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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
   การนําเสนอผลการวิจัย1 เร่ือง การประสานสารนิเทศรวมกับองคกรทองถ่ินเพื่อพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตของประชาชนในชนบท : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยตําบลบา
นา อําเภอเมืองจังหวัดปตตานี ไดเรียงลําดับตามขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยของไบรแมน 
(Bryman)  ดังนี้ 

1. สภาพการประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานี
อนามัยตําบลบานา 

2.  สภาพงานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา 
3. สภาพการใชสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบา

นาและสถานีอนามัยตําบลบานา 
4. การวิจัยและวินิจฉัยตัวแปรการวิจัย 

            5.  การนําเสนอรูปแบบการประสานสารนิเทศ 
6.  การปฏิบัติการวิจัย 
7.  การประเมินรูปแบบการประสานสารนิเทศ 
 

 

 

1 ในขั้นตอนการวิเคราะหปญหาการวิจัยนี้ ผูวิจัยประสบกับปญหาและ
อุปสรรคของเปลี่ยนวาระการดํารงตําแหนงของสภาและคณะกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา สงผลใหเกิดความลาชาและความไม
ตอเนื่องในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แตอยางไรก็ตามกลุมผูใหขอมูล
สําคัญและผูเขารวมโครงการวิจัยยังคงเปนกลุมบุคคลเดิม โดยปรับเปลี่ยน
เพียงแคตําแหนงเทานั้น นอกจากนี้นักวิชาการสาธารณสุขระดับตําบล สถานี
อนามัยตําบลบานา ซ่ึงเปนหนึ่งในผูใหขอมูลสําคัญไดยายไปดํารงตําแหนง 
ณ สถานีอนามัยจังหวัดพังงา และยังไมมีตําแหนงดังกลาวในสถานีอนามัยบา
นาในระหวางการดําเนินการวิจัย ทําใหผูวิจัยตองเลือกหัวหนางานสถานี
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อนามัยตําบลบานามาแทน ระยะเวลาของการอยูในงานภาคสนามตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2541-สิงหาคม 2543 

สภาพการประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา 
หากพิจารณาภารกิจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการพัฒนาสุขภาพ

อนามัยของประชาชนในทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล จะเห็นวาสถานีอนามัยซ่ึงเปนสถาน
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในระดับตําบล ที่มีทั้งบทบาทและพื้นที่ที่รับผิดชอบซ้ํา
ซอนกับองคการบริหารสวนตําบล โดยมีบทบาทหนาที่ในการใหบริการสาธารณสุขผสมผสาน 5 
สาขา ทั้งในและนอกสถานบริการ อันไดแก  (1)  การสงเสริมสุขภาพ  (2)  การควบคุมและปองกัน
โรค (3)  การรักษาพยาบาล  (4)  การฟนฟูสภาพและดูแลผูปวย  (5)  การสนับสนุนบริการ การ
ดําเนินงานสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการวางแผนแกไขปญหาสาธารณสุขไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
  อนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไดเสร็จตามเปาหมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ 
องคประกอบหลายปจจัย เชน งบประมาณการบริหารกิจการ ความสามารถหรือศักยภาพในเชิง
บริหาร ความซื่อสัตยสุจริต ทีมงานและทรัพยากรในองคกร และปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง
คือ การประสานทรัพยากรสารนิเทศกับองคกรของรัฐทั้งในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค ตลอดจน
องคกรของภาคธุรกิจเอกชนที่มีภาระหนาที่ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกัน เปนการเสริมภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนประโยชนในการตอบสนองปญหาและความตองการของประชา
ชนในทองถ่ินใหมากที่สุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการประสานสารนิเทศระหวางองคกร พบวา ผล
การวิจัยไดสะทอนขอเท็จจริงคลาย ๆ กันวา “การประสารนิเทศกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเกิดการไหลเวียนสารนิเทศอยางเปนระบบ” 

   ประเด็นของสภาพการประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและ
สถานีอนามัยตําบลบานาจากขอมูลเชิงประจักษหรือขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณคณะ
กรรมการบริหารองคการบริหาร-สวนตําบลบานา ในลักษณะการสัมภาษณแบบกลุม จํานวน 5 ใน 7 
ทาน1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2541 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานา เกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบานา พบวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลบานาทั้งหมด ใหเหตุผลวา “งานพัฒนาสุขภาพประชาชนหรือสาธารณสุข (พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต) นั้น เปนหนาที่ของสถานีอนามัย” และเมื่อผูวิจัยไดถามเกี่ยวกับการประสานงานรวมกับสถานี
อนามัยตําบลบานา พบวา แทบไมมีการรวมทํากิจกรรมกันเลย มีเฉพาะการเชิญเขารวมประชุมแถลง
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แผนการดําเนินงานของทั้งสององคกรเทานั้น นอกจากนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบานาเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว ซ่ึงมีประเด็นนี้ทํานองเดียวกับผูวิจัยพอประมวลไดดังนี้  
 
 
                     
                    1  รายช่ืออยูในภาคผนวก จ 

องคการบริหารสวนตําบลบานาไมเคยไดประสานงานหรือมีความรวมมือกันใน 
ดานสารนิเทศกันเลย จริง ๆ แลวเราก็อยากใหตรงนี้เกิดขึ้นเพราะมันจะเปนหนาตา 
หรือจุดขายของหนวยงาน ซ่ึงตอไปหนวยราชการใดตองการขอมูลของชุมชนบานา  
ก็จะมาขอไดที่เรา เทาที่ผานมาและในปจจุบัน อบต. และสถานีอนามัยตําบลบานา  
มีเพียงการประสานหรือติดตอเชิญประชุมแถลงแผนการดําเนินงานกันเทานั้น พี่มี 
แนวความคิดนี้อยูตลอดเวลาวาหากองคการบริหารสวนตําบลบานามีรายละเอียดของ 
ขอมูลดังกลาวครอบคลุมทั้ง 11 หมูบานของตําบลบานาที่ชัดเจน จะสามารถใชขอมูล 
เหลานั้นกําหนดทิศทางการพัฒนาคนในชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม และหนวยงาน 
อ่ืน ๆ สามารถใชขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลบานาไดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ 
ขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค ที่บอกไดวาชุมชนบานาตกเกณฑเร่ืองใดบาง และองคการ 
บริหารสวนตําบลสามารถเสริมจุดบกพรองตรงไหนไดบาง นอกจากนี้ในปจจุบัน 
กระบวนการในการจัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบลบานายังไมสมบูรณแบบ 
ตรงที่องคกรขาดการจัดระบบขอมูลและการใชขอมูลประกอบการจัดทําแผนนั่นเอง 
 
และจากการสัมภาษณนางวีณา  หะยีแวสะแม หัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานา ได

กลาวกับผูวิจัยถึงประเด็นเดียวกันวา 
หากองคการบริหารสวนตําบลบานาเริ่มมีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

โดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัยของประชาชนมากขึ้น และอาจจะสงผลตอการประสานขอมูล
ระหวางองคกรในเวลาตอมา เมื่อประมาณตนปนี้ มีกิจกรรมหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลบานา
นาจะดําเนินงานตอ คือ "อบต.สัมพันธ" ซ่ึงมีการติดตอใหเจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลบานาออก
บริการตรวจโรคและใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนในชุมชนบานา กิจกรรม
ดังกลาวสงผลตอการประสานงานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัย
ตําบลบานาไดเปนอยางดี  
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สวนนางอุสนะห  หมัดศิริ  นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตําบลบานา ไดกลาวถึง
ประเด็นดังกลาว ซ่ึงพอประมวลไดดังนี้ 

