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        เอกสารเล่มนี้ เป็นเอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี พ .ศ. 2554 (ติดตามหลังด าเนินการ )  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการ ทราบ
ระดับความคิดเห็นของประชา คมใน การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อต้องการทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมใน
การพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อต้องการทราบผลการด าเนินงานของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  การติดตามและประเมินผลในคร้ังนี้
เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาคม หรือตัวแทนชุมชน  ในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการเปิดเวทีประชาคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2554   เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล เป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     ดังนั้น  ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว ท าให้ทราบความคิดเห็น ทราบผลการ
ด าเนินงาน ความต้องการของประชาคมหรือตัวแทนชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อต้องการทราบการมีส่วนร่วม
ของประชาคมหรือตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่น  และเพื่ อติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานคร้ังต่อไป    ส่งผลให้คนในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี มีความเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการท างานทุกๆ ด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า เอกสารการติ ดตามและประเมินผลเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ และใช้เป็นข้อมูล ของชุมในท้องถิ่น  ที่จะต้อง
ร่วมงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ได้ท าการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้น าเสนอผลการติดตามฯ ต่อ
ผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการติดตามและประเมินผลเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ หรือส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการคร้ังต่อไป 
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บทท่ี  1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มาตรา 78(3) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ  ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น  รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่ว นร่วมของประชาชน   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น   ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการ วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคม  รวมทั้งการจัดท า
บริการสาธารณะ  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทุกระดับ
ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย  หรือรูปแบบอื่น  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็งในทางการเมืองฯ  รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุก
รูปแบบ  ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีพื้นที่  10,885.99  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  6,803,744  ไร่  จ านวนประชากร  1,756,965  คน   เป็นช าย  
871,401  คน   หญิง  885,564  คน (ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น , 2553)  แบ่งการปกครองออกเป็น  26   
อ าเภอ  198  ต าบล  2,331  หมู่บ้าน   389  ชุมชน จ านวนครัวเรือน   502,540   หลัง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
225  แห่ง   ประกอบด้วย   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง    เทศบาลนคร  1  แห่ง  (เทศบาลนครขอนแก่น ) 
เทศบาลเมือง   3   แห่ง  (เทศบาลเมืองเมืองพล, เทศบาลเมืองชุมแพ, เทศบาลเมืองบ้านไผ่)   เทศบาลต าบล  43  แห่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบล   177   แห่ง (แผนพัฒนา 3  ปี  (2553-2555)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดข อนแก่น , 
2552) 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ 
ความรู้  ด้านประชาธิปไตย ซึ่งได้ด าเนินการเปิดเวทีประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็น และเล็งเห็นความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  ตามหลักการกระจายอ านาจซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมที่
ส าคัญ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 ก าหนดให้องค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ  กองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ อบรมสัมมนา
ผู้น าท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น  ตามอ านาจหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
ดังต่อไปนี้ 



 

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

1.  เพื่อต้องการทราบระดับความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพื่อต้องการทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 3.  เพื่อต้องการทราบผลการด าเนินงานของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
             4.  เพือ่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล  
 

 1. ประชากร คือ  ประชาคม หรือตัวแทนชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการเปิดเวทีประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2554 
             2. ขอบเขตพื้นที่  คือ  ประชาคมที่ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น   รวม  26  อ าเภอ 
 3. ระยะเวลา   คือ  ท าการติดตามและประเมินผลโครงการ ระหว่าง เดือน พฤษภาคม –  
มิถุนายน  2555 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

 1.  ได้ทราบผลการด าเนินงาน ความต้องการของประชาคมหรือตัวแทนชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
 2.  ได้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมหรือตัวแทนชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
 3.  ได้ทราบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและมีข้อมูลสารสนเทศ  
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในคร้ังต่อไป  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

   1.  ประชากร  หมายถึง  ประชาคม, หรือตัวแทนชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการเปิดเวทีประชาคมในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2554 
    2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล    
กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษานี้ หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  3. โครงการตามข้อบัญญัติ   หมายถึง  โครงการที่ผ่านคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นพิจารณา  และผ่านสภาท้องถิ่น  ประกาศเป็นข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2554  นี้เท่านั้น 
      4. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรู้สึกนึกคิดของ
ประชากรที่ได้จากแบบสอบถามที่ท าการประเมินผลนี้  
 

 

 

 



 

 

 5.  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  ประชาคมหรือตัวแทนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น บริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเอง 
              6. การพัฒนา หมายถึง การเติบโต ความเจริญ ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น 

 7. ประชาคม  หมายถึง  กลุ่มชนซึง่อยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน 

              8. ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวพบปะของคนหลากหลาย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนที่รู้จักคุ้นเคยเพียงกลุ่ม
เดียว แต่รวมถึงคนแปลกหน้าที่สนใจในประเด็นส่วนรวม (สาธารณะ) ประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน เพื่อ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย สถานที่รวมตัวพบปะเรียกว่า เวทีประชาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

                    การติดตามและประเมินผล โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม ในการพัฒนาท้องถิ่นใน
จังหวัดขอนแก่น ได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ ติดตามและ
ประเมินผลเป็นกรอบแนวคิดในการติดตาม  ดังต่อไปนี้ 
                     1.แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

         2. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

         3. แนวคิดเกี่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

         4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
      5. กรอบแนวคิดในการติดตามฯ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 

              (1)  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
                    ค าว่า “การมีส่วนร่วม”    นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายคน เช่น  
                          ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์ (2527) ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง  การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุม การใช้และกระจายทรัพยากร 
และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม   ตามความจ าเป็นอย่าง
สมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 
                        ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาล
ท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มชนสมาคม 
มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ื อง
รวมกัน 
                         ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528 ) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง การที่
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการใช้ความพยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่างส่วนตน ในกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การ
พัฒนาของชุมชน 
                      ดุษฎี  อายุวัฒน์ และคณะ (2535)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้โอกาสประชาชน
เข้าร่วมในการด าเนินงานต้ังแต่กระบวนการเบื้องต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุด  โดยในการเข้าร่วมอาจจะเข้าร่วมใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือครบวงจรก็ได้  การเข้าร่วมมีทั้งกลุ่มหรือองค์กร   
 
 
 
 
 



 
                      กล่าวโดยสรุปแล้ว  “การมีส่วนร่วม”   ของประชาชนมีความหมายเป็น 2  นัย ด้วยกัน คือ  
(พรชัย  รัศมีแพทย,์ 2540)  
     1.  ความหมายอย่างกว้าง  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมี  ส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายของประเทศ และการบริ หารประเทศ โดยผ่านกระบวนการทางการเมือง  เช่น การเป็น
ผู้บริหารพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     การเป็นรัฐมนตรี การ
เป็นคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นและ    การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย 
     2.  ความหมายอย่างแคบ  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปช่วย
สนับสนุนงานซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยกระท าการภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ
เงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 ดังนั้น   จึงสรุปการมีส่วนร่วม  หมายถึง  กา รเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การ
พัฒนาทั้งในแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการริเร่ิม ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วม
วางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐทุกระดับ  ร่วมติดตามประเมินผลและ
รับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่   

