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           บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 ประเทศไทยไดมีการวางแผนพัฒนาประเทศโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนแนวทางในการสรางความอยูดีกินดีแกประชาชน นับตั้งแตรัฐบาลไดประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) เปนตนมาจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงการวางแผนพฒันาในอดีตที่ผานมาได
ใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในหลายดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและ
ดานการศึกษา เพื่อความกินดีอยูดีของประชาชนและการกระจายความเจริญไปสูชนบท รัฐบาล
ดําเนินการพัฒนาประเทศโดยอาศัยกฎหมายกําหนดนโยบายและแผนงานเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินการโดยผานระบบหรือสวนราชการไปสูประชาชน มีความพยายามที่จะใหประเทศไทยมี
ความเจริญในทิศทางเศรษฐกิจมากกวาดานอื่นประเทศไทยไดทําการเปดเสรีการคากับตางประเทศ 
วัฒนธรรม และคานิยมตางๆ จึงหล่ังไหลเขามาโดยที่รัฐไมไดทําการกํากับควบคุมดูแลสังคมใน        
ทุกระดับ ภาพรวมของประเทศไทยในชวงนั้นจึงเหมือนกับมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก การ
พัฒนาที่ผานมาจึงถูกวิจารณวา เปนการพัฒนาที่วัดความสําเร็จที่วัตถุใหความสําคัญที่รายไดเปน
จํานวนเงินตอหัวตอป ละเลยตัวคน ครอบครัว ชุมชน สังคม สิทธิ มนุษยชน และสิ่งแวดลอม 
บริบทของการพัฒนาโดยใชการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปล่ียนไปจากการ
พัฒนาที่เนนดานโครงสรางพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจหรือการพัฒนาวัตถุเปนสวนใหญเปล่ียนแปลง
ไปสูการพัฒนาที่เนนพัฒนาดานสังคมโดยยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชนใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศ รูปแบบของการวางแผนจาก
บนลงลาง (top down) เปลี่ยนเปนการวางแผนจากลางสูบน (bottom up) โดยเริ่มเกิดขึ้นต้ังแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เปนตนมา 
 รัฐบาลในอดีตเนนความสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครอง และการบริหาร
จัดการใหแกทองถ่ิน โดยออกพระราชบัญญัติการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2538 โดยเฉพาะใน
ระดับตําบลมีรูปแบบของการบริหารจัดการในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปน
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องคการบริหารสวนทองถ่ินที่สวนกลางกระจายอํานาจการปกครอง และบริหารใหแกทองถ่ิน      
เพื่อความเปนอิสระ ในการแกปญหาของทองถ่ินดวยตนเอง ทําใหมีการตอบสนองความตองการ
ของแตละทองถ่ิน แบงเบาภาระของหนวยบริหารราชการสวนกลาง ทําใหราษฎรมีความสนใจรูจัก
รับผิดชอบในการปกครองทองถ่ินของตนเองมากขึ้น อีกทั้งมีภารกิจและหนาที่ในการพัฒนาตําบล
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง อันเปนการแกไขปญหา และสนองตอบความตองการของชุมชน
ระดับตําบล โดยใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนเครื่องมือ (สํานักบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2542, หนา 1) ดังนั้น การปฏิบัติงานตามภารกิจและหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลจึงตองเริ่มจากการสํารวจและรวบรวมปญหา และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
ของตนเอง จากนั้นนําปญหาและความตองการที่รวบรวมไดมาจัดลําดับปญหาและความตองการใด
ที่มีความสําคัญมากกวากัน แลวนําแตละปญหา และความตองการมาทําการวิเคราะห เพื่อกําหนด
แนวทางแกไขและสนองตอบความตองการนั้นๆ ซ่ึงจะถูกกําหนดออกมาในรูปแบบของแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล อันไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล        
3 ป แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประจําป 
 นอกจากนั้นการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
กําหนดทิศทาง และอนาคต ในการพัฒนาแตละทองถ่ิน โดยเฉพาะการกระจายอํานาจการปกครอง
สวนทองถ่ิน ในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนองคการที่อยูใกลชิดกับประชาชน 
และเขาใจปญหาของชุมชนอยางแทจริง การจัดทําแผนชวยใหการบริหารงานเปนไปไดโดย
ประหยัดทั้งเวลาแรงงานของเจาหนาที่ และเงินหรือทรัพยากรของหนวยงาน การปฏิบัติงานตาม
แผนทําใหงาย และสะดวกตอการปฏิบัติ ชวยการอํานวยการ การแบงงาน การประสานงาน การ