สถานีอนามัยเคยขอขอมูลที่คิดวาองคการบริหารสวนตําบลบานานาจัดเก็บ เชน  
ขอมูลประชากรแยกตามอายุ ปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีขอมูลให  
โดยสวนใหญ องคการบริหารสวนตําบลบานา จะเปนผูขอใชขอมูลจากสถานีอนามัยบานา 
เปนประจํา และอีกนานหรือเปนไปไดนอยมากที่องคการบริหารสวนตําบลบานาจะมีระบบขอมูล
ของหนวยงานเอง หากยังคงพัฒนาแต ถนน หนทาง และคูระบายน้ํา 

 
 โดยสรุป ปญหาการประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและ

สถานีอนามัยตําบลบานาอยูที่องคการบริหารสวนตําบลบานาเอง ทั้งในลักษณะของรูปแบบการ
ดําเนินงานที่เนนโครงสรางพื้นฐาน และการขาดระบบสารนิเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ดวยเหตุนี้เองที่
ทําใหการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานาจึงไมเกิดขึ้น 

 
สภาพงานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา 

 
  1.  สภาพงานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานา 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดกลาวไววา ในการกําหนดปญหาใน
กระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานานั้น จะใชขอมูลที่สําคัญ ๆ  
    1.  ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน  (กชช.2ค) เปนขอมูลในระดับหมูบานที่แสดงถึงสภาพ
ทั่วไปในหมูบาน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพอนามัยและระดับความรู การศึกษาของคน
ในชุมชนตามตัวช้ีวัดซึ่งสะทอนใหทราบถึงระดับการพัฒนาของหมูบานในเรื่องตาง ๆ (รายละเอียด
อยูในภาคผนวก ข) 
    2.  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนขอมูลที่แสดงถึงความจําเปนของคนในครัว
เรือนตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําวาคนจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ อยาง
ไรในชวงระยะเวลา 
หนึ่งเพื่อใหมีชีวิตที่ดี และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข) 

จากขอมูลภาคสนามโดยวิธีการสังเกตการณ พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานา ไมมี
การจัดเก็บขอมูลและสารนิเทศเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคกรแตอยางใด โดย
เฉพาะขาดขอมูลที่สําคัญในการกําหนดปญหาการพัฒนาชุมชน อันไดแก ขอมูลพื้นฐานระดับหมู
บาน (กชช.2ค) ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) มีเฉพาะเอกสารสรุปผลการประเมินระดับการ
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พัฒนาหมูบานเทานั้น สวนรายละเอียดของขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค นั้นอยูที่สํานักงานพัฒนาชุม
ชนอําเภอเมืองปตตานี 

เมื่อผูวิจัยไดถามปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานาในประเด็นขางตน ไดกลาวถึงสภาพ
งานสารนิเทศของหนวยงานของตน ไววา 

องคการบริหารสวนตําบลบานาไมไดทําการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูล จปฐ. และ  
กชช.2ค แมวาพี่จะมีความรู ความเขาใจ และเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลดังกลาว แตพี่ไมสามารถ
ช้ีนําหรือจูงใจใหคณะทํางานคลอยตามได และเปนเรื่องที่ทําไดยากเพราะหนาที่สวนใหญเนนการ
สรางโครงสรางพื้นฐานเปนหลักมากกวาการพัฒนาคน เพราะมีผลประโยชนพลอยไดจํานวนมาก 

 
  2.  สภาพงานสารนิเทศของสถานีอนามัยตําบลบานา 
   ขอมูลเบื้องตนที่สถานีอนามัยตําบลบานาจัดเก็บเปนลักษณะของ “แบบบันทึกขอมูล” 
หรือ แบบฟอรม (Form) ตาง ๆ หลังจากนั้นสถานีอนามัยจะทําการรวบรวมลงในบัญชี 1-6 เพื่อทํา
เปนรายงานการปฏิบัติงานตอไป แบบบันทึกขอมูลตาง ๆ มีดังนี้ (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) 

1. แบบ 08 รบ. 3 หรือ แบบบันทึกการสํารวจสภาพการสุขาภิบาลประจําหมูบาน 
2. แบบ 0119 รบ. 1ก/3 หรือ ทะเบียนติดตามใหบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสําหรับ

เด็กเกิดใหม/หญิงมีครรภ 
3. รหัส ภ101/1 หรือ บันทึกงานเฝาระวังและติดตามทางโภชนาการประจําหมูบาน 
4. แบบ รบ.1 ก01/4 หรือ ทะเบียนผูรับบริการวางแผนครอบครัว 
5. แบบ รบ. 1 ก01/3 หรือ ทะเบียนผูรับบริการอนามัยเด็กและเสริมสรางภูมิคุมกันโรค 
6. แบบ รบ. 1 ต.03 หรือ บัตรประจําครอบครัว 
7. ทะเบียนประวัติผูส่ือขาวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
เมื่อพิจารณาระดับขอมูลในแบบบันทึกของสถานีอนามัยที่ไดกลาวไวขางตน จะเห็นไดวา

อยูในระดับการควบคุมปฏิบัติงาน ในลักษณะรายงานการปฏิบัติงานที่เสนอตอหนวยเหนือหรือ
หนวยงานที่สถานีอนามัยตําบลบานาสังกัด และขอมูลบางสวนมีความซ้ําซอนกันหลังจากสถานี
อนามัยทําการสํารวจแบบบันทึกขอมูลแลว  จะทําการรวบรวมลงในบัญชี 1-6   เพื่อใชเปนรายงาน
การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตอไป (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) ตัวช้ีวัด
สถานสุขภาพของบัญชี 1-6 มีดังนี้ 

 บัญชี 1  สํารวจหลังคาเรือนเกี่ยวกับการใชสวม  (ปจจุบันเลิกใชแลว ใชแบบ 08 รบ.3 
แทน) 
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              ดูรายละเอียดขอมูลขางตนที่ไดกลาวมาแลว  ตัวช้ีวัดหรือดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทางดานสุขภาพอนามัย ในแบบ 08 รบ.3 ไดแก 
 

1.  ครอบครัวมีน้ําสะอาดดื่มเพียงพอตลอดป 
2.  ครอบครัวมีสวมถูกหลักสุขาภิบาล 
3.  ครอบครัวมีการกําจัดขยะมูลฝอย 
4.  ครอบครัวมีการจัดบานเรือนและบริเวณบานใหเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
5.  ครอบครัวมีการกําจัดน้ําเสีย 
6.  ครอบครัวมีการปรับปรุงครัวถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
7.  ครอบครัวมีการควบคุมสัตวแมลงนําโรค 

   ตัวช้ีวัดหรือดัชนีตามขอ 1-7 ใชประโยชนเพื่อช้ีใหเห็นถึงสภาพอนามัยส่ิงแวดลอม โดย
เฉพาะดานสุขาภิบาลของชุมชน ซ่ึงมีผลตอการเกิดโรคโดยเฉพาะโรคทางเดินอาหารและโรคพยาธิ 