 (2)   ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      ทัศนีย์  ไทยาภิรมย์ (2526) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ร่วมคิด : สภาพปัญหาที่มีอยู่ และสาเหตุปัญหา 
2. ร่วมวางแผน :วิเคราะห์สาเหตุ จัดล าดับความส าคัญของปัญหาพิจารณาทางเลือก 
3. ร่วมด าเนินการ: ด าเนินงานตามโครงการและแผนก าหนดโครงการและแผนงาน  
4. ร่วมติดตามประเมินผล :ประเมินผลความส าเร็จหรือล้มเหลวเป็นระยะๆ และแก้ไข 

     เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง (2527) กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี ้
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

    ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527 ) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เร่ืองให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 8 ประการ คือ 

       1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ 
  2. ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาขององค์การ หรือเพื่อ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือสนองความต้องการขององค์การ 
  3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดหรือแก้ไขและสนองความ

ต้องการขององค์การ 
 
 
 



 
  4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
 7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมควบคุม 

ติดตามประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ท าไว้       ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เ กิดประโยชน์ได้
ตลอดไป 
     อคิน  ระพีพัฒน์ (2527) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 4  ขั้นตอน คือ 

1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วม  ก็คือ   การที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วม
จัดการ ร่วมด าเนินการ และร่วมตัดสินใจในกิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนร่วมติดตามการประเมินผล
งานด้วย 
 (3)  แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

            สมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549)  ได้แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น  3    
ด้านหลัก  คือ  ด้านประชาชน  ด้านการมีส่วนร่วม  และด้านภาครัฐ  โดยการมีส่วนร่วม   มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ  ในการด า เนินการพัฒนา  ช่วยเหลือ  
สนับสนุนท าประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ  หรือกิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  ร่วมด าเนินการ  ร่วมรับ
ผลประโยชน์  และร่วมประเมินผล  เพื่อให้เกิดการยอมรับ  และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่าย   
                   (4)  เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วม    มี    3  ประการ คือ 

            1. ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้  การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัคร
ใจ การถูกบังคับให้เข้าร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
                          2. ต้องมีความเสมอภาค บุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้า ร่วมคนอ่ืน ๆ 

            3.  ต้องมีความสามารถ บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม
นั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพ 
และเสมอภาค แต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อม
เกิดขึน้ไม่ได้  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม     มี   3  ด้าน คือ 
                    1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน  การให้บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่ง  ๆ จะต้องมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
                      2. ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและ
ลักษณะอย่างไร เพื่อที่บุคคลจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
 
 



 
        3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย  การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย  อย่างไรก็

ตาม  โดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดย
พื้นฐานโดยแท้จริงนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมอาจจะไม่สามารถกระท าได้ในทุกประเด็น  ดังนั้นจึงมีแนวทางทั่ว  ๆ 
ไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

    3.1 การตัดสินใจและผลกระทบที่ส าคัญ 
    3.2 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 
    3.3 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 
   3.4 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 
   3.5 ความจ าเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ 

ดังนั้น  การมีส่วนร่วมของบุคคลจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็น
ในการพิจารณา  แต่มีเงื่อนไขพื้นฐานในการมีส่วนร่วมว่าต้องมีอิสรภาพ  ความเสมอภาค  และความสามารถในการ
เข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้  การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย  ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย  และต้องมี
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   การมีส่วนร่วม  เป็นการ
กระจายโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่  โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น  ให้ค าแนะน าปรึกษา  ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ  ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากบุคคล 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 

  ความหมายของการปกครองท้องท้องถิ่น 

        จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้
หลายความหมายซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลักการส าคัญที่คล้ายกัน  ดังนี้   
         อุทัย หิรัญโต (2523 )   ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า   การปกครองที่รัฐบาลมอบ
อ านาจให้ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการ บางอย่าง โดยด าเนินการกันเอง  เพื่อ
บ าบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมา
ทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ  ตามความ
เหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดขึ้น   

     ประหยัด   หงษ์ทองค า (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า  การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Government) เป็น
รูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization)จากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น 
เพื่อวัตถุประสงค์ในอันที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และด าเนินกิจกรรม  
ต่าง ๆ ในการปกครองท้องถิ่นตนเอง  เพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง  
 
 
 
 



 
ชูวงศ์   ฉายะบุตร (2539) อ้างอิงมาจาก Daniel Wit (1967)   การปกครองท้องถิ่น  หมายถึง  การ 

ปกครองที่รัฐบาลกลาง       ให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชน  
ในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด  หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น  ตามหลักการที่ว่า  
ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น  ก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน  ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง  อันเกิดจาก
การกระจายอ านาจของรัฐบาลกลางโดยองค์กรนั้นมิได้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง   แต่มีอ านาจในการตัดสินใจ
และบริหารงานภายในท้องถิ่นของตน 
                     ประทาน   คงฤทธิศึกษากร(2535)  ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่
เป็นผล สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครอง ของรัฐ  และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน้าที่ ปกครอง
ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การน้ีจัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มี อ านาจในการก าหนดนโยบาย
และควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 
                      
   วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2539)  ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็นหลัก  หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อานไม่เพียงพอ  ดังนั้น 
หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  ก็สามารถมีรายได้  มีเงินงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก  
การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน  ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  
  2.เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เนื่องจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ่  ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกัน  การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่
อย่างเดียว  อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็น
ผู้บริหารเท่านั่นจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 
  3. เพื่อความประหยัด  โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกัน  สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างไปด้วย  การจัดต้ังหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น  โดยให้อ านาจหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร  ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น  ท าให้
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล  ที่จะต้องจ่ายให้กับท้อง ถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก  และแม้จะมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างรอบคอบ 
  4. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
แก่ประชาชนจากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ไม่ว่าจะโดย
การสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร  หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 
 



 
 

 ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
         จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัติประสงค์ทางการปกครองของรัฐในอัน
ที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน  โดยยึดหลักกา รกระจายอ านาจปกครอง  และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.  การปกครองท้องถิ่น  คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy) 
เพราะการปกครองท้องถิ่น จะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี
ความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง  การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ  และหวงแหนต่อ
ประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามา  ซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักดิ์  เที่ยงตรง, 2518 : 6-7) โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ   ฝ่ายบริหาร  
การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม  ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไป
บริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้น าใ นท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น  เกิด
ความคุ้นเคยมีความช านิช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง  ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับชาติต่อไป 
  2.  การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self Government) 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ประการหนึ่งก็คือ  การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิด
จากค าสั่งเบื้องบน  การปกครองตนเองคือ  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง   ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
นอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น  โดยอาศัยความร่ วมมือ ร่วมใจจากประชาชนแล้ว  
ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ  เช่น  เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall)  ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกใน
ความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมี ส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค  ปัญหา  และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ของตน (อนันต์  อนันตกูล, 2521) 
         นอกจากนี้  การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจายอ านาจไป
ในระดับ  ต่ าสุด  คือ รากหญ้า  (Grass roots)  ซึ่งเป็นฐานเสริมส าคัญยิ่งของ การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบ   แต่องค์ประกอบส าคัญ
ยิ่งยวดอันหนึ่ง ก็คือการขาดรากฐานในท้องถิ่น 
(ลิขิต  ธีรเวคิน, 2525) 
  3.  การปกครองท้องถิ่น  เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ซึ่งเป็นหลักการส าคั ญของการกระจาย
อ านาจการปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ  ของรัฐบาลเน่ืองจากความจ าเป็นบาง
ประการ ดังนี้ (ชูวงศ์  ฉายะบุตร, 2539) 
        3.1  ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้จาก
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
 
 



 
        3.2  รัฐบาลมิอาจจะด าเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการโครงการใน
ท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน  ย่อมไม่ บังเกิดผลสูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่อยู่
ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด 
       3.3  กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถิ่นนั้น  ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่ น และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม  จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง 
          ดังนั้น   หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว  รัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการทุกอย่าง  และ
ไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่   รวมทั้งจะต้องด าเนินการเฉพาะท้องถิ่นนั้น  ไม่เกี่ยวกัน
กับท้องถิ่นอื่น หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพื่อด าเนินการเองแล้ว  ภาระของรัฐบาลก็จะผ่อนคลายไป  
รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพื่อให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการด าเนินงานยิ่งขึ้น 
    การแบ่งเบาภาระท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเร่ืองที่ส าคัญ หรือกิจการใหญ่ระดับชาติอัน
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่รวมอยู่ส่วนกลางจะลดน้อยลง 
ความคล่องตัวในการด าเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 
  4.  การปกครอ งท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย  และมี
ประสิทธิภาพ  เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์  ทรัพยากร  ประชาชนความต้องการ  
และปัญหาย่อมต่างกันออกไป  ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด  และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนก็ต้องเป็น ผู้รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเร่ืองขออนุมัติ ไปยังส่วนเหนือขึ้นไป  ท้องถิ่นจะบริหารงานให้
เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นนั่นเอง  ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 
  5.  การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต  
ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  การได้รับเลือกตั้ง  การสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน  และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงานใน
ท้องถิ่นอีกด้วย  ในประเทศไทย  ผู้น าทางการเมืองที่มีชื่อเสียง  เช่น  นายทองหยด  จิตตะวีระ  นายสุรินทร์  เทพ
กาญจนา  เป็นต้น  ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็น  นายกเทศมนตรี  หรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อน  จนสามารถประสบ
ความส าเร็จเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ (วิญญู  อังคณารักษ์, 2518) 
  6.  การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งพาตนเอง การ
ปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบท  แบบพึ่งตนเอง  ทั้งทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  และสังคม  การด าเนินงานพัฒนาชนบท  ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง  คือ  การมีส่ วนร่วม
จากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่  ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้น  จะต้องมาจาการริเร่ิมช่วยตนเองของ
ท้องถิ่น  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน  โดยอาศัยโครงสร้างความเป็น  อิสระ  ในการปกครองตนเอง  ซึ่งต้อง
มาจากการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
 
 
 
 



 

 องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น 
          เจียมจิต  เร่งพุฒิพงษ์ ,  2546 (อ้างอิงมาจากอุทัย  หิรัญโต , ม.ป.ป.)  กล่าวว่า  ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย  องค์ประกอบ  8  ประการ  คือ 
  1.  สถานะตามกฎหมาย (Legal   status)  หมายความว่า  หากประเทศใดก าหนดเร่ืองการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่าการปกครอง
ท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายอ่ืน  เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศ
นั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง   
  2.  พื้นที่และระดับ (Area  and  Level)  ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพื้นที่และระดับของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ  เช่น  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  เชื้อชาติ  และความส านึกใน
การปกครองตนเองของประชาชน  จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพื้นที่และระดับของหน่วยการปกครองท้ องถิ่น
ออกเป็น  2  ระดับ  คือ  หน่วยการปกครองขนาดเล็ก  และขนาดใหญ่  ส าหรับขนาดพื้นที่  จากการศึกษาของ
องค์การสหประชาชาติโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรม (UNESCO)  องค์การอนามัยโลก (WHO)  และส านักกิจการสังคม (Bureau Of Social Affair)  ได้ให้
ความเห็นว่า  หน่วยการปกครองที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้  ควรมีประชากร
ประมาณ  50,000  คน  แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาด้วย  เช่น  ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และ
บุคลากร  เป็นต้น 
  3.  การกระจายอ านาจ และหน้าที่  การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 
  4.  องค์การนิติบุคคล  จัดต้ังขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ  มี
ขอบเขตการปกครองพื้นที่แน่นอน  มีอ านาจในการก าห นดนโยบายออกกฎข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายนั้น ๆ  
  5.  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน  เพื่อแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครองของประชาชน  
โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
  6.  อิสระในการปกครองตนเอง  สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต  ้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานทาง
ราชการ 
  7.  มีงบประมาณของตน  มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้  การจัดเก็ บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้
อ านาจในการจัดเก็บ  เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
  8.  การควบคุมดูแลของรัฐ  เมื่อได้รับการจัดต้ังขึ้นแล้ว  ยังคงอยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐ  เพื่อ
ประโยชน์และความมั่นคงของรัฐ และประชาชนโดยส่วนรวม  ซึ่งการมีอิสระเต็มที่นี้เฉพาะอิสระในการด าเนินการ
เท่านั้น  เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอิสระ  รัฐจึงต้องสงวนอ านาจในการควบคุมดูแลอยู่  หาก
พิจารณาองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว  จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีองค์ประกอบ
ครบทั้ง  8  ประการดังกล่าว 
 



 
 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

             ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็นคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พุทธศักราช  

2476  พระราชบัญญัติน้ีมี  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 ว่าด้วยเร่ืองเทศบาล  และส่วนที่  2  ว่าด้วยเร่ืองสภาจังหวัด การ
จัดตั้งสภาจังหวัดในคร้ังแรกนี้ได้ก าหนดให้ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภา
จังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมา ปี พ .ศ.2481รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ .ศ. 
2481  เพื่อแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ  โดยแยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 
2476   ต่อมาในปี พ .ศ.  2498 จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายขึ้นมาใหม่   คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ .ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  
และก าหนดให้สภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภานิติ
บัญญัติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และนอกจากนั้นยั งมีอ านาจหน้าที่สอบถามการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดด้วย  บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือการ
พัฒนาท้องถิ่น   

       ต่อมา พ .ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง บทบาท อ านาจหน้าที่และ
โครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และในปี พ .ศ. 2542 ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งจนถึง
ปัจจุบัน 

