า และบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลหลักห้า มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลหลักห้าสูง ประชาชนในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้า
บ่อยครั้ง มีความพึงพอใจหรือชื่นชอบผู้บริหาร นายกเทศมนตรีเป็นการส่วนตัว มีความพึงพอใจการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า เช่น ผู้แทนประชาคม และผู้ทรงคุณคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการมาหลายสมัยซึ่งก็จะมี
ความคุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า  
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 เนื่องจากกระบวนสรรหากรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า จะอยู่ในความรับผิดชอบของ
ปลัดเทศบาลตำบลหลักห้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกเทศมนตรีเห็นชอบ ดังนั้นในการ
คัดเลือกหรือสรรหาประชาชนหรือบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งจะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารท้องถิ่นด้วย หรือมีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการด้วยกันเอง เนื่องจากการร่วม
ประชุมกันบ่อย และร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้าบ่อย  
 4.5.5.5 ศักยภาพของประชาชนหรือผู้แทนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า ส่วนใหญ่ประชาชนที่มา
ดำรงตำแหน่งกรรการจะถูกเทศบาลมองว่า เป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความ
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นที่ยอมรับของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 การสรรหาประชาชนที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลของเทศบาลตำบลหลักห้า พบว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักห้ากองวิชาการและ
แผนงาน ให้ความเห็นว่า “…กรรมการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตำแหน่งประธาน
กรรมการติดตามฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกสภา อบจ . สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่งประธานเกือบทุก
สมัย ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เนื่องมาจากความสามารถในการสละเวลาเพ่ือเข้าร่วมการประชุม 
กรรมการก็ให้ความยอมรับ ชุมชนให้ความยอมรับ และก็สนิทสนมและร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบล
หลักห้าของเราบ่อย นายกเทศมนตรีก็รู้จัก และที่สำคัญติดต่อง่ายและเป็นคนในพ้ืนที่…” ประชาชน
คนหนึ่งในเทศบาลตำบลหลักห้าที่ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ กล่าวว่า “…คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ที่มีประชาชนมาเป็นผู้แทนหรือเป็นกรรมการ ไม่ได้มาจากทุกหมู่บ้าน ซึ่งทาง
เทศบาลตำบลหลักห้าได้ติดต่อไปทางเราให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งกรรมการท่านอ่ืน ๆ ก็เป็น
บุคคลคุ้นเคยกัน เคยร่วมงานกัน ในทางเดียวกันเราก็เคยมีประสบการณ์ ในการทำหน้าที่เราก็จะดูว่า
เรามีความสามารถแค่ไหน ทำอะไรได้บ้าง เข้าไปเสนอความเห็นอะไรในการติดตามประเมินผลได้บ้าง  
ก็พร้อมที่จะช่วย….” 
 4.5.6 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 4.5.6.1 การประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้ามีจำนวนครั้งในการประชุมไม่มากนั้นซึ่งเฉลี่ยปีละ 2 ครั้งได้แก่ การประชุมเพ่ือ
พิจารณาแนวทางและกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมเพ่ือ
จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หากแต่ยังขาดการประชุมในลักษณะ
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยอาจะ
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กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาสเพ่ือติดตามความด้าวหน้า และจัดทำสรุปผลการประชุมเพ่ือ
เผยแพร่ ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 4.5.6.2 การจัดทำคู่มือ (Work Manual) สำหรับกรรมการทุกท่านเพ่ือให้คณะกรรมการ
ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่กรรมการ แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4.5.6.3 ควรมีการจัดระบบการคัดเลือกกรรมการที่มาจากประชาชนโดยประชาชนอย่าง
แท้จริง จากข้อมูลจะเห็นว่าบุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลในการคัดเลือกกรรมการได้แก่ ปลัก
เทศบาลตำบลหลักห้า และกองวิชาการและแผนงาน  ดังนั้นจึงควรจัดระบบการเปิดรับสมัครให้
ประชาชนได้เขามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และระบบการให้ประชาชนได้ลงมติเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบกับบุคคลที่เข้ามาสมัครเป็นกรรมการ โดยอาจนำหลักเกณฑ์หรือวิธีการของการเลือกตั้งมา
ปรับใช้เป็นบางส่วน 
 4.5.6.4 เทศบาลตำบลหลักห้าควรมีการจัดการความรู้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ ไม่เพียงแต่การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงองค์ความรู้อ่ืน ๆ อีกด้วย แล้วนำองค์ความรู้เหล่านั้นมา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4.5.6.5 การประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าควรการ
ปรับรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ เนื้อหาที่ใช้ประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้อง ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการ
ดำเนินการของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 4.5.6.6 การส่งเสริมและพัฒนากรรมการให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบาทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ เช่น การนำกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำคู่มือประกอบการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการซึ่งประกอบด้วย อำนาจ
หน้าที่ของกรรมการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มาตรฐานขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการ
วางแผน และการติดตามประเมินผล การพากรรมการไปศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่มีวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเลิศ เป็นต้น  
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4.6 สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตารางที่ 15 สรุประดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 
ตำบลหลักห้า 

ระดับการมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชน 

คุณสมบัติ 
การมีส่วนร่วม 

ประชาชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมได้ 

ช่องทางให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม 

ก ารรั บ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร 

การมีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ ป ระช าช น ทั่ ว ไป ที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบลหลักห้า 

- การประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล ข่ าวส ารผ่ าน
เว็บไซต์เทศบาลตำบล
หลักห้า 
- การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านเพจ
เฟสบุ๊ คของเทศบาล
ตำบลหลักห้า 

การเปิดรับ 
ฟังความเห็น 
จากประชาชน 

การเสนอข้อมูล ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ประชาชนที่ต้องการ
เสนอปัญหาหรือความ
ต้ อ ง ก า ร เ พ่ื อ ใ ห้
เทศบาลตำบลหลักห้า
ดำเนินการ 

- ก า ร เขี ย น ใบ ค ำ
ร้องเรียน/ร้องทุ กข์
ของเท ศบาลตำบ ล
หลักห้า 
- การเสนอความเห็น
ผ่านช่องทางออนไลน์
ของเท ศบาลตำบ ล
หลักห้า  
- การเสนอปัญหาและ
ความต้องการผ่านการ
จัดทำแผนชุมชน 
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ระดับการมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชน 

คุณสมบัติ 
การมีส่วนร่วม 

ประชาชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมได้ 

ช่องทางให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม 

การปรึกษาหารือ
หรือการเข้าร่วม
ประชุม 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ตั ด สิ น ใจ  ก า ร เจ ร จ ร า
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประชาชนมีความนใจ
เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช าค ม แ ล ะ ม ร
ความสะดวกในการ
เข้าร่วมประชุม เช่น 
ผู้ น ำ ชุ ม ช น  ก ลุ่ ม
แม่บ้าน กลุ่มอาชีพใน
พ้ืนที่ เป็นต้น 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมระดับชุมชน
หรือหมู่บ้าน 
- ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมระดับตำบล 

ก า ร ว า ง แ ผ น
ร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมในการจัดทำ
ร่ า ง แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ร่ า ง
แผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
แผนการดำเนินงาน 

ประชาชนที่ มี ความ
สน ใจ ร่ ว ม ว า งแ ผ น
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น กั บ
เทศบาล การพิจารณา
แผนการดำเนินงาน  
เป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  มี
ความสัมพันธ์อันดีกับ
เจ้าหน้าที่เทศบาล 
เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สนับสนุนการจัดทำ
แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น
ของเท ศบาลตำบ ล
หลักห้า 
- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาเทศบาลตำบล
หลักห้า 

การติดตาม 
และตรวจสอบ 
และประเมินผล 

การติดตามและตรวจสอบ
ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ต า ม
แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ขอ ง
เทศบาลตำบลหลักห้า 

ประชาชนที่ มี ความ
ส น ใจ ที่ จ ะ เข้ า ร่ ว ม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ด ำ เ นิ น ง า น ข อ ง
เท ศบ าล  เป็ น ผู้ ที่ มี
ความรู้ความสามารถ 
มีความสัมพันธ์อันดี