             บัญชี 2  งานโภชนาการ อีพีไอ อนามัยเด็ก 0-5 ป 
   ตัวช้ีวัดหรือดัชนีสถานสุขภาพของเด็ก 0-5 ป ซ่ึงเปนประชากรเปาหมายในบัญชี 2 ไดแก 
   1.  น้ําหนักแรกเกิด  เพื่อวัดทางออมถึงสภาวะการบริโภคอาหารในระหวางการตั้งครรภ
ของมารดา ถาอาหารถูกตองครบถวน เด็กแรกเกิดควรมีน้ําหนักไมต่ํากวา 3,000 กรัม ถาเปนเด็ก
ปกติไมมีความพิการและไมคลอดกอนกําหนด 
   2.  เด็กไดรับวัคซีนปองกันโรควัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด ครบตาม
เกณฑอายุ เพื่อช้ีใหเห็นถึงการไดรับการคุมครองจากโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนที่เปนมากในเด็ก
ออน 
   3.  ภาวะโภชนาการหรือการขาดสารอาหารในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับที่ 1 2 3 เพื่อเปน
เครื่องชี้วัดสถานสุขภาพอนามัยที่สําคัญของเด็กกอนวัยเรียน โดยวัดสภาพความเพียงพอของการได
รับอาหารของเด็กในชุมชน คุณภาพการเลี้ยงดูเด็กซึ่งสะทอนถึงสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจของ
ชุมชน 

    บัญชี 3  หญิงวัยเจริญพันธุ อายุ 15-44 ป 
   ตัวช้ีวัดหรือดัชนีสถานสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ อายุ 15-44 ป มีดังนี้ 
   1.  หญิงวัยเจริญพันธุที่ใชบริการคุมกําเนิด เพื่อใชวัดคุณภาพชีวิตของประชากรเพศหญิง 
ที่จะไมมีสุขภาพทรุดโทรมโดยไมจําเปนเนื่องจากการมีบุตรมากเกินไป และยังสามารถทํานายแนว
โนมของภาวะเจริญพันธุในชุมชนไดดวย 
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   2.  หญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก (T1-T5) เพื่อวัดคุณภาพของ
บริการการดูแลกอนคลอดของงานอนามัยแมและเด็ก การเสี่ยงจากโรคบาดทะยักในเด็กเกิดใหม
หรือในหญิงที่เกิดจากการคลอดบุตรโดยวิธีไมสะอาด 

   
  บัญชี 4  หญิงมีครรภและหญิงหลังคลอด 
   ในบัญชี 4 มีตัวช้ีวัดหรือดัชนีสถานสุขภาพของกลุมประชากรเปาหมาย ดังนี้ 
   1.  หญิงมีครรภไดรับการตรวจครรภอยางนอย 4 คร้ัง กอนกําหนดคลอด เพื่อดูความครอบ
คลุมของการใหบริการแมและเด็ก ซ่ึงเปนบริการพื้นฐานที่จําเปน และยังวัดคุณภาพของการให
บริการ โดยดูจากจํานวนครั้งที่ไดรับการตรวจครรภ เพราะถาไดรับการตรวจครรภในระยะตาง ๆ 
ของการตั้งครรภ จะทําใหทราบถึงความผิดปกติของทั้งแมและเด็กโดยตั้งแตเร่ิมแรกและแกไขได
ทันทวงที 
   2.  หญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก เพื่อวัดคุณภาพของการให
บริการการดูแลกอนคลอดของงานอนามัยแมและเด็กในการเสี่ยงจากโรคบาดทะยักในเด็กเกิดใหม 
หรือในหญิงที่เกิดจากการคลอดบุตรโดยวิธีไมสะอาด 
   3.  แมไดรับการดูแลหลังคลอด 4 คร้ัง เพื่อวัดคุณภาพของบริการอนามัยแมและเด็กในชุม
ชน ดูแนวโนมของสภาวะสุขภาพอนามัยของแมและเด็กหลังคลอด เพราะถาไดรับการเยี่ยมดูแลก็
ยอมคาดหวังไดวาจะไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติตัวและสามารถควบคุมความผิด
ปกติหรือการติดเชื้อ ซ่ึงอาจจะเกิดภายหลังการคลอดได และชี้บงถึงสุขภาพของหญิงหลังคลอดดวย
ทางออม 
   บัญชี 5  รายชื่อประชากรท้ังหมดในหมูบาน จําแนกตามอายุกลุม   
   ตัวช้ีวัดหรือดัชนีของกลุมประชากร จําแนกตามกลุมอายุในบัญชี 5 มีดังนี้ 

1.  สัดสวนของกลุมประชากรตามอายุตาง ๆ เพื่อช้ีแสดงขนาดของประชากรกลุมที่เสี่ยง
ตอการเกิดโรคในอนาคตดวยวาจะมีโรคอะไรเปนปญหา 
    บัญชี 6  กลุมอาสาสมัคร 
             บัญชีนี้เปนบัญชีที่แสดงสภาพทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซ่ึงไมได
เปนตัวช้ีวัดหรือดัชนีสถานสุขภาพแตอยางใด 

     รบ. 1ก 01/1  ทะเบียนผูปวยท่ัวไป 
   ตัวช้ีวัดหรือดัชนีสถานสุขภาพในแบบ รบ. 1ก 01/1 ไดแก 
   1.  การเจ็บปวยแยกตามกลุมอายุที่สําคัญ เชน 0-5 ป 6-12 ป เปนตน เพื่อช้ีใหเห็นถึงสถาน

สุขภาพอนามัยโดยทั่วไปของชุมชน โดยวัดจากการเสี่ยงตอการเกิดโรคของประชากรกลุมตาง ๆ ใน
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ชุมชน ระบุทางออมถึงประสิทธิภาพของบริการปองกันโรคหรืองานสรางเสริมสุขภาพวาไดผล
เพียงใด 

  2.  โรคที่ปวยมากในกลุมอายุตาง ๆ เพื่อทราบลักษณะของโรคที่เปนมากในกลุมอายุที่
สําคัญของประชากรในชุมชนนี้ถึงสถานสุขภาพอนามัย สามารถนําไปใชในการวางแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือปองกันโรคในอนาคตได ถามีการวิเคราะหอยางตอเนื่อง 

  3.  จํานวนผูปวยดวยโรคตาง ๆ เพื่อใหทราบวาผูปวยทั้งหมดที่มารับบริการจากสถานี
อนามัยนั้น ปวยดวยโรคอะไรบางมากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับโรคอื่น ๆ หรือจํานวนผูปวยทั้งหมด
ไมไดบอกการเสี่ยงตอการเปนโรคนั้น ๆ ใชประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานในการเตรียมอุปกรณการ
รักษาพยาบาลวาควรหนักไปในดานใดบางสําหรับสถานพยาบาลแหงนั้น 

 
โดยสรุป สถานีอนามัยตําบลบานาไดทําการรวบรวมขอมูล (Data) ในลักษณะของแบบ

บันทึกขอมูลตาง ๆ จากนั้นก็จะนํามาประมวลผลใหเปนสารนิเทศขององคกร โดยมีกระบวนการ
เปลี่ยนขอมูลใหเปน 
สารนิเทศ ดังนี้ 
ภาพประกอบ 9  กระบวนการเปลี่ยนขอมูลใหเปนสารนิเทศของสถานีอนามัยตําบลบานา 
 
