
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา Participation of Communities in Local Development Planof  Phayao Provincial Administration Organization   ทัศนันท�  ใจบุญ       การศึกษาอิสระฉบับนี้เปCนส�วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟNค ปOการศึกษา 2562 



การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาParticipation of Communities in Local Development Planof  PhayaoProvincial Administration Organizationทัศนันท� ใจบุญการศึกษาอิสระฉบับนี้เปCนส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟNคปOการศึกษา 2562



.



กกิตติกรรมประกาศ  การค�นคว�าอิสระเล�มน้ีสําเร็จลงได� ด�วยความกรุณาและความช�วยเหลือเป!นอย�างดีย่ิงจากดร.ภานุมาศ หมอสินธ'  ดร.เกรียงศักด์ิสุวรรณวัจน' อาจารย'ที่ปรึกษา และดร.นิตยา วงศ'ยศ ท่ีกรุณาให�คําแนะนํา และตรวจแก�ไข ข�อบกพร�อง ด�วยความเอาใจใส�ตลอดมาต้ังแต�ต�นจนเสร็จเรียบร�อย ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว�เป!นอย�างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย'ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกท�านท่ีให�ความช�วยเหลืออย�างดี ขอขอบพระคุณประชาชนในจังหวัดพะเยาที่ได�กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาอิสระครั้งน้ี ขอขอบพระคุณบิดามารดาครูอาจารย'ทุกท�านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิทยาการวางรากฐานแก�ผู�วิจัยและขอขอบคุณเพื่อน ๆ และท�านอ่ืน ๆ ที่ไม�ได�กล�าวนามไว� ณ ที่น้ี ท่ีได�กรุณาให�ความร�วมมือและให�ข�อเสนอแนะในการทําการค�นคว�าอิสระครั้งน้ี คุณค�าท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาอิสระฉบับน้ี ผู�วิจัยขอมอบคุณค�าน้ีให�กับพระคุณอันย่ิงใหญ�ของบิดา มารดา และผู�มีพระคุณทุกท�าน   ทัศนันท' ใจบุญธันวาคม 2562สุวรรณวัจน์



ข  ชื่อเร่ือง : การมีส
วนร
วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยา ผู
วิจัย : ทัศนันท!  ใจบุญ ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย�ที่ปรึกษา : ดร.อภิวัตน! พลสยม อาจารย�ที่ปรึกษาร�วม  ดร.เกรียงศักด์ิ สุวรรณวัจน! ป�ที่สําเร็จการศึกษา : 2562 สถาบัน : สถาบันวิทยาการจัดการแห
งแปซิฟ6ค                      บทคัดย�อ    การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค! 1) เพื่อศึกษาการมีส
วนร
วมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาท�องถ่ินองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยา 2)เพื่อเปรียบเทียบการมีส
วนร
วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยาจําแนกตามสถานภาพส
วนบุคคลกลุ
มตัวอย
าง ที่ใช�ในการวิจัย คือประชาชนในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 400คน โดยใช�แบบสอบถามเป@นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห!ข�อมูล ได�แก
 ค
าร�อยละ ค
าเฉล่ีย และส
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค
า t-test  และค
า F-test หรือวิเคราะห!ความแปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA) ผลการวิจัยพบว
า การมีส
วนร
วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก เรียงลําดับการมีส
วนร
วมของประชาชนจากมากไปน�อยตามลําดับดังน้ี  ด�านการมีส
วนร
วมรับผลประโยชน!ด�านมีส
วนร
วมในการดําเนินงาน ด�านการมีส
วนร
วมในการตัดสินใจและด�านการมีส
วนร
วมในการประเมิน สําหรับผลการเปรียบเทียบการมีส
วนร
วมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยา จําแนกตามสถานภาพส
วนบุคคลพบว
า การมีส
วนร
วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต
างกัน มีส
วนร
วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยาไม
แตกต
างกัน ส
วนการเปรียบเทียบการมีส
วนร
วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต
างกัน พบว
า ในภาพรวมการมีส
วนร
วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส
วนจังหวัดพะเยา แตกต
างกัน อย
างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คําสําคัญ:การมีส
วนร
วม, แผนพัฒนาท�องถ่ิน , จังหวัดพะเยา 



ค  Title   : Participation of Communities in Local Development Plan of        PhayaoProvincial Administration Organization. Author   : Miss.Tadsanan  Jaiboon Degree   : Master of Political Science Thesis Advisor : Dr.Apiwathana  Polsayom Co-Advisor  : Dr.Kriengsak  Suwannawat Graduated Year : 2019 Institute  : Pacific Institute of Management Science  Abstract   The study investigates the participation of communities in local developmentplan of Phayao Provincial Administration Organization and the individualsof thecommunities joining in development plan participation of Phayao ProvincialAdministration Organization. The samples were four hundred Phayao people in MuangDistrict. The questionnaires were used in collecting data. Percentage, Means, StandardDeviation, T-test, F-test and One-Way Anova were applied to analyze the data.  The findings show that overall the communities participation in localdevelopment plan at a high percentage, rating from the minimum to the maximumpoint of the participation as following; benefit sharing, organization, decision making andevaluation of the plan. For individual participation, genders of the individuals were bothmale and female and all genders have enthusiastically taken part in the developmentplan. In terms of the education degree and careers in participating of development plan,it was found that the participation in joining to make local development was significantdifferent at 0.05.  Key words : Participation, Local Development Plan, Phayao Province d

n



ง 

สารบัญ 

   หน้า 
กิตติกรรมประกาศ   ก 
บทคัดย่อภาษาไทย  ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ        ค 
สารบัญ   ง  
สารบัญตาราง   จ 
สารบัญภาพ   ฉ
บทที่ 1 บทนำ  1 

ความสำคัญและที่มาของปัญหา   1 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   3 
ขอบเขตการวิจัย   3 
สมมติฐานการวิจัย   4 
กรอบแนวคิดของการวิจัย   4 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5 

บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   7 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  7 
แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  21 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  22 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)    25      
พ.ศ. 2562 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    28  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     37 
พ.ศ. 2560 - 2561)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 



 
 
 

ง 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
                                                                                                               หน้า 

งานวิจัยที่เกี่ยวเกี่ยวข้อง             50 
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย            53 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           53 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          54 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล                         55 
          การวิเคราะห์ข้อมูล            56 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล            57
 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม         58 
 การวิเคราะหป์ัจจัยทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา      59 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
          การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา     64 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา         70 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ          71 
 สรุปผลการวิจัย             71 
 อภิปรายผล             74 
 ข้อเสนอแนะ             78 
บรรณานุกรม              81 
ภาคผนวก              86 
 ภาคผนวก ก : แบบสอบถาม                     87 

ภาคผนวก ข : รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย                          93 
ประวัติผู้วิจัย                  95 
 



 
 

จ 
 

 

สารบัญตาราง 
 

                             หน้า 
ตารางท่ี  
ตารางที่ 1  แสดงเขตการปกครองของจังหวัดพะเยา         39 
ตารางที่ 2  แสดงจำนวนประชากรของจังหวัดพะเยา       40 
ตารางที่ 3 จำนวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละอำเภอ        54 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 58 
ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม        59 
ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     60 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน     61 
ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์     62 
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน    63 
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร               64 
   ส่วนจังหวัดพะเยา จำแนกตามเพศ       
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร    65 
  ส่วนจังหวัดพะเยา จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 12  เปรียบเทียบการทดสอบการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร   66  
                     ส่วนจังหวัดพะเยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ        
ตารางที่ 13  เปรียบเทียบการทดสอบการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร   66  
                     ส่วนจังหวัดพะเยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน        
ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร  67 

ส่วนจังหวัดพะเยา จำแนกตามอาชีพ   
ตารางที่ 15  เปรียบเทียบการทดสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ  68 

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบการทดสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ           69 
    ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ตารางที่ 17  ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร           70 



 
 
 

ฉ 
 

 

สารบัญภาพ 
 

                       หน้า 

ภาพที ่            
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย                    4 
ภาพที่ 2  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         42 

 

 

 



บทที ่1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได�บัญญัติให�องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป,นองค%กรหลักในการจัดบริการสาธารณะ และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขป1ญหาในพ้ืนท่ีองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหารบุคคลการเงินและการคลัง (โชคสุข กรกิตติชัย 2560, 1-2) พระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินพ.ศ. 2542 กําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 17 ให�องค%การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน%ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ซ่ึงกําหนดอํานาจหน�าท่ีไว�ท้ังหมด 29 ข�อ และในมาตรา17(1) ได�กําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด(พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542,7-9) จะเห็นได�ว�าองค%การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะและต�องดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดการท่ีองค%การบริหารส�วนจังหวัด จะดําเนินการพัฒนาให�เกิดประโยชน%กับประชาชนมากท่ีสุดและมีความยั่งยืนจําเป,นอย�างยิ่งท่ีองค%การบริหารส�วนจังหวัด ต�องสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน การมีส�วนร�วมของประชาชนก็จัดเป,นป1จจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในท�องถ่ินอย�างยั่งยืนหลักของการมีส�วนร�วมของชุมชนได�มีการยอมรับอย�างกว�างขวางเพราะเป,นท้ังเปFาหมายการพัฒนาท่ีถูกต�องและเป,นวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมในการแก�ป1ญหาความเป,นอยู�ของคนส�วนใหญ�ในสังคมเป,นการขยายบริการของรัฐให�ครอบคลุมเป,นวิธีการระดมทรัพยากรจากท�องถ่ินพร�อมท้ังเป,นเครื่องมือหรือกลไกในการศึกษาแก�ชุมชนท่ีจะช�วยให�ชุมชนได�พัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู�สามารถค�นหาป1ญหา และความต�องการของตนเองวางแผนแก�ไขตลอดจนรับผิดชอบต�อโครงการพัฒนาท่ีตนกําหนดข้ึนอันจะนําไปสู�ความสามารถท่ีจะยืนได�ด�วยตนเองในท่ีสุดการเปHดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมเป,นสิ่งท่ีมีความสําคัญเป,นอย�างยิ่งเนื่องจากประชาชนในชุมชนเป,นผู�รู�ถึงสภาพป1ญหาและความต�องการต�างๆของชุมชนตนเองเป,นอย�างดีท้ังนี้เพราะเป,นผู�อาศัยในพ้ืนท่ีมานานอย�างต�อเนื่องจึงน�าจะรู�เรื่องราวของป1ญหาและความต�องการดังนั้นการท่ีประชาชนในชุมชนนั้นๆซ่ึงเป,นผู�ท่ีทราบป1ญหาและความต�องการได�เข�ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจในข้ันตอนต�างๆของการพัฒนาจึงน�าจะเป,นสิ่งท่ีดีเพ่ือท่ีจะได�สร�างความรู�สึกเป,นเจ�าของและการแก�ไขป1ญหาของชุมชนได�อย�างตรงจุดกับความต�องการมากข้ึน (เนตรนภา คงหอม 2559, 1-2) 



2แผนพัฒนาท�องถ่ิน เป,นกรอบและแนวทางในการบริหารงานท�องถ่ินให�มีความคล�องตัว สอดคล�องกับศักยภาพของท�องถ่ิน ตอบสนองป1ญหาและความต�องการของประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล�องกับนโยบายของผู�บริหาร ยุทธศาสตร%การพัฒนาอําเภอ ยุทธศาสตร%การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ อีกท้ังเป,นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วย (เกศิณี พรมตัน 2550, 12) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น จําเป,นอย�างมากท่ีต�องเปHดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม เนื่องจากประชาชนในท�องถ่ินเป,นผู�รู�ถึงสภาพป1ญหาและความต�องการต�างๆ ของท�องถ่ินตนเองเป,นอย�างดี ซ่ึงหากผู�ท่ีทราบป1ญหาและความต�องการได�เข�ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจในข้ันตอนต�างๆ ของการวางแผนการพัฒนา น�าจะเป,นสิ่งท่ีดีเพ่ือท่ีจะได�สร�างความรู�สึกเป,นเจ�าของ และการแก�ไขป1ญหาของท�องถ่ินได�อย�างตรงจุดกับความต�องการมากข้ึน และยังเป,นการลดค�าใช�จ�ายและการสูญเสียเวลา เพราะเม่ือการตัดสินใจนั้นได�รับการยอมรับจะช�วยลดความขัดแย�งระหว�างการนําไปปฏิบัติ รวมท้ังยังช�วยให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐมีความใกล�ชิดกับประชาชนและไวต�อความรู�สึกห�วงกังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองต�อความกังวลของประชาชนมากข้ึนด�วย (สัมพันธ% ใจกว�าง 2554, 11)          นายกองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ได�แถลงนโยบายต�อสภาองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ซ่ึงมีนโยบายหลักๆ เพ่ือใช�เป,นแนวทางในการบริหารงาน ประกอบด�วย 7 ด�าน คือ 1) นโยบายด�านการส�งเสริมอาชีพ 2) นโยบายด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพะเยา 3) นโยบายด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 4) นโยบายด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 5) นโยบายด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) นโยบายด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 7) นโยบายด�านการบริหาร การเมือง และการมีส�วนร�วม(http://www.py-pao.go.th) ดังนั้น องค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจึงนํานโยบายดังกล�าวเป,นแนวทางในการปฏิบัติงานต้ังแต�ปWงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปWงบประมาณป1จจุบัน แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) องค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จึงเป,นอีกหนึ่งงานท่ีได�นํานโยบายของนายกองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยามาใช�เป,นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือแก�ไขป1ญหาตลอดจนสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนในจังหวัดพะเยาแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)องค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ได�กําหนดวิสัยทัศน% ประเด็นยุทธศาสตร% เปFาประสงค% ตัวชี้วัด ค�าเปFาหมาย และกลยุทธ% ให�สอดคล�องกับนโยบายนายกองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แผนพัฒนาจังหวัดพะเยาและยุทธศาสตร%การพัฒนาขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดพะเยาแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561– พ.ศ.2565) องค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาดังกล�าวนี้ได�เสนอรูปแบบแผนงาน โครงการในช�วงระยะเวลา 5 ปW เพ่ือแก�ไขสภาพ



3ป1ญหา และความต�องการของประชาชนในจังหวัดพะเยา  โดยกําหนดยุทธศาสตร%การพัฒนาจังหวัดพะเยาไว� 5 ยุทธศาสตร% ประกอบด�วย ยุทธศาสตร%ท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร%ท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม ยุทธศาสตร%ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ยุทธศาสตร%ท่ี 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร�อย ยุทธศาสตร%ท่ี 5 ส�งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินพ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให�คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�องเพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รับทราบป1ญหา ความต�องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข�องมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินดังนั้นการประชุมประชาคมท�องถ่ินถือว�าเป,นการแสดงออกถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนและหน�วยงานอ่ืนๆ ในท�องถ่ิน  ซ่ึงถือว�าเป,นสิ่งสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จากความสําคัญดังกล�าวผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาว�าสามารถแก�ไขป1ญหาและตอบสนองความต�องการของประชาชนในจังหวัดพะเยามากน�อยเพียงใด และเพ่ือนําผลการศึกษามาใช�เป,นแนวทางในจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน องค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาครั้งต�อไป 1.2วัตถุประสงค!ของการวิจัย 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจําแนกตามสถานภาพส�วนบุคคล 3. เพ่ือให�ข�อเสนอแนะท่ีเป,นประโยชน%ในการดําเนินการเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 1.3  ขอบเขตการวิจัย 1. ขอบเขตด�านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้มุ�งเน�นศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจําแนกตามสถานภาพส�วนบุคคล3ด�านได�แก�เพศระดับการศึกษาและอาชีพโดยแบ�งลักษณะของการมีส�วนร�วมออกเป,น 4 ด�านดังนี้ 1.ด�านการมีส�วนร�วมในการ



4ตัดสินใจ 2.ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินการ 3.ด�านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน% และ4.ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลซ่ึงการแบ�งลักษณะของการมีส�วนร�วมนั้น ผู�วิจัยได�กําหนดจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  2. ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชากรท่ีใช�ในการศึกษาคือประชาชนท่ีมีชื่อในทะเบียนราษฎร%ในจังหวัดพะเยาจํานวน 482,645 คน (ข�อมูลจากศูนย%บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562)ผู�วิจัยได�กําหนดจํานวนกลุ�มตัวอย�างโดยใช�สูตรในการกําหนดกลุ�มตัวอย�างของทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane.1973 : 125 ) ซ่ึงกําหนดความเชื่อม่ันท่ี 95% จึงได�กลุ�มตัวอย�างในการวิจัยจํานวน 400 คน 3. ขอบเขตด�านเวลาเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 25621.4  สมมติฐานของการวิจัย ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ท่ีมีสภานภาพส�วนบุคคลต�างกันมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างกัน 1.5  กรอบแนวคิดของการวิจัย งานวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค%การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�นําแนวคิดทฤษฏีการมีส�วนร�วมของ Cohen and Uphoff (1980) มาเป,นกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด�วยตามแผนภาพดังนี้ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย สถานภาพส-วนบุคคล 1. เพศ2. ระดับการศึกษา3. อาชีพ การมีส-วนร-วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท2องถ่ินองค!การบริหารส-วนจังหวัดพะเยา 1. ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ2. ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินการ3. ด�านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน%4. ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ

3. ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
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1.6 ประโยชน์ของงานวิจัย 
1. ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา 
2. ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน 

พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นำผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาต่อไป 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนพะเยา หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการตัดสินใจการเข้าร่วมดำเนินการการร่วม
รับผลประโยชน์และการร่วมในการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจากกิจกรรมนั้น ๆ 

1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจการค้นหาความต้องการกำหนด
ทางเลือกการประเมินทางเลือกการตัดสินใจเลือกทางเลือกและการวางแผนเพ่ือนำทางเลือกการ
พัฒนาภาคปฏิบัติ 
 1.2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรการมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงานและการมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือผลที่เกิดกับ
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 

1.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมผลประโยชน์ด้านวัตถุความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานผลประโยชน์ด้านสังคมคุณภาพชีวิตคุณภาพของบริการความพึงพอใจและ
ผลประโยชน์ด้านบุคคลความรู้สึกในคุณค่าในตนเองพลังอำนาจทางการเมืองความรู้สึกว่าประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณ
การแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในการ
กำหนดนโยบายวางแผนโครงการกิจกรรมการพัฒนา 

2. ระดับการศึกษา หมายถึงชั้นสูงสุดที่บุคคลเรียนจบ  
3. อาชีพ หมายถึง การทำกิจกรรม การทำงาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม และมี

รายได้ตอบแทนเพ่ือดำรงชีวิต โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ และทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการที่
แตกต่างกันไป 

4. แผนพัฒนาท้องถิ่นพะเยา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

5. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพะเยา หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นลำดับสำคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาเป็นความพยายามของ
องค์กรของรัฐในการดำเนินงานการกำหนดเป้าหมายการตัดสินใจการนำไปปฏิบัติการประสานงาน
การควบคุมติดตามประเมินผล 
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6. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนพะเยา หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเสนอปัญหาความต้องการตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาร่วมในการปฏิบัติงานร่วมในการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

  
 



บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง   การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาผู วิจัยได เสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 2.1แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข อง 2.1.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส�วนท องถ่ิน 2.1.3 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2.1.4 พระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 2.1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินพ.ศ. 2548 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  2.1.6 บริบทขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาและการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน(พ.ศ. 2561–2565) องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง  2.1  แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม   แนวคิดการมีส�วนร�วมของประชาชนในการปกครองส�วนท องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยแนวคิดการมีส�วนร�วมของประชาชนในการปกครองส�วนท องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได กล�าวถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการปกครองส�วนท องถ่ินไว ดังนี้ 1. แนวนโยบายด านการบริหารราชการแผ�นดินมาตรา 78 รัฐต องดําเนินการตามแนวนโยบาย ด านการบริหารราชการแผ�นดินดังต�อไปนี้  1.1  กระจายอํานาจให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท องถ่ินได เองส�งเสริมให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของท องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดท้ังโครงสร างพ้ืนฐานสารสนเทศในท องถ่ินให ท่ัวถึงและเท�าเทียมกันท่ัวประเทศรวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร อมให เปEนองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินขนาดใหญ�โดยคํานึงถึงเจตนารมณ#ของประชาชนในจังหวัดนั้น 



8   1.2  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย�างอ่ืนเพ่ือให การจัดทําและการให บริการสาธารณะเปEนไปอย�างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร�งใสและตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน 2. แนวนโยบายด านการมีส�วนร�วมของประชาชนมาตรา 87 รัฐต องดําเนินการตามแนวนโยบายด านการมีส�วนร�วมของประชาชนดังต�อไปนี้  2.1 ส�งเสริมให ประชาชนมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท องถ่ิน   2.2 ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ   2.3 ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช อํานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค#กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน   2.4 ส�งเสริมให ประชาชนมีความเข มแข็งในทางการเมืองและจัดให มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช�วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุ�มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข�ายทุกรูปแบบให สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต องการของชุมชนในพ้ืนท่ี   2.5 ส�งเสริมและให การศึกษาแก�ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#ทรงเปEนประมุขรวมท้ังส�งเสริมให ประชาชนได ใช สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  3. การปกครองส�วนท องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 บัญญัติไว ว�ามาตรา 249 ภายใต บังคับ มาตรา 1 ให มีการจัดการปกครองส�วนท องถ่ินตามหลักแห�งการปกครองตนเอง เจตนารมณ#ของประชาชนในท องถ่ิน ท้ังนี้ตามวิธีการและรูปแบบองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดต้ังองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินในรูปแบบใดให คํานึงถึงเจตนารมณ#ของประชาชนในท องถ่ินและความสามารถในการปกครองตนเองในด านรายได จํานวนและความหนา แน�นของประชากร และพ้ืนท่ีท่ีต องรับผิดชอบประกอบกัน  มาตรา 250 องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินมีหน าท่ีและอํานาจดูแล และจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน#ของประชาชนในท องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย�างยั่งยืนรวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให แก�ประชาชนในท องถ่ิน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให เปEนหน าท่ีและอํานาจโดยเฉพาะขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินแต�ละรูปแบบ หรือให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินเปEนหน�วยงานหลักในการดําเนินการใดให เปEนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงต องสอดคล องกับรายได ขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน และกฎหมายดังกล�าวอย�างน อยต องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไก และข้ันตอนในการกระจาย



9  หน าท่ีและอํานาจตลอดจนงบประมาณ และบุคลากรท่ีเก่ียวกับหน าท่ีและอํานาจดังกล�าวของส�วนราชการให แก�องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินด วยในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเปEนหน าท่ีและอํานาจขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินถ าการร�วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน�วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให เอกชนหรือหน�วยงานของรัฐดําเนินการจะเปEนประโยชน#แก�ประชาชนในท องถ่ินมากกว�าการท่ีองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินจะดําเนินการเององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินจะร�วมหรือมอบหมายให เอกชนหรือหน�วยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได   มาตรา 253 ในการดําเนินงานให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินสภาท องถ่ินและผู บริหารท องถ่ินเปJดเผยข อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให ประชาชนทราบรวมตลอดท้ังมีกลไกให ประชาชนในท องถ่ินมีส�วนร�วมด วยท้ังนี้ตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ                           ความหมายของการมีส"วนร"วม  นักวิชาการหลายท�านได ให ความหมายของการมีส�วนร�วมแตกต�างกันตามทัศนคติแต�ละท�านซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้  Cohen and Uphoff (1980) กล�าวถึงการมีส�วนร�วมโดยท่ัวไปในข้ันตอนการตัดสินใจไม�ได หมายความว�า จะเปEนการตัดสินใจได เพียงอย�างเดียว ยังใช การตัดสินใจควบคู�ไปกับข้ันตอนการปฏิบัติการด วย การตัดสินใจยังเก่ียวข องกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน# และการประเมินผล ในกิจกรรมการพัฒนาด วย โดยท่ีผลประโยชน#นั้นเปEนผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจแล วท้ังสิ้น และยังส�งผลสะท อนกลับจากการประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู�การตัดสินใจอีกด วย การมีส�วนร�วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff แบ�งออกเปEน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1.การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบด วย 3 ข้ันตอน คือริเริ่ม ตัดสินใจดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ  2. การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด วย การสนับสนุนด านทรัพยากรการบริหารและการประสานขอความร�วมมือ  3. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# (Benefits) ไม�ว�าจะเปEนผลประโยชน#ทางด านวัตถุ ผลประโยชน#ทางสังคมหรือผลประโยชน#ส�วนบุคคล  4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) เปEนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมดและเปEนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส�วนร�วม  เจริญ  ภัสระ (2540, 1) กล�าวว�าการมีส�วนร�วมหมายถึงความพร อมของประชาชนในการพัฒนาขีดความสามารถของตนด วยการร�วมคิดการร�วมตัดสินใจอีกท้ังใช ความคิดสร างสรรค#และความชํานาญของประชาชนร�วมกับวิทยาการท่ีเหมาะสมในการจัดการและกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู�ในสังคม



