บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทําวิทยานิพนธ์เรื่ อง แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครงโดยเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจํานวน 18 คน และนําข้อมูลที่ได้มาจัดทํา
เป็ นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 322 คน คือ ผูบ้ ริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล และพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่งผูว้ ิจยั นํามาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

สั ญลักษณ์ หรือคําย่ อทีใ่ ช้ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษากําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ดังนี้
X แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้แยกเป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถาม
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้จดั ลําดับการนําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้
1. ขั้นการวางแผน
2. ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน
3. ขั้นการติดตามความก้าวหน้า
4. ขั้นประเมินผล
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ตอนที่
2 บทวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั นําเสนอข้อมูลโดยแจกแจงรายประเด็นตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทีไ่ ด้
1. ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์
1.1 ขั้นการวางแผน
สภาพของการวางแผน การกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะมีคาํ สัง่ กําหนดหน้าที่ชดั เจน และมีการทบทวนคําสัง่ คณะกรรมทั้ง 3 ชุด ทุกปี ผูร้ ับผิดชอบ
โดยตรงคือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการส่ งเสริ มความรู ้
ให้กบั บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ หากมีการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะส่ งบุคลากรเข้าร่ วมเป็ น
ประจํา ก่อนการประชาคมมีการประชุมผูน้ าํ ชุมชนเพื่อหาแนวทาง และแจ้งแนวทางเพื่อเป็ น
ฐานความรู ้แก่ชาวบ้านก่อนจัดทําประชาคม ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะมีการจัดงบประมาณ
ส่ วนหนึ่งเพื่อจัดทําโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน การเสริ มความรู ้เรื่ องแผนให้กบั
ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ส่ วนวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การคัดเลือก การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ตลอดจนถึงการจัดทําออกมาเป็ น
เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นจะปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่
จะทําได้
ปั ญหาของการวางแผน เมื่อถึงกําหนดการประชาคมหมู่บา้ นประชาชนส่ วนใหญ่
ขาดความใส่ ใจ ขาดความรู ้ในเรื่ องของการวางแผน บุคลากรในองค์กรส่ วนใหญ่ยงั ขาดความ
ชํานาญเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนา ผูบ้ ริ หารยังเน้นความคิด เน้น
นโยบายของตนเองและพยายามเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อพวกพ้องเป็ นส่ วนใหญ่
แนวทางพัฒนาของขั้นการวางแผนคือ ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลต้อง
พยายามพ่วงกิจกรรมอื่นไปด้วย มากกว่าการไปประชาคมแผนเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะดึงมวลชนให้
ได้มากที่สุด การจัดทําโครงการจะต้องมีลกั ษณะทีส่ ามารถยืดหยุน่ ได้และที่สาํ คัญต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย การวางแผนที่ดีจะต้องเป็ นการวางแผนในระยะยาว ให้มีการดําเนินการ
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ตามแผนแบบต่อเนื่อง ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าํ ท้องถิ่นต้องมีคุณธรรม และจริ ยธรรมในการบริ หาร
ราชการของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงานภายในหน่วยงาน
นั้น พนักงานที่รับผิดชอบส่ วนใหญ่จะต้องรู ้หน้าที่ของตนเองให้เป็ นอย่างดี ส่ วนพนักงานคนอื่นๆ
ต้องทําบันทึกข้อความเพื่อขอความร่ วมมือด้วย
1.2 ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน
สภาพของการปฏิบตั ิตามแผน การนําเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาเพื่อ
สอดคล้องกับงบประมาณนั้นจะมีการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติในแต่ละปี มีการตั้งงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง มีการคัดเฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและผ่านการวิเคราะห์
พิจารณามา แล้วที่สาํ คัญจะต้องเป็ นโครงการที่สามารถทําได้และสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละ
ปี เท่านั้นโครงการทุกโครงการที่คดั เลือกลงข้อบัญญัติ ต้องสอดคล้องกับแผนกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
ด้วย การวางแผนการดําเนินงานส่ วนใหญ่ จะดูงบประมาณเป็ นหลัก เมื่อมีงบประมาณแล้วถึงจะมี
การวางแผนการดําเนินงานเป็ นครั้งๆ ไป โครงการที่มีความสําคัญและเร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ ของ
แผนก็จะดําเนินการทันทีที่มีงบประมาณ ก่อนดําเนินการทุกครั้งจะมีการประชุมของคณะผูบ้ ริ หาร
และสมาชิกสภาฯ รวมถึงหัวหน้าส่ วนต่างๆขององค์การบริ หารส่ วนตําบล พิจารณาร่ วมกัน
ปั ญหาของการปฏิบตั ิตามแผน งบประมาณที่เข้ามานั้นไม่สมั พันธ์กบั แผนพัฒนา
ที่วางไว้ ในการการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการเบิกจ่าย ไม่ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบพัสดุของท้องถิ่น ขาด
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
แนวทางพัฒนาของการปฏิบตั ิตามแผนคือ ทางเจ้าหน้าที่ตอ้ ง คัดเลือกโครงการ
เสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารเป็ นบันทึกข้อความเสนอลักษณะเป็ นแบบช่องว่างให้เลือกโครงการต่างๆ ว่า
จะทําโครงการไหนบ้างและโครงการไหนก่อนหลัง และเมื่องบประมาณไม่เพียงพอต้องมีการสรร
หางบประมาณจากหน่วยงานอื่นมา ในการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการการจัดซื้อจัดจ้าง
จนถึงการเบิกจ่าย องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุของท้องถิ่น และต้องเผยแพร่ ให้ประชาชน
ทราบเพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
1.3 ขั้นการติดตามความก้าวหน้า
สภาพของการติดตามความก้าวหน้า ในการตรวจสอบหรื อเฝ้ าดูโครงการ
ดําเนินงาน จะมีการมอบหมายจากนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ให้ทางรองนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
รวมถึงผูน้ าํ ชุมชน กรรมการชุมชน มีส่วนร่ วมในการติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลทุกโครงการ

64
ปั ญหาของการติดตามความก้าวหน้า ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ ในการ
ปกป้ องผลประโยชน์ของตนเองและชุมชน ขาดความเอาใจใส่ จากส่ วนภูมิภาคเช่น ให้กาํ นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูแ้ ทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน(อสม.) ทางเจ้าหน้าที่ไม่รายงานผล
การดําเนินงานให้ทางผูบ้ ริ หารทราบ ส่ วนผูบ้ ริ หารก็ขาดการติดตามหรื อไม่ใส่ ใจผลการดําเนินงาน
จากทางเจ้าหน้าที่ และขาดการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบให้เป็ นระยะ
แนวทางพัฒนาของการติดตามความก้าวหน้า ต้องเป็ น การบูรณาการร่ วมกันของ
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในการปกป้ องผลประโยชน์ของหมู่บา้ นโดยการเฝ้ าติดตามโครงการ อย่าง
ใกล้ชิด ต้องมีการประสานกันระหว่างส่ วนท้องถิ่นกับส่ วนภูมิภาคเช่น ให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูแ้ ทน
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน(อสม.) เข้ามาร่ วมในการติดตามความก้าวหน้า ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้ามาติดตาม ตรวจสอบ มีการนัดประชุม และ
ต้องติดตามเป็ นไตรมาส แล้วสรุ ปผล แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการเป็ นรู ปเล่ม และเผยแพร่ ขอ้ มูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การวางแผน จนถึง
การการดําเนินการในแต่ละโครงการโดยต้องมีขา้ ราชการระดับหัวหน้า กําชับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้
รายงานผลเป็ นประจํา แล้วรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทางผูบ้ ริ หารทราบ เพื่อแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบต่อไป
1.4 ขั้นการประเมินผล
สภาพของการประเมินผล มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนขึ้นมาโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนและมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในแต่ละปี
เพื่อความโปร่ งใส และเป็ นไปตามระเบียบในเรื่ องของแผน การติดตามและประเมินผลโครงการ
จะพัฒนาโครงการในลักษณะการพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่มีประโยชน์กบั ประชาชน
ที่เรี ยกว่า การพัฒนาที่ยง่ั ยืน ซึ่งการตรวจสอบ จะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทําให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น
ปั ญหาของการประเมินผลคือ หลังการดําเนินงานเสร็ จสิ้ นทางเจ้าหน้าที่ไม่
ประเมินผลโครงการเสนอผูบ้ ริ หารว่าผลที่ได้รับเป็ นเช่นไร มีขอ้ ผิดพลาดอย่างไร เมื่อมีโครงการที่
ไม่ตรงตามเป้ าหมาย เกิดการผิดพลาดก็จะไม่มีการแก้ไข แต่จะวางแผนเพื่อทําใหม่แทน
แนวทางพัฒนาของการประเมินผลคือ ต้องประเมิน ความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยสถาบันการศึกษาของรัฐ มีการหาสาเหตุ กรณี ผลการประเมินไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ต้องมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
หลังดําเนินการตามโครงการเสร็ จ และต้องมีการทําแบบประเมินโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน
ว่าตรงตามความต้องการของประชาชนหรื อไม่ ต้องการให้มีครั้งต่อไปหรื อไม่ และครั้งต่อไปอยาก
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ให้จดั เพิ่มหรื อว่าลักษณะใด ที่สาํ คัญต้องมีการเตรี ยมแนวทางแก้ไขเตรี ยมรองรับไว้เสมอควบคู่ไป
กับการวางแผนดําเนินงานเพื่อป้ องกันความผิดพลาด
2. ข้ อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่
1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
และพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก จํานวน 322 คน ดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละของคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล และพนักงานองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ข้อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน(คน)
(n=322)