 

               โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้คือ 
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ    มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่น  เรียกว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ”

จากทุกอ าเภอรวมกันท าหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เพื่อการออกข้อบัญญัติงบประมาณ   การก าหนด
นโยบาย   การอนุมัติจัดท าแผนพัฒนาการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติของสภา  
ส าหรับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จะมีได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจ านวนประชากร  ตาม
ทะเบียนราษฎร์ปีสุดท้ายที่มีการเลือกตั้ง   คือ  ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน   มีได้  24  คน  มีราษฎรต้ังแต่
ห้าแสนคนไม่เกินหน่ึงล้านคน  มีได้  30  คน  มีราษฎรต้ังแต่หนึ่งล้านคนไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน  มีได้  36  คนมี
ราษฎรต้ังแต่หนึ่งล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคน  มีได้  42 คน  และมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคนขึ้นไป   มีได้  48  
คน  ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540 มาตรา 9 โดยจะอยู่ในวาระคราวละ  
4 ปี 

 
 
 
 
 
 



 
2.  ฝ่ายบริหาร   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ  ประชาชน 

ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2546  (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้วยกัน  ) และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ัง   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ขึ้นเป็น
คณะผู้บริหารส าหรับจ านวนที่จะแต่งตั้งได้น้ันให้ถือจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์  คือ 
จังหวัดใดที่มีสมาชิกยี่สิบสี่คนหรือ  สามสิบคน  แต่งตั้งได ้ 2  คนจังหวัดใดที่มีสมาชิกสามสิบหกคนหรือสี่สิบสอง
คน  แต่งตั้งได้   3  คน  และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสี่สิบแปดคน   แต่งตั้งได้   4  คนตามล าดับ   ซึ่งได้ก าหนดไว้ตาม    
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ.  2540 มาตรา   35  ทั้งนี้  มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล   เพื่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อย   และ
ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       
                                              
 

 
ภาพที่ 1    โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัต ิ(ฝ่ายสภาฯ) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 
 

รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สนิ 

กองการ 
ศึกษาฯ  

กอง
คลัง 

กองแผน 
และงบ 
ประมาณ 

กอง
กิจการ
สภาฯ 

ส านัก
ปลัดฯ  

สมาชิกสภา  อบจ.(42 คน) 

รองประธาน  สภา  อบจ.  

ประธานสภา  อบจ. 

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

กอง
ช่าง 

กองการ 
เจ้าหน้าที ่



 
             อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

        กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกั บอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2542  บทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือ 
  ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด   มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิ จการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ดังต่อไปนี้  
         1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
         2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
   3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   6) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
   7) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8) ทวิ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ ในเขต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า  ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  10) จัดท ากิจกรรมอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   
2542   บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีดังนี ้
  ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี ้                                                                                                                                        
          1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
   2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
   4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
   5) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



    
   6) การจัดการศึกษา 
   7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
   11) การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม 
   12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
   14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อ่ืน หรือจากสหการ 
   16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  และหอจดหมายเหตุ 
   21) การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร 
   22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24) จัดท ากิจกรรมใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ 
อยู่ในเขตและ กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ   หรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า  ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
   25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา  ท้องถิ่น 
   26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น 
   27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี   คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   28) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี    หรือกฎหมายอ่ืนก า หนดให้เป็น
อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ่ ที่ต้องดูแลและพัฒนาท้องถิ่นทั้ง
จังหวัดในทุก ๆ ด้าน  ตามพ ระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ.2542  ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   อันจะท า
ให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
 
 



 

            รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีรายได้จากประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
  1)  หมวดภาษีอากร 
           (1)  ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  ได้แก่ 
        ก.  น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซล และน้ ามันที่คล้ายกับก๊าชปิโตรเลียม  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ 
             ข. อากรยาสูบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ในอัตรา
มวนละสิบสตางค์ 
        ค. ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งองค์ การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ 
        (2)  ท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บ  ได้แก่  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ในส่วนที่เป็นของท้องถิ่น)  
ภาษีสุรา  ภาษีสรรพสามิต  ค่าภาคหลวงแร่  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   
         (3)  รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ทั้งจ านวน  ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
 2)  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
 3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 4)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 5)  พันธบัตรหรือเงินกู้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  
 6)  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร  จัดเก็บได้ในจังหวัดแล้วส่งให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้ 
 7)  เงินอุดหนุน  ซึ่งรัฐบาลต้องจัดสรรให้ในทุกปีงบประมาณ  
 

            รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีรายจ่ายได้แยกเป็นหมวดรายจ่าย   ดังนี ้
  1)  หมวดเงินเดือน 
  2)  หมวดค่าจ้างประจ า 
  3)  หมวดค่าตอบแทน 
  4)  หมวดค่าใช้สอย 
  5)  หมวดค่าวัสดุ 
  6)  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  7)  หมวดเงินอุดหนุน 
  8)  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  9)  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  10)  หมวดรายจ่ายอื่นตามที่มีข้อผูกพัน  หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ 
  



 
  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างใหม่ เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ  มีงบประมาณ  รายได้เป็นของตนเอง  ผู้บริหารมาจากการ
เลือกตั้ง  ข้าราชการที่ปฏิบัติ งานเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการ
ลงทุน  คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนรักษาจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ  มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีสุขภาพอนามัยที่ดี  
มีสังคมที่ดี  รู้จักการมีส่วนร่วมและเสียสละต่อส่วนรวม  ตลอดจนมีจิตส านึกต่อคุณประโยชน์ของประเทศชาติและ
พระมหากษัตริย์  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแนวคิด  เพื่อน าไปเป็นกรอบ
ในกระบวนการวิจัย 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา(Concept of Development) 
 

    ความหมายของการพัฒนา 
 ค าว่า  “พัฒนา”  มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้หลายลักษณะดังนี้ 
 วรรณี   เหล่าสุวรรณ (2536:7) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ในแง่มุมต่างๆ  สรุปได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น  หรือการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งและมีคุณค่าต่อมนุษย์มากขึ้น
กว่าเดิม 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2538:6)  ได้กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายแน่นอน
ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น โดยการก าหนดทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงไว้แน่นอน 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อม มีการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินชีวิต 
 

 ความส าคัญของการพัฒนา 
  ในการพัฒนาประเทศ  สิ่งส าคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ประเทศเจริญก้าวหน้าควรมุ่งเน้นการพัฒนา
ไปที่ชนบท ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาไว้ในหลายลักษณะ ดังนี้ 
 วิรัช  เตียวหงษากุล (2529:6) สรุปได้ว่าการพัฒนาประเทศนั้น ล าพังการปกครองของรัฐเพียงอย่าง
เดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยอ านาจพัฒนาของประชาชนเข้า
มาผสมผสาน 
 อัชญา  เคารพาพงศ์ (2541 : 82) กล่าวถึง ปัจจัยส่วนประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา สรุปได้ดังนี้              
                    1. ผู้น าได้แก่ผู้น าท้องถิ่น ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการในหมู่บ้าน และจากองค์กรภาครัฐ  
มีส่วนให้ชุมชนพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ ชุมชนมีเจตคติที่ดียอมรับสิ่งใหม่และสร้างพลังต่อสู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 
 