10  เพ่ือประโยชน#ต�อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจําเปEนโดยอาศัยความช�วยเหลือของหน�วยงานภายนอกน อยท่ีสุด  ยุวัฒน#  วุฒิเมธี (2551, 4) กล�าวว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนหมายถึงการเปJดโอกาสให ประชาชนได มีส�วนร�วมในการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจการร�วมปฏิบัติและการร�วมรับผิดชอบในเรื่องต�างๆอันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเองและการท่ีจะสามารถทําให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมเพ่ือแก ปfญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเปEนอยู�ท่ีดีข้ึนแล วจําเปEนท่ีจะต องยอมรับปรัชญาท่ีว�ามนุษย#ทุกคนปรารถนาท่ีจะอยู�ร�วมกันกับผู อ่ืนอย�างเปEนสุข ได รับการปฏิบัติอย�างเปEนธรรมเปEนท่ียอมรับของผู อ่ืนและพร อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของกลุ�มขณะเดียวกันจะต องยอมรับด วยความบริสุทธิ์ใจว�ามนุษย#สามารถพัฒนาได ถ ามีโอกาสและได รับการชี้ทางท่ีถูกต อง  วรรณพิณ  ตานนท# (2551, 46 อ างถึงใน เนตรนภา คงหอม 2559) กล�าวว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนหมายถึงความร�วมมือของประชาชนด วยความต้ังใจและสมัครใจโดยไม�ถูกบังคับซ่ึงประชาชนจะต องมีส�วนร�วม ดังนี้การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลและโครงการการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน#จากการพัฒนา  เจตน#  มงคล (2552, 10 อ างถึงใน เนตรนภา คงหอม 2559) ได ให ความหมายของการมีส�วนร�วมหมายถึงกระบวนการท่ีเปJดโอกาสให ประชาชนเข ามามีส�วนเก่ียวข องในการดําเนินงานพัฒนาในลักษณะของการร�วมต้ังแต�เข าร�วมตัดสินใจร�วมปฏิบัติร�วมรับผลประโยชน#และร�วมติดตามและประเมินผล  ทวีทอง  หงส#วิวัฒน# (2527, 20) การมีส�วนร�วมคือการท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการควบคุมการใช และกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู�เพ่ือประโยชน#ต�อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปEนอย�างมีศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการรับรู และภูมิปfญญาซ่ึงแสดงออกในรูปการติดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอย�างเปEนตัวของตัวเอง  ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2546, 138) ได ให ความหมายของการมีส�วนร�วมใน 2 ลักษณะกล�าวคือในเรื่องท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีส�วนบุคคลและผลประโยชน#สาธารณะ  1.  การมีส�วนร�วมในลักษณะท่ีเปEนกระบวนการของการพัฒนาโดยให ประชาชนมีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต�ต นจนสิ้นสุดโครงการเช�นการร�วมกันค นหาปfญหาการวางแผน การตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท องถ่ินการบริหารจัดการการติดตามประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน#ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโดยท่ีโครงการพัฒนาดังกล�าวจะต องมีความสอดคล องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 



11   2. การมีส�วนร�วมทางการเมืองซ่ึงสามารถจําแนกได เปEนสองประเภทคือการส�งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองและการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐโดยกรมส�งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน#ของกลุ�มควบคุมการใช และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก�อให เกิดกระบวนการและโครงสร างท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและได รับผลประโยชน#จากการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเปEนการพัฒนาท่ีประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจทางการเมืองการบริหารมีอํานาจต�อรองในการจัดการทรัพยากรโดยอยู�ในมาตรฐานเดียวกันประชาชนสามารถตรวจสอบได ซ่ึงอาจกล�าวได ว�าเปEนการคืนอํานาจในการพัฒนาให แก�ประชาชนเพ่ือให มีส�วนร�วมในการกําหนดอนาคตตนเอง  พรรณิภา  โสตถิพันธุ# (2553, 21 อ างถึงใน เนตรนภา คงหอม 2559) กล�าวว�าการมีส�วนร�วมหมายถึงความร�วมมือของประชาชนท้ังของปfจเจกบุคคลหรือกลุ�มคนท่ีเห็นพ องต องกันร�วมกันรับผิดชอบหรือเข าร�วมกิจกรรมท่ีเปEนประโยชน#ต�อสังคมเพ่ือการพัฒนาและแลกเปลี่ยนให เปEนไปในทิศทางท่ีต องการโดยการกระทําของกลุ�มหรือองค#กร  สมพงษ#  เกษมสิน (2553, 194 อ างถึงใน เนตรนภา คงหอม 2559) ได ให ความหมายของการมีส�วนร�วมว�าการท่ีบุคคลได มีส�วนเก่ียวข องในการปฏิบัติงานท้ังในด านการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติการมีส�วนร�วมจะช�วยสร างพลังจิตให ร�วมกันปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ีมีประสิทธิภาพมากกว�าการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งนอกจากนี้การมีส�วนร�วมจะช�วยกระตุ นให บุคคลสนับสนุนเปhาหมายตลอดจนวัตถุประสงค#ร�วมขององค#กรด วย  จากความหมายดังกล�าวจะเห็นว�าการมีส�วนร�วมปฏิบัติงานภายในองค#การประกอบด วยสาระสําคัญ 3 ประการคือการมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นการมีส�วนร�วมให เกิดการยอมรับในเปhาหมายและการมีส�วนร�วมช�วยให เกิดความสํานึกในหน าท่ีความรับผิดชอบ  สรุปได ว�า การมีส�วนร�วมหมายถึงการร�วมมือของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาในด านต�างๆประกอบด วยด านการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาด านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาด านการเก็บรวบรวมข อมูลและวิเคราะห#ข อมูลด านการกําหนดวัตถุประสงค#ของแผนพัฒนาด านการจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนาด านการจัดทําร�างแผนพัฒนาด านการอนุมัติและประกาศใช แผนพัฒนา ประโยชน&ของการมีส"วนร"วม  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท องถ่ินสถาบันพระปกเกล า (2556, 25) ได กล�าวถึงประโยชน#ของการมีส�วนร�วมไว ดังนี้  1. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช�วยให เกิดความกระจ�างในวัตถุประสงค#และความต องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆได อยู�เสมอ 



12   2. ลดค�าใช จ�ายและการสูญเสียเวลากระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนอย�างเต็มรูปแบบโดยท่ัวไปมักจะสิ้นเปลืองค�าใช จ�ายและเสียเวลาแต�ในทางปฏิบัติแล วการมีส�วนร�วมของประชาชนต้ังแต�ต นสามารถท่ีจะลดความล�าช าและลดค�าใช จ�ายท่ีเก่ียวข องกับความขัดแย งของประชาชนได การตัดสินใจอย�างใดอย�างหนึ่งอาจจะดูสิ้นเปลืองและเสียเวลากว�าท่ีจะตัดสินใจได  แต�ว�าเม่ือตัดสินใจแล วและนํามาสู�การปฏิบัติอาจจะเปEนวิธีการท่ีประหยัดกว�าการตัดสินใจอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีทําไปอย�างรวดเร็วและดูเหมือนจะไม�สิ้นเปลืองอาจจะเสียค�าใช จ�ายมากกว�าถ าการตัดสินใจนั้นไม�ได ทําให เกิดข อตกลงระหว�างกลุ�มหรือความเห็นชอบในกลุ�มต�างๆท่ีมีผลประโยชน#ท่ีเก่ียวข องได แต�กลับนําไปสู�ความขัดแย งของประชาชนอย�างต�อเนื่องมากข้ึนการมีส�วนร�วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย�างสูงต�อการตัดสินใจโดยกลุ�มซ่ึงมีส�วนได ส�วนเสียในการตัดสินใจนั้นๆวิธีการนี้จะช�วยลดความขัดแย งระหว�างการนําไปปฏิบัติทําให เกิดการประหยัดค�าใช จ�ายซ่ึงโดยท่ัวไปมักจะแพงกว�าค�าใช จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดทําหรือดําเนินการให ประชาชนมีส�วนร�วมในระยะต น  3. การสร างฉันทามติโครงการมีส�วนร�วมของประชาชนสามารถท่ีจะสร างความม่ันคงและยืดยาวมีการยอมรับระหว�างกลุ�มซ่ึงก�อนหน านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย งกันคนละทางการมีส�วนร�วมนี้ยังก�อให เกิดความเข าใจระหว�างคู�กรณีลดความขัดแย งทางการเมืองและก�อให เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ  4. ความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจทําให คนเรามีความรู สึกความเปEนเจ าของการตัดสินใจนั้นและครั้งหนึ่งเม่ือได ร�วมตัดสินใจแล วย�อมต องการท่ีจะเห็นสิ่งนั้นนําไปปฏิบัติได ไม�เพียงแต�จะมีความสนับสนุนทางการเมืองต�อการนําไปปฏิบัติแต�กลุ�มและปfจเจกชนอาจจะกระตือรือร นในการท่ีจะช�วยให เกิดผลในการปฏิบัติ  5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน าหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย งท่ีรุนแรงความขัดแย งในโครงการนําไปสู�การปฏิปfกษ#อันยากท่ีจะแก ไขกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนก�อให เกิดโอกาสท่ีกรณีจะแสดงความต องการของกลุ�มเขาและความห�วงกังวลท่ีปราศจากความรู สึกท่ีเปEนปฏิปfกษ#การมีส�วนร�วมของประชาชนต้ังแต�ต นสามารถลดการเผชิญหน ากันอย�างรุนแรงท่ีอาจจะเปEนไปได   6. ความน�าเชื่อถือและความชอบธรรมโดยท่ัวไปแล วการมีส�วนร�วมของประชาชนเปEนวิถีทางท่ีจะนําไปสู�ความชอบธรรมและการดํารงอยู�ของความชอบธรรมโดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือการตัดสินใจก�อให เกิดความขัดแย งก็คือจะต องใช กระบวนการตัดสินใจซ่ึงโปร�งใสและน�าเชื่อถือต�อสาธารณชนโครงการมีส�วนร�วมของประชาชนยังก�อให เกิดความเข าใจถึงเหตุผลท่ีนําไปสู�การตัดสินใจนั้นๆ  วันชัย  วัฒนศัพท# (2544, 38) ได กล�าวถึงประโยชน#ของการมีส�วนร�วมของประชาชนดังนี้  1. เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจช�วยให เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม�ทําให การตัดสินใจรอบคอบข้ึน  2.  การลดค�าใช จ�ายและการสูญเสียเวลาเม่ือการตัดสินใจนั้นได รับการยอมรับในการตัดสินใจ 



13   3. การสร างฉันทามติลดความขัดแย งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ  4.  การเพ่ิมความง�ายในการนําไปปฏิบัติสร างให ประชาชนเกิดความรู สึกเปEนเจ าของและมีความกระตือรือร นในการช�วยให เกิดผลในทางปฏิบัติ  5.  การมีส�วนร�วมต้ังแต�ต นสามารถลดการเผชิญหน าและความขัดแย งท่ีรุนแรงได   6. ช�วยทําให เจ าหน าท่ีของรัฐมีความใกล ชิดกับประชาชนและไวต�อความรู สึกห�วงกังวลของประชาชนและเกิดความตระหนักในการตอบสนองต�อความกังวลของประชาชน  7.  การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร างสรรค#ของสาธารณชนถือว�าเปEนการให การศึกษาชุมชนเพ่ือเรียนรู กระบวนการตัดสินใจและเปEนเวทีฝjกผู นําชุมชน  8.  ช�วยทําให ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากข้ึนเปEนการเพ่ิมทุนทางสังคมและช�วยเสริมสร างให ประชาชนเปEนพลเมืองท่ีกระตือรือร นสอดคล องกับการปกครองตามหลักประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม  สถาบันพระปกเกล า (2556,10) การมีส�วนร�วมของประชาชนเปEนการเปJดโอกาสให ประชาชนผู มีส�วนได เสียในการดําเนินการต�างๆของภาครัฐได เข ามารับรู ข อมูลข�าวสารได มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นแสดงความห�วงกังวลต�อแนวทางการดําเนินการของเจ าหน าท่ีรัฐต�อการตัดสินใจของผู บริหารส�วนท องถ่ินซ่ึงรวมไปถึงการมาร�วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข อมูลร�วมตัดสินใจรับผลจากการตัดสินใจให การปรึกษาหารือและร�วมกันประเมินผลการดําเนินการของหน�วยงานของรัฐซ่ึงในท่ีนี้คือองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินซ่ึงถือเปEนพ้ืนฐานในวิถีทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญยิ่งท้ังนี้การมีส�วนร�วมยังรวมไปถึงการมาร�วมกันคิดถึงแนวทางการแก ไขปfญหาของชุมชนมาร�วมกันออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเองผู ท่ีควรเข ามาเก่ียวข องหรือเข ามามีส�วนร�วมคือประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในชุมชนท องถ่ินนั้นๆรวมถึงกลุ�มคนท่ีรวมตัวกันเปEนองค#กรทางสังคมของพลเมืองท่ีเรียกว�าภาคประชาสังคม      (Civil Society) เช�น กลุ�มชมรมองค#กรสาธารณประโยชน#ต�างๆฯลฯ (ควรพิจารณาว�าผู เข ามามีส�วนร�วมนั้นได ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส�วนรวมเพศหญิงเพศชายเยาวชนผู สูงอายุผู ด อยโอกาสกลุ�มต�างๆมากน อยเพียงใด) รูปแบบและข้ันตอนของการมีส"วนร"วม  โกวิทย#  พวงงาม (2550, 8) ได สรุปถึงการมีส�วนร�วมท่ีแท จริงของประชาชนในการพัฒนาควรจะมี 4 ข้ันตอนคือ  1.  การมีส�วนร�วมในการค นหาปfญหาและสาเหตุของปfญหาของแต�ละท องถ่ินกล�าว คือ ถ าหากชาวชนบทยังไม�สามารถทราบถึงปfญหา และเข าใจถึงสาเหตุของปfญหาในท องถ่ินของตนเปEนอย�างดีแล วการดําเนินงานต�าง ๆ เพ่ือแก ปfญหาของท องถ่ินย�อมไร ประโยชน#เพราะชาวชนบทจะไม�เข าใจและมองไม�เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานเหล�านั้น 



14   2.  การมีส�วนร�วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรมเพราะการวางแผนดําเนินงานเปEนข้ันตอนท่ีจะช�วยให ชาวชนบทรู จักวิธีการคิดการตัดสินใจอย�างมีเหตุผลรู จักการนําเอาปfจจัยข�าวสารข อมูลต�างๆมาใช ในการวางแผน  3.  การมีส�วนร�วมในการลงทุนและการปฏิบัติงานแม ชาวชนบทส�วนใหญ�จะมีฐานะยากจนแต�ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช เข าร�วมได การร�วมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําให ชาวชนบทสามารถคิดต นทุนดําเนินงานได ด วยตนเองทําให ได เรียนรู การดําเนินกิจกรรมอย�างใกล ชิด  4.  การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลงานถ าหากการติดตามงานและประเมินผลงานขาดการมีส�วนร�วมแล วชาวชนบทย�อมจะไม�ทราบด วยตนเองว�างานท่ีทําไปนั้นได รับผลดีได รับประโยชน#หรือไม�อย�างใดการดําเนินกิจกรรมอย�างเดียวกันในโอกาสต�อไปจึงอาจจะประสบความยาก                       เจิมศักด์ิปJnนทอง (2551, 272) ได กล�าวถึงข้ันตอนการมีส�วนร�วมของประชาชนสามารถแบ�งได  4 ข้ันตอนดังนี้  1.  การมีส�วนร�วมในการค นหาปfญหาและสาเหตุของปfญหา  2.  การมีส�วนร�วมในการวางแผน  3.  การมีส�วนร�วมในการลงทุนและการปฏิบัติการ  4.  การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล  ธีระพงษ#  แก วหาวงษ# (2553, 50) ได เสนอข้ันตอนของการมีส�วนร�วมจากประสบการณ#ภาคสนามในประเทศไทยว�าการมีส�วนร�วมท่ีแท จริงนั้นน�าจะมี 4 ข้ันตอนคือ  ข้ันท่ี 1 การมีส�วนร�วมในการค นหาปfญหาและสาเหตุของปfญหาข้ันตอนนี้เปEนส�วนแรกท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะถ าชาวบ านยังไม�สามารถเข าใจปfญหาและค นหาสาเหตุของปfญหาด วยตัวของเขาเองได กิจกรรมต�างๆท่ีตามมาก็ไร ประโยชน#เพราะจะขาดความเข าใจและมองไม�เห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น  ข้ันท่ี 2 การมีส�วนร�วมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเปEนข้ันตอนต�อไปท่ีขาดไม�ได หากเจ าหน าท่ีหรือนักพัฒนาต องการแต�ผลงานการพัฒนาให เสร็จสิ้นโดยฉับไวก็จะดําเนินการวางแผนงานด วยตนเองการมีส�วนร�วมของชุมชนในการวางแผนจะช�วยให ชุมชนเข าใจปfญหาของตนเองและสามารถวางแผนได ด วยตนเองในท่ีสุด  ข้ันท่ี 3 การมีส�วนร�วมในการลงทุนและการปฏิบัติงานชุมชนมีทรัพยากรท่ีสามารถลงทุนและปฏิบัติงานได เพราะจากประสบการณ#การทํางานในชนบทอย�างน อยก็มีแรงงานของตนเองเปEนข้ันตํ่าสุดท่ีจะเข าร�วมได  การร�วมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําให ชุมชนรู จักคิดต นทุนให กับตัวเองในการดําเนินงานและจะระมัดระวังรักษากิจกรรมท่ีทําข้ึนเพราะจะมีความรู สึกร�วมเปEนเจ าของซ่ึงต�างไปจากสภาพท่ีการลงทุนและการปฏิบัติงานท้ังหมดมาจากปfจจัยภายนอกจะมีอะไรเสียหายก็ไม�เดือดร อนมากนัก 



15   ข้ันท่ี 4 การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลงานเปEนข้ันตอนสุดท ายท่ีสําคัญอย�างยิ่งอีกเหมือนกันเพราะถ าหากการติดตามและการประเมินผลงานขาดการมีส�วนร�วมของชุมชนแต�เปEนการดําเนินการโดยบุคคลภายนอกชุมชนก็ไม�สามารถทราบว�างานท่ีทําไปนั้นได รับผลดีได รับประโยชน#อย�างไรหรือไม�ถึงแม อาจจะมีผู โต แย งว�าการประเมินท่ีเท่ียงธรรมท่ีสุดน�าจะมาจากบุคคลภายนอกท่ีไม�ได ยุ�งเก่ียวกับกิจกรรมนั้นๆแต�ถ าคิดถึงจุดมุ�งหมายของการพัฒนาท่ีมุ�งพัฒนาคนการคํานึงถึงแต�ความเท่ียงธรรมอาจจะไร ประโยชน#การผสมผสานระหว�างคนภายนอกกับชุมชนน�าจะเกิดประโยชน#ตามวัตถุประสงค#มากกว�า  สถาบันพระปกเกล า (2556, 12) ได กําหนดลําดับข้ันตอนการมีส�วนร�วมของประชาชนไว ดังนี้  1.  ให ข อมูลท่ีชาวบ านมีความสนใจให ข อมูลความห�วงกังวลและปfญหารับรู ข อมูลท่ัวไปของท องถ่ินข อมูลพ้ืนฐานท่ีเปEนประโยชน#จากเจ าหน าท่ี (จากองค#การบริหารส�วนตําบล จากหน�วยงานต�างๆ) และจากประชาชนด วยกันและจากผู นํา วิธีการท่ีใช ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน ข อมูลวิเคราะห#เหตุผลเชื่อมโยงเหตุผลปรากฏการณ#ปfจจุบันและอนาคตท่ีต องการโดยร�วมมือกับเจ าหน าท่ีเพ่ือกําหนดแผนพัฒนา  2.  ร�วมวางแผนจะทําอะไรบ างอย�างไรทําไมงบประมาณเท�าไรมาจากไหนใครเก่ียวข องบ าง  3.  ร�วมลงมือทําในโครงการสําคัญท่ีคัดเลือก  4.  ร�วมรับผลได ประโยชน#จากโครงการท่ีเสนอไป  5.  ร�วมติดตามตรวจสอบติดตามว�าเปEนไปตามแผนหรือไม�ประชาชนได รับประโยชน#หรือไม�และทบทวนว�าควรดําเนินการต�อไปหรือไม�อย�างไร ส�วนประโยชน#ท่ีประชาชนได รับจากการมีส�วนร�วม (สถาบันพระปกเกล า 2556, 12)  1.  ได รับบริการสาธารณะท่ีดีข้ึนท้ังในด านคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต องการของประชาชนในท องถ่ินและสามารถเข าถึงบริการสาธารณะได อย�างท่ัวถึงและเปEนธรรม  2.  มีบทบาทในการตัดสินใจในการกํากับดูแลตรวจสอบและสามารถสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินได อย�างเต็มท่ี  3.  มีโอกาสเข ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินเช�น การเสนอปfญหาและความต องการของชุมชนการมีส�วนร�วมในการกําหนดแผนพัฒนาองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินการไปเลือกต้ังผู บริหารสมาชิกสภาองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินการเสนอข อบัญญัติท องถ่ินและการถอดถอนผู บริหารหรือสมาชิกสภาองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินเปEนต น     



16ป*จจัยท่ีมีอิทธิพลต"อการมีส"วนร"วม ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ (2546, 26) กล�าวว�าปfจจัยท่ีเก่ียวข องกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาซ่ึงแบ�งออกได เปEน 4 กลุ�มดังต�อไปนี้ 1. ปfจจัยด านกลไกของรัฐโดยรัฐจะต องสนับสนุนและจัดช�องทางในการเข ามามีส�วนร�วมของประชาชนโดยคํานึงถึงความสอดคล องกับสภาพแวดล อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือบริบทของท องถ่ิน 2. ปfจจัยด านประชาชนโดยประชาชนจะต องมีความรู ความเข าใจและมีประสบการณ#ในการทํางานพัฒนารวมท้ังการเปEนสมาชิกกลุ�มทางสังคมหรือผู นําท องถ่ินการติดต�อประสานงานกับหน�วยงานและการได รับฝjกอบรมศึกษาดูงานและรับรู ข อมูลข�าวสารเปEนปfจจัยท่ีสําคัญในการมีส�วนร�วมของประชาชน 3. ปfจจัยด านนักพัฒนาโดยนักพัฒนาจะต องมีความรู ความเข าใจในกระบวนการมีส�วนร�วมเปEนผู สนับสนุนข อมูลข�าวสารเพ่ือการตัดสินใจของชุมชนรวมท้ังดําเนินการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมสอดคล องกับสภาพท องถ่ิน 4. ปfจจัยจูงใจหมายถึงการได รับประโยชน#จากการได เข ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนาและการพัฒนานี้ตอบสนองต�อความต องการของประชาชน วีรชาติ  เมืองใจ (2552, 22) ได กล�าวถึงปfจจัยท่ีเก่ียวข องกับการมีส�วนร�วมของโครงการของคนในชนบทดังนี้ 1. ปfจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข องกับการเข าไปมีส�วนร�วมในโครงการได แก�ตัวบุคคลความแตกต�างระหว�างบุคคลจะเปEนปfจจัยท่ีสําคัญต�อการเข าไปมีส�วนร�วมได แก�อายุเพศอาชีพระดับ การศึกษารายได ต�อเดือนระยะเวลาการเข ามาต้ังถ่ินฐานในชุมชนแห�งนี้ 2. ปfจจัยภายในท่ีเก่ียวข องกับการเข าไปมีส�วนร�วมในโครงการได แก�ความซับซ อนของวิชาความรู ถ าโครงการต องการคนมีทักษะสูงคนท่ีมีการศึกษาน อยจะขาดทักษะท่ีสําคัญก็ไม�อาจเข าไปมีส�วนร�วมได ปfญหาและอุปสรรคท่ีมีต�อการมีส�วนร�วมของประเทศไทยส�วนใหญ�ท่ีพบเปEนปfญหาท่ีมาจากด านนโยบายของรัฐปfญหาด านโครงสร างสังคมไทยปfญหาด านเงินทุนในส�วนปfญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของภาครัฐและเปEนอุปสรรคต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนคือการครอบงําโดยรัฐบาลและกลุ�มบุคคลต�างๆในลักษณะท่ีเรียกว�าการพัฒนาท่ีมีลักษณะเปEนการจัดสิ่งต�างๆให แก�ประชาชนถึงแม รัฐบาลจะเปJดโอกาสให ประชาชนได เข ามามีส�วนร�วมแต�การมีส�วนร�วมนั้นเปEนไปเพ่ือการสนับสนุนและเปEนการยินยอมตามท่ีรัฐบาลกําหนดเท�านั้น  นอกจากนี้ลักษณะประการหนึ่งซ่ึงจํากัดการมีส�วนร�วมได แก�การไม�แสดงความเห็นซ่ึงอาจเกิดจากความเกรงใจหรือความกลัวก็ได ภาพสะท อนประการหนึ่งซ่ึงเปEนปfญหาของการมีส�วนร�วมคือลักษณะการครอบงําโดยกลุ�มคนหรือบุคคลซ่ึงไม�ส�งเสริมหรือไม�ให 