ตรวจสอบติดตามและควบคุมงานเปนอยางถูกตอง และเหมาะสม  ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะกระบวนการวางแผนจะชวยใหเห็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้
ยังลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ และสามารถกําหนดลวงหนาในการแกปญหา และอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานไดดวย 
 อยางไรก็ตาม กระบวนการวางแผนพัฒนาองคการบริหารตําบลในชวงเวลาที่ผานมา          
การจัดทําแผนอยูภายใตการนําของระบบราชการ สงผลใหการกําหนดปญหาไมสามารถทําไดอยาง
ครอบคลุม ตรงกับปญหา และความตองการของประชาชน เพราะกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลมีเพียงกลุมผูบริหาร หรือผูนําของชุมชนไมมากนักที่ เห็นปญหา                       
และความตองการของชุมชน จากการศึกษาของกรมการปกครอง (2543, หนา13-14) เรื่องการ
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บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล พบวา ปญหาและขอจํากัดของการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลขาดวิสัยทัศนในการพัฒนาตําบล ไมสามารถบอกไดวา เปาหมายของการพัฒนาหรือ
สภาพที่พึงปรารถนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต คืออะไร ขณะเดียวกันบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลยังขาดความรูความเขาใจ และประสบการณในการจัดทําแผนพัฒนา               
ทําใหแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ
พัฒนาดานอื่นๆ โดยเฉพาะสังคม และยังไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนายังเปนการระดมความคิดในวงแคบเฉพาะฝายบริหาร และสภา
บางสวนไมไดแสวงหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยมีบทวิเคราะหความสามารถ
ขององคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พบวา ในการ
วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ยังขาดบุคลากรรวมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน และแนวคิดที่รัดกุม 
และมีขอนาสังเกตวาแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลที่กระทรวงมหาดไทย จัดทําขึ้นมีสวนทําให
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีลักษณะ ที่เนนการแกปญหาในอดีตมากกวาการมองอนาคต
ของชุมชน  
 ปญหาของการพัฒนาอันเกิดจากการวางแผนจากภายนอก หรือจากสวนกลางสั่งการลงมา
นั้น มักพบไดวา โดยสวนใหญชุมชนไมไดเปนผูริเร่ิมในการคิด และวางแผนดวยตนเอง ปญหา
ความตองการของชุมชนมักเกิดจากบุคคลภายนอกดําเนินการ และมีการสรุปผลวาเปนความ
ตองการของชุมชน  จึงเปนเหตุใหการพัฒนาขาดความยั่งยืน ขาดระบบ ขาดพลัง ไมมีความเกื้อกูล
ระหวางกิจกรรม ขาดความเชื่อมโยงสัมพันธกัน ซ่ึงเปนผลมาจากชุมชนขาดการมีสวนรวมทุก
ขั้นตอน นอกจากนั้นชุมชนยังขาดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม มีการเรียนรูแตเทคนิควิธี ขาดการ
เรียนรู เร่ืองวิธีคิดชุมชนท่ีเขมแข็ง คือ ชุมชนที่มีการเรียนรู มีการจัดการทรัพยากร และมีการพัฒนา
ตลอดเวลา การจัดการตนเองมีการจัดองคกรชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ความลมเหลวของการ
พัฒนาที่ผานมาเปนผลมาจากการกําหนดนโยบาย และแผนจากสวนกลางโดยรัฐ และการจัดทําแผน
จากขางลางโดยประชาชนขาดการมีสวนรวม ขาดความรู ความเขาใจ เปนเพียงผูไดรับคําสั่งใหทํา
ตามหรือใหความรวมมือในบางขั้นตอน เชน การใหขอมูล หรือการจัดทําขอมูลขาดความรูความ
เขาใจในภาพรวม ตลอดเวลาที่ ผานมา ชุมชนไมเคยทําแผนพัฒนาตนเอง กระบวนทัศนในการ
พัฒนาไมใหความสําคัญตอการพัฒนาคน ในการพัฒนาศักยภาพ สรางโอกาสในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองของชุมชน (เสรี  พงศพิศ, 2548, หนา 10) 
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            นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9           
ไดกลาวถึงการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงระบุกระบวนการพัฒนาโดยสนับสนุนใหชุมชนจัดทําแผน
ชุมชนอยางมีสวนรวม นําศักยภาพมาวิเคราะหกําหนดกิจกรรม ดําเนินงานตามความสามารถของ
ชุมชน และพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยูอยางเปนหลัก และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินริเร่ิม
พัฒนาเมืองและชนบทนาอยู โดยกระตุนใหชุมชนและประชาสังคมไดรวมคิด รวมประเมิน
ศักยภาพพื้นที่ กําหนดวิสัยทัศน วางเปาหมาย กลยุทธการพัฒนา กําหนดแผนงาน กิจกรรมบน
พื้นฐานการพึ่งพาทรัพยากรทองถ่ินในชุมชนเปนหลัก โดยภาครัฐสวนกลางทําหนาที่พี่เล้ียง                
