การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561)
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
PARTICIPATION OF COMMUNITY LEADERS IN MAKING THE LOCAL
DEVELOPMENT 3 YEAR PLAN (2016-2018) OF PALNGYAO SUB-DISTRICT
MUNICIPALITY, PLANGYAO DIATRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE

นิตยา จันณรงค์

มหาวิทยาลัยบูรพา
2560

การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561)
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิตยา จันณรงค์

งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2560
ลิขสิ ทธิ์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

PARTICIPATION OF COMMUNITY LEADERS IN MAKING THE LOCAL
DEVELOPMENT 3 YEAR PLAN (2016-2018) OF PALNGYAO SUB-DISTRICT
MUNICIPALITY, PLANGYAO DIATRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE

NITTAYA CHUNNARONG

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
IN PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION
BURAPHA UNIVERSITY
2017
COPYRIGHT OF BURAPHA UNIVERSITY

คณะกรรมการควบคุมงานนิ พนธ์และคณะกรรมการสอบงานนิ พนธ์ได้พิจารณางาน
นิพนธ์ของ นิ ตยา จันณรงค์ ฉบับนี้ แล้ว เห็นสมควรรับเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้
คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(อาจารย์ ดร. กฤษฎา นันทเพ็ชร)
คณะกรรมการสอบงานนิพนธ์
ประธาน
(อาจารย์ ดร. อุษณากร ทาวะรมย์)
กรรมการ
(อาจารย์ ดร. กฤษฎา นันทเพ็ชร)
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต)
วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิ จอนุ มตั ิให้รับงานนิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา
ตามหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต กลุ่ ม วิชาการจัดการภาครั ฐและภาคเอกชน ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีวทิ ยาลัยการ
บริ หารรัฐกิจ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว)
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ง
บทค ัดย่ อภาษาไทย

59930009:
คาสาคัญ:

กลุ่มวิชา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน; รป.ม. (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน)
การมีส่วนร่ วม/ แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี

นิตยา จันณรงค์: การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559พ.ศ. 2561) เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (PARTICIPATION OF COMMUNITY
LEADERS IN MAKING THE LOCAL DEVELOPMENT 3 YEAR PLAN (2016-2018) OF PALNGYAO
SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, PLANGYAO DIATRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE)
คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์: กฤษฎา นันทเพ็ชร ปี พ.ศ. 2560
การวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
(พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว และเพื่อ
เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาวจาแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตาแหน่งในชุมชน ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 130 คน และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ Independent t-test ในกรณี การเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวแปรที่
มีค่าสองค่า และใช้สถิติ F-test (One-way Analysis of Variance) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจยั พบว่า ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 84 คน มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษา
อยูใ่ นระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีรายได้ ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และมีตาแหน่งใน
ชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน มากที่สุด จานวน 70 คน การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลแปลงยาว โดยภาพรวมมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า มีส่วนร่ วมด้านการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
และด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นอันดับสุดท้าย และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แต่ผนู ้ าชุมชนที่มีเพศ อายุ รายได้ สถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน

จ
บทค ัดย่ อภาษาอ ังก ฤษ

59930009:

CONCENTRATION: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT; M.P.A. (PUBLIC
AND PRIVATE MANAGEMENT)
KEYWORDS:
PARTICIPATION A THREE YEAR PLAN OF LOCAL DEVELOPMENT
NITTAYA CHUNNARONG: PARTICIPATION OF COMMUNITY LEADERS IN MAKING
THE LOCAL DEVELOPMENT 3 YEAR PLAN (2016-2018) OF PALNGYAO SUB-DISTRICT
MUNICIPALITY, PLANGYAO DIATRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE. ADVISORY COMMITTEE:
KRISDA NANTAPETCH 2017
This study reports on community leaders’ participation in making the three year plan
(2016-2018) of the local development in Plangyao district, Chachoengsao province. The purpose of this study is
to investigate the participation of the community leaders in making the three year plan for the local
development. Also, it investigates whether gender, age, status, educational background, career and salary of the
community leaders had an effect on their participations in making the three year plan for local development.
The questionnaire survey was administered to 130 community leaders and statistical methods such as
frequency, percentage, mean and standard deviation were utilized to test the hypothesis. An independent t-test
was also used to test the means between two unrelated groups. The variance is equal to .05 by utilizing the Ftest (One-way Analysis of Variance).
Overall, the findings showed that the majority of the community leaders in Plangyao district,
were females. The total number was 84. Their age ranges were between 41-50 years old. They were married.
Their educational background were under high school level and they were farmers. Their salary ranges were
between 5,001-10,000 baht per month. Seventy of them held the position as community committee members.
The findings revealed that selection of strategies and development guidelines were the most participated
factors, whereas defining objectives of development approach and data collection and analysis were least
participated in by community leaders. Also, participation of the community leaders who held different
positions in the community had statistically significant differences at .05. However, the community leaders who
were different in terms of gender, age, income, status, career and educational background had the same level
of participation in the local development plan.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล และ
การปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปพิเศษมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ซึ่ งนอกจากจะมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองแล้วยังมีอานาจหน้าที่ในการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรี กาหนดอีกด้วยเนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเกี่ยวข้องกับการ
กาหนดนโยบายการปกครองการบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบตั ิ
ตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมาย กาหนด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็ นอิสระในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนิน ตามแผน ความเป็ นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็ นอิสระ
ในฐานะเป็ น “รัฐอิสระ” แต่เป็ นการมอบอานาจหน้าที่ในการจัดบริ การสาธารณะบางส่ วน และยัง
ต้องอยูใ่ นการกากับดูแลหรื อตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วยผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรมและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็ นแผนระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาอาเภอในระดับอาเภอ ซึ่ งในการกาหนดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ระดับจังหวัดและอาเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
ด้วย (พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, 2542)
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกระดับขั้นตอน
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้บญั ญัติเป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนา
และบริ การสาธารณะขององค์กรปกคอรงท้องถิ่น โดยมีสาระสาคัญดังนี้
บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับข้อมูล คาชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ
ราชการส่ วนท้องถิ่น ก่อนการอนุ ญาตหรื อการดาเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมใดที่อาจมีผลต่อ

2
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตหรื อส่ วนได้เสี ยสาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรื อ
ชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่ องดังกล่าวรัฐต้องดาเนินการตาม
นโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน โดยการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
ในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทวั่ ถึง
และเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ และรัฐต้องดาเนินการตามนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
คือ ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ตัดสิ นใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริ การ
สาธารณะ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ทุกระดับ และต้องส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2546) กาหนดให้การปฏิบตั ิงาน
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วธิ ี การบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทางบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางในการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางในการ
จัดทางบประมาณ (พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546, 2546)
เทศบาลเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอานาจเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอานาจในการปกครองตนเอง เป็ นอานาจจากส่ วนกลางให้กบั ประชาชน
ในท้องถิ่น เพื่อต้องการให้ประชาชนเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย เป็ นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและเป็ นหน่วยงาน
เบื้องต้นในการดูแลให้บริ การประชาชน และถือเป็ นหน่วยงานบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นที่มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริ ญให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้งในด้านการ
บริ หารและการบริ การต่าง ๆ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรื อแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลถือ
เป็ นภารกิจแรก ๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพราะการพัฒนาท้องถิ่นนั้นจาเป็ นอย่างมากที่
จะต้องมีแผนการกาหนดทิศทางการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็ นแผนที่อยูใ่ นระดับล่างที่ควร
สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับหมู่บา้ น (สารวย วิริยะ, 2550, หน้า 1)
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เทศบาลตาบลแปลงยาว มีหน้าที่ให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาการเมืองการบริ หาร และการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สาหรับการให้บริ การสาธารณะเหล่านี้ จะต้องมีการ
วางแผนโดยจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการดาเนินการพัฒนาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เน้นเรื่ องการมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปัญหา และความต้องการของประชาชน และจัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญหาของแต่ละชุมชน ซึ่ งผูน้ าชุมชนจะมีส่วนช่วยในการแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหา
ของชุมชนเพราะทราบถึงปั ญหาของชุมชนเป็ นอย่างดี และเป็ นผูแ้ ทนของชุมชนเพื่อเข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเกือบทุกขั้นตอน แต่พบว่า การมีส่วนร่ วมของผูน้ า
ชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว มีนอ้ ยและยังไม่ค่อยให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (สานักปลัดเทศบาลตาบลแปลงยาว, 2559 ข) ซึ่ง
นับว่าผูน้ าชุมชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เห็นความสาคัญและตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ทาให้เทศบาลประสบกับปั ญหาการวางแผนการดาเนิ นงานหรื อให้
ข้อมูลด้านการจัดทาแผน ทาให้เกิดปั ญหาการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ไม่
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ด้วยความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่ได้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเทศบาลตาบล
แปลงยาว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลแปลงยาว เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม แก้ไขปั ญหา และข้อจากัดของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว โดยนาหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งจะต้องปรับวิธีการทางานใหม่
เป็ นแกนการพัฒนาโดยรวมต่อไป

ปัญหาการวิจัย
1. การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุ มชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาวอยูใ่ นระดับใด
2. การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุ มชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาวแตกต่างกันอย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาวจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตาแหน่งใน
ชุมชน

สมมติฐานการวิจัย
1. ผูน้ าชุมชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลแตกต่างกัน
2. ผูน้ าชุมชนที่มีอายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลแตกต่างกัน
3. ผูน้ าชุมชนที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกัน
4. ผูน้ าชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลแตกต่างกัน
5. ผูน้ าชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลแตกต่างกัน
6. ผูน้ าชุมชนที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลแตกต่างกัน
7. ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ผูว้ จิ ยั กาหนดกรอบแนวคิด คือ ปั จจัย
ส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลโดย ปั จจัยส่ วนบุคคล ศึกษาตามแนวคิดของ ณัฐชา ทองคุม้ (2557) ศึกษาเรื่ อง
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเทพนคร และ
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(ปรี ชา หาญปรี ชาสวัสดิ์, 2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลวังหิ น โดยการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ซึ่ งขั้นตอนการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่ 7 ขั้นตอน ในที่น้ ีผวู้ จิ ยั เลือกมา 3 ขั้นตอนเนื่ องจากเป็ น
ขั้นตอนที่ผนู ้ าชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่ วนของขั้นตอน
อื่น ๆ จะเป็ นการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนา และขั้นตอน
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุ มตั ิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ผูว้ จิ ยั จึงเลือกขั้นตอนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวคิด ดังนี้ (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2552, หน้า 36-42)
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ตาแหน่งในชุมชน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
การมีส่วนร่ วมของผู้นาชุ มชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
- ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนา
- ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบเครื่ องมือการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
1. ทาให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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2. ทาให้ทราบถึงความแตกต่างของการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ทาให้ทราบปั ญหา อุปสรรคการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2552, หน้า 36-42)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 130 คน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จานวน
7 ชุมชน ๆ ละ 10 คน จานวน 70 คน ผูน้ าชุมชน (กานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น) จานวน 23
คน กลุ่ม อสม. 37 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ซึ่ งมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ
ตาแหน่งที่เป็ นคณะกรรมการชุมชน กานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น คัดเลือกจากประชาชนใน
ชุมชนมาแล้ว ตัวแทนของกลุ่ม อสม. คัดเลือกจากประธานกลุ่ม อสม. เทศบาลตาบลแปลงยาว
3. ขอบเขตและพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดพื้นที่ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ที่ เทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการวิจยั ครั้งนี้ทาการศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์
เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความเข้าใจตรงกันใน
ความหมายของคาสาหรับงานวิจยั ฉบับนี้ จึงขอนิยามศัพท์เพื่อใช้ในการศึกษา ดังนี้
การมีส่วนร่ วม หมายถึง การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการแสดงความคิดเห็น ร่ วม
ตัดสิ นใจ ปรึ กษาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทาโครงการหรื อจัดทาแผนงานของ
เทศบาลในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
(พ.ศ. 2559-2561)
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ผูน้ าชุมชน หมายถึง บุคคลที่เป็ นผูน้ าชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน จานวน
7 ชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น (กานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น) กลุ่ม อสม.
การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.
2561) หมายถึง การที่ผนู ้ าชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมประชุม ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาวในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.
2559-พ.ศ. 2561)
เทศบาล หมายถึง เทศบาลตาบลแปลงยาว ประกอบด้วยชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาล
จานวน 7 ชุมชน คือ ชุมชนตลาดบางบ่อ ชุมชนด่านเงิน ชุมชนเกาะบอระเพ็ด ชุมชนคลองโรงเลื่อย
ชุมชนวังนกกา-ไผ่แก้ว ชุมชนบ้านคลอง-แปลงยาว และชุมชนวังเย็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็ นการกาหนดแนวทางการพัฒนาตาบลไว้
ข้างหน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น3 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ที่จดั ทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เอกสารที่แสดงความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน และมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการเป็ นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่
จะดาเนินการเป็ นห้วงระยะเวลาสามปี จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
กับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขั้นตอนการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา หมายถึง หมายถึง ผูน้ าชุมชน
มีส่วนร่ วมในการ ตัดสิ นใจเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น
เสนอปั ญหาความต้องการของชุมชน เสนอโครงการ/ กิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล หมายถึง ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่ วมคิด
วิเคราะห์ในการจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลแปลงยาว ดาเนินการ
สารวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ทั้งข้อมูลภายในเทศบาล และ
ชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการตัดสิ นใจคัดเลือกแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว
ขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา หมายถึง ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่ วม
พิจารณาเสนอและคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนว
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ทางการพัฒนา เพื่อให้ได้โครงการ/ กิจกรรมที่ครบถ้วน และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
ทั้งในด้านกระบวนการดาเนิ นงานในด้านของผลการดาเนิ นงานเพื่อบรรลุกิจกรรม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.
2561) เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนและลักษณะชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
5. แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรื อแผนพัฒนาสามปี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแปลงยาว
7. สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลแปลงยาว
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วม
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่นามาสนับสนุนในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
Kasperson and Breitbank (1974 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, 2555, หน้า 7) ให้
ความหมายว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนทาตนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์กิจกรรมใน
กระบวนการพัฒนาซึ่ งจะบังเกิดผล คือ สามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ได้และผลของกิจกรรม
จะต้องย้อนกับมาสู่ พวกเขาเอง United Nations Reserch Institute of Social Development
(UNRISD) ระบุความหมายว่าเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่ อง 1) การตัดสิ นใจ 2) การ
เข้าร่ วมกิจกรรม 3) การร่ วมรับผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมที่เกิดจากกิจกรรมนั้น ๆ
สหประชาชาติ ( United Nation, 1981, หน้า 11) ให้ความหมาย การมีส่วนร่ วม
(Participation) ไว้วา่
1. การมีส่วนร่ วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
2. การเข้ามีส่วนร่ วมให้เกิดการพัฒนา
3. การเข้ามีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจในเรื่ องพัฒนา
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List (1985 อ้างถึงใน ปรี ดา เจษฎาวรางกูล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมายการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนไว้วา่ การมีส่วนร่ วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดของการเชื่อ
ใจและการยอมรับตนเองเพื่อที่จะนาไปสู่ การมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างยัง่ ยืนซึ่ งสามารถสังเกต
ได้จากระดับความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติความคาดหวังและ
กิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิร่วมกัน
William (1976 อ้างถึงใน ปรี ดา เจษฎาวรางกูล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้วา่
การมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนา ร่ วมคิด
ร่ วมตัดสิ นใจ แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชนใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความชานาญของประชาชนแก้ไขร่ วมกับการใช้วทิ ยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน
ติดตามการปฏิบตั ิงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์ (2555, หน้า 10) ได้อธิ บายเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้วา่
“การมีส่วนร่ วม” หมายถึงการที่ประชาชนหรื อกลุ่มบุคคลมีแนวคิดหรื อจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันเข้า
มาดาเนินการนั้นให้แล้วเสร็ จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดแล้วรับผลประโยชน์ร่วมกันในการตัดสิ นใจ
การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
สุ พตั ตรา สมภักดี (2553, หน้า 29) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้ การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนนั้น หมายถึงประชาชนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องรวมกัน ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรับผิดชอบ โดยการร่ วมมือสนับสนุนการ
พัฒนาทัว่ ๆ ไปกับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมือง ดังนั้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การดาเนิ นงานของเทศบาลนั้น จึงหมายถึงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กบั การ
ดาเนินงานของเทศบาล ซึ่ งเป็ นในรู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการบริ หารและการปกครอง เพราะการมีส่วนร่ วมเป็ นหัวใจสาคัญหรื อ
เครื่ องมือสาคัญที่จะทาให้เทศบาลมีความเข้มแข็งปฏิบตั ิตามที่ประชาชนต้องการ
ณรงค์ วารี ชล (2551, หน้า 10) ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมว่า การมีส่วนร่ วม
หมายถึง การที่ประชาชนหรื อกลุ่มบุคคลมีแนวคิดหรื อจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันเข้ามาดาเนินการนั้น
ให้แล้วเสร็ จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดแล้วรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในทุก
ขั้นตอนไม่วา่ จะเป็ นการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมใน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการประเมิน
William (1980 อ้างถึงใน ธนวัตน์ คาภีลานนท์, 2550, หน้า 9) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม
หมายถึง การเกี่ยวข้องทางสังคมด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and emotional involvement) ของ
บุคคลหนึ่งในสถานการณ์ (Group situation) ซึ่ งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็ นเหตุเร้าใจให้
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กระทาการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ทาให้เกิดความรู ้สึกร่ วมรับผิดชอบกับ
กลุ่ม
มณี รัตน์ อ้วนแก้ว (2555, หน้า 15) กล่าวว่าแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หมายถึงการให้ประชาชน ทั้งในรู ปส่ วนบุคคล
กลุ่ม ชมรมประชาคม เข้ามามีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และทัว่ ถึง
สรุ ป จากความหมายของการมีส่วนร่ วม ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ “การมีส่วนร่ วม”
หมายถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ตามลาดับ เริ่ มตั้งแต่กระบวนการแรกของการวางแผน การมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ ม
โครงการ การมีส่วนร่ วมในขั้นวางแผนโครงการพัฒนา การมีส่วนร่ วมในขั้นดาเนิ นโครงการ การมี
ส่ วนร่ วมในขั้นรับผลที่เกิดจากโครงการ การมีส่วนร่ วมในขั้นประเมินผลโครงการ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
ทฤษฎีเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วม
ทฤษฎีการกระทาทางสังคม (The theory of social action) ของ เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี (2542,
หน้า 15-16 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, 2555, หน้า 10) ได้อธิบายถึงการกระทาทางของมนุษย์
(Action of human) ในลักษณะที่สามารถนาไปปรับใช้ทางสังคมทัว่ ไป กล่าวคือ การกระทาใด ๆ
ของมนุษย์จะขึ้นอยูก่ บั ความสนใจและระบบค่านิยมของบุคคล
1. บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (Personality)
2. ระบบสังคมที่บุคคลนั้นเป็ นสมาชิกอยู่ (Social system)
3. วัฒนธรรม (Culture) ในสังคมที่บุคคลนั้นเป็ นสมาชิกอยูแ่ ละวัฒนธรรมนี้จะเป็ น
ตัวกาหนดเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อถือ (Idea of believes) ความสนใจ (Primary of interest) และ
ระบบค่านิยมของบุคคล (Ystem of value orientation)
ลักษณะและรู ปแบบของการมีส่วนร่ วม
Andrew and Stephen (1980 อ้างถึงใน ธนวัตน์ คาภีลานนท์, 2550, หน้า 11) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของการมีส่วนร่ วมไว้ 4 ประการ คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การมีส่วนร่ วมในขั้นปฏิบตั ิการ
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3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
อิระวัชร์ จันทรประเสริ ฐ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ วารี ชล, 2551, หน้า 6) กล่าวไว้คือ
1. การมีส่วนร่ วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความสาคัญปั บปั จเจกบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ
2. การมีส่วนร่ วมในลักษณะของกลุ่มกระบวนการ ที่มุ่งสร้างพื้นฐานอานาจจากการ
สร้างกลุ่มและโครงสร้างภายในหน่วยงาน
3. การมีส่วนร่ วมในลักษณะโครงการให้ความสาคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิดการ
มีส่วนร่ วมที่ดี เน้นกลุ่มเป้ าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิ ค ความรู ้ การกระจายอานาจสู่ ประชาชน
4. การมีส่วนร่ วมในลักษณะสถาบัน ให้ความสาคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรื อขยายโครงการสร้างอานาจของกลุ่ม ผลประโยชน์และชน
ชั้นทางสังคม
5. การมีส่วนร่ วมในลักษณะนโยบาย เน้นเรื่ องหลักการยอมรับการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและผูเ้ สี ยเปรี ยบในสังคม และนามากาหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่นามาสนับสนุนในเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
Cohen (1997, pp. 2-9) ได้กล่าวไว้วา่ ลักษณะการมีส่วนร่ วมโดยทัว่ ไปแล้ว หมายถึง การ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision making) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็ นการตัดสิ นใจเพียงอย่าง
เดียว ยังใช้การตัดสิ นใจควบคู่ไปกับการดาเนิ นงาน (Implementation) ด้วยเช่น ในการจัดการองค์กร
กาหนดกิจกรรมพัฒนาเป็ นต้น และการตัดสิ นใจยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่ องของ
ผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมิน (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนา
Uphoff (1980, pp. 213-218) ได้แบ่งการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1. การมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ (Decision making) ประกอบด้วย ริ เริ่ ม ตัดสิ นใจ ดาเนินการ
ตัดสิ นใจ และตัดสิ นใจปฏิบตั ิงาน
2. การมีส่วนร่ วมปฏิบตั ิการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนทรัพยากร
การบริ หาร การประสานขอความร่ วมมือ
3. การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบด้วย ผลประโยชน์ดา้ น วัสดุ ด้าน
สังคม และส่ วนบุคคล
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4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็ นการควบคุมและตรวจสอบสวน
ร่ วมตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมปฏิบตั ิการ การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่ วมใน
ประเมินผล
รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่ Cohen and Uphoff (1977) เสนอไว้ สรุ ปได้
ดังภาพที่ 1 ที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในขั้นตอนการตัดสิ นใจมีความสาคัญ
มาก สาเหตุวา่ การตัดสิ นใจจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิการ และการปฏิบตั ิการจึงมีผลต่อไปยังการรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลในขณะเดียวกัน เพราะฉะนั้นการตัดสิ นใจจะมีผลโดยตรงต่อการ
รับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย
(1)
ตัดสิ นใจ
(2)
ปฏิบตั ิการ
(3)
รับผลประโยชน์
(1)