17  ความสนใจการมีส�วนร�วมของประชาชนคือแม รัฐบาลจะยอมให ประชาชนมีส�วนร�วมแต�การมีส�วนร�วมนั้นเปEนไปเพ่ือกิจกรรมตามแต�เจ าหน าท่ีของรัฐจะกําหนด  โกวิทย#  พวงงาม (2550, 14) ได สรุปข อค นพบเก่ียวกับปfจจัยต�างๆท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมในการบริหารภาครัฐพบว�า  1. ระดับการศึกษาเปEนปfจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการอธิบายการมีส�วนร�วมทางการเมือง รวมท้ังเปEนปfจจัยท่ีเชื่อมโยงอธิบายปfจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองอีกด วยนักวิจัยอาทิMilbrath Almond และVerbaมีความเห็นสอดคล องกันว�าการศึกษาเปEนปfจจัยท่ีได รับความใส�ใจมากท่ีสุดโดยมีแนวโน มว�าผู มีการศึกษาสูงจะมีส�วนร�วมทางการเมืองมากกว�าผู มีการศึกษาน อย  2. การเปEนสมาชิกกลุ�มการสังกัดกลุ�มองค#กรหรือพรรคการเมืองจะทําให บุคคลมีแนวโน มจะเข ามีส�วนร�วมทางการเมืองมากกว�าบุคคลท่ีไม�สังกัดกลุ�ม  3. เพศจากการศึกษาทางการมีส�วนร�วมทางการเมืองของวิโรจน#เพียงพัฒนรัฐพบว�า เพศชายจะมีส�วนร�วมทางการเมืองมากกว�าเพศหญิงเนื่องจากประชาชนชาวไทยส�วนใหญ�เห็นการเมืองเปEนเรื่องของผู ชาย  4. ความผูกพันกับชุมชนไชยพรตัณฑ#จิตานนท#พบว�าความรู สึกท่ีดีต�อชุมชนนั้นมีความสัมพันธ#กับการมีส�วนร�วมทางการเมือง ท้ังเรื่องการไปใช สิทธิเลือกต้ังการมีส�วนร�วมทางการเมืองในระดับท องถ่ิน  5. การเปJดรับสื่อนักวิชาการส�วนใหญ�เห็นว�าสื่อมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของมนุษย#ในปfจจุบัน  6. ความรู ความเข าใจจากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความรู ทางการเมืองของประเทศไทย พบว�าประชาชนท่ีมีความรู ในระดับสูงมีน อยส�วนใหญ�มีความรู ระดับปานกลางและตํ่าทําให เชื่อว�าเปEนสาเหตุทําให การมีส�วนร�วมทางการเมืองตํ่าไปด วยตามผลการวิจัยท่ีส�วนใหญ�เปEนไปในทางสนับสนุนของไชยพรตัณฑ#จิตานนท#  7.  ทัศนคติเปEนปfจจัยส�วนตัวมีผลโดยตรงทางการตัดสินใจตามแนวคิดทางการเมืองของMilbrathและ Goel นอกจากนั้นนักวิชาการก็มองว�าทัศนคติเปEนความสนใจทางการเมือง ผู ท่ีมีความสนใจทางการเมืองมากจะเข ามามีส�วนร�วมทางการเมือง  ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2546, 26) กล�าวว�าปfจจัยท่ีเก่ียวข องกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาซ่ึงแบ�งออกได เปEน 4 กลุ�มดังต�อไปนี้  1.  ปfจจัยด านกลไกของรัฐโดยรัฐจะต องสนับสนุนและจัดช�องทางในการเข ามามี ส�วนร�วมของประชาชนโดยคํานึงถึงความสอดคล องกับสภาพแวดล อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือบริบทของท องถ่ิน  2. ปfจจัยด านประชาชนโดยประชาชนจะต องมีความรู ความเข าใจและมีประสบการณ#ในการทํางานพัฒนารวมท้ังการเปEนสมาชิกกลุ�มทางสังคมหรือผู นําท องถ่ินการติดต�อประสานงานกับ



18  หน�วยงานและการได รับฝjกอบรมศึกษาดูงานและรับรู ข อมูลข�าวสารเปEนปfจจัยท่ีสําคัญในการมีส�วนร�วมของประชาชน  3.  ปfจจัยด านนักพัฒนาโดยนักพัฒนาจะต องมีความรู ความเข าใจในกระบวนการมีส�วนร�วมเปEนผู สนับสนุนข อมูลข�าวสารเพ่ือการตัดสินใจของชุมชนรวมท้ังดําเนินการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมสอดคล องกับสภาพท องถ่ิน  4.  ปfจจัยจูงใจหมายถึงการได รับประโยชน#จากการได เข ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนาและการพัฒนานี้ตอบสนองต�อความต องการของประชาชน เรื่องของการเปEนเครื่องมือท่ีก�อให เกิดความรู ความเข าใจการศึกษาของจันทร#มาทองเจริญ ชี้ให เห็นว�าสื่อบุคคลหรือการพูดคุยระหว�างกันนั้นมีความสัมพันธ#ต�อการมีส�วนร�วมทางการเมือง  สรุปได ว�าปfญหาของการมีส�วนร�วมของประชาชนนั้น ในปfจจุบันนี้ยังคงมีอยู�มากอาจจะเปEนเพราะว�าประชาชนเคยชินกับการเปEนผู รับมากกว�าท่ีจะเปEนผู ท่ีเข ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจการแก ปfญหาเรื่องการครอบงําและการจํากัดการเข ามามีส�วนร�วมนี้อาจทําได โดยการให ข อมูลข�าวสารอย�างต�อเนื่องกับประชาชนรวมท้ังการพัฒนาผู นําท องถ่ินให มีคุณภาพมากกว�าท่ีเปEนอยู�เพราะผู นําถือได ว�าเปEนแรงกระตุ นการเข ามามีส�วนร�วมของชุมชนได ดีปลุกจิตสํานึกให ประชาชนรักท องถ่ินและเข าร�วมกิจกรรมเริ่มต้ังแต�ร�วมในเรื่องใกล ตัวก�อนเช�นการเข าร�วมประชุมประชาคมภายในหมู�บ านเม่ือเริ่มเข ามามีส�วนร�วมได ผู คนในชุมชนจะรู สึกว�าเรื่องทุกอย�างท่ีเกิดข้ึนเปEนเรื่องของส�วนรวมท่ีจะต องเข าไปร�วมในการรับรู ตัดสินใจและพัฒนาท องถ่ินให ดียิ่งข้ึน  ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส"วนร"วม  อคิน  รพีพัฒน# (2551, 7) ได สรุปทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีส�วนร�วมไว ดังนี้  1.  ทฤษฎีการเกลี้ยกล�อมมวลชนหมายถึงการใช คําพูดหรือการเขียนเพ่ือมุ�งให เกิดความเชื่อถือและการกระทําซ่ึงการเกลี้ยกล�อมมีประโยชน#ในการแก ไขปfญหาความขัดแย งในการปฏิบัติงานและถ าจะให เกิดผลดีผู เกลี้ยกล�อมจะต องมีศิลปะในการสร างความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกล�อมโดยเฉพาะในเรื่องความต องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกว�าลําดับข้ันความต องการ (Hierarchy of needs) คือความต องการของคนจะเปEนไปตามลําดับจากน อยไปมากมีท้ังหมด 5 ระดับดังนี้   1.1 ความต องการทางด านสรีระวิทยา (Physiological needs) เปEนความต องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย# (Survival needs) ได แก�ความต องการทางด านอาหารยาเครื่องนุ�งห�มท่ีอยู�อาศัยยารักษาโรคและความต องการทางเพศ 



19    1.2  ความต องการความม่ันคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and security needs) ได แก� ความต องการท่ีอยู�อาศัยอย�างมีความปลอดภัยจากการถูกทําร ายร�างกายหรือถูกขโมยทรัพย#สินหรือความม่ันคงในการทํางานและการมีชีวิตอยู�อย�างม่ันคงในสังคม   1.3  ความต องการทางด านสังคม (Social needs) ได แก�ความต องการความรักความต องการท่ีจะให สังคมยอมรับว�าตนเปEนส�วนหนึ่งของสังคม   1.4  ความต องการท่ีจะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-esteem needs) ได แก�ความภาคภูมิใจ ความต องการดีเด�นในเรื่องหนึ่งท่ีจะให ได รับการยกย�องจากบุคคลอ่ืนความต องการด านนี้เปEนความต องการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความสามารถและความสําคัญของบุคคล   1.5  ความต องการความสําเร็จแห�งตน (Self-actualization needs) เปEนความต องการในระบบสูงสุดท่ีอยากจะให เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย�างตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือจะพัฒนาตนเองให ดีท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได ความต องการนี้จึงเปEนความต องการพิเศษของบุคคลท่ีจะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให เปEนแนวทางท่ีดีท่ีสุด  2.  ทฤษฎีการระดมสร างขวัญของคนในชาติ (National morale) คนเรามีความต องการทางกายและใจถ าคนมีขวัญดีผลของการทํางานจะสูงตามไปด วยแต�ถ าขวัญไม�ดีผลงานก็ต�างไปด วย  ท้ังนี้เนื่องจากว�าขวัญเปEนสถานการณ#ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมต�างๆนั่นเองการจะสร างขวัญให ดีต องพยายามสร างทัศนคติท่ีดีต�อผู ร�วมงานเช�นการไม�เอารัดเอาเปรียบการให ข อเท็จจริงเก่ียวกับงานการเปJดโอกาสให แสดงความคิดเห็นเปEนต นและเม่ือใดก็ตามถ าคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีแก�หน�วยงานท้ังในส�วนท่ีเปEนขวัญส�วนบุคคลและขวัญของกลุ�มดังนั้นจะเปEนไปได ว�าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญท่ีดีย�อมเปEนปfจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสู�การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆได เช�นกัน  3.  ทฤษฎีสร างความรู สึกชาตินิยม (Nationalism) ปfจจัยประการหนึ่งท่ีนําสู�การมีส�วนร�วม คือการสร างความรู สึกชาตินิยมให เกิดข้ึนหมายถึงความรู สึกเปEนตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือเน นค�านิยมเรื่องผลประโยชน#ส�วนรวมของชาติมีความพอใจในชาติของตัวเองพอใจเกียรติภูมิจงรักภักดีผูกพันต�อท องถ่ิน  4.  ทฤษฎีการสร างผู นํา (Leadership) การสร างผู นําจะช�วยจูงใจให ประชาชนทํางานด วยความเต็มใจเพ่ือบรรลุเปhาหมายหรือวัตถุประสงค#ร�วมกันท้ังนี้เพราะผู นําเปEนปfจจัยสําคัญของการรวมกลุ�มคนจูงใจไปยังเปhาประสงค#โดยท่ัวไปแล วผู นําอาจจะมีท้ังผู นําท่ีดีเรียกว�าผู นําปฏิฐาน(Positive leader) ผู นําพลวัตคือเคลื่อนไหวทํางานอยู�เสมอ (Dynamic leader) และผู นําไม�มีกิจไม�มีผลงานสร างสรรค#ท่ีเรียกว�าผู นํานิเสธ (Negative leader) ผลของการให ทฤษฎีการสร างผู นําจึงทําให เกิดการ



20  ระดมความร�วมมือปฏิบัติงานอย�างมีขวัญกําลังใจงานมีคุณภาพมีความคิดริเริ่มสร างสรรค#และร�วมรับผิดชอบดังนั้นการสร างผู นําท่ีดีย�อมจะนําไปสู�การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆด วยดีนั่นเอง  5.  ทฤษฎีการใช วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and method) การใช ระบบบริหารในการระดมความร�วมมือเปEนวิธีหนึ่งท่ีง�ายเพราะใช กฎหมายระเบียบแบบแผนเปEนเครื่องมือในการดําเนินการแต�อย�างไรก็ตามผลของความร�วมมือยังไม�มีระบบใดดีท่ีสุดในเรื่องการใช บริหารเพราะธรรมชาติของคนถ าทํางานตามความสมัครใจอย�างต้ังใจไม�มีใครบังคับก็จะทํางานด วยความรักแต�ถ าไม�ควบคุมเลยก็ไม�เปEนไปตามนโยบายและความจําเปEนของรัฐ  เพราะการใช ระบบบริหารเปEนการให ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให บรรลุเปhาหมายเพ่ิมความคาดหวังผลประโยชน#  2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส"วนท�องถ่ิน ความหมายของการปกครองท�องถ่ิน  กรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน (2550, 22) กล�าวว�าองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินคือหน�วยงานท่ีรัฐจัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ีแต�ละท องถ่ินเพ่ือรองรับการบริหารราชการแบบกระจายอํานาจ เพราะการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยต องการให ประชาชนได มีส�วนร�วมในการปกครองประเทศจึงต องมีการกระจายอํานาจให แก�ท องถ่ินประชาชนจะได มีส�วนร�วมในการปกครองเพ่ือพัฒนาชุมชนในแต�ละท องถ่ินให มีความม่ันคงก าวหน าและยั่งยืน  สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ (2547, 21) กล�าวว�าการปกครองท องถ่ินในความหมายกว างๆ หมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอํานาจให หรือกระจายอํานาจให หน�วยการปกครองท่ีเกิดข้ึนหลังจากหลักกระจายอํานาจได มีอํานาจในการปกครองร�วมรับผิดชอบท้ังหมดหรือแต�เพียงบางส�วนในการบริหารภายในขอบเขตอํานาจหน าท่ีและอาณาเขตของตนท่ีกําหนดไว ตามกฎหมาย  ชูศักด์ิ  เท่ียงตรง (2541, 5) กล�าวว�าอุดมคติของการปกครองตนเองนั้นเปEนอุดมการณ#ของลัทธิการเมืองการปกครองท่ีคุ นเคยและรู จักกันดีว�า“ระบอบประชาธิปไตย” ซ่ึงอดีตประธานาธิบดี  อับราฮัมลินคอน#น ผู มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาได ให คํานิยามสั้นๆ แต�มีความลึกซ้ึงไว ว�า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน” รัฐบาลต องมาจากประชาชนไม�ว�าจะเปEนรัฐบาลระดับประเทศหรือรัฐบาลระดับท องถ่ินก็ตามถือว�าเปEนรัฐบาลตามอุดมคติของการปกครองตนเองท้ังสิ้น การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยนั้นเน นถึงสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายและความชอบธรรมของประชาชนแต�การท่ีประชาชนหรือบุคคลจะมีสิทธิและเสรีภาพมากน อยเพียงใดนั้นเปEนเรื่องของรายละเอียดท่ีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆของแต�ละประเทศ  ปfจจัยสําคัญในการนําเอาอุดมการณ#มาประพฤติปฏิบัติให บรรลุผลนั้นประชาชนต องเข าใจในกติกา (Rule of games) ของความเปEนประชาธิปไตยท่ีจําเปEนข้ันพ้ืนฐานเสียก�อนมิฉะนั้นแล วการปกครองตนเองก็จะไม�สามารถประสบความสําเร็จตามอุดมการณ#ท่ีต้ังไว 



21  กติกาพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือการยอมรับความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมาย (Rule of law) การใช สิทธิแสดงความคิดเห็น (Free-minded) การเลือกต้ังและการแข�งขันโดยเสรี (Free election and competition) และการตัดสินใจโดยเสียงข างมากและรับฟfงเสียงข างน อย (Majority rule and minority right)   สรุปได ว�า การปกครองส�วนท องถ่ินหมายถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ�นดินรูปแบบหนึ่งท่ีใช หลักการการกระจายอํานาจ(Decentralization) ท่ีมุ�งให ประชาชนได มีส�วนร�วมในการปกครองตนเอง ดําเนินการเก่ียวกับกิจการสาธารณะในท องถ่ินของตนอย�างมีอิสระโดยรัฐทําหน าท่ีเปEนผู กํากับควบคุมให เปEนไปตามกฎหมาย ความสําคัญของการปกครองท�องถ่ิน  สมผุส  กาญจโนมัย (2545, 135) ได อธิบายความสําคัญของการปกครองท องถ่ินไว  ดังนี้  1.  การปกครองท องถ่ินคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองท องถ่ินจะเปEนสถาบันฝjกสอนการเมืองการปกครองให แก�ประชาชนให ประชาชนรู สึกว�าตนมีส�วนได ส�วนเสีย ในการปกครองการบริหารท องถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต�อประโยชน#อันพึงมีต�อท องถ่ินท่ีตนอยู�อาศัย อันจะนํามาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด  2. การปกครองท อง ถ่ินทําให ประชาชนในท อง ถ่ินรู จักการปกครองตนเอง (Selfgovernment) ซ่ึงเปEนหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยการปกครองตนเองคือการท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองซ่ึงผู บริหารท องถ่ินนอกจากได รับเลือกต้ังมารับผิดชอบบริหารท องถ่ินโดยอาศัยความร�วมมือร�วมใจจากประชาชนแล วผู บริหารจะต องฟfงเสียงประชาชนเพ่ือให ประชาชนมีส�วนในการรับรู ปfญหาอุปสรรคและช�วยกันแก ปfญหาของท องถ่ินตนเอง  3.  การปกครองท องถ่ินเปEนการแบ�งเบาภาระของรัฐบาลซ่ึงเปEนหลักสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครองท องถ่ินจึงมีข้ึนเพ่ือแบ�งเบาภาระของรัฐบาลตามความจําเปEน  4.  การปกครองท องถ่ินสามารถตอบสนองความต องการของท องถ่ินตรงเปhาหมายและมีประสิทธิภาพไม�สิ้นเปลืองค�าใช จ�ายโดยไม�จําเปEน  5.  การปกครองท องถ่ินเปEนแหล�งสร างผู นําทางการเมืองการบริหารประเทศในอนาคต  6.  การปกครองท องถ่ินสอดคล องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังในด านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงการพัฒนาในช�วงท่ีผ�านมายังมีอุปสรรคสําคัญคือขาดการมีส�วนร�วมของประชาชนอย�างเต็มท่ี  ชูศักด์ิ  เท่ียงตรง (2541, 8) กล�าวว�าการปกครองท องถ่ินนับเปEนรากฐานในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (Basic democracy) เพราะการปกครองท องถ่ินจะเปEนสถาบันฝjกสอนให ประชาชนรู สึกว�าตนมีความเก่ียวพันกับส�วนได เสียในการบริหารเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต�อ



22  ประโยชน#อันพึงมีต�อท องถ่ินท่ีตนอยู�อาศัยอันจะนํามาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในท่ีสุดการมีส�วนร�วมของประชาชนจึงเปEนลักษณะสําคัญยิ่งของการปกครองท องถ่ิน  ลักษณะพ้ืนฐานขององค&กรปกครองส"วนท�องถ่ิน   กรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน (2550, 23) ลักษณะพ้ืนฐานขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินคือ  1.  เปEนนิติบุคคลก็คือการมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะไปติดต�อผูกพันกันทางกฎหมายได ด วยตนเองเช�นไปจัดซ้ือจัดจ างได เอง  2.  มีอํานาจนิติบัญญัติสามารถออกกฎระเบียบข อบังคับเพ่ือใช ในท องถ่ินตนได เช�นการออกเทศบัญญัติข อบัญญัติ  3.  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบดูแลมีประชาชนในความรับผิดชอบ  4.  มีเจ าหน าท่ีและงบประมาณบริหารของตนเอง  ชูศักด์ิ  เท่ียงตรง (2541, 9) ลักษณะขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเห็นอย�างเด�นชัด ซ่ึงมีลักษณะสําคัญคือมีความเปEนอิสระอยู�ภายใต การควบคุมของรัฐบาลกลางน อยมากองค#กรปกครองตน เองของท องถ่ินเปEนนิติบุคคลโดยเอกเทศต้ังข้ึนโดยกฎหมายแยกจากส�วนกลางมีขอบเขตการปกครองท่ีแน�นอนและมีคณะผู บริหารท่ีได รับเลือกต้ังจากประชาชนในท องถ่ินนั้นมีอํานาจอิสระในด านการคลังเช�น การจัดเก็บภาษี และหารายได อ่ืนๆตามท่ีกฎหมายกําหนด และการจัดทํางบประมาณของตนเองมีอํานาจอิสระในการวางนโยบาย และมีการบริหารงานของตนเองไม�ต องขอคําสั่งจากราชการบริหารส�วนกลางก�อน  สรุปว�า การปกครองท องถ่ิน คือการท่ีประชาชนในท องถ่ิน มีอํานาจในการดูแลจัดการกิจการสาธารณะท่ีจําเปEนของท องถ่ิน เพ่ือประโยชน#ของท องถ่ินโดยประชาชน ในท องถ่ินนั้นเลือกต้ังผู บริหารข้ึนมาเอง ท้ังนี้ต องเปEนไปตามนโยบายและการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง ซ่ึงท องถ่ินจะต องมีอิสระในการกําหนดนโยบายการคลังการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการของท องถ่ินภายใต การตรวจ สอบของประชาชนในท องถ่ินนั้นๆ และท่ีสําคัญประชาชนในท องถ่ินจะมีส�วนร�วมในการปกครองตน เองได อย�างกว างขวางมากข้ึน 2.1.3 รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีเก่ียวข องกับการบริหารราชการท อง ถ่ินได ตราไว ในหมวด 4 หน าท่ีของปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน าท่ีของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายของรัฐ และหมวด 14 การปกครองส�วนท องถ่ิน ดังนี้    



23  หมวด 4 หน าท่ีของปวงชนชาวไทย  มาตรา 50 (8) ร�วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ#และคุ มครองสิ่งแวดล อมทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม  หมวด 5 หน าท่ีของรัฐ  มาตรา 57 รัฐต อง (1) อนุรักษ# ฟ��นฟู และส�งเสริมภูมิปfญญาท องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบ ธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท องถ่ินและของชาติ และจัดให มีพ้ืนท่ีสาธารณะ สําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวข องรวมท้ังส�งเสริม และสนับสนุนให ประชาชน ชุมชน และองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินได ใช สิทธิและมีส�วนร�วมในการดําเนินการด วย (2) อนุรักษ# คุ มครอง บํารุงรักษา ฟ��นฟู บริหารจัดการและใช หรือจัดให มีการใช ประโยชน#จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล อม และความหลากหลายทางชีว ภาพให เกิดประโยชน#อย�างสมดุล และยั่งยืน โดยต องให ประชาชนและชุมชนในท องถ่ินท่ีเก่ียวข องมีส�วนร�วมดําเนินการ และได รับประโยชน#จากการดําเนินการ ดังกล�าวด วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให ผู ใดดําเนินการถ าการนั้นอาจมีผล กระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส�วนได เสียสําคัญอ่ืนใด ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล อมอย�างรุนแรง รัฐต องดําเนินการให มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให มีการรับฟfงความคิดเห็นของผู มีส�วนได เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข องก�อน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติบุคคล และชุมชนย�อมมีสิทธิได รับข อมูลคําชี้ แจง และเหตุผลจากหน�วยงานของรัฐก�อนการดําเนินการ หรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งในการดําเนิน การหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต องระมัดระวังให เกิดผลกระทบต�อประชาชนชุมชน สิ่งแวดล อม และความหลากหลายทางชีวภาพน อยท่ีสุด และต องดําเนินการให มีการเยียวยาความเดือดร อนหรือเสียหายให แก�ประชาชน หรือชุมชนท่ีได รับผลกระทบอย�างเปEนธรรมและโดยไม�ชักช า  หมวด 6 แนวนโยบายแห�งรัฐ  มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ�นดินท้ังราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาคส�วนท องถ่ิน และงานของรัฐอย�างอ่ืน ให เปEนไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดี โดยหน�วยงานของรัฐต องร�วมมือและช�วยเหลือกันในการปฏิบัติหน าท่ีเพ่ือให การบริหารราชการแผ�นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช จ�ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน#สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ าหน าท่ีของรัฐ ให มีความซ่ือสัตย#สุจริต และมีทัศนคติเปEนผู ให บริการประชาชนให เกิดความสะดวก รวดเร็วไม�เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ  หมวด 14 การปกครองส�วนท องถ่ิน  มาตรา 249 ให มีการจัดการปกครองส�วนท องถ่ินตามหลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ#ของประชาชนในท องถ่ิน ท้ังนี้ตามวิธีการและรูปแบบองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ี



