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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี (2) ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี และ (3) เสนอแนะการแก้ไขปัญหาในการวางแผนพัฒนา

แบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนนทบุรี การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 27 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ระดับการพัฒนาของจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับสูง โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น แต่

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลง การออมต�่าและอัตราส่วนหน้ีต่อรายได้สูง และพบว่าปัญหาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ปัญหาด้านการบริการสาธารณะ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสังคม 

 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมกับการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการ ได้แก่ (1) 7’s (2) การจัด

ท�าแผนยุทธศาสตร์ (3) เครือข่าย (4) การมีส่วนร่วม (5) เทคโนโลยี และ (6) แนวคิดที่ช่วยให้การวางแผน

พัฒนาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสื่อสาร ผู้บริหารท้องถ่ินต้อง

มีวิสัยทัศน์ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 

 3. แนวทางที่ช่วยให้การวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการมีความเหมาะสม ได้แก่ (1) การจัดท�า

กิจกรรม/โครงการที่เกินศักยภาพไว้ล่วงหน้า (2) เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม/โครงการร่วมให้
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ข้อมูล (3) จัดท�าบัญชีกิจกรรม/โครงการเรียงตามล�าดับความส�าคัญของปัญหา (4) สื่อสารท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และ (5) จัดท�าช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการวางแผนพัฒนา

แบบบูรณาการของจังหวัดนนทบุรี และมีคลินิกให้ค�าปรึกษา

ค�าส�าคัญ	:	แผนพัฒนาแบบบูรณาการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัดนนทบุรี	

Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the current situation and problem

of the Local Administrative Organization in Nonthaburi Province; 2) to study the 

administrative factor affecting the planning for integrative development of the Local 

Administrative Organization in Nonthaburi Province; and 3) to offer recommendations 

for problem solving of the planning for integrative development of Local Administrative 

Organization in Nonthaburi Province. The study was qualitative in nature. The needed data 

were acquired from documents and in-depth interviews with 27 key informants.

 The research findings showed that

 1. The development in Nonthaburi was at a high level with an increasing economic 

growth but the average earning of household was decreasing, with low savings and high 

ratio of debt to income. Currently, the Local Administrative Organization in Nonthaburi 

Province had to cope with the public service, economic, environmental and social problems.

 2. The concepts and theories deemed appropriate for planning integrative 

development were 1) Mckinsey 7’s Framework 2) making strategic plans 3) creating network 

4) public participation 5) having state-of-art technology 6) personnel development, effective 

communication and local administrators with visions and good relationship with public 

sector, private sector as well as social groups.

 3. The guidelines that could enhance the planning of integrative development 

were 1) organizing in advance the activities/projects beyond the potentiality of the local 

authority, 2) inviting the agencies related to activities/projects to share the data, 3) making 

a priority list of activities/projects, 4) having a continuous communication informing about 

the direction of the province development, 5) providing the publicity channels for the 

information about the planning of integrative development of Nonthaburi Province as well 

as having a counseling clinic available.

Keywords : Plan for Integrative Development, Local Administrative Organization, Nontaburi 

 Province
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บทน�ำ

	 กระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกได้ส่งผลต่อการบรหิารงานของภาครฐัทัว่โลก	โดยต้อง

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารจัดการเพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาประเทศไป

ในทิศทางที่เหมาะสม	 และท�าให้ประชาชนของประเทศอยู่ดีมีสุขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ทั้งนี้	

ประเทศไทยได้มีการปรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศเพื่อขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 และ

ยั่งยืน	โดยเรียกแนวคิดนี้ว่า	Thailand	4.0	เพื่อน�าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศ

รายได้ปานกลาง	 กับดักความเหลื่อมล�้า	 และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา	 ด้วยการสร้างความ

เข้มแขง็จากภายใน	ขบัเคลือ่นตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงผ่านกลไกประชารฐั	ซ่ึงการพฒันา

ประเทศได้ก�าหนดกลไกในการพฒันาไว้หลายระดับทัง้ในระดับนโยบายทีเ่ป็นวาระแห่งชาติ	(Agenda)	

ระดับกระทรวง/กรม	(Function)	และระดับพื้นที่	(Area)	โดยมอบหมายให้ส่วนราชการในพื้นที่เป็น

ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาประเทศตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานภายใต้ความแตกต่าง	 และ

หลากหลายของพืน้ที	่โดยให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัการพฒันาประเทศ	(สวิุทย์	เมษนิทรย์ี,	2559)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการด�าเนินงานตามกฎหมาย	 ระเบียบ

ข้อบังคับ	 และมติคณะรัฐมนตรี	 นโยบายของรัฐบาล	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 และจังหวัด	

เพื่อช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 (ชูวงศ์	 ฉายะบุตร,	

2539)	 จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญในลักษณะของมหานคร	 และมีวิถีชีวิตแบบชนบท

ผสมผสานกนัไป	โดยเป็นผลมาจากการอพยพย้ายทีอ่ยูข่องประชาชนมาจากทกุภาคของประเทศ	และ

พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม	โดยเฉพาะอ�าเภอเมืองนนทบุรี	อ�าเภอ

ปากเกรด็	อ�าเภอบางใหญ่	และอ�าเภอบางบวัทอง	ซ่ึงมกีารจัดสรรทีดิ่นและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้น	 การพัฒนาจังหวัดจึงมีบริบทที่แตกต่างกันไป	 ตามลักษณะของพื้นที่	 (ส�านักงาน

จังหวัดนนทบุรี,	2560)

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดนนทบรุมีหีน้าทีร่บัผิดชอบในการพฒันาคุณภาพชีวติของ

ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้

อัตลักษณ์ท้องถ่ินและบริบทของชุมชนเป็นหลัก	 ซ่ึงการขับเคลื่อนภารกิจที่รับผิดชอบนั้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวัดนนทบรุจีะต้องมกีารจดัท�าแผนพฒันาสามปีเพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบติั

งานให้เกิดผลส�าเร็จตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม	(ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี,	2560)

	 จากการศึกษาเบื้องต้นได้ค้นพบปัญหาในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดนนทบุรีหลายประการที่เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาขาดความเช่ือมโยงและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด	 ได้แก่	 ปัญหาการก�าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องและ

เช่ือมโยงกันในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเฉพาะการสร้างและปรับปรุงถนนที่ขาดความ
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เช่ือมโยงในช่วงรอยต่อระหว่างพื้นที่	 การก�าจัดขยะที่สร้างมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้างเคียง	 นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดท�าพัฒนาท้องถิ่นที่ขาดความเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนา

จังหวดั	จึงท�าให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่สามารถใช้งบประมาณของจังหวัดเข้าไปช่วยสนับสนนุโครงการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้	ดังนั้น	การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา

ในทกุระดับได้นัน้	จะช่วยให้เกิดการบรหิารแบบบูรณาการในลกัษณะยดึพืน้ที	่(Area	Base	Approach)	

ซ่ึงเป็นหลกัส�าคัญในการกระจายการพฒันาและลดความเหลือ่มล�า้ของความเจรญิเติบโตระหว่างพืน้ที่

ต่าง	ๆ 	และช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	แต่ละแห่งสามารถก�าหนดยุทธศาสตร์ทศิทางการพฒันา

ทีชั่ดเจน	โดยค�านงึถงึความสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันา	เศรษฐกจิและสงัคมทัง้จงัหวดั	และความ

ต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน	 รวมทั้งการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่แผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จากประเด็นส�าคัญของการจัดท�าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในทุกระดับให้มีความเชื่อมโยง	 และบูรณาการภารกิจร่วมกับส่วนราชการอื่น	 ๆ	 ได้นั้น	 ท�าให้

ผู้วิจัยมีความสนใจที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง	 ๆ	 ทั้งใน

ด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 และทรัพยากรการบริหารต่าง	 ๆ	 รวมถึงน�าข้อมูลที่ได้มาก�าหนดแนวทาง

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ

กลไกการเชื่อมโยง	และการประสานแผนท้องถิ่นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

	 3.	 เพื่อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	

ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	โดยน�าแนวคิดเรื่อง	(1)	7’S	(2)	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	(3)	เครือข่าย	

(4)	การมส่ีวนร่วม	(5)	เทคโนโลย	ี(6)	ยุทธศาสตร์การพฒันากลุม่จังหวัด	จังหวัด	และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และ	(7)	การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
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◆ การวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ◆