 
2. สังคม วัฒนธรรม การได้รับวัฒนธรรมจากสังคมเมืองมาปฏิบัติท าให้ชุมชนเกิดการ 

เปลี่ยนแปลง 
3. สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ชุมชนส่งผลให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์ราคา  

สินค้าเกษตรดี ความเป็นอยู่สะดวกสบาย กว่าเดิม 
4. ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญในอดีตมีผลต่อการพัฒนา ความสามัคคี รักพวกพ้อง  

ช่วยเหลือซึ่งการและกัน 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาประเทศนั้น  จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย  จะต้องมีการพัฒนา
ทั้งความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการด ารงชีวิตมีความคิดริเร่ิมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
 

 การติดตามและประเมินผลคร้ังนี้  เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ โดยติดตามและประเมินผล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3   กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพของประชาคมหรือตัวแทน 
1. เพศ   
2. อายุ   
3. สถานภาพ  
4. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  
5. ได้รับการคัดเลือก  
6. ระดับการศึกษา 
7. รายได้ต่อเดือน   

การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
      1. ความพึงพอใจของประชาคมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
      2. การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

      3. ผลการด าเนินงานของประชาคมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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วิธีด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

   การติดตามและประเมินผลในคร้ังนี้เป็นการติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบระดับความความคิดเห็นของประชาคมใน
การพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อต้องการทรา บระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อต้องการทราบ
ผลการด าเนินงานของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น  และเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  1. ประชากร 
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
             6. การน าเสนอ 
 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นดังนี้  
ประชากร  ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ได้แก่  ประชาคม  หรือตัวแทนที่เข้าร่วมโครงการ

เปิดเวทีประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี พ .ศ. 2554   จ านวน  500  คน 
  กลุ่มตัวอย่าง   ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลคร้ังนี้  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์       จ านวน

ประชากรทั้งหมดเป็นหลัก 100  ให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30%  (อ้างอิงจาก ทิพยา  กิจวิจารณ์  การวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์  (การวิจัยเชิงปริมาณ)  ปี 2551 : หน้า 28) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  156  คน   คิดเป็นร้อยละ 
30 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  ได้โดยอิสระ  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3  ส่วน  ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 

  ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 



 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเปิดเวที
ประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี พ.ศ. 2554  แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิดและปลายเปิด 
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบตามแบบสอบถามที่ก าหนดไว้  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 156  ราย  

เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในส่วนของค าถามปลายเปิด  
จะได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยละเอียด 
   
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

            เกบ็รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  2555              
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะจากแบบสอบถามโดยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้  
  1.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check 
list) วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่(Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2  เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของประชาคมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
โดยแบ่งคะแนนเฉลี่ยเป็น  5  ระดับสเกล ค าถามมี  5  ระดับ ดังนี้   
            ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจประมาณค่า  
5  ระดับ  การวัดเป็นช่วงสเกล ของลิเคิร์ท (Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 
  1    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
         ระดับคะแนน        แปลผล 

  4.51 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ     มากที่สุด 
  3.51 – 4.50       ระดับความพึงพอใจ     มาก 
  2.51 – 3.50      ระดับความพึงพอใจ      ปานกลาง 
  1.51 – 2.50      ระดับความพึงพอใจ      น้อย 
  0.00 – 1.50      ระดับความพึงพอใจ      น้อยที่สุด 
 

การน าเสนอ 
 

   จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถี่ ร้อยละ ในเชิงพรรณนา   
ในบทที่ 4  ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ และแสดงรายละเอียดในประเด็นค าตอบต่าง ๆ ได้จาก
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวม  แสดงอยู่
ในบทที่ 5   รวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงานผู้บริหารและลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชน ผู้สนใจทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี  4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   จากการติดตามและประเมินผลโครงการเปิดเวทีประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 
2554 (หลังด าเนินการ)ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ให้กับประชาคม หรือตัวแทน ที่เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น  500 ราย  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 156  ราย  การติดตามและประเมินผล สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ ดังนี้ 
              1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย  ได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
  n        แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 x      แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.    แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  
 1.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในส่วนที่ 1  ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check list) 
วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่(Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพื้นทีจังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของประชาคมในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ไปทั้งหมด  500  ฉบับ ได้รับคืน 
จ านวน  156  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30 ( โดยใช้เกณฑ์ จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลัก 100  ให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-
30%  อ้างอิงจาก ทิพยา  กิจวิจารณ์  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  (การวิจัยเชิงปริมาณ)     ปี 2551 : หน้า 28) 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนและร้อยละของแบบสอบถาม 
                                                                                                                      (n = 156) 

ท่ี                                                    รายการ จ านวน ร้อยละ 
 (คน)  
1.  เพศ   
          ชาย 138 88.55 
          หญิง 18 11.50 
                                                          รวม 156 100.00 
2.  อายุ   
           21 – 30 ปี 4 2.60 
           31 - 40 ปี 4 2.60 
           41 - 50 ปี 47 30.10 
           51 – 60 ปี 61 39.10 
           61  ปีขึ้นไป 40 25.60 
                                                          รวม 156 100.00 
3.  สถานภาพ   
          โสด  7 4.50 
           สมรส 139 89.10 
           หม้าย 6 3.80 
           หย่าร้าง 2 1.30 
           แยกกันอยู่ 2 1.30 
                                                          รวม 156 100.00 
4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง   
           ก านัน     5 3.20 
           ผู้ใหญ่บ้าน 24 15.40 
           ตัวแทนชุมชน 59 37.80 
           อ่ืนๆ  68 43.60 
                                                          รวม 156 100.00 
   
   
  (n = 156) 



              ท่ี                                               รายการ จ านวน ร้อยละ 
 (คน)  
5.  ได้รับคัดเลือก   
          สมัยแรก  75 48.10 
          สมัยที่ 2  33 21.20 
          สมัยที่ 3 20 12.80 
          4  สมัยขึ้นไป 28 17.90 
                                                          รวม 156 100.00 
6.  ระดับการศึกษา   
          ประถมศึกษา 52 33.30 
          มัธยมศึกษาตอนต้น  33 21.20 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย  43 27.60 
          อนุปริญญา/เทียบเท่า 19 12.20 
          ปริญญาตรี 8 5.10 
          ปริญญาโท 1  0.60 
                                                          รวม 156 100.00 
7.  รายได้ต่อเดือน   
             น้อยกว่า 3,000 บาท 31 19.90 
             ระหว่าง 3,001 – 5,000 บาท 40 25.60 
             ระหว่าง 5,001 – 7,000 บาท 31 19.90 
             ระหว่าง 7,001 – 10,000 บาท 38 24.40 
             มากกว่า 10,001 บาทขึ้นไป 16 10.30 
                                                          รวม 156 100.00 