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลหลักห้า 
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กับเจ้าหน้าที่เทศบาล 
เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน 
สมาชิกสภาท้องถิน่ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้าผู้วิจัยสามารถสรุปผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังต่อไปนี้ 
 การมีส่วนร่วมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารถือเป็นระดับการมีส่วนร่วมพ้ืนฐานของประชาชนโดย
ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเทศบาลตำบลหลักห้า มีคุณสมบัติในลักษณะการมีส่วน
ร่วมรับรู้รับทราบ ประชาชนที่สามารถมีส่วนร่วมได้ได้แก่ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบลหลักห้า และช่องทางที่เทศบาลตำบลหลักห้าใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ที่
น่าสนใจ และมีจำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมคือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาล
ตำบลหลักห้า และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเพจเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายอีกท้ังยังสามารถโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าได้อีกด้วย 
 การมีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงกว่า
การรับรู้รับทราบ มีคุณสมบัติลักษณะการเปิดโอกาให้ประชาชนได้ เสนอข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ประชาชนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นประชาชนที่ต้องการเสนอปัญหา
หรือความต้องการเพ่ือให้เทศบาลตำบลหลักห้าดำเนินการ สำหรับช่องทางที่น่าสนใจได้แก่การเขียน
ใบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหลักห้า การเสนอความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของ
เทศบาลตำบลหลักห้า และการเสนอปัญหาและความต้องการผ่านการจัดทำแผนชุมชน เพราะ
ประเด็นข้อเสนอต่าง ๆ ของประชาชนจะถูกนำไปสู่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวเพ่ือพิจารณา
และดำเนินการกับปัญหาหรือเรื่องท่ีประชาชนเสนอมานั้นทันที 
 การมีส่วนร่วมระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม มีคุณสมบัติเปิดให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ สามารถเจรจราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ โดยประชาชนที่สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้แก่ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมและมีความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุม เช่น ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ เป็นต้น สำหรับช่องทางที่น่าสนใจที่เทศบาล
ตำบลหลักห้าใช้ได้แก่การประชุมประชาคมระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมระดับ
ตำบล ซึ่งก็เป็นกลไกที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
 การมีส่วนร่วมระดับการวางแผนร่วมกัน มีคุณสมบัติเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
โดยการจัดทำร่างและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ประชาชนที่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ประชาชนที่มีความสนใจร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นกับเทศบาล การพิจารณา
แผนการดำเนินงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่เทศบาล เช่น 
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กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ช่องทางที่น่าสนใจได้แก่การเข้ามาดำรง
ตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า โดยบทบาทของคณะกรรมการมีบทบาทในการร่วมจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานรวมถึงร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าด้วย 
 การมีส่วนร่วมระดับการติดตามและตรวจสอบและประเมินผล มีคุณลักษณะของการมีส่วน
ร่วมคือการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนได้แก่ประชาชนที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของ
เทศบาล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเช่น กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับช่องทางการมีส่วนร่วมที่น่าสนใจได้แก่
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า และเสนอรายงานผลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลหลักห้าเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือนำรายงานผลดังกล่าวไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้าประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย การมี
ส่วนร่วมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน  
การมีส่วนร่วมระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมระดับการวางแผนร่วมกัน  
และการมีส่วนร่วมระดับการติดตามและตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับระดับการมีส่วน
ร่วมที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาไว้ซึ่งได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับการให้ข้อมูล 
ระดับการมีส่วนร่วมในการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน ระดับการมีส่วนร่วมในระดับการ
ปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม ระดับการมีส่วนร่วมในระดับการวางแผนร่วมกัน ระดับการมี
ส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติ ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและประเมินผล  
และระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมของประชาชน 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและ และข้อเสนอแนะ 