	 2.	ขอบเขตของพื้นท่ีและประชากร	 จะท�าการศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 โดยศึกษา

ข้อมูลจาก	 (1)	 นักวิชาการที่เช่ียวชาญด้านการจัดท�าแผนพัฒนา	 และองค์กรปกครองท้องถิ่น	

(2)	ส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี	(3)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	(4)	ผู้น�าชุมชน

ในจังหวัดนนทบุรี	และ	(5)	ภาคประชาสังคมในจังหวัดนนทบุรี	

	 3.	ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา	รวม	1	ปี	6	เดือน	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยใช้

การศึกษาเอกสาร	และการสมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุม่เป้าหมาย	จากนัน้จึงน�าข้อมลูทีไ่ด้มาท�าการวิเคราะห์	

และสร้างข้อเสนอแนะในเชิงประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการวางแผนพัฒนา

แบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	

	 2.	 วิธีการเก็บข้อมูล	 เป็นกระบวนการการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	 โดยก�าหนดไว้	 3	

ขั้นตอน	คือ	

	 	 2.1	ขั้นตอนที่	1	อธิบายวัตถุประสงค์ในการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง	รวมทั้งประเด็นค�าถาม

โดยย่อ	เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจได้ตรงประเด็น	

	 	 2.2	ขั้นตอนที่	 2	 ท�าการสอบถามตามประเด็นที่ก�าหนด	 โดยผู้วิจัยจะกล่าวน�าถึงความ

เชื่อมโยงในประเด็นค�าถามต่าง	ๆ	เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ค�าตอบให้แก่กลุ่มตัวอย่าง	

	 	 2.3	ขั้นตอนที่	 3	 สรุปประเด็นข้อมูลที่ได้ให้กับกลุ่มตัวอย่างรับฟัง	 เพื่อให้มั่นใจว่าการ

ตีความและความเข้าใจของผู้วิจัยมีความถูกต้อง	และตรงกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

	 3.	 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นตัวต้ังแล้วน�าข้อมูลที่ได้น�าไป

เปรียบเทียบทีละประเด็น	 สังเคราะห์	 สรุปผลวิจัย	 และก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมกับการวางแผน

พัฒนาแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

	 1.	การศึกษาท�าให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดนนทบุรี	 ซ่ึงจะช่วยให้การพัฒนากลไกการเช่ือมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีกับส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ
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	 2.	 ข้อมลูทีไ่ด้จะช่วยให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องมข้ีอมลูทีเ่หมาะสมเพือ่สร้างข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ

ปัจจัยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีให้มีประสิทธิภาพในการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้ากับแผนพัฒนา

จังหวัดนนทบุรี

	 3.	ท�าให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีทุกระดับสามารถ

ก�าหนดแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

	 4.	 ผู้สนใจสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาต่อยอด	 และน�าไป

ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม	ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีมีประสิทธิภาพ

ในการท�างานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ผลกำรวิจัย

	 1.	สภาพปัจจุบันและปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีพบว่า	

	 	 1.1	ระดบัการพัฒนาของจงัหวดันนทบรุีทีผ่่านมา	โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้วิเคราะห์ระดับการพัฒนาของจังหวัดนนทบุรีสรุปดังนี้	 (1)	 ตัวช้ีวัด

ในภาพรวมสูงกว่าค่ากลาง	 โดยเฉพาะมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง	 การเติบโตทางเศรษฐกิจบางด้านและ

ประสิทธิภาพของภาครัฐ	ส�าหรับมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ	มูลค่า	GPP	ของจังหวัดในปี	พ.ศ.	2557	

เตบิโตสูง	แต่รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลง	การออมต�า่และอตัราส่วนหนี้ต่อรายได้สูง	นอกจากนี้ยัง

มีปัญหาเรื่องปริมาณขยะ	การใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนสิ้นเปลืองมาก	 การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในภาค

ครวัเรอืนและนอกภาคครวัเรอืนไม่มปีระสทิธภิาพ	(2)	ประเด็นทีจ่งัหวดันนทบุรคีวรให้ความส�าคัญ	คือ	

