
 

 ง  

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ แนวทางการคดัเลือกโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลแม่ริม อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน นายฉตัรชยั  สุวรรณการียก์ุล 

ปริญญา วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต                                               
(วศิวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ดร.ธวชัชยั  ตนัชยัสวสัด์ิ 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงแนวทางการคดัเลือกโครงการก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณี ศึกษา เทศบาลต าบลแม่ ริม อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการคดัเลือกโครงการก่อสร้าง และความต้องการของประชาชน
เก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่ริม อ าเภอแม่ริม 
จังหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ คณะกรรมการพัฒนาแผนและ                     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจคดัเลือกโครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลแม่ริม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 10 คน และส่วนของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่ริม อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 375 คน โดยใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เพิ่มเติม                  
ท่ีผูศึ้กษาไดจ้ดัท าข้ึน   

ผลการศึกษาในส่วนของคณะกรรมการพฒันาแผน ในภาพรวม พบวา่มีมุมมองเก่ียวกบัการ
การคดัเลือก และเกณฑ์การคดัเลือกโครงการก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากเทศบาลต าบล           
แม่ริม ยงัไม่มีหน่วยงาน หรือเจา้ภาพหลกัในการถ่ายทอดความรู้หรือความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑ์การ
คดัเลือกโครงการให้กบัคณะกรรมการพฒันาแผนของเทศบาลต าบลแม่ริมให้มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการคดัเลือกและเกณฑ์การคดัเลือกไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาการ
คัดเลือกหรือการแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาแผนของเทศบาลต าบลแม่ริมนั้ น จะถูกแต่งตั้ ง                   
โดยนายกเทศมนตรีต าบลแม่ริม ซ่ึงเป็นการคดัสรรจากสถานทางสังคมและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบัสูง
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ในหน่วยงานเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ คณะกรรมการพฒันา
แผนส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับโครงการพฒันา/ปรับปรุงด้านสาธารณประโยชน์หมวด 
โครงการท่ี ส่ งเส ริมและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาปรับปรุงให้ เป็นไปตามการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และจากการศึกษาคร้ังน้ีคณะกรรมการพฒันาแผนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการคดัเลือกโครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลแม่ริมว่าหากมีความเป็นไปได้น่าจะมีการ           
น าประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคดัเลือกโครงการก่อสร้างให้มากข้ึนกวา่เดิม เพื่อท่ีประชาชนจะ
ไดรั้บรู้รับทราบว่าในอนาคตจะมีโครงการก่อสร้างอะไรเกิดข้ึนบา้ง และเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการรองรับ หรือการปรับตวัของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 

ผลการศึกษาในส่วนความตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัโครงการก่อสร้าง ในภาพโดยรวม
พบว่าประชาชนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่ริม ส่วนใหญ่มีความต้องการ
โครงการก่อสร้างเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นรางระบายน ้ า รองลงมาคือความตอ้งการ
โครงการท่ี ส่ งเส ริมและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาปรับปรุงให้ เป็นไปตามการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ ส่วนขอ้เสนอแนะและความตอ้งการอ่ืนๆ ของประชาชนคือตอ้งการ           
มีส่วนร่วมในการคดัเลือกโครงการร่วมกบัเทศบาลไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการจดัท า
ประชาพิจารณ์เพิ่มเติม หรือส่งแบบส ารวจไปตามหมู่บา้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีการก่อสร้างโครงการ หรือ
ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ซ่ึงโครงการต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนประชาชนจะต้องได้รับ
ผลประโยชน์มากท่ีสุด  
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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. 

 