จากข้อมูลที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน มาเป็นฐานคิดในการรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งหลังจากที่ได้เก็บข้อมูล  
และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจะขอนำเสนอประเด็นสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพลวัต
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
เพ่ือให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้ง
ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับเพ่ือที่จะได้นำมาแนวทางในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ผู้วิจัยได้
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง โดยผู้วิจัยของสรุป
ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยมีประเด็นได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วม และแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 5.5.1 การมีส่วนร่วมระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การมีส่วนร่วมระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า พบว่าช่องทางสำหรับการสร้าง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนของเทศบาลตำบล
หลักห้า ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักห้า การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านเพจเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลหลักห้า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว 
และป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็น
ช่องทางที่มีจำนวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้จำนวนมาก ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชน
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เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และมีการประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารลงในช่องทางดังกล่าวอยู่เสมอ ส่วน
ช่องทางอ่ืน ๆ เป็นช่องทางที่ประชาชนแต่ละกลุ่มใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป  
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า ทางฝ่ายประชาชนสัมพันธ์ก็จะนำประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปติดประชาสัมพันธ์ไว้ตามบอร์ดต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเทศบาล
ตำบลหลักห้า เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ได้แก่ 1) ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหากประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกกับเทศบาลตำบล
หลักห้าย่อมมีแนวโน้มที่ประชาชนจะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตำบลหลักห้าอยู่ในระดับสูง 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนกับประชาชนในพ้ืนที่ ผู้นำชุมชนที่มีกิจกรรมร่วมกันลูกบ้าน
บ่อยครั้ง หรือมีความใส่ใจความเป็นอยู่ของลูกบ้านมีการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านบ่อยครั้งทำ
ให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความเชื่อใจกันและกันซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตำบลหลักห้าไปยังผู้นำชุมชนเพ่ือส่งต่อไปยังประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต่อไป  
3) ความสะดวกของประชาชนประชาชนที่มีเวลาว่างเช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนที่มีอาชีพอยู่
ในพ้ืนที่หรือบ้านของตนนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับรู้รับทราบของมูลข่าวารของเทศบาลตำบลหลักห้า
จากช่องทาง ๆ ในระดับสูง 4) การจัดทำสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักห้ามีช่อง
ประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ลักษณะของสื่อและเนื้อหาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มในชุมชน
ทำให้ประชาชนในภาพรวมของทั้งเขตเทศบาลตำบลหลักห้ามีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวสารมากยิ่งขึ้น 
และเข้าใจมากยิ่งขึ้น 5) ระดับความรุนแรงและความเข้มข้นของปัญหาและความต้องการของชุมชน 
ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หากชุมชนใดที่ประสบกับ
ปัญหาหรือมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนของตนนั้น มีแนวโน้มที่จะเข้ามาติดต่อหรือหาช่องทางใน
การติดต่อเทศบาลเพ่ือให้นำปัญหาแจ้งเพ่ือให้ได้รับการแก้ไข ในทางเดียวกันก็เสนอความต้องการของ
ตนเองให้กับเทศบาลเพ่ือนำไปพัฒนาชุมชนของตนต่อไป 6) การเป็นคนในพ้ืนที่ ประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่หรือมีทะเบียนบ้านมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมหรือสนใจกิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้ามากกว่ า
ประชาชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และ 7) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าของเทศบาลตำบลหลักห้าที่
กับประชาชนซึ่งหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเช่น กองสาธารณสุข กองสวัสดิการ จะเป็น
หน่วยงานที่ประชาชนพบประชาชนมากที่สุดเนื่องด้วยอำนาจหน้าที่ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทั้งสองมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งส่งผลต่อการสร้างการรับรู้ข่าวสารนอกการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนแล้วยังหมายรวมไปถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเทศบาลตำบลหลักห้าอีกด้วย 
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 สำหรับแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้ อมูล
ข่าวสาร แนวทางจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
หลักห้า เช่น การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้มีความรวดเร็วครอบคลุมทุก
ชุมชน การปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์
เนื่องจากเทศบาลตำบลหลักห้าเองมีช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในทางเดียวกัน
กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนก็มีความหลากหลายด้วย การสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียง  
 5.1.2 การมีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน ประชาชนเทศบาลตำบลหลัก
ห้าสามารถเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางของเทศบาลตำบลหลักห้าได้แก่ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของเทศบาลตำบลหลักห้า การเขียนใบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม การเสนอความเห็นผ่านกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
การเสนอปัญหาและความต้องการรวมถึงโครงการต่าง ๆ ผ่านแผนชุมชน การเสนอความเห็นผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของเทศบาลตำบลหลักห้า ผ่านกระดานกระทู้  Zimber : Inbox ข้อความ 
Facebook Line@ การโทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น และการประสานกับ
เจ้าหน้าที่อของเทศบาลตำบลหลักห้า สำหรับข้อมูลความเห็นหรือประเด็นปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนที่จะถูกนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่จะมาจากแผนชุมชน เนื่องจากแผนชุมชนเป็นแผนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การ
กำหนดประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชนเองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน รวมถึง
เทศบาลตำบลหลักห้าโดยกองสวัสดิการ บูรณาการร่วมกันเพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหลักห้า
จัดทำแผนชุมชน ซึ่งจะมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากมากไปน้อย และลักษณะของปัญหา
จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ปัญหาหรือความต้องการที่ชุมชนสามารถดำนเนินเองได้ ชุมชนก็จะ
ดำเนินการแก้ไขหรือพัฒนาในประเด็นเหล่านั้นเอง แต่หากเป็นปัญหาหรือความต้องการที่จำเป็นต้อง
อาศัยการสนับสนุนก็จะจัดทำเป็นโครงการเพ่ือเสนอต่อเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือให้หน่วยงานใน
เทศบาลตำบลหลักห้านำปัญหา หรือโครงการเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพ่ือนำไปบรรจุลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเสนอข้อมูล ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนต่อเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือนำประเด็นเหล่านั้นไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 1) 
ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน หรือผู้แทนประชาคมหาก
ภาวะผู้นำของชุมชนมีมากย่อมทำให้ลูกบ้านมีความเชื่อใจส่งผลให้ประชาชนกล้าที่จะแสดงความเห็น 
เสนอปัญหาหรือความต้องการผ่านผู้นำชุมชนหรือเข้าร่วมประชุมประชาคมตามคำร้องของของผู้นำ
ชุมชน เพ่ือให้ข้อเสนอ ปัญหาหรือความต้องการนั้นมาสู่เทศบาลตำบลหลักห้าและดำเนินแก้ไขปัญหา
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ต่อไป 2) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลหลักห้าบ่อยครั้งโดยเฉพาะ กิจกรรมของกองสาธารณสุข กองสวัสดิการ  
จะมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์อันดีมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอความเห็นในที่ประชุมประชาคมร่วมถึงการเสนอความเห็นผ่านเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล
หลักห้าอีกด้วย 3) ทัศนคติของประชาชนโดยหากประชาชนท่านใดที่มีทัศนคติเชิงบวกกับเทศบาลมี
แนวโน้มที่จะเป็นที่ทำหน้าที่เสนอข้อมูล ความคิดเห็นต่อเทศบาล ซึ่งกลุ่มประชาชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
เทศบาล จะเป็นกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นว่าการเสนอข้อมูล ปัญหาหรือความต้องการต่าง ๆ ไปยังเทศบาล
เป็นเรื่องปกติในทางเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะทำหน้าที่ในการบริการจัดการบ้านเมือง
ชุมชนของเขาให้มีความพร้อม เป็นเมืองและชุมชนที่ดี  4) ระดับความรุนแรงของปัญหา และความ
เข้มข้นของความต้องการ หากปัญหาใดหรือความต้องการใดของประชาชนในพ้ืนที่มีความรุนแรงหรือ
เข้มข้นจะส่งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมประชุมประชาคมหรือเสนอความเห็นมากยิ่งขึ้น 
 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟังความเห็นจาก
ประชาชน โดยจะเน้นด้านการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า ได้แก่  
1) การปรับปรุงแก้ไขช่องทางของการรับฟังและเสนอข้อมูลของประชาชนต่อเทศบาลให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการประชาสัมพันธ์พร้อมการจัดทำคู่มือการใช้ช่องทางต่าง ๆ ในการเสนอ
ความคิดเห็น การเสนอปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและมี
ความเข้าใจในการเสนอความเห็น ในทางเดียวกันเทศบาลก็ควรมีระบบการติดตามความเห็นของ
ประชาชนที่เสนอไว้นั้นว่ามีสถานะเป็นอย่างไร อยู่ในขั้นตอนกระบวนการใด เพ่ือให้ประชาชนได้
สามารถติดตามเรื่องนั้น ๆ 2) การประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ และพัฒนาระบบสำหรับการเสนอ
ความเห็น อีกทั้งจัดทำคู่มือการเสนอความคิดเห็นปัญหา คู่มือการใช้ช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ให้กับประชาชนได้ทราบ 3) การรายงานสถานะของเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่ประชาชนนั้น
เสนอมาเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ในทางเดียวกันการแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลหลักห้า การตามประเภทของเรื่องร้องเรียนของประชาชน ที่เสนอเข้ามายังเทศบาลตำบลหลัก
ห้าเพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนในการเสนอข้อมูลปัญหา
และความต้องการของประชาชน 
 5.1.3 การมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม  
ซึ่งประชาชนของเทศบาลตำบลหลักห้ามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประชุมประชาคมระดับชุมชน การประชุมประชาระดับ
ตำบลการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เป็นการประชุมที่เทศบาลตำบลหลักห้า จะชี้แจงถึง
ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริการสาธารณะ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นการพบปะพูดคุยกับระหว่างนายกเทศมนตรี
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ตำบลหลักห้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักห้า กับประชาชนทั้งหมด 41 ชุมชน รวมไปถึงการลงมติ
ความเห็นเพ่ือร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
โครงการพัฒนาเหล่านั้นมาจากแผนชุมชนที่ถูกหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลหลักห้านำไปวิเคราะห์
สำรวจตามอำนาจหน้าที่และดำเนินการจัดทำเป็นโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามประเด็นที่อยู่ในแผนชุมชน ต่อมาการประชุมประชาคมระดับตำบล เป็นการประชุมระดับตำบล 4 
ตำบลซึ่งจะประชุม ณ ห้องประชุมขวัญประชาของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยการประชุมประชาคม
ระดับตำบลยกกระบัตร ประชุมประชาคมระดับตำบลหนองบัว ประชุมประชาคมระดับตำบลหนอง
สองห้อง และประชุมประชาคมระดับตำบลโรงเข้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีมติรวมกันระดับ
ตำบลในการจัดลำดับโครงการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนจะนำ (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปประกาศใช้ในภายหลัง 
 ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการมีส่ วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้ าร่วมประชุม  
ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนนับเป็นปัจจัยสำคัญหากผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 
มีการทำงานเชิงรุกมีความสนใจความเป็นอยู่ของ “ลูกบ้าน” ส่งผลอย่างยิ่งต่อความเชื่อใจของลูกบ้าน
ที่มีต่อผู้นำชุมชน  ทำให้ในการจัดประชุมประชาคมหากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือประธาน
ชุมชนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนในพ้ืนที่ย่อสามารถที่จะรวมกลุ่มหรือนัดประชุมเพ่ือ
พูดคุยหารือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความสะดวกเรื่องเวลาของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญอย่าง
หนึ่งในการเข้าร่วมประชุม โดยการจัดประชุมในช่วงเวลาวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดประจำปี 
จำนวนของประชาชน ความหลากหลายของผู้ที่เข้าร่วม และการแสดงความเห็นของประชาชนจะเพ่ิม
มากขึ้น ทำให้การประชุมประชาคมนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่หากเป็นการประชุมที่เกิดขึ้น
ในช่วงวันทำงาน ความหลากหลายของกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมก็จะน้อยลง ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือประชาชนที่พอจะมีสละเวลามาเข้าร่วมได้ 3) การเป็นคนพ้ืนที่ มี
แนวโน้มที่จะเห็นถึงความสำคัญของการจัดประชุมประชาคมเนื่องจากเป็นคนในพ้ืนที่ ซึ่งมีความเข้าใจ
ถึงบริบท สภาพปัญหา และความต้องการในพ้ืนที่จึงมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมประชุมประชาคม  
4) ทัศนคติต่อการประชุมประชาคมประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อเทศบาลตำบลหลักห้า รวมถึงการ
มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการประชุม
ประชาคมมากขึ้น 5) ทัศนคติของประชาชนต่อเทศบาลตำบลหลักห้า ประชาชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
เทศบาลตำบลหลักห้ารวมไปถึง กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าอันเกิดจากการเป็นคนในพ้ืนที่
มักมคีวามเชื่อใจกันและกันมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการประชุมประชาคม และหมายรวมถึงกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เทศบาลตำบลหลักห้าจัดขึ้นด้วย 6) ทุนชุมชน หากชุมชนใดที่มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกัน
บ่อย ๆ ยิ่งทำให้ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นและยิ่งส่งผลเข้าร่วมประชุมประชาคมมาก
ยิ่งขึ้น 7) ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน ระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกินศักยภาพของ
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ชุมชนที่จะดำเนินการเอกง และความเข้มข้นของความต้องการของประชาชนมีแนวโน้มที่จะทำให้
ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมมากยิ่งขึ้น 8) การประสานงานที่มีประสิทธิภาพในชุมชน หากผู้นำ
ชุมชนและชุมชนมีการประสานงานกันที่มีประสิทธิภาพ นอกจากผู้นำชุมชนจะเข้าใจปัญหาในพ้ืนที่
ของตนอย่างดีแล้วก็ต้องมีความทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย ชุมชนควรมีวิธีการที่ใช้ใน
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถที่จะแจ้งปัญหาหรือความต้องการต่าง 
ๆ มายังผู้นำชุมชนเพ่ือให้ผู้นำชุมชนวิเคราะห์เบื้องต้นว่าปัญหานั้นสามารถดำเนินการแก้ไข หรือขอรับ
การสนับสนุนจากเทศบาล 
 แนวทาการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ
หรือการเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งเป็น 2 แนวทางได้แก่ 1) แนวทางที่มุ้งเน้นไปที่ประชาชน ได้แก่ 
การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มทางสังคมในชุมชนเพ่ือให้มาเป็นผู้แทนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
เพ่ือให้เข้ามาร่วมประชุมประชาคมกับเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย 2) แนวทางที่
เน้นไปที่การดำเนินงานของเทศบาล ได้แก่ 2.1) การจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มทางสังคมในชุมชนและ
เชิญหลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้นมาเข้ามาประชุมประชาคม 2.2) การพัฒนารูปแบบการประชุมประชาคมให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการกำหนดแนวทางการประชุม ขั้นตอนการประชุม และแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบโดยทั่วกัน กติกาสำหรับการประชุม และมีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานการ
ประชุมและนำรายงานการประชุมนั้นไปเผยแพร่ลงในช่องทางต่าง ๆ 2.3) การเตรียมความพร้อมให้
ประประชาชนก่อนดำเนินการประชุมประชาคมโดยการจัดส่งเอกสารวาระการประชุม รายละเอียด
โครงการต่าง ๆ ของแต่ละชุมชนให้กับผู้นำชุมชนนำไปพิจารณาร่วมกันก่อนวันประชุม 2 – 3 วัน
เพ่ือให้วันที่ประชุมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ก่อนที่จะมีมติลงความเห็นร่วมกัน  
2.4) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลหลักห้า นอกจากสื่อเชิญชวนแล้วควรมีการจัดทำสื่อที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคม ขั้นตอนการประชุมประชาคม 
เพ่ือให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย 
 5.1.4 การมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการวางแผนร่วมกัน พบว่าการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนร่วมกันแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประชุมเพ่ือนำข้อมูล สถิติ 
ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนจากหลากหลายช่องทาง และข้อมูลแผนชุมชนมาจัดทำ
เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยประชาชนที่มีส่วนร่วมจะมาจากสัดส่วนของ
ผู้แทนประชาคม และผู้นำชุมชน ซึ่งการได้มาของสัดส่วนผู้แทนประชาคมและผู้นำชุมชนจะมาจาก
นากยเทศมนตรีตำบลหลักห้ารวมกับกองวิชาการและแผนงานจะเป็นผู้กำหนดและปรับแก้ไขคำสั่ง
ของคณะกรรมการตามวาระ และจะประกาศให้ประชาชนทราบผ่านช่องต่าง ๆ ต่อไป 2) การมีส่วน



