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ของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา1 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล  บ้านซ่อง 

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านซ่อง ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านซ่อง ปลัดเทศบาลต าบลบ้าน

ซ่อง รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านซ่อง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน จ านวนทั้งสิ้น 8 คน โดยท าการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผลการศึกษาสรุปผลได้ ดังนี้ 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) การรวบรวมข้อมูล ปัญหา/ความต้องการของชุมชน 3) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/

กิจกรรม 4) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง   5) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ

เทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว 
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ   
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ปัญหาที่พบว่าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

บ้านซ่องไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ให้ความ

ร่วมมือ ขาดการมีส่วนร่วม 2) การรวบรวมข้อมูล ปัญหา/ความต้องการของชุมชนไม่ครอบคลุมทุกด้าน              

3) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมไม่ตอบสนองความต้องการเท่าที่ควร 4) บุคลากร

ของเทศบาลต าบลบ้านซ่องที่มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ 5) การน าแผนไปสู่การ

ปฏิบัติมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่  1) ควรแต่งตั้ ง

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 2) เน้นย้ า สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เสนอโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์

การพัฒนา 3) ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับงบประมาณและ

ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 4) เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรลดขั้นตอนในการท างานและ

พิจารณาบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านงานแผนเป็นผู้ช่วยด าเนินการ 5) เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรมีการ

วางแผนที่ดี เพ่ือก าหนดรายละเอียดของเป้าหมายโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

ค าส าคัญ: แผนพัฒนาท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมของประชาชน, คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น, 
ประสิทธิภาพ, ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนา การน าปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา  เพ่ือมาก าหนด

จุดมุ่งหมาย  ภารกิจ  และแนวทางในการท างานอย่างเป็นระบบ การจัดล าดับความส าคัญของ

ปัญหา  โดยค านึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความต้องการของประชาชนรวมทั้ง

นโยบายของท้องถิ่นนั้น  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการของท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้อง

กัน และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการบริหาร

งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการ

ที่มาจากแผนชุมชน แต่เกินศักยภาพที่ชุมชนจะสามารถด าเนินการเองได้ เนื่องจากงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ ไม่เพียงพอและไม่สะดวกที่จะด าเนินการเอง จึงได้เสนอโครงการที่เกินศักยภาพมาบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น การที่ท้องถิ่นได้มีการวางแผน ก าหนดทิศทางการพัฒนา จักท าให้การ

ด าเนินงานในอนาคตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะการวางแผน เป็น

กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ ส าหรับช่วงเวลาข้างหน้า และก าหนดสิ่งที่จะกระท าต่างๆ เพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนอกจากจะท าให้ปัญหาและ

ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการโอนภารกิจจากหน่วยงาน 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในอนาคตอีกด้วย  

การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านซ่อง ซึ่ งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  

ได้เห็นความส าคัญของการมีแผนพัฒนาที่ท าให้เกิดความชัดเจน และเป้าหมายในการท างาน เพ่ือเปิด

โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง โดยผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น โดยมียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านการ

พัฒนาโดรงสร้างพ้ืนฐาน ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การขนส่งและการ

สื่อสาร และด้านพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
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จากการด าเนินการที่ผ่านมา เมื่อถึงข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

บ้านซ่องพบว่า มีปัญหา อุปสรรคที่ท าให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้าน

ซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่ามีขั้นตอนวิธีด าเนินการอย่างไร ในกระบวนการนั้นมี

ปัญหา อุปสรรคในขั้นตอนใด และจะมีวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพ่ือน าไปสู่แนว

ทางการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนม

สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เ พ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล            

บ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

บ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษากระบวนการแต่ละขั้นตอนที่ระบุไว้ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลบ้านซอ่ง และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยในครั้งนี้พ้ืนที่ในการศึกษา คือ พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านซ่อง สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบ้านซ่อง บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนม

สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2. ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ท าให้ทราบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

บ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2562) 
ระบุข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้  

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วงงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(4) กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(5) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(6) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สภาพปัญหาภายในองค์การ 
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องค์การประกอบด้วยสมาชิกจ านวนมากมาเกี่ยวข้องกันและมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรประเภทใดก็ตาม ความเข้มแข็งขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อ
องค์การ ธงชัย สันติวงษ์ (อ้างถึงใน อรษา อินเดิม 2554 , หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า การที่สมาชิกจะ
ผูกพันและทุ่มเทให้กับองค์การเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัญหาและสภาพความเป็นไปขององค์การใน
แง่ต่าง ๆ คือ 

1) ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
2) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานและลักษณะของกิจกรรมที่ท าอยู่ 
3) ปัญหาของบรรยากาศขององค์การว่ามีความสงบราบรื่นเพียงใด 
4) ปัญหาในแง่ของผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนที่พนักงานจะได้รับแลกกับการทุ่มเทการ

ท างานให้กับองค์การ 
5) ลักษณะการควบคุมที่ใช้วิธีก ากับโดยใกล้ชิด หรือให้เสรีภาพในการปฏิบัติงาน 
6) วิธีการตัดสินใจต่าง  ๆที่กระท าโดยบุคคลหรือโดยกลุ่มและมีเส้นทางจากบนลงล่างหรืออย่างไร 
7) ช่องทางของบุคคลในการท างานว่ามีกว้างแคบอย่างไร นั่นคือได้มีระบบการสอนและ

แนะน าการท างานหรือไม่ หรือเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองแค่ไหน ทั้งนี้ย่อมรวมถึง
ระเบียบวิธีการว่าจ้าง การให้ออกและการเลื่อนชั้นพนักงานต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ด้วย 

8) อนาคตขององค์การจะเป็นอย่างไร ภายใต้โลกที่เปลี่ยนแปลงจากสภาพความเป็นไปของ
องค์การและบริหารที่ได้กล่าวแล้วนั้นหากแยกแยะเป็นหัวข้อแล้ว ปัญหาการบริหารองค์การส่วนใหญ่
ต่างก็มักประสบปัญหา  

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน ทิพวรรณ กุศล 2554 , หน้า 19) กล่าวว่า แม้ว่าการวางแผน
จะมีความส าคัญต่อการบริหารและการพัฒนาทั้งระดับประเทศและระดับองค์การสักเพียงใดก็ตาม แต่
ก็เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการวางแผนและการน าแผนไปปฏิบัติอยู่
อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะได้กล่าวโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บริหารขาดความเชื่อถือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของการวางแผนปัญหานี้อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการวางแผนเพราะผู้บริหาร คือ ผู้มี
บทบาทในการตัดสินใจว่าจะท าอะไรหรือไม่ท าอะไร ดังนั้น เมื่อผู้บริหาร ขาดความเชื่อถือ ขาดความรู้
ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผน ย่อมไม่สนับสนุนให้องค์การจัดท าแผน  

(2) การวางแผนต้องใช้ทรัพยากร ทั้งงบประมาณ บุคลากรและเวลา การใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
อาจท าให้ผู้บริหารเห็นว่าเป็นการเพ่ิมภาระต้นทุนให้สูงขึ้น อาจท าให้องค์การมีผลก าไรลดลงหรือ
แทนที่บุคลากรจะถูกน าไปใช้ในการผลิตกลับต้องมาเสียวลาในการวางแผนและการวางแผนต้องใช้
เวลาพอสมควร การสูญเสียเวลาเหล่านี้อาจท าให้ผู้บริหารที่ขาดวิสัยทัศน์เห็นว่าไม่คุ้มค่า  
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(3) การวางแผนต้องใช้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ กรณีเช่นนี้จะกระท าได้ในสังคมที่มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่วนสังคมที่ขาดระบบข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพจะท า
ให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการวางแผนอย่างมาก  

(4) การวางแผนแล้วไม่น าไปปฏิบัติอาจมีองค์การจ านวนไม่น้อยที่ลงทุนจ านวนมากเพ่ือจัดท า
แผนแต่ไม่น าแผนไปปฏิบัติแต่กลับเก็บแผนไว้ในตู้เก็บเอกสาร พฤติกรรมเช่นนี้ นอกจากจะไม่ส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์การแล้ว ยังก่อให้เกิดความสูญเสียของทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในการวางแผนอีกด้วย  

ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์การทุกระดับจะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการวางแผนและการน าแผนไปปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะน าแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ความหมาย 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงในกัลยา วงษ์สมัย 2556 , หน้า 7) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ว่า

มีความหมาย รวมถึง ผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ  

(1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ได้มาตรฐาน 
รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายข้ึนกว่าเดิม  

(2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์
ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและให้บริการเป็นที่พอใจของ
ลูกค้า หรือผู้มารับบริการ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (อ้างถึงในกัลยา วงษ์สมัย 2556 , หน้า 7) ประสิทธิภาพ หมายถึง การ
วัดผลการท างานขององค์กรนั้น ว่าท างานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน 
ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมี
ประสิทธิภาพจึง หมายถึง การท างานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมาน 
สามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และ
งบประมาณน้อย 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
เบคเกอร์ และนูตัวเชอร์ (อ้างถึงใน สุพรรณี คงราช 2552 , หน้า 11) ได้เสนอตัวแบบจ าลอง

เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร (Model of organization efficiency) โดยได้กล่าวว่าประสิทธิภาพ

ขององค์กร นอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน และวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยน าเข้าและ
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ผลผลิตขององค์กร คือ การบรรลุเป้าหมายแล้ว องค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรระบบเปิด (Open 

system) ยังมีปัจจัยประกอบอื่น ๆ อีก ดังแบบจ าลองในรูปสมมติฐาน ต่อไปนี้ 

(1 )  หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรมีความซับซ้อนต่ า  ( Low task 

environment complexity) หรือมีความแน่นอน (Certainty) การก าหนดระเบียบปฏิบัติในการ

ท างานขององค์กรอย่างละเอียดแน่ชัด จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรที่มี

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูง (High task environment complexity) หรือมี

ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

(2) การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจน เพ่ือเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้ มีผลท าให้

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนด้วย 

(3) ผลการท างานที่มองเห็นได้ สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 

(4) หากพิจารณาควบคู่กัน จะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและผลการ

ท างานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพ มากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพัง 

วีธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล

ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ ใช้รูปแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ( Interiew) 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Date) เป็นการ

รวบรวมจากภาคสนามที่ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้าน

ซ่อง และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Date) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอกสาร

งานวิจัย ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านซ่อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 คน ดังนี้ 

 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านซ่อง   จ านวน   1  คน  

 ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านซ่อง   จ านวน   1  คน 

 ปลัดเทศบาลต าบลบ้านซ่อง   จ านวน   1  คน  
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 รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านซ่อง   จ านวน   1  คน  

 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน   2  คน 

 ประชาชน     จ านวน   2  คน 

สรุปผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนม

สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. การรวบรวมข้อมูล ปัญหา/ความต้องการของชุมชน 
3. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม 

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 5. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านซ่อง สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลบ้านซ่อง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง และประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 

ตอนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ปัญหาที่พบว่าเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล    

บ้านซ่องไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มศักยภาพ 

2. การเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชน 

     2.1) ประชาชนไม่เข้าใจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง  

     2.2) โครงการที่ชุมชนต้องการให้ด าเนินการติดปัญหา ไม่มีความพร้อมในการด าเนินการ

หรือไม่สามารถด าเนินการได้ 
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     2.3) ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอปัญหา/ความต้องการมีจ านวนน้อย 

นอกจากถ้ามีโครงการที่ตนเองต้องการเสนอจึงจะเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น 

     2.4) ประชาชนมีความเข้าใจผิด ๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง 

     2.5) ประชาชนในชุมชนไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก  

     2.6) ประชาชนขาดการวิเคราะห์เชิงลึก ไม่มองถึงปัญหาในระยะยาว 

     2.7) การน าเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  

     2.8) บางหมู่บ้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก แต่ผู้น าที่มี

ความรู้ไม่ค่อยให้ความสนใจ  

3. การจัดล าดบัความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  

    3.1) โครงการมีการเปลี่ยนแปลงล าดับจากที่ได้จัดไว้ในเวทีประชาคมซึ่งไม่ตรงกับความ

ต้องการที่ประชาชนได้เสนอไว้ จึงเกิดการท้วงติงจากประชาชน 

    3.2) โครงการพัฒนาในแต่ละปีมีจ านวนมาก ท าให้ประชาชนสับสน จัดล าดับความจ าเป็น

เร่งด่วนไม่ถูก  

    3.3) งบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านซ่องในแต่ละปีมีจ านวนจ ากัดท าให้โครงการที่

ชุมชนจัดไว้ในล าดับแรก ๆ ที่ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก ด าเนินการไม่ได้เพราะงบประมาณ

ไม่เพียงพอ  

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    4.1) ด้านระยะเวลา ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจ ากัด เพราะนโยบายของผู้บริหาร

ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเร่งด่วน ขั้นตอนต่าง ๆ  ต้องใช้ระยะเวลา

และความละเอียดในการด าเนินการ ท าให้รายละเอียดของโครงการมีความผิดพลาดอยู่บ้าง 

    4.2) ด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง ผู้จัดท างานแผนและงบประมาณมีเพียง 1 คน 

เมื่อต้องท างานในเวลาที่มีความจ ากัด ท าให้ไม่สามารถก าหนด และวางแผนกระบวนการท างานได้อย่าง

