บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ผูศ้ ึกษาจะได้นาํ เสนอรายละเอียดสรุ ปผลการศึกษา
ตามลําดับ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาปั ญหาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในสองลักษณะ คือ การสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จากนั้นนําผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบยันความคิดและปรากฏการณ์กบั กลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่
อีกครั้งหนึ่ง วิธีดาํ เนินการวิจยั แยกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จํานวน 18 คน โดยแยกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการ จํานวน 6 คน, ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จํานวน 6 คน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ดา้ นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน 6 คน
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ในวงกว้าง โดยใช้แบบ
สอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคําถามปลายปิ ดในรู ปมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และคําถาม
ปลายเปิ ด ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก จํานวน 16 แห่ง
โดยเก็บจากคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล และพนักงานส่ วนตําบล จํานวน 322 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งผูว้ ิจยั กําหนด
หัวข้อคําถามที่ทาํ การศึกษาในลักษณะกว้าง ๆ เป็ นลักษณะคําถามแบบเปิ ดที่ผวู ้ ิจยั ต้องใช้วิธี
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลระดับลึก และแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ดในรู ปมาตรา
ส่ วนประมาณค่า และคําถามปลายเปิ ด โดยที่ผวู ้ ิจยั ดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือโดยการนํา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมาเป็ นกรอบในการจัดทําแบบสอบถาม ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณนํามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์

สรุปผลการวิจยั
การศึกษาเรื่ องแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ผูศ้ ึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาคือ กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน
ขั้นปฏิบตั ิตามแผน ขั้นติดตามความก้าวหน้า และขั้นประเมินผล ได้ขอ้ สรุ ปจากการศึกษา ดังนี้
1.
คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลและพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล ใน
จังหวัดตาก ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ระหว่าง 1-5 ปี มากที่สุด และปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดกลางเป็ นส่ วนใหญ่
2.
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบตั ิตามแผน ขั้น
การติดตามความก้าวหน้า และขั้นประเมินผล จากการศึกษาเรื่ องแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปั ญหา ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
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องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
ขั้นตอนพบว่าทุกขั้นตอนอยูใ่ นระดับมาก โดยขั้นติดตามความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมาคือ
ขั้นประเมินผล และเมื่อพิจารณาเป็ นแต่ละขั้นตอน ปรากฏผลเป็ นดังนี้
2.1 ขั้นวางแผน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงาน
ตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ขั้นวางแผน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับ ได้แก่มีการเสริ มความรู ้เรื่ องแผนให้กบั ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของ
ตนเอง รองลงมาซึ่งมีขอ้ ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ มีการส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน
ให้มีความรู ้ เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ และมีการประชุมผูน้ าํ ชุมชนเพื่อหาแนวทาง
และแจ้งแนวทางเพื่อเป็ นฐานความรู ้แก่ชาวบ้านก่อนจัดทําประชาคม และมีการวางแผนในระยะยาว
มีการดําเนินการตามแผนแบบต่อเนื่อง จะเห็นได้วา่ ในการกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีคาํ สัง่ กําหนดหน้าที่ชดั เจน และมีการทบทวนคําสัง่ คณะกรรมทั้ง 3 ชุด ทุกปี
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงคือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการ
ส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้ เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่
หากมีการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะส่ ง
บุคลากรเข้าร่ วมเป็ นประจํา ก่อนการประชาคมมีการประชุมผูน้ าํ ชุมชนเพื่อหาแนวทาง และแจ้ง
แนวทางเพื่อเป็ นฐานความรู ้แก่ชาวบ้านก่อนจัดทําประชาคม ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการจัด
งบประมาณส่ วนหนึ่งเพื่อจัดทําโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน การเสริ มความรู ้เรื่ อง
แผนให้กบั ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เมื่อถึงกําหนดการประชาคม
หมู่บา้ นทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะมีการพยายามพ่วงกิจกรรมอื่นไปด้วย มากกว่าการไป
ประชาคมแผนเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะดึงมวลชนให้ได้มากที่สุด ส่ วนวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การคัดเลือก การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ตลอดจนถึงการจัดทําออกมา
เป็ นเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นจะปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนให้
มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่งการจัดทําโครงการในแผน จะมีลกั ษณะที่สามารถยืดหยุน่ ได้และที่สาํ คัญ
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย การวางแผนที่ดีควรจะเป็ นการวางแผนในระยะยาว
ให้มีการดําเนินการตามแผนแบบต่อเนื่อง ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าํ ท้องถิ่นควรมีคุณธรรม และ
จริ ยธรรมในการบริ หารราชการของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่ วนการมีส่วนร่ วมของ
พนักงานภายในหน่วยงานนั้น พนักงานที่รับผิดชอบส่ วนใหญ่จะรู ้หน้าที่ของตนเองเป็ นอย่างดี
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ส่ วนพนักงานคนอื่นๆ ก็จะทําบันทึกข้อความเพื่อขอความร่ วมมือซึ่งก็จะได้รับความร่ วมมือเป็ น
อย่างดี
2.2 ขั้นปฏิบตั ิตามแผน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการ
ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
ขั้นปฏิบตั ิตามแผน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ซึ่งมีขอ้ ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ งบประมาณที่เข้ามานั้นไม่สมั พันธ์
กับแผนพัฒนาที่วางไว้ และโครงการที่มีความสําคัญและเร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ ของแผนก็จะ
ดําเนินการทันทีที่มีงบประมาณ รองลงมาคือ การจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการเบิกจ่าย เป็ นไปตาม
ระเบียบพัสดุของท้องถิ่น และเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอน และมีการคัดเฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและผ่านการวิเคราะห์ พิจารณามา แล้วที่
สําคัญจะต้องเป็ นโครงการที่สามารถทําได้และสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี เท่านั้น จะเห็น
ได้วา่ ในการนําเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาเพื่อสอดคล้องกับงบประมาณนั้นจะมีการตั้ง
งบประมาณตามข้อบัญญัติในแต่ละปี มีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง มีการคัด
เฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและผ่านการวิเคราะห์ พิจารณามา แล้วที่สาํ คัญจะต้องเป็ นโครงการ
ที่สามารถทําได้และสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี เท่านั้นโครงการทุกโครงการที่คดั เลือกลง
ข้อบัญญัติ ต้องสอดคล้องกับแผนกับยุทธศาสตร์จงั หวัดด้วย การวางแผนการดําเนินงานส่ วนใหญ่
จะดูงบประมาณเป็ นหลัก เมื่อมีงบประมาณแล้วถึงจะมีการวางแผนการดําเนินงานเป็ นครั้งๆ ไป
โครงการที่มีความสําคัญและเร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ ของแผนก็จะดําเนินการทันทีที่มีงบประมาณ
ส่ วนทางเจ้าหน้าที่กจ็ ะมีการคัดเลือกโครงการเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หาร จะทําเป็ นบันทึกเสนอลักษณะ
เป็ นแบบช่องว่างให้เลือกโครงการต่างๆ ว่าจะทําโครงการไหนบ้างและโครงการไหนก่อนหลัง
ก่อนดําเนินการทุกครั้งจะมีการประชุมของคณะผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาฯ รวมถึงหัวหน้าส่ วน
ต่างๆขององค์การบริ หารส่ วนตําบล พิจารณาร่ วมกัน บางครั้งหากทางองค์การบริ หารส่ วนตําบล มี
งบประมาณไม่เพียงพอก็จะมีการสรรหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นมา ในการก่อสร้างด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ในการการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการเบิกจ่าย จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
ของท้องถิ่น และมีการเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน
2.3 ขั้นการติดตามความก้าวหน้า พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา
ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ใน
จังหวัดตาก ขั้นติดตามความก้าวหน้าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
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เข้ามาติดตาม ตรวจสอบ แล้วสรุ ปผล แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ รองลงมาคือ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการเป็ นรู ปเล่ม และมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทาง
ผูบ้ ริ หารทราบ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบ จะเห็นได้วา่ ในการ
ตรวจสอบหรื อเฝ้ าดูโครงการดําเนินงาน จะมีการมอบหมายจากนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ให้
ทางรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล รวมถึงผูน้ าํ ชุมชน กรรมการชุมชน มีส่วนร่ วมในการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกโครงการ มีการบูรณาการร่ วมกันของประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ในการปกป้ องผลประโยชน์ของหมู่บา้ นโดยการเฝ้ าติดตามโครงการ อย่างใกล้ชิด และมี
การประสานกันระหว่างส่ วนท้องถิ่นกับส่ วนภูมิภาคเช่น ให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูแ้ ทนชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน(อสม.) เข้ามาร่ วมในการติดตามความก้าวหน้ามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้ามาติดตาม ตรวจสอบ มีการนัดประชุม และติดตาม