24  กฎหมายบัญญัติการจัดต้ังองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินในรูปแบบใดให คํานึงถึงเจตนารมณ#ของประชาชนในท องถ่ินและความสามารถในการปกครองตนเองในด านรายได  จํานวนและความหนาแน�นของประชากร และพ้ืนท่ีท่ีต องรับผิดชอบประกอบกัน  มาตรา 250 องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินมีหน าท่ี และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน#ของประชาชนในท องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย�างยั่งยืน รวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให แก�ประชาชนในท องถ่ิน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติการจัด ทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให เปEนหน าท่ี และอํานาจโดยเฉพาะขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน แต�ละรูปแบบหรือให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินเปEนหน�วยงานหลักในการดํา เนินการใด ให เปEนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงต องสอดคล องกับรายได ขององค#กรปกครองส�วนท อง ถ่ินตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล�าวอย�างน อยต องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไก และข้ันตอนในการกระ จายหน าท่ี และอํานาจตลอดจนงบประมาณ และบุคลากรท่ีเก่ียวกับหน าท่ี และอํานาจดัง กล�าวของส�วนราชการให แก�องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินด วย ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ใดท่ีเปEนหน าท่ี และอํานาจขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน ถ าการร�วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน�วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให เอกชน หรือหน�วยงานของรัฐดําเนินการจะเปEนประโยชน#แก�ประชาชนในท องถ่ินมากกว�าการท่ีองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินจะดําเนินการเอง องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินจะร�วมหรือมอบหมายให เอกชนหรือหน�วยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได รัฐต องดําเนินการให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินมีรายได ของตนเอง โดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ังส�งเสริมและพัฒนาการหารายได ขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือให สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได อย�างเพียงพอ ในระหว�างท่ียังไม�อาจดําเนินการได ให รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินไปพลางก�อนกฎหมายตามวรรคหนึ่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการส�วนท องถ่ินต องให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินซ่ึงต องทําเพียงเท�าท่ีจําเปEน เพ่ือการคุ มครองประโยชน#ของประชาชนในท องถ่ินหรือประโยชน#ของประเทศเปEนส�วนรวม การปhองกันการทุจริตและการใช จ�ายเงินอย�างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต�างขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินแต�ละรูปแบบและต องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการปhองกันการขัดกันแห�งผลประโยชน# และการปhองกันการก าวก�ายการปฏิบัติหน าท่ีของข าราชการส�วนท องถ่ินด วย  มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินให เปEนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงต องใช ระบบคุณธรรม และต องคํานึงถึงความเหมาะสม และความจําเปEนของแต�ละท องถ่ินและองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินแต�ละรูปแบบ การจัดให มีมาตรฐานท่ีสอดคล องกันเพ่ือให สามารถพัฒนาร�วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว�างองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินด วยกันได  



25   มาตรา 252 สมาชิกสภาท องถ่ินต องมาจากการเลือกต้ังผู บริหารท องถ่ินให มาจากการเลือกต้ังหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท องถ่ิน หรือในกรณีองค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน รูปแบบพิเศษจะให มาโดยวิธีอ่ืนก็ได  แต�ต องคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนด วย ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติคุณสมบัติของผู มีสิทธิเลือกต้ังและผู มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และหลักเกณฑ#และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท องถ่ินและผู บริหารท องถ่ิน ให เปEนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงต องคํานึงถึงเจตนารมณ#ในการปhองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญด วย  มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน สภาท องถ่ิน และผู บริหารท องถ่ินเปJดเผยข อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให ประชาชนในท องถ่ินมีส�วนร�วมด วย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  มาตรา 254 ประชาชนผู มีสิทธิเลือกต้ังในองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินมีสิทธิเข าชื่อกันเพ่ือเสนอข อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ินได ตามหลักเกณฑ# วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ  จากการพิจารณารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เห็นได ว�าได บัญญัติให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินมีหน าท่ีในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และต องมีกลไกให ประชาชนในท องถ่ินมีส�วนร�วมด วย 2.1.4 พระราชบัญญัติองค&การบริหารส"วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5)พ.ศ. 2562สรุปพอสังเขป ดังนี้  มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้  "จังหวัด" หมายความว�า จังหวัดตามกฎหมายว�าด วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  "อําเภอ" หมายความว�า อําเภอตามกฎหมายว�าด วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน และให หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอด วย  "ข าราชการองค#การบริหารส�วนจังหวัด" หมายความว�า ข าราชการท่ีปฏิบัติกิจการขององค#การบริหารส�วนจังหวัดและได รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหน�งในงบประมาณท่ีองค#การบริหารส�วนจังหวัดกําหนดข้ึน  "ราชการส�วนท องถ่ินอ่ืน" หมายความว�า เทศบาล สุขาภิบาล องค#การบริหารส�วนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน นอกจากองค#การบริหารส�วนจังหวัด  "ข อบัญญัติ" หมายความว�า ข อบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด  "รัฐมนตรี" หมายความว�า รัฐมนตรีผู รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



26   มาตรา 7  ในจังหวัดหนึ่งให มีองค#การบริหารส�วนจังหวัดประกอบด วยสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดและนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัด และมีอํานาจหน าท่ีตามท่ีบัญญัติไว ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน  มาตรา 8 ให องค#การบริหารส�วนจังหวัดเปEนนิติบุคคลและเปEนราชการส�วนท องถ่ินเขตขององค#การบริหารส�วนจังหวัดได แก�เขตจังหวัด  มาตรา 9  สภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดประกอบด วยสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามกฎหมายว�าด วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท องถ่ิน  มาตรา 35  ให สภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดมีนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดคนหนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน  มาตรา 35/5 นายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน าท่ี ดังต�อไปนี้  (1) กําหนดนโยบายไม�ขัดต�อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค#การบริหารส�วนจังหวัดให เปEนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับ ข อบัญญัติ และนโยบาย  (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค#การบริหารส�วนจังหวัด  (3) แต�งต้ังและถอดถอนรองนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค#การบริหารส�วนจังหวัด  (4) วางระเบียบเพ่ือให งานขององค#การบริหารส�วนจังหวัดเปEนไปด วยความเรียบร อย  (5) รักษาการให เปEนไปตามข อบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด  (6) ปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  มาตรา 45 องค#การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค#การบริหารส�วนจังหวัด ดังต�อไปนี้ (1) ตราข อบัญญัติโดยไม�ขัดหรือแย งต�อกฎหมาย (2) จัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส�วนท องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท องถ่ิน (4) ประสานและให ความร�วมมือในการปฏิบัติหน าท่ีของสภาตําบลและราชการส�วนท องถ่ินอ่ืน (5) แบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต องแบ�งให แก�สภาตําบลและราชการส�วนท องถ่ินอ่ืน (6) อํานาจหน าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 



27  (6/1) ให ความช�วยเหลือ ส�งเสริม และสนับสนุนในการดูแลการาจราจรและการรักษาความสงบเรียบร อย (7)  คุ มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม       (7ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปfญญาท องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ ท องถ่ิน (8)  จัดทํากิจการใดๆ อันเปEนอํานาจหน าท่ีของราชการส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีอยู�ในเขตองค#การบริหารส�วนจังหวัด และกิจการนั้นเปEนการสมควรให ราชการส�วนท องถ่ินอ่ืนร�วมกันดําเนินการหรือให องค#การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (9)  จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให เปEนอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนจังหวัดบรรดาอํานาจหน าท่ีใดซ่ึงเปEนของราชการส�วนกลางหรือราชการส�วนภูมิภาค อาจมอบให องค#การบริหารส�วนจังหวัดปฏิบัติได ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 45/1การปฏิบัติงานตามอํานาจหน าท่ีขององค#การบริหารส�วนจังหวัด ต องเปEนไปเพ่ือประโยชน#สุขของประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดีและให คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดการจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปJดเผยข อมูล ข�าวสาร ท้ังนี้ ให เปEนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับว�าด วยการนั้น และหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  มาตรา 46 องค#การบริหารส�วนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปEนอํานาจหน าท่ีของราชการส�วนท องถ่ินอ่ืนหรือองค#การบริหารส�วนจังหวัดอ่ืนท่ีอยู�นอกเขตจังหวัดได เม่ือได รับความยินยอมจากราชการส�วนท องถ่ินอ่ืนหรือองค#การบริหารส�วนจังหวัดอ่ืนท่ีเก่ียวข อง ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ#วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จากการพิจารณาพระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 เห็นได จากมาตรา 45 (2) ท่ีให องค#การบริหารส�วนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ดังนั้น องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจึงมีหน าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีบัญญัติไว ในพระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (2) 2.1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส"วนท�องถ่ินพ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้   ข อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน พ.ศ. 2548” 



28   ข อ 2 ระเบียบนี้ให ใช บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปEนต นไป  ข อ 3 ให ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน พ.ศ. 2546 บรรดาระเบียบ ข อบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย งกับระเบียบนี้ให ใช ระเบียบนี้แทน  ข อ 4 ในระเบียบนี้ “องค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน” หมายความว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยาองค#การบริหารส�วนตําบล และองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ยกเว นกรุงเทพมหานคร “สภาท องถ่ิน” หมายความว�า สภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยาสภาองค#การบริหารส�วนตําบล และสภาองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน” หมายความว�า คณะกรรมการพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน” หมายความว�า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินเทศบาลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน” หมายความว�า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินเทศบาลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง “อําเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอด วย “ผู บริหารท องถ่ิน” หมายความว�า นายกองค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน หรือผู บริหารท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง “สมาชิกสภาท องถ่ิน” หมายความว�า สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนตําบล และสมาชิกสภาองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู เปEนหัวหน าประจําก่ิงอําเภอด วย 



29  “ปลัดองค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน” หมายความว�า ปลัดองค#การบริหารส�วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล และปลัดขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง “หัวหน าส�วนการบริหารท่ีมีหน าท่ีจัดทําแผน” หมายความว�า ผู อํานวยการสํานัก หัวหน าสํานัก ผู อํานวยการกองขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน หรือตําแหน�งท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนซ่ึงเทียบตําแหน�งดังกล�าว “พนักงานส�วนท องถ่ิน” หมายความว�า ข าราชการองค#การบริหารส�วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยาพนักงานส�วนตําบล และพนักงานหรือข าราชการขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง “แผนพัฒนาท องถ่ิน” หมายความว�า แผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน “แผนพัฒนาท องถ่ิน” หมายความว�า แผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน# ประเด็นยุทธศาสตร# เปhาประสงค# ตัวชี้วัด ค�าเปhาหมาย และกลยุทธ# โดยสอดคล องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร#การพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู�บ านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปEนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป�งบประมาณแต�ละป� ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเปEนแผนก าวหน าและให ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท องถ่ิน “โครงการพัฒนา” หมายความว�า โครงการท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน#ท่ีกําหนดไว  “แผนการดําเนินงาน” หมายความว�า แผนการดําเนินงานขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินประจําป�งบประมาณนั้น “การแก ไข” หมายความว�า การแก ไขข อผิดพลาดในแผนพัฒนาท องถ่ินหรือแผนการดําเนินงานให ถูกต องโดยไม�ทําให วัตถุประสงค#และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข อ 5 ให ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปfญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ#และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให เปEนไปตามระเบียบนี้ได ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปEน ให ผู ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว นหรือผ�อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินภายในเขตจังหวัด แล วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห าวันนับแต�วันท่ียกเว นหรือผ�อนผัน ข อ 6 การจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน ต องสอดคล องกับระเบียบ ว�าด วยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน  



30  หมวด 1 องค#กรจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน  ข อ7องค#กรจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน ประกอบด วย  (1) คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินท องถ่ิน ข อ 8 ให ผู บริหารท องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน ประกอบด วย (1) ผู บริหารท องถ่ิน ประธานกรรมการ (2) รองนายกองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ (3) สมาชิกสภาท องถ่ินท่ีสภาท องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ (4) ผู ทรงคุณวุฒิท่ีผู บริหารท องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ (5) ผู แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู บริหารท องถ่ินคัดเลือกจํานวนไม�น อยกว�าสามคน กรรมการ (6) ผู แทนประชาคมท องถ่ินท่ีประชาคมท องถ่ินคัดเลือกจํานวนไม�น อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินหกคน กรรมการ (7) ปลัดองค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน กรรมการและเลขานุการ (8) หัวหน าส�วนการบริหารท่ีมีหน าท่ีจัดทําแผน ผู ช�วยเลขานุการกรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ป�และอาจได รับการคัดเลือกอีกก็ได   ข อ 9 ให ผู บริหารท องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินท องถ่ินประกอบด วย (1) ปลัดองค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน ประธานกรรมการ (2) หัวหน าส�วนการบริหารขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน กรรมการ (3) ผู แทนประชาคมท องถ่ินท่ีประชาคมท องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ (4) หัวหน าส�วนการบริหารท่ีมีหน าท่ีจัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ (5) เจ าหน าท่ีวิเคราะห#นโยบายและแผนหรือพนักงานส�วนท องถ่ินท่ีผู บริหารท องถ่ินมอบหมาย ผู ช�วยเลขานุการกรรมการตาม (3) ให มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ป�และอาจได รับการคัดเลือกอีกก็ได  ข อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ินมีอํานาจหน าท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทางการพัฒนาท องถ่ิน โดยพิจารณาจาก   (ก) อํานาจหน าท่ีขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหน าท่ีท่ีมี ผลกระทบต�อประโยชน#สุขของประชาชน เช�น การปhองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง   (ข) ภารกิจถ�ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 



31    (ค) ยุทธศาสตร#การพัฒนาประเทศ กลุ�มจังหวัด และจังหวัด โดยให เน นดําเนินการในยุทธศาสตร#ท่ีสําคัญและมีผลต�อประชาชนโดยตรง เช�น การแก ไขปfญหาความยากจน การปhองกันและแก ไขปfญหายาเสพติด   (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินในเขตจังหวัด   (จ) นโยบายของผู บริหารท องถ่ินท่ีแถลงต�อสภาท องถ่ิน   (ฉ) แผนพัฒนาท องถ่ินหมู�บ านหรือแผนชุมชน ในการนําประเด็นข างต นมาจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของท องถ่ินและความจําเปEนเร�งด�วนท่ีต องดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาด วย  (2) ร�วมจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ิน เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก ไขปfญหาเก่ียวกับการจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ิน  ในการจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ิน ให องค#การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องค#การบริหารส�วนตําบล เมืองพัทยา และองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําปfญหาความต องการจากแผนพัฒนาหมู�บ านหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู�บ านหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองได มาพิจารณาบรรจุไว ในแผนพัฒนาท องถ่ินแต�หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค#การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา และองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังให เสนอปfญหาความต องการไปยังองค#การบริหารส�วนจังหวัด และให องค#การบริหารส�วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว ในแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#การบริหารส�วนจังหวัดตามอํานาจหน าท่ี   (3)  พิจารณาร�างแผนพัฒนาท องถ่ินและร�างแผนการดําเนินงาน   (4) ให ความเห็นชอบร�างข อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข อ๑๙ (๒)   (5) พิจารณาให ข อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน   (6) แต�งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   (7) ในกรณีองค#การบริหารส�วนตําบล ให คณะกรรมการพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลมีหน าท่ีประสานกับประชาคมหมู�บ านในการรวบรวม วิเคราะห#ปfญหา ความต องการของประชาชนในท องถ่ินและจัดทําเปEนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนตําบลด วย  ข อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน มีหน าท่ีจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ินให สอดคล องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ินกําหนด จัดทําร�างแผนการดําเนินงานและจัดทําร�างข อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข อ 19 (1) 



32   ข อ 12 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ต องมีกรรมการมาประชุมไม�น อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด แล วแต�กรณี จึงจะเปEนองค#ประชุมให ประธานกรรมการเปEนประธานในท่ีประชุม ถ าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน าท่ีได  ให กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปEนประธานในท่ีประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให ถือเสียงข างมาก กรรมการคนหนึ่งให มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ าคะแนนเสียงเท�ากันให ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปEนเสียงชี้ขาด หมวด 2 ผู ทรงคุณวุฒิ  ข อ 13 ผู ทรงคุณวุฒิต องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม�มีลักษณะต องห ามตาม (2) ถึง (7) ดังต�อไปนี้   (1) เปEนผู มีความรู ความสามารถ ซ่ือสัตย# สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได  (2) เปEนสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ินนั้น (3) เปEนพนักงานหรือลูกจ างขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินนั้น (4) เปEนผู มีส�วนได เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ อมในสัญญากับองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีตนเปEนกรรมการ (5) ติดยาเสพติดให โทษ (6) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต�อหน าท่ีหรือถือว�ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  (7) ได รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให จําคุกต้ังแต�สองป�ข้ึนไปและพ นโทษมายังไม�ถึงห าป�นับถึงวันท่ีได รับแต�งต้ังให ดํารงตําแหน�งผู ทรงคุณวุฒิ เว นแต�ในความผิดอันได กระทําโดยประมาท ข อ 14 ผู ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ป�และอาจได รับการคัดเลือกอีกก็ได  ข อ 15 ผู ทรงคุณวุฒิพ นจากตําแหน�งด วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต�อไปนี้ (1) ครบวาระการดํารงตําแหน�ง (2) ตาย (3) ลาออก โดยยื่นหนังสือต�อประธานกรรมการท่ีตนดํารงตําแหน�ง (4) คณะกรรมการท่ีผู ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน�งอยู�เห็นว�ามีเหตุอันควรและมีมติจํานวนไม�น อยกว�าสองในสามให ออก (5) มีลักษณะต องห ามตามข อ 13 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ข อ 16 ยกเลิก 



33  ข อ 17 การจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินให ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  (1) คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ินจัดประชุมประชาคมท องถ่ิน ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวช องเพ่ือแจ งแนวทางการพัฒนาท องถ่ิน รับทราบปfญหา ความต องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน โดยให นําข อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ และข อมูลในแผนพัฒนาท องถ่ินหมู�บ านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินท องถ่ิน (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน รวบรวมแนวทางและ ข อมูลนํามาวิเคราะห#เพ่ือจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ินแล วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน (3) คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท องถ่ินเพ่ือเสนอผู บริหาร ท องถ่ิน  (4) ผู บริหารท องถ่ินพิจารณาอนุ มัติร�างแผนพัฒนาท องถ่ินและประกาศใช แผนพัฒนาท องถ่ินเพ่ือให เปEนไปตามกฎหมายว�าด วยสภาตําบลและองค#การบริหารส�วนตําบล สําหรับองค#การบริหารส�วนตําบลให ผู บริหารท องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาท องถ่ินต�อสภาองค#การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให ความเห็นชอบก�อน แล วผู บริหารท องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช แผนพัฒนาท องถ่ินต�อไป  ข อ 18 แผนพัฒนาท องถ่ิน กรณีเทศบาล องค#การบริหารส�วนตําบล เมืองพัทยาและองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ให จัดทําหรือทบทวนให แล วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก�อนป�งบประมาณถัดไป  กรณีองค#การบริหารส�วนจังหวัด ให จัดทําหรือทบทวนให แล วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก�อนป�งบประมาณถัดไปให นายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#การบริหารส�วนตําบลนอกจากวรรคสามให ผู ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท องถ่ินในกรณีของเทศบาลตําบลผู ว�าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให นายอําเภอก็ได ในกรณีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท องถ่ินตามวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห าแล วให จังหวัดแจ งให กระทรวงมหาดไทยทราบ  ข อ 19 องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอาจมอบให หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือร�วมจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ินได  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินจัดทําร�างข อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน 



34   (2) คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ินพิจารณาให ความเห็นชอบร�างข อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานแล วเสนอผู บริหารท องถ่ิน  (3) ผู บริหารท องถ่ินพิจารณาอนุมัติข อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงาน  ข อ 20 ให หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีจัดทําหรือร�วมจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ินตามระเบียบนี้ หมวด 4 การแก ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท องถ่ิน  ข อ 21 การแก ไขแผนพัฒนาท องถ่ินเปEนอํานาจของผู บริหารท องถ่ิน เม่ือผู บริหารท องถ่ินได เห็นชอบแผนพัฒนาท องถ่ินท่ีได แก ไขแล ว ให ปJดประกาศให ประชาชนทราบโดยเปJดเผยไม�น อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู บริหารท องถ่ินเห็นชอบ พร อมท้ังแจ งสภาท องถ่ินอําเภอ และจังหวัดทราบด วย   ข อ 22 เพ่ือประโยชน#ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท องถ่ิน ให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร อมเหตุผลและความจําเปEนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน   (2) คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ินและประชาคมท องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมสําหรับองค#การบริหารส�วนตําบลให ส�งร�างแผนพัฒนาท องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให สภาองค#การบริหารส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด วย  แผนพัฒนาท องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได รับความเห็นชอบแล ว ให ส�งแผนพัฒนาท องถ่ินดังกล�าวให ผู บริหารท องถ่ินประกาศใช พร อมท้ังปJดประกาศให ประชาชนทราบโดยเปJดเผยไม�น อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู บริหารท องถ่ินประกาศใช  22/1 เพ่ือประโยชน#ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท องถ่ินให เปEนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน สําหรับองค#การบริหารส�วนตําบลให ส�งร�างแผนพัฒนาท องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให สภาองค#การบริหารส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด วย เม่ือแผนพัฒนาท องถ่ินตามวรรคหนึ่งได รับความเห็นชอบแล ว ให ส�งแผนพัฒนาท องถ่ินดังกล�าวให ผู บริหารท องถ่ินประกาศใช  พร อมท้ังปJดประกาศให ประชาชนทราบโดยเปJดเผยไม�น อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีผู บริหารท องถ่ินประกาศใช  22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท องถ่ินท่ีเ ก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให เปEนอํานาจของผู บริหารท องถ่ินสําหรับองค#การบริหารส�วนตําบลให ส�งร�างแผนพัฒนาท องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ



35  เปลี่ยนแปลงให สภาองค#การบริหารส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด วย และเม่ือแผนพัฒนาท องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได รับความเห็นชอบแล ว ให ปJดประกาศให ประชาชนทราบโดยเปJดเผยไม�น อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีได รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท องถ่ินท องถ่ินดังกล�าว  ข อ 23 ยกเลิก หมวด 5 การนําแผนพัฒนาท องถ่ินไปปฏิบัติ  ข อ 24 ให ผู บริหารท องถ่ินประกาศใช แผนพัฒนาท องถ่ินท่ีอนุมัติแล ว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ งสภาท องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค#การบริหารส�วนจังหวัด อําเภอ หน�วยงานท่ีเก่ียวข อง และประกาศให ประชาชนในท องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห าวันนับแต�วันท่ีประกาศใช และปJดประกาศโดยเปJดเผยไม�น อยกว�าสามสิบวัน  ข อ 2 ให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินใช แผนพัฒนาท องถ่ินเปEนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป� งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให มีการปฏิบัติให บรรลุวัตถุประสงค#ตามโครงการท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาท องถ่ิน  ข อ 25 ให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินใช แผนพัฒนาสามป� เปEนกรอบในการจัดทํางบประ มาณรายจ�ายประจําป� และงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให มีการปฏิบัติให บรรลุวัตถุประสงค#ตามโครงการท่ีกําหนดไว  ในแผนพัฒนาสามป�  ข อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน แล วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน  (2) คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล วเสนอผู บริหารท องถ่ินประกาศเปEนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให ปJดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห าวันนับแต�วันท่ีประกาศเพ่ือให ประชาชนในท องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต องปJดประกาศไว อย�างน อยสามสิบวัน  ข อ 27 แผนการดําเนินงานให จัดทําให แล วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช งบประมาณรายจ�ายประจําป� งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได รับแจ งแผนงานและโครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินในป�งบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแก ไขแผนการดําเนินงานเปEนอํานาจของผู บริหารท องถ่ิน 



