ชื่อผลงานวิจยั : แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
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บทคัดย่ อ:

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก วิธีดาํ เนินการวิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบ
มีเค้าโครง โดยใช้เก็บข้อมูลกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจํานวน 18 คน และ
นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบยันความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่จาํ นวน
322 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .975
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
ขั้นตอนพบว่าทุกขั้นตอนอยูใ่ นระดับมาก โดยขั้นติดตามความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมาคือ
ขั้นประเมินผล ขั้นวางแผน และขั้นปฏิบตั ิตามแผนตามลําดับ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้มีขอ้ เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลายประการโดยประการสําคัญ
คือต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อลงพื้นที่ให้ความรู ้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นกับประชาชน ต้องนํา
กิจกรรมอื่นๆ พ่วงเข้าไปด้วยเวลาประชาคม ต้องรายงานสถานะทางการเงิน และจัดทําสรุ ปรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผล ให้ทางผูบ้ ริ หารทราบเป็ นประจํา การวางแผนพัฒนาที่ดีจะต้องเป็ นการวางแผนพัฒนา
แบบต่อเนื่องโดยเน้นความเป็ นตัวตนที่แท้จริ งของพื้นที่น้ นั ๆ
คําสํ าคัญ : แนวทางพัฒนา, กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, องค์การบริ หารส่ วนตําบล
บทนํา :

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกแห่ ง เมื่อมีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
แต่ละครั้งได้ยดึ ถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครอง โดยผ่านกระบวนการจัดทําแผน
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ยุทธศาสตร์ แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผา่ นมาองค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยส่ วนใหญ่กลับไม่สามารถวางแผน
พัฒนาตําบลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควรดังที่เราสามารถพบเห็นได้ตลอดว่าวัฒนธรรมของการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลที่ผา่ นๆ มาเป็ นเรื่ องของเจ้าหน้าที่ทางราชการเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือ หรื อเป็ นเรื่ องเฉพาะ
ผูน้ าํ เช่นกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการ บริ หารส่ วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการโดยที่ชาวบ้าน กลุ่มองค์กรอื่นๆ ไม่มี
ส่ วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแต่อย่างใด (ธีรวรรณ์ เทพรักษ์, 2544 :5) ประกอบกับที่ผวู ้ ิจยั ได้
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จงั หวัดตาก พบว่ากระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยังเป็ นความคิดเห็นเฉพาะฝ่ ายบริ หารและสภาบางส่ วนไม่ได้
แสวงหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง คณะกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลขาดความรู ้
ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลตามการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจําปี 2552 โดยคณะทํางาน (Core Team) การประเมินในด้าน
บริ หารจัดการพบว่ามีองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก หลายแห่ งยังประสบปัญหาหลายด้านในขั้นตอน
ต่างๆ ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การบริ หารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดทําแผนพัฒนาสามปี กระทั้งถึงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ระดับการประเมินอยูร่ ะดับที่ปานกลางถึงตํ่า
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาปั ญหาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนวางแผนพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่
การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผล (กองราชการส่ วนตําบลกรมการ
ปกครอง, 2540, หน้า 1-2)
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 53 แห่งในจังหวัด
ตาก
ขอบเขตด้ านประชากร ของวิจยั การศึกษาครั้งนี้ กระทําเป็ นสองลักษณะคือ การสัมภาษณ์ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 18 คน จากนั้นนําผลที่ได้จาก
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การสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบยันความคิดและปรากฏการณ์กบั ประชากรกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
คือคณะผูบ้ ริ หาร และพนักงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก จํานวน 1,954 คน
กรอบความคิดในการวิจยั
สภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้ องถิ่น
1. การวางแผน
2. การปฏิบตั ิตามแผน
3. การติดตามความก้าวหน้า
4. การประเมินผล

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้ องถิน่
1. การวางแผน
2. การปฏิบตั ิตามแผน
3. การติดตามความก้าวหน้า
4. การประเมินผล

ปัญหาการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้ องถิ่น
1. การวางแผน
2. การปฏิบตั ิตามแผน
3. การติดตามความก้าวหน้า
4. การประเมินผล
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยเป็ นการศึกษาในสองลักษณะ คือ ใช้การ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดทําเป็ นแบบสอบถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์คือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน
18 คน และประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามคือ คณะผูบ้ ริ หารและพนักงานองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก จํานวน 1,954 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ คณะผูบ้ ริ หารและพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก จํานวน
322 คน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นและ
ส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสอดคล้องของข้อคําถาม
ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ซึ่งได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.6 – 1.0
การวิจยั เชิงปริ มาณใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นจากการนําข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาเป็ นกรอบในการจัดทํา และส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ความสอดคล้องของข้อคําถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ซึ่งได้ค่า IOC
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อยูร่ ะหว่าง 0.6 – 1.0 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจแก้ไขจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ และ
นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยการประมาณ
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha
Coefficient) (สุ วิมล ติรกานันท์, 2546 :145-146) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ .975
วิธีการเก็บข้ อมูล
ในการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการติดต่อขอเข้าสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 18 คน และในการเก็บแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้ติดต่อประสานงานกับ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยทําหนังสื อขอความอนุเคราะห์ไปยังนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ให้ช่วยประสานกับกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเพื่อแจกจ่ายแบบสอบถามให้ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่
กําหนด ได้ช้ ีแจงวัตถุประสงค์ในการวิจยั ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามและได้กาํ หนดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม รวมทั้งรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนส่ งผูว้ ิจยั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณนํามา
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นขั้นตอนพบว่า
ทุกขั้นตอนอยูใ่ นระดับมาก โดยขั้นติดตามความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมาคือ ขั้นประเมินผล
ขั้นวางแผน และขั้นปฏิบตั ิตามแผนตามลําดับ
2. จากการศึกษาครั้งนี้ได้มีขอ้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลายประการโดยประการสําคัญคือต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อลงพื้นที่ให้ความรู ้
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นกับประชาชน ต้องนํากิจกรรมอื่นๆ พ่วงเข้าไปด้วยเวลาประชาคม ต้องรายงาน
สถานะทางการเงิน และจัดทําสรุ ปรายงานผลการติดตามและประเมินผล ให้ทางผูบ้ ริ หารทราบเป็ นประจํา การ
วางแผนพัฒนาที่ดีจะต้องเป็ นการวางแผนพัฒนาแบบต่อเนื่องโดยเน้นความเป็ นตัวตนที่แท้จริ งของพื้นที่น้ นั ๆ
อภิปรายผล
1. ขั้นวางแผน พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการเสริ มความรู ้เรื่ องแผนให้กบั ชาวบ้าน เพื่อให้
สามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เถลิงศักดิ์ สี หะวงศ์ (2548 :111) ซึ่ง
ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาขีดความสามารถของประชาคมหมู่บา้ นในการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ น กรณี ศึกษา ตําบลนา
ดี อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า ผลการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ นที่ผา่ นมา เกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ของคนในหมู่บา้ นที่ผา่ นมา ขาดความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ น และมีการ