 141 

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นจาก
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณารวมกับการประชาคมระดับชุมชน
และระดับตำบลเพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปประกาศใช้และนำไปเป็นกรอบใน
การบริหารและจัดทำงบประมาณต่อไป 3) การมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นการประชุมเพ่ือนำโครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดสรรงบประมาณและนำไปสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การร่วมวางแผนจะผ่านช่องทางในฐานะของกรรมการของคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการจะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล รวมไปถึงเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน 
ข้าราชการบำนาญ เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับการวางแผนร่วมกัน ได้แก่ 1) ความสะดวกของประชาชน
ที่มาดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ มักจะเป็นผู้ที่มีความ
สะดวกหรือสามารถสละเวลาเข้าร่วมประชาชนในวันเวลาราชการ หรือวันทำการได้ 2) ทัศนคติของ
ประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ทัศนคติของประชาชนมีผลต่อการทำหน้าที่ในการดำรง
ตำแหน่งกรรมการโดยประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะสนใจทำหน้าที่ในฐานะกรรมการได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวเชื่อว่าการที่เข้ามาดำรงตแหน่งกรรมการเป็นสิ่งที่ดี
นอกจากจะได้ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยแล้วยังเป็นการติดตามการดำเนินการ
ของเทศบาลไปอีกทางหนึ่งด้วย 3) การอยู่ในพ้ืนที่ ประชาชนที่ เข้าไปมีส่วนร่วมดำรงตำแหน่ง
กรรมการหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่หรือเรียน
ว่า “คนในพ้ืนที่” โดยคนในพ้ืนที่จะเป็นกลุ่มคนที่มีความเข้าใจบริบทพ้ืนที่ของตนทำการเสนอปัญหา 
ความต้องการของประชาชนสอดคล้องหรือเข้าบริบทของพ้ืนที่นั้นดีในทางเดียวกันกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องก็กำหนดให้คนในพ้ืนที่มีสิทธิที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ 4) การมีความสัมพันธ์
อันดีกับผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักห้า หรือสมาชิกสาภเทศบาลตำบลหลักห้า และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลหลักห้าซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเนื่องจากวิธีการในการ
สรรหาหรือคัดเลือกประชาชนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งยังไม่เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างทำให้
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลบ่อยครั้ง มักเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารซึ่งส่งผลให้ในการแต่งตั้งกรรมการมักมีโอกาสสูงเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 
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 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมในระดับการวางแผน
ร่วมกัน โดยแนวทางจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานเทศบาลได้แก่ 1) การกำหนดแนวทางการประชุมให้
ชัดเจน มีการรายงานความคืบหน้าในการทำหน้าที่ของกรรมการ มีการจัดทำรายงานผลการประชุมใน
ทุกวาระและนำรายงานผลการประชุมนั้นไปรายงานผลให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 2) การเตรียม
ความพร้อมให้กับประชาชนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยการจัดทำเอกสารคู่มือการทำหน้าที่
ของของกรรมการซึ่งอาจประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการ เป็นต้น 3) การจัดระบบการสรรหา และการคัดเลือก
ประชาชนเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกประชาชนที่จะมา
ดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างจริงจัง โดยอาจนำแนวทางการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นมาปรับ  
ในการสรรหา คัดเลือก และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงมติเห็นชอบกับบุคคลนั้น ๆ ที่จะมาดำรง
ตำแหน่งกรรมการทั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงคณะกรรมการอ่ืน ๆ 4) การพัฒนารูปแบบการประชุม โดยก่อนมีการ
จัดการประชุมทางฝ่ายเลขาควรจัดทำเอกสารวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบจัดส่งไปยัง
กรรมการเพ่ือให้กรรมการได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการประชุม 2-3 วันหรือให้มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและประเด็นที่จะประชุม เพ่ือให้กรรมการได้ศึกษา พิจารณาเนื้อหาเหล่านั้นก่อนการประชุม
จริง เพ่ือให้การประชุมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการเจรจาร่วมกัน ทำให้การประชุมนั้นมี
ประสิทธิภาพ 
 5.1.5 การมีส่วนร่วมในระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า คือการที่
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะกรรมการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้าในสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถิ่น โดยประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในฐานะกรรมการ ส่วนใหญ่จะดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นประชาชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ได้แก่ 1) ความสะดวกของประชาชน นอกจากการพิจารณาในประเด็นความสามารถ 
ประสบการณ์ และการเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชนแล้ว การพิจารณาในประเด็นความสะดวก
ของประชาชนที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ถือเป็นประเด็นที่สำคัญด้วย เพราะหากประชาชนที่เข้า
มาดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องสละเวลาเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของทาง
เทศบาลตำบลหลักห้าด้วย 2) การอยู่ในพ้ืนที่โดยประชาชนในพ้ืนที่เป็นผู้ที่เข้าใจบริบทในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริงทำให้สามารถเสนอความเห็นหรือปัญหา หรือความต้องการให้อย่างชัดเจน 3) ทัศนคติของ
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ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า 
หากประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการร่วมตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
เทศบาล จะเป็นกลุ่มประชาชนที่มีแนวโน้มที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลหลักอย่างมาก โดยกลุ่มประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกเชื่อว่าหากการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าในฐานะกรรมการก็จะสามารถช่วย
ติดตามปัญหาและความต้องการของประชาชนว่าได้ถูกนำไปดำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่   
4) ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลหลักห้า ประชาชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลหลักห้า สมาชิสภาเทศบาลตำบลหลักห้า และบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลัก
ห้าสูง ประชาชนในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้าบ่อยครั้ง มีความพึง
พอใจหรือชื่นชอบผู้บริหาร นายกเทศมนตรีเป็นการส่วนตัว มีความพึงพอใจการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลหลักห้า 5) ศักยภาพของประชาชนหรือผู้แทนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็น
ปั จจั ยที่ มี ผลต่อการติ ดตามแล ะประเมินผลการดำเนิ น งานของเทศบาลตำบลหลักห้ า  
ส่วนใหญ่ประชาชนที่มาดำรงตำแหน่งกรรการจะถูกเทศบาลมองว่า เป็นบุคคลที่มีความสามารถ  
มีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นที่ยอมรับของเทศบาลตำบล
หลักห้า 
 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับแนวทางจะเน้นไปที่การ
พัฒนาการดำเนินงานของเทศบาล ได้แก่ 1) การปรับปรุงรูปแบบการประชุมโดยมีการจัดการประชุม
ในลักษณะการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า 
โดยอาจะกำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาสเพ่ือติดตามความด้าวหน้า และจัดทำสรุปผลการประชุม
เพ่ือเผยแพร่ ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 2) การจัดทำคู่มือ (Work 
Manual) สำหรับกรรมการทุกท่านเพ่ือให้คณะกรรมการทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่กรรมการ 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) การจัดระบบการคัดเลือกกรรมการที่มาจาก
ประชาชนโดยประชาชนอย่างแท้จริงโดยจัดระบบการเปิดรับสมัครให้ประชาชนได้เขามาดำรง
ตำแหน่งกรรมการ และระบบการให้ประชาชนได้ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับบุคคลที่เข้ามา
สมัครเป็นกรรมการ โดยอาจนำหลักเกณฑ์หรือวิธีการของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมาปรับใช้ 
4) การจัดการความรู้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
เทคนิค วิธีการ ไม่เพียงแต่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยั งรวมไปถึงองค์
ความรู้อ่ืน ๆ อีกด้วย 5) การประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าควร
การปรับรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ เนื้อหาที่ใช้ประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่าง ๆ ให้มีความ
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สอดคล้องกับประชาชนแต่ละกลุ่มและครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ 6) การส่งเสริมและพัฒนากรรมการให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับบาทบาทหน้าที่ของกรรมการ  