หมายถึง การส่ งผลโดยตรง
หมายถึง การส่ งผลย้อนกลับ

ประเมินผล

ภาพที่ 2 รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff
ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ศุรีพร ชาวสวนศรี เจริ ญ (2543, หน้า 115 อ้างถึงใน ณัฐชา ทองคุม้ , 2557, หน้า 11) ได้
จาแนกขั้นตอนการมีส่วนร่ วมไว้ 5 ขั้นตอน คือ
1. ร่ วมค้นหาสาเหตุ
2. ร่ วมวางแผนงานและโครงการ
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3. ร่ วมปฏิบตั ิตามแผนงานและโครงการ
4. ร่ วมรับผลประโยชน์หรื อความสาเร็ จ
5. ร่ วมติดตามประเมินผล
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2542, หน้า 50 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, 2555, หน้า 15)
กล่าวว่า ทฤษฎีพฒั นาองค์กร (Organization development) หรื อ (OD) มีวตั ถุประสงค์ทวั่ ๆ ไป
เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถขององค์การในการแก้ไขปั ญหาที่เป็ นอยู่ โดยเน้นการปรับปรุ งและปรับ
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์เน้นการร่ วมแรงร่ วมใจ ซึ่ งการพัฒนาองค์การ มี 4 ขั้นตอน
คือ
1. ค้นหาสาเหตุของปัญหา (Diagnostic)
2. ขั้นวางแผนดาเนินกิจกรรม (Action-planning)
3. การปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ (Implementing)
4. ขั้นการประเมินผล (Evaluating)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการมีส่วนร่ วม
Reeder (1963 อ้างถึงใน ปรี ดา เจษฎาวรางกูล, 2550, หน้า 26) ได้สรุ ปปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการรักษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้
1. การปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องตามความเชื่ อพื้นฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคล
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบตั ิ ซึ่ งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของตนเอง
2. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบตั ิในลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุมค่าของตนเอง
3. เป้ าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่ งเสริ มป้ องกันและรักษาเป้ าหมายตน
4. ประสบการณ์ที่ผดิ ปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลบางครั้งมี
รากฐานมาจากประสบการณ์ที่ผดิ ปกติธรรมดา
5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่าจะต้อง
ประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผูอ้ ื่นด้วย
เช่นกัน
6. การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทาสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งคิดว่าตนเองสมควร
กระทาเช่นกัน
7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความรู ้สึกว่าตนถูกบังคับ
ให้ทา
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8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทาสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งเรามีนิสัยชอบกระทาอยู่
ในสถานการณ์น้ นั ๆ
9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่ วมในรู ปแบบการปฏิบตั ิของสังคม
โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวกับข้องกับจานวนและชนิดของโอกาส ซึ่ งโครงการของสังคมเอื้ออานวย
เข้ามามีส่วนร่ วมกันในการกระทาเช่นนั้นเท่าที่พวกเขาได้รับรู ้
10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมบางอย่างที่
ตนเห็นว่าสามารถทาในสิ่ งที่ตอ้ งการให้เขาทาในสถานการณ์เช่นนั้น
11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่ มปฏิบตั ิเมื่อเขารู ้สึกว่าเขารับการ
สนับสนุนที่ดีพอให้กระทาการเช่นนั้น
Newstorm (1993 อ้างถึงใน ณรงค์ วารี ชล, 2551, หน้า 10) พบว่า ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่ วม คือ
1. ลักษณะขององค์กร โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กร หากองค์กรมี
โครงสร้างใหญ่ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิมาก เช่น ระบบราชการ จะเป็ นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมได้
2. นโยบายองค์กรที่ขาดความชัดเจน จะทาให้บุคลากรไม่แน่ใจเป้ าหมาย แนวทางการ
ปฏิบตั ิ จึงเกิดความลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วม
3. ภาวะผูน้ า ซึ่ งถ้าหากว่าผูน้ าเชื่อว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นผูไ้ ม่มีศกั ยภาพ ไม่มี
ความก้าวหน้า ขาดความกระตือรื อร้นในการทางาน งานจะสาเร็ จได้ตอ้ งควบคุม ภาวะผูน้ าประเภท
นี้ จะเป็ นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมได้
4. ลักษณะงาน ซึ่ งหากว่างานที่ทาสามารถทาสาเร็ จได้ดว้ ยตัวเอง เช่น งานใน
ห้องทดลอง ลักษณะงานเช่นนี้จะทาให้บุคลากรไม่เห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ระดับการศึกษา วิชาชีพ โดยถ้าหากบุคคลที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงอยูใ่ นตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบมาก ก็จะแสวงหาการมีส่วนร่ วมมากกว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่นอ้ ยกว่าด้วย
Cohen and Uphoff (1980 อ้างถึงใน ณรงค์ วารี ชล, 2551, หน้า 9) กล่าวว่ามีปัจจัยหลาย
อย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วม ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
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6. รายได้
7. ระยะเวลาที่อยูใ่ นท้องถิ่น
8. สถานภาพการทางาน
จากสิ่ งที่ได้ทบทวนมาทั้งหมดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน อาจกล่าวโดยสรุ ป
ได้วา่ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารจัดการสาธารณะของภาครัฐเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมมากที่สุด การที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ของแต่ละท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ งการมีส่วนร่ วมนั้นเกิดระหว่าง 2 ฝ่ ายคือ ชุมชนและส่ วนราชการ
หากทุกส่ วนให้ความสาคัญซึ่ งกันและกันรวมทั้งมีความตระหนักร่ วมกันก็จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
พัฒนาประเทศที่สมบูรณ์ และยัง่ ยืนตลอดไป

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับชุมชนและลักษณะชุมชน
กิจจา โพแดน (2557, หน้า 20) ได้สรุ ปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนและลักษณะชุมชน
แต่ละท้องที่มีลกั ษณะไม่เหมือนกัน บางท้องที่ก็เป็ นชุมชนเมือง บางท้องที่ก็เป็ นชนบท การที่ทาให้
ชุมชนแต่ละท้องที่เป็ นชุมชนน่าอยูน่ ้ นั ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง และที่สาคัญจะต้องมีส่วนร่ วม
จากหลาย ๆ ฝ่ ายมาช่วยกันจัดทาให้ชุมชนนั้น ๆ เป็ นชุมชนน่าอยู่ สามารถพึ่งตนเองได้ และต้อง
ได้รับความร่ วมมือจากผูน้ าหลาย ๆ ส่ วนเข้ามาช่วยกันดาเนินการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ประเวศ วะสี (2541 อ้างถึงใน กิจจา โพแดน, 2557, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของ
ชุมชนว่า “ชุมชน” ว่า การที่คนจานวนหนึ่งมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความ
พยายามในการกระทาอะไรร่ วมกันมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการกระทา รวมถึงการติดต่อสื่ อสาร
(Communicate) ร่ วมกันอาจพิจารณาโดยการเป็ นคุณลักษณะของชุมชน ได้ดงั นี้
1. มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน
2. มีความเอื้ออาทรต่อกัน
3. มีการกระทาร่ วมกัน
ไพรวัลย์ เตชะโกศล (2547 อ้างถึงใน กิจจา โพแดน, 2557, หน้า 18) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
แนวคิดที่เกี่ยวกับชุมชน ชุมชนเป็ นคาที่บญั ญัติมาจากคาว่า (Community) การนาคาว่าชุ มชนมาใช้
ในสังคมไทยเป็ นอิทธิ พลทางความคิดการพัฒนาของประเทศตะวันตกมีการใช้อย่างแพร่ หลาย
นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการ โดยแยกส่ วนพัฒนาการท้องถิ่น จาก
กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็ นกรมพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย คาว่า “ชุมชน” ได้รับ
การนามาใช้ในลักษณะซ้อนทับกับบ้าน หรื อหมู่บา้ น หมู่บา้ นเป็ นสิ่ งที่มีมาโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้วใน
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การตั้งบ้านเรื อนอยูร่ วมกันในหมู่เครื อญาติและมิตรสหายซึ่ งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่นาไปสู่ การ
จัดการต่อปั ญหาและความต้องการร่ วมกัน
ดวงปี คาปาน (2553, หน้า 27) กล่าวว่า ความหมายของชุ มชนสามารถแยกได้เป็ น
ลักษณะใหญ่ 2 ประการคือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สถาบัน และกลุ่มคนของชุมชนนั้น
2) ลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้บ่งบอกไว้เด่นชัด แต่แฝงอยูใ่ นความหมาย คือ อิทธิ พล หรื อผลที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในชุ มชนนั้น เมื่อมีความสัมพันธ์ต่อกันแล้ว ณ ที่น้ นั ก็จะเกิดอาณาบริ เวณ
ของชุมชนนั้นเอง
จากความหมายที่ได้บรรยายไปแล้วนั้นได้แยกให้เห็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะเป็ น
ชุมชนได้คือ มีคนอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีอาณาบริ เวณ มีความสนใจร่ วมกัน มีการติดต่อกันแบบสาร
สัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมต่าง ๆ และมีสถาบันหรื อองค์กรทางสังคม ที่ให้บริ การและตอบสนอง
ความต้องการของคนในชุมชนนั้นได้
สรุ ป ชุมชน หมายถึง พื้นที่ที่มีกลุ่มที่พกั อาศัยของประชาชนในลักษณะใดก็ได้อยูร่ ่ วมกัน
ไม่วา่ จะเป็ นในเมือง หรื อ ชนบท โดยในด้านกายภาพมีสิ่งอานวยความสะดวกในด้านการดาเนิน
ชีวติ ร่ วมกัน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้ า ประปา วัด โรงเรี ยน เป็ นต้น และคนกลุ่มนี้มีลกั ษณะทาง
สังคมตลอดจนกิจกรรามทางสังคม และเศรษฐกิจ บางอย่างร่ วมกันชัดเจน และขอบเขตของชุมชน
จะมีอาณาบริ เวณที่ชดั เจน