5
ส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของบุษกร ดวงเพ็ชร (2550 :67-69) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาและ
กระบวนการวางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550 - 2552) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีบุคลากรที่มีความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการจัดทําแผนพัฒนา แต่กย็ งั ต้องมีการจัดอบรมให้บุคลากรเป็ นประจําเพื่อกระตุน้ ให้หน่วย
ปฏิบตั ิและบุคลากรมีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์มากยิง่ ขึ้น และยังสอดคล้องกับประเด็นที่วา่ มีการ
วางแผนในระยะยาว มีการดําเนินการตามแผนแบบต่อเนื่อง ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า โครงการต้องมุ่งการ
พัฒนาที่ยง่ั ยืนมากกว่าแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า พื้นที่เป้ าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ และควรคํานึงถึงผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์จากโครงการให้มากที่สุด
2. ขั้นปฏิบตั ิตามแผน พบว่า งบประมาณที่เข้ามานั้นไม่สมั พันธ์กบั แผนพัฒนาที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ พิชญา ชูเพชร (2549 :117) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ปั ญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนา
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดยะลา ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีนอ้ ย ไม่เพียงพอในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนตามภาระหน้าที่ และโครงการ
ที่มีความสําคัญและเร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ ของแผนก็จะดําเนินการทันทีที่มีงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
จนถึงการเบิกจ่าย เป็ นไปตามระเบียบพัสดุของท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเพื่อความโปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จตุพร ผ่องสุ ข (2550 :59) ซึ่งศึกษาเรื่ อง การ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกสว่าง อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่
กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า การจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเฉพาะผลการสอบราคา ประกวดราคา รวมทั้งข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นตัวชี้วดั ถึงความสุ จริ ตของ องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรมีการเปิ ดเผย
ให้ประชาชนทราบเป็ นระยะๆ ซึ่งทําให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และเกิดความเชื่อมัน่ ในการบริ หารงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และมีการคัดเฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและผ่านการวิเคราะห์ พิจารณามา
แล้วที่สาํ คัญจะต้องเป็ นโครงการที่สามารถทําได้และสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี เท่านั้น ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ สรศักดิ์ วจีสตั ย์ (2547 :52) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตามแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่กล่าวไว้ใน
บทที่ 5 ว่า ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตามแผนและงบประมาณรายรายจ่ายประจําปี ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในเขตอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ นําปัญหาความต้องการที่แม้จริ งมากําหนด
เป็ นแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองประโยชน์สาธารณะ ตามสภาพความจําเป็ นที่สอดคล้องกับงบประมาณ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ หรื อองค์กรใดๆ ทั้งสิ้ น
3. ขั้นการติดตามความก้าวหน้า พบว่า มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้ามาติดตาม
ตรวจสอบ แล้วสรุ ปผล แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ ซึ่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกแห่งจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้ (1)
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี และมีการรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการเป็ นรู ปเล่ม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
บุษกร ดวงเพ็ชร (2550 :70) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาและกระบวนการวางแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550 - 2552) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรจัดทําเอกสารวิชาการคู่มือปฏิบตั ิงานด้าน
ต่างๆ เผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ และมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทางผูบ้ ริ หารทราบ เพื่อแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จตุพร ผ่องสุ ข (2550 :59)
ซึ่งศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกสว่าง อําเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่าผลการดําเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ควรที่จะสรุ ปเสนอให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานได้อย่าง
สะดวก
4. ขั้นประเมินผล พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขึ้นมาโดยเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้ามาติดตาม ตรวจสอบ แล้วสรุ ปผล แจ้ง
ให้ผบู ้ ริ หารทราบ ซึ่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกแห่งจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อ
29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ มีการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) หลังดําเนินการตามโครงการเสร็ จ ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน
วิจยั ของบุษกร ดวงเพ็ชร (2550 :67) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาและกระบวนการ
วางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550 - 2552) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า มีการนําผลการประเมินผลการพัฒนาในรอบปี ที่ผา่ นมาและข้อมูลที่จดั เก็บ
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ได้มาและข้อมูลที่จดั เก็บได้มาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย และยังสอดคล้องกับประเด็นที่วา่ มีการทําแบบประเมินโดยให้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน ว่าตรงตามความต้องการของประชาชนหรื อไม่ ต้องการให้มีครั้งต่อไปหรื อไม่ และ
ครั้งต่อไปอยากให้จดั เพิม่ หรื อว่าลักษณะใดดังที่กล่าวไว้ใน บทที่ 5 ว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลควรจัดระบบ
การติดตามประเมินผลควบคู่กบั การจัดทําแผน พร้อมทั้งกําหนดเกณฑ์การติดตามและประเมินผลและดัชนีช้ ี
วัดผลสําเร็ จของแผนให้ชดั เจนไว้ในขั้นการจัดทําแผนด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ในเรื่ อง การปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในจังหวัดตาก พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะสามารถพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างสมบูรณ์น้ นั
1.1 จะต้องเป็ นการบูรณาการร่ วมกันระหว่างภาวะผูน้ าํ กับการมีส่วนของประชาชน
ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ ที่ควบคู่ไปกับคุณธรรม และจริ ยธรรมส่ วนเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนคือ ประชาชน
ต้องเข้ามาเป็ นคณะกรรมการในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กํากับดูแล ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ
จนกระทั้งโครงการที่ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้สาํ เร็ จลุล่วงดี
1.2 คณะผูบ้ ริ หารต้องมีวิสยั ทัศน์เมืองให้จดั เจน ก็คือภาพในอนาคตของเมืองให้ชดั เจน มี
การวางแผน เน้นโครงการหรื อความต้องการของประชาชนโดยยึดความต้องการที่ได้จากการประชาคมชาวบ้าน
แล้วแยกออกเป็ นยุทธศาสตร์การบริ หารงาน
1.3 ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีวิสยั ทัศน์เมืองที่ชดั เจน มองภาพเมืองในอนาคตให้
ได้ แล้วก็จะแยกออกเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ดีจะต้องเป็ นการพัฒนาแบบต่อเนื่องโดยเน้นตัวตนที่แท้จริ ง
ของพื้นที่น้ นั ๆ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่ อไป
2.1 ศึกษาหน่วยงานอื่นที่มีการจัดทําระบบการวางแผนที่คล้ายคลึงกันหรื อที่ใกล้เคียงกัน
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหรื อพัฒนา
2.2 ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์สูงสุ ด
บรรณานุกรม
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