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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ                  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป โดยกระบวนการ              
มีสวนรวมของ ประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม                
(พ.ศ. 2545 – 2549) 

ผูเขียน              นางสาวปนัดดา   บรรเลง 
ปริญญา               ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ    ผูชวยศาสตราจารยไพรัช        ตระการศิรินนท    
 

บทคัดยอ 

ในการศึกษาวจิัยเร่ือง  “การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  5  ป  โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษามีวัตถุประสงคในการศึกษา   ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมโดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาคมในเขตเทศบาล นครเชียงใหม   ตอการมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา ตาง ๆ ในชุมชนของตนเอง 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการมีสวนรวมของ
ประชาคม 

ผูศึกษาไดกําหนดสมมุติฐานไววา   ประชาคม    มีบทบาทในการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล  
5  ป  โดยกระบวนการมีสวนรวมในระดบัมาก 
 การศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม  คือ  ประธานชุมชน  กรรมการชุมชน 
(หรือผูแทน)  และคณะกรรมการชุมชน  ที่อยูในเขตเทศบาล  จํานวน  140 คน จากชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม  70 ชุมชน  และใชวิ ธีการสัมภาษณนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  
ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล             
ในสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม   จํานวน  10  คน  และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติแบบ     
รอยละ   คาเฉลี่ย (มัชฌิมเลขคณิต) อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลขอมูล   ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดดังนี้  
 แนวทางและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม โดยกระบวนการมี    
สวนรวมของประชาชน เปนแผนพัฒนาเทศบาลที่สงเสริมใหประชาชนสามารถผลักดันโครงการ
ตางๆ ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยเสนอแผนงานและโครงการของชุมชนตอเทศบาลได
โดยตรง ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไวใน
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คูมือปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และเมืองพัทยา  การที่ประชาชนนําเสนอโครงการตางๆ ของแตละชุมชนที่มีสภาพปญหา
ที่แตกตางกัน เปนการสะทอนปญหาที่เสนอใหภาครัฐ ไดรับทราบขอมูลที่จะนําไปสูกระบวนการ
จัดทาํแผน  อยางมีสวนรวม ระหวางประชาชนกับภาครัฐ 

ความคิดเห็นของประชาคมในเทศบาลนครเชียงใหมตอการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
แกไขปญหาตางๆ ในชุมชนของตนเอง พบวาประชาคมควรดําเนินงานโดยยึดหลักการระบบ
ประชาธิปไตย และผลประโยชนสวนรวมมากกวาพวกพอง รวมทั้งควรรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนสวนใหญในชุมชน    ประชาคมควรรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนใน
ชุมชนที่สอดคลองกับความเปนจริง  สามารถผลักดันโครงการตางๆ ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
ประชาคมควรใหความรวมมือกับสวนราชการในดานการพัฒนา เปนตัวแทนของประชาชนที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานราชการ ผลการศึกษาพบวาสมาชิกในชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมบางสวนยังไมเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป โดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  พบวา ประชาชนสวนใหญไมใหความสนใจที่จะแกปญหา
ในชุมชนดวยตัวเอง สวนใหญยังคิดวาเปนหนาที่ของหนวยงานราชการ  และภาครัฐ นอกจากนี้ยังมี
ปญหาเกี่ยวกับขอจํากัดดานงบประมาณและมีการปฏิบัติงานที่ลาชามีสายการบังคับบัญชาที่
ซับซอน ทําใหโครงการที่บรรจุในแผนไมไดรับการดําเนินการอยางแทจริง   
 จากสมมติฐานที่ผูวิจัยไดกําหนดไววา  ประชาคม มีบทบาทในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 5 ป โดยกระบวนการมีสวนรวมในระดับมาก  ซ่ึงผลการศึกษาเปนไปตามสมมติฐาน
ดังกลาวขางตน จึงยอมรับสมมติฐาน  
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ABSTRACT 
 
 The objectives of the study on “The 5-Year Municipality Development Planning by 
Public Participation in Chiang Mai Municipality (B.E.2545-2549 ) ” were as follows: 

1. To find out tendency and formulation processes for Chiang Mai municipal 
development plan through the process of public participation. 

2. To study opinions of the leaders and representative of community in Chiang Mai 
municipal area towards their participation in solving problems occurred in the 
community. 

3. To study problems and obstacles derived from the operation of the leaders and 
representative of community participation process.  

It was stated in the hypothesis of the study that the leaders and representatives of 
community played a vital role in the formulation of the 5-year municipal development plan at 
high level through the process of public participation. 

Data were collected by distributing questionnaires to 140 people from 70 communities in 
Chiang Mai municipality including the leaders of communities, committees, and committee 
members. In addition, the interview of 10 persons – the Mayor of Chiang Mai Municipality, 
Municipal Clerk, Directors of Departments, and Supportive Municipal Development Plan 
Committee of Chiang Mai Municipal office was done in order to complete the data collection. 
Then, the statistics – percentage, and arithmetic mean compiling by SPSS program were applied 
in order to analyze all data. The summary of study results was presented as follows: 

The tendency and the process of formulation for Chiang Mai municipal development plan 
through public participation process were plans encouraged people to strengthen their potential in 
pushing projects to be tangible achieved by proposing plans and projects for communities to the 
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municipality in which the Ministry of the Interior has determined the approach and process for the 
municipal development planning in its work manual titled Planning process for Provincial 
Administrative Organization, Municipal, and Pattaya City.  The proposal of each community 
which based on different problems reflected the existing problems proposed to government sector 
so that it could learn factual information which might lead to the coming formulation plan with 
the real mutual collaboration between civil and government sectors. 

The opinion of Chiang Mai municipal area’s the leaders and representatives of 
community towards participation in problem solving in various prospects within their own 
community was revealed that problem solving should be proceeded under the principle of 
democratic system and more public benefits than their adherents. The community problem 
solving should be opened for public opinion. The community should accept problems and its 
residents’ need which conform with reality and be able to push projects to be implemented. 
Moreover, the community should collaborate with government sector in terms of development 
and be a representative of the residents to investigate government sector operation. The study 
showed that some of community members in Chiang Mai municipality have not yet understood 
their roles and responsibility 

The problems and the obstacles in formulating 5-year plan for Chiang Mai Municipal 
development through public participation process found that great majority of the residents hardly 
pay attention for the community problem solving by themselves. They still expect that the 
problems are for the government sector and its units to solve. Furthermore, there still has been 
limitation of budget, slow operation, and overlapped line of command which caused the planned 
projects were not truly implemented. 

According to the hypothesis stated that the leaders and representatives of community 
played at high level of participation in the formulation of the 5-year Municipal Development Plan 
through public participation process, the result of the study indicated this hypothesis was 
approved. 
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