 ูล   
 
 - 
             แ

มูลตาง ๆ 
คุยกับทาง
นางอุสนะ
ขอมูลและ
  1
เพื่อจัดการ
  2
ใหไดขอม
  3
ขอม
 การเก็บรวบรวมขอมูลใน       
บบบันทึกขอมูลตาง ๆ          (ส
จะเห็นไดวา โครงสรางของขอ
ในระเบียนและรายงานนั้นมีจํา
ดาน 
ห  หมัดศิริ  นักวิชาการสาธารณ
สารนิเทศขององคกร นักวิชาก
.  ขอมูลมากเกินไป มีทั้งขอมูล
ในเรื่องนี้ ทําใหมีเวลานอยในก
.  คุณภาพขอมูลไมดี เมื่อเจาหน
ูลครบถวนมากที่สุดเพื่อเสนอต
.  ขอมูลบางสวนซ้ําซอนและไ
การประมวลผล
-  สรุปลงในบัญชี 1-6                    -  คลัง
รุปเปนราย 4 เดือน) 
มูลและสารนิเทศของสถานีอนามัยตําบล
นวนมากและบางสวนมีความซ้ําซอนกัน

สุข สถานีอนามัยตําบลบานา เกี่ยวกับป
ารสาธารณสุข ไดกลาวไววา  
ดิบ ระเบียนและรายงานตาง ๆ เจาหนาท
ารใหบริการ 
าที่ทํางานเกี่ยวกับขอมูลมากทําใหเกิดป
อหนวยเหนือหรือผูบังคับบัญชา 
มจําเปนตอการใชงาน 
สารนิเทศ
ขอมูลสาธารณสุข 

บานาขางตน ขอ
 และจากการพูด

ระเด็นปญหาดาน

ี่ตองใชเวลามาก

รุงแตงขอมูลเพื่อ
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โดยสรุป สภาพงานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานา และสถานีอนามัยตําบล
บานา มีความที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน โดยที่ องคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีการจัด
เก็บสารนิเทศจากแหลงขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค ในการปฏิบัติงานแตอยางใด ในขณะที่สถานี
อนามัยตําบลบานามีการรวบรวมและจัดเก็บสารนิเทศที่เปนระบบ 

จากประเด็นสภาพงานสารนิเทศของทั้งสององคกรขางตน เมื่อพิจารณาในแงความซ้ํา
ซอนของสารนิเทศในขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค ความซ้ําซอนของสารนิเทศในขอมูล กชช. 2ค, 
จปฐ.,  บัญชี 1-6 (รวมทั้งแบบบันทึกขอมูลบางสวนที่ไปอยูในบัญชี 1-6)  และคลังขอมูลสาธารณ
สุขประจําป พบวา มีตัวช้ีวัดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ซํ้าซอนกัน ซ่ึงแสดงไดตามภาพประกอบ 10 ดัง
นี้ 
ภาพประกอบ 10   ความซ้ําซอนของตัวช้ีวัดในแหลงขอมูลตางๆ 
 
 
                 กชช. 2ค         จปฐ 

จปฐ.        บัญชี 1-6      
             บัญชี 1-6 
 
 
 
จปฐ.    คลังขอมูล..   กชช. 2ค จปฐ. 
       
             คลังขอมูล.. 
   

 
  กชช. 2ค จปฐ. 

 
   

   คลังขอมูล… 
บัญชี 1-6  
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  ในสวนของรายละเอียดของความซ้ําซอนของตัวช้ีวัดในขอมูล กชช.2ค จปฐ. บัญชี 1-6 
(รวมทั้งแบบบันทึกขอมูลบางสวนที่ไมอยูในบัญชี 1-6) และคลังขอมูลสาธารณสุขประจําป แสดง
ไวตามตารางดังนี้ 
 
ตาราง 3  ตัวช้ีวัดที่ซํ้าซอนในขอมูล  กชช. 2ค, จปฐ., บัญชี 1-6 (รวมทั้งแบบบันทึกขอมูล 
           บางสวน)และคลังขอมูลสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดท่ีซํ้าซอน 
 

กชช. 2ค 
 

จปฐ. บัญชี 1-6/รวมท้ัง
แบบบันทึกขอมูล 

คลังขอมูล 
สาธารณสุข 

 (21)  น้ําหนักแรกเกิด 
 
  
  
(22)  สารอาหารของ
เด็กแรกเกิดถึง 5 ป 
 
 
 (19)  สุขลักษณะใน
บาน 
ข. การจัดบานถูกสุข
ลักษณะ 
 
 (19)  สุขลักษณะใน
บาน 
ก. สวมราดน้ํา 
 
 
 
 (24)  น้ําสะอาด 

(1) หญิงตั้งครรภไดกินอาหารอยาง
เพียงพอ  ซึ่งมีผลทําใหเด็กแรก
เกิดมีน้ําหนักตั้งแต 3,000 กรัมขึ้น
ไป 

 
(2) เด็กแรกเกิดถึง 5 ปไดรับการเฝา

ระวังทางโภชนาการและไมขาด
สารอาหารในระดับที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 

 
(7)  ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนและ

บริเวณบานใหเปนระเบียบ ถูก
สุขลักษณะ 

 
 
(8)  ครัวเรือนมีน้ําและใชสวมถูกหลัก

สุขาภิบาล 
 
 
(9)  ครัวเรือนมีน้ําดื่มสะอาดสําหรับ
ดื่มเพียงพอตลอดป 5 ลิตรตอคนตอ
วัน 

บัญชี 2  งานโภชนาการ 
อีพีไอ 
อนามัยเด็ก 0-5 ป 
 
 
บัญชี 2  งานโภชนาการ 
อีพีไอ 
อนามัยเด็ก 0-5 ป 
 
 
แบบ 08 รบ. 3  
-  การสุขาภิบาลอาหาร 
 
 
 
แบบ 08 รบ. 3  
-  การสุขาภิบาลอาหาร 
 
 
แบบ 08 รบ.3 
-  การจัดหาน้ําสะอาด 

 
 
 
 
 
ลําดับที่  10  
โภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่  8 สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
-  สวมราดน้ํา 
-  สวม 100% 
 
ลําดับที่  8 สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
- น้ําดื่มสะอาด 
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ตาราง 3  (ตอ) 
ตัวชี้วัดที่ซํ้าซอน 

กชช.2ค จปฐ. บัญชี1-6/แบบบันทึก
ขอมูลบางสวน 

คลังขอมูลสา
ธารณสุขประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (20)  สุขภาพ
อนามัย 
 
 
 
 
 (30)  การใหความ
รูของรัฐ 
 

(11) หญิงตั้งครรภไดรับขอมูลกอน
คลอด  โดยมีการตรวจสุขภาพ
และฉีดวัคซีนครบตามกําหนด 

 
 
 
 
 
 
(12) หญิงตั้งครรภไดรับบริการทํา

คลอดและการดูแลหลังคลอด
จากแพทยพยาบาลผดุงครรภ
หรือผดุงครรภโบราณที่อบรม
แลว 

 
(13) เด็กอายุตํ่ากวา 1 ปไดรับการ

ฉีดวัคซีนปองกันโรควัณโรค 
คอตีบ ไอกรน  บาดทะยัก 
โปลิโอ หัด ตับอักเสบบีครบ
ตามเกณฑอายุ 

 
(17)  เด็กอายุ 2-5 ปไดรับการเลี้ยงดู
ที่ถูกตอง 

บัญชี 4 หญิงมีครรภและ
หญิงหลังคลอด 
-  การดูแลกอนคลอดครบ 
4 ครั้ง 
-  การรับภูมิคุมกันโรค
บาดทะยัก (T1,  T2 และ 
T กระตุน) 
 