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ	โดยมุ่งทั้ง	Reduce	Reuse	Recycle	อย่างถูกวิธีและได้

มาตรฐาน	การรณรงค์	ส่งเสรมิการประหยดัพลงังานหรอืใช้พลงังานทดแทนในภาคครวัเรอืน	ภาคธรุกจิ	

และภาคการขนส่งอย่างจริงจัง	 และการส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	 โดยเน้นการบริหาร

จัดการพื้นที่สาธารณะและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 1.2	ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	จ�าแนกรายได้ที่ส�าคัญ	ดังนี้	

(1)	ด้านการบริการสาธารณะ	ได้แก่	ปัญหาการจราจรแออัด	ปัญหาการจัดการขยะ	และปัญหาสถาน

พยาบาล	ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	(2)	ด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่	ปัญหาค่า

ครองชีพไม่สมดุลกบัรายได้	ปัญหาด้านการเกษตร	และปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว	(3)	ด้านสิง่แวดล้อม	

ได้แก่	ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนเมอืง	และปัญหาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของ

บ้านเมือง	และ	(4)	ด้านสังคม	ได้แก่	ปัญหาประชากรแฝง	ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	และ

ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	
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	 	 1.3	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนนทบุรีได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละ

ด้านร่วมกบัส่วนราชการอ่ืน	ๆ 	ดังนี	้(1)	การยึดถอืนโยบายรฐับาลเป็นแนวทางหลกัในการท�างาน	(2)	การ

ประสานข้อมลูระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(3)	การวเิคราะห์โครงการทีส่อดคล้องกับนโยบาย

เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่	(4)	การสื่อสารนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ	และผู้ได้รับผลกระทบ	(5)	การสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือระหว่าง	ส่วนราชการ	และ	(6)	การสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร

	 2.	ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	

	 	 2.1	แนวคิด	7’s	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มแีนวทางการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกนั

ดังนี้	 (1)	 มีการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อด�าเนินงานตามที่ตนเองให้ความสนใจและมีความเช่ียวชาญ	 โดย

เช่ือมโยงภารกิจเข้ากับหน่วยงานอ่ืน	 ๆ	 ที่สามารถด�าเนินการร่วมกันได้	 และมีการจัดท�าแผนกลยุทธ์

ที่ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 (2)	 ใช้การ

อ้างอิงระเบียบวิธีปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 เพื่อผลักดันให้การบริหาร

งานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 (3)	 ผู้บริหารมีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง

ประโยชน์สู่ชุมชน	 และให้ความส�าคัญในการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการให้

บรรลุผลส�าเร็จ	โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน�าเสนอความต้องการ	และมีกิจกรรมให้

คนในชุมชนเกดิการรบัรู	้เข้าใจและให้ความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นกจิกรรมต่าง	ๆ 	ให้เกดิผลส�าเรจ็ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 (4)	 มีการสร้างแรงจูงใจและด�าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้มี

ศักยภาพสอดคล้องในการด�าเนินภารกิจที่ได้มีการมอบหมาย	โดยมีทั้งความโดดเด่น	ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางในการวางยุทธศาสตร์	และระบบการท�างาน

	 	 2.2	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และส�านักงานจังหวัด

นนทบุรีมีแนวทางที่สอดคล้องกัน	สรุปได้ดังนี้	

	 	 	 2.2.1	 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	 ด�าเนินการดังนี้	 (1)	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดันนทบรุมีกีารจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินตามแนวทางของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8	ขั้นตอน	 (2)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะท�าหน้าที่เป็น

เจ้าภาพในการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดนนทบุรี	 โดยคณะ

กรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ�าเภอพิจารณาและจัดท�าบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพฯ	

ส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณา	

	 	 	 2.2.2	 การจัดท�าแผนการพัฒนาจังหวัด	 ด�าเนินการดังนี้	 (1)	 ด�าเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	 (กบจ.)	 (2)	 มีการทบทวนกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนา

จังหวัด	เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน	
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	 	 2.3	เครือข่าย	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกัน

สรปุดังนี	้(1)	ผู้บรหิารมทีศันคติทีดี่ต่อการท�างาน	และให้ความร่วมมอืในการท�างานแบบเครอืข่าย	โดย