36   หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน  ข อ 28 ให ผู บริหารท องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินประกอบด วย  (1) สมาชิกสภาท องถ่ินท่ีสภาท องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   (2) ผู แทนประชาคมท องถ่ินท่ีประชาคมท องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   (3) ผู แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข องท่ีผู บริหารท องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   (4) หัวหน าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   (5) ผู ทรงคุณวุฒิท่ีผู บริหารท องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  โดยให คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ป�และอาจได รับการคัดเลือกอีกก็ได   ข อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินมีอํานาจหน าท่ี ดังนี้  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินต�อผู บริหารท องถ่ินเพ่ือให ผู บริหารท องถ่ินเสนอต�อสภาท องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน พร อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินให ประชาชนในท องถ่ินทราบในท่ีเปJดเผยภายในสิบห าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต องปJดประกาศไว เปEนระยะเวลาไม�น อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป�   (4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  ข อ 30 องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินอาจมอบให หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้   (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินจัดทําร�างข อกําหนด ขอบข�ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู บริหารท องถ่ิน (2) ผู บริหารท องถ่ินพิจารณาอนุมัติข อกําหนด ขอบข�ายและรายละเอียดของงาน (3) หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและ ประเมินผล 



37   (4) ให หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซ่ึงได จากการติดตามและประเมินผลต�อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต�อผู บริหารท องถ่ิน  (5) ผู บริหารท องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท องถ่ินพร อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ินให ประชาชนในท องถ่ินทราบในท่ีเปJดเผยภายในสิบห าวันนับแต�วันท่ีผู บริหารท องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล�าวและต องปJดประกาศไว เปEนระยะเวลาไม�น อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป�  ข อ 31 เพ่ือประโยชน#ของประชาชนโดยส�วนรวมและเพ่ือให การบริหารงานขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินสอดคล องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท องถ่ินขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินได ตามความเหมาะสมบทเฉพาะกาล  ข อ 32 แผนยุทธศาสตร#การพัฒนา แผนพัฒนาท องถ่ินสามป�แผนดําเนินการ การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน ท่ีมีอยู�เดิมหรือดําเนินการก�อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช  ให มีผลใช บังคับได ต�อไปจนกว�าจะมีแผนพัฒนาท องถ่ิน   ผู วิจัยได นําระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค#กรส�วนท องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มาเปEนแนวทางในการทําวิจัยเพ่ือให เปEนไปตามวัตถุประสงค#ของการวิจัยต�อไป 2.1.6 บริบทขององค&การบริหารส"วนจังหวัดพะเยาและการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2560–2561) องค&การบริหารส"วนจังหวัดพะเยา  ตามพระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562  ในมาตรา 8 กําหนดไว ว�า ให องค#การบริหารส�วนจังหวัดเปEนนิติบุคคลและเปEนราชการส�วนท องถ่ิน เขตขององค#การบริหารส�วนจังหวัดได แก�เขตจังหวัด (พระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562, 3) ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปล อมรอบไปด วยเทือกเขา ท้ังด านตะวันออก ด านตะวันตกด านใต และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหล�านี้จะทอดตัวเปEนแนวยาวจากเหนือลงใต มีท่ีราบเหมาะแก�การเพาะปลูกอยู�สองข างเทือกเขาและระหว�างลําน้ํามีเนื้อท่ีภูเขาสูงและสูงมากท่ีสุดประมาณร อยละ 47 ของพ้ืนท่ีจังหวัดมีพ้ืนท่ีเนินเขาผสมท่ีราบประมาณร อยละ 35 และมีท่ีราบลุ�มน อยท่ีสุด ประมาณร อยละ 18 เทือกเขาท่ีสําคัญของจังหวัดพะเยา ได แก� เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปfนน้ํา ดอยแม�สุก 



38  ดอยขุนแม�ฝาดดอยขุนแม�ตํ๋า และดอยขุนแม�ต�อม แม�น้ําสําคัญท่ีไหลผ�านจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แม�น้ําอิง แม�น้ําลาว และแม�น้ํายม เขตการปกครอง   จังหวัดพะเยา ประกอบด วย 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแม�ใจ อําเภอเชียงคําอําเภอดอกคําใต อําเภอปง อําเภอจุน อําเภอเชียงม�วน อําเภอภูซาง และอําเภอภูกามยาว แบ�งเปEน 68 ตําบล 780 หมู�บ าน 39 ชมุชน (อยู�ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จํานวน 13 ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกคําใต  26 ชุมชน) องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาประกอบด วย องค#การบริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง เทศบาลเมือง 2 แห�ง เทศบาลตําบล 33 แห�ง และองค#การบริหารส�วนตําบล 36 แห�ง   ตารางท่ี 1แสดงเขตการปกครองของจังหวัดพะเยา ท่ี จังหวัด/อําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมู"บ�าน จํานวน   เทศบาลเมือง จํานวนเทศบาลตําบล จํานวน อบต.  จังหวัดพะเยา 68 780 2 33 36 1 อําเภอเมืองพะเยา 15 172 1 9 4 2 อําเภอดอกคําใต  12 99 1 3 7 3 อําเภอจุน 7 86 - 5 1 4 อําเภอเชียงคํา 10 135 - 4 7 5 อําเภอเชียงม�วน 3 34 - 1 2 6 อําเภอปง 7 88 - 3 6 7 อําเภอแม�ใจ 6 66 - 6 1 8 อําเภอภูซาง 5 59 - 1 3 9 อําเภอภูกามยาว 3 41 - 1 3 ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพะเยาข อมูลเดือนเมษายน 2559 ประชากร   จังหวัดพะเยา มีจํานวนประชากรท้ังหมด 482,645 คน เปEนเพศชาย 235,792 คน และ  เพศหญิง 246,853 คน  มีจํานวนครัวเรือน 183,240 ครัวเรือน ความหนาแน�นโดยเฉลี่ยประมาณ 77 คน/ตร.กม.   



39  ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดพะเยา อําเภอ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร อําเภอเมืองพะเยา 59,651 65,248 124,899 อําเภอดอกคําใต  34,274 36,134 70,405 อําเภอจุน 24,329 25,979 50,308 อําเภอเชียงคํา 38,442 38,752 77,194 อําเภอเชียงม�วน 9,506 9,533 19,039 อําเภอปง 26,504 26,470 52,974 อําเภอแม�ใจ 16,832 17,168 34,296 อําเภอภูซาง 15,946 16,168 32,114 อําเภอภูกามยาว 10,311 11,105 21,416 รวม 235,792 246,853 482,645 ท่ีมา :ศูนย#บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา ณวันท่ี 31 มีนาคม 2562 อาณาเขตติดต"อและการคมนาคม  จังหวัดพะเยามีท่ีตั้งอยู�บริเวณส�วนกลางของกลุ�มภาคเหนือตอนบนโดยมีอาณาเขตติดต�อดังนี้  ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเชียงราย   ทิศใต   ติดกับจังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร�   ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดน�าน   ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดลําปาง   ซ่ึงใช เส นทางคมนาคมทางบกเปEนหลักโดยมีเส นทางคมนาคมติดต�อกับจังหวัดใกล เคียงหลายจังหวัดซ่ึงจังหวัดพะเยามีเส นทางสายหลัก และสายรอง ดังนี้  สําหรับทางหลวงแผ�นดินซ่ึงเปEนเส นทางคมนาคมสายหลักและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา มีเส นทางท่ีสําคัญต�างๆ ได แก�  ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2) เปEนทางหลวงแผ�นดินสายประธานของภาค โดยเริ่มต นจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดท่ีจังหวัดเชียงราย  ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ จากจังหวัดพะเยา – อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง – อําเภอเวียงป�าเปhา จังหวัดเชียงราย และสามารถใช เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม�  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ เปEนเส นทางโครงข�ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงระหว�างประเทศ เปEนทางหลวงจังหวัดท่ีแยกจากทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๑ บริเวณบ านแม�ตํ๋า อําเภอเมือง จังหวัด



40  พะเยา ผ�านอําเภอดอกคําใต  อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา และสามารถใช เดินทางต�อไปยังสะพานข ามแม�น้ําโขงแห�งท่ี ๔ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ แยกจากทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ เส นทางดังกล�าวผ�านอําเภอจุน อําเภอปง อําเภอเชียงม�วน และเข าสู�อําเภอบ านหลวง จังหวัดน�าน  ทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๐ เปEนเส นทางแยกจากทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๑๐๙๑ ผ�านอําเภอเชียงม�วน เข าสู�อําเภอสอง จังหวัดแพร�  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ แยกจากทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ บริเวณอําเภอเชียงคํา เปEนเส นทางหลักท่ีใช ในการเดินทางไปยังจุดผ�อนปรนบ านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ท่ีมีการค าชายแดน ระหว�างไทย – ลาว และได รับการยกระดับให เปEนจุดผ�านแดนถาวร อีกท้ังยังเปEนเส นทางท่ีใช ในการเดินทางท�องเท่ียวตามแหล�งธรรมชาติ อาทิ เช�น อุทยานแห�งชาติน้ําตกภูซาง ภูชี้ฟhา ผาต้ัง เปEนต น  ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ แยกจากทางหลวงหมายเลข ๑ เปEนเส นทางท่ีแยกจากถนนเลี่ยงเมืองบริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอําเภอป�าแดด จังหวัดเชียงราย  ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ แยกจากทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ บริเวณอําเภอดอกคําใต  เปEนถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ท่ีอําเภอเชียงม�วน เส นทางนี้สามารถช�วยย�นระยะทาง ในการเดินทางจากอําเภอเชียงม�วนไปยังอําเภอดอกคําใต  อําเภอเมืองพะเยา อีกท้ังยังเปEนเส นทางท่ีสามารถ เดินทางไปสู�จังหวัดน�านได สะดวกอีกด วยเส นทางคมนาคมติดต�อระหว�างอําเภอเมืองพะเยาและอําเภอต�างๆ 1. อําเภอดอกคําใต  ระยะทาง  16 กิโลเมตร 2. อําเภอแม�ใจ  ระยะทาง  22 กิโลเมตร 3. อําเภอจุน   ระยะทาง  45 กิโลเมตร 4. อําเภอปง   ระยะทาง  75 กิโลเมตร 5. อําเภอเชียงคํา  ระยะทาง  74 กิโลเมตร 6. อําเภอเชียงม�วน  ระยะทาง  85 กิโลเมตร 7. อําเภอภูซาง   ระยะทาง  90 กิโลเมตร 8. อําเภอภูกามยาว  ระยะทาง  19 กิโลเมตร   โครงสร�างขององค&การบริหารส"วนจังหวัดพะเยา  ตามพระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 กําหนดโครงสร างขององค#การบริหารส�วนจังหวัดประกอบด วย สภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด (ฝ�ายนิติบัญญัติ) และนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัด (ฝ�ายบริหาร) โดยมีข าราชการและเจ าหน าท่ีอ่ืนร�วมปฏิบัติงานซ่ึงรับเงินเดือนจากงบประมาณขององค#การบริหารส�วนจังหวัดนั้น 



41  ข าราชการส�วนจังหวัดมีนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดเปEนผู ปกครองบังคับบัญชาและมีรองนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดกับปลัดองค#การบริหารส�วนจังหวัดเปEนผู ปกครองบังคับบัญชารองจากนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัด องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจึงมีโครงสร างส�วนราชการ ดังนี้   ภาพท่ี 2 โครงสร างองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมา (http://www.py-pao.go.th)  ส�วนราชการในองค#กรมีหน าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้(ประกาศองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา เรื่องกําหนดโครงสร างการแบ�งส�วนราชการขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา, 2559) 1.  สํานักปลัดองค&การบริหารส"วนจังหวัด  ให มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององค#การบริหารส�วนจังหวัด และราชการท่ีมิได กําหนดให เปEนหน าท่ีของกอง หรือส�วนราชการใด ในองค#การบริหารส�วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในองค#การบริหารส�วนจังหวัดให เปEนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค#การบริหารส�วนจังหวัด โดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  1.1ฝ�ายบริหารงานท่ัวไปมีหน าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู บริหารงานรัฐพิธีงานบริหารบ านเมืองท่ีดีงานรักษาความสะอาดความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ



42  ขององค#การบริหารส�วนจังหวัด งานประสานงานหน�วยงานอ่ืนงานท่ีมิได กําหนดให อยู�ในความรับผิดชอบของกองราชการใดงานพัฒนาและส�งเสริมการเรียนรู วิทยาศาสตร#และดาราศาสตร#  1.2 ฝ�ายบริหารงานบุคคล มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานข อมูลข าราชการ ลูกจ างประจําและพนักงานจ าง เช�น ทะเบียนประวัติและประวัติในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร#ท่ีสามารถประมวลผลได งานบรรจุและแต�งต้ังเปEนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป�การออกคําสั่งการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑ#ท่ีกําหนด งานเลขานุการคณะกรรมการข าราชการองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยางานพัฒนาบุคลากรและการจัดทํายุทธศาสตร#การพัฒนาบุคลากรงานสวัสดิการข าราชการและลูกจ างงานบันทึกข อมูลโปรแกรมบําเหน็จบํานาญ   1.3 ฝ�ายนิติการ  มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานนิติการ งานตราข อบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัดท่ีไม�ใช�ข อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางนิติกรรมสัญญารับเรื่องราวร องเรียน ร องทุกข#งานรักษาความสงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห#งานส�งเสริมสนับสนุนความเข มแข็งของชุมชนงานจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล งานรวบรวมข อระเบียบกฎหมายท องถ่ินงานเลือกต้ังนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดงานกองทุนฟ��นฟูสมรรถภาพท่ีจําเปEนต�อสุขภาพจังหวัดพะเยา  1.4 ฝ�ายพัฒนาส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปfญญาท องถ่ินงานส�งเสริมการกีฬางานทํานุบํารุงศาสนาและส�งเสริมวัฒนธรรมงานการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพงานปรับปรุงสถานท่ีท�องเท่ียวงานประชาสัมพันธ#  และส�งเสริมการท�องเท่ียวงานการพัฒนาและส�งเสริมการกีฬางานทํานุบํารุงซ�อมแซม ปรับปรุงสนามกีฬางานสาธารณูปการและนันทนาการการจัดทําแผนงานพัฒนาส�งเสริมการท�องเท่ียว  1.5 ฝ�ายข อมูลข�าวสารและสารสนเทศมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวางระบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร#  งานพัฒนาระบบข อมูลท่ีใช ในสํานักงานให เปEนข อมูลเชิงบริหารเพ่ือใช ในการตัดสินใจงานพัฒนาระบบอินเตอร#เน็ต สําหรับให บริการงานจัดต้ังศูนย#ข อมูลข�าวสาร งานฝjกอบรมคอมพิวเตอร#งานเผยแพร�ข อมูลข�าวสารผลงานขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  2. กองกิจการสภาองค&การบริหารส"วนจังหวัด    ให มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการประชุมสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด การประชุมกรรมการต�างๆ ของสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด การจัดทําระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด หรือกรรมการต�างๆ ของสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด งานเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข อบังคับการ



43  ประชุม การต้ังกระทู ถาม ข อซักถามของสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดโดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  2.1 ฝ�ายการประชุมมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการประชุมสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดและคณะกรรมการประจําสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดการจัดทําระเบียบวาระการประชุม งานเก่ียวกับกฎหมายระเบียบข อบังคับการประชุมสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด งานแปรญัตติ  2.2 ฝ�ายกิจการสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด ตรวจสอบวาระการดํารงตําแหน�ง คุณสมบัติของสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด เพ่ือประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ#งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด งานบริการให ความร�วมมือสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดในการเสนอโครงการพัฒนา เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 3 ป�งานส�งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด งานสารบรรณของสภาท องถ่ิน งานท่ีสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดได รับการขอความอนุเคราะห#ให ช�วยเหลือด านต�างๆ  2.3 ฝ�ายส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนงานส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท องถ่ินงานส�งเสริมความรู ความเข าใจเก่ียวกับกิจการของท องถ่ิน งานประชาสัมพันธ#กิจการสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด งานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู�การพัฒนาท องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการการจัดทําเวทีการจัดทําแผนชุมชนระดับหมู�บ าน/ชุมชนจัดทําแผนส�งเสริมการมีส�วนร�วม การจัดประชาคมการนําปfญหาความต องการข อเสนอแนะมาวิเคราะห#จัดลําดับความสําคัญ โดยจัดทําเปEนโครงการบรรจุไว ในแผนพัฒนาสามป�จัดทําโครงการองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบประชาชน  3. กองแผนและงบประมาณ  ให มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิเคราะห#นโยบายและแผนงานการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด การจัดทําข อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข อมูลขององค#การบริหารส�วนจังหวัดโดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้ 



44   3.1 ฝ�ายนโยบายและแผนมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิเคราะห#นโยบายและแผนงานจัดทําแผนพัฒนาสามป�และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดงานจัดทําโครงการท่ีมีการ           บูรณาการร�วมคิดร�วมทําการปฏิบัติงานร�วมกับส�วนราชการหรือองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินด วยกัน อุดหนุนงบประมาณองค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน เช�น ด านการวางแผน โครงสร างพ้ืนฐานการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  3.2 ฝ�ายงบประมาณและพัฒนารายได มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําข อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�/ชั่วคราวงานแก ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณงานเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณงานโครงการเงินอุดหนุนงานโครงการพัฒนารายได ขององค#การบริหารส�วนจังหวัด  3.3 ฝ�ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการงานสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนจังหวัดงานติดต�อประสานงาน ส�งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานขององค#การบริหารส�วนจังหวัด  4. กองคลัง  ให มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ�าย การรับ การนําส�งเงินการเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ าง ค�าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต�างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจ�ายต�างๆ การควบคุมการเบิกจ�าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป�โดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  4.1 ฝ�ายการเงินมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานเบิกจ�าย รับเงิน นําส�งเงินเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงินงานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเบิกเงินงานเบิกจ�ายเงินเดือน ค�าจ าง ค�าตอบแทน และเงินอ่ืนๆ งานควบคุมการเบิกจ�ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ�ายงานรับโอนเงินจากคลังจังหวัดงานจัดสรรเงินต�างๆ งานจัดทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป�งานจัดส�งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญงานบันทึกข อมูลโปรแกรมบําเหน็จบํานาญ  4.2 ฝ�ายบัญชีมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณสถานะทางการเงินงานบันทึกบัญชีและรายงานการเงินประจําเดือนนําเสนอผู บริหารท องถ่ินในเดือนถัดไปงานจัดสรรเงินรายได งานทะเบียนคุมรายได รายจ�ายทุกประเภทงานตรวจสอบบัญชีงานบันทึกข อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร# บันทึกรายการข อมูลงบประมาณประจําป�  บันทึกฐานข อมูลผู เสียภาษี  4.3 ฝ�ายเร�งรัดและจัดเก็บรายได มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนพัฒนารายได งานออกข อบัญญัติ อบจ. จัดเก็บภาษีและค�าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากการค า



45  น้ํามัน ยาสูบและผู เข าพักในโรงแรมงานประชาสัมพันธ#หลักเกณฑ#และวิธีการจัดเก็บภาษี รายงานผลการจัดเก็บรายได จัดทําทะเบียนคุมผู ชําระภาษี  5. กองช"าง  ให มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข อมูลทางด านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก�อสร าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก�อสร างและซ�อมบํารุง การควบคุมการก�อสร างและซ�อมบํารุง งานแผนงานด านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับ แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุ อุปกรณ# อะไหล� น้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  5.1 ฝ�ายสํารวจและออกแบบมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจออกแบบและจัดทําข อมูลทางวิศวกรรมงานสํารวจออกแบบและเขียนแบบ งานบริการด านงานสํารวจ ออกแบบ ประมาณการ  และให คําปรึกษาแก�ประชาชน และหน�วยงานอ่ืนงานวางแผนและจัดทําผังเมืองประเภทต�างๆงานประมาณราคาและกําหนดราคากลางงานก�อสร างงานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต�างๆ  5.2 ฝ�ายก�อสร างและซ�อมบํารุงมีหน าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนและปฏิบั ติงานประจําป�งานจัดทําทะเบียนประวั ติโครงการถนน ขององค#การบริหารส�วนจังหวัดงานตรวจสอบการก�อสร าง  ซ�อมบํารุงงานแผนการควบคุมการปฏิบัติงานก�อสร างและซ�อมบํารุง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานควบคุมการก�อสร างและซ�อมแซมทางอาคาร สะพาน แหล�งน้ําอ่ืน ๆงานแผนท่ีแสดงข อมูลถนนและเส นทางคมนาคมรายงานผลงานประจําป�เก่ียวกับการก�อสร างถนนลาดยาง/คอนกรีต งานจัดสถานท่ี งานรัฐพิธีต�างๆ   5.3 ฝ�ายเครื่องจักรกลมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานแผนงานด านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจําป�งานรวบรวมประวัติรถยนต#และเครื่องจักรกลและประวัติการซ�อมบํารุงงานแผนงานและการควบคุมการบํารุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุอุปกรณ#  อะไหล�  น้ํามันเชื้อเพลิงงานดูแลบํารุงรักษา บริเวณศูนย#เครื่องมือกล และบริเวณสํานักงาน  5.4 ฝ�ายพัฒนาชนบทและส�งเสริมการลงทุนมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานก�อสร างและซ�อมบํารุงทางบกและทางน้ําท่ีได รับการถ�ายโอนและจัดทําทะเบียนประวัติงานการส�งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมงานก�อสร างและซ�อมบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําเชื่อมต�อระหว�างองค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน งานจัดทําแผนการผลิตปุ�ยอินทรีย#ประจํางวด การผลิต และ



46  รายงานผลการผลิตงานจัดทําแผนคลังสินค า การควบคุมการเบิกจ�ายปุ�ยอินทรีย#ออกจากคลังสินค าและรายงานผล งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลประจําโรงงานและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานงานสารบรรณ งานธุรการงานวิจัย การตลาด และจัดทําสถิติงานจัดทําข อบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด เรื่องการบริหาร กิจการโรงงานผลิตปุ�ยอินทรีย#  5.5 ฝ�ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล อมมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานแผนงานปhองกันและบรรเทาสาธารณภัยงานจัดทําแผนปhองกันฝjกซ อมตามแผนปhองกันและภาพถ�ายกิจกรรม/โครงการ เอกสาร หลักฐานงานแจ งเตือนประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข องในการปhองกันและบรรเทา              สาธารณภัยงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานสนับสนุน จัดการวางแผนและการคุ มครองดูแลและบํารุงรักษาป�าไม  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อมจัดทํากิจกรรมภาพถ�ายงานซ�อมแซมและบํารุงสิ่งสาธารณูปโภคและบริโภคงานแผนงาน/โครงการติดต้ังไฟฟhาสาธารณะงานแบบแปลน/แผนผังแสดงท่ีตั้งไฟฟhาสาธารณะ  6. หน"วยตรวจสอบภายใน  ให มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ�าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย#สินและการทําประโยชน#จากทรัพย#สินขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาโดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้  6.1 งานตรวจสอบภายใน และการจัดวางระบบ การตรวจฎีกาก�อนอนุมัติเบิกจ�ายเงินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการนําจุดอ�อนจากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ไปดําเนินการแก ไข  6.2 งานแต�งต้ังเจ าหน าท่ีตรวจสอบภายในทําหน าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระงานจัดทําแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบครบทุกส�วนราชการ งานปฏิบัติตามข อแนะนําของเจ าหน าท่ีตรวจสอบภายใน  6.3 งานการตรวจสอบการพัสดุ งานจัดหาพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ งานตรวจสอบทรัพย#สินและการหาประโยชน#จากทรัพย#สินขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยางานตรวจสอบการบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน หลักฐานทางบัญชี งานตรวจสอบการเบิกจ�ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส�งเงิน เอกสารแทนตัวเงิน     