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการวิจัยที่ค้นพบเกี่ยวกับระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้อถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ผู้วิจัย
ของอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลัก
ห้า พบว่า การมีส่วนร่วมในกาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 5 ระดับได้แก่  การมีส่วนร่วมระดับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟัง
ความเห็นจากประชาชน การมีส่วนร่วมระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วม
ระดับการวางแผนร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและ
ประเมินผล 

การมีส่วนร่วมระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากการให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าใน
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล ช่องทางในการเสนอความเห็นหรือปัญหาของ
ประชาชน แนวการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศ
การใช้แผนการดำเนินงาน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับรู้
ข้าวมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลหลักห้า เฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลหลัก
ห้า รวมถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า 

การมีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน พบว่า ช่องทางในการรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนมีหลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แต่ช่องทางที่ความเห็นหรือ
ปัญหาของประชาชนถูกนำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะผ่านช่องทางแผนชุมชน เนื่องจากแผน
ชุมชนเป็นแผนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การกำหนดประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชนเอง
โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน รวมถึงเทศบาลตำบลหลักห้าโดยกองสวัสดิการ บูรณาการร่วมกัน
เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหลักห้าจัดทำแผนชุมชน ซึ่งจะมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
จากมากไปน้อย และลักษณะของปัญหาจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ปัญหาหรือความต้องการที่
ชุมชนสามารถดำนเนินเองได้ ชุมชนก็จะดำเนินการแก้ไขหรือพัฒนาในประเด็นเหล่านั้นเอง แต่หากเป็น
ปัญหาหรือความต้องการที่จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนก็จะจัดทำเป็นโครงการเพ่ือเสนอต่อเทศบาล
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ตำบลหลักห้า เพ่ือให้หน่วยงานในเทศบาลตำบลหลักห้านำปัญหาหรือโครงการเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพ่ือ
นำไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 การมีส่วนร่วมระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมดังกล่าวมีช่องทาง
ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนได้ 2 ช่องทางได้แก่ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และการประชาคม
ระดับตำบล ซึ่งประชาชนจะได้ร่วมตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งประชาชนจะได้พูดคุย แลกเปลี่ยนและเจรจราร่วมกันเพ่ือหามติของ
ที่ประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การมีส่วนร่วมระดับการวางแผนร่วมกัน ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะกรรมการได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดทำแผนการดำนเนิน ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะเป็นผู้ที่เป็นอดีตข้าราชการ 
ผู้นำชุมชน ผู้นำหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลัก
ห้า และจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชน  

 การมีส่วนร่วมในระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและประเมินผล พบว่า
ประชาชนที่เข้าร่วมจะเป็นเพียงตัวแทนเชกเช่นเดียวกันกับระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน 
โดยจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมา
จากผู้แทนประชาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อดีตข้าราชการ หรือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน โดยเข้า
มาทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์และออฟไลน์ของเทศบาลตำบลหลักห้า 

5.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะ
เป็น พหุปัจจัย คือมีปัจจัยหลากหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ส่งเสริมกัน ปัจจัยใดเพียง
ปัจจัยเดียวไม่อาจจะอธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ แต่ต้องอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยนำมาอธิบาย
ร่วมกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ปัจจัยภายใน
ชุมชน และปัจจัยภายนอกชุมชน 

 5.2.2.1) ปัจจัยภายในชุมชนได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำชุมชน ศักยภาพของ
ประชาชน ความสะดวกของประชาชน ทัศนคติของประชาชน การเป็นคนในพ้ืนที่ และระดับความ
เข้มข้นของความต้องการและรุนแรงของปัญหา มีรายละเอียดดังนี้ 

 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำชุมชน (เช่น กำนัน ผู้ ใหญ่บ้ าน ปรานชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนประชาคม เป็นต้น) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับการ
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ปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมและ
เสนอความเห็นทั้งการเสนอปัญหาหรือความต้องการมากจาก เกิดจากชุมชนนั้นผู้นำชุมชนที่มีภาวะผู้นำ
สูง โดยเฉพาะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลที่คอยนำประเด็นปัญหาหรือความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่จุดประเด็นให้กับชุมชนเพ่ือพูดคุย แลกเปลี่ยน และเจรจาหารือกันจนตก
ผลึกประเด็นนั้นและประเด็นเหล่านั้นไปพูดคุยหรือเจาจราหารือกันในที่ประชุมประชาคมทั้งระดับ
หมู่บ้านและชุมชนอีกทีหนึ่งเพ่ือจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือดูว่าประเด็นต่าง ๆ 
เหล่านั้นชุมชนสามารถดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองได้หรือไม่หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะนำไปเสนอ
เทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือบรรจุโครงการพัฒนาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ 
พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม และคณะ (2565) ได้ศึกษาการสร้างกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนชุมชนเพ่ือส่งเสริมสินค้าพ้ืนถิ่น กรณีศึกษาพ้ืนที่ตำบลกุดกว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า ผู้นำชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเนื่องหากผู้นำชุมชนมีภาวะ
ผู้นำสูง ผู้นำชุมชนจำเป็นผู้ที่จุดประการความคิด และเป็นผู้นำที่จะริเริ่มกิจกรรมในเกิดขึ้นในชุมชน อีก
ทั้งเป้นผู้ขับเคลื่อนให้กิจกรรมของชุมชนเกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนที่มีภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงจะทำให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งและร่วมมือกันอย่างยั่งยืน (พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม และ
คณะ, 2565 : 168 - 188) 

 ศักยภาพของประชาชน ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหลักห้า โดยเฉพาะในตำแหน่งของกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลัก
ห้า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ส่วนใหญ่จะเป็นอดีตข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้นำชุมชน หรือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และมีความสัมพันธ์อันดี
กับผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักห้า และเจ้าหน้าที่ โดยบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นตัวแทนของประชาชน
เข้ามาทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการดำเนินงาน รวมไปถึงร่วมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ วิลัยจิตร 
เสนาราช และคณะ (2560) ได้การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แกช่วงอายุพบว่าประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับการ
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาโดยเฉพาะในด้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าประชาชนที่จบการศึกษาระดับอ่ืน ๆ เนื่องจาก ประชาชนที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งถึงความสำคัญของการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเข้าใจถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาและเข้าในบริบทของชุมชน
มากกว่า ทำให้มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าระดับการศึกษาอ่ืน (วิลัย
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จิตร เสนาราช และคณะ, 2560) และสอดคล้องกับการศึกษาของ ไตรรัตน์ กอใหญ่, จักรวาล สุขไมตรี 
และกีรติวรรณ กัลยาณมิตร (2563) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในกาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาในระดับสูงมีลักษณะของการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสูงกว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาที่ต่ำกว่า เนื่องจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าเป็นผู้ที่ได้ความน่าเชื่อถือ และความ
ศรัทธาจากคนในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่ามีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก กล้าตัดสินใจที่จะแสดงความเห็นหรือเจตนารมณ์ของตนในการร่วมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาน้อย ทั้งนี้การศึกษาได้ชี้ให้เห็นประเด็นเพ่ิมเติม โดย
ชี้ให้เห็นว่าหากประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาพ้ืนที่ได้ตรงจุดตรง
เป้าหมายของประชาชนได้มากขึ้น และเมื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดยังสามารถทำให้ลดค่าใช้จ่าย 
ลดงบประมาณ หรือลดการสูญเสียเวลา และลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และทำให้
ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองพัฒนาทัศนคติในการมองภาพร่วมและเห็นแก่
ประโยชน์ของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น (ไตรรัตน์ กอใหญ่ , จักรวาล สุขไมตรี และกีรติวรรณ กัลยาณมิตร, 
2563) 

 ความสะดวกของประชาชนนับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จาการศึกษาพบว่า การประชุมประชาคมระดับชุมชน หรือประชุมประชาคมระดับตำบล และ
การดำรงตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ ในองค์กรที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ประชาชน
เหล่านั้นจะเป็นผู้ที่มีอาชีพหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งสามารถสละเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพที่อยู่ใน
พ้ืนที่ ซึ่งทำให้ในการจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนและตำบลบางครั้งยังขาดความหลากหลายของกลุ่ม
ต่าง ๆ กลุ่มแรงงาน หรือกลุ่มเยาวชนยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากนัก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของ เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ (2552) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
พบว่า ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีความสะดวก
เรื่อวเวลา คือมีเวลาว่างเพียงพอที่จะร่วมกิจกรรมกับเทศบาล  