แนวคิดเกีย่ วกับการวางแผน
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็ นต้น
มา บทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ให้ความสาคัญกับการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็ นอิสระในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การ
บริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บญั ญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการให้บริ การสาธารณะ ที่จาเป็ นแก่ทอ้ งถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดรู ปแบบการบริ หารงาน
บุคคลส่ วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็ นอิสระมากขึ้นมีการกาหนดตัวบทกฎหมายและกลไกลทาง
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กฎหมายเพื่อให้การกระจายอานาจเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชน
และองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2540, หน้า 15-17)
ดังนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ประกาศใช้ จึงมี
บทบาท อานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยงั ขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็ นองค์กรที่เปิ ดให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่ วมในการบริ หาร และการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้อ 5.2
กาหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544 และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐ
ทั้งหมดภายในปี 2549 จึงมีความจาเป็ นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บเอง และ
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและมีความโปร่ งใสมากที่สุดการ
วางแผนถือเป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวโดยใช้ยทุ ธศาสตร์ ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งวาง
แผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาคมทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคตมีการปฏิบตั ิตามแผนการโครงการที่กาหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ ผลในช่วงเวลาที่กาหนด มีการ
ควบคุมติดตามวัดและประเมินผลการ โดยการบริ หารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น
จะต้องเป็ นการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งในหน่วยงาน
ของรัฐและประชาคม (พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, 2542)
ความหมายของการวางแผน
การวางแผนเป็ นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายที่
ปรารถนาเปรี ยบเสมือนเป็ นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปั จจุบนั และอนาคต (Where we are to where
we want to go) เป็ นการคาดการณ์สิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็ นกระบวนการทาง
สติปัญญาที่ พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบตั ิงาน มีรากฐานการตัดสิ นใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้
และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ
การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสิ นใจเลือก
แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา ฉะนั้นจึงกล่าวได้วา่ การวางแผนคือ ความ
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พยายามที่เป็ นระบบ (Systematic attempt) เพื่อตัดสิ นใจเลือกแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต
เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2552)
ความสาคัญของการวางแผน (Significance of planning)
1. เป็ นการลดความไม่แน่นอนและปั ญหาความยุง่ ยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็ นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผวู ้ างแผนมีสายตากว้างไกล มอง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความ
ต้องการของประชาขนในสังคมนั้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้อาจส่ งผลกระทบต่อการบรรลุเป้ าหมายของ
องค์การ ดังนั้นองค์กรจาเป็ นต้องเตรี ยมตัวและเผชิ ญกับสิ่ งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวน
ของสิ่ งแวดล้อมอันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็ นต้น
2. ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่ องจากปรัชญาของ
การวางแผนยึดถือและการยอมรับเรื่ องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยูอ่ ย่างนิรันดรจึงทาให้มีการ
ยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ (System approach) เข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบนั
3. ให้การดาเนินงานขององค์การบรรลุเป้ าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็ น
งานที่ตอ้ งกระทาเป็ นจุดเริ่ มแรกของทุกฝ่ ายในองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็ นหลักประกันการดาเนินการ
เป็ นไปด้วยความมัน่ คงและมีความเจริ ญเติบโต
4. เป็ นการลดความสู ญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนทาให้มองเห็น
ภาพรวม ขององค์การที่ชดั เจนและยังเป็ นการอานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิง่ ขึ้น เป็ นการจาแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน
5. ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนิ นงานเนื่องจากการวางแผนเป็ นการกระทาโดย
อาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ต่าง ๆ (A rational approach) มาเป็ นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายและ
แนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดาเนินอยู่ กล่าวโดยสรุ ปว่า ไม่มี
องค์กรใดที่ประสบการสาเร็ จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็ นภารกิจอันดับ
แรกที่มีความสาคัญของกระบวนการจัดการที่ดี (พรพรรณ เชษฐภักดีจิต, 2550, หน้า 12-13)
ประโยชน์ ของการวางแผน (Advantages of planning)
การวางแผนที่ดียอ่ มส่ งผลให้เกิดประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย
ปลายทาง เพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดให้ การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็ นงานขั้นแรก
ของการวางแผนถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริ หารแผนมีทิศทางมุ่งตรง
ไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
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2. ประหยัด (Economical operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิด
วิธีการให้องค์การบรรลุ ถึงประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการให้งานในฝ่ ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี
กิจกรรมที่ดาเนิ นมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็ นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
เป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุม้ ค่า นับว่าเป็ นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการ
ประหยัดต่อองค์การ
3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอน
ในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการ
วางแผนที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผลมาจากการวิเคราะห์พ้นื ฐานของข้อเท็จจริ งที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทาการ
คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้ องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4. เป็ นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผบู ้ ริ หารได้กาหนด
หน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็ นสิ่ งที่แยกกันไม่ออกเป็ นกิจกรรมที่
ดาเนินการคู่กนั อาศัยซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้
ว่าแผนกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในหน้าที่การควบคุม
5. ส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and creativity)
การวางแผนเป็ นพื้นฐานด้านการตัดสิ นใจ และเป็ นสิ่ งช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม)
และความคิดสร้างสรรค์ท้ งั นี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็ นการระดมปั ญหา
ของคณะผูท้ างานด้านการวางแผนทาให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้
ประโยชน์แก่องค์การ และยังเป็ นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผูบ้ ริ หาร
6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็ นการบ่งชี้ให้เห็น
ถึงความร่ วมแรงร่ วมใจในการทางานของผูบ้ ริ หาร และยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
คนงานด้วยเพราะเขารู ้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้นการวางแผนยัง
เป็ นเครื่ องมือฝึ กและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับผูบ้ ริ หารในอนาคต
7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves competitive strength) การวางแผนที่มีประสิ ทธิภาพทา
ให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรื อมีการวางแผนที่ขาด
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลง
วิธีการทางาน ปรับปรุ งสิ่ งต่าง ๆ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better coordination) การวางแผนได้สร้างความมัน่ ใจ
ในเรื่ องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั วางไว้มุ่งไปที่
จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนใน
งานแต่ละฝ่ ายขององค์การ (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2552)
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ข้ อจากัดในการวางแผน
อย่างไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความล้มเหลว หรื อขาดประสิ ทธิ ภาพขึ้น
ได้ดงั นั้น ข้อความต่อไปนี้ จะช่วยให้ท่านนาไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพื่อให้การ
วางแผนไม่ประสบความล้มเหลว
1. การขาดข้อมูลที่เชื่ อถือได้ ในการวางแผนจาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามา
พิจารณากาหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนิ นงาน แต่ถา้ ขณะที่มีการวางแผนกลุ่มนั้น
ทางานได้ขอ้ มูลมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ จะทาให้การวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูล
นับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดแผนงานเป็ นอย่างยิง่
2. การวางแผนเป็ นขบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผูบ้ ริ หารมีแนวโน้มที่จะทางานในเชิง
รับมากกว่า เชิงรุ ก เขาจะไม่สามารถทาการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผูว้ างแผนจะต้องเป็ นบุคคลที่มี
ความคิดริ เริ่ มและเป็ นคนที่มีความกระตือรื อร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม
แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการดาเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง
3. การวางแผนเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลาสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทา
ให้การปฏิบตั ิการบางกรณี ล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็ นความจริ งว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่าง
พอเพียงแล้ว แผนที่กาหนดขึ้นอาจเป็ นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้วา่ การวางแผนเกี่ยวข้องกับการ
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น
ถ้าการจัดการไม่จดั งบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างพอเพียงในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิด
แต่เพียงว่าเสี ยเวลาสิ้ นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีน้ นั ย่อมเป็ นไปไม่ได้
4. การดาเนิ นการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่ องต่าง ๆ จะเป็ นอุปสรรคในการ
นาความคิดริ เริ่ มและแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาสู่ องค์การ ฉะนั้นผูว้ างแผนจาเป็ นต้องมีการยืดหยุน่
การดาเนิ นการในบางกรณี บา้ ง ซึ่ งจะนาผลดีมาสู่ องค์การ
5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่เป็ นข้อจากัดในการวางแผนบางครั้ง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การธุ รกิจต่าง ๆ ทัว่ โลกเป็ นผลกระทบอย่างต่อเนื่ องมาจากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูว้ างแผนไม่สามารถยอมรับเรื่ องราวต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ อาจจะนาไปสู่ การต่อต้านจากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่ งผลต่อกระบวนการ
วางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิ ทธิ ภาพ
6. ประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนอาจมีขอ้ จากัดมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม
ได้เพราะปั จจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทานายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุม
ของรัฐบาล หรื อภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ผวู ้ างแผนไม่สามารถควบคุมได้อาจทาให้การ
ดาเนินงานตามแผนประสบปั ญหายุง่ ยากได้ (สุ ชาดา กุลสุ ทธิชยั , 2557, หน้า 19)
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หลักพืน้ ฐานการวางแผน
การวางแผนประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 4 ประการด้วยกันคือ
1. การวางแผนต้องสนับสนุนเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ (Contribution to
purpose and objectives) ในการวางแผน ผูว้ างแผนจะต้องตระหนักถึงความสาคัญว่าเป้ าหมายของ
แผนทุกแผนที่กาหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุ นและอานวยความสะดวกให้เป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์การสัมฤทธิ์ ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุ รกิจต่าง ๆ ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้ าหมายหรื อประสบความสาเร็ จได้ดว้ ย
ความร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิกอย่างจริ งใจ
2. การวางแผนเป็ นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of planning) ซึ่ง
ขบวนการจัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
บริ หารงานบุคคล (Staffing) การสัง่ การ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเป็ น
งานเริ่ มต้นก่อนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็ นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่น ๆ ดาเนินไป
ด้วยความสอดคล้อง
3. การวางแผนเป็ นหน้าที่ของนักบริ หารทุกคน (Pervasiveness of planning) การ
วางแผนเป็ นงานของผูบ้ ริ หารทุกระดับที่จะต้องทาแล้วแต่ขอบเขตของอานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้เพราะผูบ้ ริ หารในระดับที่แตกต่างกันก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระทาอยูใ่ ห้
ประสบความสาเร็ จ ฉะนั้นการวางแผนจึงมีความสาคัญอย่างยิง่
4. ประสิ ทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of plans) ในการวางแผนนั้นผูว้ างแผนจะต้อง
คานึงถึงประสิ ทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากกา บรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยการ
ลงทุนอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่ องมือ แรงงาน และการบริ หารที่ดีสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การ
หลักการพื้นฐาน 4 ประการ นี้นบั ว่ามีส่วนสาคัญในการปูพ้นื ฐานของความคิดในด้าน
การวางแผนให้องค์การประสบความเจริ ญก้าวหน้า ลาดับขั้นในกระบวนการวางแผน (Steps in
planning process) การดาเนินงานใด ๆ ก็ตามควรมีลาดับขั้น และขั้นตอนทั้งนี้เพื่อให้งานนั้นมี
ประสิ ทธิภาพ การวางแผนก็เช่นกันจาเป็ นต้องทาต่อเนื่องเป็ นกระบวนการลาดับขั้นตอนในการ
วางแผนประกอบด้วย ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Setting objectives) เป็ นงานอันดับแรกที่นกั วางแผนจะ
ดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้รู้ทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพราะการวางแผนเป็ นเรื่ องของอนาคต
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และเป็ นพื้นฐานที่จะเป็ นแนวทางในการดาเนิ นกิจกรรมอื่น ๆ ในองค์การสิ่ ง
สาคัญที่จะต้องตระหนักในการวางแผนคือแผนที่วางจะต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกใน
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องค์การเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน และมีการ
ประสานงานกัน
2. พัฒนาข้อตกลงที่เป็ นตัวกาหนดของเขตในการวางแผน (Developing the planning
permises) ผูว้ างแผนจะต้องกาหนดข้อตกลงต่าง ๆ ที่จะเป็ นขอบเขตในการวางแผน เพื่อสามารถ
คาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตได้ถูกต้องใกล้เคียง การกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นจะนามาเป็ น
พื้นฐานในการวางแผน ขอบเขตและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เป็ นผลมาจากข้อมูลและปั จจัยภายนอกเช่น
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ความรู้สึกของประชาชน นอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว การวางแผนจะต้องตระหนักถึ ง
ข้อมูลและปั จจัยภายในองค์การด้วย จึงทาให้ขอ้ ตกลงที่กาหนดมาจากข้อมูลรอบด้านอันเป็ นผลทา
ให้ขอ้ มูลที่นามาใช้เป็ นกรอบในการ วางแผนมีความเชื่ อถือได้มากขึ้น
3. พิจารณาข้อจากัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all possible
limitations on planning) ข้อจากัดต่าง ๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการทางานใด ๆ ฉะนั้นถ้าผูว้ างแผนได้มี
การพิจารณาและคานึงสิ่ งเหล่านี้แล้วก็สามารถขจัดข้อจากัดต่าง ๆ ให้เหลือน้อยลง สิ่ งที่ควรนามา
พิจารณา คาดการณ์ในการวางแผนได้แก่ ขอบเขต อานาจหน้า วัสดุอุปกรณ์ สภาพทางการเงิน
ตลอดจนบุคลากรต่าง ๆ ในองค์การ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะมีน้ าหนักสาคัญในการกาหนดแผนงาน
ที่จะดาเนินการต่อไป
4. พัฒนาทางเลือก (Developing alternatives) ในการวางแผนผูว้ างแผนควรได้แสวงหา
ทางเลือกต่าง ๆ ที่จะเป็ นแนวทางในการดาเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดาเนิ นการตาม
แผนหนึ่ง ๆ ไม่ใช่มีแนวทางปฏิบตั ิแนวเดียวที่จะบรรลุความสาเร็ จของแผนนั้น แต่อาจจะมีแนวทาง
ปฏิบตั ิหลาย ๆ แนวที่สามารถไปถึงวัตถุประสงค์ของแผนนั้นได้เช่นกัน ฉะนั้นผูว้ างแผนจาเป็ นต้อง
คิดถึงแนวทางต่าง ๆ หลาย ๆ แนวมากาหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นการพัฒนา
ความคิดของผูว้ างแผนให้มีความหลากหลายตามข้อมูลต่าง ๆ
5. ประเมินทางเลือก (Evaluating the alternatives) การประเมินทางเลือกนี้ ตอ้ งการ
หลังจากได้มีการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผูว้ างแผนจาเป็ นต้องศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ของทางเลือก
แต่ละแนวประกอบว่าจะเป็ นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ทางเลือกเหล่านี้จะทาให้องค์การดาเนินไปได้
แล้วจึงตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่เป็ นไปได้สูงสุ ด (The most feasible alternatives) สิ่ งที่เป็ นข้อคิด
ของผูว้ างแผนในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือไม่มีวธิ ี ใดที่ให้ผลสู งสุ ดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผู ้
วางแผนควรตัดสิ นใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรื อมากกว่า และนาทางเลือกที่เลือกแล้วมาหลอม
รวมกันเพื่อเป็ นแผนที่เป็ นไปได้มากที่สุด (The most feasible plan) ในการปฏิบตั ิ
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6. เปลี่ยนแปลงแผนสู่ การปฏิบตั ิ (Converting plans into actions) ผูว้ างแผนต้องกระทา
การเปลี่ยนแปลงแผนสู่ การปฏิบตั ิ ซึ่ งจะออกมาในรู ปการกาหนดเป็ นนโยบาย (Policies) ตารางการ
ทางาน (Schedules) และงบประมาณ (Budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กล่าวนี้จะช่วยเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นการปฏิบตั ิที่ชดั เจนขึ้น (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2552)
ลักษณะของแผนทีด่ ี (Requirement of a good plan)
แผนที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
1. แผนควรจะมีลกั ษณะชี้เฉพาะมากว่ามีลกั ษณะกว้างหรื อกล่าวทัว่ ๆ ไป (It should be
specific Rather than general) การชี้เฉพาะถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจน และโอกาสที่จะ
เกิดความเข้าใจผิดหรื อนาไปใช้ผดิ ๆ นั้นน้อยมาก ฉะนั้นการจัดทาแผนจะต้องมีลกั ษณะเฉพาะ
เพื่อให้การดาเนิ นงานตามแผนเป็ นไปอย่างถูกต้อง ไม่ตอ้ งตีความกันในลักษณะต่าง ๆ และบางครั้ง
การตีความนั้นอาจก่อให้เกิดดาเนินการที่ผดิ ทิศทางไปก็เป็ นได้
2. แผนควรจะจาแนกความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่รู้แล้วและสิ่ งที่ยงั ไม่รู้ให้ชดั เจน (A plan
should distinguish between the known and the unknown) ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็ นการ
คาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต ฉะนั้นการจาแนกความแตกต่างระหว่างสิ่ งไม่รู้และรู ้ให้เห็น
เด่นชัด จะทาให้ผใู ้ ช้แผนคานึงถึงและพิจารณาสิ่ งที่ยงั ไม่รู้ให้รอบคอบ
3. แผนควรจะมีการเชื่อมโยงอย่างเป็ นเหตุผลและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ (A plan
should be logical and practical) ซึ่ งเรื่ องนี้ นบั ว่าเป็ นความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ที่ผวู ้ างแผนจะต้องใช้
การคิด วิเคราะห์การคิดวิจารณญาณเป็ นฐานในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและตัดสิ น
เลือกแนวทางดาเนินการที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
4. แผนที่ตอ้ งมีลกั ษณะยืดหยุน่ และสามารถปรับพัฒนาได้ (The plan must be flexible
and Capable of being modified) แผนที่จะนาไปใช้จะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลง เป็ นสิ่ งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ นอกจากนั้นการดาเนินการต่าง ๆ มักจะมีตวั แปร
ต่าง ๆ จานวนมาก ที่มีผลกระทบต่อแผน ฉะนั้นแผนที่ดีจะต้องมีลกั ษณะยืดหยุน่ และปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป
5. แผนจะต้องได้รับการยอมรรับจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (The plan must be
acceptable to The persons who adopt it and the persons who are affected) ทั้งนี้เนื่องจากการ
ยอมรับ จะนามาซึ่ งความตั้งใจและความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการนาแผนไปปฏิบตั ิ ถ้าแผนที่วางนั้น
ได้รับการยอมรับจากผูเ้ กี่ยวข้องย่อมเป็ นผลดีแก่การดาเนิ นงานขององค์การธุ รกิจเป็ นอย่างยิง่
(กรมการปกครอง, 2543, หน้า 27)
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ประเภทการวางแผน (Type of planning)
การวางแผนสามารถจาแนกออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะแนวคิดพื้นฐานได้ดงั นี้
1. จาแนกตามระดับการจัดการ
1.1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ าย
บริ หารระดับสู ง (Top management) เป็ นการวางแผนในลักษณะการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด
(Overall planning) ด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การ
ดาเนินงาน สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามกาลังของทรัพยากรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่คาดการณ์วา่
จะมีในอนาคต
1.2 การวางแผนบริ หาร (Administrative planning) เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายบริ หารระดับกลาง (Middle-level management) เป็ นการวางแผนเพื่อกาหนดกรอบและ
ทิศทางไว้สาหรับแผนปฏิบตั ิการ (Operative plans)
1.3 การวางแผนปฏิบตั ิการ (Operational planning) เป็ นแผนที่ผบู้ ริ หารระดับต้น
(Lower level managers) นาแผนบริ หาร (Administrative plans) ไปดาเนินการในภาคปฏิบตั ิ
2. จาแนกตามลักษณะการปฏิบตั ิ
2.1 การวางแผนดาเนินงาน (Standing planning) เป็ นการวางแผนที่มีลกั ษณะเป็ น
แผนถาวรบ่งบอกถึงแนวความคิด หลักการหรื อแนวทางปฏิบตั ิในการทากิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยใน
องค์การหรื อใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นประจา แผนชนิดนี้ จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงาน กฎ
วิธีการ และมาตรฐาน การวางแผนใช้ประจามีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างยิง่ ที่สามารถ
ตรวจสอบการทางานของพนักงานและสามารถประสานงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ที่ทาให้การทางาน
เป็ นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามการวางแผนชนิ ดนี้อาจมี
จุดอ่อนบ้าง คือเมื่อสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป แผนประเภทนี้จาเป็ นต้องได้รับการ
ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะกับสถานการณ์ในลักษณะแผนใช้ เฉพาะครั้ง
2.2 การวางแผนใช้เฉพาะครั้ง (Ad hoc single planning) เป็ นการวางแผนเพื่อปรับ
และเสริ มการวางแผนดาเนินงานประจา ทั้งนี้ นอกจากแผนดาเนิ นงานประจาไม่อาจตอบสนอง
ความเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แผนใช้เฉพาะครั้งจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เฉพาะสถานการณ์แผนประเภทนี้ใช้ครั้งเดียวแล้วจะไม่นามาใช้อีก บางครั้งจึงมีการเรี ยก
แผนชนิดนี้วา่ แผนใช้ครั้งเดียว แผนประเภทนี้ได้แก่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการ
ทางาน แผนใช่เฉพาะครั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรทาให้ลดความเสี่ ยงและเป็ นการใช้เพื่อความ
เหมาะสมแก่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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3. จาแนกตามระยะเวลา
3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range planning) เป็ นการวางแผนที่กาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่จากการศึกษาของ The American management
Association พบว่า แผนระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ปี เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณ์อนาคตได้
อย่างมีเหตุผล
3.2 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range planning) เป็ นการวางแผนที่มี
ระยะเวลาการดาเนินการระหว่าง 3 ถึง 5 ปี
3.3 การวางแผนระยะสั้น (Short-range planning) มีระยะเวลาที่กาหนดไว้ระหว่าง
1 ถึง 3 ปี การวางแผนระยะสั้นเป็ นการกาหนดกิจการช่วงสั้น ๆ เพื่อให้วตั ถุประสงค์ในแผนระยะ
ยาวประสบความสาเร็ จ แผนระยะสั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนระยะยาว
องค์การจึงดาเนิ นการไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างราบรื่ น
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั การวางแผนตามระยะเวลาไม่วา่ จะเป็ นการวางแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวอาจไม่ได้กาหนดเวลาที่กล่าวในตอนต้น เพราะสภาพขององค์การในยุคปั จจุบนั ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหว่างประเทศ
4. จาแนกตามลักษณะคุณค่าการใช้งาน การวางแผนกายภาพ (Physical planning) เป็ น
การวางแผนด้านทาเลที่ต้ งั การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดหาเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
5. การจาแนกตามขอบข่ายลักษณะของแผน แบ่งออกได้ดงั นี้
5.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
5.2 นโยบาย (Policies)
5.3 วิธีปฏิบตั ิงาน (Procedures)
5.4 วิธีการ (Method)
5.5 มาตรฐาน (Standard)
5.6 งบประมาณ (Budget)
5.7 แผนงาน (Program) (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2552, หน้า 1-10)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุ ปได้วา่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะที่จาเป็ นแก่ทอ้ งถิ่นตามที่พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 ได้กาหนดกรอบไว้ รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น การวางแผนจึงถือเป็ นกลไก
สาคัญในการบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยทุ ธศาสตร์ ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ประชาชนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต จะต้องมีการปฏิบตั ิตามแผนการโครงการที่กาหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ ผลในช่วงเวลาที่กาหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริ หารจัดการ
ตามแผน แผนงาน โครงการ จะต้องเป็ นการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใส และพร้อมที่จะให้มี
การตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม

แนวคิดเกีย่ วกับการจัดทาแผนการพัฒนาท้ องถิ่น
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบลและการปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรู ปพิเศษมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เนื่องจากการวางแผนทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการปกครองการบริ หาร การบริ หารงาน
บุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็ นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนิน ตามแผน ความเป็ น
อิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็ นอิสระในฐานเป็ น “ รัฐอิสระ” แต่เป็ นการมอบอานาจหน้าที่ในการ
จัดบริ การสาธารณะบางส่ วนให้ และยังต้องอยูใ่ นการ กากับดูแล หรื อตรวจสอบ โดยรัฐบาลและ
ประชาคมอีกด้วย (พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, 2542, หน้า 49-56)
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็ นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดใน
ระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาเภอในระดับอาเภอ ซึ่ งในการกาหนดยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอาเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาคมจะมี
ส่ วนเกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ย ดังรู ปภาพดังนี้
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
(กาหนดวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่ งด่วน และนโยบายทัว่ ไป)

นโยบายกระทรวง กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด)

ปัญหาความต้ องการของประชาชน
และ นโยบายผู้บริหารท้ องถิน่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่)

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิน่
(วิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น)

แผนพัฒนาสามปี ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบตั ิ นาไปสู่การทางบประมาณ)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น, 2552, หน้า 12)
ในการจัดการทาแผนกลยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาสามปี ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องจาเป็ นต้องตระหนักถึงขั้นตอน และกาหนดเวลาของการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
แผนพัฒนาของทั้งระดับจังหวัดและระดับอาเภอด้วย (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2552, หน้า
11-12)
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ประเภทของแผนพัฒนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัด ท าแผนพัฒ นาองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548 ได้แบ่งประเภทแผนพัฒนา ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
จังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
2. แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จดั ทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่ องและเป็ นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, 2548)
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีหลักคิด
ที่วา่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/ กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/ กิจกรรมที่จะต้อง
นามาดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ตอ้ งการในแต่ละยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ซึ่ งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และวิสัยทัศน์ใน
ที่สุด นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี ยังมีแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จะจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี จัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็ นไปด้วย
ความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชน
แผนพัฒนาสาม มีลกั ษณะกว้าง ๆ ดังนี้
1. เป็ นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. เป็ นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน และมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็ นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็ นห้วงระยะเวลา
สามปี
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4. เป็ นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา กับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, 2548)
ประโยชน์ ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้
พิจารณา อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความ
เชื่อมโยง และส่ งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นนามาตัดสิ นใจ กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริ หารของท้องถิ่นอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสู งสุ ด ทรัพยากรการบริ หาร โดยทัว่ ไปประกอบด้วย
1. เงิน ทั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้ง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
2. คน ซึ่ งหมายความรวมตั้งแต่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทุกระดับซึ่ งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องนาศักยภาพของ กาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่าง
กว้างและ อาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่ งมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
3. วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่ องจักร เครื่ องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้
ในการบริ หาร จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสู งสุ ด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่ วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วสั ดุอุปกรณ์
ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
4. การบริ หารจัดการ เป็ นสิ่ งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็ นไปอย่างมีปริ ทธิ ภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การบริ หารการจัดการเป็ นทั้งศาสตร์
และศิลป์ ที่ตอ้ งศึกษาและนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2552, หน้า
34-36)

แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นหรือแผนพัฒนาสามปี
แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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กระทรวงมหาดไทย จึงขอซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในส่ วนของแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้จดั ทาเป็ นคาสั่งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นผู ้
ลงนามในคาสั่ง โดยให้กาหนดองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ให้ชดั เจน ทั้งนี้ให้ดาเนินการให้เป็ น
ปัจจุบนั เสมอ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากตาแหน่ง ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหนังสื อ
แจ้งเจ้าตัวทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง
3. กรรมการที่มาจากการคัดเลือกให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3.1.1 ในกรณี ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
(2) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น
โดยดาเนินการในสมัยประชุมสามัญ หรื อประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสื อประชุมพร้อมแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชดั เจน
(3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
(4) การเสนอชื่ อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผรู ้ ับรองจานวนอย่าง
น้อย 2 คน และผูซ้ ่ ึงได้รับการเสนอชื่อต้องอยูใ่ นที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม
(5) การเสนอชื่ อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจานวน ให้ถือว่าเป็ นบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่ อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่ อเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้ประธานใน
ที่ประชุมแจ้งให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมคัดเลือกผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วธิ ีการเขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตาม
จานวนที่กาหนด
(6) เป็ นผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อจานวนไม่เกินสามคน เป็ นกรรมการตรวจนับ
คะแนน กรณี สมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจานวนให้เลือกจากข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด หรื อพนักงานเทศบาล หรื อ พนักงานส่ วนตาบล หรื อพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก็ได้
(7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผทู้ ี่ได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับเป็ นผูซ้ ่ ึง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจานวนที่กาหนด โดยกรณี ที่ผไู ้ ด้รับคะแนนในลาดับเดียวกันหลายคน
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ทาให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผูซ้ ่ ึ งได้คะแนนเท่ากัน
ถ้าลงคะแนนครั้งที่ 2 แล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ี การจับฉลากตามที่ประธานในที่
ประชุมกาหนด
(8) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสื อแจ้งผลการคัดเลือกให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
เพื่อออกคาสั่งแต่งตั้งต่อไป ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นจัดทาเป็ นคาสั่งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและมี
หนังสื อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้เจ้าตัวทราบโดยเร็ ว
(9) ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับการคัดเลือกลาออก หรื อพ้นจากตาแหน่ง ให้จดั ให้มีการ
คัดเลือกแทนผูท้ ี่พน้ ไปภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างลง และให้ผซู้ ่ ึงได้รับการคัดเลือก
แทนนั้นอยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งแทนตน
(10) ในกรณี ที่ตาแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้จดั
ให้มีการคัดเลือกแทนผูท้ ี่พน้ ไปภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง โดยนา
วิธีการคัดเลือกที่กาหนดไว้ขา้ งต้นมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(11) ในกรณี ที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการดารงตาแหน่งได้ก่อนสี่ สิบหาวัน และให้ผไู ้ ด้รับการ
คัดเลือกมีวาระการดารงตาแหน่งไม่ก่อนวันที่ผดู ้ ารงตาแหน่งเดิมครบวาระโดยนาวิธีการคัดเลือกที่
กาหนดไว้ขา้ งต้นมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
3.1.2 กรณี ที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
(1) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนไม่นอ้ ยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินหกคน
(2) ประชาคมท้องถิ่น หมายความว่า
ประชาคมหมู่บา้ น ประชาคมตาบล สาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนตาบล สาหรับเทศบาลตาบล
ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนเมือง สาหรับเทศบาลเมือง
ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนนคร สาหรับเทศบาลนคร
ประชาคมอาเภอ ประชาคมจังหวัด สาหรับองค์กรบริ หารส่ วนจังหวัด และให้
ใช้ประชาคมท้องถิ่นในระดับประชาคมหมู่บา้ น ประชาคมตาบล สาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนตาบล สาหรับเทศบาลตาบล ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชน
เมือง และประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนนคร สาหรับเทศบาลนคร มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
สาหรับเมืองพัทยา ให้ใช้ประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง
และ เทศบาลนคร มาบังคับใช้อนุโลม
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(3) ประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เทศบาลตาบล เทศบาล
เมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ให้ดาเนินการตามรู ปแบบการ
จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(4) ให้ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุม
3.1.3 กรณี ที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือก
(1) ตาแหน่งที่คดั เลือกได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนสามคน ผูแ้ ทนภาคราชการ
และ/หรื อรัฐวิสาหกิจ ไม่นอ้ ยกว่าสามคน ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทน
ภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจที่เห็นว่าสามารถให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ได้
(2) การคัดเลือก ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรื อนาเข้า
ปรึ กษาหารื อในที่ประชุม กับผูบ้ ริ หาร ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่ วนการ
บริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก็ได้
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนภาคราชการและ/หรื อรับวิสาหกิจ ที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
คัดเลือกจะต้องยินดีที่จะเข้าร่ วมปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ ให้ผบู ้ ริ หาร
ท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งเจ้าตัวทราบและให้มีการตอบยืนยันให้ทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง
3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
กรณี ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
3.2.1 ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
3.2.2 ให้ดาเนิ นการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผูแ้ ทนประชาคมใน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาวิธีการตามความในข้อ 3.1.2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3.1 กรณี ที่ให้สภาท้องถิ่นกาหนด
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
(2) ให้ดาเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้นาวิธีการตามความในข้อ 3.1.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
3.3.2 กรณี ที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
(1) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(2) ให้ดาเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผูแ้ ทนประชาคมใน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาวิธีการตามความในข้อ 3.1.2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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3.3.3 กรณี ที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือก
(1) ตาแหน่งที่คดั เลือกได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนสองคน ผูแ้ ทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จานวนสองคน ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่เห็นว่าสามารถให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้
(2) การคัดเลือกผูบ้ ริ หารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรื อนาเข้า
ปรึ กษาหารื อในที่ประชุมผูบ้ ริ หารปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่ วนการบริ หารของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก็ได้
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจะต้อง
ยินดีที่จะเข้าร่ วมปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้
ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งเจ้าตัวทราบ และให้มีการตอบยืนยันให้ทราบทั้งก่อนและหลังการ
แต่งตั้ง
(4) ให้ดาเนินการในคราวเดียวกันกับการคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3.3.4 กรณี หวั หน้าส่ วนการบริ หารคัดเลือกเอง
ให้นาวิธีการตามความในข้อ 3.1.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมโดยให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
3.3.5 การดาเนินการของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
(1) เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายในสิ บห้าวัน เพื่อให้คระกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่เป็ น
ประธานคณะกรรมการ หรื อเลือกกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
เมื่อดาเนินการเลือกเสร็ จแล้วให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมีคาสั่งแต่งตั้งประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีหนังสื อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ ว
(2) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็ จตาม (1) ประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน เพื่อดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น
3.3.6 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ประกอบด้วย (1) กาหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทัว่ กันภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศและปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
4. กรณี การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
กรณี ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก กรณี ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก กรณี ที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
คัดเลือก กรณี หวั หน้าส่ วนบริ หารคัดเลือก หรื อการดาเนิ นการอื่น ๆ ในลักษณะนี้ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 วิธีการ
ประชุม การนาเสนอข้อมูลการประชุม รู ปแบบและวิธีการประชุมต่าง ๆ ให้นาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มาใช้บงั คับอนุโลม
5. คาสั่งต่าง ๆ
5.1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์ประกอบ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
(1) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(5) ผูแ้ ทนภาคราชการและ/ รัฐวิสาหกิจที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น กรรมการคัดเลือก
จานวนน้อยกว่าสามคน
(6) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรรมการคัดเลือกจานวนน้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่ วนการบริ หารที่มีหน้าที่จดั ทาแผน ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้
5.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์ประกอบ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
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(1) ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่ วนการบริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรรมการ
(3) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรมการคัดเลือกจานวนสามคน
(4) หัวหน้าส่ วนการบริ หารที่มีหน้าที่จดั ทาแผน กรรรมการและเลขานุการ
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรื อพนักงานผูช้ ่วยเลขานุการส่ วน
ท้องถิ่นที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมาย
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้
5.3 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์ประกอบให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
หัวหน้าส่ วนการบริ หารที่คดั เลือกกันเองจานวนสองคน
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) (5) ให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีก
5.4 คาสัง่ แต่งตั้งประธานและเลขานุการคระกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
องค์ประกอบ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้ง ประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เลือกกรรมการหนึ่งคน ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2559)
สรุ ปได้วา่ การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะต้อง
ดาเนินการแต่งตั้งองค์กรในการจัดทาแผน จานวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งจากการประชุมประชาคม
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ท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น การประสานงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ดังนี้
ประชุมประชาคมท้องถิ่น

ประชุมสภาท้องถิ่น

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการจัดทาแผนพัฒนา
ภาพที่ 4 ขั้นเตรี ยมการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (กัลยารัตน์ กันพุดซา, 2553, หน้า 34)
ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังนั้น การจัดทา
แผนพัฒนาสามปี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ความสาคัญ และความจาเป็ นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมตั ิให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุ ปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่น รวมทั้งสรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด/ อาเภอ และนโยบายของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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2. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่ วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทาการทบทวน
และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่จะนามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
3. เมื่ อได้แนวทางการพัฒ นาแล้ว เวที ก ารประชุ ม ร่ วมการพิ จารณาว่าจะมี โครงการ/
กิจกรรมอะไรบ้างที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของแนวทางการพัฒนา
ที่คดั เลือกมาใช้เป็ นกรอบในการพัฒนา
4. โครงการ/ กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้
พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรื อระหว่างแนวทางการพัฒนา
ให้พิจารณานาโครงการ/ กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุลงในแผนพัฒนาสามปี
อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้น ยังเป็ นการจัดลาดับโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วง
ถัดไปด้วย
การกาหนดกิจกรรมจะต้องคานึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทรัพยากรการบริ หาร
โครงการที่ดาเนินการเอง โครงการที่ดุดหนุ นให้หน่วยงานอื่นดาเนิ นการ และโครงการที่ขอรับ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่ งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานทัว่ ไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์วา่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการ
ข้อมูลประเภทใดเป็ นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็ น
ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามา
วิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค) ได้
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผา่ นมาการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา และการตัดสิ นใจเลือกแนว
ทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนา
1. คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็ นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา

39
2. พิจารณากาหนดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณา
พิจารณากิจกรรมที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
กาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/ กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่ งอาจจะมีท้ งั โครงการ/ กิจกรรมที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการเอง โครงการ/ กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น
หรื อโครงการ/ กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็ นผูด้ าเนินการ
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
พิจารณาถึงความเชื่ อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนินงานและใน
ด้านของผลการดาเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปี ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม
ความจาเป็ นเร่ งด่วน
ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้ าหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ และตัวชี้วดั ความสาเร็ จ โดยเน้นโครงการ/
กิจกรรมที่ตอ้ งทาในปี แรกเพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนิ นการจัดทาร่ างแผนพัฒนา
สามปี โดยมีเค้าโครง ประกอบด้วย 7 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 บทนา
ส่ วนที่ 2 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส่ วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ที่ผา่ นมา
ส่ วนที่ 4 สรุ ปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ส่ วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่ วนที่ 6 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
ส่ วนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบตั ิ
2. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
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ร่ างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมแล้วนาไปปรับปรุ งให้
สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี
2. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิ/ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
3. เมื่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัว่ กันภายในสิ บห้า
วันนับแต่วนั ที่ประกาศใช้และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน (กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น, 2552, หน้า 36-42)
สรุ ปได้วา่ ในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี จะต้องดาเนินการ 7 ขั้นตอน สามารถ
สรุ ปขั้นตอนดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้ดงั นี้
คกก. พัฒนาท้องถิ่น + ประชาคม ฯ
+ ส่ วนราชการ + รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง

กาหนดประเด็นการพัฒนา

คกก. สนับสนุน ฯ

จัดทาร่ างแผนฯ

คกก. พัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่ างแผนฯ

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

อนุมตั ิและประกาศใช้

ภาพที่ 5 ขั้นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (สานักปลัดเทศบาลตาบลแปลงยาว, 2559 ก, หน้า
12)
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การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 กาหนดให้
ข้อ 24 ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมตั ิแล้ว และนาไปปฏิบตั ิ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัว่ กันภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้และปิ ดประกาศโดยเผยแพร่ ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปี เป็ นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ
ปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานได้ดาเนิ นการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ นั ตอน
ดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนิ นการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่ างแผนการ
ดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นประกาศเป็ นแผนการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันและต้องปิ ดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิ บวัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จดั ทาเสร็ จภายในเดือนธันวาคมของปี งบประมาณนั้นหรื อ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ต้ งั งบประมาณดาเนินการหรื อได้รับแจ้งแผนงาน/ โครงการจากหน่วย
ราชการส่ วนกลางส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตอ้ งดาเนินงานในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็ นอานาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, พ.ศ.
2548, 2548)
สรุ ปได้วา่ การนาแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดทาร่ างแผนการดาเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา แล้วเสนอผูบ้ ริ หาร
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ท้องถิ่นประกาศเป็ นแผนการดาเนินงาน และต้องจัดทาเสร็ จภายในเดือนธันวาคมของปี งบประมาณ
นั้น สามารถสรุ ปขั้นหลังจากการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้ดงั นี้
คกก. สนับสนุน ฯ

จัดทาร่ างแผนการดาเนิ นงาน
เสนอร่ างแผนการดาเนินงาน

คกก. พัฒนาท้องถิ่น
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

พิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน
ประกาศใช้

ภาพที่ 6 ขั้นหลังจากจัดทาแผนพัฒนาสามปี (สานักปลัดเทศบาลตาบลแปลงยาว, 2559 ก, หน้า 16)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุ ปได้วา่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องดาเนิ นการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็ นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแผละแผนพัฒนาจังหวัดใน
ระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาอาเภอในระดับอาเภอตามลาดับ
และแผนพัฒนาสามปี จะช่วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถตัดสิ นใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริ หารท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
สู งสุ ด โดยมีข้ นั ตอนในการจัดทาแผน ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็ นการคัดเลือก
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนภาคราชการและ หรื อรัฐวิสาหกิจผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่น
เพื่อแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแปลงยาว คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลแปลงยาว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
แปลงยาว ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็ นการเตรี ยมการจัดทาแผนการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลการกาหนดวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา การจัดทารายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา การจัดทาร่ าง
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แผนพัฒนาสามปี การอนุมตั ิประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตาบล
แปลงยาว และขั้นหลังจากจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็ นการนาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบล
แปลงยาวไปปฏิบตั ิโดยการจัดทาแผนการดาเนินงานและขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลแปลงยาว
วิสัยทัศน์ “แปลงยาวเมืองน่าอยูป่ ลอดมลพิษ ทุกชีวติ มีการศึกษา ไร้ปัญหาชุมชน อุดม
ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน มีมาตรฐานการบริ หารจัดการที่ดี”
รายละเอียดวิสัยทัศน์
แปลงยาวเมืองน่ าอยู่ปลอดมลพิษ
พัฒนาเทศบาลตาบลแปลงยาวให้เป็ นเมืองน่าอยูป่ ลอดมลพิษ ได้แก่ การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และการมุ่งเน้นการบาบัด และการกาจัดขยะมูลฝอย น้ าเสี ย
ตลอดจนมีมาตรการในการควบคุมผูป้ ระกอบการ และบริ ษทั ภายในพื้นที่ให้มีจิตสานึกในการสร้าง
แปลงยาวให้เป็ นเมืองน่าอยูป่ ราศจากมลภาวะ มีสภาพภูมิทศั น์สวยงาม มีความสะอาด และความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ทุกชี วติ มีการศึกษาไร้ ปัญหาชุ มชน
1. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็ นสังคม
แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรี ยนรู ้ คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ สามารถ
ปรับตัวต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และดารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ของชาติและของท้องถิ่นให้คงสื บไป
2. รณรงค์ให้ความรู ้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยที่ถูกต้องอย่างทัว่ ถึงและ
จริ งจังเพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักในการออกกาลังกาย
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมัน่ คงทางสังคม มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็ นอยูด่ ีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพ
ติด ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างทัว่ ถึง
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อุดมด้ วยโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและควบคุมให้สอดคล้อง
กับระบบผังเมืองรวม และความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีมาตรฐานการบริหารจัดการทีด่ ี
1. เทศบาลตาบลแปลงยาว มีระบบการบริ หารงานที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส มีขีด
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน โดยเสริ มสร้าง
เครื อข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนามาพัฒนา
ท้องถิ่น
2. ประชาชน พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล นักการเมือง ผูน้ าท้องถิ่น ตระหนัก
ถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย มีคุณธรรม โปร่ งใส และ
ยุติธรรมประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
พันธกิจ
1. ปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับความเจริ ญเติบโตในอนาคต มีระบบการวางผังเมืองรวมที่มี
ประสิ ทธิภาพ
2. ส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวติ พัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5. ส่ งเสริ มการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างงาน
สร้างอาชีพและสร้างรายได้
6. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจการ
วางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการบริ หาร และการพัฒนา
เป้าประสงค์ เพือ่ การพัฒนา
1. การคมนาคมขนส่ งมีมาตรฐานและเพียงพอ มีระบบผังเมืองรวมของจังหวัด
2. ประชาชนมีการศึกษา มีคุณธรรม รักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม และมีความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
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3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบทางสังคมที่เข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4. มีระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5. มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ มีงานทา มีรายได้เพิม่
6. การบริ หารมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลแปลงยาว
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในช่วงสามปี เทศบาลตาบลแปลงยาวได้กาหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ในช่วงสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ก่อสร้าง บารุ งรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
ก่อสร้าง ดูแล บารุ งรักษาแหล่งน้ า
การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง
รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุ วรรณภูมิ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน
ส่ งเสริ มการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
ส่ งเสริ มการบาบัดและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ส่ งเสริ มงานการป้ องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั ปฏิบตั ิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การจัดการระบบบาบัดน้ าเสี ย ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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การส่ งเสริ มการดาเนิ นงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ
งานสวัสดิการสังคม
การส่ งเสริ มกีฬาและนันทนาการ
การส่ งเสริ มการศึกษา
การส่ งเสริ มและบารุ งรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การสาธารณสุ ข
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรม การท่องเที่ยวและการ
ขนส่ ง
การส่ งเสริ มการวางแผน
การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรม และการขนส่ ง
การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการเกษตร
การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
การปรับปรุ งระบบทะเบียนและเอกสารขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
การปรับปรุ งและพัฒนารายได้
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
การพัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การประชาชน
การก่อสร้าง/ การปรับปรุ งสถานที่ปฏิบตั ิงาน และการบารุ งรักษา/ จัดหา วัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้
การพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการองค์กร
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลแปลงยาว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ให้นิยามของ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย

47
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน/ หมู่บา้ น
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาสามปี เทศบาลตาบล
แปลงยาว
1) เพื่ อจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถตอบสนองต่ อ
ปั ญหา ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
2) เพื่อเป็ นกรอบ แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลแปลงยาว
3) เพื่อให้เทศบาลตาบลแปลงยาว มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถใช้แผน
เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ด
4) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการจัดเตรี ยมโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่
ในลักษณะเป็ นแนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลแปลงยาว
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อได้รับงบประมาณ
5) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดาเนินการและ
ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
6) เพื่อนามาซึ่งการวิเคราะห์ศกั ยภาพการพัฒนาของเทศบาลตาบลแปลงยาว
7) เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ทิศทางการพัฒนาของ
เทศบาลตาบลแปลงยาวในอนาคต
8) เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาว่ามียทุ ธศาสตร์ ใดบ้าง เพื่อนามาจัดทาแนว
ทางการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาชุมชน
9) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาในช่วง
ต่อ ๆ ไป และเป็ นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่ วมในท้องถิ่น
ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 16 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่ วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบตั ิที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น
(1) คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูล นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
เสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(3) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอร่ างแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผูบ้ ริ หารฯจึงพิจารณา
อนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อไป

สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานของเทศบาลตาบลแปลงยาว
เทศบาลตาบลแปลงยาว เดิมกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็ น “สุ ขาภิบาล
แปลงยาว”โดยใช้ชื่อตามตาบลที่ต้ งั อยู่ ประกาศในราชกิจนุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 57 วันที่ 20
กรกฎาคม 2508 และตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542
ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลให้
สุ ขาภิบาลแปลงยาวได้ยกฐานะเป็ นเทศบาลตาบล ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
สภาพทัว่ ไป
เทศบาลตาบลแปลงยาว มีอาคารสานักงานอยูใ่ นพื้นที่ชุมชนวังนกกา-ไผ่แก้ว เลขที่ 999
หมู่ที่ 7 ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปั จจุบนั มีพ้นื ที่ 7.03 ตารางกิโลเมตร
(4,393 ไร่ ) มีเขตการปกครองทั้งหมดอยูใ่ นตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว ประกอบด้วย 7 ชุมชน
คือ
1. ชุมชนตลาดบางบ่อ หมู่ที่ ตาบลแปลงยาว
2. ชุมชนด่านเงิน หมู่ที่ 4 ตาบลแปลงยาว (บางส่ วน)
3. ชุมชนเกาะบอระเพ็ด หมู่ที่ 9 ตาบลแปลงยาว
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4. ชุมชนคลองโรงเลื่อย หมู่ที่ 5 ตาบลวังเย็น
5. ชุมชนวังนกกา-ไผ่แก้ว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตาบลแปลงยาว (บางส่ วน)
6. ชุมชนบ้านคลอง-แปลงยาว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตาบลแปลงยาว (บางส่ วน)
7. ชุมชนวังเย็น หมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 4 ตาบลวังเย็น (บางส่ วน)
เทศบาลตาบลแปลงยาวตั้งอยูห่ ่างจากที่วา่ การอาเภอแปลงยาว มีระยะทางประมาณ 7
กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากกรุ งเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
เทศบาลตาบลแปลงยาวตั้งอยูท่ ี่ค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ X=0743199 , Y=1505412 โซน 47
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมและการปศุสัตว์โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลหัวสาโรง
อาเภอแปลงยาว
ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว
ทิศตะวันออก
ติดต่อ ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตาบลแหลมประดู่ อาเภอบ้านโพธิ์
ข้ อมูลเกีย่ วกับประชากรและครัวเรือน
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและจานวนครัวเรื อนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
(สานักปลัดเทศบาลตาบลแปลงยาว, 2560)
หมู่บ้าน
ตาบลแปลงยาว
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 9
ตาบลวังเย็น
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง

รวม

บ้านบางบ่อ
บ้านคลอง
บ้านแปลงยาว
บ้านด่านเงิน
ตลาดบางบ่อ
บ้านไผ่แก้ว
บ้านเกาะบอระเพ็ด

130
163
177
402
402
188
523

131
165
160
441
487
198
560

261
328
337
843
889
386
1,083

บ้านวังเย็น
บ้านหนองศิลาราม
บ้านหนองปลิง
บ้านคลองโรงเลื่อย

230
196
9
434
2,854

218
217
12
417
3,006

448
413
21
851
5,860

ชื่อหมู่บ้าน
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ข้ อมูลด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การคมนาคมขนส่ ง
มีถนนทางหลวงสาย 3121 (บางคล้า-แปลงยาว) เป็ นถนนสายหลัก และภายในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาวมีถนนและซอยต่าง ๆ ที่ใช้ในการคมนาคม จานวน 38 สาย ดังนี้
ถนนคอนกรี ต
จานวน 28 สาย ระยะทาง 13.944 กม.
ถนนลาดยาง
จานวน 6 สาย ระยะทาง 4.883 กม.
ลูกรัง
จานวน 4 สาย ระยะทาง 3.460 กม.
การไฟฟ้า
ถนนในเขตเทศบาล ที่มีไฟฟ้ าสาธารณะ จานวน 38 สาย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนได้ดาเนินการติดตั้งเพิ่มขึ้นตามลาดับความจาเป็ น เขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อยูใ่ กล้
กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอแปลงยาว
การประปา
ดาเนินการโดย การประปาส่ วนภูมิภาค ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ ส่ วนใหญ่มีประปา
ใช้ อีกทั้งในเขตเทศบาลยังมีปริ มาณน้ าคลองชลประทานไหลผ่านตลอด
โทรศัพท์ / ไปรษณีย์
ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว มีตโู้ ทรศัพท์สาธารณะ
ไปรษณี ยห์ รื อการสื่ อสารหรื อการขนส่ ง และวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
เขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อยูใ่ กล้กบั ไปรษณี ยอ์ าเภอแปลงยาว การสื่ อสารการขนส่ งจึง
มีความรวดเร็ ว เข้าถึงประชาชน และอานวยความสะดวกในเรื่ องของการขนส่ ง สื่ อสารทาง
ไปรษณี ยไ์ ด้ดี และมีป้ายรถเมล์ขนส่ ง 1 แห่ง บริ เวณตลาดบางบ่อ
โครงสร้ างส่ วนราชการของเทศบาลตาบลแปลงยาว
แบ่งออกเป็ น 1 สานัก 4 กอง และ 1 หน่วยงาน ดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
5) กองการศึกษา
6) หน่วยการตรวจสอบภายใน
โครงสร้ างการบริหารงานภายในสานักปลัดเทศบาล
โดยมีส่วนราชการภายในสานักปลัดเทศบาล ดังนี้
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1) ฝ่ ายอานวยการ
1.1 งานธุรการ
1.2 งานบริ หารงานทัว่ ไป
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.4 งานแผนและงบประมาณ
1.5 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานประชาสัมพันธ์
2) ฝ่ ายปกครอง
2.1 งานนิติการ
2.2 งานทะเบียนราษฎร
2.3 งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานแผนและงบประมาณ มีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของ
บริ การสาธารณูปโภคหลัก
2. งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
3. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. งานแผนผสานแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาล กับหน่วยงานอื่นที่เสนอบริ การ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบตั ิตาม
แผนและการประเมินผลงานตามแผน
5. งานตรวจสอบการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล แผนการดาเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล
6. รวบรวมข้อมูลสถิติวเิ คราะห์งบประมาณ
7. งานเสนอแนะและให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
8. งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ถ้ามี)
9. งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
10. งานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
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แผนการปฏิบัติงานของงานแผนและงบประมาณ มีดังนี้
ตารางที่ 2 แผนการปฏิบตั ิงานของงานแผนและงบประมาณ

ขั้นตอน/ รายละเอียด
1. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตาบลแปลงยาว
2. สรุ ปข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการ
3. นายกเทศมนตรี มอบนโยบายการจัดทาแผนพัฒนา
4. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนา คัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม กาหนดไว้วา่ ยังมี
ความเหมาะสมหรื อไม่ กาหนดโครงการ/ กิจกรรม
สามารถเพิ่มเติมหรื อตัดทอนได้
5. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนกาหนดแนวทาง
การจัดทาแผน ฯ แนวทางการพัฒนาที่ได้คดั เลือก
โครงการ/ กิจกรรมที่กาหนดไว้ ยังมีความเหมาะสม
หรื อไม่ การกาหนดโครงการ/ กิจกรรม สามารถ
เพิ่มเติมหรื อตัดทอนได้
6. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนกาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนา
7. จัดทารายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค.- ก.พ. งานแผนและ
งบประมาณ
ก.พ.- มี.ค. งานแผนและ
งบประมาณ
เม.ย.
งานแผนและ
งบประมาณ
พ.ค.

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตาบลแปลงยาว

พ.ค.

ร่ วมกับประชาคม
ท้องถิ่น

พ.ค.
มี.ค.- พ.ค.

8. จัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสร็ จ

30 พ.ค.

9. ประชุมพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี

พ.ค.

งานแผนและ
งบประมาณ
คณะกรรมการ
สนับสนุน ฯ
คณะกรรมการ
สนับสนุน ฯ
คณะกรรมการ
สนับสนุน ฯ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอน/ รายละเอียด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

10. ประชุมพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี
เม.ย.
11. เสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนา ฯ และประกาศใช้แผน
พัฒนาสามปี เมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เทศบาลตาบลแปลงยาวจะต้องจัดทา
แผนดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ นั้น ๆ ให้แล้ว
เสร็ จภายในเดือน ธ.ค.

มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตาบล
แปลงยาว

นายกเทศมนตรี

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชิษณุ เชิดชูสุวรรณ (2550) ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์ พระยา อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์ พระยา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 53.72) โดยปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล เรี ยงตามลาดับ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์จากแผน 2) การมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ 3) การมีส่วนร่ วมปฏิบตั ิตามแผน 4) การมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมิน จา
การศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน และระดับ
น้อย 2 ด้าน จึงควรหาแนวทางที่จะให้ประชาชนเห็นความความสาคัญ และเข้ามามีส่วนร่ วมกับ
เทศบาลในการจัดทาแผนพัฒนามากขึ้น โดยพิจารณาจัดระบบการติดต่อสื่ อสารที่ดี เพื่อเชิญชวน
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างแท้จริ ง
ธนิต ดวงสร้อยทอง (2550) ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรื อพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรื อพระแท่น
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลในภาพรวมมีระดับน้อย ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
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เทศบาล ได้แก่ สถานภาพสมรส, การเป็ นสมาชิกของกลุ่มในสังคม, การรับรู ้ข่าวสารข้อมูล, ความรู้
ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่ วมผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตาม
กรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจยั ได้แก่
1. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั การมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลพบว่าไม่
มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรสกับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล พบว่า มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล พบว่า ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
5. ความสัมพันธ์ระหว่างอาชี พกับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลไม่มีผล
ต่อระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
6. ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั การมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล พบว่า
ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ปรี ชา หาญปรี ชาสวัสดิ์ (2550) ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลวังหิ น อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลทุกปั จจัยมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน เพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาถึงปั จจัยเหล่านี้ อย่างจริ งจัง เช่นด้านการศึกษา ส่ งเสริ ม
รายได้ การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกลุ่มต่าง ๆ และแนวทางในการดาเนิ นงานกับประชาชนในกลุ่มอายุ
และเพศที่ต่างกัน ข้อมูลด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา อบต. ที่ประชาชนส่ วน
ใหญ่เข้าใจ ความสาคัญของการวางแผนพัฒนา อบต. ยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
อบต. และการตรวจสอบการทางานของ อบต. ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลด้านการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ร่วมขั้นกาหนดความต้องการและขั้นดาเนินการตามแผนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ขั้นวางแผนดาเนิ นงาน และการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด คือขั้นติดตามและ
ประเมินผลงาน
ดวงปี คาปาน (2553) ศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 52.40 ระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 29.10 ระดับการศึกษา
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มัธยม ศึกษา ร้อยละ 41.80 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 55.70 รายได้ 5,001-10,000 ร้อยละ 46.80
สถานภาพสมรส ร้อยละ 46.30 ระยะเวลาที่อยูใ่ นเขตเทศบาล 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 75.30
1. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้านการวางแผน โดยภาพรวม ระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ น
(x̄ = 4.09) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ท่านเคยเข้าร่ วมประชุ มเพื่อวางแผนการดาเนิ นงานของเทศบาล
(x̄ = 4.34) ด้านการตัดสิ นใจ โดยการมีระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.23) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ท่านมีส่วนร่ วมกับเทศบาลเพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชนต่าง ๆ ได้พฒั นาชุมชนของตนเอง
(x̄ = 4.47) ด้านการดาเนิ นงาน โดยรวมมีระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า (x̄ = 4.01)
พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสู งวุด คือ ท่านร่ วมในการประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนพัฒนาชุมชน (x̄ = 4.14)
ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมมีระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.93) ข้อที่
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
เทศบาล (x̄ = 4.1.7)
2. การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
นิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
สถานภาพ และระยะเวลาที่อยูใ่ นเขตเทศบาล แตกต่างกัน การมีส่วนร่ วมโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.5 ส่ วน ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่ วมไม่แตกต่าง
กัน
สมควร คลังสู งเนิน (2553) ศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน ด้านการมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามแผน และด้านการมีส่วนร่ วม
ในการประเมินผล ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ยกเว้น ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลอยู่
ในระดับน้อย ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลจันทบเพชร คือ ให้เทศบาลสรร้างงานมีการจ้างคนในพื้นให้
มากขึ้น ให้เทศบาลใช้งบประมาณอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ให้คณะผูบ้ ริ หารบริ หารงาน
อย่างจริ งจัง รวดเร็ ว ไม่เลือกปฏิบตั ิ และการออกทาประชาคมต่าง ๆ เทศบาลควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมากขึ้น

56
มณี รัตน์ อ้วนแก้ว (2555) ศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 57.41 และอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระหว่าง 45-54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.66 ในด้านระดับ การศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่าง มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 34.39 กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 38.62
2. ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลบ้าน
แพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งเมื่อทาการเรี ยงลาดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน และ
ด้านการมีส่วนร่ วมสนการรับผลประโยชน์
3. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลบ้านแพง
อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประชาชนที่มีเพศและอายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ส่ วน
ด้านการศึกษา และอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยระดับ
การศึกษา ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรื อเทียบเท่า ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า และระดับประปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี ฯ ทุกด้าน ต่ากว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถม ผลการเทียบความ
แตกต่าง รายคู่ ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้าง/ ลูกจ้าง มีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนพัฒนา ฯ ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
และด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล ต่ากว่าประชาชนที่มีอาชี พค้าขาย/ ธุ รกิจส่ วนตัว
ส่ วนด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ฯ ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแพง ที่ควรนาไปจัดทาแนวทางการส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน จานวน 3 ด้าน 1) ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน 2) ด้านการมีส่วนร่ วมใน
การรับผลประโยชน์ 3) ด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล
กิจจา โพแดน (2557) ศึกษา การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
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1. การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุ มชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
ลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่ วมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
(x̄ = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้าน
การมีส่วนร่ วมด้านการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมด้านดาเนิ นการ และการมีส่วนรวมด้านติดตามและ
ประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล พบว่า ผูน้ าชุมชนที่
มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล ต่างกัน มี
ส่ วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูน้ าชุมชนที่มีอาชี พต่างกัน มีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
3. ปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผูน้ าชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจคัดเลือกโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้างบประมาณ
รายจ่ายเป็ นส่ วนน้อย ซึ่ งเทศบาลขาดการสอบถามปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ งของชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็ นไปตามที่วางแผนไว้ ข้อเสนอแนะเทศบาลตาบลลาดยาวควร
บารุ งรักษาถนน สะพาน ทางเท้าตามซอยต่าง ๆ ให้มากกว่าเดิม และเทศบาล ควรก่อสร้างพนังกั้น
น้ าเพื่อป้ องกันริ มตลิ่งพังและบ้านเรื อนราษฎรไม่ให้รับความเสี ยหาย
ณัฐชา ทองคุม้ (2557) ศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเทพนคร อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจยั พบว่า
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเทพนคร อาเภอ
เมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ได้แก การมีส่วนร่ วมในขั้นการริ เริ่ มการพัฒนา รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมในขั้นการวางแผน
ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการดาเนินการ 2) การพัฒนาการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ในภาพรวมด้านที่มีความถี่มากสุ ด ได้แก่ ควรจัดเตรี ยม
สถานที่ อุปกรณ์หรื อเอกสารวาระการประชุมที่ใช้ในการจัดทาแผนให้เหมาะสมเพียงพอต่อ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่ วม และด้านที่มีค่าความถี่นอ้ ยที่สุด ได้แก่ ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของ
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ปัญหาจากประชาชนก่อน ควรมีการให้ขอ้ มูลในการจัดทาแผนหรื อโครงการให้ชดั เจน ควรมีการจัด
แบบสอบถามความต้องการของประชาชนผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญและเข้าใจปัญหาชุมชนสาดับ
ต้น ๆ ก่อน ก่อนอื่นประชาชนต้องเข้าใจในปั ญหาของตนเองรู ้จุดเด่น จุดด้อย แล้วนามาวิเคราะห์
สาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหา คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกัน ได้เป็ นจุดเด่นและ
ข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้ าหมายและการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการอย่างโปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภาพ
ประยงค์ พุทธา (2557) ศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์บริ หารส่ วนตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา
พบว่า
1. โดยรวมมีระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อนามาจาแนกรายด้านพบว่า อยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการร่ วมคิดและตัดสิ นใจ ด้านการติดตาม
และประเมินผล และด้านการดาเนินการตามลาดับ
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มี 1 ปั จจัย คือ ระดับความรู ้ในระบอบประชาธิ ปไตยเป็ นปั จจัยเชิงบวก โดยค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.747 ตัวแปรทั้งหมด สามารถอธิ บายการแปรผันของตัวแปรตามได้
ร้อยละ 55.8
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีดงั ต่อไปนี้ ควรให้ประชาชนร่ วม
เสนอแนวทางการแก้ไขโครงการต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึงควรให้โอกาสประชาชนจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ กิจกรรมมีในแผนพัฒนา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนในการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา และควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการดาเนินการตามแผนพัฒนา
เป็ นระยะ ๆ
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทบทวนกรอบแนวคิดที่ผวู้ จิ ยั ได้ใช้ใน
การศึกษามาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั มีรายระเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3 ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย

ณัชชา ทองคุม้
(2557) ศึกษา เรื่ อง
การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลเทพนคร
อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัด
กาแพงเพชร
สมควร คลังสู งนิน
(2553) ศึกษา การมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลจันทบเพชร
อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์

ตัวแปรต้ น
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ อาชีพ รายได้ ระยะ ตาแหน่ ง
การสมรส การ
เวลาที่ หรือ
ศึกษา
อยู่ใน สมาชิก
ท้องถิ่น กลุ่ม
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

งานวิจัย

ตัวแปรต้ น
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ อาชีพ รายได้ ระยะ ตาแหน่ ง
การสมรส การ
เวลาที่ หรือ
ศึกษา
อยู่ใน สมาชิก
ท้องถิ่น กลุ่ม

ชิษณุ เชิดชูสุวรรณ 
(2550) ศึกษา ปัจจัย
ที่มีผลต่อระดับการ
มีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลในเขต
เทศบาลตาบลโพธิ์
พระยา อาเภอเมือง
สุ พรรณบุรี
ธนิต ดวงสร้อยทอง 
(2550) ศึกษา ปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน
ในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองท่าเรื อพระ
แท่น อาเภอท่า
มะกา จังหวัด
กาญจนบุรี
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

งานวิจัย

ประยงค์ พุทธา
(2557) ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อระดับการ
มีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา
สามปี ขององค์
บริ หารส่ วนตาบล
ท่าค้อ อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
ปรี ชา หาญปรี ชา
สวัสดิ์ (2550)
ศึกษา ปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนใน
การจัดทา
แผนพัฒนาของ
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลวังหิ น
อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

ตัวแปรต้ น
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ อาชีพ รายได้
การสมรส การ
ศึกษา
 







 







ระยะ ตาแหน่ ง
เวลาที่
หรือ
อยู่ใน สมาชิก
ท้องถิ่น กลุ่ม
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

เพศ

อายุ

ดวงปี คาปาน

(2553) ศึกษา การมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลนิคม
คาสร้อย อาเภอ
นิคมคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
มณี รัตน์ อ้วนแก้ว 
(2555) ศึกษาการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้าน
แพง อาเภอบ้าน
แพง จังหวัด
นครพนม



งานวิจัย



ตัวแปรต้ น
สถานภาพ ระดับ อาชีพ รายได้
การ สมรส การ
ศึกษา












ระยะ ตาแหน่ ง
เวลาที่
หรือ
อยู่ใน สมาชิก
ท้องถิ่น กลุ่ม


บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา
การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (2) เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ตาแหน่งในชุมชน โดยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
2. เครื่ องมือในการวิจยั
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. เกณฑ์การแปลผล
วิธีการดาเนินการวิจยั 6 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 130 คน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จานวน
7 ชุมชน ๆ ละ 10 คน จานวน 70 คน ผูน้ าชุมชน (กานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น) จานวน 23
คน กลุ่ม อสม. 37 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ซึ่ งมีเกณฑ์การคัดเลือก
กล่าวคือ ตาแหน่งที่เป็ นคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกจากประชาชนในชุมชนมาแล้ว กานัน/
ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชนในชุมชนแล้ว ตัวแทนของกลุ่ม
อสม. คัดเลือกจากประธานกลุ่ม อสม. เทศบาลตาบลแปลงยาว
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ตารางที่ 4 จานวนประชากร
กลุ่มประชากร

คณะกรรมการชุมชน

กานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ น/
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น

อสม.