477. กองพัสดุและทรัพย&สิน         ให มีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดซ้ือจัดจ าง จัดหาพัสดุ งานจัดทําแผนจัดหาพัสดุงานซ�อมแซมบํารุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ#และทรัพย#สิน งานเก่ียวกับการจําหน�ายพัสดุและทรัพย#สิน โดยมีส�วนราชการภายใน ดังนี้ 7.1 ฝ�ายพัสดุมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดซ้ือจัดจ าง จัดหาพัสดุ จัดทําหลักฐานเอกสาร เช�น รายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ างคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดหาพัสดุ หนังสือส�งประกาศ สัญญาการจัดซ้ือจัดจ างงานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ างงานแต�งต้ังผู แทนชุมชนหรือประชาคมเข าร�วมเปEนกรรมการ จัดซ้ือจัดจ าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษ งานทําสัญญา การส�งประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา งานจัดทําปhายประชาสัมพันธ#งานก�อสร างในพ้ืนท่ี งานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ างประจําเดือน งานต�ออายุสัญญาจ าง  งานเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ หรือสัญญาขาย 7.2 ฝ�ายทรัพย#สินมีหน าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานซ�อมแซมบํารุงรักษาพัสดุงานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ#และทรัพย#สินงานเก่ียวกับการจําหน�ายพัสดุและทรัพย#สินงานควบคุม      การเบิกจ�ายพัสดุและทรัพย#สิน          ดังนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จึงเปEนหน าท่ีและความรับผิดชอบของ ฝ�ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ  ตามประกาศประกาศองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะยา เรื่องกําหนดโครงสร างการแบ�งส�วนราชการขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค&การบริหารส"วนจังหวัดพะเยา องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีข้ันตอนดังนี้ 1. แต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ประกอบด วย(1) นายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการ (2) รองนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจํานวนสองคน กรรมการ (3) สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจํานวนสามคน กรรมการ (4) ผู ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน กรรมการ (5) ผู แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจจํานวนหกคน กรรมการ (6) ผู แทนประชาคมท องถ่ินจํานวนหกคน กรรมการ (7) ปลัดองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา กรรมการและเลขานุการ 



48  (8) รองปลัดองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ผู รับผิดชอบกํากับดูแลกองแผนและงบประมาณ ผู ช�วยเลขานุการ (9) ผู อํานวยการกองแผนและงบประมาณผู ช�วยเลขานุการ 2. แต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ประกอบด วย (1) ปลัดองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการ (2) รองปลัดองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ผู รับผิดชอบกํากับดูแลกองแผนและงบประมาณ กรรมการ (3) หัวหน าสํานักปลัดองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา กรรมการ (4) ผู อํานวยการกองกิจการสภาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา กรรมการ (5) ผู อํานวยการกองคลังองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา กรรมการ (6) ผู อํานวยการกองช�างองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา กรรมการ (7) ผู อํานวยการกองพัสดุและทรัพย#สินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา กรรมการ (8) ผู แทนประชาคมท องถ่ินท่ีประชาคมท องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ (9) ผู อํานวยการกองแผนและงบประมาณ องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา กรรมการและเลขานุการ (10) หัวหน าฝ�ายแผน กองแผนและงบประมาณ องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ผู ช�วยเลขานุการ  (11) นักวิเคราะห#นโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จํานวนสองคน ผู ช�วยเลขานุการ  3. คณะกรรมการพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จัดประชุมประชาคมท องถ่ิน ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข องเพ่ือแจ งแนวทางการพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา รับทราบปfญหา ความต องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาโดยให นําข อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ และข อมูลในแผนพัฒนาท องถ่ินหมู�บ านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยารวบรวมแนวทางและข อมูลนํามาวิเคราะห#เพ่ือจัดทําร�างแผนพัฒนาท องถ่ินท องถ่ิน (พ.ศ. 2561– 2565) องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาแล วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 



49  5. คณะกรรมการพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาพิจารณาร�างแผนพัฒนาท องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา เพ่ือเสนอนายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 6. นายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาท องถ่ิน(พ.ศ. 2561–2565) องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาและประกาศใช แผนพัฒนาท องถ่ิน(พ.ศ. 2561–2565) องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  สําหรับแผนพัฒนาท องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา นายกองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาได ประกาศใช เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 (http://www.py-pao.go.th) ดังนั้นจึงกล�าวโดยสรุปได ว�า แผนพัฒนาท องถ่ินเปEนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะช�วยให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินได พิจารณาอย�างรอบคอบให เห็นถึงความเชื่อมโยง ระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�าง ๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงและส�งผลท้ังเชิงสนับสนุน และเปEนอุปสรรคต�อกัน เพ่ือให องค#กรปกครองส�วนท องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใช ทรัพยากรการบริหารของท องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือให เกิดประโยชน#สาธารณะสูงสุด  2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ณัฐกร  ดอนแก วภู� (2559) ได ศึกษาวิจัยเรื่องปfจจัยท่ีส�งผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลกรณีศึกษาองค#การบริหารส�วนตําบลห วยโป�ง  อําเภอหนองไผ�จังหวัดเพชรบูรณ#ผลการวิจัยพบว�ากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปEนเพศหญิงมีอายุต้ังแต� 21-25 ป�ซ่ึงมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปส�วนใหญ�มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและมีรายได เฉลี่ยต�อเดือนต้ังแต� 10,001 -15,000 บาทในการวิเคราะห#ข อมูลพบว�าระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลองค#การบริหารส�วนตําบลห วยโป�งอําเภอหนองไผ�จังหวัดเพชรบูรณ#ภาพรวมอยู�ในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน อยในแต�ละด านดังนี้ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจอยู�ในระดับมากด านการมีส�วนร�วมในผลประโยชน#อยู�ในระดับมากด านการมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลอยู�ในระดับมากและด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินการอยู�ในระดับมากตามลําดับ กิจจา  โพแดน (2557) ได ศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของผู นําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินของเทศบาลตําบลลาดยาวอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค#ผลวิจัยพบว�าการมีส�วนร�วมของผู นําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินของเทศบาลตําบลลาดยาวอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค#ผู นําชุมชนมีส�วนร�วมโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปEนรายด านจะพบว�าการมีส�วนร�วมด านการรับผลประโยชน#อยู�ในระดับมากส�วนด านการมีส�วนร�วมด านการตัดสินใจการมีส�วนร�วมด านดําเนินการและการมีส�วนร�วมด านติดตามและประเมินผลอยู�ในระดับปานกลางในการ



50เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของผู นําชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินของเทศบาลตําบลลาดยาวอําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค#  จําแนกปfจจัยส�วนบุคคลได แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได  อาชีพ และระยะเวลา ท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลแตกต�างกัน ส�วนผู นําชุมชนท่ีมีอาชีพต�างกัน มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ของเทศบาล ตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค# แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปfญหาอุปสรรคและข อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส�วนร�วม ของผู นําชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินของเทศบาล ตําบลลาดยาวอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค# พบว�าผู นําชุมชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในแผนการพัฒนาท องถ่ิน เพ่ือบรรจุเข างบประมาณรายจ�ายเปEนส�วนน อย ซ่ึงเทศบาลขาดการสอบถามปfญหา และความต องการท่ีแท จริงของชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินของชุมชนและผู บริหารท องถ่ินตัดสินใจในการพัฒนาท องถ่ิน ตามความคิดเห็นของตนเองมากกว�าความคิดเห็น และความต องการของชุมชน ซ่ึงการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท องถ่ิน ไม�เปEนไปตามท่ีได วางแผนไว ข อ เสนอแนะ เทศบาลตําบลลาดยาวควรก�อสร างบํารุงรักษา ถนนสะพาน ทางเท าตามซอยต�างๆ ให มากกว�าเดิม และเทศบาลฯควรก�อสร างพนังก้ันน้ําเพ่ือปhองกันริมตลิ่งพัง และบ านเรือนราษฎรไม�ให ได รับความเสียหาย พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ได ศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ านคลองใหม� อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ านคลองใหม� โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปEนรายด านพบว�าอยู�ในระดับมากท้ัง 4 ด าน โดยด านท่ีประชาชนมีส�วนร�วมมากท่ีสุด คือ ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ด านการเปรียบเทียบ ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ านคลองใหม� จําแนกตามปfจจัยส�วนบุคคล และปfจจัยสภาพแวดล อม พบว�า โดยภาพรวมประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต�างกัน มีส�วนร�วมในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมไม�ต�างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว ขณะท่ีประชาชนท่ีมีรายได ต�อเดือน ระยะเวลาการอาศัยอยู�ในชุมชนสถานภาพในชุมชน และการเข าร�วมกลุ�มในชุมชนต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติ ฐานท่ีต้ังไว  ปfญหาอุปสรรคและข อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ านคลองใหม� พบว�า อุปสรรคหรือปfญหาต�างๆท่ีเกิดข้ึนองค#การปกครองส�วนท องถ่ินได ร�วมกับชุมชนในการแก ปfญหาต�างๆเริ่มต้ังแต�ให ประชาชนร�วมรับรู รับทราบร�วมวิเคราะห#หาสาเหตุของปfญหาและหาแนวทางในการแก ไขปfญหานั้นๆ ร�วมกันเปEนอย�างดีอนึ่งชุมชนมีรวมกลุ�มกิจกรรมต�าง ๆ เปEนเครือข�ายประชาชน เครือข�ายกลุ�มกิจกรรมในชุมชนทําให สะดวกต�อการติดต�อสื่อสาร ประชาสัมพันธ#ข อมูลข�าวสารท่ีเปEนประโยชน#ต�อการพัฒนาชุมชน ผู บริหารชุมชน



51  ผู นําชุมชนพัฒนากรองค#การบริหารส�วนตําบล มีบทบาทเปEนผู ให การส�งเสริมสนับสนุน ในกิจกรรม ต�าง ๆ เช�น การสนับสนุนวิทยากรให ความรู  การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนผลผลิตหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนอีกท้ังมีการสร างเครือข�ายการเรียนรู มี การจัดต้ังศูนย#เรียนรู ชุมชนโดยการรวมกลุ�มกิจกรรมเปEนเครือข�ายชุมชน และการมีส�วนร�วมท่ีดีของประชาชน ส�งผลต�อการพัฒนาชุมชนในด านต�างๆ คือ ด านการพัฒนาคนด านการพัฒนาพ้ืนท่ี ด านการพัฒนาแหล�งรายได  และด านการพัฒนาแผนชุมชนประโยชน#เกิดข้ึนแก�ชุมชน แก�ประชาชนในชุมชน โดยการมีส�วนร�วมของประชาชนในด านต�างๆ ท่ีเปEนปfจจัยส�งผลให เกิดการพัฒนาชุมชน อย�างเปEนรูปธรรม และตรงประเด็นความต องการหรือปfญหาของชุมชนอย�างเห็นได ชัด ชุมชนบ านคลองใหม�นับว�าแบบอย�างการพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเหมาะสมแก�สังคมไทย ตามบริบทชุมชนท่ีมีลักษณะคล ายคลึงกัน  กฤษฎา กรณ#ยูงทอง (2555) ได ศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผน พัฒนาเทศบาลตําบลนาง่ัวอําเภอเมืองเพชรบูรณ#จังหวัดเพชรบูรณ#ผลการวิจัยพบว�าปfจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนาง่ัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ#  จังหวัดเพชรบูรณ# เปEนการศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการพัฒนาท องถ่ินเทศบาล ตําบลนาง่ัว อยู�ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในองค#ประกอบแต�ละด าน พบว�า ประชาชนมีส�วนร�วม มากท่ีสุด คือด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# ด านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลดังนี้ ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ พบว�า ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน และประชาชนท่ีเข าร�วมประชุมท่ีเก่ียวข องกับโครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ ของเทศบาลตําบลนาง่ัว โดยท่ีประชาชนได เสนอความต องการของชุมชนให ได รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลนาง่ัว เพ่ือนํามาเปEนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาในป�ถัดไป ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# พบว�า ประชาชนได ผลจากการวางแผนพัฒนาท องถ่ิน ของเทศบาลตําบลนาง่ัว ทําให ประชาชนในท องถ่ินได รับการบริการจากเทศบาล ตําบลนาง่ัว ได จัดทําแผนงานโครงการท่ีมีลักษณะเปEนวัตถุสิ่งของ เช�น เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องมือเครื่องใช สําหรับการประกอบอาชีพของกลุ�มแม�บ าน เพ่ือแจกจ�ายให กับประชาชน ท้ังโดยทางปฏิบัติงานประจําวันของประชาชน รวมถึงเปEนแนวทางในการเกิดการสร างงานสร างอาชีพ ด านการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ พบว�า การดําเนินการประชาชนมีส�วนร�วม ในการได เข าร�วมประชุมจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินเพราะคิดว�าจะทําให มีความรู ความเข าใจ ในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินมากข้ึน และส�งผลต�อประชาชนได เข าร�วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการเทศบาล ตําบลนาง่ัว ให มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก�ประชาชนด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล พบว�า เทศบาลตําบลนาง่ัว ได เปJดโอกาสให เข าร�วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท องถ่ินโดยได มีการแต�งต้ังประชาชนเข าเปEนกรรมการประเมินผลแผนงาน หรือโครงการตามแผนพัฒนา และมีส�วนร�วมในการ



52  จัดแผนพัฒนาท องถ่ิน เพ่ือเปEนการสร างความเชื่อม่ันจากประชาชนในการดําเนินงาน ของเทศบาลตําบลนาง่ัว  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข อง ผู วิจัยได ศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินต�างๆ โดยผลการวิจัยให ผลท่ีสอดคล องว�า ในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ิน ควรให มีประชาชนเข าไปมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนด วย เพ่ือให เกิดประโยชน#สูงสุดแก�ท องถ่ิน 



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย    การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค"การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา โดยมีวิธีการดําเนินดังต�อไปนี้ 3.1  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง    3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 3.4  การวิเคราะห"ข�อมูล  3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 1.  ประชากร (Population) ได�แก�  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาซ่ึงมีประชากรท้ังสิ้น482,645 คน (ศูนย"บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 2.  กลุ�มตัวอย�าง  ได�แก� ประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา โดยแบ�งออกเปIนแต�ละอําเภอ จํานวน 400 คน   วิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�าง ในการเลือกกลุ�มตัวอย�างนั้นผู�วิจัยใช�การสุ�มกลุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ�งกลุ�มตัวอย�างตามพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ออกเปIน 9 อําเภอ แต�ละอําเภอเก็บข�อมูลในสัดส�วนท่ีเท�ากัน สูตรในการคํานวณสัดส�วนกลุ�มตัวอย�าง ดังนี้  สูตร   n1=   ���
�

  โดย  n1   แทน   จํานวนตัวอย�างท่ีจะสุ�มตัวอย�าง  N   แทน    จํานวนประชากรท้ังหมด   nแทน    ขนาดกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด  ดังนั้น  ในการเลือกกลุ�มตัวอย�างโดยกําหนดสัดส�วนท่ีจะได�กลุ�มตัวอย�างแต�ละอําเภอ ตามตารางดังนี้     



54  ตารางท่ี 3 จํานวนกลุ�มตัวอย�างแต�ละอําเภอ อําเภอ ประชากร กลุ�มตัวอย�าง อําเภอเมืองพะเยา 125,351 104 อําเภอจุน 50,314 42 อําเภอเชียงคํา 77,015 64 อําเภอเชียงม�วน 18,996 16 อําเภอดอกคําใต� 70,435 58 อําเภอปง 52,839 44 อําเภอแม�ใจ 34,319 28 อําเภอภูซาง 31,997 26 อําเภอภูกามยาว 21,391 18 รวม 482,657 400  จากนั้นผู�วิจัยใช�วิธีการสุ�มกลุ�มตัวอย�างแบบสุ�มอย�างง�าย(Simple Ramdom Sampling) เพ่ือให�ได�จํานวนกลุ�มตัวอย�างตามสัดส�วนของขนาดกลุ�มตัวอย�างในแต�ละอําเภอ   3.2 เครื่องมือท่ีใช.ในการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา คือแบบสอบถาม(Questionnaires) เพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบสอบถามสร�างข้ึนจากการวิจัยแนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข�องและแบบสอบถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค"ท่ีต�องการวิจัยโดยแบบสอบถามแบ�งอออกเปIน 4 ตอนดังนี้ ตอนท่ี 1 ข�อมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเปIนแบบสํารวจรายการ (Check List) เพ่ือสอบถามข�อมูลเพศระดับการศึกษาอาชีพ ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาองค"การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท้ัง 4 ด�านคือด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด�านการมีส�วนร�วมดําเนินการด�านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน"และด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลรวมท้ังลักษณะแบบสอบถามเปIนแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท" (บุญชม  ศรีสะอาด 2556, 121) มีระดับการมีส�วนร�วมให�เลือกตอบ 5 ระดับคือ ระดับการมีส�วนร�วมมากท่ีสุด 5 คะแนน ระดับการมีส�วนร�วมมาก  4 คะแนน ระดับการมีส�วนร�วมปานกลาง 3 คะแนน ระดับการมีส�วนร�วมน�อย  2 คะแนน 



55 ระดับการมีส�วนร�วมน�อยท่ีสุด 1 คะแนน และนําคะแนนเฉลี่ยรายข�อและรายด�านเทียบกับเกณฑ"ดังต�อไปนี้ (บุญชมศรีสะอาด 2556,121) ดังนี้ 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับการมีส�วนร�วมมากท่ีสุด 3.51 – 4.50 หมายถึงระดับการมีส�วนร�วมมาก 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับการมีส�วนร�วมปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับการมีส�วนร�วมน�อย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับการมีส�วนร�วมน�อยท่ีสุด ตอนท่ี 3 การวิเคราะห"ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค"การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท้ัง 4 ด�านคือด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด�านการมีส�วนร�วมดําเนินการด�านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน"และด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ตอนท่ี 4 ข�อเสนอแนะของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค"การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เปIนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผู�ศึกษาได�มีข้ันตอนตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 1. ศึกษารายละเอียดแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนํามาเปIนแนวทางในการกําหนดขอบเขตและโครงสร�างของเนื้อหาในการสร�างคําถามและแบบสอบถาม 2. นําข�อมูลจากการศึกษามากําหนดขอบข�ายในการแบบสอบถามท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูลเพ่ือให�มีเนื้อหาสาระครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค"การศึกษา 3. นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนเสนอต�ออาจารย"ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา 4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก�ไขตามคําแนะนําของอาจารย"ท่ีปรึกษาเสนอผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 5. นําแบบสอบถามท่ีได�รับตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู�เชี่ยวชาญมาวิเคราะห"โดยใช�เทคนิค IOC (Index of ltemObjecteve Congruence; IOC) มีค�าIOC เท�ากับ 0.941ดังนั้นมีแบบสอบถามจึงมีความเหมาะสมนําไปเก็บข�อมูลจริง  3.3 การเก็บรวบรวมข.อมูล ผู.วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข.อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 1.  ผู�วิจัยก็จะลงพ้ืนท่ีเข�าไปในแต�ละอําเภอแล�วเก็บข�อมูลจากประชาชน โดยกระจายให�มีความหลากหลายด�านประชากร  ก�อนท่ีจะแจกแบบสอบถามผู�วิจัยจะได�ถามความสมัครใจของกลุ�มตัวอย�างทุกคน ไดคาดัชนี IOC มากกวา 0.5 ทุกขอ



56 2.  ผู�วิจัยสุ�มกลุ�มตัวอย�างแบบสุ�มอย�างง�าย โดยการแจกแบบสอบถามแก�ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ตามสัดส�วนกลุ�มตัวอย�างแต�ละอําเภอตามจํานวนท่ีคํานวณได�โดยเก็บรวบรวมข�อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือเก็บข�อมูลจากตัวอย�างจํานวนท้ังสิ้น400คนโดยขอความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให�กลุ�มตัวอย�างเปIนผู�กรอกแบบสอบถามเอง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนทันที 3. นําแบบสอบถามท่ีได�รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ" แล�วดําเนินการวิเคราะห" สรุปผลตามข้ันตอนของการวิจัย  3.4 การวิเคราะห8ข.อมูล การวิเคราะห"ข�อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห"ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร"สําเร็จรูปหาค�าสถิติ ดังต�อไปนี้ 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช�ในการอธิบายข�อมูลด�านลักษณะประชากรของกลุ�มตัวอย�าง และระดับการมีส�วนร�วมของกลุ�มตัวอย�าง โดยใช�สถิติ ได�แก� การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  2. สถิติทดสอบสมมติฐานได�แก� การทดสอบความแตกต�างระหว�างค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง(Independent Samplest-test) โดยทดสอบลักษณะประชากรในด�านเพศ และการวิเคราะห"ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ One-way-ANOVA) เพ่ือวิเคราะห"ความแตกต�างระหว�างกลุ�มตัวอย�างท่ีมีลักษณะประชากรในด�านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน องค"การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา โดยหากพบว�าผลการทดสอบมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู�วิจัยจะนําค�าเฉลี่ยไปทดสอบเปIนรายคู�ด�วยวิธี Scheffe 



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล    การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา มีผลการวิเคราะห#ข อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค#ของการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห#ข อมูลครั้งน้ีผู วิจัยได ทําการวิเคราะห#ข อมูลตามลําดับดังน้ี สัญลักษณ�ที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพื่อให เกิดความเข าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห#ข อมูล ผู วิจัยได กําหนดสัญลักษณ#ท่ีใช ในการแปลผล ดังน้ี f แทน ความถ่ี X  แทน ค�าเฉล่ียของกลุ�มตัวอย�าง (Average) n แทน จํานวนประชากรในกลุ�มตัวอย�าง S.D. แทน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) T F แทน แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก F-testหรือวิเคราะห#ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)  ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ผู วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห#ข อมูลเชิงปริมาณออกเปLน3 ส�วน ได แก� ตอนที่ 1 ข อมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข อมูลเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท้ัง 4 ด านคือด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจด านการมีส�วนร�วมดําเนินงานด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน#และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ตอนที่ 3 การวิเคราะห#ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท้ัง 4 ด านคือ ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ด านการมีส�วนร�วมดําเนินการ ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ตอนที่ 4 ข อเสนอแนะของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  



58  ตอนที่ 1 ข�อมูลสถานภาพส%วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ข อมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามซึ่งรวบรวมจากแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ  ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและร อยละของผู ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศระดับการศึกษา และอาชีพ ข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร�อยละ เพศ   ชาย 219 54.75 หญิง 181 45.25 รวม 400 100.00 ระดับการศึกษา   ตํ่ากว�ามัธยมศึกษา 24 6.00 มัธยมศึกษา/ปวช. 68 17.00 ปวท./ปวส.หรืออนุปริญญา 130 32.50 ปริญญาตรี 120             30.00 สูงกว�าปริญญาตรี 58 14.50 รวม 400 100.00 อาชีพ       นักเรียน นักศึกษา 22              5.50 เกษตรกร 67 16.75 พนักงานบริษัท/ลูกจ าง 101 25.25 ธุรกิจส�วนตัว 140 35.00 รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวม 48 22 400 12.00 5.50 100.00    รวม 400 100.00  



59 จากตารางที่ 4 ผู ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปLนเพศชายจํานวน219คน คิดเปLนร อยละ 54.75เพศหญิง จํานวน181คนคิดเปLนร อยละ 45.25จําแนกตามระดับการศึกษาพบว�ามากท่ีสุดคือกลุ�มตัวอย�างที่มีระดับการศึกษาปวท./ปวส. หรืออนุปริญญาร อยละ32.50รองลงมาคือปริญญาตรีร อยละ30มัธยมศึกษา/ ปวช.ร อยละ 17 สูงกว�าปริญญาตรีร อยละ 14.50 กลุ�มที่น อยที่สุดคือกลุ�มท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�าระดับมัธยมศึกษา ร อยละ 6 จําแนกตามอาชีพ พบว�ามากท่ีสุดคือมีธุรกิจส�วนตัวร อยละ35รองลงมา คือพนักงานบริษัท/ลูกจ างร อยละ 25.25 อาชีพเกษตรกร ร อยละ16.75อาชีพรับราชการร อยละ 12 และอาชีพท่ีน อยท่ีสุดมีค�าเฉล่ียท่ีเท�ากัน 2 กลุ�มอาชีพคืออาชีพนักเรียน นักศึกษา และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจร อยละ 5.50  การมีส�วนร�วมของประชาชน X S.D. ระดับ 1. ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 2. ด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินการ 3. ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# 4. ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล 3.28 3.65 4.65 3.22 0.47 0.57 0.28 0.35 ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ปานกลาง โดยภาพรวม 3.70 0.22 มาก    จากตารางที่ 5 พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.70)  เมื่อพิจารณาเปLนรายด าน เรียงลําดับจากมากไปน อย พบว�าด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# อยู�ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.65) รองลงมา คือด านมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน อยู�ในระดับมาก( X  = 3.65)ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.28)  และข อที่มีค�าเฉล่ียน อยท่ีสุดคือ ด านการมีส�วนร�วมในการประเมิน อยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.22) ตอนที่ 2 การวิเคราะห�การมีส%วนร%วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส%วนจังหวัดพะเยา   ผลการวิเคราะห#การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาโดยหาค�าเฉล่ีย ( X) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และนําค�าคะแนนเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ#ท่ีกําหนดไว ดังน้ี  ตารางที่ 5 แสดงค�าเฉล่ีย ( X) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ จัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม 