ร้อยละ

157
165

48.8
51.2

96
135
77
14

29.8
41.9
23.9
4.3

0
32
60
230
233

0.00
9.9
18.6
71.4
72.4

35
287

10.9
89.1

1.เพศ

2.อายุ

ชาย
หญิง

20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
อายุ 51 ปี ขึ้นไป
3.ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
ขนาดกลาง
4.ตําแหน่ง
คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ข้อมูลส่ วนบุคคล
5. ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16 ปี ขึ้นไป
6. ขนาด อบต.
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง

จํานวน(คน)
(n=322)

ร้อยละ

154
111
53
4

47.8
34.5
16.5
1.2

89
233

27.6
72.4

จากตารางที่
11 พบว่าคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลและพนักงานองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 51.2 และเป็ นเพศชายร้อย
ละ 48.8 โดยมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.9 รองลงมาคืออายุระหว่าง 20-30 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 29.8 ด้านการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป คิดเป็ น
ร้อยละ 71.4 รองลงมาคือระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 18.6 มีตาํ แหน่งคือพนักงาน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล คิดเป็ นร้อยละ 89.1 และคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล คิดเป็ น
ร้อยละ 10.9 โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ระหว่าง 1-5 ปี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.5 โดยปฏิบตั ิงานในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขนาดกลาง คิดเป็ นร้อยละ 72.4 และองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดเล็ก
คิดเป็ นร้อยละ 27.6
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงาน
ตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
จําแนกเป็ นขั้นตอน
สภาพ ปั ญหาของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
ขั้นวางแผน
ขั้นปฏิบตั ิตามแผน
ขั้นติดตามความก้าวหน้า
ขั้นประเมินผล
รวม

X
(n=322)
4.42
4.41
4.48
4.47
4.44

S.D.
0.21
0.17
0.21
0.22
0.10

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 12 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอนพบว่าทุกขั้นตอนอยูใ่ นระดับมาก โดยขั้นติดตาม
ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.48) รองลงมาคือขั้นประเมินผล ( X = 4.47)
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาของการปฏิบตั ิงาน
ตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
ขั้นวางแผน
สภาพ ปั ญหา ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
X
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก (n=322)
1. มีคาํ สัง่ กําหนดหน้าที่ชดั เจน มีการทบทวนคําสัง่ คณะกรรม
ทั้ง 3 ชุด ทุกปี
4.21
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทําแผนของ อบต. และผูน้ าํ
ชุมชน มีความรู ้ความเข้าใจการทําแผนน้อย
4.44
3. มีการส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั บุคลากรในหน่วยงานให้มี
ความรู ้ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่
4.54
4. มีการจัดงบประมาณส่ วนหนึ่งเพื่อจัดทําโครงการส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
4.34
5. มีการประชุมผูน้ าํ ชุมชนเพื่อหาแนวทางและแจ้งแนวทาง
เพื่อเป็ นฐานความรู ้แก่ชาวบ้านก่อนจัดทําประชาคม
4.54
6. มีการพยายามพ่วงกิจกรรมอื่นไปด้วย มากกว่าการไป
ประชาคมแผนเพียงอย่างเดียว
4.41
7. มีการเสริ มความรู ้เรื่ องแผนให้กบั ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถ
นําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
4.55
8. การจัดทําโครงการในแผน จะมีลกั ษณะทีส่ ามารถยืดหยุน่
ได้
4.35
9. มีการวางแผนในระยะยาว มีการดําเนินการตามแผน
แบบต่อเนื่อง
4.50
10. ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าํ ท้องถิ่น มีคุณธรรม และจริ ยธรรม
ในการบริ หารราชการของท้องถิ่น
4.41
11. มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
(SWOT Analysis) สถานการณ์การพัฒนาของ อบต.
4.31
12. มีการดําเนินโครงการที่มีอยูใ่ นแผนทุกโครงการ
4.37
รวม
4.42