ใหคําปรึกษาแนะนํารวมทั้งความรูและประสบการณ (ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมายและ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู, 2545, หนา 105) อยางไรก็ตาม ยังพบวา การวางแผนและโครงการ
พัฒนาที่ผานมาในระดับชาติ อันไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาทองถ่ิน
ที่ดําเนินงาน โดยหนวยงานองคการของรัฐ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงและ          
การวางแผนโครงการในระดับตําบลหมูบานที่ผานมา มักจะเกิดจากหนวยงานราชการและ/หรือ 
องคการพัฒนาเอกชน เปนผูกําหนดขึ้นทั้งสิ้น 
 กระบวนการที่มาของการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่ดี จําเปนตองให
ความสําคัญตอแผนแมบทชุมชน ซ่ึงเปนหัวใจของการพัฒนา เพราะแผนแมบทชุมชนเปนเครื่องมือ
ในการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชน กระบวนการในการดําเนินการจัดทําแผนตองเกิดจากการมี
สวนรวมทั้งในดานความคิดรวมปฏิบัติรวมรับประโยชน รวมติดตามประเมินผล ประกอบดวย
ตัวแทนประชาชน ทั้งที่เปนทางการ อันไดแก ผูใหญบาน สมาชิก อบต. แตละหมู ตัวแทนองคการ
บริหารสวนตําบล เจาหนาที่กระทรวงหลักระดับตําบลมีตัวแทนกลุมอาชีพ ตัวแทนประชาชนที่มี
จิตอาสาเสียสละ เพื่อการทํางานจัดตั้งเปนคณะกรรมการอาจออกมาในรูปแบบของสภาชุมชน สภา
ประชาชน เพื่อสงเสริมการเรียนรูการพึ่งพาตนเอง พัฒนาความรูความสามารถสรางความเขาใจให
เห็นความสําคัญของการรวมมือในการจัดทําแผนการเตรียมการการจัดเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูล
การยกรางแผนการประชาพิจารณ เพื่อนําไปสูการแกปญหาของชุมชนอยางแทจริงทั้งดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ดานสุขภาพอนามัย 
ดานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการรวบรวมในรูปแบบของแผนและโครงการเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาหมูบาน และตําบล ลักษณะของโครงการในการดําเนินงานของประชาชนใน
ระดับหมูบาน และของตําบล ประกอบดวย โครงการที่ประชาชนดําเนินการเอง โครงการที่
ประชาชนดําเนินการรวมกับหนวยงานองคกร และโครงการที่ทําเพื่อของบประมาณ จากองคกร
ทองถ่ิน อันไดแก องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน จากบริบท
ดังกลาว จะเปนที่มาของการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล แบบมีสวนรวม กอใหเกิด 
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การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน นําไปสูความสําเร็จที่แทจริง จากปญหาและความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยเปน
อาจารยที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน นอกจากมีภารกิจในดานการเรียนการสอน การวิจัยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลว ยังมี
บทบาทในการบริการวิชาการแกทองถ่ิน ชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงบริบทของ
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีความสําคัญและเปนหัวใจในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน การดําเนินงานจัดทําแผนยังใชวิธีการแบบเดิมๆ ใหความสําคัญกับการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน เนนการพัฒนาดานวัตถุ ขาดการมีสวนรวมของชุมชน ละเลยไมใหความสําคัญ
กับการพัฒนาดานสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัย ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม สภาพปญหา ความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนไมไดรับการแกไข ชุมชนออนแอขาดการเรียนรูไมสามารถพึ่งพา
ตนเองไดนําไปสูการลมสลายของชุมชน จึงจําเปนตองมีการแกไขรูปแบบและแนวทางของชุมชน 
โดยเฉพาะการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
 จากสภาวการณที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยในเรื่อง 
รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง ดวย
เหตุผลที่วา การจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลเปนเรื่องสําคัญ และ
มีความจําเปนในการแกปญหาของชุมชน เพื่อนําไปสูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้น            
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ของชุมชน ดวยการใช           
พลังชุมชนและทุนที่มีอยูในชุมชน เพื่อแกไขปญหา กําหนดอนาคต และทิศทางของตนเอง                 
มีองคกรสวนทองถ่ิน อันไดแก องคการบริหารสวนตําบลเปนหลัก เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1.2  คําถามการวิจัย 
  