60 ตารางที่ 6 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ด�านการมีส%วนร%วมในการตัดสินใจ X  S.D. ระดับ 1. ได เข าร�วมในการประชุมเพื่อเสนอป`ญหาของท องถิ่น 3.50 1.06 ปานกลาง 2. มีส�วนร�วมในการวางแผนนโยบายหรือวางแผนงาน/       โครงการ/กิจกรรม 3. มีส�วนร�วมในการเสนอป`ญหาความต องการโครงการใน     การพัฒนาท องถิ่น 3.33  3.09 1.06  0.97 ปานกลาง  ปานกลาง 4.มีส�วนร�วมในการคิดและกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อ     แก ไขป`ญหาของท องถิ่น 3.30 1.00 ปานกลาง 5.ได เข าร�วมในการจัดลําดับความสําคัญของป̀ญหาและ      ความต องการในการทําแผน 3.20 1.17 ปานกลาง โดยภาพรวม 3.28 0.47 ปานกลาง    จากตารางที่ 6 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.28) เม่ือพิจารณาเปLนรายข อ พบว�าทุกข ออยู�ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปน อยคือ ได เข าร�วมในการประชุมเพื่อเสนอป`ญหาของท องถิ่น ( X  = 3.50) รองลงมา คือมีส�วนร�วมในการวางแผนนโยบายหรือวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.33) มีส�วนร�วมในการคิดและกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก ไขป`ญหาของท องถิ่น ( X  = 3.30) ได เข าร�วมในการจัดลําดับความสําคัญของป`ญหาและความต องการในการทําแผน ( X  = 3.20) มีส�วนร�วมในการเสนอป`ญหาความต องการโครงการในการพัฒนาท องถิ่น( X  = 3.09) ตามลําดับ       



61 ตารางที่ 7 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ จัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ด�านการมีส%วนร%วมในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ 1.ได เข าร�วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/  กิจกรรม ที่องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาได  ดําเนินการในท องถิ่นให บรรลุเปbาหมาย 3.86 1.05 มาก 2.ได ร�วมระดมความคิดเห็นในการวางแผนยุทธศาสตร# 3.45 1.28 ปานกลาง 3.ได เปLนกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามแผนงานงบประมาณ 4. มีส�วนร�วมประสานงานกับหน�วยงานที่เก่ียวข อง เพื่อให การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่วางไว  5. ได มี ส� วนร� วมสนับสนุนทรัพยากรส� วนตัวให กับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 3.97  3.50   3.61  0.68  0.94   0.94  มาก  ปานกลาง   มาก โดยภาพรวม 3.65 0.57 มาก     จากตารางที่ 7 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.65)  เมื่อพิจารณาเปLนรายข อ เรียงลําดับจากมากไปน อย พบว�าได เปLนกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามแผนงานงบประมาณ อยู�ในระดับมาก ( X  = 3.97)  รองลงมาคือ ได เข าร�วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผน งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาได ดําเนินการในท องถิ่นให บรรลุเปbาหมายอยู�ในระดับมาก ( X = 3.86) ได มีส�วนร�วมสนับสนุนทรัพยากรส�วนตัวให กับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับมาก ( X = 3.61) มีส�วนร�วมประสานงานกับหน�วยงานที่เก่ียวข อง เพื่อให การดําเนินงานบรรลุ ผลสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่วางไว  อยู�ในระดับปานกลาง  ( X = 3.50) และข อที่มีค�าเฉล่ียน อยท่ีสุด คือ ได ร�วมระดมความคิดเห็นในการวางแผนยุทธศาสตร#อยู�ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) ตามลําดับ    



62   ตารางที่ 8 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ จัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# ด�านการมีส%วนร%วมรับผลประโยชน� X  S.D. ระดับ 1. มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนงานหรือโครงการด านการพัฒนาสาธารณูปโภค เช�น ถนน ไฟฟbา เปLนต น 4.63 0.52 มากที่สุด 2. มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจัดทําแผนหรือโครงการด านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการพัฒนาส�งเสริมอาชีพ 4.78  4.56 0.44  0.55 มากที่สุด  มากที่สุด 4. มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 4.71 0.52 มากที่สุด 5. มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด านการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 4.58 0.56 มากที่สุด โดยภาพรวม 4.65 0.28 มากที่สุด    จากตารางที่ 8 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด( X = 4.65) เม่ือพิจารณาเปLนรายข อ เรียงลําดับจากมากไปน อย พบว�ามีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จัด ทําแผนหรือโครงการด านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) รองลงมา มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.71) มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนงานหรือโครงการด านการพัฒนาสาธารณูปโภค เช�น ถนน ไฟฟbา เปLนต น อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครง การพัฒนาส�งเสริมอาชีพอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56 ) ตามลําดับ และข อท่ีมีค�าเฉล่ียน อยที่สุด คือ มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด านการพัฒนากีฬาและนันทนาการ อยู�ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58)  



63  ตารางที่ 9 แสดงค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ จัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ด�านการมีส%วนร%วมในการประเมินผล X  S.D. ระดับ 1. ได มีโอกาสเข าควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 3.49 0.96 ปานกลาง 2.ได รับแต�งต้ังให เปLนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท อง ถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 2.45 0.99 น อย 3.ได มีส�วนร�วมในการควบคุมการใช ทรัพยากรขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 4.ได มีส�วนร�วมในการตรวจสอบความโปร� งใสการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 3.41  3.18  0.50  0.90  ปานกลาง  ปานกลาง  5.ได มีส�วนร�วมติดตามและตรวจสอบความก าวหน าในการปฏิบัติงานตามแผน โครงการ กิจกรรม ขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา 3.58  1.10  มาก  โดยภาพรวม 3.22 0.35 ปานกลาง    จากตารางท่ี 9 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณาเปLนรายข อ เรียงลําดับจากมากไปน อย พบว�า  ได มีส�วนร�วมติดตามและตรวจสอบความก าว หน า ในการปฏิบัติงานตามแผน โครงการ กิจกรรม ขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาอยู�ในระดับมาก  ( X  = 3.58) รองลงมา คือได มีโอกาสเข าควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.49) ได มีส�วนร�วมในการควบคุมการใช ทรัพยากรขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.41) ได มีส�วนร�วมในการตรวจ สอบความโปร�งใสการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาอยู�ในระดับปานกลาง        ( X = 3.18) และข อท่ีมีค�าเฉล่ียน อยที่สุด คือได รับแต�งต้ังให เปLนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับน อย( X = 2.45)  



64  ตอนที่ 3 การวิเคราะห�ผลการเปรียบเทียบการมีส%วนร%วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส%วนจังหวัดพะเยา  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได ศึกษาเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  โดยจําแนกตามสถานภาพส�วนบุคคล ได แก� เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยใช สถิติค�า t-test และค�า F-test หรือวิเคราะห#ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เมื่อพบความแตกต�างจึงทดสอบรายคู�ภายหลังด วยวิธี Scheffe ผลการวิเคราะห#ข อมูลดังตารางท่ี 10-16  ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ การมีส�วนร�วมของประชาชน เพศ t Sig ชาย หญิง 
x  S.D. 

x  S.D.    1.ด านการมีส�วนร�วมในการ  ตัดสินใจ 3.32 0.48 3.23 0.45 1.908 .057 2.ด านการ มีส� วนร� วม ในการดําเนินงาน 3.64 0.54 3.67 0.61 -.496 .620 3. ด านการมีส�วนร�วมในการ   รับผลประโยชน# 4.62 0.31 4.67 0.26 -1.619 .106 4. ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล 3.20 0.35 3.23 0.35 -.972 .332 ในภาพรวม 3.70 0.24 3.70 0.21 -.210 .834 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จากตาราง 10 พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศแตกต�างกัน มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาไม�แตกต�างกัน     



65  ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วน จังหวัดพะเยา จําแนกตามระดับการศึกษา การมีส%วนร%วมของประชาชน แหล%งความแปรปรวน SS Df  MS F Sig 1. ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ระหว�างกลุ�ม 47 4 1.287 5.941 .000* ภายในกลุ�ม 85.53 395 .217   รวม 90.684 399    2. ด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ระหว�างกลุ�ม 1.483 4 .371 1.119 .347 ภายในกลุ�ม 130.898 395 .331   รวม 132.380 399    3. ด านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# ระหว�างกลุ�ม .048 4 .012 .140 .967 ภายในกลุ�ม 33.452 395 .085   รวม 33.500 399    4. ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ระหว�างกลุ�ม 5.353 4 1.338 12.037 .000* ภายในกลุ�ม 43.911 395 .111   รวม 49.264 399     รวม ระหว�างกลุ�ม .612 4 .153 2.975 .019* ภายในกลุ�ม 20.307 395 .051   รวม 20.916 399    *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จากตารางที่ 11 พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาต�างกันพบว�า ในภาพรวมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างกัน แต�เมื่อพิจารณาเปLนรายด านพบว�า ระดับการศึกษาต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ในด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจและด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ัน จึงทดสอบรายคู�ด วยวิธี Scheffe มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 12-13   



66  ตารางที่ 12 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด วยวิธี Scheffe การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ จัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจจําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ตํ่ากว�ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา /ปวช. ปวท./ปสว. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว�า ปริญญาตรี ตํ่ากว%ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช - - .307 - .311 .003 .373* .065 .528* .221 ปวท./ปวส./อนุปริญญา - - - .062 .217 ปริญญาตรี - - - - .155 สูงกว%าปริญญาตรี - - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    จากตารางท่ี 12 พบว�า ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�ามัธยมศึกษา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรีอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตารางที่ 13 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด วยวิธี Scheffe การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลจําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ตํ่ากว�ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา/ ปวช. ปวท./ปวส.อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว�า ปริญญาตรี ตํ่ากว%ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช - - .241 - .419* .177* .210 -.031 .208 -.032 ปวท./ปวส./อนุปริญญา - - - -.209* -.210* ปริญญาตรี - - - - -.001 สูงกว%าปริญญาตรี - - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากตารางที่ 13 พบว�า ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว�ามัธยมศึกษา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวท./ปวส.อนุปริญญา ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับ



67  การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปวท./ปวส.อนุปริญญา ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษา ปวท./ปสว. อนุปริญญา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาปวท./ปสว. อนุปริญญา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วน จังหวัดพะเยาจําแนกตามอาชีพ การตัดสินใจเลือก ร�านค�าวัสดุก%อสร�าง แหล%งความแปรปรวน SS Df  MS F Sig 1. ด านการมีส�วนร�วม ในการตัดสินใจ  ระหว�างกลุ�ม 5.999 5 1.200 5.582 .000* ภายในกลุ�ม 84.685 394 .215   รวม 90.684 399    2. ด านการมีส�วนร�วม ในการดําเนินงาน ระหว�างกลุ�ม 3.785 5 .757 2.320 .051 ภายในกลุ�ม 128.595 394 .326   รวม 132.380 399    3. ด านการมีส�วนร�วม   ในการรับผลประโยชน# ระหว�างกลุ�ม .590 5 .118 1.412 .219 ภายในกลุ�ม 32.910 394 .084   รวม 33.500 399    4. ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ระหว�างกลุ�ม 9.876 5 1.975 19.759 .000* ภายในกลุ�ม 39.387 394 .100   รวม 49.264 399     รวม ระหว�างกลุ�ม .299 5 .060 1.141 .338 ภายในกลุ�ม 20.621 394 .052   รวม 20.919 399    *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จากตารางที่ 14 พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพต�างกันพบว�า ในภาพรวม การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา



68  องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาไม�แตกต�างกัน แต�เมื่อพิจารณาเปLนรายด านพบว�า อาชีพต�างกันการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ในด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ดังน้ัน จึงทดสอบรายคู�ด วยวิธี Scheffe มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 15-16  ตารางที่ 15 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด วยวิธี Scheffeการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจจําแนกตามอาชีพ อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร พนักงานบริษัท/ลูกจ าง ธุรกิจ    ส�วนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศึกษา - .223 .040 .016 .357 .209   เกษตรกร - - -.183 -.207 .133 -.014 พนักงานบริษัท/ลูกจ�าง - - - -.203 .317* .168 ธุรกิจส%วนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - - - - - - - - .340* - - .192 -.148 - *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระ-ดับ 0.05    จากตารางที่ 15 พบว�า ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ าง มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพธุรกิจส�วนตัวมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05      



69  ตารางที่ 16 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด วยวิธี Scheffeการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ จัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล  จําแนกตามอาชีพ อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร พนักงานบริษัท/ลูกจ าง ธุรกิจ    ส�วนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักเรียน/นักศึกษา - -.023 .136 .126 -.262 -.345*   เกษตรกร - - .159 .150 -.239* -.322* พนักงานบริษัท/ลูกจ�าง - - - .009 -.399* -.482 ธุรกิจส%วนตัว รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - - - - - - - - - - -.389* - - -.472* -.082 - *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    จากตารางที่ 16 พบว�า ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพเกษตร มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ าง มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพธุรกิจส�วนตัว มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05         



70  ตอนที่ 4 การวิเคราะห�ข�อเสนอแนะการมีส%วนร%วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส%วนจังหวัดพะเยา  ตารางที่ 17 ข อเสนอแนะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด                 พะเยา            ข�อเสนอแนะ ความถ่ี f = จํานวนผู�ตอบแบบสอบ 1. องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาควรมีงบประมาณให เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ  29 2. ควรลดกระบวนการและข้ันตอนในการจัดทําแผน 3. ควรเ ร� งรั ดให มี กา ร ดํา เ นินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังไว ในแผนพัฒนาฯ  22  19 4. ให นําป`ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ในท องถ่ินมากําหนดไว ในแผนเพื่อให ป`ญหาได รับการแก ไขตรงจุด 14    จากตางรางที่ 17 ข อเสนอแนะของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาควรมีงบประมาณให เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ (f = 29) ควรลดกระบวนและข้ันตอนในการจัดทําแผน (f = 22) ควรเร�งรัดให มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว ในแผนพัฒนา (f = 19) ให นําป̀ญหาที่เกิดข้ึนจริงๆ ในท องถ่ินมากําหนดไว ในแผนเพื่อให ป`ญหาได รับการแก ไขตรงจุด (f = 14) 



  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ    การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค#เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาและเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาประชากรกลุ�มตัวอย�างท่ีใช ในการศึกษาคือประชาชนท่ีมีชื่อในทะเบียนราษฎร#ในจังหวัดพะเยาจํานวน 482,645 คน การเลือกกลุ�มตัวอย�างได มาจากการคํานวณหาขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช สูตรของยามาเน�ได จํานวน400คนเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยเป8นแบบสอบถามการวิเคราะห#ข อมูลผู วิจัยทําการวิเคราะห#ข อมูลและการประมวลผลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร#สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห#คือค�าร อยละค�าเฉลี่ยส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t test , F-test หรือวิเคราะห#ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)  5.1 สรุปผลการวิจัย การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก ( X = 3.70) เม่ือพิจารณาเป8นรายด าน เรียงลําดับจากมากไปน อย พบว�า ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65) รองลงมา ด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.65) ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับปานกลาง  ( X = 3.28) และข อท่ีมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุดคือ ด านการมีส�วนร�วมในการประเมิน อยู�ในระดับปานกลาง   ( X = 3.22) ตามลําดับสามารถสรุปเป8นรายด าน ดังนี้             ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X = 3.28) เม่ือพิจารณาเป8นรายข อ พบว�า ทุกข ออยู�ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปน อย คือ ได เข าร�วมในการประชุมเพ่ือเสนอปRญหาของท องถ่ิน  ( X =3.50) รองลงมา มีส�วนร�วมในการวางแผนนโยบายหรือวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ( X = 3.33) มีส�วนร�วมในการคิดและกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือแก ไขปRญหาของท องถ่ิน ( X = 3.30)  ได เข าร�วมในการจัดลําดับความสําคัญของปRญหาและความต องการในการทําแผน ( X = 3.20) มีส�วนร�วมในการเสนอปRญหาความต องการโครงการในการพัฒนาท องถ่ิน ( X  = 3.09)             ด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.65) เม่ือพิจารณาเป8นรายข อ เรียงลําดับจากมากไปน อย พบว�า ได เป8นกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามแผนงานงบประมาณ อยู�ในระดับมาก ( X = 3.97) รองลงมาคือ ได เข าร�วมปฏิบัติตามนโยบายหรือ



72  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาได ดําเนินการในท องถ่ินให บรรลุเปWาหมาย อยู�ในระดับมาก ( X = 3.86)  ได มีส�วนร�วมสนับสนุนทรัพยากรส�วนตัวให กับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับมาก ( X = 3.61) มีส�วนร�วมประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เพ่ือให การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีวางไว อยู�ในระดับปานกลาง    ( X =3.50) และข อท่ีมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด คือ ได ร�วมระดมความคิดเห็นในการวางแผนยุทธศาสตร#อยู�ในระดับปานกลาง ( X = 3.45)             ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65) เม่ือพิจารณาเป8นรายข อ เรียงลําดับจากมากไปน อย พบว�ามีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา จัดทําแผนหรือโครงการด านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน อยู�ในระดับมากท่ีสุด          ( X = 4.78) รองลงมา มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71) มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนงานหรือโครงการด านการพัฒนาสาธารณูปโภค เช�น ถนน ไฟฟWา เป8นต นอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63)  มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผน หรือโครงการพัฒนาส�งเสริมอาชีพอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.56) ตามลําดับ และข อท่ีมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด คือ มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ในการจัดทําแผนหรือโครงการด านการพัฒนากีฬาและนันทนาการ อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.58)             ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X =3.22) เม่ือพิจารณาเป8นรายข อ เรียงลําดับจากมากไปน อย พบว�า  ได มีส�วนร�วมติดตามและตรวจสอบความ ก าวหน าในการปฏิบัติงานตามแผน โครงการ กิจกรรม ขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาอยู�ในระดับมาก ( X =3.58) รองลงมา คือ ได มีโอกาสเข าควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน พัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับปานกลาง ( X =3.49) ได มีส�วนร�วมในการควบคุมการใช ทรัพยากรขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา  อยู�ในระดับปานกลาง ( X =3.41) ได มีส�วนร�วมในการตรวจสอบความโปร�งใส การบริหารงานขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับปานกลาง ( X =3.18) และข อท่ีมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด คือ ได รับแต�งต้ังให เป8นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับน อย ( X = 2.45) ผลการวิเคราะห#การเปรียบเทียบ การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจําแนกตามปRจจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล พบว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ไม�แตกต�างกัน   



73  การเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาต�างกันพบว�า ในภาพรวม การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเป8นรายด าน พบว�า ระดับการศึกษาต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ในด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นจึงทดสอบรายคู�ด วยวิธี Scheffe มีผลการทดสอบปรากฏว�าด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�ามัธยมศึกษา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชน ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�ามัธยมศึกษา     มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ปวท./ปวส.อนุปริญญา ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.   มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ปวท./ปวส.อนุปริญญา ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษา ปวท./ปวส. อนุปริญญา  มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาปวท./ปวส. อนุปริญญา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 การเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพต�างกัน พบว�า ในภาพรวมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผน พัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาไม�แตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเป8นรายด าน พบว�า อาชีพต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ในด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลแตกต�างกัน ดังนั้นจึงทดสอบ รายคู�ด วยวิธี Scheffe มีผลการทดสอบปรากฏว�าด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ าง มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพธุรกิจส�วนตัว มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจาก     ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพเกษตร มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�าง



74  จากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประชาชนในจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ าง มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ท่ีมีอาชีพธุรกิจส�วนตัว มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ข อเสนอแนะของการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาควรมีงบประมาณให เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจ (f = 29) ควรลดกระบวนและข้ันตอนในการจัดทําแผน (f = 22) ควรเร�งรัดให มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว ในแผนพัฒนา (f = 19) ให นําปRญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ในท องถ่ินมากําหนดไว ในแผนเพ่ือให ปRญหาได รับการแก ไขตรงจุด (f = 14)   5.2อภิปรายผล   การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก เรียงลําดับการมีส�วนร�วมของประชาชนจากมากไปน อยตามลําดับดังนี้ ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# ด านมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และด านการมีส�วนร�วมในการประเมิน สามารถอภิปรายรายด าน ดังนี้           ด านการมีส�วนร�วม ในการตัดสินใจของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�าอยู�ในระดับปานกลาง อาจเป8นเพราะได เข าร�วมในการประชุมเพ่ือเสนอปRญหาของท องถ่ิน มีส�วนร�วมในการวางแผนนโยบายหรือวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีส�วนร�วมในการคิดและกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือแก ไขปRญหาของท องถ่ิน สอดคล องกับงานวิจัยของพระมหาประกาศิต  สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ได วิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาบ านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ านคลองใหม� อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว�า การมีส�วนร�วมจัดเรียงลําดับความสําคัญของปRญหาตามความจําเป8นเร�งด�วน และความต องการของชุมชนนั้นอยู�ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจจะเป8นเพราะว�าจากประสบการณ#ของผู วิจัยท่ีได เคยเข าร�วมประชุมในการเสนอปRญหาหรือความต องการของชุมชน บางส�วนไม�สามารถอยู�ร�วมประชุมเพ่ือจัดเรียงลําดับความ สําคัญของปRญหาได  ท้ังนี้อาจจะเนื่องจากประชาชนบางส�วนนั้นมีภาระหน าท่ีจะต องปฏิบัติ จึงทําให ไม�มีเวลาเพียงพอท่ีจะอยู�ร�วมในการประชุมเพ่ีอจัดเรียงลําดับความสําคัญของปRญหา จึงทําให ระดับการมีส�วนร�วมในการจัดเรียงลําดับความสําคัญของปRญหาตามความจําเป8นเร�งด�วนและความต องการของชุม ชน อยู�ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล องกับแนวคิดของ ยุทธพงศ# นิคม (2550, 40) กล�าวถึงปRญหาและ ข อจํากัดของการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน คือ ยังขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน เนื่องจากระบบยังไม�เอ้ือต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน ประกอบกับประชาชนเองยังขาดความสนใจในการเข าร�วม