ชุ มชน

ชุมชนตลาดบางบ่อ
ชุมชนด่านเงิน
ชุมชนวังนกกา-ไผ่แก้ว
ชุมชนคลองโรงเลื่อย
ชุมชนเกาะบรเพ็ด
ชุมชนวังเย็น
ชุมชนบ้านคลอง-แปลงยาว
กานันตาบลแปลงยาว
กานันตาบลวังเย็น
ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนตลาดบางบ่อ
ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนด่านเงิน
ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนวังนกกา-ไผ่แก้ว
ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนคลองโรงเลื่อย
ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนเกาะบรเพ็ด
ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนวังเย็น
ผูใ้ หญ่บา้ น/ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนบ้านคลอง-แปลง
ยาว
อสม. ตาบลแปลงยาว
อสม. ตาบลวังเย็น
รวมประชากร

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาขึ้นเองเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด และแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ

จานวน
ประชากร
(คน)
10
10
10
10
10
10
10
1
1
3
3
3
3
3
3
3
19
18
130
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตาแหน่งในชุมชน โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็ นระดับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว แบบสอบถามผูว้ จิ ยั กาหนดขึ้นเองลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับมากที่สุด ค่าคะแนน 5 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับมากที่สุด คือ
เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งและแสดงความคิดเห็น ตอบโต้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปั ญหาความต้องการ
ของชุมชนทุกครั้ง
ระดับมาก ค่าคะแนน 4 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับมาก คือ เข้าร่ วม
ประชุมทุกครั้งและแสดงความคิดเห็นเป็ นบางครั้ง
ระดับปานกลาง ค่าคะแนน 3 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง คือ
เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งแต่ไม่แสดงความคิดเห็น
ระดับน้อย ค่าคะแนน 2 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับน้อย คือ เข้าร่ วม
ประชุมเป็ นบางครั้งและแสดงความคิดเห็นเป็ นบางครั้ง
ระดับน้อยที่สุด ค่าคะแนน 1 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับน้อยที่สุด คือ
เข้าร่ วมประชุมเป็ นบางครั้งและไม่แสดงความคิดเห็นเลย

การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเอง มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ และหลักเกณฑ์
การศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยค้นคว้าเอกสาร ตารา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบเนื้ อหา กาหนดวัตถุประสงค์ ให้เป็ นไปตามขอบข่ายของ การ
มีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้
จากนั้นนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั กาหนดนิยาม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดทาแบบสอบถามของงานวิจยั นี้
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2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตาบลแปลงยาว และตรวจสอบเนื้ อหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรื อไม่ จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
แบบสอบถามดังกล่าว แล้วนามาปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคาแนะนาแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3
ท่านตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face validity) ซึ่งประกอบด้วย
3.1 ดร.ลือชัย วงษ์ทอง อาจารย์ประจาวิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 นายศรนริ นทร์ สันติสุขคง ปลัดเทศบาลตาบลแปลงยาว
3.3 ว่าที่ร้อยตรี เขมชาติ จอมพรมมิล หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลแปลงยาว เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาจากนั้นปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบ แก้ไขจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ มาปรับปรุ งแก้ไขและ
เสนอให้คณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ พิจารณาอีกครั้ง แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
5. นาแบบสอบถามที่ได้จากการแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลหัวสาโรงที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 30
ตัวอย่างเพื่อค้นหาคุณภาพของเครื่ องมือโดยการหาค่าความเที่ยง หรื อค่าความเชื่ อถือได้ของ
แบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s alpha ได้ค่าความเที่ยงหรื อความเชื่ อถือได้ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .986 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้ และสามารถนาไปเก็บข้อมูล
จริ งต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรี ยมเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 การเตรี ยมตัวผูว้ จิ ยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจากแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์กบั งานวิจยั มากที่สุด เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั มี
ความพร้อมในการใช้วธิ ี เก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 ผูด้ าเนิ นการวิจยั กาหนดตัวผูท้ ี่จะให้ขอ้ มูล จากกลุ่มที่คดั เลือกไว้ พร้อมประสาน
เพื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 ทาหนังสื อขอความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลเพื่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
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2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ดาเนินการติดต่อผูท้ ี่กาหนด ไว้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเข้าไปทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากเครื่ องมือที่ได้จดั ทาไว้
2.2 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถามไปจานวน 130 ชุด โดยมี
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จานวน 130 ชุด คิดเป็ น ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ นการวิเคราะห์ เป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.
2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตาบลแปลงยาว
โดยใช้วธิ ี การประมวลผลค่าทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ ตาแหน่งในชุมชน โดยใช้ค่าความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
(พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. วิเคราะห์สมมติฐานเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สถิติ
Independent t-test ในกรณี การเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวแปรที่มีค่าสองค่า หรื อ เพศต่างกัน และใช้สถิติ
F-test (One-way Analysis of Variance) สาหรับการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรที่มีค่า
มากกว่าสองค่าขึ้นไป เช่น อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตาแหน่งในชุมชน และ
เปรี ยบเทียบรายคู่โดยวิธีทดสอบของ LSD
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เกณฑ์ การแปลผล
ในการวิจยั ครั้งนี้ กาหนดเกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ย โดยการเลือกขนาดชั้น (Class limits)
หรื อ อันตรภาคชั้น (Class interval) (ประยงค์ พุทธา, 2557, หน้า 61)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (ค่าสู งสุ ด-ค่าต่าสุ ด)/จานวนชั้น
5−1
= 5
= 0.80
ดังนั้น จึงกาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.21-5.00
มีส่วนร่ วมในระดับมากที่สุด
3.41-4.20
มีส่วนร่ วมในระดับมาก
2.61-3.40
มีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง
1.81-2.60
มีส่วนร่ วมในระดับน้อย
1.00-1.80
มีส่วนร่ วมในระดับน้อยที่สุด
ดังนั้นจึงกาหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20
หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40
หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60
หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง การมีส่วนร่ วมในระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นผลจาก
การวิเคราะห์จากแบบสอบถามประชากรผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 130 คน ผลการวิจยั สามารถนาเสนอออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
 แทน ค่าเฉลี่ย
 แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N แทน จานวนคนในประชากร
t แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบที
F แทน ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกแบบทางเดียว
p แทน ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
* แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
SS แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of squares)
MS แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of square)
Df แทน ระดับชั้นของความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5 จานวน และร้อยละของผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามเพศ (N = 130)
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง
รวม

46
84
130

35.38
64.62
100.00
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากที่สุด จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.62 และเป็ นเพศชาย จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.38 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 จานวน และร้อยละของผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามอายุ (N = 130)
อายุ

จานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ระหว่าง 31-40 ปี
ระหว่าง 41-50 ปี
ระหว่าง 51-60 ปี
มากกว่า 61 ปี ขึ้นไป
รวม

3
18
50
32
27
130

2.31
13.85
38.46
24.62
20.77
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จานวน 50 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.62 มีอายุ
มากกว่า 61 ปี ขึ้นไป จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.77 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.85 และมีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.31 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 จานวน และร้อยละของผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามสถานภาพ (N = 130)
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

โสด
สมรส
หย่า/ หม้าย
รวม

12
104
14
130

9.23
80.00
10.77
100.00
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 80.00 รองลงมาคือ มีสถานภาพหย่า/ หม้าย จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.77 และมี
สถานภาพโสด จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.23 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 จานวน และร้อยละของผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามระดับการศึกษา (N = 130)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ปวช.
อนุปริ ญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

45
25
33
7
18
2
130

34.62
19.23
25.38
5.38
13.85
1.54
100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา มากที่สุด จานวน 45
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.62 รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ปวช. จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.38 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 25
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.23 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.85 มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับอนุปริ ญญาหรื อ ปวส. จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.38 และมีการศึกษาอยูใ่ น
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.54 ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 จานวน และร้อยละของผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามอาชีพ (N = 130)
อาชีพ

จานวน

ร้ อยละ

เกษตรกร
ค้าขาย
กิจการส่ วนตัว
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
อื่น ๆ เช่น แม่บา้ น ว่างงาน
รวม

39
33
27
7
18
6
130

30.00
25.38
20.77
5.38
13.85
4.62
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มากที่สุด จานวน 39 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.38 ประกอบ
อาชีพกิจการส่ วนตัว จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.77 ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.85 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.38 และอื่น
ๆ เช่น แม่บา้ น ว่างงาน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 จานวน และร้อยละของผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามรายได้ (N = 130)
รายได้

จานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท
ตั้งแต่ 20,001 ขึ้นไป
รวม

26
31
31
23
19
130

20.00
23.85
23.85
17.69
14.62
100.00
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จากตารางที่ 10 พบว่า ผูน้ าชุ มชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 5,001-10,000 บาท จานวน 31 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.85 และมีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.85
มากที่สุด รองลงมาคือ มีรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.69 และมีรายได้ต้ งั แต่
20,001ขึ้นไป จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวน และร้อยละของผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามตาแหน่งในชุมชน (N = 130)
ตาแหน่ งในชุ มชน
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
กรรมการชุมชน
สมาชิก อสม.
รวม

จานวน

ร้ อยละ

23
70
37
130

17.69
53.85
28.46
100.00

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูน้ าชุ มชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีตาแหน่งในชุ มชนตาแหน่ง กรรมการชุมชน มากที่สุด
จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ มีตาแหน่งในชุมชนตาแหน่ง สมาชิก อสม.
จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.46 และตาแหน่งในชุมชนตาแหน่ง กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.69 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่ วมของผู้นาชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นสามปี
(พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

74
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา
(N = 130)

ด้ านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนา

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

1. ท่านได้เข้าร่ วมประชุม
20
53
สรุ ปยุทธศาสตร์การพัฒนา
(15.38) (40.77)
และแนวทางการพัฒนา ของ
จังหวัด/อาเภอ เพื่อมาเป็ น
ข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลมากน้อยเพียงใด



ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

45

10

2



ระดับการ ลาดับ
มีส่วนร่ วม ที่

3.61 .894

มาก

1

2. ท่านเข้าร่ วมประชุม
22
48
43
15
2 3.56 .956
ทบทวนและคัดเลือก
(16.92) (36.92) (33.08) (11.54) (1.54)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาเทศบาล
ปั ญหาความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาวมาเป็ นข้อมูล
ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลมากน้อย
เพียงใด
3. ท่านได้เข้าร่ วมประชุม
21
53
40
15
1 3.60 .920
รับฟังนโยบายของผูบ้ ริ หาร
(16.15) (40.77) (30.77) (11.54) (0.77)
ท้องถิ่นและนานโยบาย
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมาเป็ น
ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาลมากน้อย
เพียงใด

มาก

5

มาก

2

(3.92)

(7.69) (1.54)
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ตารางที่ 12 (ต่อ)

ด้ านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนา
4. ท่านได้เข้าร่ วมประชุม
พิจารณาว่าจะมีโครงการ/
กิจกรรมใดบ้างที่ตอ้ ง
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของแนวทางการพัฒนา
5. ท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปรึ กษาปั ญหาและความ
ต้องการของชุมชน เพื่อจัดทา
โครงการ/ กิจกรรมหรื อ
จัดทาแผนงานของเทศบาล
6. ท่านเสนอและพิจารณา
โครงการ/ กิจกรรมจากแผน
ชุมชนที่เกินขีดความสามารถ
ในการดาเนินการของชุมชน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
7. ท่านมีส่วนร่ วมเสนอ
ความคิดเห็นจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นสามปี
รวม

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย





น้ อย
ทีส่ ุ ด

ระดับการ ลาดับ
มีส่วนร่ วม ที่

17
59
38
15
1 3.58 .887
(13.08) (45.38) (29.23) (11.54) (0.77)

มาก

3

19
51
46
13
1 3.57 .889
(14.62) (39.23) (35.38) (10.00) (0.77)

มาก

4

16
51
43
17
3 3.46 .950
(12.31) (39.23) (33.08) (13.08) (2.31)

มาก

7

17
53
41
17
2 3.51 .934
(13.08) (40.77) (31.54) (13.08) (1.54)

มาก

6

3.56 .830

มาก

76
จากตารางที่ 12 พบว่า การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสาม
ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการ
คัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา ในภาพรวมการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก (  =
3.56,  = .830)
เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่า การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยพบว่า
ได้เข้าร่ วมประชุมสรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ของจังหวัด/ อาเภอ เพื่อมา
เป็ นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเป็ นลาดับที่ 1 (  = 3.61,  = .894)
รองลงมาคือ ได้เข้าร่ วมประชุม รับฟังนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและนานโยบายผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
มาเป็ นข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล (  = 3.60,  = .920), ถัดไปคือ ได้เข้าร่ วมประชุม
พิจารณาว่าจะมีโครงการ/ กิจกรรมใดบ้างที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของแนวทางการพัฒนา (  = 3.58,  = .887), เข้าร่ วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึ กษา
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทาโครงการ/ กิจกรรมหรื อจัดทาแผนงานของเทศบาล
(  = 3.57,  = .889), เข้าร่ วมประชุมทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาเทศบาล ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาวมาเป็ นข้อมูลใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมาก (  = 3.56,  = .956), มีส่วนร่ วมเสนอความคิดเห็น
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรม เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (  = 3.51,
 = .934) แต่พบว่า เสนอและพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถใน
การดาเนิ นการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี เป็ นอันดับสุ ดท้าย (  = 3.51,  = .934)

77
ตารางที่ 13 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลง
ยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล (N = 130)
ด้ านการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และการวิเคราะห์ ข้อมูล
8. ท่านมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นรวบรวม
ข้อมูลที่สาคัญของชุมชน เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญของ
ปั ญหา ก่อนการวางแผน
9. ท่านให้ขอ้ มูลปั ญหาความ
ต้องการของชุมชน เพื่อ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่
เทศบาลตาบลแปลงยาว
10. ท่านมีส่วนร่ วมในการ
ประชุม วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง
ข้อมูลภายในเทศบาล และ
ชุมชนเพื่อนามาวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการตัดสิ นใจ
คัดเลือกแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
(พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของ
เทศบาล
11. ท่านมีส่วนร่ วมในการ
ประชุม ประเมินผลและสรุ ป
ผลการดาเนินงานของแผน
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบล
แปลงยาวในปี ที่ผา่ นมา (ปี
พ.ศ. 2558)

ระดับการปฏิบัติ



 ระดับการ ลาดับ

มาก มาก
ปาน
น้ อย น้ อย
มีส่วนร่ วม ที่
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
7
52
52
16
3 3.34 .850 ปานกลาง 5
(5.38) (40.00) (40.00) (12.31) (2.31)

12
3 3.46 .864
(9.23) (2.31)

มาก

2

11
55
43
19
2 3.42 .896
(8.46) (42.31) (33.08) (14.62) (1.54)

มาก

3

12
4 3.42 .905
(9.23) (3.08)

มาก

4

11
56
48
(8.46) (43.08) (36.92)

13
49
52
(10.00) (37.69) (40.00)
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ด้ านการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และการวิเคราะห์ ข้อมูล
12. ท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อ
คัดเลือกยุทธศาสตร์และ
จัดลาดับความสาคัญของ
แนวทางการพัฒนาและ
ตัดสิ นใจเลือกแนวทางการ
พัฒนาในห้วง 3 ปี เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
รวม

ระดับการปฏิบัติ



 ระดับการ ลาดับ

มาก มาก
ปาน
น้ อย น้ อย
มีส่วนร่ วม ที่
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
13
57
44
13
3 3.49 .891 มาก
1
(10.00) (43.85) (33.85) (10.00) (2.31)

3.43 .800

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสาม
ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในภาพรวมการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.43,
 = .800)
เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่า การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ โดยพบว่า เข้าร่ วม
ประชุมเพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์และจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาและตัดสิ นใจเลือก
แนวทางการพัฒนาในห้วง 3 ปี เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เป็ นลาดับที่ 1 (  = 3.49,  = .891)
รองลงมาคือ ให้ขอ้ มูลปั ญหาความต้องการของชุมชน เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่เทศบาลตาบล
แปลงยาว (  = 3.46,  = .864), มีส่วนร่ วมในการประชุม วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งข้อมูลภายในเทศบาล
และชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการตัดสิ นใจคัดเลือกแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว
(  = 3.42,  = .896) และมีส่วนร่ วมในการประชุม ประเมินผลและสรุ ปผลการดาเนินงานของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลแปลงยาวในปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2558) (  = 3.42,  = .905) และ
พบว่า การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูล
ที่สาคัญของชุมชน เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ก่อนการวางแผน เป็ นอันดับสุ ดท้าย
(  = 3.34,  = .850)

79
ตารางที่ 14 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา (N = 130)
ด้ านการกาหนดวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา
13. ท่านได้ร่วมพิจารณา
ภารกิจของเทศบาลในทุก
ยุทธศาสตร์โดยคานึงถึง ความ
เร่ งด่วน ความจาเป็ นหรื อ ขีด
ความสามารถของทรัพยากร
และความเชื่อมโยงกันในทุก
ด้านมากาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
14. ท่านมีส่วนร่ วมคัดเลือก
โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา
15. ท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อ
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ/ กิจกรรม ของ
ชุมชนในการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาล
16. ท่านมีส่วนร่ วมพิจารณา
ถึงความเชื่อมโยงของ
โครงการ/ กิจกรรมทั้งในด้าน
กระบวน การการดาเนินงาน
และในด้านของผลการ
ดาเนินงานเพื่อบรรลุกิจกรรม
ลงในปี ต่าง ๆ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ทีส่ ุ ด
9

มาก
61

ปาน
กลาง
41



น้ อย
19

 ระดับการ ลาดับ

น้ อย
มีส่วนร่ วม ที่
ทีส่ ุ ด
- 3.46 .827 มาก
5

(6.92) (46.92) (31.54) (14.62)

10

54

50

16

-

3.45 .808

มาก

6

2

3.44 .863

มาก

8

3.42 .806

มาก

9

(7.69) (41.54) (38.46) (12.31)
10

57

45

16

(7.69) (43.85) (34.62) (12.31) (1.54)

7

57

53

(5.38) (43.85) (40.77)

10

3

(7.69) (2.31)
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ด้ านการกาหนดวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา

ระดับการปฏิบัติ

มาก มาก
ทีส่ ุ ด
17. ท่านมีส่วนร่ วมในการ
9
56
เสนอเพิ่มแผนงาน/ โครงการ/ (6.92) (43.08)
กิจกรรม
18. ในการเสนอโครงการ/
4
64
กิจกรรม ท่านคานึงถึงขีด
(3.08) (49.23)
ความสามารถทางทรัพยากร
การบริ หารงานของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว
19. ในการเสนอโครงการ/
11
50
กิจกรรม ท่านคานึงถึงความ (8.45) (38.46)
เชื่อมโยงของกิจกรรม และ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
20. ท่านมีส่วนร่ วมในการ
11
48
เสนอให้ตดั แผนงาน/
(8.46) (36.92)
โครงการ/ กิจกรรม ที่ยงั ไม่ได้
ดาเนินการในปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.
2558)
21. ท่านมีส่วนร่ วมในการ
13
56
กาหนดโครงการด้าน
(10.00) (43.08)
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เช่น ก่อสร้าง
บารุ งรักษา ถนน สะพาน และ
ระบบสาธารณูปโภค