 
บัญชี 4 หญิงมีครรภและ
หญิงหลังคลอด 
-  การดูแลกอนคลอดครบ 
4 ครั้ง 
 
 
บัญชี 2 งานโภชนาการ อี
พีไอ  อนามัยเด็ก 0-5 ป 
-  การรับวัคซีนตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที่ 7 อนามัยโรง
เรียน 
- จํานวนนักเรียน
กอนประถมศึกษา 
(อนุบาล+เด็กเล็ก) 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ตัวชี้วัดที่ซํ้าซอน 
กชช. 2ค จปฐ. บัญชี 1-6/แบบบันทึก

ขอมูลบางสวน 
คลังขอมูลสาธารณสุข

ประจําป 
ค.  เด็กที่อยูในหมูบาน
ปจจุบันไดเขาเรียนใน
ระดับกอนประถมศึกษา  
 
(30)  การใหความรูของ
รัฐ 
ข.  เด็กในหมูบานกําลัง
เรียนการศึกษาภาคบังคับ 
 
 
 (30)  การใหความรูของ
รัฐ 
ก.  เด็กในหมูบานกําลัง
ศึกษาระดับมัธยมตอนตน
หรือสูงกวา 
 
 (8)  การประกอบอาชีพ
และการมีงานทํา 
 
 
 
 

 
 
 
 
(18) เด็กที่มีอายุครบตาม
เกณฑการศึกษาภาค
บังคับไดเขาเรียนการ
ศึกษาภาคบังคับ 

 
 
(19) เด็กที่จบการศึกษา

ภาคบังคับไดเขา
ศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
หรือเทียบเทา 

 
(25) ครอบครัวมีการ

ประกอบอาชีพและ
รายไดเฉลี่ยแลวไม
นอยกวา 15,000 บาท
ตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ลําดับที่ 7 อนามัยโรง
เรียน 
-จํานวนนักเรียน ป1.-ป6 
 
 
 
ลําดับที่ 7 อนามัยโรง
เรียน 
-จํานวนนักเรียน ม1-ม3. 
 
 
 
ลําดับที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
-  สภาพทางเศรษฐกิจ 
   -  เฉลี่ยรายไดตอหัว..
บาท/คน/ป 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ตัวชี้วัดที่ซํ้าซอน 
กชช. 2ค จปฐ. บัญชี 1-6/แบบบันทึก

ขอมูลบางสวน 
คลังขอมูลสาธารณสุข

ประจําป 
(23)  การวางแผนครอบ
ครัว 

(26) คูสมรสที่ภรรยา
อายุ 15 -44 ปใช
บริการคุมกําเนิด 

(28) ครัวเรือนเปนสมาชิก
กลุมที่ต้ังขึ้นในหมู
บานตําบลอยางนอย 
1 กลุม 

บัญชี 3 หญิงวัยเจริญพันธุ
อายุ 15 -44 ป 

ลําดับที่ 12 วางแผนครอบ
ครัว 
 
ลําดับที่  5 ชมรมหรือ 
การรวมกลุมของหมูบาน 
ลําดับที่ 6 จํานวน 
กองทุน 
 

 
   ความซ้ําซอนดังกลาว กอใหเกิดปญหาตอระบบสารนิเทศในการวางแผนพัฒนาชนบท ดัง
นี้ 
   1.  เกิดการซ้ําซอนในการจัดเก็บ การใชประโยชน และทําใหส้ินเปลืองงบประมาณ เพราะ
หนวยงานตางกําหนดลักษณะขอมูลเฉพาะของตน ทําใหขาดการบูรณาการ (Intergation) ระหวาง
กัน 
    2.  สืบเนื่องจากมาจากขอ 1 ทําใหสารนิเทศชุมชนไมมีเอกภาพ 

  3.  ระบบสารนิเทศของหนวยงานมุงเนนใหผูปฏิบัติงานยึดหลักการจัดเก็บมากกวาการใช
ประโยชน 
  และในความซ้ําซอนของตัวแปรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานทั้งขององคการบริหาร

สวนตําบล บานา และสถานีอนามัยตําบลบานา ผูวิจัยคิดวาทั้งสององคกรสามารถแลกเปลี่ยน 
(Information Exchange) หรือใชรวมกัน (Information Sharing) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมและขอตก
ลงระหวางองคกร 

อนึ่ง  ในประเด็นของความซ้ําซอนของสารนิเทศดังกลาว ผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัย 
ซ่ึงประกอบดวย หัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานา1 และปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานา ได
รวมกันพิจารณาความซ้ําซอนดังกลาวเพื่อนําสารนิเทศเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ซ่ึง
มีประเด็นสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 
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1  นักวิชาการสาธารณสุขยายไปดํารงตําแหนง ณ สถานีอนามัยจังหวัดพังงา ทําใหผูวิจัย
ตองเลือกหัวหนางานสถานีอนามัยมาแทน 
 

1. การจัดเก็บสารนิเทศ 
2. กระบวนการจัดทําสารนิเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information for Decision Making) 
3. ลักษณะการใชสารนิเทศในองคกร 
4. การประสานในการใชสารนิเทศ 

  การสนทนาเพื่อวิเคราะหในประเด็นดังกลาวจัดขึ้น ณ หองหัวหนางานสถานีอนามัยตําบล
บานาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 เกิดความชะงักขึ้นบอยครั้ง โดยการขัดจังหวะจากเจาหนาที่คน
อ่ืน ๆ เขามาปรึกษางานและซักถามปญหาตาง ๆ กับหัวหนางาน และปญหาใหญของการเก็บขอมูล
ภาคสนามในประเด็นดังกลาว คือ หัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานา ไมคอยแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นตาง ๆ เทาที่ควรโดยใหเหตุผลเพียงวา เห็นดวยกับแนวคิดของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบานา และในระหวางการสัมภาษณผูวิจัยสังเกตไดวาสัมพันธภาพของผูใหขอมูลทั้งสองทาน
ไมดีเทาที่ควร เพราะทั้งสองเฉยชาตอกัน ไมโตตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทําให
บรรยากาศในการสนทนาไมเปนกันเอง อีกทั้งผูวิจัยไดรับทราบมากอนหนานี้วาทั้งสองทานไมลง
รอยกันเปนการสวนตัวอยูแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธียอนไปเก็บขอมูลซํ้าโดย 
การสัมภาษณหัวหนาสถานีอนามัยเปนรายบุคคลเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม รายละเอียดในประเด็นดัง
กลาว มีดังนี้ 
   การจัดเก็บสารนิเทศ    

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานาไดกลาวถึงการจัดเก็บสารนิเทศไววา 
ในอนาคตถาหากองคการบริหารสวนตําบล มีความพรอมในทุกดาน ก็จะสามารถสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลโดยคนขององคกรเอง โดยยึดรายละเอียดขอมูลจากคลังขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัย
ตําบลบานา ขอมูล จปฐ. และ กชช.2คเปนหลักและนําขอมูล 

เหลานั้นมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับงานพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลและใหใช 
ประโยชนในการพัฒนาชุมชนไดจริง โดยที่ องคการบริหารสวนตําบลบานาจะตองมีการสํารวจ 
ขอมูลที่มีคุณภาพ ถูกตองและสํารวจจริง ในสวนของระบบการจัดเก็บ จะจัดเก็บเปนหมวดหมูคลาย
หองสมุด โดยมีหองหรือสถานที่แยกเฉพาะ ทั้งจัดเก็บในรูปเอกสารและโสตทัศนวัสดุ เชน สไลด 
คอมพิวเตอร แผนที่ เพื่อสามารถแสดงขอมูลหมูบานในภาพรวมที่เปนรูปธรรมมากที่สุด และองค
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การบริหารสวนตําบลบานาอาจเปนองคการบริหารสวนตําบลแรกที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดใน
ปตตานี 

