บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การปกครองท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่เป็ นพื้นฐานการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีความสําคัญต่อการปกครองและการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชุมชนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาสังคม วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่
และทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน ลําพังเพียงรัฐบาลกลางในฐานะที่ตอ้ งดูแลประชาชนโดยรวม
ทัว่ ประเทศ ย่อมไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรื อแก้ไขปัญหาได้อย่างทัว่ ถึง และตรงตาม
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการเรี ยกร้องของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่
ต้องการมีส่วนร่ วมในการปกครองและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมาอย่างยาวนาน ทําให้รัฐบาลใน
หลายประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรวมศูนย์อาํ นาจจากส่ วนกลาง (Centralization)
มาสู่ การปกครองแบบการกระจายอํานาจ (Decentralization) มากขึ้น เพื่อให้สิทธิแก่ชุมชนในการ
ตัดสิ นใจดําเนินภารกิจของท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 2550, หน้า 11)
การจัดการปกครองท้องถิ่นเป็ นการจัดการปกครองเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทอ้ งถิ่น
ได้มีอิสระในการปกครองตนเอง และส่ งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเองได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทางการเมืองมากขึ้น ตลอดจนมีสิทธิและบทบาทในการดําเนินการปกครองท้องถิ่นอันนําไปสู่
รากฐานและวิถีทางการปกครองตามระบบประชาธิปไตยมากขึ้น ความพยายามในการกระจาย
อํานาจการปกครองบริ หาร เป็ นการเริ่ มไปสู่ การกระจายอํานาจการปกครองจากส่ วนกลางไปสู่
ท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นสามารถมีอาํ นาจในการปกครองตนเองสําหรับประเทศไทยมาตรการหนึ่ง
ที่รัฐให้การปรับปรุ งการปกครองท้องถิ่นหรื อการปกครองตัวเองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยิง่ ขึ้น ทําให้ทุกคนในท้องถิ่นได้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารท้องถิ่นตนเองนําไปสู่ ความ
รับผิดชอบและความหวงแหนต่อสิ ทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับและปกป้ องไว้ (ชูชาติ
กีฬาแปง , 2539, หน้า 16)
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นองค์การที่จดั การปกครองท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่งที่จาํ เป็ น
ต้องมีการวางแผนเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งได้ยดื หลักการกระจายอํานาจการ
ปกครองและให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
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ปกครองตนเอง การปกครองจึงถือได้วา่ เป็ นรากฐานการปกครองในระบบประชาธิปไตย (Basic
Democracy) เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นเป็ นสถาบันการฝึ กสอนทางการเมืองการปกครอง ฝึ กให้
ประชาชนได้เรี ยนรู ้ในการปกครองตนเอง การวางแผนพัฒนา เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นโดยตนเอง ให้ประชาชนรู ้วา่ ตนมีความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการ
ปกครอง การบริ หารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อนั พึงมีต่อท้องถิ่นที่
ตนอาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศกั ดิ์
เที่ยงตรง, 2518, หน้า 6-7) จะเห็นได้วา่ เป้ าหมายการปกครองท้องถิ่นนั้น คือให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเป็ นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครองตนเอง มีส่วนในการดําเนินกิจการของ
ท้องถิ่นด้วยตนเองโดยเข้าไปปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายนิติบญั ญัติขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนในการเรี ยนรู ้ถึงกระบวนการปกครองตนเองอันเป็ นพื้นฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพราะในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอาํ นาจหน้าที่อยูอ่ ย่างอิสระ
พอสมควรในการบริ หารจัดการกิจการต่างๆ ของท้องถิ่น และผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในสภาท้องถิ่นต่างก็เป็ น
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทําหน้าที่ในการบริ หารงานอันเป็ นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นด้านการจัดการศึกษาพัฒนาด้านต่างๆ การส่ งเสริ มอาชีพ เป็ นต้น
จึงเป็ นการให้สิทธิปกครองตนเองแก่ประชาชน ซึ่งจะทําให้ประชาชนสํานึกในความสําคัญของ
ตนเองต่อท้องถิ่นที่มีส่วนในการรับรู ้ถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทํางานและมีส่วนร่ วมในการ
แก้ไขปั ญหาและรับประโยชน์ร่วมกันและประการสําคัญ เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตรงเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพอย่างรวดเร็ ว
ทันเหตุการณ์ (ประยูร อรัญรุ ท, 2542, หน้า 3) ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการวางแผนในการปฏิบตั ิงานขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่จะต้องดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงได้กาํ หนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ถือเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ช่วยให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้
พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจ
ส่ งผลทั้งเชิงสนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่อกัน อีกทั้งเพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลนํามา
ประกอบการตัดสิ นใจเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริ หารของท้องถิ่น
อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
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แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผา่ นมาองค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยส่ วนใหญ่กลับไม่สามารถ
วางแผนพัฒนาตําบลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควรดังที่เราสามารถพบเห็นได้ตลอดว่าวัฒนธรรม
ของการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่ผา่ นๆ มาเป็ นเรื่ องของเจ้าหน้าที่ทางราชการเข้าไปดําเนินการ
ช่วยเหลือหรื ออย่างดีกส็ นับสนุนแก่ชุมชนหรื อไม่กเ็ ป็ นเรื่ องเฉพาะผูน้ าํ เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
หรื อกรรมการบริ หารส่ วนตําบลเป็ นผูด้ าํ เนินการโดยที่ชาวบ้าน กลุ่มองค์กรอื่นๆ ไม่มีส่วนร่ วม
ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแต่อย่างใด (ธีรวรรณ์ เทพรักษ์, 2544, หน้า 5) อีกทั้งองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลได้ประสบปั ญหาและอุปสรรค์ในกระบวนการวางแผนพัฒนาขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหลายประการคือ ปั ญหาด้านงบประมาณ ปัญหาบุคลากรขาดความรู ้และประสบการณ์
ในกระบวนการวางแผน ปั ญหาประชาชนขาดความรู ้เกี่ยวกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล ปัญหาขาด
การมีส่วนร่ วมของประชาชน ปั ญหาขาดความสามัคคี ปัญหาการเล่นพวกในการคัดเลือกบุคลากร
ปัญหาขาดการประสานงานระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลกับประชาชน ปัญหาการ
ขาดเอกภาพในการบริ หารงานและปั ญหาขาดแคลนเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการพัฒนา
(ธีรวรรณ์ เทพรักษ์, 2544, หน้า 132-133)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก มีฐานะเป็ นราชการส่ วนท้องถิ่น โดยจะมี
ความสัมพันธ์กบั จังหวัดและอําเภอในฐานะราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคและกับราชการบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่นอื่น ทั้งในฐานะผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทําในฐานะผูก้ ระทําหรื อผูด้ าํ เนินการก็จะมีหลาย
บทบาทหน้าที่ดว้ ยกัน หน้าที่หนึ่งที่สาํ คัญก็คือ หน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง เพื่อเป็ นการวางแผนการพัฒนาในห้วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการดําเนินการ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกแห่ งในจังหวัดตาก เมื่อมีการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งได้ยดึ ถือตามแนวทางเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอานาจักรไทย พ.ศ. 2540 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ปกครอง โดยผ่านกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แต่ที่ผา่ นมาการจัดทําแผนพัฒนาประจําปี
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลส่ วนใหญ่เป็ นการวางแผนร่ วมกันระหว่างคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
บางส่ วนและพนักงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จากผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานโครงการ
พัฒนาตําบลประจําปี พบว่า ประชาชนในพื้นที่ยงั ประสบปัญหาการเข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชนและ
การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน บุคลากรส่ วนหนึ่งเป็ นบุคลากรต่างท้องถิ่นอาจยังไม่เข้าใจวัฒนธรรม
และชีวิต ความต้องการที่เป็ นแก่นแท้ของชุมชน ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริ ง ประกอบกับที่ผวู ้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผน
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พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จงั หวัดตากพบว่ากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลยังเป็ นความคิดเห็นเฉพาะฝ่ ายบริ หารและสภาบางส่ วนไม่ได้แสวงหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริ ง คณะกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลไม่มีความรู ้ความเข้าใจใน
กระบวนการวางแผนพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลตามการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจําปี 2552 โดยคณะทํางาน (Core Team) การประเมิน
ในด้านบริ หารจัดการพบว่ามีองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก หลายแห่ งยังประสบปัญหา
หลายด้านในขั้นตอนต่างๆ ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
บริ หารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตั้งแต่ การจัดทําแผนพัฒนา
สามปี จนกระทั้งถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ระดับการประเมิน
อยูใ่ นระดับที่ปานกลางถึงตํ่า
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลและมีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการและประสานงานการปฏิบตั ิในการจัดทําแผนพัฒนาประจําปี
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เห็นว่าการศึกษาในเรื่ องนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
วิเคราะห์คน้ หาปั ญหาและศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อันจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้เหมาะสมที่สุด และได้ตดั สิ นใจเลือกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตากเป็ นเขตพื้นที่สาํ หรับการศึกษาวิจยั และสารสนเทศที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้จะเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางในในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาปั ญหาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
3.
เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก

5

ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั เรื่ อง แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านเนื้อหาตาม โดยใช้กรอบ
แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนวางแผนพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบตั ิตาม
แผน การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผล (กองราชการส่ วนตําบล กรมการปกครอง, 2540,
หน้า 1-2)
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านพื้นที่เป้ าหมายที่ตอ้ งการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้คือ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จํานวน 53 แห่ ง ในเขตจังหวัดตาก
ขอบเขตด้ านประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ กระทําเป็ นสองลักษณะคือ การสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
วางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จากนั้น นําผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสร้าง
แบบสอบถามเพื่อสอบยันความคิดและปรากฏการณ์กบั กลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้จึงจําแนกเป็ นสองส่ วนคือ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยโดยแยกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
นักวิชาการ จํานวน 6 คน, ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 6 คน และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่มีประสบการณ์ดา้ นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 6 คน
ประชากรที่ใช้ในการสอบถามในวงกว้าง คือ คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
และพนักงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก จํานวน 1,954 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ กําหนดโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2549, หน้า 50-51) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 322 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. สภาพการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล
2. ปั ญหาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล
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3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. กระบวนการวางแผนพัฒนา หมายถึง กิจกรรม ที่จะต้องทํากันอย่างต่อเนื่อง โดยให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดทั้งภายในและภายนอกองค์การ และบางส่ วนของแผนจะต้อง
มีการทบทวนใหม่ถา้ ผลที่เกิดขึ้นขาดความสมบูรณ์ หรื อไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่คาดไว้ กิจกรรม
นั้นหมายถึงกิจกรรมหลักของกระบวนการวางแผนพัฒนาได้แก่ การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน
การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผล อธิบายได้ดงั นี้
1.1
การวางแผน หมายถึง การเขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั ทําแผน การออกคําสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
คัดเลือก การจัดลําดับ ความสําคัญของปัญหา ตลอดจนถึงการจัดทําออกมาเป็ นเอกสารแผนพัฒนา
1.2
การปฏิบตั ิตามแผน หมายถึง การนําเอกสารที่ได้มาพิจารณาให้สอดคลองกับ
งบประมาณ และวางแผนดําเนินงานในแต่ละแผนงานโครงการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และลงมือปฏิบตั ิ
1.3
การติดตามความก้าวหน้า หมายถึง การวางแผนติดตามความก้าวหน้าว่าเมื่อมี
การปฏิบตั ิตามแผนแล้ว จะต้องคอยตรวจสอบหรื อเฝ้ าดูวา่ โครงการดําเนินการไปถึงไหนแล้ว
เพียงใด เพื่อรายงานความก้าวหน้าของแผน และโครงการ
1.4
การประเมินผล หมายถึง การที่ได้ลงมือปฏิบตั ิตามแผนงาน โครงการใดๆ แล้ว
ผลที่ได้จะต้องนําไปประเมินผลอีกเพื่อที่จะได้ทราบว่าการดําเนินการงานนั้นๆ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายหรื อไม่ หากแผนงานโครงการใดประเมินผลออกมาแล้ว ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย ก็ตอ้ งนํามาหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาต่อไป
2. การปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง ขั้นตอนการวาง
รู ปแบบภาระที่ตอ้ งการในอนาคตขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตามขั้นตอนของกองราชการ
ส่ วนตําบล กรมการปกครอง ได้ให้แนวทางปฏิบตั ิแก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลไว้ ได้แก่
กระบวนการวางแผนพัฒนาประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การติดตาม
ความก้าวหน้า การประเมินผล
3. สภาพการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง ลักษณะ
การปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมทางกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
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4. ปั ญหาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง อุปสรรคหรื อ
ข้อขัดข้องที่ทาํ ให้การปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนา ตามขั้นตอนของกองราชการ
ส่ วนตําบล กรมการปกครอง ได้ให้แนวทางปฏิบตั ิแก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลไว้ ไม่สามารถ
ดําเนินการให้บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ได้
5. แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง
วิธีการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนารู ปแบบการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย
6. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
7. องค์การบริ หารส่ วนตําบล หมายถึง หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดตาก ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537
8. คณะผูบ้ ริ หาร หมายถึง นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล รองนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล และเลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
9. สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
10. พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัว่ ไปขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
11. แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
12. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กาํ หนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่งแสดงถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
13. แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จดั ทําขึ้นสําหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจําทุกปี

8
14. ปี งบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ของปี หนึ่งถึงวันที่ 30
กันยายน ของปี ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถดั ไปนั้นเป็ นชื่อสําหรับปี งบประมาณนั้น

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั จะทําให้ทราบถึงสภาพและปัญหาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก ตลอดจนแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเป็ นข้อมูลแก่ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้ง
ส่ วนกลาง, ส่ วนภูมิภาค, และส่ วนท้องถิ่น ในการพิจารณาเป็ นแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง และนําผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไข การปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก ให้สามารถบริ หารราชการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น