เป็ นไตรมาส แล้วสรุ ปผล แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ มีการรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้ นสุ ด
โครงการเป็ นรู ปเล่ม และเผยแพร่ ขอ้ มูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การวางแผน จนถึงการการ
ดําเนินการในแต่ละโครงการโดยมีขา้ ราชการระดับหัวหน้า กําชับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้รายงานผล
เป็ นประจํา แล้วรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทางผูบ้ ริ หารทราบ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบต่อไป
2.4 ขั้นประเมินผล พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการ
ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
ขั้นประเมินผล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขึ้นมาโดย
เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
(SWOT Analysis) หลังดําเนินการตามโครงการเสร็ จ และมีการทําแบบประเมินโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วม
โครงการประเมิน ว่าตรงตามความต้องการของประชาชนหรื อไม่ ต้องการให้มีครั้งต่อไปหรื อไม่
และครั้งต่อไปอยากให้จดั เพิ่มหรื อว่าลักษณะใด จะเห็นได้วา่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนขึ้นมาโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนและมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อความโปร่ งใส และเป็ นไปตามระเบียบในเรื่ องของแผน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ จะพัฒนาโครงการในลักษณะการพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่มี
ประโยชน์กบั ประชาชน ที่เรี ยกว่า การพัฒนาที่ยง่ั ยืน ซึ่งการตรวจสอบ จะมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ทําให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบมากขึ้น มีการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาของรัฐ
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การการหาสาเหตุ กรณี ผลการประเมินไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย จะมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) หลังดําเนินการตามโครงการเสร็ จ และมีการทํา
แบบประเมินโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน ว่าตรงตามความต้องการของประชาชนหรื อไม่
ต้องการให้มีครั้งต่อไปหรื อไม่ และครั้งต่อไปอยากให้จดั เพิม่ หรื อว่าลักษณะใด หากมีโครงการที่ไม่
ตรงตามเป้ าหมาย และมีการผิดพลาดก็จะไม่มีการแก้ไข แต่จะมีการออกแบบโครงการ วางแผนทํา
ใหม่ ที่สาํ คัญมีการเตรี ยมแนวทางแก้ไขเตรี ยมรองรับไว้เสมอควบคู่ไปกับการวางแผนดําเนินงาน
เพื่อป้ องกันความผิดพลาด

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่ องแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา คือ การศึกษาตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทั้ง 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบตั ิตามแผน ขั้นการติดตามความก้าวหน้า และขั้นประเมินผล แยกเป็ นประเด็น
จากการศึกษาเพื่ออภิปรายผล ดังต่อไปนี้
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก โดยรวมทุกขั้นตอนอยู่ ในระดับมาก
ดังที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2536, หน้า 94) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการว่าผูบ้ ริ หารจะปฏิบตั ิหน้าที่
บริ หารด้วยวิธีการกระทําเป็ นทีละขั้นตอนที่ต่อเนื่องหมุนเวียนกันไปอย่างเป็ นระเบียบโดยไม่ขาด
ตอนจากกันด้วยวิธีเช่นนี้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การพิจารณาในทรรศนะของระบบก็คือ
ส่ วนต่างๆ ของงานบริ หารที่เกี่ยวเนื่องต่อกันนั้นจะไม่ขาดตอนจากกัน และกองราชการส่ วนตําบล
กรมการปกครอง (2540, หน้า 1-2) ให้ความหมายว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการขั้นหนึ่งใน
การบริ หารงานให้สาํ เร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กาํ หนดไว้ แผนจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ความรู ้ทางวิชาการและประสบการณ์ เพื่อที่จะกําหนดและตัดสิ นใจล่วงหน้าว่าจะดําเนินการอะไร
ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนด
ไว้ ซึ่ง วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2536, หน้า 115) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึงการเชื่อมโยงสภาพ
ปัจจุบนั กับอนาคตโดยการคาดการณ์ล่วงหน้า และกําหนดทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการ
ดําเนินงาน โดยใช้ความรู ้และวิจารณญาณช่วยเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การวางแผน
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การวางแผนระยะสั้นกับการวางแผนระยะยาว การวางแผนระยะสั้นเป็ นการ
เชื่อมโยงสภาพการณ์ปัจจุบนั กับอนาคตอันใกล้ โดยกําหนดทางเลือกที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
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ที่วางไว้ระยะสั้น ส่ วนการวางแผนระยะยาวเป็ นความพยายามในการคาดการณ์ที่ต่อเนื่องโดยการ
เปรี ยบเทียบเป้ าหมายกับการปฏิบตั ิจริ ง ผ่านกระบวนการป้ อนกลับอย่างเป็ นระบบเพื่อลดความ
เสี่ ยงให้นอ้ ยที่สุด และเมื่อพิจารณาตามขั้นตอนได้ดงั ต่อไปนี้
1.