มุ่งเน้นการบูรณาการภารกิจเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	(2)	

มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างชัดเจน	และเกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	และ	(3)	

มีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	 โดยตกลงร่วมกันในการ

ประสานเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างเป็นระบบ

	 	 2.4	การมีส่วนร่วม	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการด�าเนินงานที่สอดคล้อง

กันสรุปดังนี้	 (1)	สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตัวเอง

ได้อย่างยั่งยืน	 (2)	 มีการติดตามและช่วยเหลือกลุ่มอาสาสมัครในการขับเคลื่อนงาน	 เพื่อให้ก�าลังใจ	

และสร้างแรงจูงในการด�าเนินงาน	 และ	 (3)	 จัดท�าค�าสั่งคณะท�างานเพื่อให้แกนน�าอาสาพัฒนา	 และ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการประชุมรับทราบนโยบาย	และบูรณาการภารกิจในการด�าเนินงานร่วมกัน

	 	 2.5	เทคโนโลยี	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกัน

สรุปดังนี้	 (1)	 มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้สนับสนุนการด�าเนินงาน	 (2)	 จัดท�าฐานข้อมูล

ตัวเลข	 สถิติ	 และภาพถ่ายพื้นที่ด�าเนินการ	 รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นแบบบูรณาการ

	 	 2.6	แนวคิดและทฤษฎีที่ช่วยให้การวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	

จ�านวน	3	ปัจจยัคือ	(1)	ปัจจยัด้านบคุลากร	โดยบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องได้รบัการ

พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ	และเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผน	(2)	ปัจจัย

ด้านการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ทีใ่ห้จงัหวดัได้

รบัทราบและด�าเนนิการแก้ไขในกรณีทีเ่ป็นโครงการทีเ่กนิศักยภาพฯ	และ	(3)	ปัจจัยด้านผู้บรหิารระดับ

สงูทีจ่�าเป็นต้องมวิีสยัทศัน์	และมสีมัพนัธภาพท่ีดีกบัทัง้หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และประชาสงัคม	

เพื่อให้เกิดโครงการในลักษณะการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับส่วนราชการและ

ภาคส่วนอื่น	ๆ 	ที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดประโยชน์	และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

	 3.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการแก้ไขปัญหาในการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

	 	 3.1	หลักการส�าคัญในการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการของจังหวัดนนทบุรี	 ประกอบ

ด้วย	(1)	แผนยุทธศาสตร์	โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด	(2)	ก�าหนด

ให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์	(3)	จัดสรรทรัพยากรตาม

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด	 (4)	 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	 เพื่อสร้างความร่วมมือในลักษณะของ
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การร่วมคิด	 ร่วมท�า	 และร่วมรับผิดชอบ	 (5)	 การจัดท�ากิจกรรม/โครงการโดยยึดประชาชนเป็น

เป้าหมาย	(6)	สื่อสารยุทธศาสตร์ของจังหวัด	 โดยผู้บริหารของทุกส่วนราชการ	และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีต้องช่วยกันสื่อสารยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างทั่วถึง	(7)	ปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการท�างานให้มีกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท�างานน้อยลง	 (8)	 พัฒนาบุคลากร	

โดยส่งเสรมิการเรยีนรู	้และพฒันาทกัษะความสามารถให้สงูขึน้	(9)	การก�าหนดตัวช้ีวดัในการท�างานที่

ชัดเจนและเป็นไปได้จริง	(10)	เครือข่ายการท�างานที่เป็นพันธมิตร	โดยมุ่งเน้นการท�างานที่สร้างความ

ร่วมมอืจากทกุภาคส่วน	(11)	ยดึหลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคประชาสงัคม	และ	(12)	จดั

ท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดที่มีคุณภาพ	 เพื่อสนับสนุนให้มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา

ได้อย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ

	 	 3.2	ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการของจังหวัดนนทบุร	ี

ประกอบด้วย	

	 	 ปัญหาต้นทาง	 ได้แก่	 (1)	 ปัญหาการประสานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท�าให้

ข้อมูลความต้องการที่ส�าคัญในระดับท้องถิ่นไม่ได้รับการพิจารณา	(2)	ปัญหาโครงการที่เกินศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินงาน	(3)	ปัญหาที่เกิดจากค�าวินิจฉัยของส�านักงานตรวจ