 1.2.1 สภาพและปญหาในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนอยางไร 
 1.2.2 ปจจัยทีส่นับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลมีอะไรบาง 
 1.2.3 รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ อบต.ในจังหวัดอางทอง ควรมี
ลักษณะอยางไร 
 1.2.4 รูปแบบแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเมื่อนําไปทดลองใชไดผลอยางไร 
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1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
  

 วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ อบต.ใน
จังหวัดอางทอง 
 วัตถุประสงคเฉพาะของการศึกษาครั้งนี ้
 1.3.1  เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล         
สามป (2549–2551)  
 1.3.2  เพื่อศึกษาปจจยัที่สนบัสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทาํแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 
 1.3.3  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
 1.3.4  เพื่อทดลองรูปแบบการจัดทําแผนพฒันาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
  

 1.4.1  ขอบเขตดานพื้นท่ี 
  ผูวิจัยไดกําหนดใหจังหวัดอางทอง เปนพื้นที่ในการศึกษาวิจัย  โดยผูวิจัยทําการศกึษา
บริบทขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทองทั้งหมด จํานวน 50 อบต.ทั้งนี้ผูวิจัยมีเหตุผล
ในการคัดเลือกพื้นที่ ดังนี้  
  1)  จังหวัดอางทองและองคการบริหารสวนตําบลมีความตื่นตัวในการพัฒนา และเคยเปน
จังหวัดนํารองแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) มีหมูบานตนแบบการพัฒนา (Best Practice) 
  2)  จังหวัดอางทองมีการปกครอง แบงออกเปน 7 อําเภอ ที่ขนาดพื้นที่ไมใหญมากนัก 
เมื่อคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชนที่ไดรับมีความครอบคลุมในบริบทของพื้นที่เปนพื้นที่ที่ใช
ในการศึกษาทั้งหมดทั้งประชากรและพื้นที่ รวมทั้งการคํานึงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยในดาน
ความรูความสามารถ งบประมาณและเวลา 
  นอกจากนี้ ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนการทดสอบรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบ
มีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลราชสถิตย 
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เปนพื้นที่ในการศึกษาทดสอบรูปแบบ (Model) โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  1)  เปนพื้นที่ที่ผูนําทองถ่ิน มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถมุงมั่นในการทํางาน
เพื่อทองถ่ินและชุมชนยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  2)  เปนพื้นที่ที่มีกลุมอาชีพหลากหลาย โดยเฉพาะการเกษตร มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ มีแหลงน้ําเหมาะสมตอการเกษตร 
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  3)  เปนพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรม มีประเพณีทองถ่ิน มีวัดเกาแก มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
  4)  เปนพื้นที่ที่มีสถานที่ตั้ง อยูระหวางเสนทางการทองเที่ยว มีความสะดวกสบายเหมาะ
สําหรับการสงเสริมการทองเที่ยว การจําหนายผลผลิตการเกษตรหลายชนิด และการหารายไดอยางอื่น 
 1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัย รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษา ประกอบดวย การศึกษา
บริบทขององคการบริหารสวนตําบล การศึกษาขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ศึกษาการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดทําแผน ศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. การพัฒนารูปแบบจากการสังเคราะหรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาของนักวิชาการ 
องคกร หนวยงาน การตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการและการทดสอบรูปแบบการ
จัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
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บริบทและเนื้อหา 