 ซึ่งหากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลก็จะต้องเสียสละเวลาของตนเองเพ่ือไปเข้า
ร่วม หากเป็นประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่เช่น การเป็นพนักงานเงินเดือน การทำงานกับ
องค์กรหรือหน่วยงาน ก็อาจะไม่สะดวกเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล (เอกลักษณ์ อุปริรัตน์, 2552 : 
325) 
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 ทัศนคติของประชาชน เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติของประชาชนเชิงบวกทั้งต่อเทศบาล
ตำบลหลักห้า ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า ตลอดจนกิจกรรมของเทศบาลตำบล
หลักห้า มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ธนกฤต โพธิ์เงิน (2563) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ ทัศนคติของ
ประชาชนที่มองว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งหากประชาชนในพ้ืนที่ “ไม่ให้ความสำคัญ คิด
ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของตนเอง การเบื่อหน่ายในการเข้าประชุม เนื่องจากมองว่าการแก้ไข
ปัญหาไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เกิดความแตกแยกทางความคิด มีการแบ่งกลุ่ม การเล่นพรรค
เล่นพวก ไม่ได้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมหรือการจัดประชุมประชาคมที่ไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน” จะทำให้ประชาชนไม่อยากเข้าไปตัดสินใจ ไม่ร่วมคิด ไม่ร่วมปฏิบัติ 
ซึ่งอาจทำให้การบริหารงานของท้องถิ่นอาจไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้ (ธนกฤต โพธิ์เงิน, 2563) 

 การเป็นคนในพ้ืนที่ ประชาชนที่อาศัยหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่มาระยะเวลานานมักมี
แนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสูง เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นผู้ที่เข้าใจ
บริบทในพ้ืนที่อย่างแท้จริงทำให้สามารถเสนอความเห็นหรือปัญหา หรือความต้องการให้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องการศึกษาของ เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ (2552) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าปัจจัยของประชาชนที่เป็นคนในพ้ืนที่ การที่มีทะเบียน
บ้านอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลในฐานะคนให้พื้นที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว
กับเทศบาลมากกว่าประชาชนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่หรือไม่ได้มีทะเบียนบ้าน (เอกลักษณ์ อุปริรัตน์, 2552 : 
317 - 337) 

 ระดับความเข้มข้นของความต้องการและรุนแรงของปัญหา เป็นปัจจัยที่ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพํฒนาท้องถิ่น ซึ่งหากปัญหาใดหรือความต้องการใดที่ประชาชนเห็นว่าส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประชาชนอย่างเห็นได้ชัด จะทำให้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยชัดแจ้ง อันเนื่องมากจากประชาชนเดือดร้อน หรือมีความต้องการที่จะ
พัฒนาพ้ืนที่ของตน ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของเอกลักษณ์ อุปริรัตน์ (2552) พบว่า ประชาชนมีแนวโน้ม
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น หากบริการสาธาณะนั้นส่งผลโดยตรงต่อ
ประชาชน หรือกระทบวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้ประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะ
กระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ อันส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน (เอกลักษณ์ อุปริรัตน์, 2552 : 317 - 
337)  
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 5.2.2.2 ปัจจัยภายนอกชุมชนได้แก่ การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า 
กฎหมายและหนังสือสั่งการประทรวงมหาดไทย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล  

 การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นปัจจัยสำคัญหรือเป้นจุดเริ่มต้นในการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ไม่เพียงแต่ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ยังรวมไปถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
เทศบาลตำบลหลักห้า โดยการประชาสัมพันธ์เป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งเป็นระดับการมีส่วนร่วมระดับพ้ืนฐาน หากประชาชนมีข้อมูลหรือรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายย่อมส่งผลให้ประชาชนเกิดการพูดคุย เกิดการเจรจาขึ้นในชุมชน นำไปสู่การติดตาม
ตรวจสอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการกิจกรรมของเทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ิมสู่งขึ้น จากการศึกษาพบว่า
โดยกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนส่วนใหญ่จะผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ 
และเฟสบุ๊คเป็นหลักอาจะเนื่องด้วยเป็นช่องทางที่มีความสะดวกต่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ แต่หากพิจารณาถึงกระบวนการประชาสัมพันธ์
พบว่า กระบวนการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังประสบ
กับปัญหาได้แก่ การขาดการวางแผนประชาสัมพันธ์ เนื้อหาที่ใช้ประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ
สรุปหรือชี้นำประเด้นให้ประชาชนทราบ รูปแบบของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์นั้นเข้าถึงได้ยากส่วนใหญ่เป็น
การประชาสัมพันธ์ กฎหมายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้ประชาชนขาดความสนใจ จากข้อค้พบดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาของ สมัคร
สมร ภักดีเทวา, อภิญญา อิงาจ และเอกนฤน บางท่าไม้ (2564) ได้ศึกษาการวิเคราะห์การรับรู้ของ
ประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศเพ่ือกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามการรับรู้ของประชาชน ผล
การศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1) การระบุปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ประชาชนในรับทราบ (Defining the problem) 2) 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์ (Planning and programming) 3) การปฏิบัติการด้านการสื่อสารและ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ (Taking action and communication) โดยนำประเด็นที่กำหนดไว้ใน
ขั้นตอนแรกนำมาสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ผ่านช่องทาง ๆ ต่างที่กำหนดไว้ตาม
แผนการประชาสัมพันธ์ 4) การประเมินผลและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการไปนั้นสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้ รับทราบหรือไม่ โดย (สมัครสมร ภักดีเทวา, อภิญญา อิงาจ และเอกนฤน บางท่าไม้, 
2564) 

 ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการประทรวงมหาดไทย เป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 
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2562 และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และหลักกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลักห้าได้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยและแนวคิดดังกล่าว
มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้โครงการพัฒนาที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมาจาก ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่อยู่ในแผนชุมชน สาเหตุต่อมาชุมชนมีผู้นำชุมชน
ที่มีภาวะผู้นำสูง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน คณะกรรมการชุมชน และประธานชุมชนมีความสนใจความ
เป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้าน มีการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในทางเดียวกันเทศบาลตำบล
หลักห้าที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนตลอดมา ผู้นำชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่ง
ส่งผลให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลหลักห้าจึงนำปัญหาและความ
ต้องการเหล่านั้นมาดำเนินการสำรวจความเป็นไปได้ ความรุนแรงของปัญหา และรวมถึงงบประมาณของ
เทศบาลตำบลหลักห้าเพ่ือจัดทำโครงการพัฒนาสำหรับแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเหล่านั้น นำไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ในจะมีการจัดลำดับความสำคัญของความ
รุนแรงหรือความต้องการของประชาชนในช่วงของการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้าอีกด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เทศบาลตำบลหลักห้านำปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนจากแผนชุมชนมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกตัญญู แก้วหานาม และพิมพ์ลิขิต แก้วหานาม (2562) เรื่อง พัฒนาการ
การขับเคลื่อนแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในบรทประเทศไทย พบว่า กระบวนการจัดทำแผนพัฒา
ท้องถิ่นตามหลักการและแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน โดย
ขั้นตอนระยะเริ่มต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กร
ปกครงส่วนท้องถิ่นจะต้องนำแผนชุมชนเข้าร่วมวิเคราะห์ศักยภาพ การรวบรวมข้อมูล และปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ ในทางเดียวกันนอกจากการนำหลักการและแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้
นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใช้กับประชาชนและชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในทุกมิติ เช่น การร่วมคิดร่วมทำ การร่วมแสดงความเห็น การร่วมติดตามและตรวจสอบ การ
ร่วมรับผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (กตัญญู แก้วหานาม และพิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, 2562: 93 - 110) 

5.2.3 จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดในแต่ละระดับโดยเรียบลำดับจากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุดมีดังนี้ 

จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีจำนวนมากที่สุดในระดับการมีส่วนร่วมเนื่องจาก ไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มใด พื้นที่ใด ก็
สามารถที่จะเข้าไปรับข้อมูลได้จากช่องทางต่าง ๆ ได้ ประกอบกับเทศบาลตำบลหลักห้าดำเนินการ
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ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งนี้ใน
เรื่องของรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม เข้าใจง่าย สอดคล้องกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมระดับการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนน้อยกว่าระดับการมี
ส่วนร่วมแบบรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นหรือปัญหาของประชาชนที่เสนอ แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ 1) ด้านระบบสาธารณูปโภค ถนน/การขนส่ง ถนนลูกรัง ถนนทรุด รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง
หมู่บ้าน ใช้เรือในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะพานทางเท้าไม่เพียงพอ ท่อระบายน้ำไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ ระบบไฟฟ้า น้ำแห้ง/น้ำเค็ม ระบบน้ำประปา น้ำดื่ม น้ำใช้ไม่เพียงพอ 2) ด้านสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม สารปนเปื้อนในอาหาร ชุมชนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โรค
ไข้เลือดออก โรคอ้วน ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 3) ด้านเศรษฐกิจ ภาคเกษตรต้นทุนการผลิตสูง
ราคาผลผลิตกต่ำ ยากจน  รายได้น้อย ปัญหาหนี้สิน 4) ด้านสังคม เด็กแว้นรวมกลุ่มมั่วสุม  ไม่เรียน
หนังสือ ติดยาเสพติด ประชาชนติดการพนันชุมชนขาดความสามัคคี ประชาชนขาดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแบบโบราณกำลังเลือนหายไป 5) ด้านการศึกษาศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณี และการศึกษา สาเหตุที่ทำให้จำนวนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมจะขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของปัญหาและระดับความเข้มข้นของความต้องการนั้น ๆ ที่แต่ละชุมชนก็มีความแตกต่าง
กันหรือแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกันทำให้บางครอบครัวหรือบางชุมชนเสนอความเห็นต่างกัน 
หรือไม่ก็ไม่เสนอความเห็น หรือการให้ผู้นพชุมชนนำความเห็นเหล่านั้นไปเสนอกับเทศบาลต่อไป จึงทำ
ให้จำนวนประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นน้อยกว่าระดับการมีส่วนร่วมในการรับฟัง
ข้อมูลข่าวสาร 

จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุมมีจำนวนที่น้อยกว่า
ประชาชนที่มาเสนอความเห็น เนื่องจาก 1) ความสะดวกเรื่องเวลาประชาชนต้องสละเวลาเพ่ือมาเข้าร่วม
ประชุมซึ่งส่วนใหญ่จะกลุ่มที่มีอาชีพอยู่ในพ้ืนที่ กลุ่มสูงอายุ หรือเป็นกลุ่มที่สามารถสละเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมได้ 2) ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนเป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประชาชนให้การ
ยอมรับจึงทำให้กลุ่มเหล่านั้นต้องนำประเด็นความเห็นหรือปัญหาเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือเป้นตัวแทนเสนอ
ปัญหาเหล่านั้นให้ได้รับการแก้ไข ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน
น้อยกว่าประชาชนที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล 

จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมระดับการวางแผนร่วมกันมีจำนวนด้วยช่องทางของการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนคือการเข้าไปดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการมีจำนวนน้อยกว่าประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชุมเนื่องจาก ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเสียสละทั้งเวลาส่วนตัว เสียสละแรงกาย เสียงล
สะทรัพย์สินบางส่วน เพ่ือมาทำหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะในบางกลัวตัวแทนเหล่านั้นต้องลงพ้ืนที่ไปกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลหลักห้า เพ่ือไปสำรวจ
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พ้ืนที่ปัญหาหรือความต้องการของประชาชน และนำมาจัดทำเป็นโครงการพัฒนาบรรจุลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในทางเดียวกัน ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของกรรมการอาจจะกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวัน ด้วย
การประชุมที่ต้องการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภาพรวม ทำให้ประชาชนที่
เข้ามาเป็นกรรมการนอกจากจะต้องอาศัยบุคคลที่มีประสบการณ์ มีศักยภาพและมีเวลาแล้วยังต้องมี
ทัศนคติที่เห็นแกประโยชน์ส่วนร่วมอีกด้วย 

จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและประเมินผล 
มีจำนวนที่น้อยกว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันเนื่องจากเป็นประชาชนที่ต้องทำหน้าที่เป็น
เสมือนผู้ตรวจสอบตลอดห่วงระยะเวลาของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับเทศบาล
ตำบลหลักห้ามีจำนวนชุมชนที่อยู่ในเขตปกครอง 41 ชุมชน ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเสียสละเวลา และต้องมีการทำงานเชิงรุก
รวมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าในการตรวจสอบติดตามโครงการพัฒนาตามแผนการ
ดำเนินงานทั้ง 41 ชุมชนและนำผลการดำเนินงานมาจัดทำเป็นรายงานผลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า ทำให้ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นกรรมการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นอดีตข้าราชการ อดีตผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน หรือเป็นผู้ที่ศักยภาพมีความรู้ความ
เข้าใจในการติดตามและประเมินผล 

5.2.4. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยแนวทางจะมุ้งเน้นไปที่การปรับปรุง หรือพัฒนาระบบการจัดการของเทศบาลตำบลหลักห้า
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีแนว
ทางการส่งเสริมและสนับสนุนดังต่อไปนี้ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับรู้ของประชาชน โดยการพัฒนากลไกการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้าโดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน 
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนในพ้ืนที่  กองวิชาการและแผนงานได้ปิดประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า เว็ปไซต์ 
(https://lakha-munic.go.th/public/) Facebook ป้ายประกาศตามชุมชนต่าง ๆ ทั้งหมด 41 ชุมชน 
ซึ่งกล่าวได้ว่าการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเพียงการประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 21 แต่ไม่ได้มุ่งหวังหรือมุ่งเป้าที่จะสร้างการรับรู้ (Awareness) ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของการพัฒนา โครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลดจนกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุษบา สธีธร และคณะ (2548) การ
ประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องมีการประเมินสถาการณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานก่อนว่าเพ่ือให้ทราบว่า
ขณะนี้องค์กรหรือหน่วยงานเราต้องการจะสื่ อสารอะไรให้กับประชาชน ประชาชนต้องการรู้อะไร 
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หลังจากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการในการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหาหรือ
ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ประชาชนในรับทราบ (Defining the problem) 2) การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ (Planning and programming) 3) การปฏิบัติการด้านการสื่อสารและดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ (Taking action and communication) โดยนำประเด็นที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรกนำมา
สื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ผ่ านช่องทาง ๆ ต่างที่ กำหนดไว้ตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์ 4) การประเมินผลและปรับปรุงการประชาสั มพันธ์ เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการไปนั้นสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้ รับทราบหรือไม่ (บุษบา สธีธร และคณะ , 2548) และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สมัครสมร ภักดีเทวา, อภิญญา อิงาจ และเอกนฤน บางท่าไม้ (2564) ได้ศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อ
การปฏิรูปประเทศ พบว่า การสร้างการรับรู้ของประชาชน 1) การสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) นำกฎหมายดังกล่าวมาจัดเรียงเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ เข้าใจง่าย โดย
นำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับหากกฎหมายนั้นได้บังคับใช้ 3) การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ทั้งในเชิงลึก
และกว้าง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ออนไลน์ ออฟไลน์ (สมัครสมร ภักดีเทวา, อภิญญา อิงาจ และเอกนฤน 
บางท่าไม,้ 2564) 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น ในช่องทางของแผนชุมชน
ให้มากยิ่งขึ้นนอกจากแผนชุมชนจะเป็นช่องทางในการนำปัญหาและความต้องการของชุมชนไปสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนยังทำให้ชุมชนได้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน เจรจาร่วมกัน มีการตัดสินใจ
ร่วมกันระหว่างประชาชนในชุมชน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีความสามัคคีกันมายิ่งขึ้น ชุมชนเกิดความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี, นพพร จันทรนำชู และนรินทร์ สังข์รักษา 
(2559) ได้ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจให้กับชุมชนเพ่ือการจัดทำแผนชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในกับชุมชนเพ่ือการจัดทำแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพควรมีกร
ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้น 6 กิจกรรมดังนี้ 1) การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการ
จัดทำแผนชุมชน เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวคิดและความสำคัญของแผนชุมชนให้กับชาวบ้านใน
ชุมชน ด้วยเครื่องมือสื่อสาธารณะ 2) การสรรหาบุคคลเข้ามาร่วมทีมในการจัดทำแผนชุมชน การสรรหา
บุคคล ชาวบ้าน หรือผู้นำชุมชนที่มีความพร้อมมีความสนใจและมีภาวะผู้นำที่พร้อมจะนำชุมชน จัดทำ
แผนชุมชน 3) การสร้างความตั้งใจหรือสร้างความมุ่งมั่นให้กับชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนการนำ
ชาวบ้านหรือทีมที่จัดทำแผนชุมชนไปศึกษาดูงาน หรือดูตัวอย่างของชุมชนที่ประสบความสำรเจหรือ
จัดทำแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งถอดบทเรียนร่วมกัน และแลกเปลี่ยนร่วมกันในการจัดทำ
แผนชุมชน4) การจัดตั้งทีมแผนชุมชน เป็นการจัดตั้งทีมงาน กำหนดเป้าหมายทั้งเชิงการพัฒนา 
เป้าหมายในการจัดทำแผนชุมชน โดยให้ชุมชนได้ร่วมกันสร้างทีมชุมชนขึ้นมา อีกทั้งสร้างกิจกรรมเพ่ือทำ
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ความเข้าใจร่วมกันที่เกี่ยวกับแผนชุมชน 5) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับแผนชุมชน 
หลังจากที่ได้ศึกษาดูงานตัวอย่างการจัดทำแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งถอดบทเรียน ทีมทำแผน
ชุมชนจะเป็นทีมหรือกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนประเด็นในชุมชนทั้งประเด็นปัญหา ความต้องการต่าง ๆ 
ของชุมชนนำมาพูดคุย เจรจากันในชุมชนเพ่ือตกผลึกประเด็นที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนในอนาคตผ่านการจัดทำแผนชุมชนร่วมกัน ซึ่งทักษะสำคัญประการ
หนึ่งของทีมทักษะในการสื่อสาร หมายรวมไปถึงการสื่อสารผ่านการพูดคุย ช่องทางประชาสัมพันธ์ และ
การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในชุมชนอีกด้วย 6) การส่งเสริมความภาคภูมิใจให้แกทีมที่จัดทำ
แผนชุมชน ในฐานหน่วยงานรัฐได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมในเชิงบทบาทของกลุ่ม
ชุมชน บทบาทนี้หมายรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงนโยบายของท้องถิ่น กระบวนการจัดทำแผน
ท้องถิ่น การนำแผนชุมชนไปสู่แผนท้องถิ่น ไปจนถึงการปฏิบัติ กระบวนการติดตามประเมินผลแผนหรือ
โครงการที่มาจากแผนชุมชน เพ่ือให้กลุ่มนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระดับการปรึกษาหารือหรือการเข้าร่วมประชุม การ
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบลเป็นช่องทางหลักท่ีให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลหลักห้าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เนื่องด้วยปัจจัยความสะดวกของแต่
ละครัวเรือน การประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมนั้นขาดความ
หลากหลายของกลุ่มทางสังคม ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้สามารถสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันน
ธรรมดา ในทางเดียวกันโครงการพัฒนาส่วนใหญ่มาจากผู้นำชุมชนนั้นเป็นผู้เสนอถึงแม้ว่าในแต่ละ
หมู่บ้านจะมีการจัดประชุมภายในชุมชนแล้วนั้น แต่ในการประชุมประชาคมของเทศบาลประชาชนที่เข้า
มาประชุมอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลจึงทำให้การลงมติความเห็นอาจเป็นไปตามความเห็นของผู้นำชุมชน 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าว เทศบาลตำบลหลักห้าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประชุมประชาคม ดังนี้ การปรับระยะเวลาในการจัดประชุมโดยกำหนดวันที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน
สามารถสละเวลาหรือมีความสะดวกเพียงพอที่จะเข้าร่วมประชุม โดยอาจประสานกับผุ้นำชุมชนกำหนด
เป็นตารางการประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกัน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วม มีความ
หลากหลายของกลุ่มทางสังคม ประการต่อมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ของชุมชนของก่อนดำเนินการประชุมประชาคมทั้งระดับตำบลและหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้นำ
ประเด็นปัญหาหรือความต้องการของตนไปพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นในชุมชนเพ่ือทบทวนและ
จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของชุมชนที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก จันทร์โสดา และคณะ (2563) ได้ศึกษาการประชุมหมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพ่ือความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า การประชุมประชาคมที่มี
ประสิทธิภาพประกอบด้วย ประชาชนควรรับทราบข้อมูลโครงการพัฒนาก่อนการตัดสินใจลงมติเพ่ือ
เลือกโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปพูดคุย แลกเปลี่ยน และพิจารณากันในชุมชนก่อน
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ตัดสินใจร่วมกัน และการลงมติเลือกโครงการไม่ควรเป็นวันเดียวกันกับวันที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลนั้น 
ซึ่งเรียนกระบวนการนี้ว่า การประชุมประชาคมเชิงลึก (สมนึก จันทร์โสดา, และคณะ, 2563 : 4671 - 
4685) 