  ในประเด็นเดียวกันนี้หัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานาไดกลาววา   ขอมูลขององคการ
บริหารสวนตําบลบานา ตองจัดเก็บหรือแยกแยะเปนงาน  ๆ และตองมีการจัดกลุม จัดหมวดหมูที่ชัด
เจน การที่องคการบริหารสวนตําบลบานา จะกําหนดเนื้อหาขอมูลขององคกรไดนั้น ตองรูวาควรจัด
เก็บอะไรโดยตองเขาใจบทบาทหนาที่ของตนใหชัดเจนกระบวนการจัดทําสารนิเทศเพื่อการตัดสิน
ใจ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานาไดกลาวถึงกระบวนการจัดทําสารนิเทศเพื่อการตัดสินใจไว
วาตัวพี่เองไมมีความรู ความชํานาญทางดานนี้เลย คงตองจัดหาผูรับผิดชอบงานที่มีความรูดานการ
จัดระบบขอมูลขาวสาร และสามารถใชคอมพิวเตอรได โดยจางในตําแหนงลูกจางชั่วคราว และหาก
ปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจก็จะบรรจุเปนพนักงานประจําตอไป 

ในประเด็นเดียวกันนี้หัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานาไดกลาววาทุกอยางเกี่ยวของกัน
เปนลูกโซหาก ถาองคการบริหารสวนตําบลบานา มีนโยบายขอมูลที่ชัดเจน กระบวนการตาง ๆ ก็จะ
ตามมา ขั้นแรกควรจัดเก็บในลักษณะแบบบันทึกหรือฟอรมตาง ๆ จากนั้นคอยทําการรวบรวมในรูป
เอกสารที่ทําดวยมือกอน หากมีความพรอมคอยพัฒนาในรูปขอมูลคอมพิวเตอรตอไป 

 
   ลักษณะการใชสารนิเทศในองคกร  

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานาไดกลาวถึงลักษณะการใชสารนิเทศในองคกรไววา 
 หากองคการบริหารสวนตําบลบานา มีระบบขอมูลขาวสารที่สมบูรณ ก็จะสามารถนําขอ

มูลหรือ สารนิเทศไปใชประโยชนไดดังนี้ 
1. เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา โดยอาศัยตัวช้ีวัดสภาพปญหาของชุมชน 
2. เพื่อการติดตามและประเมินผลงานที่ดําเนินการ 
3. เพื่อเผยแพรและใหบริการแกบุคคลหรือ 

  และหากเปนไปไดจะนําขอมูลเหลานี้ลงในอินเตอรเน็ตดวยในประเด็นเดียวกันนี้หัวหนางานสถานี
อนามัยตําบลบานาไดกลาววา  
องคการบริหารสวนตําบลบานา ตองใชขอมูลที่เปนแบบรายงานตาง ๆ เพื่อใชในการประเมินงาน  ที่
ทําในรูปขอมูลสถิติตาง ๆ ที่ถูกตองการประสานในการใชสารนิเทศ   

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานาไดกลาวถึงลักษณะการประสานในการใชสารนิเทศ
ไววา 

ควรแยกการรับผิดชอบในการทําขอมูล ใหเปนตางคนตางทําในสวนของแตละหนวยงาน
ไป เพราะบางทีรายละเอียดของแตละสวนตางกัน ที่สําคัญการสํารวจขอมูลขององคกรเองจะทําให
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คณะทํางานเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลดังกลาวดวย แตบางสวนของขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลาก็จะขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลประชากร เด็กขาดสาร
อาหาร เปนตน จากสถานีอนามัยหรือขอมูลการเก็บภาษีตาง ๆ อาจตองขอจากเทศบาลซึ่งเปนหนวย
งานที่รับผิดชอบโดยตรงและมีขอมูลอยูแลว 

ในประเด็นเดียวกันนี้หัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานาไดกลาววา  
สถานีอนามัยมีขอมูลตาง ๆ ครบถวนเพราะเปนหลักในขอมูลที่มีอยูใน จปฐ. และ กชช.2ค ดังนั้นจึง
ไมจําเปนตองใชขอมูลจากแหลงอ่ืนหากหนวยงานใดขอขอมูลมายังสถานีอนามัยก็ยินดีใหความ
ชวยเหลืออยางเต็มที่ แตสถานีอนามัยเองก็มีภาระงานมากแลว ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล 
บานาตองมีขอมูลเปนของตัวเองใหไดและที่สําคัญที่สุดปลัดจะตองเปนหลักสําคัญในเรื่องนี้  

  หากพิจารณาตัวช้ีวัดในแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยเล็งเห็นวาโครงสราง
ของระบบการประสานสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
และสถานีอนามัยตําบลบานา ควรมีรูปแบบการประสานดังตอไปนี้ 
       1.  ตัวช้ีวัดที่แยกกันจัดเก็บ เปนตัวช้ีวัดที่สภาพการดําเนินงานขององคกรที่แตกตางกัน 
เชน ตัวช้ีวัดที่เปนกลุมสภาพพื้นฐาน กลุมรายได และการมีงานทํา หรือกลุมความรู การศึกษาและ
วัฒนธรรม ลวนเปนตัวช้ีวัดที่เปนประโยชนกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
ซ่ึงตองจัดเก็บและรวบรวมเอง 
   2.  ตัวช้ีวัดที่ใชรวมกัน เปนตัวช้ีวัดที่เหมาะกับสภาพการดําเนินงานที่เหมือนกันหรือคลาย
กันของทั้งสององคกร เชน ตัวช้ีวัดที่บงบอกวาครัวเรือนมีน้ําและสวมถูกหลักสุขาภิบาล เปนตน 
   3.  ตัวช้ีวัดที่แลกเปลี่ยนกันได เปนตัวช้ีวัดที่องคกรรองขอกันโดยที่ตัวช้ีวัดนั้น ๆ ไมได
เปนตัวช้ีวัดเพื่อการปฏิบัติงานขององคกรโดยตรง เชน องคการบริหารสวนตําบลบานา อาจรองขอ
ขอมูลเกี่ยวกับภาวะเด็กขาดสารอาหารจากสถานีอนามัย เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนา
สุขภาพแมและเด็กในชุมชน 

ในกรณีที่ตองนําสารนิเทศหรือตัวช้ีวัดที่ซํ้าซอนกับขางตนมาใชเปนตัวแบบในการวิจัย ผู
วิจัยจะเลือกใชตัวช้ีวัดจากบัญชี 1-6 และคลังขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัยตําบลบานา เพราะ
สารนิเทศจากแหลงดังกลาวมีความเปนปจจุบันมากกวา (บัญชี 1-6 ปรับปรุงทุก 4 เดือน และคลังขอ
มูลสาธารณสุขปรับปรุงเปนรายป) 

โดยสรุป ขั้นตอนการรวบรวมสารนิเทศที่ซํ้าซอน แสดงไดดังนี้ 
 
 
 



 115
 

ภาพประกอบ 11  ขั้นตอนการรวบรวมสารนิเทศที่ซํ้าซอน 
 
 
   

สภ
อน
1.  