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

0.96

มาก

0.70

มาก

0.76

มากที่สุด

0.81

มาก

0.70

มากที่สุด

0.75

มาก

0.73

มากที่สุด

0.82

มาก

0.74

มากที่สุด

0.78

มาก

0.88
0.79
0.21

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 13 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ขั้นวางแผน ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.42) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ได้แก่มีการเสริ มความรู ้เรื่ องแผนให้กบั ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้ใน
พื้นที่ของตนเอง ( X = 4.55) รองลงมาซึ่งมีขอ้ ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ มีการส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ ( X = 4.54) และมีการ
ประชุมผูน้ าํ ชุมชนเพื่อหาแนวทางและแจ้งแนวทางเพื่อเป็ นฐานความรู ้แก่ชาวบ้านก่อนจัดทํา
ประชาคม( X = 4.54) และมีการวางแผนในระยะยาว มีการดําเนินการตามแผนแบบต่อเนื่อง
( X = 4.50) ตามลําดับ
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงาน
ตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
ขั้นปฏิบตั ิตามแผน
สภาพ ปั ญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม กระบวนการวางแผน
X
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก (n=322)
1. มีการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง 4.41
2. มีการนําโครงการแรกๆ ที่ผา่ นการประชาคมนั้น จะถูกนําไป
ปฏิบตั ิก่อน
4.37
3. โครงการทุกโครงการสอดคล้องกับแผนกับยุทธศาสตร์จงั หวัด 4.43
4. ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ไม่ได้ดาํ เนินงานตามแผน ที่กาํ หนดไว้
4.36
5. การจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการเบิกจ่าย เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
ของท้องถิ่น และเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเพื่อความโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
4.49
6. การวางแผนการดําเนินงานส่ วนใหญ่ จะดูงบประมาณเป็ นหลัก
เมื่อมีงบประมาณแล้วถึงจะมีการวางแผนการดําเนินงานเป็ นครั้งๆ 4.34
7. งบประมาณที่เข้ามานั้นไม่สมั พันธ์กบั แผนพัฒนาที่วางไว้
4.50
8. มีการคัดเฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและผ่านการวิเคราะห์
พิจารณามา แล้วที่สาํ คัญจะต้องเป็ นโครงการที่สามารถทําได้
และสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี เท่านั้น
4.39

ระดับ
ความคิดเห็น
0.78
มาก

S.D.

0.70
0.79
0.71

มาก
มาก
มาก

0.72

มาก

0.69
0.74

มาก
มากที่สุด

0.76

มาก
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ระดับ
สภาพ ปั ญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม กระบวนการวางแผน
X
S.D.
ความคิดเห็น
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก (n=322)
9. โครงการที่มีความสําคัญและเร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ ของ
แผนก็จะดําเนินการทันทีที่มีงบประมาณ
4.50 0.70 มากที่สุด
10. ก่อนดําเนินการทุกครั้งจะมีการประชุมของคณะผูบ้ ริ หาร
และสมาชิกสภาฯ รวมถึงหัวหน้าส่ วนต่างๆของ อบต. พิจารณา
ร่ วมกันด้วยทุกครั้ง
4.23 0.93
มาก
11. มีการสรรหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นมา ในการ
ก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.42 0.77
มาก
12. มีการคัดเฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและผ่านการ
วิเคราะห์ พิจารณามา แล้วที่สาํ คัญจะต้องเป็ นโครงการที่
สามารถทําได้และสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี เท่านั้น
4.46 0.71
มาก
13. การนําแผนไปปฏิบตั ิ คํานึงถึงความเดือดร้อนเร่ งด่วนของ
ชาวบ้านก่อนและต้องมีการพิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ
4.42 0.75
มาก
รวม
4.41 0.17
มาก
จากตารางที่ 14 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ขั้นปฏิบตั ิตาม
แผน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.41) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ซึ่งมีขอ้ ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ งบประมาณที่เข้ามานั้นไม่สมั พันธ์
กับแผนพัฒนาที่วางไว้ ( X = 4.50) และโครงการที่มีความสําคัญและเร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ
ของแผนก็จะดําเนินการทันทีที่มีงบประมาณ ( X = 4.50) รองลงมาคือ การจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการ
เบิกจ่าย เป็ นไปตามระเบียบพัสดุของท้องถิ่น และเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเพื่อความโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ( X = 4.49) และมีการคัดเฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและ
ผ่านการวิเคราะห์ พิจารณามา แล้วที่สาํ คัญจะต้องเป็ นโครงการที่สามารถทําได้และสอดคล้องกับ
งบประมาณในแต่ละปี เท่านั้น ( X = 4.46) ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงาน
ตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
ขั้นติดตามความก้าวหน้า
สภาพ ปั ญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม กระบวนการวางแผน
ระดับ
X
S.D.
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก (n=322)
ความคิดเห็น
1. มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้ามาติดตาม
ตรวจสอบ แล้วสรุ ปผล แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ
4.60 0.63 มากที่สุด
2. มีการบูรณาการร่ วมกันของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ในการ
ปกป้ องผลประโยชน์ของหมู่บา้ นโดยการเฝ้ าติดตามโครงการ
อย่างใกล้ชิด
4.45 0.71
มาก
3.มีการรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการเป็ นรู ปเล่ม 4.53 0.72 มากที่สุด
4. มีการมอบหมายจากนายกฯ ให้ทางรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ
เลขานุการนายกฯ รวมถึงผูน้ าํ ชุมชน กรรมการชุมชน มีส่วนร่ วม
ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต. ทุกโครงการ 4.43 0.77
มาก
5. มีการประชุมเป็ นระยะๆ และเมื่อแล้วเสร็ จมีการดําเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
4.45 0.73
มาก
6. มีการนัดประชุม และติดตามเป็ นไตรมาส ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน
4.46 0.80
มาก
7. มีการประสานกันระหว่างส่ วนท้องถิ่นกับส่ วนภูมิภาคเช่น ให้
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูแ้ ทนชุมชน อสม. เข้ามาร่ วมในการติดตาม
ความก้าวหน้า
4.39 0.79
มาก
8. มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การวางแผน
เลยว่าเขาวางแผนในการดําเนินการในแต่ละโครงการอย่างไร
4.46 0.73
มาก
9. มีขา้ ราชการระดับหัวหน้า กําชับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้รายงาน
ผลเป็ นประจํา
4.49 0.67
มาก
10. มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทางผูบ้ ริ หาร
ทราบ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบ 4.51 0.68 มากที่สุด
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
สภาพ ปั ญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม กระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
11. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อความเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานในแต่ละโครงการ
รวม