ขั้นวางแผน พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการเสริ มความรู ้เรื่ องแผนให้กบั
ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
เถลิงศักดิ์ สี หะวงศ์ (2548, หน้า 111) ซึ่งศึกษาเรื่ อง การพัฒนาขีดความสามารถของประชาคม
หมู่บา้ นในการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ น กรณี ศึกษา ตําบลนาดี อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่กล่าว
ไว้วา่ ผลการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ นที่ผา่ นมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในหมู่บา้ นที่ผา่ นมา
ขาดความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ น และมีการส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของบุษกร ดวงเพ็ชร (2550, หน้า 67-69) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาและกระบวนการวางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550 - 2552) ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลมีบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการจัดทําแผนพัฒนา แต่กย็ งั ต้องมีการ
จัดอบรมให้บุคลากรเป็ นประจําเพื่อกระตุน้ ให้หน่วยปฏิบตั ิและบุคลากรมีความรู ้ความสามารถและ
มีประสบการณ์มากยิง่ ขึ้น และยังสอดคล้องกับประเด็นที่วา่ มีการวางแผนในระยะยาว มีการ
ดําเนินการตามแผนแบบต่อเนื่อง ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า โครงการต้องมุ่งการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
มากกว่าแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า พื้นที่เป้ าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ และควรคํานึงถึงผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์จากโครงการให้มากที่สุด
2.
ขั้นปฏิบตั ิตามแผน พบว่า งบประมาณที่เข้ามานั้นไม่สมั พันธ์กบั แผนพัฒนาที่วางไว้
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พิชญา ชูเพชร (2549, หน้า 117) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการวางแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดยะลา ที่กล่าวไว้วา่
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีนอ้ ย ไม่เพียงพอในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามภาระหน้าที่ และโครงการที่มีความสําคัญและเร่ งด่วน ที่อยูอ่ นั ดับต้นๆ
ของแผนก็จะดําเนินการทันทีที่มีงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการเบิกจ่าย เป็ นไปตาม
ระเบียบพัสดุของท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอนซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จตุพร ผ่องสุ ข (2550, หน้า 59) ซึ่งศึกษาเรื่ อง การ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกสว่าง อําเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า การจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเฉพาะผลการสอบราคา
ประกวดราคา รวมทั้งข้อมูลด้านการเงินการคลัง ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นตัวชี้วดั ถึงความสุ จริ ตของ
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องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรมีการเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบเป็ นระยะๆ ซึ่งทําให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ และเกิดความเชื่อมัน่ ใจในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
และมีการคัดเฉพาะโครงการที่มีความสําคัญและผ่านการวิเคราะห์ พิจารณามา แล้วที่สาํ คัญจะต้อง
เป็ นโครงการที่สามารถทําได้และสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ สรศักดิ์ วจีสตั ย์ (2547, หน้า 52 ) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตามแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตามแผนและงบประมาณรายรายจ่าย
ประจําปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู ้
ความเข้าใจ นําปั ญหาความต้องการที่แม้จริ งมากําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนอง
ประโยชน์สาธารณะ ตามสภาพความจําเป็ นที่สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลโดยปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ หรื อองค์กรใดๆ ทั้งสิ้ น
3.