บร
เพื่อ
บร
โด
กล
อ่ืน
กร
254
 
ปร
แผ
สา
ขอมูล
  
-  รวบรวม                          - 
-  ตรวจสอบความถูกตอง   - 

                                -  

 
าพการใชสารนิเทศในการจัด
ามัยตําบลบานา 
สภาพการใชสารนิเทศในการ

ตามระเบียบกระทรวงม
ิหารสวนตําบล พ.ศ. 2540  ขอ
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล ค
ิหารสวนตําบล ควรยึดยุทธศา
ยนําเอาขอมูล กชช.2ค  และ จ
างหมูบาน อาสาพัฒนาและป
มาใชในการวิเคราะหสภาพป
ะทรวงมหาดไทย วาดวยแนว
0 : 39) 

  แตในการกําหนดปญห
ะกอบการจัดทําแผนพัฒนาข
นพัฒนาหาปนั้น ไมไดคํานึงถ
มารถตรวจสอบขอมูลเชิงประ
การประมวลผล
 แยกประเภท                         -  การจัด
 เรียงลําดับ                            -  การเก็บ
สรุป                                     และแฟมข

- การใช
วางแผนพ
ประเมินผล
-  การใหบ
   หรือหน
-  การประ

ทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารส
หาดไทย วาดวยแนวทางการวางแผนพ
 7 ระบุไววา ในการกําหนดแนวทาง โ
ณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒ
สตรการพัฒนาจังหวัดและแนวทางกา
ปฐ. และขอมูลที่ไดจากการเสนอของก
องกันตนเองและสมาชิกสภาองคการบ
ญหาของตําบลและความตองการในก
ทางการวางแผนพัฒนาขององคการบร

าและจัดลําดับความตองการของปญ
ององคการบริหารสวนตําบลบานา ทั้ง
ึงขอกําหนดหรือระเบียบกระทรวงมห
จักษที่ไดจากการวิเคราะหสารนิเทศป
สารนิเทศ
แสดงในหนวยงาน 
รักษาทั้งในรูปสิ่งพิมพ   
อมูลคอมพิวเตอร 
ภายในหนวยงาน ไดแก    
ัฒนา และการติด ตามและ
งาน 
ริการแกบุคคลภายนอก 
วยงานอื่น 
สานระหวางหนวยงาน 

ตําบลบานาและสถานี

วนตําบลบานา 
ัฒนาตําบลขององคการ
ครงการ งาน และกิจกรรม 
นาตําบลขององคการ
รพัฒนาอําเภอเปนแนวทาง 
รรมการหมูบาน กรรมการ
ริหารสวนตําบล หรือขอมูล
ารพัฒนาตําบล (ระเบียบ
ิหารสวนตําบล พศ. 2540, 

หา รวมทั้งการใชขอมูล
แผนพัฒนาประจําปและ
าดไทยแตอยางใด โดยผูวิจัย
ระกอบการกําหนดสภาพ



 116
 

ปญหา และความตองการของชุมชนบานาที่ระบุไวในแผนพัฒนาตําบลประจําป 2541 และ 2540-
2544 ขององคการบริหารสวนตําบลบานา พบวา เปนเพียงขอมูลกวาง ๆ ที่ไมมีตัวชี้วัดหรือดัชนีที่
บงชี้ถึงตัวปญหาของชุมชน และไมเอื้อตอการใชประกอบการตัดสินใจแกปญหา อีกทั้งไมไดนําเอา
ขอมูล กชช.2ค และ จปฐ. มาเปนแนวทางวิเคราะหสภาพปญหาของตําบลบานาแตอยางใด (ราย
ละเอียดของแผนพัฒนาอยูในภาคผนวก ค) และจากขอมูลเชิงการสัมภาษณปลัดฯในประเด็นดัง
กลาว ปลัดไดกลาวไววา “ในทางปฏิบัติของการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลบานา ไมไดใชขอมูลและสารนิเทศ (ขอมูล จปฐ และกชช.2ค) ที่ระบุอยู
ในกระบวนการจัดทําแผน โดยสวนใหญใชขอมูลจากการพบเห็นดวยตนเอง การลงไปคลุกคลีกับ
ชุมชน และจากการปรึกษาเพื่อนรวมงาน” 

ดังนั้น ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาประเด็นความรูและความเขาใจในขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค 
และการใชแหลงขอมูลเหลานั้นในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
บานาเพิ่มเติม ผลขอมูลภาคสนามพอประมวลไดดังนี้ 

ขอจํากัดของการวิจัยในประเด็นนี้ ผูใหขอมูล คือ คณะกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลบานาจํานวน 5 ทาน ( 2 ทานติดภารกิจไมสามารถมาใหขอมูลได รายช่ืออยูในภาคผนวก 
จ) สวนใหญ ( 3 ทาน) ไมสามารถใหขอมูลแกผูวิจัยไดอยางเต็มที่ เพราะไมกลาพูดและแสดงความ
คิดเห็นโดยที่ทาน 
เหลานั้นใหเหตุผลวา “ก็คิดเหมือน ๆ กันนั่นแหละ” ผูวิจัยคิดวาสาเหตุดังกลาวอาจเปนเพราะขอ
จํากัดของการใชภาษาไทย เพราะกรรมการทั้งหมดเปนมุสลิมและใชภาษายาวีซ่ึงเปนภาษาถิ่นมาก
กวาที่จะใชภาษาไทยจึงมีเพียง 2 ทาน คือ นายนัทธ  แวสะแม เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ซ่ึง
เปนคนหนุมรุนใหม และนายเจะเซะ  สาเล็ง หนึ่งในกรรมการบริหารฯซึ่งเปนผูใหญบานที่ดํารง
ตําแหนงติดตอกันเปนเวลาเกือบ 10 ป กระตือรือรนที่จะถายทอดหรือบอกกลาวในประเด็นที่เกี่ยว
ของอยางเต็มที่ การสัมภาษณกับกลุมดังกลาวในครั้งนี้ ผูวิจัยขอใชสถานที่ทําการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541  ลักษณะของการสัมภาษณเปนแบบไมเปนทาง
การ โดยมีประเด็นคําถาม ดังนี้ 

1. ความหมายของ จปฐ. และ กชช.2ค 
2. รายละเอียดของขอมูลใน จปฐ. และ กชช.2ค 
3. การใชขอมูลเหลานั้น 
ในประเด็นคําถามความหมายของ จปฐ. และ กชช.2ค ผูวิจัยไดรับคําตอบดังนี้ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ (นายนัทธ แวสะแม) : “จปฐ. คือ ขอมูลพื้นฐานในหมู

บานโดยมีขอมูลทุกอยางอยูในนั้น เชน การประกอบอาชีพ  ดานความเปนอยู” 
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คณะกรรมการบริหารฯ (นายเจะเซะ สาเล็ง) : “จปฐ. เปนขอมูลการสรางคุณภาพชีวิต หรือ 
การสรางกําลังใจ  ใหชาวบาน” 

คณะกรรมการบริหารฯ (นายยาลี เจะโวะ) : “จปฐ. คือ ขอมูลสุขภาพของคนในหมูบาน 
เพื่อรัฐรับรูแลวเอาไปพัฒนา” 

