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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ งแนวทางการคัดเลื อกโครงการก่ อสร้ างขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลแม่ ริ ม อ าเภอแม่ ริ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการคัด เลื อกโครงการก่ อสร้ าง และความต้อ งการของประชาชน
เกี่ ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลแม่ริม อาเภอแม่ริม
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ซึ่ งประกอบไปด้ว ยกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 2 กลุ่ ม คื อ คณะกรรมการพัฒ นาแผนและ
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจคัดเลื อกโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลแม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชี ยงใหม่ จานวน 10 คน และส่ วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลแม่ริม อาเภอแม่ริม
จัง หวัด เชี ย งใหม่ จ านวน 375 คน โดยใช้ เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถาม และการสั ม ภาษณ์ เพิ่ ม เติ ม
ที่ผศู ้ ึกษาได้จดั ทาขึ้น
ผลการศึกษาในส่ วนของคณะกรรมการพัฒนาแผน ในภาพรวม พบว่ามีมุมมองเกี่ยวกับการ
การคัดเลื อก และเกณฑ์การคัดเลื อกโครงการก่อสร้ างที่ แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากเทศบาลตาบล
แม่ริม ยังไม่มีหน่ วยงาน หรื อเจ้าภาพหลักในการถ่ ายทอดความรู ้ หรื อความเข้าใจเกี่ ยวกับเกณฑ์การ
คัดเลื อกโครงการให้กบั คณะกรรมการพัฒนาแผนของเทศบาลตาบลแม่ริมให้มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งจากการดาเนิ นงานที่ผ่านมาการ
คัด เลื อ กหรื อ การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาแผนของเทศบาลต าบลแม่ ริ ม นั้ น จะถู ก แต่ ง ตั้ง
โดยนายกเทศมนตรี ตาบลแม่ริม ซึ่ งเป็ นการคัดสรรจากสถานทางสังคมและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งระดับสู ง
ง

ในหน่วยงานเทศบาลเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ คณะกรรมการพัฒนา
แผนส่ วนใหญ่ ไ ด้ให้ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ โครงการพัฒ นา/ปรับปรุ งด้านสาธารณประโยชน์หมวด
โครงการที่ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งให้ เป็ นไปตามการพั ฒ นาด้ า น
สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และจากการศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาแผนได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ ยวกับการคัดเลื อกโครงการก่ อสร้ างของเทศบาลตาบลแม่ริมว่าหากมี ความเป็ นไปได้น่าจะมี การ
นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่ประชาชนจะ
ได้รับรู ้ รับทราบว่าในอนาคตจะมีโครงการก่อสร้ างอะไรเกิ ดขึ้นบ้าง และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการรองรับ หรื อการปรับตัวของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
ผลการศึกษาในส่ วนความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ในภาพโดยรวม
พบว่าประชาชนในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบของเทศบาลตาบลแม่ ริม ส่ วนใหญ่ มี ค วามต้องการ
โครงการก่อสร้างเกี่ ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรางระบายน้ า รองลงมาคือความต้องการ
โครงการที่ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งให้ เป็ นไปตามการพั ฒ นาด้ า น
สาธารณู ปโภค / สาธารณู ปการ ส่ วนข้อเสนอแนะและความต้องการอื่นๆ ของประชาชนคือต้องการ
มีส่วนร่ วมในการคัดเลื อกโครงการร่ วมกับเทศบาลไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ นการจัดทา
ประชาพิจารณ์ เพิ่มเติ ม หรื อส่ งแบบสารวจไปตามหมู่บา้ นที่ อยู่ในพื้ นที่ การก่ อสร้ างโครงการ หรื อ
ได้ รั บ ผลกระทบจากโครงการก่ อ สร้ า ง ซึ่ งโครงการต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นประชาชนจะต้ อ งได้ รั บ
ผลประโยชน์มากที่สุด
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ABSTRACT
The study was conducted to study the Guidelines on construction projects, case studies of
local government district in Mae Rim, Chiang Mai. The objective is to study the selection of
a construction project and the needs of people on the development of infrastructure in the area of
responsibility of the municipal district in Mae Rim, Chiang Mai. This consisted of a sample of
2 groups of the development plan and the related decision-making project selection and construction
of the municipal district in Mae Rim, Chiang Mai of 10 people and the people who live in the
municipality in Mae Rim, Chiang Mai. 375 people using questionnaires and more interviews the
study was prepared.
A study of the development plan as a whole was found to have a view about the selection
process and selection criteria for different projects. That is the result of the Mae Rim district.
No agency A host of knowledge or understanding of the criteria for project selection committee to
develop a plan of Mae Rim district to have a better understanding of recruitment and selection
criteria in the same direction. From the past to elect or appoint a committee to develop a plan of the
Mae Rim district. That will be appointed by the Mae Rim. This is a selection from the social and
who held senior positions in municipal majority. The development plan has largely focused on the
development / improvement of the public interest group. Projects that promote and encourage the
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development in accordance with the development of infrastructure / utilities, and from this study
committee developed a plan to provide feedback about the selection process for the construction of
the municipal district Rim has set. it is possible that there were people to participate in the selection
of the construction project, more than ever. So that people can recognize, acknowledge that the
future will be the construction of what is happening to prepares you for the support or adjustment of
the local population as well.
The results of needs for the public on this project. The overall picture shows that people in
the area of responsibility of the municipal district Rim. Most of the demand for construction
projects on the development of infrastructure in the chute. The second is the need to promote and
encourage the development and improvement of infrastructure in accordance with the development /
renovation of feedback and other needs. Of the people want to be involved in the selection
of projects with municipalities, whether directly or indirectly such as additional public hearing or
send the survey to the villages in the area during construction or be affected by the project.
The project that happens people will have to get the most benefit. That happens people will have to
get the most benefit, the survey to the villages in the area during construction or be affected by
the project. The project that is happens people will have to get the most benefit.
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