วรรณกรรมและ 
องคประกอบอื่นๆ 

 
ขั้นตอนพัฒนารูปแบบ 

การนํารูปแบบ 
ไปทดลองและ  
ผลท่ีไดรับ 

- บริบทของจังหวัดอางทอง 
- บริบทขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวดัอางทอง 
-  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
- สภาพการจัดทําแผนพัฒนา 
อบต. ในจังหวดัอางทอง 
- ระดับการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจดัทํา
แผนพัฒนา อบต. 
- ปญหา อุปสรรคในการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต. 
- ปจจยัที่สนับสนุนการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนา 
อบต. 
-  แผนพัฒนา อบต. 
- การสังเคราะหรูปแบบการ
จัดทําแผนชุมชนนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ 
- ประชุมผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบรูปแบบการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.แบบมี            
สวนรวม 

1. แนวคดิทฤษฎีในเรื่องตอไปนี ้
  - การจัดทําแผนแมบทชุมชน 
- การวางแผนและการจดัทํา
แผนพัฒนา อบต. 
  - การมีสวนรวมของชุมชน 
  - กระบวนการเรียนรูของชุมชน 
  - การบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ตาม พรบ.สภาตําบลและ อบต. 
  - รูปแบบและการพัฒนารปูแบบ 
  - ขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน
พัฒนา อบต. 
  - งานวจิัยที่เกี่ยวของ 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
2548 วาดวยการจัดทําแผนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
3. รูปแบบการจัดทําแผนชุมชน
ตนแบบของนกัวิชาการองคกร
ทองถ่ิน  
4. นักวิชาการผูเชี่ยวชาญ 7 ราย 
 
 
 

ศึกษาเอกสารตําราทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ นํา
ผลจากการศึกษาวิจยั
บริบทสภาพและปญหา
อุปสรรคในการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.ของ
จังหวดัอางทอง 
 - ปจจยัที่สนบัสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
- นํามาวเิคราะหสังเคราะห
รวมกับแผนพฒันา อบต.
ของกระทรวงมหาดไทย
และแผนชุมชนตนแบบ 
  - วิพากษตรวจสอบ
รูปแบบโดยนกัวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญ 
- ไดรูปแบบการจัดทํา
แผนพัฒนาแบบมีสวนรวม
ของ อบต.  

- นํารูปแบบการ
พัฒนาแบบมสีวน
รวมไปทดลองใน 
อบต. ราชสถิตย 
- ศึกษาความ
เปนไปไดในการ
นํารูปแบบการ
วางแผนพฒันา
แบบมีสวนรวม
ของ อบต.ไปใช 
- ไดขอคนพบ
นํามาปรับปรุง 
- นําขอมูลมา
รายงาน 
- ไดรูปแบบการ
จัดทําแผนพัฒนา
แบบมีสวนรวม
ของ อบต. 