เงินแผ่นดินท�าให้โครงการที่เคยประสบผลส�าเร็จต้องถูกยกเลิก	 (4)	 ปัญหาระยะเวลาในการจัดท�า

แผนที่ไม่สอดคล้องกันของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	และ	 (5)	ปัญหาการขาดข้อมูล

กิจกรรม/โครงการที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน	

	 	 ปัญหากลางทาง	ได้แก่	(1)	ปัญหาการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ	และโอกาสที่จะ

เข้าร่วมเสนอกิจกรรม/โครงการ	 (2)	 ปัญหาอ�านาจในการจัดท�ากิจกรรม/โครงการท�าให้ต้องขอ

งบประมาณผ่านส่วนราชการทีม่อี�านาจก�ากับดูแล	(3)	ปัญหาการวางแผนร่วมกนัในการด�าเนินโครงการ

ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ	(4)	ปัญหางบประมาณที่มีจ�ากัดไม่สอดคล้องกับจ�านวน

โครงการที่เสนอ

	 	 ปัญหาปลายทาง	ได้แก่	(1)	ปัญหาโครงการทีม่คีวามซ�า้ซ้อนกบัส่วนราชการอ่ืน	ๆ 	(2)	ปัญหา

การวางแผนพัฒนาที่ขาดความครอบคลุมในพื้นที่ที่เกิดปัญหาและด�าเนินการได้อย่างเช่ือมต่อกัน	

(โครงการฟันหลอ)	 และ	 (3)	 ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามกิจกรรม/โครงการ

ให้ประสบผลส�าเร็จ

	 	 3.3	แนวทางทีช่่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดันนทบรุสีามารถวางแผนพฒันา

ท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาแบบบูรณาการของจังหวัดนนทบุรี	ประกอบด้วย	(1)	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท�า	กิจกรรม/โครงการที่เกินศักยภาพไว้ล่วงหน้า	และประสานข้อมูลผ่าน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และประสานผ่านอ�าเภอ	 (2)	 เมื่อด�าเนินการยกร่างแผนงาน	 กิจกรรม/

โครงการ	ในแผนพฒันาจังหวดั	ต้องเชิญหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องดังกล่าวมาร่วมให้ข้อมลู	(3)	จัดท�าบญัชี

กิจกรรม/โครงการของจังหวัดนนทบุรี	โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหา	ความเร่งด่วน	และความ

ต้องการของประชาชน	(4)	สื่อสารเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง	การพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง	

และ	(5)	จัดท�าช่องทางเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการของจังหวัด

นนทบุรี	และมีคลินิกให้ค�าปรึกษา

บทวิเครำะห์ที่ได้จำกกำรวิจัย

	 จากการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยแต่ละข้อ	 ผู้วิจัยน�ามาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามแนวทางการวิเคราะห์	SWOT	เพือ่วิเคราะห์แนวทางทีจ่ะช่วยในการวางแผนพฒันาแบบบรูณาการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และสามารถน�าไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีคุณภาพ	ซึ่งผู้

วิจัยน�ามาวิเคราะห์ตามแนวทางของ	Value	Chain	เพื่อให้เกิดความครอบคลุมทั้งกระบวนการ	ดังนี้

ที่มา	:	ผู้วิจัย	(2560)

	 1.	แผนงาน/โครงการต้นทาง	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นนทบุรี	 และส�านักงานจังหวัด	 สามารถเริ่มต้นการเช่ือมโยงเพื่อวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ

จังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีประเด็นส�าคัญดังนี้

	 	 1.1	การสนับสนุนให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมจากทุกส่วนราชการ	 และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	

	 	 1.2	โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	 ซ่ึงมี

โครงการที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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และแผนพัฒนาจังหวัดจ�านวนมากในแต่ละปีงบประมาณ	ประกอบกับยังไม่มีการจัดท�าเป็นฐานข้อมูล

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลย้อนหลังในการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซ่ึง

ควรมีแนวทางที่ช่วยให้โครงการที่เกินศักยภาพได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล	

	 	 1.3	ระยะเวลาในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น	 และแผนพัฒนาจังหวัดไม่สอดคล้องกัน

ในลักษณะแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถจัดท�าโครงการที่เกินศักยภาพในปีงบประมาณปัจจุบัน	

(ปีงบประมาณ	 2561)	 ส่งให้จังหวัดได้ทันในการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�า

(ปีงบประมาณ	2562)	ซ่ึงผู้วจิยัเหน็ว่า	องค์การบรหิารส่วนจังหวดัควรน�าโครงการ	Y2	ทีม่คีวามจ�าเป็น

เสนอไว้ในแผนพฒันาจงัหวัด	และจดัท�าค�าขอประจ�าปีงบประมาณไว้ล่วงหน้าเพือ่เสนอของบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม	 ประจ�าปีงบประมาณตามช่วงเวลาที่ก�าหนด	 โดยสรุปคือ	 โครงการเร่งด่วนให้ใช้

ช่องทางอื่น	แต่โครงการพัฒนาที่จ�าเป็นให้ใช้งบพัฒนาจังหวัด

	 	 1.4	ค�าวนิจิฉยัของส�านกังานตรวจเงินแผ่นดินถอืเป็นปัญหาส�าคัญขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการยกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ซึ่งหากพิจารณาตามอ�านาจหน้าที่แล้ว	คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	 (กบจ.)	 มีหน้าที่การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด	 แล้วจึงส่งต่อให้คณะ

กรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	 (ก.น.จ.)	พิจารณากลั่นกรอง

และให้ความเห็นชอบ	 เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป	 ดังนั้น	 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

จึงไม่ใช่ผู้ตรวจสอบโครงการเพราะโครงการผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองมาแล้ว	 ซ่ึงส�านักงานตรวจเงิน

แผ่นดินควรท�าหน้าทีต่รวจสอบราคากลาง	และพจิารณาการใช้งบประมาณให้เกดิความคุ้มค่า	ซ่ึงผู้วจัิย

เห็นว่า	 หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องสรุปทบทวนผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกท้วงติงเสนอต่อส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อขอหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

	 2.	แผนงาน/โครงการกลางทาง	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นนทบุรี	 และส�านักงานจังหวัด	 สามารถสร้างความเช่ือมโยงของกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาของ

จังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีประเด็นส�าคัญดังนี้

	 	 2.1	กระบวนการประสานแผน	 เพื่อช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ในพื้นที่ใกล้

เคียงกนัได้ร่วมกนัวางแผนเพือ่เช่ือมโยงกจิกรรม/โครงการให้สอดคล้องกนั	และหากเป็นโครงการทีท่�า

ร่วมกนัขนาดใหญ่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถจัดท�าเป็นโครงการทีเ่กินศักยภาพเพือ่ส่งต่อให้

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด	

	 	 2.2	การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	 เพื่อช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรที่มี

ทักษะ	 และสมรรถนะที่สอดคล้องกับการจัดท�าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ
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ของจังหวัด	 รวมถึงมีโอกาสได้รับทราบแนวทางการพิจารณาโครงการ	 ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และจังหวัดมีการขับเคลื่อนโครงการที่สอดคล้องกันอย่างครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนา	

	 	 2.3	งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางเพื่อใช้ในการด�าเนินแผนงาน/โครงการตามแผน

พฒันาจังหวดัมจี�านวนไม่มากนกัเมือ่เทยีบกบัปรมิาณของโครงการทีต้่องด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้	

จังหวัดจ�าเป็นต้องแสวงหางบประมาณเพิ่มเติม	 และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นแนวร่วมในการ

พัฒนาจังหวัดในมิติต่าง	ๆ	

	 3.	แผนงาน/โครงการปลายทาง	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นนทบุรี	 และส�านักงานจังหวัด	 สามารถจัดท�าแผนพัฒนาของจังหวัดนนทบุรีที่มีประสิทธิภาพในการ

แก้ไขปัญหา	 และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น	 โดยประเด็นที่ท�าให้เกิดแผนพัฒนา

จังหวัดที่มีคุณภาพมีดังนี้

	 	 3.1	บูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้อง	และมีเป้าหมายเดียวกัน	เพื่อลดความซ�้าซ้อนระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น	ๆ	