75  กิจกรรม โดยมักคิดว�าการคิด การตัดสินใจ และการกําหนดแนวทางพัฒนาท องถ่ิน เป8นเรื่องของผู นําท องถ่ินและข าราชการส�วนท องถ่ินมากกว�า สอดคล องกับงานวิจัยของ ณัฏยาณี บุญทองคํา (2555, 67) พบว�า ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลท�าพล อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ# ในประเด็นการร�วมคิดเพ่ือกําหนดหลักการพัฒนาเพ่ือแก ไขปRญหาท องถ่ิน น อยกว�าประเด็นอ่ืน ๆ           ด านการมีส�วนร�วม ในการดําเนินงานของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�าอยู�ในระดับมาก  โดยประเด็นท่ีมีส�วนร�วมอยู�ในระดับปานกลางซ่ึงมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด คือ ได ร�วมระดมความคิดเห็นในการวางแผนยุทธศาสตร#สอดคล องกับผลการวิจัยของสากล ภู�ขันเงิน (2548) ได ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนตําบลหลวงใหญ� ในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบล พบว�า การมีส�วนร�วมด านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา อยู�ในระดับปานกลาง และสอดคล องกับผลการวิจัยของนุกุล วัฒนากร (2542) ศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการปกครองท องถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี องค#การบริหารส�วนตําบลรักน อย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว�า การมีส�วนร�วมในการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนา อยู�ในระดับปานกลาง           ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา พบว�าอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเป8นเพราะประชาชนได มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจัดทําแผนหรือโครงการด านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน มีส�วนร�วมกับองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนงานหรือโครงการด านการพัฒนาสาธารณูปโภค เช�น ถนน ไฟฟWา เป8นต น ซ่ึงสอดคล องกับแนวคิดของ อนุภาพ ถิรลาภ (2548, 25) กล�าวถึง ปRจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนมีหลายปRจจัย หนึ่งในปRจจัยท่ีประชาชนคํานึงถึง คือ ประโยชน#ตอบแทนท่ีจะได รับ และแนวคิดของ สิริพัฒน# ลาภจิตร (2550, 39) ท่ีว�าปRจจัยสําคัญท่ีผลักดันให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมกับหน�วยงานของรัฐ คือ ปRจจัยของสิ่งจูงใจในการเห็นว�าตนจะได รับผลประโยชน#ตอบแทนในสิ่งท่ีตนทําไป ซ่ึงสอดคล องกับงานวิจัยของ พิภพ กิติกาศ (2550, 50) พบว�า ประชาชนมีส�วนร�วมรับผลประโยชน#ของการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินของเทศบาล ตําบลสันมหาพน อําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม� ในประเด็นการเข าร�วมจัดทําแผนงาน/โครงการ ท่ีเก่ียวข องกับงานด านสาธารณูปโภค เช�น ถนน ไฟฟWา น้ําประปา กับทางเทศบาลมากกว�าประเด็นอ่ืน และยังสอดคล องกับงานวิจัยของ จิรวรรณ อินทรีย#สังวร (2552, 57) พบว�า ประชาชนในองค#การบริหารส�วนตําบลโปร�งแพร� อําเภอแม�ลาว จังหวัดเชียงราย มีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน#ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปb ขององค#การบริหารส�วนตําบล ในประเด็นการได รับประโยชน#จากแผนพัฒนาสามปbในด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน และการคมนาคม เช�น ระบบประปา การสร างสะพาน ท�อระบายน้ํา และการขุดลอกแหล�งน้ําธรรมชาติ เป8นต น   



76            ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด พบว�าอยู�ในระดับปานกลาง แต�ประเด็นท่ีมีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด อยู�ในระดับน อยคือ ได รับแต�งต้ังให เป8นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา สอดคล องกับแนวคิดของ โคเฮนและอัฟฮอฟฟd (Choen & Uphoff, 1980, pp. 212 อ างถึงใน อดิสรณ# ขัดสีใส, 2551, 8) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมในข้ันตอนการประเมินผล ประชาชนจะไม�ได มีส�วนร�วมมากนัก ส�วนใหญ�บทบาทดังกล�าวจะเป8นของเจ าหน าท่ีภาครัฐและในบางกรณี แม แต�เจ าหน าท่ีของภาครัฐเองก็ยังไม�มีโอกาสเข ามาร�วมในข้ันตอนดังกล�าว สอดคล องกับงานวิจัยของ อาดิษฐ# อินทจักร (2552, 47) พบว�า ประชาชนมีส�วนร�วมในการประเมินผลของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพร าว อําเภอพร าว จังหวัดเชียงใหม� ในประเด็นการเข าร�วมติดตามตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท่ีเทศบาลดําเนินการ น อยกว�าประเด็นอ่ืน ๆ   สําหรับการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาจําแนกตามสถานภาพส�วนบุคคล พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศแตกต�างกันมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาไม�แตกต�างกัน สอดคล องกับการศึกษาของ สุวัตถ์ิไกรสกุล และจุฑาภรณ#  คงรักษ#กวิน (2558, 64) ได ศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศต�างกันมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไม�แตกต�างกันและสอดคล องกับงานวิจัยของพระมหาประกาศิต  สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ านคลองใหม�อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว�าประชาชนในชุมชนบ านคลองใหม�ท่ีมีเพศแตกต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ านคลองใหม�ท้ังโดยภาพรวมไม�แตกต�างกัน ท้ังนี้เนื่องมา จากว�าประชาชนไม�ว�าจะเป8นเพศชายหรือเพศหญิงต�างก็มีเปWาหมายเดียวกันคือต องการพัฒนาท องถ่ินในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลบางไผ�อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีให ได รับผลประโยชน#สูงสุดและท องถ่ินได มีการเปlดโอกาสให ประชาชนในท องถ่ินทุกคนได เข ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินโดยเท�าเทียมกันไม�มีการแบ�งแยกเพศชายหรือเพศหญิงจึงทําให เพศนั้นไม�มีผลต�อการมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน           สถานภาพส�วนบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาแตกต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล แตกต�างกัน โดยพบว�า ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ประชาชนในจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�ามัธยมศึกษา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การ



77  บริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผลประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว�ามัธยมศึกษา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปวท./ปวส.อนุปริญญา ประชาชนในจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปวท./ปวส.อนุปริญญา ประชาชนในจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษา ปวท./ปวส. อนุปริญญา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และประชาชนในจังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาปวท./ปวส. อนุปริญญา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี สอดคล องกับแนวคิดของอนุรักษ# ลักษณะภู� (2551) ได ศึกษาเรื่อง ปRจจัยในการมีส�วนร�วมจัดทําแผนชุมชนของประชาชนเขตเทศบาลตําบลท�าหลวง อําเภอท�าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว�า ปRจจัยในการมีส�วนร�วมจัดทําแผนชุมชนได แก� ระดับการศึกษา อาชีพ ท้ังนี้เป8นเพราะว�า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับสูง ย�อมให ความสําคัญกับการพัฒนาท องถ่ินมากกว�าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากว�า จึงมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนต�างกัน และสอดคล องกับผลการวิจัยของ สากล ภู�ขันเงิน (2548) ได ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนตําบลหนองใหญ� ในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ปRจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบล ได แก� ระดับการศึกษา            สถานภาพส�วนบุคคลท่ีมีอาชีพแตกต�างกัน การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล แตกต�างกันโดยพบว�า ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ าง มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพธุรกิจส�วนตัว มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพเกษตร มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ าง มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพธุรกิจส�วนตัว มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด



78พะเยา แตกต�างจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ สอดคล องกับการ ศึกษาของ สุวัตถ์ิไกรสกุล และจุฑาภรณ#  คงรักษ#กวิน(2558, 65) ได ศึกษาการมีส�วนร�วมของประ ชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว�า ประชาชนท่ีมีอาชีพต�างกันมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแตกต�างกันและสอดคล องกับงานวิจัยของ ปริญญา  นิภาพฤกษ# (2554) ศึกษา วิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมขอประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลตําบลคําตากล า อําเภอคําตากล าจังหวัดสกลนคร พบว�าประชาชนในเทศบาลตําบลคําตากล า อําเภอคําตากล าจังหวัดสกลนคร ท่ีมีอาชีพแตกต�างกันมีส�วนร�วมในการพัฒนาหมู�บ านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ านคลองใหม� ท้ังโดยภาพรวมแตกต�างกันอาจจะเนื่องมาจากประชาชนท่ีประกอบอาชีพท่ีมีความเป8นอิสระ จะมีส�วนร�วมในการปกครองส�วนท องถ่ินมากกว�าประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีไม�มีความเป8นอิสระซ่ึงอาจเป8นไปได ว�ากลุ�มผู ท่ีมีอาชีพมีความเป8นอิสระซ่ึงได แก�อาชีพท่ีไม�มีองค#กรหน�วยงานท่ีเป8นต นสังกัดหรืองานท่ีไม�ได มีรายได ในลักษณะเงินเดือนจะมีความคล�องตัวและมีอิสระในการเข าร�วมในการปก ครองส�วนท องถ่ิน ในระดับท่ีมากกว�าเนื่องจากสามารถบริหารจัดการเวลาได ด วยตนเอง โดยไม�ต องมีกฎระเบียบข อบังคับของหน�วยงานเป8นข อจํากัดในการเข าร�วมในกิจกรรมหรือโอกาสต�างๆ เพ่ือร�วมในการปกครองส�วนท องถ่ินในขณะท่ีกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพท่ีมีหน�วยงานต นสังกัดมีกฎระเบียบ ข อบัง คับท่ีเป8นข อจากัด ในการบริหารจัดการเวลาจึงทําให ไม�สามารถเข ามีส�วนร�วมในระดับท่ีมากเท�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีความเป8นอิสระมากกว�า5.3 ข�อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท องถ่ินร�วมกัน2. ด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ประเด็นได ร�วมระดมความคิดเห็นในการวางแผนยุทธศาสตร#มีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด ดังนั้น ผู วิจัยเห็นว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาควรส�งเสริมให มีการทําประชาคมมากยิ่งข้ึนเพ่ือรับฟRงความคิดเห็นของประชาชน1. ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ประเด็นการมีส�วนร�วมในการเสนอปRญหาความต องการโครงการในการพัฒนาท องถ่ิน มีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด อาจเป8นเพราะประชาชนยังขาดความรู ความเข าใจในสิทธิและบทบาทหน าท่ีของตน อาจคิดว�าการเสนอแนวทางพัฒนาท องถ่ินเป8นเรื่องของผู นําท องถ่ินหรือข  าราชการส�วนท  องถ่ินมากกว�า  ดังนั้น  ผ ู  วิจัยเห็นว�าองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ควรส�ง เสริมและประชาสัมพันธ#ให ประชาชนรู ู้จักสิทธิ และบทบาทของตนเองมากข้ึน  เช�น  เสียงตามสาย เอกสารสื่อพิมพ# ปWายประชาสัมพันธ# และอินเตอร#เน็ต เป8นต น เพ่ือให ประชาชนได รับรู  ข อมูลข�าวสารและเห็นถึงความ สําคัญของการมีส�วนร�วมในการคิดและนําเสนอแนวทางพัฒนาเพ่ือแก ไขปRญหาของ



79            3. ด านการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน# ประเด็นในการจัดทําแผนหรือโครงการด านการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด ดังนั้นผู วิจัยเห็นว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ควรจัดทํากิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวกับด านกีฬาและนันทนาการ ให กับเยาวชนและประชาชนในท องถ่ินให มากข้ึนรวมท้ังควรมีการประชาสัมพันธ#ให ประชาชนได ทราบถึงประโยชน#ต�างๆท่ีประชาชนจะได รับจากการเข าร�วมโครงการ/ หรือกิจกรรมดังกล�าวเช�นนี้ก็จะช�วยทําให ประชาชนได มีส�วนร�วมรับผลประโยชน#จัดทําโครงการ/กิจกรรมนั้นมากข้ึน             4. ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ประเด็นการได รับแต�งต้ังให เป8นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยามีค�าเฉลี่ยน อยท่ีสุด ดังนั้น ผู วิจัยเห็นว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาควรจัดประชุมประชาคมให มากข้ึน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการดําเนินงานตามโครงการต�างๆ ท่ีบรรจุในแผน เพ่ือเปlดโอกาสให ประชาชนได รับรู และซักถามหากเกิดกรณีสงสัย ซ่ึงจะทําให ประชาชนรู สึกถึงการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยามากข้ึน  5.4 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต)อไป 1. ควรมีการศึกษาถึงระดับความรู ความเข าใจพฤติกรรมของประชาชนเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท องถ่ินเชิงคุณภาพสัมภาษณ#เจาะลึกประชาชนในแต�ละท องท่ีเพ่ือให ทราบถึงปRญหาอุปสรรคแนวทางการแก ไขหรือเหตุผลของกลุ�มเปWาหมายในการร�วมพัฒนาท องถ่ินอย�างลึกซ้ึงเพ่ือนําปRญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแก ไขให เกิดการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพ 2. ควรศึกษาถึงปRญหาและอุปสรรคของการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ขององค#กรปกครองส�วนท องถ่ินในจังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเป8นข าราชการ และพนักงานสังกัดองค#กรปกครองส�วนท องถ่ินต�างๆ ในจังหวัดพะเยา เพ่ือจะได จัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินให มีประสิทธิภาพ และนําไปสู�การพัฒนาท องถ่ินต�างๆ ในจังหวัดพะเยาได อย�างยั่งยืนต�อไป  5.5 ข�อเสนอแนะต)อองค+การบริหารส)วนจังหวัดพะเยา   จากผลการวิจัย การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา ในด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ประชาชนมีส�วนร�วมในระดับปานกลาง ผู วิจัยมีความเห็นว�า ประชาชนอาจจะมีความเข าใจในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาและบทบาทการมีส�วนร�วมของตนเองไม�มากนัก ดังนั้นผู วิจัยเห็นว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาควรมีการประชาสัมพันธ#ให ประชาชนในจังหวัดพะเยาได ทราบถึงวิธีการและประโยชน#ของการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วน



80  จังหวัดพะเยา ตลอดจนบทบาทของประชาชนท่ีมีต�อการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ินองค#การบริหารส�วนจังหวัดให มากยิ่งข้ึนและให ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดพะเยา เป8นการกระตุ นให ประชา ชนเข ามามีส�วนร�วม ในการจัดทําแผนพัฒนาท องถ่ิน ขององค#การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในครั้งต�อไป เพ่ือให ปRญหาในท องถ่ินต�างๆ ได รับการแก ไขและตอบสนองความต องการของประชาชนในท องถ่ิน เป8นการพัฒนาท องถ่ินในจังหวัดพะเยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพะเยาได อย�างยั่งยืนตลอดไป   
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82  ณัฐกร ดอนแก�วภู�. (2559). ป=จจัยท่ีส�งผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล กรณีศึกษา: องค+การบริหรส�วนตําบลห�วยโป5ง อําเภอหนองไผ� จังหวัดเพชรบูรณ+. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด�านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน ครั้งท่ี 4. ทวีทอง หงษ!วิวัฒน!. (2527). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภณการพิมพ! ธีระพงษ! แก�วหาวงษ!. (2553). กระบวนการเสริมสร�างความเข�มแข็ง: ประชาคม ประชาสังคม. รายวัน โครงการจัดต้ังมูลนิธิเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ชมรมวิชาการสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงใต� ขอนแก�น. นุกุล วัฒนากร. (2542). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการปกครองส�วนท�องถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค+การบริหารส�วนตําบลบางรักน�อย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ!ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. เนตรนภา คงหอม. (2559). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค+การบริหารส�วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค+ . การค�นคว�าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค!. บุญชม  ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบ้ืองต�น. พิมพ!ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน! ปริญญา นิภาพฤกษ!. (2554). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลคําตากล�า อําเภอคําตากล�า จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ!รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. (2546). กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. โครงการเสริมสร�างความรู�เพ่ือชุมชนเปNนสุข (สรส.) กรุงเทพฯ. พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร). (2556). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาหมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ�านคลองใหม� อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ! พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พิภพ กิติกาศ. (2550). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม�. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร! บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม�. 



83ยุทธพงศ! นิคม. (2550). การมีส�วนร�วมของประชาชนตําบลนาทรายขาวในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป2 (พ.ศ. 2549-2551). การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน วิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก�น. ยุวัฒน! วิเมธี. (2551). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภาการพิมพ!ราชกิจจานุเบกษา. (2548). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา. (2559). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา. (2560). รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย.ราชกิจจานุเบกษา. (2561). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561. วันชัย วัฒนศัพท!. (2544). คู�มือการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. นนทบุรี.สถาบันพระปกเกล�า. วีรชาติ เมืองใจ. (2552). ป=จจัยท่ีมีผลต�อการมีสวนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม�. ศึกษาอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร!) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัชภัฏเชียงราย. สถาบันประปกเกล�า. (2556). การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณสําหรับท�องถ่ิน. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล�า. สมผุส กาญจโนมัย. (2545). การศึกษาทิศทางการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ิน. หนังสือจัดพิมพ!เพ่ือเปNนเกียรติในวาระครบรอบ 60 ปO รศนรนิติ เศรษบุตร คณะรัฐศาสตร!มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร! สัมพันธ! ใจกว�าง. (2554). การมีส�วนร�วมของผู�นําชุมชนและประชาชนในการพัฒนาแผนพัฒนา  องค+การบริหารส�วนตําบลปล�อง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระรัฐ    ประศาสนศาสตร!  มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร! บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย. สากล ภู�ขันเงิน. (2548). การมีส�วนร�วมของประชาชนตําบลหนองใหญ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย+ในการจัดทําแผนพัฒนาองค+การบริหารส�วนตําบล. วิทยานิพนธ! พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร!. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2546). พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2562). พระราชบัญญัติองค+การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562. 



84  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพะเยา. ตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนบ�าน (ท่ีมา. ศูนย+บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา). ค�นเม่ือ 20 สิงหาคม 2562, http://www.ect.go.th/phayao/ewt_news.php?nid=43 สิริพัฒน! ลาภจิตร. (2550). ป=จจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจมีส�วนร�วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค+การบริหารส�วนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ!รัฐประศาสนศาสารทมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย. สุชาดา จักรพิสุทธิ์. (2547). การศึกษาทางเลือกชุมชน. วารสารศึกษาศาสตร!. สุวัตถ์ิ ไกรสกุล และจุฑาภรณ! คงรักษ!กวิน. (2558). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค+การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ!. อคิน รพีพัฒน!. (2551). การมีส�วนร�วมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภาการพิมพ! องค!การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา (2562) โครงสร�างองค+การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา. ค�นเม่ือ 20 สิงหาคม 2562, http://www.py-pao.go.th องค!การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา (2562) นโยบาย นายก อบจ.พะเยา. ค�นเม่ือ 20 สิงหาคม 2562, http://www.py-pao.go.th องค!การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา. (2559). ประกาศองค+การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา เรื่องกําหนดโครงสร�างแบ�งส�วนราชการองค+การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา. องค!การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา. (2562). แผนพัฒนาองค+การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา (2561-2565). อดิสรณ! ขัดสีใส. (2551). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�. วิทยานิพนธ!รับประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร! บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม�. อนุภาพ ถิรลาภ. (2548). การวิเคราะห+เชิงสมมติบานการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพิบูลย+มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. สารนิพนธ! รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!  อนุรักษ! ลักษณะภู�. (2551). ป=จจัยในการมีส�วนร�วมจัดทําแผนชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท�าหลวง อําเภอท�าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน วิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก�น. 
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ภาคผนวก



ภาคผนวกกแบบสอบถาม



แบบสอบถามการวิจัย  เรื่อง  การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา คําช้ีแจง: แบบสอบถามนี้เป'นส�วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ3ค ใคร�ขอความกรุณาจากท�านได�ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให�ครบทุกข�อให�ตรงตามทัศนคติของท�านมากท่ีสุด การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ใช�เพ่ือการศึกษา ผู�ตอบแบบสอบถามจะไม�มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต�ประการใด และการเสนอผลการวิจัยเป'นภาพโดยรวมเท�านั้น แบบสอบถามแบ�งออกเป'น 3ส�วน คือ  ส�วนท่ี 1 ข�อมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  ส�วนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค การ บริหารส�วนจังหวัดพะเยา ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะ    นางสาวทัศนันท   ใจบุญ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ3ค           



ตอนท่ี 1  ข�อมูลสถานภาพส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  �  ในช�องว�างท่ีกําหนดไว�ได�ตามความเป'นจริงของท�านโดยเลือกตอบเพียง                 ข�อละ  1  คําตอบ 1.เพศ  (    )  ชาย    (    ) หญิง 2. ระดับการศึกษา  (    ) ตํ่ากว�ามัธยมศึกษา   (    ) มัธยมศึกษา/ปวช.  (    ) ปวท./ ปวส. หรืออนุปริญญา  (    ) ปริญญาตรี  (    ) สูงกว�าปริญญาตรี   3. อาชีพ  (    ) นักเรียน นักศึกษา   (    ) เกษตรกร (    ) พนักงานบริษัท/ลูกจ�าง                  (    ) ธุรกิจส�วนตัว  (    ) รับราชการ(    ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (    ) อ่ืน ๆ…………………….                



ตอนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาคําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย   �   ในช�องท่ีกําหนด  ให�ตรงกับความคิดเห็นของท�าน การมีส�วนร�วมของประชาชน ระดับปฏิบัติ มีส�วนร�วมมากท่ีสุด (5) มีส�วนร�วมมาก(4) มีส�วนร�วมปานกลาง(3) มีส�วนร�วมน2อย (2) มีส�วนร�วมน2อยท่ีสุด(1)ด2านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 1. ท�านได�เข�าร�วมในการประชุมเพ่ือเสนอปEญหาของท�องถ่ิน2. ท�านมีส�วนร�วมในการวางแผนนโยบายหรือวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม3. ท�านมีส�วนร�วมในการเสนอปEญหาความต�องการโครงการ ในการพัฒนาท�องถ่ิน4. ท�านมีส�วนร�วมในการคิดและกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือแก�ไขปEญหาของท�องถ่ิน5. ท�านได�เข�าร�วมในการจัดลําดับความสําคัญของปEญหาและความต�องการในการทําแผนการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 6. ท�านได�เข�าร�วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีองค การบริหารส�วนจังหวัดได�ดําเนินการในท�องถ่ินให�บรรลุเปKาหมาย7. ท�านได�ร�วมระดมความคิดเห็นในการวางแผนยุทธศาสตร 8. ท�านได�เป'นกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามแผนงานงบประมาณ9. ท�านมีส�วนร�วมประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีวางไว� 10. ท�านได�มีส�วนร�วมสนับสนุนทรัพยากรส�วนตัวให�กับองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา



การมีส�วนร�วมของประชาชน ระดับปฏิบัติ มีส�วนร�วมมาก ท่ีสุด(5) มีส�วนร�วมมาก(4) มีส�วนร�วมปานกลาง(3) มีส�วนร�วมน2อย(2) มีส�วนร�วมน2อยท่ีสุด(1) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5 11. ท�านมีส�วนร�วมกับองค การบริหารส�วนจังหวัด พะเยาในการจัดทําแผนงานหรือโครงการด�านการพัฒนาสาธารณูปโภค เช�น ถนน ไฟฟKา เป'นต�น      12. ท�านมีส�วนร�วมกับองค การบริหารส�วนจังหวัด พะเยาจัดทําแผนหรือโครงการด�านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน         13. ท�านมีส�วนร�วมกับองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด�านการพัฒนาส�งเสริมอาชีพ      14. ท�านมีส�วนร�วมกับองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด�านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี      15. ท�านมีส�วนร�วมกับองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยาในการจัดทําแผนหรือโครงการด�านการพัฒนากีฬาและนันทนาการ      การมีส�วนร�วมในการประเมินผล      16. ท�านได�มีโอกาสเข�าร�วมควบคุมและตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา      17. ท�านได�รับแต�งต้ังให�เป'นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท�องถ่ินองค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา      18. ท�านได�มีส�วนร�วมในการควบคุมการใช�ทรัพยากรขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา        



การมีส�วนร�วมของประชาชน ระดับปฏิบัติ มีส�วนร�วมมาก ท่ีสุด(5) มีส�วนร�วมมาก(4) มีส�วนร�วมปานกลาง(3) มีส�วนร�วมน2อย(2) มีส�วนร�วมน2อยท่ีสุด(1) 19. ท�านได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบความโปร�งใสการบริหารงานขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา      20 .  ท� านได� มีส� วนร� วมติดตามและตรวจสอบความก�าวหน�าในการปฏิบัติงานตามแผน โครงการ กิจกรรม ขององค การบริหารส�วนจังหวัดพะเยา        ตอนท่ี 3 ข2อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ขอขอบคุณทุกท�านท่ีให2ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม     



94รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 1. ดร.อภิวัตน�  พลสยม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก (2557)อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห4งแปซิฟ7ค2. ดร.นิตยา วงค�ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�) การบริหารองค�การภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยแม4โจ:อาจารย�ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห4งแปซิฟ7ค3. นายบุญโต  เกียรติวิชัยงาม การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยาปลัดองค�การบริหารส4วนจังหวัดพะเยาอาจารย�พิเศษสถาบันวิทยาการจัดการแห4งแปซิฟ7ค 



95 ประวัติผู
วิจัย  1. ช่ือ – นามสกุล    นางสาวทัศนันท�  ใจบุญ Miss.TadsanunJaiboon 2. สังกัดคณะ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  3. ท่ีอยู$ท่ีติดต$อได
    บ&านเลขท่ี 177 หมู/ท่ี10 ตําบลแม/นาเรือ อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา56000 4. วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม     จังหวัดพะเยา 56000

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวทัศนันท  ใจบุญ

ที่อยูที่ติดตอได  บานเลขที่ 177 หมูที่ 10 ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                                                

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
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