ภาพ  1  แสดงขอบเขตของเนื้อหาในการจดัทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวน 
                       ตําบลในจงัหวัดอางทอง 
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1.5  ผูใหขอมูลสําคัญ 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้  
 1.5.1  ผูใหขอมูลในการการศึกษาสภาพและปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง 
                          ผูใหขอมูลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ผูรับผิดชอบ ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก             
องคการบริหารสวนตําบล (2 คน) และปลัดองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดอางทอง 50  อบต.  จํานวน 200 คน ผูวิจัยใชการเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง ทั้งนี้ 
เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดของจังหวัด
อางทองรวม 50 แหง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวยประชากรทั้งหมด 200 คน  ดังนี้ 
  1)  นายกองคการบริหารสวนตําบล 50 แหง จํานวน 50 คน 
  2)  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 50 แหงๆ 2 คน จํานวน 100 คน 
  3) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 50 แหง จํานวน 50 คน 
 1.5.2  ผูใหขอมูลในการดําเนินการศึกษาปจจัยท่ีสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   
                          ผูใหขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาตามขั้นตอนที่ 2 นี้  ไดแก ผูนําชุมชนท่ีเปน
ทางการและผูนําชุมชนที่ไมเปนทางการ ที่มาจากอบต.ซ่ึงเปนตัวแทนของอบต.ในแตละอําเภอๆละ 
1 อบต.  ศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. โดยใช
เทคนิคสนทนากลุม (Focus group) วิธีการที่ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกอบต.ที่เปนตัวแทนในแตละ
อําเภอนั้น ผูวิจัยไดทําการนําชื่ออบต.แตละอําเภอมาจับสลากเพื่อใหไดอําเภอละหนึ่ง อบต. จํานวน 
7 แหงที่เปนตัวแทนในแตละอําเภอ  ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกผูใหขอมูลโดยวิธีการเจาะจงใน
กลุมผูนําชุมชนที่เปนทางการในพื้นที่แตละ อบต.  และดําเนินการดวยวิธีการคัดเลือกโดยคําแนะนํา
ของผูนําทองถ่ินที่เปนทางการ ไดแก นายก อบต. ปลัด อบต. เจาหนาที่พัฒนาชุมชน อนามัยตําบล 
เพื่อใหไดตัวแทนผูนําชุมชนที่ไมเปนทางการ  ดังนี้ 
  1)  ผูนําชุมชนที่เปนทางการ ไดแก นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต. กํานัน 
ผูใหญบาน จํานวน  6  คน รวม 7 อบต. จาํนวน 42 คน 
  2)  ผูนําชุมชนที่ไมเปนทางการ ไดแก แกนนําชุมชน  ผูนํากลุมอาชีพ ประธาน
กองทุนหมูบาน อสม. ผูมีจิตสาธารณะ   จํานวน 6 คน รวม 7 อบต. จํานวน 42 คน 
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 1.5.3  ผูใหขอมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการ
บริหารสวนตําบล 
  ในการพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวน
ตําบล ผูวิจัยไดใชขอมูลจากการศึกษาเอกสารตํารา ทบทวนวรรณกรรม นําผลจากการศึกษาวิจัย
ขั้นตอนที่ 1, 2  นํามาวิเคราะห สังเคราะหรวมกับแผนพัฒนา อบต. และรูปแบบการจัดทําแผน
ชุมชนของผู เชี่ยวชาญและนักวิชาการจํานวน  นํามาจัดทํารางแผน  และเมื่อไดรางรูปแบบ