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระดับการวางแผนร่วมกัน สำหรับช่องทางที่ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านช่องทางในการดำรงตำแหน่งกรรมการของ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักห้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลหลักห้า โดยมีแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนร่วมกัน 
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือผู้แทนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ 
เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชนหรือตำบล หรือเป็นที่ยอมรับของเทศบาล
ตำบลหลักห้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนที่ที่ทำอาชีพ หรือดำรงตำแหน่งกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านซึ่ง
สามารถสละเวลาเข้าร่วมประชุมกับกรรมการได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พชร สาตร์เงิน (2561) 
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแคจังหวัด
ลพบุรี พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนร่วมกันมีแนวทางดังนี้ 1) การ
ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะไม่เพียงแต่กรรมการหรือผู้แทนประชาชนแต่ยังรวมไปถึงประชาชนในชุมชนอีก
ด้วย 2) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการของคณะกรรมการต่าง ๆ 3) การประพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เชิญชวนให้ประชาชน
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ (พชร สาตร์เงิน, 2561 : 189-200) 

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบและ
ประเมินผลด้วยข้อจำกัดตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดสัดส่วนของกรรมการที่มาจาก
ผู้แทนประชาคมหรือประชาชนทำให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับการรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน 
แบ่งออกเป็น 2 แนวทางได้แก่ 1) การส่งเสริมและพัฒนาตัวบุคคลของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การนำกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำคู่มือประกอบการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการซึ่งประกอบด้วย 
อำนาจหน้าที่ของกรรมการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มาตรฐานขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการ
วางแผน และการติดตามประเมินผล การพากรรมการไปศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่มีวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเลิศ เป็นต้น 2) การ
ปรับปรุงกระบวนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วิธีการติดตามและ
ประเมินผลไปจนถึงการประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามนั้นให้กับประชาชนทุกชุมชนได้รับทราบ 
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เช่น การจัดทำระบบรายงานแสดงสถานะแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (Track system) ในรูปแบบของ
แพลตฟอร์ม ผ่านช่องทางออนไลน์หรือสมาร์ทโฟน การจัดทำระบบแสดงสถานโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
(Dashboard) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ (2552) พบว่า แนวทางใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริม
ระบบการตรวจสอบการดำเนินงานของท้องถิ่นโดยให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น การ
ปรับปรุงระบบการทำงานของคณะกรรมการ การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายนอกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการติดตามและประเมินผล (เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ , 
2552 : 331) 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ควรเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ โดยต้องมี
การประเมินสถาการณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานก่อนว่าเพ่ือให้ทราบว่าขณะนี้องค์กรหรือหน่วยงาน
เราต้องการจะสื่อสารอะไรให้กับประชาชน ประชาชนต้องการรู้อะไร หลังจากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์
หรือวิธีการในการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การระบุปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้
ประชาชนในรับทราบ (Defining the problem) การวางแผนการประชาสัมพันธ์ (Planning and 
programming) การปฏิบัติการด้านการสื่อสารและดำเนินการประชาสัมพันธ์  (Taking action and 
communication) โดยนำประเด็นที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรกนำมาสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแผน
ที่กำหนดไว้ ผ่านช่องทาง ๆ ต่างที่กำหนดไว้ตามแผนการประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลและ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการไปนั้น
สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือประเดน็ที่ต้องการจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบหรือไม่  
 2) ควรสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายให้มีความเข้าใจง่าย โดยดำเนินการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องี่
ต้องการจะสื่อสาร นำกฎหมายดังกล่าวมาจัดเรียงเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ เข้าใจง่าย โดยนำเสนอ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับหากกฎหมายนั้นได้บังคับใช้ และใช้ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ทั้งในเชิงลึก
และกว้าง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ออนไลน์ ออฟไลน์ 
 3) ควรมีการพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าของเทศบาลตำบลหลักห้าให้มีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินการ และการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเบื้องต้น โดยการทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
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Plan) โดยนำเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการพัฒนา นำมากำหนดประเด็น
พัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ/คุณลักษณะที่จำเป็น ให้กับบุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ  
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า และกำหนดกลไกการ
ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4) ควรมีการพัฒนาช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น 
เช่น การจัดทำระบบติดตามการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (Tracking system) การจัดทำแพลตฟอร์ม
ร้องเรียนออนไลน์ การจัดทำศูนย์แสดงรายงานผลกดำเนินงานในลักษณะ (Dashborad) เพ่ือให้
ประชาชนได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นต้น 

 ข้อเสอนแนะเชิงวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่มีการศึกษาในประเด็นนี้ โดยอาจจะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
อ่ืน เช่น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป 
 2) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยศึกษาความแตกต่างของบริบท เช่น สภาพสังคม สภาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่
แตกต่างกันโดยนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันเพ่ือให้ทราบว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องนั้นมีความ
แตกต่างหรือความเหมือนกันอย่างไรเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อไป 
  3) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันออกไปเช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนการศึกษา เป็นต้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดมากขึ้นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันวางแผนประเภทต่าง ๆ   
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