ระดับ
X
S.D.
(n=322)
ความคิดเห็น
4.49
4.48

0.71
0.21

มาก
มาก

จากตารางที่
15 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ขั้นติดตาม
ความก้าวหน้าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.48) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้ามา
ติดตาม ตรวจสอบ แล้วสรุ ปผล แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ ( X = 4.60) รองลงมาคือ มีการรายงานผล
การดําเนินงาน เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการเป็ นรู ปเล่ม ( X = 4.53) และมีการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการให้ทางผูบ้ ริ หารทราบ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบ
( X = 4.51) ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงาน
ตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
ขั้นประเมินผล
สภาพ ปั ญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม กระบวนการวางแผน
ระดับ
X
S.D.
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก (n=322)
ความคิดเห็น
1. มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เพื่อความโปร่ งใส และ
เป็ นไปตามระเบียบในเรื่ องของแผน
4.46 0.66
มาก
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขึ้นมา
โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน
4.54 0.64 มากที่สุด
3. มีการติดตามและประเมินผลโครงการ และพัฒนาโครงการใน
ลักษณะการพัฒนาต่อเนื่อง มีประโยชน์กบั ประชาชน ที่เรี ยกว่า
การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
4.44 0.75
มาก
4. มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) หลังดําเนินการตามโครงการเสร็ จ
4.52 0.65 มากที่สุด
5. มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. ทําให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น
4.46 0.75
มาก
6. มีการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน โดย
สถาบันการศึกษาของรัฐ
4.47 0.75
มาก
7. มีการทําแบบประเมินโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน ว่า
ตรงตามความต้องการของประชาชนหรื อไม่ ต้องการให้มีครั้ง
ต่อไปหรื อไม่ และครั้งต่อไปอยากให้จดั เพิ่มหรื อว่าลักษณะใด
4.48 0.72
มาก
8. หากมีโครงการที่ไม่ตรงตามเป้ าหมาย เกิดการผิดพลาดก็จะ
ไม่มีการแก้ไข แต่จะวางแผนทําใหม่
4.43 0.77
มาก
9. มีแนวทางแก้ไขเตรี ยมรองรับไว้เสมอควบคู่ไปกับการ
วางแผนดําเนินงานเพื่อป้ องกันความผิดพลาด
4.45 0.72
มาก
รวม
4.47 0.22
มาก
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จากตารางที่ 16 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ขั้นประเมินผล
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.47) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขึ้นมาโดยเน้น
การมีส่วนร่ วมของประชาชน ( X = 4.54) รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค (SWOT Analysis) หลังดําเนินการตามโครงการเสร็ จ ( X = 4.52) และมีการทําแบบ
ประเมินโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน ว่าตรงตามความต้องการของประชาชนหรื อไม่ ต้องการ
ให้มีครั้งต่อไปหรื อไม่ และครั้งต่อไปอยากให้จดั เพิ่มหรื อว่าลักษณะใด ( X = 4.48) ตามลําดับ