ขั้นการติดตามความก้าวหน้า พบว่า มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้ามา
ติดตาม ตรวจสอบ แล้วสรุ ปผล แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ ซึ่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกแห่ งจะต้อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อ 29 คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อให้ผบู ้ ริ หาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี และมีการรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการเป็ นรู ปเล่ม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ บุษกร ดวงเพ็ชร (2550, หน้า 70) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจใน
การจัดทําแผนพัฒนาและกระบวนการวางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550 - 2552) ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลควรจัดทําเอกสารวิชาการคู่มือปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ เผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ และมี
การรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทางผูบ้ ริ หารทราบ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จตุพร ผ่องสุ ข (2550, หน้า 59) ซึ่งศึกษา
เรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกสว่าง อําเภอหนอง
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พอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่าผลการดําเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ควรที่จะสรุ ปเสนอให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานได้อย่างสะดวก
4.
ขั้นประเมินผล พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขึ้นมา
โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้ามาติดตาม
ตรวจสอบ แล้วสรุ ปผล แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ ซึ่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกแห่ งจะต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อให้ผบู ้ ริ หาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี และ มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) หลัง
ดําเนินการตามโครงการเสร็ จ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของบุษกร ดวงเพ็ชร (2550 : หน้า 67) ซึ่ง
ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาและกระบวนการวางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2550 - 2552) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่
กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า มีการนําผลการประเมินผลการพัฒนาในรอบปี ที่ผา่ นมาและข้อมูลที่จดั เก็บ
ได้มาและข้อมูลที่จดั เก็บได้มาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย และยังสอดคล้องกับประเด็นที่วา่ มีการทํา
แบบประเมินโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน ว่าตรงตามความต้องการของประชาชนหรื อไม่
ต้องการให้มีครั้งต่อไปหรื อไม่ และครั้งต่อไปอยากให้จดั เพิ่มหรื อว่าลักษณะใดดังที่กล่าวไว้ใน บท
ที่ 5 ว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรจัดระบบการติดตามประเมินผลควบคู่กบั การจัดทําแผน
พร้อมทั้งกําหนดเกณฑ์การติดตามและประเมินผลและดัชนีช้ ีวดั ผลสําเร็ จของแผนให้ชดั เจนไว้ใน
ขั้นการจัดทําแผนด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
จากการสรุ ปผลการศึกษาและการอภิปรายผล ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ในเรื่ อง การปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะสามารถพัฒนาด้าน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์น้ นั
1.1
จะต้องเป็ นการบูรณาการร่ วมกันระหว่างภาวะผูน้ าํ กับการมีส่วนของประชาชน
ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ ที่ควบคู่ไปกับคุณธรรม และจริ ยธรรมส่ วนเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนคือ
ประชาชนต้องเข้ามาเป็ นคณะกรรมการในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กํากับดูแล ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงการ จนกระทั้งโครงการที่ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้สาํ เร็ จลุล่วงดี
1.2
คณะผูบ้ ริ หารต้องมีวิสยั ทัศน์เมืองให้จดั เจน ก็คือภาพในอนาคตของเมืองให้
ชัดเจน มีการวางแผน เน้นโครงการหรื อความต้องการของประชาชนโดยยึดความต้องการที่ได้
จากการประชาคมชาวบ้าน แล้วแยกออกเป็ นยุทธศาสตร์การบริ หารงาน
1.3
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีวิสยั ทัศน์เมืองที่ชดั เจน มองภาพเมือง
ในอนาคตให้ได้ แล้วก็จะแยกออกเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ดีจะต้องเป็ นการพัฒนาแบบต่อเนื่อง
โดยเน้นตัวตนที่แท้จริ งของพื้นที่น้ นั ๆ
2.
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่ อไป
2.1
ศึกษาหน่วยงานอื่นที่มีการจัดทําระบบการวางแผนที่คล้ายคลึงกันหรื อที่
ใกล้เคียงกัน เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหรื อพัฒนา
2.2
ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์สูงสุ ด