 ระดับการ ลาดับ

ปาน
น้ อย น้ อย
มีส่วนร่ วม ที่
กลาง
ทีส่ ุ ด
42
21
2 3.38 .892 ปานกลาง 11
(32.31) (16.15) (1.54)
42
18
2 3.38 .820 ปานกลาง 10
(32.31) (13.85) (1.54)

48
17
4 3.36 .923 ปานกลาง 12
(36.92) (13.08) (3.08)

48
20
3 3.34 .920 ปานกลาง 13
(36.92) (15.38) (2.31)

41
16
4 3.45 .941
(31.54) (12.31) (3.08)

มาก

7
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ด้ านการกาหนดวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา

ระดับการปฏิบัติ



 ระดับการ ลาดับ

มาก มาก
ปาน
น้ อย น้ อย
มีส่วนร่ วม
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
22. ท่านมีส่วนร่ วมเข้าประชุม 17
56
41
15
1 3.56 .889 มาก
ร่ วมพิจารณากาหนดโครงการ (13.08) (43.08) (31.54) (11.54) (0.77)
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย เช่น การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม การป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
23. ท่านมีส่วนร่ วมเข้าประชุม 18
51
43
17
1 3.52 .917 มาก
ร่ วมพิจารณากาหนดโครงการ (13.85) (39.23) (33.08) (13.08) (0.77)
ด้านการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เช่น
ส่งเสริ มงานการป้ องกันและ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
24. ท่านมีส่วนร่ วมเข้าประชุม 20
49
45
14
2 3.55 .933 มาก
ร่ วมพิจารณากาหนดโครงการ (15.38) (37.69) (34.62) (10.77) (1.54)
ด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวติ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น เช่น การ
ส่งเสริ มและบารุ งรักษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ที่
1

3

2
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ด้ านการกาหนดวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา

ระดับการปฏิบัติ



 ระดับการ ลาดับ

มาก มาก
ปาน
น้ อย น้ อย
มีส่วนร่ วม ที่
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
25. ท่านมีส่วนร่ วมเข้าประชุม 18
50
44
14
4 3.49 .966 มาก
4
ร่ วมพิจารณากาหนดโครงการ (13.85) (38.46) (33.85) (10.77) (3.08)
ด้านการส่งเสริ มการลงทุน
พาณิ ชยกรรม การท่องเที่ยว
และการขนส่ง เช่น การ
ส่งเสริ มและพัฒนาด้าน
การเกษตร การส่งเสริ มและ
พัฒนาด้านการ
รวม
3.45 .771 มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสาม
ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.45,
 = .771)
เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่า การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก 9 ข้อ โดยพบว่า มีส่วน
ร่ วมเข้าประชุมร่ วมพิจารณากาหนดโครงการด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อย เช่น การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นอันดับ
ที่ 1 (  = 3.56,  = .889) รองลงมาคือ มีส่วนร่ วมเข้าประชุมร่ วมพิจารณากาหนดโครงการด้านการ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การ
ส่ งเสริ มและบารุ งรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (  = 3.55,  =
.933), ถัดไปคือ มีส่วนร่ วมเข้าประชุมร่ วมพิจารณากาหนดโครงการด้านการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เช่น ส่ งเสริ มงานการป้ องกันและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (  = 3.52,  = .917), มีส่วนร่ วมเข้าประชุมร่ วมพิจารณา
กาหนดโครงการด้านการส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ ง เช่น การ
ส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการเกษตร การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการ (  = 3.49,  = .966), ได้ร่วม
พิจารณาภารกิจของเทศบาลในทุกยุทธศาสตร์ โดยคานึงถึง ความเร่ งด่วน ความจาเป็ นหรื อ ขีด
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ความสามารถของทรัพยากรและความเชื่อมโยงกันในทุกด้านมากาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(  = 3.46,  = .827), มีส่วนร่ วมคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา (  = 3.45,  = .808), มีส่วนร่ วมในการกาหนดโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ก่อสร้าง บารุ งรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค (  = 3.45,
 = .941), เข้าร่ วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรม ของชุมชนใน
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล (  = 3.44,  = .863), และมีส่วนร่ วมพิจารณา
ถึงความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนิ นงานและในด้านของผล
การดาเนิ นงานเพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปี ต่าง ๆ (  = 3.42,  = .806) ตามลาดับ
และการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยพบว่า ในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม ท่านคานึงถึงขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริ หารงานของเทศบาลตาบลแปลงยาว
เป็ นลาดับที่ 1 (  = 3.38,  = .820), ถัดไปคือ มีส่วนร่ วมในการเสนอเพิ่มแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม (  = 3.38,  = .892), ในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม ท่านคานึงถึงความเชื่ อมโยงของ
กิจกรรม และระยะเวลาในการดาเนินงาน (  = 3.36,  = .923) แต่พบว่ามีส่วนร่ วมในการเสนอให้
ตัดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่ยงั ไม่ได้ดาเนิ นการในปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2558) (  = 3.34,  =
.920) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
ตารางที่ 15 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม (N = 130)




ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา

3.56

.830

มาก

1

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.43

.800

มาก

3

ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

3.45 .771

มาก

2

3.47

มาก

ประเด็นการมีส่วนร่ วม

ภาพรวม

.759

ระดับการมี
ลาดับที่
ส่ วนร่ วม
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จากตารางที่ 15 พบว่า การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสาม
ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.47,  = .759)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็ น
ลาดับที่ 1 (  = 3.56,  = .830) รองลงมาคือ ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
(  = 3.45,  = .771) และลาดับสุ ดท้าย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล (  = 3.43,
 = .800)

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent t-test
เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .220 แสดงว่าผูน้ าชุมชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent t-test
เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .273 แสดงว่าผูน้ าชุมชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .133 แสดงว่าผูน้ าชุมชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมีส่วน
ร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent t-test
เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .002 แสดงว่าผูน้ าชุมชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการกาหนด
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาวในภาพรวม จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent t-test
การมีส่วนร่ วม
ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และ
แนวทางในการพัฒนา
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา
ภาพรวม

เพศ

N





t

P

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

46
84
46
84
46
84
46
84

3.62
3.52
3.34
3.47
3.41
3.47
3.45
3.48

.869
.810
.798
.802
.803
.757
.798
.741

.629

.273

.918

.133

.416

.002*

.091

.220

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม จาแนกตามอายุที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ One-way ANOVA
F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.056 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มี
อายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตามอายุที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.321 ซึ่ งมากกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามอายุที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ One-way
ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.023* ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ผูน้ าชุมชนที่มีอายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล

86
แปลงยาว ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตามอายุที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.031* ซึ่ งน้อยกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว ด้าน การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปรากฏผลดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาวในภาพรวมจาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA F-test
การมีส่วนร่ วม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และ ระหว่างกลุ่ม
3.240
4 .810 1.184 .321
แนวทางในการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
85.545 125 .684
รวม
88.786 129
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและ ระหว่างกลุ่ม
7.116
4 1.779 2.950 .023*
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภายในกลุ่ม
75.395 125 .603
รวม
82.511 129
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างกลุ่ม
6.188
4 1.547 2.745 .031*
ของแนวทางการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
70.456 125 .564
รวม
76.644 129
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
5.223
4 1.306 2.365 .056
ภายในกลุ่ม
69.012 125 .552
รวม
74.235 129
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อให้ทราบว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล และด้านการกาหนด
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วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา แตกต่างกันรายคู่ จึงใช้วธิ ี ของ LSD ตรวจสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย ซึ่ งปรากฏผลดังตารางที่ 18 และ 19
ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามอายุ โดยใช้
วิธีของ LSD
การมีส่วนร่ วม



ขั้นตอนที่ 3 การเก็บ 4.40
รวบรวมข้อมูลและ 3.01
การวิเคราะห์ขอ้ มูล 3.56
3.34
3.44

อายุ
≥ 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป

≥ 30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

61 ปี ขึน้ ไป

-

1.389*
-

.836
.553*
-

1.056*
.333
.220
-

.963*
.426
.127
.093
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 18 พบว่า เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอายุกบั ระดับการมีส่วน
ร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 คู่ คือ
1. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี กับ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง
31-40 ปี หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล อยูใ่ นระดับดี
มากกว่าผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
2. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี กับ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง
51-60 ปี หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล อยูใ่ นระดับดี
มากกว่าผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
3. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี กับ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุมากกว่า
61 ปี ขึ้นไป หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
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ฉะเชิงเทรา ที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จะมีคา่ เฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล อยูใ่ น
ระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชนที่มีอายุมากกว่า 61 ปี ขึ้นไป
4. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี กับ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล อยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชนที่
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตามอายุ โดย
ใช้วธิ ีของ LSD
การมีส่วนร่ วม



ขั้นตอนที่ 4 การ
กาหนดวัตถุประสงค์
ของแนวทางการ
พัฒนา

4.05
3.12
3.65
3.26
3.44

อายุ
≥ 30 ปี
≥ 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป -

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

61 ปี ขึน้ ไป

.936*
-

.402
.534*
-

.787
.149
.385*
-

.613
.323
.210
.174
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 19 พบว่า เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอายุกบั ระดับการมีส่วน
ร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 คู่ คือ
1. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี กับ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง
31-40 ปี หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา อยูใ่ นระดับดี
มากกว่าผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
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2. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี กับ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาอยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชน
ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
3. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี กับ ผูน้ าชุมชนที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาอยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชน
ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม จาแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ One-way
ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.150 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ผูน้ า
ชุมชนที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.178 ซึ่ งมากกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.165 ซึ่ งมากกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-ay ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.157 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่
คือ ผูน้ าชุ มชนที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
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เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ไม่แตกต่างกันซึ่ง
ปรากฏผลดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาวในภาพรวม จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA F-test
การมีส่วนร่ วม

แหล่งความ
แปรปรวน
ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ ระหว่างกลุ่ม
และแนวทางในการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและ ระหว่างกลุ่ม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างกลุ่ม
ของแนวทางการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

2.384
86.402
88.786
2.307
80.204
82.511
2.199
74.445
76.644
2.182
72.053
74.235

2
127
129
2
127
129
2
127
129
2
127
129

1.192
.680

1.752

.178

1.153
.632

1.826

.165

1.100
.586

1.876

.157

1.091
.567

1.923

.150

เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ One-way
ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.553 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ผูน้ า
ชุมชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตามระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน เมื่อ
ใช้สถิติ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.320 ซึ่ง
มากกว่า0.05 นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
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แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
พัฒนา ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้
สถิติ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.917 ซึ่งมากกว่า
0.05 นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่
แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตามระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้
สถิติ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.532 ซึ่งมากกว่า
0.05 นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ไม่
แตกต่างกันซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาวในภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ One-way ANOVA
F-test
การมีส่วร่ วม
ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนา

แหล่งความ SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 4.049
ภายในกลุ่ม 84.737
รวม
88.786

df
5
124
129

MS
.810
.683

F
1.185

Sig.
.320
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและ ระหว่างกลุ่ม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างกลุ่ม
ของแนวทางการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.956
81.555
82.511
2.475
74.169
76.644
2.314
71.921
74.235

5
124
129
5
124
129
5
124
129

.191
.658

.291

.917

.495
.598

.827

.532

.463
.580

.798

.553

การมีส่วนร่ วม

เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม จาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ One-way ANOVA
F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.515 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มี
อาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.504 ซึ่ งมากกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.366 ซึ่ งมากกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่แตกต่างกัน
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ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ One-way
ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.481 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ผูน้ า
ชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปรากฏผลดัง
ตารางที่ 22
ตารางที่ 22 การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาวจาแนกตามในแต่ละด้าน จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA
F-test
การมีส่วนร่ วม

แหล่งความ
แปรปรวน
ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ ระหว่างกลุ่ม
และแนวทางในการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและ ระหว่างกลุ่ม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างกลุ่ม
ของแนวทางการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

3.007
85.779
88.786
3.493
79.018
82.511
2.695
73.949
76.644
2.468
71.767
74.235

5
124
129
5
124
129
5
124
129
5
124
129

MS

F

Sig.

.601
.692

.869

.504

.699
.637

1.096

.366

.539
.596

.904

.481

.494
.579

.853

.515

เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม จาแนกตามรายได้ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ One-way
ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.188 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ผูน้ า
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ชุมชนที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตามรายได้ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.047* ซึ่ งน้อยกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามรายได้ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.284 ซึ่ งมากกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่แตกต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตามรายได้ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.268 ซึ่ งมากกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ไม่แตกต่างกันซึ่ง
ปรากฏ ผลดังตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาวในภาพรวม จาแนกตามรายได้ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA F-test
การมีส่วนร่ วม

แหล่งความ
แปรปรวน
ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ ระหว่างกลุ่ม
และแนวทางในการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและ ระหว่างกลุ่ม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างกลุ่ม
ของแนวทางการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

MS

F

Sig.

6.524
82.261
88.786
3.234

4
125
129
4

1.631
.658

2.479

.047*

.808

1.275

.284

79.278
82.511
3.094
73.550
76.644
3.541
70.694
74.235

125
129
4
125
129
4
125
129

.634
.774
.588

1.315

.268

.885
.566

1.565

.188

เพื่อให้ทราบว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา แตกต่างกัน
รายคู่ จึงใช้วธิ ี ของ LSD ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ซึ่ งปรากฏผลดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตาม
รายได้ โดยใช้วธิ ีของ LSD
การมีส่วน 
ร่ วม

รายได้
(บาท)

ขั้นตอนที่ 2 3.19
≤ 5,000
การคัดเลือก 3.59 5,001-10,000
ยุทธศาสตร์ 3.59 10,001-15,000
และแนวทาง 3.55 15,001-20,000
ในการพัฒนา
3.95 ตั้งแต่ 20,001
ขึ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

≤ 5,000 5,001-10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 ตั้งแต่ 20,001
บาท
บาท
บาท
บาท
ขึน้ ไป

-

.393
-

.398
.005
-

.360
.032
.037
-

.736*
.370
.365
.042

-

-

-

-

-

จากตารางที่ 24 พบว่า เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างรายได้กบั ระดับการมีส่วน
ร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนา พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 คู่ คือ
ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 20,001 บาท ขึ้นไป กับ ผูน้ าชุมชนที่มีรายได้นอ้ ยกว่า
หรื อเท่ากับ 5,000 บาท หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีรายได้ต้ งั แต่ 20,001 บาท ขึ้นไป จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
พัฒนา อยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชนที่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม จาแนกตามตาแหน่งในชุมชน ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้สถิติ
One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.000* ซึ่ งน้อยกว่า 0.05
นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชน ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตามตาแหน่งในชุมชนที่แตกต่างกัน เมื่อ
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ใช้สถิติ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.000* ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชน ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
พัฒนา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามตาแหน่งในชุมชน ที่แตกต่างกัน เมื่อใช้
สถิติ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.004* ซึ่ งน้อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้าน
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตามตาแหน่งในชุมชนที่แตกต่างกัน เมื่อใช้
สถิติ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.000* ซึ่ งน้อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชน ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาวในภาพรวม จาแนกตามตาแหน่งในชุมชน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA
F-test
การมีส่วนร่ วม

แหล่งความ
แปรปรวน
ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ ระหว่างกลุ่ม
และแนวทางในการพัฒนา ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างกลุ่ม
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ระหว่างกลุ่ม
ของแนวทางการพัฒนา
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

MS

F

Sig.

20.755
68.030
88.786
6.809
75.702
82.511
12.270
64.373
76.644
13.052
61.183
74.235

2
127
129
2
127
129
2
127
129
2
127
129

10.378
.536

19.373

.000*

3.404
.596

5.711

.004*

6.135
.507

12.104

.000*

6.526
.482

13.546

.000*

เพื่อให้ทราบว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มีตาแหน่งในชุ มชน แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา
ด้าน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล และด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา และในภาพรวม แตกต่างกันรายคู่ จึงใช้วธิ ี ของ LSD ตรวจสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย ซึ่ งปรากฏผลดังตารางที่ 26, 27, 28 และ 29
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ตารางที่ 26 การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในภาพรวม จาแนกตามตาแหน่งในชุมชน โดยใช้วธิ ี ของ LSD
การมีส่วนร่ วม



ภาพรวม

4.12

ตาแหน่ งในชุ มชน

กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
3.42
กรรมการชุมชน
3.17
สมาชิก อสม.
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน
-

กรรมการ สมาชิก อสม.
ชุ มชน
.697*
.944*
-

.247
-

จากตารางที่ 26 พบว่า เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตาแหน่งในชุมชนกับ
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม พบว่า
คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 คู่ คือ
1. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กับ
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในภาพรวม อยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน
2. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กับ
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นสมาชิก อสม. หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในภาพรวม อยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นสมาชิก อสม.

100
ตารางที่ 27 การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา จาแนกตาม
ตาแหน่งในชุมชน โดยใช้วธิ ี ของ LSD
การมีส่วนร่ วม
ด้านการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการ
พัฒนา



4.39

ตาแหน่ งในชุ มชน

กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
3.47
กรรมการชุมชน
3.21
สมาชิก อสม.
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน

กรรมการ สมาชิก อสม.
ชุ มชน

-

920*

1.173*

-

-

.253
-

จากตารางที่ 27 พบว่า เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตาแหน่งในชุมชนกับ
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการ
คัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มี 2 คู่ คือ
1. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กับ
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา อยูใ่ นระดับดีมากกว่า
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน
2. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กับ
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นสมาชิก อสม. หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา อยูใ่ นระดับดีมากกว่า
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นสมาชิก อสม.

101
ตารางที่ 28 การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกตามตาแหน่ง
ในชุมชน โดยใช้วธิ ีของ LSD
การมีส่วนร่ วม



ตาแหน่ งในชุ มชน

ด้านการเก็บ
3.87 กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รวบรวมข้อมูลและ
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล 3.41 กรรมการชุมชน
3.18
สมาชิก อสม.
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการ สมาชิก อสม.
ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน ชุ มชน
-

.458*

.691*

-

-

.233
-

จากตารางที่ 28 พบว่า เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตาแหน่งในชุมชนกับ
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มี 2 คู่ คือ
1. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กับ
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล อยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชน
ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน
2. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กับ
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นสมาชิก อสม. หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาล
ตาบล แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล อยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชน
ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นสมาชิก อสม.

102
ตารางที่ 29 การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา จาแนกตาม
ตาแหน่งในชุมชน โดยใช้วธิ ี ของ LSD
การมีส่วนร่ วม



ตาแหน่ งในชุ มชน

ด้านการกาหนด 4.07 กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
วัตถุประสงค์ของ
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
แนวทางการพัฒนา 3.40 กรรมการชุมชน
3.15 สมาชิก อสม.
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน กรรมการ สมาชิก อสม.
ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน ชุ มชน
-

.668*

.917*

-

-

.249
-

จากตารางที่ 29 พบว่า เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตาแหน่งในชุมชนกับ
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว ในด้านการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มี 2 คู่ คือ
1. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กับ
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา อยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชน
ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกรรมการชุมชน
2. ระหว่างผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กับ
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นสมาชิก อสม. หมายความว่า ผูน้ าชุมชนเขตเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จะมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา อยูใ่ นระดับดีมากกว่าผูน้ าชุมชน
ที่มีตาแหน่งในชุมชนเป็ นสมาชิก อสม.