ตอนที่ 2 บทวิเคราะห์
ดังนี้

ผูว้ ิจยั นําเสนอข้อมูลโดยแจกแจงรายประเด็นตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบข้อมูลจากบทวิเคราะห์โดยแจกแจงรายประเด็นตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นทั้ง 4 ขั้นตอน
บทวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
มีการเสริ มความรู ้เรื่ องแผนให้กบั
ในการกําหนดผูร้ ับผิดชอบใน
กระบวนการวาง
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมี ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถนําไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คําสัง่ กําหนดหน้าที่ชดั เจน การ ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และมี
1. ขั้นวางแผน
เป็ นการเขียนโครงการ ทบทวนคําสัง่ คณะกรรมทั้ง 3 ชุด การส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้
เพือ่ ขออนุมตั ิจดั ทําแผน จะทําทุกปี และมีผรู ้ ับผิดชอบ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
โดยตรงคือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
การออกคําสัง่ แต่งตั้ง
ปฏิบตั ิหน้าที่ และมีการประชุม
นโยบายและแผน การส่ งเสริ ม
คณะกรรมการและ
ผูน้ าํ ชุมชนเพื่อหาแนวทางและ
คณะทํางาน รวมถึงการ ความรู ้ให้กบั บุคลากรใน
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานมีการส่ งเสริ มความรู ้ แจ้งแนวทางเพื่อเป็ นฐานความรู ้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แก่ชาวบ้านก่อนจัดทําประชาคม
และมีการวางแผนในระยะยาว มี
คัดเลือก การจัดลําดับ ปฏิบตั ิหน้าที่ และก่อนการ
แนวคิด/ทฤษฎี
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
แนวคิด/ทฤษฎี
ความสําคัญของปั ญหา
ตลอดจนถึงการจัดทํา
ออกมาเป็ นเอกสาร
แผนพัฒนา

บทวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การดําเนินการตามแผน
ประชาคมมีการประชุมผูน้ าํ
ชุมชนเพื่อหาแนวทาง และแจ้ง แบบต่อเนื่อง
แนวทางเพื่อเป็ นฐานความรู ้แก่
ชาวบ้านนําไปปรับใช้ในพื้นที่
ของตนเอง ก่อนจัดทําประชาคม
มีการพยายามพ่วงกิจกรรมอื่นไป
ด้วย การจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะ
เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และมี
ลักษณะที่สามารถยืดหยุน่ ได้และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด การวางแผนที่ดีจะเป็ น
การวางแผนในระยะยาว ให้มีการ
ดําเนินการตามแผนแบบต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ หารควรมีคุณธรรม และ
จริ ยธรรมในการบริ หารราชการ
ของท้องถิ่น พนักงานที่
รับผิดชอบส่ วนใหญ่จะรู ้หน้าที่
ของตนเองเป็ นอย่างดี และจะทํา
บันทึกข้อความเพือ่ ขอความ
ร่ วมมือ
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2. ขั้นปฏิบัติตามแผน การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติใน งบประมาณที่เข้ามานั้นไม่
แต่ละปี มีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ สัมพันธ์กบั แผนพัฒนาที่วางไว้
เป็ นการนําเอกสารที่
ได้มาพิจารณาให้สอด สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง โดยคัด และโครงการที่มีความสําคัญและ
เฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและ เร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ ของ
คลองกับงบประมาณ
และวางแผนดําเนินงาน ผ่านการวิเคราะห์ พิจารณามา แล้ว แผนจะดําเนินการทันทีที่มี
จะต้องเป็ นโครงการที่สามารถทําได้ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละแผนงาน
โครงการ เพือ่ ให้บรรลุ เท่านั้น การวางแผนการดําเนินงาน จนถึงการเบิกจ่าย เป็ นไปตาม
ส่ วนใหญ่ จะดูงบประมาณเป็ นหลัก ระเบียบพัสดุของท้องถิ่น และ
วัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เมื่อมีงบประมาณแล้วถึงจะมีการ เผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเพื่อ
วางแผนการดําเนินงานเป็ นครั้งๆ ความโปร่ งใสและสามารถ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ไป โครงการที่มีความสําคัญและ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมี
และลงมือปฏิบตั ิ
เร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ ของแผน การคัดเฉพาะโครงการที่มี
ก็จะดําเนินการทันทีที่มีงบประมาณ ความสําคัญและผ่านการ
วิเคราะห์
ก่อนดําเนินการทุกครั้งจะมีการ
ประชุมของคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก พิจารณามา แล้วที่สาํ คัญจะต้อง
สภาฯ และหัวหน้าส่ วนต่างๆของ เป็ นโครงการที่สามารถทําได้
และสอดคล้องกับงบประมาณ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล หาก
ในแต่ละปี เท่านั้น
องค์กรมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ก็จะมีการสรรหางบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นมา ในการก่อสร้าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่ วนการ
จัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการเบิกจ่าย จะ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
ของท้องถิ่น มีการเผยแพร่ ให้
ประชาชนทราบเพื่อความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
แนวคิด/ทฤษฎี
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การตรวจสอบหรื อเฝ้ าดูโครงการ มีคณะกรรมการติดตามและ
3. ขั้นการติดตาม
ความก้ าวหน้ า เป็ นการ ดําเนินงาน มีการมอบหมายจาก ประเมินผลแผนเข้ามาติดตาม
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ตรวจสอบ แล้วสรุ ปผล แจ้งให้
วางแผนติดตาม
ความก้าวหน้าว่าเมื่อมี ให้ทางรองนายกองค์การบริ หาร ผูบ้ ริ หารทราบ และมีการรายงาน
การปฏิบตั ิตามแผนแล้ว ส่ วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ ผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้ นสุ ด
โครงการเป็ นรู ปเล่ม และมีการ
จะต้องคอยตรวจสอบ บริ หารส่ วนตําบล ผูน้ าํ ชุมชน
รายงานความก้าวหน้าของ
กรรมการชุมชน มีส่วนร่ วม
หรื อเฝ้ าดูวา่ โครงการ
โครงการให้ทางผูบ้ ริ หารทราบ
ดําเนินการไปถึงไหน ในการติดตามตรวจสอบ การ
เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
แล้วเพียงใด เพื่อรายงาน ดําเนินงานทุกโครงการ มีการ
ความก้าวหน้าของแผน บูรณาการร่ วมกันของประชาชน ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
กับเจ้าหน้าที่ โดยการเฝ้ าติดตาม
และโครงการ
โครงการ อย่างใกล้ชิด มีการ
ประสานกันระหว่างส่ วนท้องถิ่น
กับส่ วนภูมิภาค มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนเข้ามาติดตาม
ตรวจสอบ มีการนัดประชุม และ
ติดตามเป็ นไตรมาส แล้วสรุ ปผล
แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ มีการ
รายงานผลการดําเนินงาน เมื่อ
สิ้ นสุ ดโครงการเป็ นรู ปเล่ม มีการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การวางแผน
จนถึงการการดําเนินการ แล้ว
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้
ประชาชนทราบต่อไป
แนวคิด/ทฤษฎี
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4. ขั้นประเมินผล
เมื่อได้ลงมือปฏิบตั ิตาม
แผนงาน โครงการใดๆ
แล้วผลที่ได้จะต้อง
นําไปประเมินผลอีก
เพื่อที่จะได้ทราบว่าการ
ดําเนินการงานนั้นๆ
บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้ าหมายหรื อไม่ หาก
แผนงานโครงการใด
ประเมินผลออกมาแล้ว
ไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย ก็ตอ้ งนํามาหา
สาเหตุ และแก้ไขปั ญหา
ต่อไป

บทวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลแผนขึ้นมาโดยเน้นการมี ติดตามและประเมินผลแผน
ส่ วนร่ วมของประชาชนและมีการ
ขึ้นมาโดยเน้นการมีส่วนร่ วม
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในแต่ละปี ของประชาชน มีการ
เพื่อความโปร่ งใส การตรวจสอบ จะมี วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก โอกาส อุปสรรค (SWOT
เช่น สตง. ทําให้การดําเนินงานเป็ นไป Analysis) หลังดําเนินการ
อย่างถูกต้องมากขึ้น มีการประเมิน ตามโครงการเสร็ จ และมีการ
ทําแบบประเมินโดยให้
ความพึงพอใจของประชาชน โดย
สถาบันการศึกษาของรัฐ การการหา ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน
สาเหตุ กรณี ผลการประเมินไม่เป็ นไป ว่าตรงตามความต้องการของ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย จะมี ประชาชนหรื อไม่ ต้องการให้
การวิเคราะห์ ดําเนินการตามโครงการ มีครั้งต่อไปหรื อไม่ และครั้ง
เสร็ จ มีการทําแบบประเมินโดยให้ ต่อไปอยากให้จดั เพิ่มหรื อว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน ว่าตรงตาม ลักษณะใด
ความต้องการของประชาชนหรื อไม่
ต้องการให้มีครั้งต่อไปหรื อไม่ และ
ครั้งต่อไปอยากให้จดั เพิ่มหรื อว่า
ลักษณะใด หากมีโครงการที่ไม่ตรง
ตามเป้ าหมาย และมีการผิดพลาดก็จะ
ไม่มีการแก้ไข แต่จะมีการออกแบบ
โครงการ วางแผนทําใหม่ ที่สาํ คัญมี
การเตรี ยมแนวทางแก้ไขเตรี ยมรองรับ
ไว้เสมอควบคู่ไปกับการวางแผน
ดําเนินงานเพื่อป้ องกันความผิดพลาด
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17 เป็ นการเปรี ยบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจาก
แบบสอบถามแยกรายประเด็นตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าผลการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้จะมีความสอดคลองกัน

ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิ านตามกระบวนการวางแผนพัฒนา
ท้ องถิน่ ขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล มีดงั นี้
เนื่องจากองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในแต่ละแห่งนั้น มีลกั ษณะภูมิประเทศ เชื้อชาติ
วัฒนธรรม ไม่เหมือนกัน หลายภาษา หลายฐานะ แต่มาอยูใ่ นพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เดียวกัน บางครั้งการที่จะได้รับความร่ วมมือเหมือนๆกัน จะทําค่อนข้างยาก ทางองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลต้องปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะดังนี้
1. ต้องจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อลงพื้นที่ในการให้ความรู ้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้กบั ประชาชน เช่นอาจมีการส่ งเจ้าหน้าที่ ที่สามารถพูดภาษากับชาวบ้านเข้าไปยังหมู่บา้ น
เป้ าหมายนั้นๆ เพื่อสื่ อสาร ทําความเข้าใจ เสริ มสร้างความรู ้ ให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการหวง
แหนผลประโยชน์ที่เขาพึงจะได้รับ ให้ประชาชนรู ้วา่ เขาเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร รู ้จกั ปกป้ อง
ผลประโยชน์ของตนเอง
2. ต้องนํากิจกรรมอื่นๆ พ่วงเข้าไปด้วยเช่น การรับชําระภาษี การให้บริ การรับแจ้ง
ในเรื่ องของนํ้าประปา เป็ นต้นเพื่อเป็ นการดึงมวลชนให้มากยิง่ ขึ้น
3. การนําแผนไปปฏิบตั ิทางเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีการรายงานสถานะทางการเงิน
งบประมาณให้ทางผูบ้ ริ หารทราบอยูเ่ ป็ นประจํา เพื่อที่ผบู ้ ริ หารจะได้วางแผนการใช้จ่ายและ
ดําเนินการตามโครงการที่กาํ หนดไว้ในข้อบัญญัติ
4. เมื่อมีการนําแผนสู่ การปฏิบตั ิแล้วต้องมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู ้
ความสามารถหรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความตั้งใจในการทํางานเพื่อส่ วนรวม เป็ นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน เข้ามาร่ วมกับทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลในการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลเพื่อความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
5. เมื่อมีการติดตามและประเมินผลแล้วต้องจัดทําสรุ ปผลการติดตามและประเมินผล
รายงานให้ผบู ้ ริ หารและประธานสภาฯ เพื่อโปรดทราบ และเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป
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6. ทางเจ้าหน้าที่ในฐานะผูป้ ฏิบตั ิจะ
ต้องศึกษาระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ทั้งหมดทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ สามารถตอบคําถามได้ทุกคําถาม สามารถแจ้งแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีได้ทุกขั้นตอน
7. ต้อง
จัดประชุมหรื อให้ความรู ้ ทั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูบ้ ริ หาร
ข้าราชการ พนักงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบล กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นทั้งหมด ว่าขั้นตอนของการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็ นมาอย่างไร ต้องมีการให้ความรู ้ให้เข้าใจ และการให้ความรู ้น้ ีกต็ อ้ งมีการ
ทบทวนทุกปี การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น
8. ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีวิสยั ทัศน์เมืองที่ชดั เจน มองภาพเมืองใน
อนาคตให้ได้ แล้วก็จะแยกออกเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ดีจะต้องเป็ นการพัฒนาแบบต่อเนื่อง
โดยเน้นตัวตนที่แท้จริ งของพื้นที่น้ นั ๆ