	 	 3.2	การจัดท�าแผนพัฒนาที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกประเด็น	เพื่อให้เกิดการมองภาพรวม

ของแผนงาน/โครงการทีค่รอบคลมุทกุมติิ	ซ่ึงบางแผนงาน/โครงการอาจเป็นโครงการทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ต้องการท�าแต่ยังไม่พร้อมจะด�าเนนิการในปีงบประมาณนีก้ไ็ด้	ซ่ึงเป็นการหาเจ้าภาพในการ

ด�าเนินแผนงาน/โครงการไว้ล่วงหน้า	เพื่อลดปรากฏการณ์แผนฟันหลอของแผนพัฒนาจังหวัด	

	 	 3.3	เผยแพร่ผลการด�าเนินงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	 เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนที่

เกีย่วข้องเกดิความเชือ่มัน่ในการพัฒนาจงัหวดั	รวมถงึใหค้วามรว่มมือในการด�าเนนิงานตามแผนงาน/

โครงการของจังหวัดในอนาคต

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

	 1.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

	 	 1.1	พฒันากลไกเพือ่ให้มข้ีอมลูทีค่รอบคลมุจากทกุส่วนราชการ	และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	เพือ่น�ามาเช่ือมโยงการวางแผนพฒันาแบบบรูณาการของจังหวดันนทบรุไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ

	 	 1.2	น�าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา

ให้บรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	และแผนพฒันาจงัหวัดน�ามาจดัท�าเป็น

ฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลโครงการที่เกินศักยภาพที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล

	 	 1.3	 น�าโครงการที่เกินศักยภาพ	 (โครงการ	 Y2)	 ที่มีความจ�าเป็นเสนอไว้ในแผนพัฒนา
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จังหวดั	และจัดท�าค�าขอประจ�าปีงบประมาณไว้ล่วงหน้าเพือ่เสนอของบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม	ประจ�า

ปีงบประมาณ

	 	 1.4	มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสรุปผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกท้วงติง	 เสนอต่อส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อขอหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

	 	 1.5	ก�าหนดกลไกกระบวนการประสานแผน	 เพื่อช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรม/โครงการให้จัดท�าเป็นโครงการที่เกิน

ศักยภาพเพื่อส่งต่อให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด

	 	 1.6	การพฒันาบคุลากรท้องถ่ินให้มทีกัษะ	และสมรรถนะทีส่อดคล้องกบัการจัดท�าโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณของจังหวัด	

	 	 1.7	แสวงหางบประมาณเพิม่เติม	และเครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่เป็นแนวร่วมในการพฒันา

จังหวัดในมิติต่าง	ๆ	

	 	 1.8	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้อง	 และมีเป้าหมาย

เดียวกัน	เพื่อลดความซ�้าซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น	ๆ

	 	 1.9	 การจัดท�าแผนพัฒนาที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกประเด็น	 โดยใช้เครือข่ายช่วยหา

เจ้าภาพ	เพื่อลดปรากฏการณ์แผนฟันหลอของแผนพัฒนาจังหวัด	

	 	 1.10	 เผยแพร่ผลการด�าเนินงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	 เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาจังหวัด	รวมถึงให้ความร่วมมือในอนาคต

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	สนบัสนนุให้มกีารวิจัยทีเ่กีย่วข้องกับการจัดท�าโครงการเพือ่น�าแผนพฒันาแบบบูรณา

การในจังหวัดนนทบุรีไปสู่การปฏิบัติ	 เพื่อเป็นการต่อยอดผลส�าเร็จที่เกิดจากการจัดท�าแผนพัฒนา

แบบบูรณาการของจังหวัดนนทบุรี

	 	 2.2	สนับสนุนให้มีการวิจัยการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดอื่น	ๆ	ที่มีลักษณะความเป็นเมือง	โดยเฉพาะจังหวัดในเขตปริมณฑล	เพื่อน�าจุดเด่น

มาเปรียบเทียบเพื่อสร้างข้อเสนอในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

	 	 2.3	สนบัสนนุให้มกีารวิจัยในรปูแบบผสมทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ	เพือ่ยนืยนัข้อมลู	

และข้อค้นพบที่เป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่	ซึ่งท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการในระดับสูง
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