103
ตารางที่ 30 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ข้ อที่

สมติฐาน

ผลการทดสอบ

1

ผูน้ าชุมชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกัน
ผูน้ าชุมชนที่มีอายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกัน
ผูน้ าชุมชนที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีระดับการมีส่วน
ร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกัน
ผูน้ าชุมชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกัน
ผูน้ าชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลแตกต่างกัน
ผูน้ าชุมชนที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกัน
ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน

2
3
4
5
6
7

ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

จากตารางที่ 30 พบว่า ผูน้ าชุ มชนที่มีตาแหน่งในชุมชนที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่ในส่ วนของ
ผูน้ าชุมชนที่มีเพศ อายุ รายได้ สถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
(พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว และเพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลแปลงยาวจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตาแหน่งใน
ชุมชน ผลจากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามประชากรผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 130 คน และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และตาแหน่งในชุมชน ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ในการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ Independent t-test ในกรณี การเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวแปรที่มีค่า
สองค่า หรื อ เพศต่างกัน และใช้สถิติ F-test (One-way Analysis of Variance) สาหรับการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรที่มีค่ามากกว่าสองค่าขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และตาแหน่งในชุมชน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 หรื อความเชื่อมัน่
95 %ทาการเปรี ยบเทียบรายคู่ภายหลังการทดสอบความแปรปรวน ด้วยวิธีการแบบ LSD

สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปพบว่า ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากที่สุด จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.62 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.46 มีสถานภาพ
สมรส มากที่สุด จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา มาก
ที่สุด จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.62 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มากที่สุด จานวน 39
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 โดยมีรายได้ ระหว่าง 5,001-10,000 บาท มากที่สุด จานวน 31 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.85 และผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
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ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีตาแหน่งในชุมชนตาแหน่ง กรรมการชุมชน มากที่สุด จานวน 70 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.85 ตามลาดับ
การสารวจระดับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม มีการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดย
พบว่า มีการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
พัฒนา เป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้าน การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา และด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นอันดับสุ ดท้าย ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังนี้
1. ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ
คาถาม พบว่า การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยพบว่า ได้เข้าร่ วมประชุมสรุ ปยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ของจังหวัด/ อาเภอ เพื่อมาเป็ นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลเป็ นลาดับที่ 1 รองลงมาคือ ได้เข้าร่ วมประชุม รับฟังนโยบายของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นและนานโยบายผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมาเป็ นข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล, ถัดไปคือ
ได้เข้าร่ วมประชุมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ กิจกรรมใดบ้างที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแนวทางการพัฒนา, เข้าร่ วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปรึ กษาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทาโครงการ/ กิจกรรมหรื อจัดทาแผนงานของ
เทศบาล, เข้าร่ วมประชุมทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เทศบาล ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาวมาเป็ นข้อมูลในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมาก, มีส่วนร่ วมเสนอความคิดเห็นจัดลาดับความสาคัญของ
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี แต่พบว่า เสนอและพิจารณาโครงการ/
กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสาม
ปี เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2. ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา พบว่า การมีส่วนร่ วมอยูใ่ น
ระดับมาก 9 ข้อ โดยพบว่า มีส่วนร่ วมเข้าประชุมร่ วมพิจารณากาหนดโครงการด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย เช่น การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อันดับที่ 1 รองลงมาคือ มีส่วนร่ วมเข้าประชุมร่ วมพิจารณากาหนด
โครงการด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น การส่ งเสริ มและบารุ งรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น,
ถัดไปคือ มีส่วนร่ วมเข้าประชุมร่ วมพิจารณากาหนดโครงการด้านการบริ หารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เช่น ส่ งเสริ มงานการป้ องกันและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, มีส่วนร่ วมเข้าประชุ มร่ วมพิจารณากาหนดโครงการด้านการ
ส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ ง เช่น การส่ งเสริ มและพัฒนาด้าน
การเกษตร การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการ, ได้ร่วมพิจารณาภารกิจของเทศบาลในทุกยุทธศาสตร์
โดยคานึงถึง ความเร่ งด่วน ความจาเป็ นหรื อ ขีดความสามารถของทรัพยากรและความเชื่อมโยงกัน
ในทุกด้านมากาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น, มีส่วนร่ วมคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา, มีส่วนร่ วมในการกาหนดโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ก่อสร้าง บารุ งรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค,
เข้าร่ วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรม ของชุมชนในการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล, และมีส่วนร่ วมพิจารณาถึงความเชื่ อมโยงของโครงการ/
กิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนินงานและในด้านของผลการดาเนิ นงานเพื่อบรรลุกิจกรรม
ลงในปี ต่าง ๆ ตามลาดับ
และการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยพบว่า ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ท่านคานึงถึงขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริ หารงานของเทศบาลตาบลแปลงยาวเป็ นลาดับที่
1 ถัดไปคือ มีส่วนร่ วมในการเสนอเพิ่มแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม, ในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม ท่านคานึงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาในการดาเนิ นงาน แต่พบว่ามีส่วน
ร่ วมในการเสนอให้ตดั แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการในปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2558)
เป็ นอันดับสุ ดท้าย
3. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม
พบว่า การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ โดยพบว่า เข้าร่ วมประชุมเพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์ และ
จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาและตัดสิ นใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง 3 ปี เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เป็ นลาดับที่ 1 รองลงมาคือ ให้ขอ้ มูลปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่เทศบาลตาบลแปลงยาว, มีส่วนร่ วมในการประชุม วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง
ข้อมูลภายในเทศบาล และชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการ
ตัดสิ นใจคัดเลือกแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาล
ตาบลแปลงยาว และมีส่วนร่ วมในการประชุม ประเมินผลและสรุ ปผลการดาเนินงานของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลแปลงยาวในปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2558) และพบว่า การมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลที่สาคัญของชุมชน
เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ก่อนการวางแผน เป็ นอันดับสุ ดท้าย
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ผลการเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วม พบว่า ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนที่ต่างกันมี
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่ในส่ วนของผูน้ าชุ มชนที่มีเพศ อายุ รายได้ สถานภาพ อาชีพ
และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การสารวจระดับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เพราะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลนั้น จะมีการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนาจากจังหวัด และอาเภอให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา รวมถึงสอดคล้องกับ
ปั ญหาและความต้องการของประชาคม มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสาคัญของเทศบาล และ
หน่วยงานในพื้นที่ โดยการจัดทาแบบสารวจ และมีการสารวจปั ญหาความต้องการของประชาชน
โดยการลงประชาคมแต่ละชุมชน เพื่อรับทราบปั ญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิษณุ เชิดชูสุวรรณ (2550) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อระดับการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์ พระยา อาเภอ
เมืองสุ พรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ในเขต
เทศบาลตาบลโพธิ์ พระยา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่จะขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ธนิ ต
ดวงสร้อยทอง (2550) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรื อพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลในภาพรวมมีระดับน้อย และยัง
ขัดแย้งกับ สมควร คลังสู งเนิน (2553)ได้ศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา
พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลจันทบ
เพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา มีการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว อยูใ่ นระดับมาก เพราะคณะกรรมการ
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สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จะทาการสรุ ปยุทธศาสตร์ พฒั นาและแนวทางการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุ ปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด อาเภอ และนโยบายของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น ตลอดจนปั ญหาและความต้องการของท้องถิ่นที่ได้มาจากการลงประชาคม แผนชุมชน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยารัตน์
กันพุดซา (2553) กล่าวว่าขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในขั้นตอนการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนา นั้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุ ปยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปั ญหา
และความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด/ อาเภอ และนโยบาย
ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา มีการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว อยูใ่ นระดับมาก เพราะเทศบาลมีการ
กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา รวมถึงสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของประชาคม ประชาชน
ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เช่น ตัวแทนประชาชม คณะกรรมการชุมชน
อสม. อปพร. กลุ่มสตรี ผูส้ ู งอายุ และผูน้ าศาสนาเป็ นต้น ซึ่ งจะสอดคล้องกับแนวคิดของ กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (2552) กล่าวว่า การกาหนดวัตถุประสงค์ (Setting objectives) เป็ นงาน
อันดับแรกที่นกั วางแผนจะดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้รู้ทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพราะการ
วางแผนเป็ นเรื่ องของอนาคตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และเป็ นพื้นฐานที่จะเป็ นแนวทางในการดาเนิ น
กิจกรรมอื่น ๆ ในองค์การสิ่ งสาคัญที่จะต้องตระหนักในการวางแผนคือแผนที่วางจะต้องมีความ
ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในองค์การเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบตั ิงาน และมีการประสานงานกัน
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว อยูใ่ นระดับมาก เพราะเทศบาลมีการ
สารวจปัญหาความต้องการของประชาชนเป็ นประจา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จัดทา
ประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชน และการรับฟังปั ญหาจากตัวแทนชุมชน ซึ่ งจะสอดคล้องกับแนวคิด
ของ กัลยารัตน์ กันพุดซา (2553) กล่าวว่าขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่ งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป
แล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์วา่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภท
ใดเป็ นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็ นข้อมูลที่จะนามา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/ กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค) ได้ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย การ
ประเมินผลการพัฒนาที่ผา่ นมา การคัดเลือก ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญของ
แนวทางการพัฒนา และการตัดสิ นใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
2. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูน้ าชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนที่ต่างกันมีระดับการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่ในส่ วน
ของผูน้ าชุมชนที่มีเพศ อายุ รายได้ สถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับการ
มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งจะ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิจจา โพแดน (2557) ได้ศึกษา การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
ผูน้ าชุมชนที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั
ของ มณี รัตน์ อ้วนแก้ว (2555) ได้ศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลบ้านแพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประชาชนที่มี
เพศและอายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลบ้านแพง อาเภอบ้าน
แพง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านการศึกษา และอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และงานวิจยั ของ นางดวงปี คาปาน (2553) ได้ศึกษา การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพ และระยะเวลาที่อยูใ่ นเขตเทศบาล แตกต่างกัน การมีส่วนร่ วมโดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.5 ส่ วน ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่ วมไม่
แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอประเด็นที่ควรกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องนาไปใช้ต่อดังนี้
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1. ผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลแปลงยาว ควรเปิ ดโอกาสให้ผนู้ าชุมชนทุกชุมชนได้ส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลที่สาคัญของชุมชนเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ก่อนการวางแผน เพื่อจะได้รวบรวมความคิดที่หลากหลายตลอดจนป้ องกันความขัดแย้ง และยัง
สามารถสร้างความสอดคล้องในวิถีชีวติ ที่เป็ นอยูอ่ ีกทั้งยังสามารถทาให้แก้ไขปั ญหาได้สอดคล้อง
กับความต้องการต้องการได้
2. เทศบาลตาบลแปลงยาวให้ผนู้ าชุมชนมีส่วนร่ วมในการเข้าประชุมเพื่อเสนอปั ญหา
ตัดสิ นใจ และวางแผนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เนื่องจากผูน้ าชุมชนเป็ นตัวแทนจากประชาชน
ภายในเขต เทศบาลตาบลแปลงยาว ซึ่ งทราบปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน และผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
ของเทศบาลให้ประชาชนทราบเป็ นประจาและต่อเนื่อง โดยใช้สื่อทุกรู ปแบบ
4. เทศบาลควรมีแนวทางหรื อแผนในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนให้มาก
ขึ้นในทุกประเด็นของการจัดทาแผน
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. เทศบาลตาบลแปลงยาวควรส่ งเสริ มให้ผนู ้ าชุมชนชักชวนประชาชนในชุมชนเข้า
มาร่ วมออกมาแสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแปลงยาว และ
ให้มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนชุมชนของตน
2. เทศบาลตาบลแปลงยาวควรส่ งเสริ มให้มีการสร้างความเข้าใจให้กบั ผูน้ าชุมชนถึง
บทบาท หน้าที่ ความสาคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว
3. เทศบาลควรมีรางวัลจูงใจให้ผนู ้ าชุมชนที่เสนอโครงการที่ดาเนินการได้สาเร็ จและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนเป็ นตัวอย่างในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อเป็ นการยกย่องผูน้ าชุมชนที่ร่วมเสนอ
โครงการในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. เทศบาลควรส่ งเสริ มให้ผนู ้ าชุมชนเก็บข้อมูลปั ญหา ความต้องการของชุมชน และร่ วม
แสดงความคิดเห็น เป็ นผูเ้ สนอความต้องการ ที่จดั ลาดับความสาคัญความจาเป็ นเร่ งด่วนของ
โครงการต่อเทศบาลโดยเทศบาลให้คาแนะนาให้ความรู ้ประกอบการเสนอโครงการด้านต่าง ๆ และ
สร้างความตระหนัก สร้างจิตอาสา จิตสาธารณะให้แก่ผนู ้ าชุมชนให้เห็นความสาคัญของการพัฒนา
ทุกด้าน รวมไปถึงการเพิ่มบทบาทให้แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ การ
คัดเลือกแผนงาน โครงการ ตามความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปั ญหาการพัฒนาไม่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
บริ หารงานของเทศบาล
2. ควรทาการศึกษาวิจยั ปั ญหาและความต้องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นรู ปแบบต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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แบบสอบถามสาหรับการทาภาคนิพนธ์
เรื่อง การมีส่วนร่ วมของผู้นาชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559พ.ศ. 2561) เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
แบบสอบถามนี้ เป็ นแบบสอบถามสาหรับการทาภาคนิ พนธ์ของหลักสู ตรการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย การบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาและรวบรวมในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งวิชาการจะไม่มีผลกระทบในแง่ลบ
แก่ท่านผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ประการใด
ดังนั้น ผูศ้ ึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง หรื อสอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ งเพื่อนาข้อมูลที่ได้ใช้เป็ นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนและชุ มชนต่อไป ทั้งนี้ หวังว่าคงได้รับความกรุ ณาจาก
ท่านเป็ นอย่างดียงิ่ ทางผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ตั้งแต่ 30 ปี
 41-50 ปี

 31-40 ปี
 51-60

 61 ปี ขึ้นไป

 โสด

 สมรส

 หย่า/ หม้าย

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ปวช.
 อนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 อื่น ๆ ระบุ...........
5. อาชีพ

 เกษตรกร
 ค้าขาย
 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง

 กิจการส่ วนตัว
 อื่น ๆ
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6. รายได้ต่อเดือน

 ไม่เกิน 5,000 บาท
 10,001-15,000 บาท
 20,001 บาทขึ้นไป

 5,001-10,000 บาท
 15,001-20,000 บาท

7. ตาแหน่งในชุมชน  กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
 กลุ่ม กรรมการชุมชน
 สมาชิก อสม.
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.
2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับการมีส่วนร่ วม ที่ระดับการมีส่วนร่ วมที่เป็ นจริ ง
ของท่าน
ระดับการมีส่วนร่ วม
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด คือ เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งและแสดงความคิดเห็น ตอบโต้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปั ญหาความต้องการของชุมชนทุกครั้ง
4 หมายถึง ระดับมาก คือ เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งและแสดงความคิดเห็น เป็ นบางครั้ง
3 หมายถึง ระดับปานกลาง คือ เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งแต่ไม่แสดงความคิดเห็น
2 หมายถึง ระดับน้อย คือ เข้าร่ วมประชุมเป็ นบางครั้งและแสดงความคิดเห็นเป็ น
บางครั้ง
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด คือ เข้าร่ วมประชุมเป็ นบางครั้งและไม่แสดงความคิดเห็นเลย
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ระดับการมีส่วนร่ วม
ลักษณะการมีส่วนร่ วม

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางในการ
พัฒนา
1. ท่านได้เข้าร่ วมประชุมสรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา ของจังหวัด/อาเภอ เพื่อมาเป็ น
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมาก
น้อยเพียงใด
2. ท่านเข้าร่ วมประชุมทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาล ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาวมา
เป็ นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
มากน้อยเพียงใด
3. ท่านได้เข้าร่ วมประชุม รับฟังนโยบายของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นและนานโยบายผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมาเป็ นข้อมูลเพื่อ
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลมากน้อยเพียงใด
4. ท่านได้เข้าร่ วมประชุมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/
กิจกรรมใดบ้างที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแนวทางการพัฒนา
5. ท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปรึ กษาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทา
โครงการ/ กิจกรรมหรื อจัดทาแผนงานของเทศบาล
6. ท่านเสนอและพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมจากแผน
ชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามปี

5

4

3

2

1
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ลักษณะการมีส่วนร่ วม

7. ท่านมีส่วนร่ วมเสนอความคิดเห็นจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรม เพื่อการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นสามปี
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์
ข้ อมูล
8. ท่านมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นรวบรวม
ข้อมูลที่สาคัญของชุมชน เพื่อจัดลาดับความสาคัญของ
ปั ญหา ก่อนการวางแผน
9. ท่านให้ขอ้ มูลปั ญหาความต้องการของชุมชน เพื่อ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่เทศบาลตาบลแปลงยาว
10. ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุม วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง
ข้อมูลภายในเทศบาล และชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการตัดสิ นใจ
คัดเลือกแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
(พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตาบลแปลงยาว
11. ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุม ประเมินผลและ
สรุ ปผลการดาเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตาบลแปลงยาวในปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2558)
12. ท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์ และ
จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาและ
ตัดสิ นใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง 3 ปี เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล

ระดับการมีส่วนร่ วม
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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ระดับการมีส่วนร่ วม
ลักษณะการมีส่วนร่ วม

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทางการ
พัฒนา
13. ท่านได้ร่วมพิจารณาภารกิจของเทศบาลในทุก
ยุทธศาสตร์ โดยคานึงถึง ความเร่ งด่วน ความจาเป็ น
หรื อ ขีดความสามารถของทรัพยากรและความ
เชื่อมโยงกันในทุกด้านมากาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
14. ท่านมีส่วนร่ วมคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมการ
พัฒนา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนา
15. ท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรม ของชุมชนในการ
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
16. ท่านมีส่วนร่ วมพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของ
โครงการ/ กิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการ
ดาเนินงานและในด้านของผลการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
กิจกรรมลงในปี ต่าง ๆ
17. ท่านมีส่วนร่ วมในการเสนอเพิ่มแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม
18. ในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม ท่านคานึงถึงขีด
ความสามารถทางทรัพยากรการบริ หารงานของ
เทศบาลตาบลแปลงยาว
19. ในการเสนอโครงการ/ กิจกรรม ท่านคานึงถึงความ
เชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาในการดาเนินงาน
20. ท่านมีส่วนร่ วมในการเสนอให้ตดั แผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม ที่ยงั ไม่ได้ดาเนิ นการในปี ที่ผา่ นมา
(พ.ศ. 2558)
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ระดับการมีส่วนร่ วม
ลักษณะการมีส่วนร่ วม

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

21. ท่านมีส่วนร่ วมในการกาหนดโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ก่อสร้าง
บารุ งรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
22. ท่านมีส่วนร่ วมเข้าประชุ มร่ วมพิจารณากาหนด
โครงการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อย เช่น การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23. ท่านมีส่วนร่ วมเข้าประชุ มร่ วมพิจารณากาหนด
โครงการด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เช่น ส่ งเสริ มงานการ
ป้ องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
24. ท่านมีส่วนร่ วมเข้าประชุ มร่ วมพิจารณากาหนด
โครงการด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น การส่ งเสริ มและบารุ งรักษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
25. ท่านมีส่วนร่ วมเข้าประชุ มร่ วมพิจารณากาหนด
โครงการด้านการส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรม
การท่องเที่ยวและการขนส่ ง เช่น การส่ งเสริ มและ
พัฒนาด้านการเกษตร การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการ

5
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3

2
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ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

นางสาวนิตยา จันณรงค์
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
จังหวัดชัยภูมิ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 5 ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2552 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร
การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์
พ.ศ. 2561 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาค
เอกชน) วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