(model)เปนที่เรียบรอยแลว  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดทําแบบมีสวนรวมที่รางขึ้นนําไปดําเนินการ
จัดประชุมนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ วิพากษ เสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อใหมีการตรวจสอบความถูกตอง 
และความเปนไปไดในการนําไปใชประโยชนไดจริงของรูปแบบ  
  ดังนั้น ในการจัดประชุมนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญจึงจัดเปนกลุมผูใหขอมูล ที่ผูวิจัย
ไดกําหนดไวในการดําเนินการในขั้นที่ 3  ซ่ึงมีจํานวน 7 คน ซ่ึงเปนกลุมบุคคลที่ผูวิจัยใชวิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจงเปนผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการจัดทํา
แผนพัฒนา 
 1.5.4  ผูใหขอมูลในการดําเนินทดลองรูปแบบการจัดทําแผนแบบมีสวนรวมขององคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชพื้นที่ในการทดสอบรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ องคการบริหาร
สวนตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง  
  ผูใหขอมูลในการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4  ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากร  คือ  ผูที่
เขารวมกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแบบมีสวนรวมตามรูปแบบ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และไดนํามาใชทดสอบในตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง ดังนั้น                   
กลุมประชากรศึกษาในการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จงึไดแก ผูนําชุมชนที่เปนทางการ และผูนํา
ชุมชนที่ไมเปนทางการในตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง โดยผูวิจัยไดกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เปนพื้นที่ในการทดสอบรูปแบบ 
(Model) โดยมเีหตุผลดังนี้ 
  1)  ผูนําทองถ่ิน มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถมุงมั่นในการทํางานพัฒนาทองถ่ิน
และชุมชน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  2)   มีกลุมอาชีพหลากหลาย โดยเฉพาะการเกษตร มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ มีแหลง
น้ําเหมาะสมตอการเกษตร 
  3)  มีทุนทางวัฒนธรรม มีประเพณีทองถ่ิน มีวัดเกาแก มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
  4)  มีสถานที่ตั้ง อยูระหวางเสนทางการทองเที่ยว มีความสะดวกสบายเหมาะสําหรับการ
สงเสริมการทองเที่ยว การจําหนายผลผลิตการเกษตรหลายชนิด และการหารายได อยางอื่น  
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  ผูวิจัยไดคัดเลือกผูใหขอมูลเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ดังนี้ 
  1)  ผูนําทองถ่ินที่เปนทางการ ไดแก สมาชิก อบต. 7 หมู หมูละ 2 คน รวม 14 คน 
ผูใหญบาน 7 หมู หมูละ 1 คน รวม 7 คน รวมผูนําทองถ่ินที่เปนทางการ 21 คน 
  2)  แกนนําชุมชนที่คัดเลือกจากคณะกรรมการหมูบานและผูมีจิตอาสา หมูละ        
4-7 คน ประกอบดวย หมู 1 จํานวน 5 คน, หมู2 จํานวน 6 คน, หมู 3 จํานวน 4 คน, หมู 4 จํานวน 
6 คน, หมู 5 จํานวน 5 คน, หมู 6 จํานวน 6 คน, หมู 7 จํานวน 7 คน รวมทั้งหมด 39 คน รวม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ท้ังหมด 60 คน    
    