                        
     จากตารางที่ 1  พบว่า ประชาคมหรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการ 

จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง  156  ราย  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 138  ราย  คิดเป็นร้อยละ  88.50  มีอายุระหว่าง  
51-60  ปี  จ านวน  61  ราย  คิดเป็นร้อยละ  39.10   มีสถานภาพสมรสแล้ว   จ านวน  139  ราย คิดเป็นร้อยละ  89.10   
มีสถานะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ส.อบต.  สท. สารวัตรก านัน อดีตก านัน จ านวน   68  ราย  คิดเป็น 
ร้อยละ  43.60   ได้รับการคัดเลือกสมัยแรก  จ านวน  75  ราย   คิดเป็นร้อยละ  48.10  รองลงมาสมัยที่  2  จ านวน  
33 ราย  คิดเป็นร้อยละ  21.20  มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 52  ราย  คิดเป็นร้อยละ 33.30  และมี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง  3,000 – 5,000  บาท  จ านวน  40  ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.60   
 
 
 
 



 
 ตอนท่ี  2    ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
                  จังหวัดขอนแก่น  ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
                   ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายข้อ 
 
 

 
 ล าดับ 
ที่ 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D 

แปลผล มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย(2) 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

1  ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบประชาธิปไตย 

37.20 43.60 17.90 1.30 0.00 4.17 0.76 
มาก
(5) 

2  ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการประชาธิปไตยให้กับ
คนในชุมชนได้รับทราบ 

23.10 50.60 22.40 3.80 0.00 3.93 0.78 มาก 

3  ท่านมีการศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงานกับชุมชน 

26.30 33.30 37.80 1.90 0.60 3.83 0.87 มาก 

4 ท่านมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เพื่อประโยชน์ของชุมชน และสังคม 

58.30 31.40 9.00 0.60 0.60 4.46 0.74 
มาก
(1) 

5 ท่านได้เข้าถึงส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ขอความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นขอนตนเอง 

31.40 44.90 17.90 4.50 1.30 4.01 0.89 มาก 

6   ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสาร 
การท างานของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น 

27.60 40.40 28.20 2.60 1.30 3.90 0.88 มาก 

7 ท่านได้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น ในการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

42.30 42.60 13.50 0.60 0.60 4.26 0.76 
มาก
(4) 

8 ท่านได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการท างานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 

37.80 50.60 10.90 0.60 0.00 4.26 0.67 
มาก
(3) 

9 ท่านเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน
และหน่วยงานราชการภาครัฐ 

45.50 42.30 12.20 0.00 0.00 4.33 0.69 
มาก
(2) 

10 ท่านให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อชุมชนและประเทศชาติ 

42.90 37.80 15.40 0.60 3.20 4.17 0.94 มาก 

รวม 37.24 41.75 18.52 1.65 0.76 4.13 0.80 มาก 

 
 
 
 
 
 



 
จากตารางที่ 2    พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด 

ขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( x  =  4.13, S.D. 0.80)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ท่านมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เพื่อประโยชน์ของชุมชน และสังคม  มีค่าเฉลี่ย ( x  =  4.46, S.D. 0.74)  รองลงมาคือ ท่านเป็นผู้ที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานราชการภาครัฐ  มีค่าเฉลี่ย( x  =  4.33, S.D. 0.69)  ท่านได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการท างานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มีค่า เฉล่ีย ( x  =  
4.26,S.D. 0.67)  ท่านได้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง มีค่าเฉลี่ย ( x  =  4.26, S.D. 0.76)  และท่านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น ในรูปแบบประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ย( x  =  4.17, S.D. 0.76) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่าน
มีการศึกษาข้อกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงานกับชุมชน  มีค่าเฉลี่ย ( x  

=  3.83, S.D. 0.87)   
 
ตอนท่ี  3   ข้อเสนอแนะ  
 

ตารางที่  3    โครงการที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนามากที่สุด   (เรียงล าดับความส าคัญ 
                     ที่ต้องการพัฒนาจาก  1 – 7  โดย  1 = มากที่สุด, 7 = น้อยที่สุด) 
 

ล าดบั
ที ่

ด้านโครงการ จ านวน(n) ร้อยละ 
เรียงล าดับ 

ความต้องการ 
จาก  1-7 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน,สะพาน) 46 29.50 4 
2 การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์การเกษตร 60 38.50 3 
3 การพัฒนาสังคม (แก้ไขปัญหายาเสพติด/วัยรุ่นมั่วสุม) 34 21.80 7 
4 การส่งเสริม ศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 70 44.90 1 
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ 36 23.10 6 
6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 46 29.50 5 
7 การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 67 42.90 2 

 
 จากตารางที่ 3   พบว่า ประชาคมต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในจังหวัด
ขอนแก่นมากที่สุด   คือ   ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเป็นอันดับแรก   รองลงมา 
คือ การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์การเกษตร  ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน, สะพาน)  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต/ การส่งเสริมอาชีพ   และด้านการพัฒนาสังคม(แก้ไขปัญหายาเสพติด/วัยรุ่นมั่วสุม)  เป็นล าดับสุดท้าย
ที่ต้องการพัฒนา 
 



 

บทท่ี  5 
 

สรุปการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลในคร้ังนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการเปิดเวทีประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2554 (ติดตามหลังด าเนินการ) ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผล ตามล าดับขั้น 
ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
2.  สรุปผลของการติดตามและประเมินผล 
3.  อภิปรายผล 
4.  ข้อเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

1.  เพื่อต้องการทราบระดับความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพื่อต้องการทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น  
              3. เพื่อต้องการทราบผลการด าเนินงานของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น  
              4. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
  

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

  1.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชาคม หรือตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
จ านวน  156  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน  138  ราย  คิดเป็นร้อยละ  88.50  มีอายุระหว่าง  51-60  ปี  จ านวน   
61  ราย  คิดเป็นร้อยละ  39.10   มีสถานภาพสมรสแล้ว   จ านวน  139  ราย คิดเป็นร้อยละ  89.10   มีสถานะเป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ส.อบต.  สท. สารวัตรก านัน อดีตก านัน จ านวน   68  ราย  คิดเป็นร้อยละ  43.60   
ได้รับการคัดเลือกสมัยแรก  จ านวน  75  ราย   คิดเป็นร้อยละ  48.10  รองลงมาสมัยที่  2  จ านวน  33 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  21.20  มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 52  ราย  คิดเป็นร้อยละ 33.30  และมีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง  3,000 – 5,000  บาท  จ านวน  40  ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.60   
 
 
 
 
 
  



 
                    2.  ความคิดเห็นของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น   สรุปได้ว่า    

           ประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น  ความเป็นประชาคมมีหัวใจหลักอยู่ที่ การมีส่วนร่วมจากภาค
ต่างๆ ในชุมชน สามารถดึงให้สมาชิกมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของก ารเสียสละ และมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว ในการ
ช่วยเหลือกัน ค้นหาปัญหาของชุมชนน าไปสู่การแก้ไข มีความเข้าใจ  ความคุ้นเคย ไว้วางใจกัน ถ้าการด าเนินการ
อยู่บนความจริงใจ มุ่งมั่น บริสุทธิ์  ให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายเข้าร่วมคิด ร่วมตัดสินใจบนความเป็นจริง ชุมชนนั้นก็จะ
ประสบผลส าเร็จ  จากแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับหลักอปริหานิยมธรรม 7  

1. สมาชิกร่วมประชุมเป็นนิตย์  
2. สมาชิกหมั่นเร่ิมประชุม และเลิกโดยพร้อมเพรียงกัน 
 3. สมาชิกยอมรับมติที่ประชุมในการแก้ปัญหา  
4. สมาชิกให้การยอมรับ และเคารพผู้อาวุโส  
5. สมาชิกดูแลและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็ก ผู้พิการ และคนชรา 
6. สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  
7. สมาชิกช่วยกันส่งเสริม และท านุบ ารุงศาสนา 
    ความเป็นประชาคม มีอยู่ตามธรรมชาติของชาวบ้านอยู่แล้ว การท างานแบบใหม่ คือ การเข้าไปกระตุ้น

ชาวบ้าน ไปหาสิ่งดีๆ  ที่เขามีอยู่แล้วในชุมชน     
                    3. การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น 

          ประชาคม กับความช่วยเหลือภาคราชการ  ประชาคมได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้ระบบราชการ
ไม่สามารถเอ้ือประโยชน์สุข แก่ชาวบ้านได้ตามเจตนารมย์ ของระบบราชการเพราะว่า ระบบราชการ เป็นระบบที่มี
ขนาดใหญ่การด าเนินการต่างๆ   ติดขัดเพราะศูนย์อ านาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ข้าราชการจึงให้
ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจท าตามนโยบายของผู้บังคับบัญชามากกว่า จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
ท างาน   ดังที่ทราบกันแล้วว่า ภาคราชการน้ัน โดยตัวระบบเองมีข้อจ ากัดหลายประการ ที่ท าให้เกิดความไม่คล่องตัว 
เช่น เร่ืองขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ   
          ประชาคมมีหัวใจหลักอยู่ที่ การมีส่วนร่วมจากภาคต่างๆ ในชุมชน ในการด าเนินงานกิจกรรมของ
ประชาคม เราจะพบว่า ได้มีการใช้เครือข่ายประชาคมในการให้ความช่วยเหลือ จากหลักการของความเป็นประชาคม 
คือ เป็นไปโดยธรรมชาติ ตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ แต่เน้นการสร้างจิตส านึกบนพื้นฐาน ของปัญหาร่วมกัน  
ซึ่งสร้างความรู้สึกร่วม และน าไปสู่การมีส่วนร่วม อย่างพร้อมเพรียงท าให้เกิดหมู่บ้านเครือข่าย ที่สามารถพึ่งตนเอง
ได้ เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ มีการจัดเวทีให้ผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  มีโอกาสพบปะพูดคุยกับครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
นักพัฒนา ทั้งภาครัฐ และเอกชน  รวมทั้งพระสงฆ์ สมาชิก อบต . ที่สนใจ มาร่วมกันท าอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกิด
ประชาคมจากระดับหมู่บ้าน ถึงจังหวัด เพื่อร่วมกันพั ฒนาคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื น ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  และความคิด ร่วมกับการศึกษาดูงาน ตามความต้องการของเครือข่าย  ท าให้
เกิดการเรียนรู้จากของจริง อย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง เกิดการระดมความคิด  ระดมทรัพยากร ทั้งจากภายใน และ
ภายนอกประชาคม เพื่อแก้ปัญหากันอย่างเป็นระบบ  น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งด้านคุณภ าพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความเป็นไท    ได้มีประชาคม ในจังหวัดขอนแก่น  ได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ  
"เราเกิดมา สิ่งส าคัญ คือ การได้ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนมากที่ สุด" กิจกรรมการพัฒนา จะเน้นให้เกิดขึ้นจากความ



ต้องการที่แท้จริง ของชาวบ้าน ไม่มีการบังคับ แต่เน้นการสร้างจิตส านึกบนพื้นฐาน ของปัญหาร่วมกัน  ซึ่งสร้าง
ความรู้สึกร่วม และน าไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียง 
       4. ผลการด าเนินงานของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น 
                      กระบวนการที่เกิดจากการหารือกันท าให้เกิดการเรียนรู้  ความมีเหตุผลจากปัญหาความขัดแย้งต่างๆ   
สะท้อนความเข้มแข็งในความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มีความคิดเห็น    มีทัศนคติไป
ในทางที่ดี และถูกต้องยิ่งขึ้น  จากเดิมอาจจะอยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ดีงาม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง  เมื่อได้ท างาน
เพื่อชุมชน มีการแลกเปลี่ยน มีการวิเคราะห์  ท าให้สามารถสรุปความเห็น ร่วมกันได้ง่ายขึ้น ในแนวทางการพัฒนา
ของตน ซึ่งนอกจากสะท้อนถึงพลังชุมชน  ในระดับรากหญ้าแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วย พลังแห่งการสร้า งสรรค์ ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นแบบพึ่งตนเอง  อันจะน าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในที่สุด
ชุมชนจะมีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการปกป้อง  ฐานทรัพยากรของตน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ปกป้องคุ้มครอ งสิทธิของชุมชน
นั่นเอง เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน  ได้เล็งเห็นความส าคัญ เข้าไปเป็น
ภาคีหนึ่ง ของประชาคมท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สังคมไทยก็จะมีความมั่นคง  
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
อภิปรายผล 
        จากการติดตามและประเมินผลความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นคร้ังนี้  มีประเด็นน ามาอภิปรายผลดังนี้  

        พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ข้อที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสัมพันธภาพกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ   
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้น าท้องถิ่นเป็นตัวแทนภาครัฐ  น านโยบายในการปฏิบัติงานไปสู่ชุมชนซึ่งเป็นบุคคลที่
ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพ นับถือในความรู้ ความสามารถเป็นผู้น าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์กับคนในชุมชนเป็น
อย่างดี สามารถเข้าถึงส่วนราชทั้งภาครัฐและเอกชนมีต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม  สามารถร่วมปฏิบัติงานกับชุมชนมี
ประโยชน์ร่วมกัน แต่ละหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในแต่ละท้องถิ่น  มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพ สร้างความเชื่อถือให้กับคนในชุมชน  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน จะสังเกตได้จากความคิดเห็นของประชาคมในด้าน การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของชุมชน และสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะว่าประชาชนในหมู่บ้านให้ความเคารพ เชื่อถือร่วมมือในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้กับชุมชนมี
ความสามารถ   ได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถได้  ซึ่งตรงกับแนวคิดของสมลักษณา  ไชยเสริฐ 
(2549) พบว่าแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนม ี 3  ด้าน  คือ  ด้านประชาชน ด้านการมีส่วนร่วม  
และด้านภาครัฐ  โดยการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วน
ร่วมในขั้นตอนต่างๆ  ในการด าเนินการพัฒนา  ช่วยเหลือ  สนับสนุนท าประโยชน์ในเร่ืองต่ างๆ  หรือกิจกรรมต่างๆ  
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  ร่วมด าเนินการ  ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมประเมินผล  เพื่อให้เกิดการยอมรับ  
และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่าย   