ราบรื่น เพราะขั้นตอนทุกอย่างเร่งด่วนทั้งหมด 

    4.3) ด้านคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการส่วนมากเป็นโครงการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่มาจากชุมชน คณะกรรมการฯ บางท่านขาดความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับรายละเอียด คุณลักษณะ

เฉพาะของงานก่อสร้าง ท าให้ขาดการมีส่วนร่วม ไม่แสดงความคิดเห็น  เมื่อคราวที่มีการประชุม  

5. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 



87 
 

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีมติเห็นชอบเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ

ปฏิบัติ มีปัญหาและอุปสรรคของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

1) งบประมาณในการจัดสรรแต่ละครั้งมีจ านวนจ ากัด ท าให้โครงการด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม จะ

เห็นได้ว่าจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก แต่สามารถน ามาด าเนินการจริงได้น้อย เพราะ

งบประมาณไม่เพียงพอ  

2) การส ารวจโครงการ จ านวนงบประมาณ และรายละเอียดของโครงการ มีความคลาดเคลื่อน

ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตอนที่ 3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

บ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากการศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้พบปัญหาและอุปสรรคของการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น ต้องถามความสมัครใจ ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กับบุคคลนั้นก่อน โดยสรรหาและ

คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก โดยดูจาก

ประวัติการท างาน หรือประวัติการด ารงต าแหน่งที่ผ่านมา  

2. การเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนมีหลายประเด็น มี

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค สรุปได้ ดังนี้ 

   1) เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรมีการจัดอบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากกว่าเดิม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เมื่อ

ประชาชนเสนอปัญหา/ความต้องการจะได้มีความเข้าใจมากข้ึน  

   2) เทศบาลต าบลบ้านซ่องจะต้องจ ากัดขอบเขตของการน าเสนอปัญหา/ความต้องการ  

   3) เทศบาลต าบลบ้านซ่องต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมฃองประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า

ร่วมการประชุมประชาคมเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนมากข้ึน  
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   4) เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรจัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมประชาคมให้ผู้น าเป็นรายบุคคล 

ขอความร่วมมือให้เข้าร่วมประชาคมเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์เชิงลึก  

   5) เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน มี

บุคลากรจากกองช่างและวิศวกรร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่  

3. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เมื่อมีการประชุมประชาคมชุมชน ควรให้คณะ

ผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมในเวทีประชาคม ร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อเสนอแนะประชาน  

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

    1) เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรลดขั้นตอนการด าเนินการให้น้อยลง แต่ต้องด าเนินการตาม

ระเบียบฯ และไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย 

    2) ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานแผน เป็นผู้ช่วยร่วม

ประสานงานและร่วมท า เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น และไม่มีข้อผิดพลาด  

    3) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่

มีความพร้อม มีความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

5. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรให้ผู้น าชุมชนหรือบุคคลที่มีความรู้ ส ารวจพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่ง

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนควรมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าอยู่แล้ว เทศบาล

ต าบลบ้านซ่องเพียงตรวจสอบว่าเมื่อลงไปส ารวจแล้วข้อมูลตรงกันหรือไม่ เพ่ือให้กระชับเวลามากขึ้น  

อภิปรายผลการศึกษา 

อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ที่

ด ารงต าแหน่งมาจาก 3 ส่วน คือ เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง มาจากการคัดเลือกของผู้บริหาร

เทศบาลต าบลบ้านซ่อง และมาจากการคัดเลือกของประชาคมท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ ธนาดุล ชัย

ธานี (2553, หน้า 47) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององ
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คการบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า 

การคัดเลือกคณะกรรมการได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ก่อนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการมาจากการสรรหาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทน

ประชาคมท้องถิ่นมาจากการคัดเลือกของประชาคมชุมชน และท่ีเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

2. การรวบรวมข้อมูล ปัญหา/ความต้องการของชุมชน 
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ พัชรินทร์ หามะ (2554, หน้า 74) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ

ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง

ปัตตานี จังหวัดปัตตานี” ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ มีการจัดท าเวที

ประชาคมเพ่ือจะได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

เช่น จ านวนประชากร จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน เป็นต้น ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น สภาพ

ปัญหาของชุมชน ความต้องการของประชาชน การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้จากการประชุมประชาคม 

และได้จากสมาชิกอบต.เป็นผู้ส ารวจและรวบรวมส่งข้อมูลมาให้อบต. 

3. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม 

การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ ธนาดุล ชัยธานี (2553, หน้า 
48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ มีวิธีการจัดกลุ่ม การกลั่นกรอง การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 1) ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการผ่านการลงมติในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่ง
ประชาชนจะเป็นผู้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาใดเป็นปัญหาเร่งด่วน หรือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบท า ให้
เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา หรือว่าเป็นปัญหาที่สามารถรอการแก้ไขได้ โดยจะให้แสดงความเห็นก่อนการ
ลงมติ 2) การด าเนินการโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เริ่มจากคณะกรรมการสนับสนุนฯ ซึ่งเป็นผู้จัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดกลุ่ม กลั่นกรองและจัดล าดับโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล
ทั่วไป และจากการด าเนินการของประชาชนมาประกอบการพิจารณา เสร็จแล้วก็จะถูกพิจารณาโดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นต่อไป 

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะร่วมกันน าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

จากการประชุมประชาคมมาท าจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบ

ความถูกต้อง สมบูรณ์ ความพร้อมของโครงการ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จะร่วมกันพิจารณา 

(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันจัดท า ซึ่ง
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สอดคล้องกับ อภิชาต เทพชา (2553, หน้า 88) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ” ผลการวิจัยพบว่า 

คณะอนุกรรมการของทุกหมู่บ้าน ส่งต่อแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะอนุกรรมการในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลเพ่ือร่วมกับคณะที่ปรึกษา ในการสังเคราะห์เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของต าบลโดยอาศัยการจัดเวทีร่วมกับทุกภาคส่วน เมื่อได้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต าบลแล้วก็

ส่งต่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท าเป็นรูปเล่ม ตามแบบที่

ก าหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ซึ่งจะเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

น าเสอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นลงนามประกาศใช้ 

 5. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียบร้อยแล้ว จะต้องน า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านซ่องเพ่ืออนุมัติ

ประกาศใช้ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ

ปฏิบัติต่อไป โดยเทศบาลต าบลบ้านซ่องจะส่งเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้อนุมัติประกาศใช้แล้วไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เห็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุไว้ โดยการน าแผนไปปฏิบัติจะ

พิจารณาจากที่จัดล าดับความส าคัญของโครงการไว้ 

อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น บางท่านมีความเต็มใจในการท าหน้าที่แต่ในบางครั้งติดภารกิจต่าง ๆ จึงท า

ให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่พยายามที่จะท าหน้าที่อย่างเต็มที่ และการคัดเลือก

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง เช่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

ที่มาจากการคัดเลือกของชุมชนเอง มาจากตัวแทนทั้ง 14 หมู่บ้าน ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ไม่ได้อยู่ในขณะที่มีการคัดเลือก ท าให้เขาไม่มีความสมัครใจในการปฏิบัติงาน ท าให้ปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างไม่เต็มศักยภาพ 

2. การเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชน 
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1) บางหมู่บ้านประชาชนให้ความสนใจน้อย  ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอปัญหา/

ความต้องการมีจ านวนน้อย นอกจากถ้ามีโครงการที่ตนเองต้องการเสนอจึงจะเข้าร่วมการประชุม

เท่านั้น ซ่ึงสอดคล้องกับ อดิสรณ์ ขัดสีใส (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน

บางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมากนัก มองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และตนเองขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) การน าเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ส่วนมากเป็น

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงด้านเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (2546, หน้า 22) 

ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาจะเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ สามารถคิดได้

ง่ายกว่าโครงการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา 

3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหารของ

เทศบาลต าบลบ้านซ่อง บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ จากการสัมภาษณ์ 

พบปัญหาและอุปสรรค คือ ด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง สอดคล้องกับ พัชรินทร์ หามะ 

(2554, หน้า 77) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององ์การ

บริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี” ผลการวิจัยพบว่า การจัดท าร่าง

แผนพัฒนาสามปีของอบต.บาราเฮาะ มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และนโยบายและแผน ซึ่งเป็นเลขานุการใน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต. เป็นผู้จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีของอบต.เพียงผู้

เดียว ทั้งนี้ เพราะว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของ

อบต. จึงท าให้คณะกรรมการคนอ่ืนไม่มีส่วนร่วมและไม่ให้ความสนใจการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  

4. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีมติเห็นชอบเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ

ปฏิบัติ มีปัญหาและอุปสรรคของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ คือ งบประมาณในการจัดสรรแต่ละครั้งมี

จ านวนจ ากัด ท าให้โครงการด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมี

จ านวนมาก แต่สามารถน ามาด าเนินการจริงได้น้อย เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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ทิพวรรณ กุศล (2554, หน้า 76) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนได้เสนอว่ายังมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอกับโครงการของอบต. ซึ่งมีจ านวนมาก โดยยังมี

ปัญหาที่อบต.ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอ 

อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากการศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้พบปัญหาและอุปสรรคของการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นทั้งที่มาจากการสรรหาโดยผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง หรือมาจากการคัดเลือกด้วยวิธีต่าง ๆ 

ก่อนที่จะแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ต้องถามความสมัครใจ ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กับบุคคลนั้น

ก่อน เพราะถ้าเขาได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมการคัดเลือก หรือไม่มีความเต็มใจ

ในการด ารงต าแหน่ง เขาจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ รวมถึงต้องสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก โดยดูจากประวัติการท างาน หรือ

ประวัติการด ารงต าแหน่งที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับ ธนาดุล ชัยธานี (2553, หน้า 56) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี” เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบ่อจะต้องสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการและสร้าง

ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทของประชาชนและความส าคัญของการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชน 

เทศบาลต าบลบ้านซ่องต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมฃองประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วม

การประชุมประชาคมเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย วัฒนศัพท์ 

(อ้างถึงใน พัชรินทร์ หามะ 2554, หน้า 73) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามารับรู้และมี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาท้องถิ่นมากขึ้นตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว จะท าให้การมีส่วน



93 
 

ร่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหากอปท.ใดมีผู้บริหารท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ และ

ความมุ่งม่ันในการพัฒนาท้องถิ่น อปท.นั้นก็จะมีความพร้อมและขีดสมรรถนะในการจัดการสูง 

3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

1) ด้านระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความจ ากัด ท าให้พบข้อผิดพลาดใน

รายละเอียดของโครงการ เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรลดขั้นตอนการด าเนินการให้น้อยลง เพ่ือให้มีความ

เหมาะสมกับเวลา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของโครงการได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ทั้งนี้การลดขั้นตอน

จะต้องด าเนินการตามระเบียบฯ และไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายด้วย 

2) ด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง ที่จัดท างานแผนและงบประมาณมีเพียง 1 คน 

ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานแผน เป็นผู้ช่วยร่วมประสานงานและร่วมท า

ด้วยกัน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น และไม่มีข้อผิดพลาด  

3) ด้านคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น บางท่านที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นั้น เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มี

ความพร้อม มีความรู้ โดยดูจากประวัติการท างานหรือประวัติการด ารงต าแหน่งที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับ 

อดิสรณ์ ขัดศรีใส (2551) ได้เสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริว สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการของประชาชน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

 1. เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรจัดอบรม ให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. เทศบาลต าบลบ้านซ่องควรสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  โดยเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน

ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3. เมื่อมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ หน่วยงานทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมให้ข้อมูล 

และแนะน าแนวทางการพิจารณาจัดล าดับโครงการที่มีความเหมาะสม เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนได้ถูกจุดและรวดเร็ว 
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4. เมื่อมีนโยบายเร่งด่วนจากผู้บริหารท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ร่วมประสานงาน และควร

ลดขั้นตอนการด าเนินการให้น้อยลง ให้มีความเหมาะสมกับเวลา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของโครงการได้

อย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ทั้งนี้การลดขั้นตอนจะต้องด าเนินการตามระเบียบฯ  

5. การระบุรายละเอียด เป้าหมายของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการประมาณเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต และต้องวางแผนการใช้งบประมาณที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างคุ้มค่าสูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปคือ 

1. ควรศึกษาการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ

ผลด าเนินงานกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย                         

เปลี่ยนขอบเขตพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน        

ซึ่งจะท าให้ได้ผลการศึกษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถน าส่วนดีของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

บรรณานุกรม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2561). คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จินตนา มาอ้าย. (2553). ปัญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์. 

ทิพย์นภา ลิมปนานนท์. (2553). การเพ่ิมศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากคม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ทิพวรรณ กุศล. (2554). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารงานท้องถิ่น, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ธนาดุล ชัยธานี. (2553). การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

พัชรินทร์ หามะ. (2554). การปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สมใจ ลักษณะ. (2552). การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน (พิมพ์ครั้งที่ 6) กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สมโชค คงแป้น. (2556). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, แขนง
วิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิทยาการจัดการ,มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 

อภิชาต เทพชา. (2553). การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสารภี 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

อรษา อินเดิม. (2554). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารงานท้องถิ่น, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา. 