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

 1.6.1  ประโยชนเชิงนโยบาย 
  1)  ผลการศึกษาวิจัยในเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวม
ขององคการบริหารสวนตําบลจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาสงเสริมศักยภาพของประชาชนใน
การวางแผนแกปญหาของชุมชนในเรื่อง ความยากจนดวยการศึกษาและเจ็บปวยทําใหชุมชนพึ่งพา
ตนเองไดนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  2)  เพื่อสนับสนุนสงเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาชุมชน ตามนโยบาย
จังหวัดอยูดีมีสุข นําไปสูการปฏิบัติที่เปนจริง โดยใชการจัดการความรูการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช
แนวทางการทํางานพัฒนาชุมชนและการวางแผนแบบมีสวนรวม 
  3)  เพื่อนําผลจากการศึกษาวิจัยไปปรับใช หรือบูรณาการ การจัดทํานโยบายในการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินในสวนอื่นๆ ของสังคม 
 1.6.2  ประโยชนในระดับจังหวัด  
  1)  เพื่อสงเสริม สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัดอยูดีมีสุข นโยบายแกไข
ปญหาหาความยากจน  เพื่อใหองคกรทองถ่ิน ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดอางทอง 
พัฒนาศักยภาพ และมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน นําไปสู ความเขมแข็ง 
  2)  เพื่อใหองคกรทองถ่ินและชุมชนในจังหวัดอางทอง รวมมือกันในการจัดทํา
แผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล  และได รับการพัฒนาความรู 
ความสามารถ มีความรู ความเขาใจ ในการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมและพึ่งพาตนเองได 
  3)  เพื่อไดรูปแบบในการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวน
ตําบลจากผลการศึกษา วิจัย นําไปปรับใชกับองคการบริหารสวนของจังหวัดอางทอง  
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 1.6.3  ประโยชนในระดับชุมชน 
  1)  องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง มีความตระหนักเห็นความสําคัญใน
การจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
  2)  องคการบริหารสวนตําบลราชสถิตย ผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ โดยใชการจัดการความรู กระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาแบบ
มีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
  3)  องคการบริหารสวนตําบลราชสถิตย ไดรูปแบบในการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
 1.6.4  ประโยชนเชิงปฏิบัติ 
  1)  องคการบริหารสวนตําบล ผูนําทองถ่ิน นักพัฒนา นักวิชาการ สามารถนํารูปแบบ
การจัดทําแผนพัฒนาแบบมสีวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล นําไปประยุกตใชเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายและมีผลดี 
  2)  องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง โดยเฉพาะ อบต.ราชสถิตย ผูนํา
ทองถ่ิน และประชาชนมีความรูความสามารถไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนา 
แบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล นําไปสูการแกปญหาและพึ่งพาตนเอง 
 1.6.5  ประโยชนเชิงวิชาการ 
  เปนแนวทางใหนักวิชาการทางการศึกษาผู เกี่ยวของสาขาการพัฒนาชุมชน                  
รัฐประศาสนศาสตรและอื่นๆ นํารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ อบต. บรรจุใน
หลักสูตรการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูในการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมแก
ผูเรียน เพื่อใหเกดิความรูความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติสงเสริมเผยแพรตอไป  
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1 การพัฒนาการรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนา  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนกระบวนการวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนา โดยศึกษาเอกสารตําราและผลการวิจัยและจาก
การศึกษาสภาพปญหา ปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
โดยนํามาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อใหไดรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนา 
 1.7.2  การจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการจัดทําแผนที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของทุกฝายประกอบดวย ผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชน และประชาชน รวมคิดริเริ่ม 
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รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน รวมติดตามประเมินผล โดยใชกระบวนการขั้นตอนในการจัดทํา
แผนพัฒนาแบบมีสวนรวมที่ไดจากการพัฒนารูปแบบ 
 1.7.3  การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง การเขามามีสวนเกี่ยวของในการวางแผน
โดยเกิดจากผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําทองถ่ินแกนนําชุมชนเห็นความสาํคัญสนับสนุน 
สงเสริมประชาชน เกิดการรวมตัวกันดวยความสมัครใจ เขารวม โดยใชแนวทางการสรางการมี
สวนรวม ทําใหชุมชนเห็นความสําคัญของการวางแผนพัฒนาอบต.แบบมีสวนรวม ประกอบดวย 
การรวมกลุมเพื่อเรียนรูการวางแผนเพื่อแกปญหาของชุมชน สํารวจขอมูลชุมชน วิเคราะหขอมูล
ชุมชน การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การจัดทําแผนพัฒนาอบต.แบบมีสวนรวม และสรุป
บทเรียนจากการจัดทําแผนพัฒนาอบต.  
 1.7.4  ปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาอบต. หมายถึง 
เงื่อนไขที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหาร
สวนตําบล 
 1.7.5  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง แผนพัฒนา ที่ อบต.จัดทําขึ้นมี
ลักษณะเปนแนวทางปฏิบัติเปนแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ อบต. โดยความรวมมอืของ
ทุกฝายทั้งกรรมการบริหารสวนตําบล ผูนําทองถ่ินและประชาชน รวมกันคิดวิเคราะหตัดสินใจเพื่อ
สนองตอบตอการแกไขปญหาการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย และ
วัตถุประสงครวมกัน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ โครงการและกิจกรรม 
 
 