 



 
 

      ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า   การมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลาย ๆ   ฝ่ายเช่นประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านการที่ประชาคม
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความเจริญเติบโต   มีความเจริญ
ความก้าวหน้า  ความรุ่งเรือง  มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและรับประโยชน์ทุกฝ่าย 

 
ข้อเสนอแนะ   
 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการติดตามและประเมินผล  มีดังนี้ 
      1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1)  จากผลการติดตามฯ  พบว่า  ประชาคมมีการศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงานกับชุมชนมีค่าเฉลี่ยน้อย ดังนั้นประชาคมควรศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
ให้เพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชนด้วย  
  2) จากการติดตามฯ พบว่า การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารการท างานของส่วน
ราชการ และหน่วยงานอ่ืนมีค่าเฉลี่ยน้อย  ในทัศนของผู้ติดตามและประเมินผล ประชาคมควรให้ความส าคัญของ
การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่  เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ เป็น
การสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง หรือจากองค์กรไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านสื่อต่างๆ  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจสร้างความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
อาจใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การกระจายเสียง การแจ้งประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษร  การให้สัมภาษณ์  การ
อบรมสัมมนา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

เจิมศักดิ์   ปิ่นทอง.    2527.    การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท  
               การบริหารการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ  :  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
เจียมจิต  เร่งพุฒิพงษ์.    2546 .    การบริหารงบประมาณถ่ายโอนภาครัฐให้องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดเลย  :  กรณีศึกษาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านแก่งไฮ  ต าบลหนองบัว 
อ าเภอภูเรือง   จังหวัดเลย.    

ชูวงศ์  ฉายะบุตร.    2539.    การปกครองท้องถิ่นไทย.    กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น   
 กรมการปกครอง.   
ดุษฎี  อายุวัฒน์  และคณะ.    2535.    การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในงานวนศาสตร์ชุมชน  :   
              กรณีศึกษาชุมชนห้วยม่วงโครงการวิจัยวนศาสตร์ชุมชน.  คณะมนุษยศาสตร์และ 
              สังคมศาสตร์  :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์.    2527.    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ  :   

ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 
ทวีศักดิ์  นพเกสร.    2542.  โครงการต ารารวมมิตรชุมชนประชาคมท้องถิ่น.   
   ประชาคมต าบลอุบลรัตน์  โรงพยาบาลอุบลรัตน์. 
นิรันดร์  จงวุฒิเวศน์.    2527.    กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ในการพัฒนาชุมชน.  ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข  :  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ปรัชญา  เวสารัชช์.    2545.    การปกครองท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพฯ    
ประทาน  คงฤทธิศึกษากร.    2535.     การปกครองท้องถิ่น.     กรุงเทพฯ  :  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
ประหยัด  หงษ์ทองค า.    การพัฒนาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น .    กรุงเทพฯ  :   
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพาพาส,  ม.ป.ป. 
พรชัย  รัศมีแพทย์.    2540.    หลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพฯ  :   

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  
ไพรัตน์  เตชะรินทร์.    2527.    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ  :   

ส านักงานข้าราชการพลเรือน. 
ยุวัฒน์  วุฒิเมธี.    2534.    หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ  :  
             ไทยอนุเคราะห์. 
ลิขิต  ธีระเวคิน.    2536.    การเมืองการปกครองท้องถิ่น.    กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
 
วิญญู  อังคณารักษ์.    2518.    แนวคิดในการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น.   กรุงเทพฯ  :   

 ส านักนโยบายและแผนมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย. 
สมลักษณา  ไชยเสริฐ.    2549.    การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการ  

ตรวจสอบติดตามการบริหารงานต ารวจนครบาล.  บัณฑิตวิทยาลัย.  



อคิน  ระพีพัฒน์.    2527.    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.    กรุงเทพฯ  :   
ศูนย์การพัฒนานโยบายสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อนันต์   อนันตกูล.    2521.    การปกครองท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อุทัย   หิรัญโต.    2523.    การปกครองท้องถิ่น.    กรุงเทพฯ  :  โอเพียนสโตร์. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.    2547.     คู่มือประกอบการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น.    กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  :  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.    2553.      แผนพัฒนาสาม(ปี 2553-2555) องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น.    กองแผนและงบประมาณ.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 

ประจ าปี พ.ศ.2554(หลังด าเนินการ) 

 

                                                      คณะที่ปรึกษา 

1.  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

2.  นายสุชาติ   โคตรทุม   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

3.  นางสุมาลี   ฐานวิเศษ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

4.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

5.  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

       ประวัติการศึกษา 

1. นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแก่น   กรรมการ 

           -ปริญญาตรี  สาขาการจัดการท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

            -ปริญญาโท  สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 2. นายณัฐพล  แก้วขัน   สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแก่น  กรรมการ 

     -ปริญญาตรี   นิติศาสตร์บัณฑิต                มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

     -ปริญญาโท   นิติศาสตรมหาบัณฑิต          มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3. นายสุรสิทธ์ิ เคนพรม  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.หนองเรือ         กรรมการ 

           - ปริญญาตรี    ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

  4. นายเลื่อน  ศรีสุนนท์    ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน    กรรมการ 

          - ข้าราชการบ านาญ    

5. นายชัยเลิศ  จันทร   ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน     กรรมการ 

             -ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวบึง  ต าบลพังทุย  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

     -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

6. ท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น                    กรรมการ 

7. โยธาธิการและผังเมือง                        กรรมการ 

8. นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                 กรรมการ 

             -ปริญญาโท   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

     ข้าราชการบ านาญ 

     -ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     -ปริญญาตรี  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

     -ปริญญาโท  สาขาสังคมวิทยามหาบัณฑิต(สังคมสงเคราะห)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         10. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

                     ข้าราชการบ านาญ 

                    -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                    -ปริญญาตรี   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ            กรรมการ 

      -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    

        วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

 

 

 



 

 

คณะท างาน 

 

1. นางดวงเนตร   ชาสุวรรณ  นักบริหารงานนโยบายและแผน 7        คณะท างาน 

                 -ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการท่ัวไป)     มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

                 -ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

             2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว        คณะท างาน 

                 -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

             3. นายอภิเดช สุระมณี  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5                 คณะท างาน 

                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการท่ัวไป      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

             4. นางกมลสร สหนาวิน             ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                     คณะท างาน 

                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