 
แตในประเด็นความหมายของ กชช.2ค กลุมผูใหขอมูลทุกคนไมสามารถบอกได เพียงบอก

ไดแควาเคยไดยินชื่อนี้เมื่อคร้ังไปรับการสัมมนาเทานั้น 
เมื่อผูวิจัยถามถึงรายละเอียดของขอมูลใน จปฐ. และ กชช.2ค กลุมผูใหขอมูลตอบดังนี้ 
 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ (นายนัทธ แวสะแม) : 
1. ประชากร 
2. เด็กแรกเกิด 
3. ปญหาการวางงาน 
4. การสงเสริมอาชีพ 
5. ศูนยเวชภัณฑในหมูบาน 
6. การศึกษาในหมูบาน 
7. ขอมูลภูมิศาสตรของหมูบาน 
8. ขอมูลการประกอบอาชีพ 
9. ขอมูลประวัติศาสตรหมูบาน 
10. ขอมูลผูนําชุมชน 
11. ขอมูลโครงสรางพื้นฐาน 
คณะกรรมการบริหารฯ (นายยาลี เจะโวะ) : 
1. การศึกษาในหมูบาน 
2. การติดยาเสพติด 
คณะกรรมการบริหารฯ (นายเจะเซะ สาเล็ง) : 
1. การประกอบอาชีพ 
2. คุณภาพชีวิตของชาวบาน 
3. การวางงาน 
4. การรับรูขาวสารในชุมชน 
5. ความสงบเรียบรอยในหมูบาน 
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จากขอมูลเชิงประจักษหรือขอมูลภาคสนามดังกลาวที่ไดแสดงไวขางตน นั่นแสดงใหเห็น
วาคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งหมดไมมีความรู ความเขาใจในแหลงขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค 

ในสวนของขอมูลภาคสนามในประเด็นของการนําขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค มาใชปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา ผูวิจัยพบวากลุมผูใหขอมูลไมไดใชขอมูลและสารนิเทศ
จาก จปฐ. หรือ กชช.2ค แตอยางใด เพราะพวกเขาบอกกับผูวิจัยวา “สวนใหญจะใชขอมูลท่ีพบเห็นในหมูบาน
ของตน และจากการที่ลูกบานรองขอความชวยเหลือมา” มีผูใหญบานทานหน่ึงกลาวย้ํากับผูวิจัยวา “ปาเปนผู
ใหญบานมาเกือบ 20 ปแลว ยอมรูดีวาหมูบานหรือลูกบานอยากไดอะไร หรือขาดอะไร ซึ่งเปนขอมูลท่ีแทจริง
กวาขอมูลใน จปฐ. เสียอีก”  เม่ือผูวิจัยถามวาทําไมถึงคิดวาเปนขอมูลท่ีแทจริงกวา กลุมผูใหขอมูลลวนกลาว
เหมือนกันวา “จปฐ. ลวนเปนขอมูลท่ีนาเชื่อถือนอย เพราะสวนใหญคนสํารวจนั่งเทียนกรอกตัวเลขขึ้นเองทั้ง
น้ัน” เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา คนสํารวจสวนใหญเปนคณะทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานาซึ่งรูขอมูลดี  ดวยขอมูลภาคสนามขางตนทําใหผูวิจัยม่ันใจวาองคการบริหารสวนตําบล
บานาไมไดใชประโยชนจากขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค แตอยางใด และนอกจากนี้ยังมีประเด็นท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่สงผลตอการไมใชสารนิเทศ คือ การขาดความรูความเขาใจในขอมูลดังกลาวของคณะกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา 
2.  สภาพการใชสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนาของสถานีอนามัยตําบลบานา 

แผนพัฒนาตําบลของสถานีอนามัยตําบลบานา เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาสาธารณสุข
ระดับอําเภอโดยไดรับกรอบนโยบายจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปตตานี ในลักษณะของ 
“แผนปฏิบัติการสาธารณสุข อําเภอเมืองปตตานี ปงบประมาณ 2541” ซ่ึงเปนโครงการในเขตชนบท 
ตามระบบ กชช. โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของและโครงการการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.  โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 
2.  โครงการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 
3.  โครงการจัดบริการสาธารณสุขระดับตําบล 

  กรมอนามัย 
  1.  โครงการอนามัยแมและเด็ก  5.  โครงการโภชนาการ 
  2.  โครงการวางแผนครอบครัว  6.  โครงการอนามัยเด็กวัยเรียน 
  3.  โครงการอาชีวอนามัย  7.  โครงการทันตสาธารณสุข 
  4.  โครงการสุขาภิบาลอาหาร  8.  โครงการจัดหาน้ําสะอาดในชนบท 

9.  โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
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  กรมควบคุมโรคติดตอ 
  1.  โครงการควบคุมโรคติดตอที่ใหภูมิคุมกันได  4. โครงการควบคุมโรคติดตอที่นําโดยยุง 
  2.  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ            5. โครงการควบคุมและปองกันโรคเอดส 
  3.  โครงการควบคุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา 6.  โครงการควบคุมโรคติดตอเฉพาะ 
  กรมการแพทย 

1.  โครงการสุขภาพจิต 
            สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.  โครงการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสวนภูมิภาค 
  หากพิจารณาถึงสารนิเทศที่ใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกลาว จะเห็นไดวา เปน

ขอมูลสถิติแสดงจํานวนกลุมเปาหมายในการดําเนินงานของแตละโครงการ หรือกลาวไดวาเปนสาร
นิเทศเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานเทานั้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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ตาราง 4  ตัวอยางสารนิเทศที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานีอนามัยตําบลบานา 
 

 

งาน/กิจกรรม 
 

รวมทั้งตําบลบานา 
             

 
1.  บริการอนามัยแมและเด็ก 
    -  ดูแลกอนคลอด 
    -  ทําคลอดโดย จนท. ผดป. 
    -  ดูแลมารดาหลังคลอด 
    -  ดูแลเด็กอายุต่ํากวา 6 ป 
 

 
 

133  คน 
133  คน 
133  คน 
499  คน 

 
 
  เมื่อเจาหนาที่สาธารณสุข สถานีอนามัยตําบลบานา ไดรับกรอบนโยบายจาก สํานักงาน 

สาธารณสุข  อําเภอเมืองปตตานีแลว จะดําเนินการจัดทํารางแผนเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
(สํานักงาน 
สาธารณสุขอําเภอเมืองปตตานี) เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการปฏิบัติงานตอไป 
   ขอมูลและสารนิเทศที่ใชประกอบการวางแผนของสถานีอนามัยตําบลบานาไดมาจาก
บัญชี 1-6 และแบบบันทึกขอมูลบางสวน ลวนเปนขอมูลสถิติที่ใชแสดงจํานวนกลุมเปาหมายการ
ดําเนินงานของแตละโครงการ (ลักษณะเดียวกับตัวอยางที่แสดงไวขางตน) 

และในสวนของโครงสรางการไหลเวียนของสารนิเทศระหวางสถานีอนามัยตําบลบานา
กับหนวยงานตนสังกัดมีลักษณะเปนวงจร ซ่ึงพอจะประมวลไดดังนี้ 

 
ภาพประกอบ 12  โครงสรางการไหลเวียนของสารนิเทศระหวางสถานีอนามัยตําบลบานากับหนวย
งาน  ตนสังกัด 

 
                                            
 
                           4               
 
 

                 
กระทรวงสาธารณสุข 
                  5 

สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 
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                           3                                 6 
 
 
 
                           2               
 
 
 
                           1               
 
 
                            
                       
 
 
1 สถานีอนามัยตําบลบ

แตละประเภท โดยเจาหนาที่สาธารณส
การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในหมูบานน
(อสม.) ที่ประจําอยูในศูนยสาธารณสุข
คุมของสถานีอนามัยเปนผูรวบรวมขอ
บันทึกตาง ๆ ลงในบัญชี 1-6 เปนราย 
ปตตานีในลักษณะรายงานการปฏิบัติง

2   สํานักงานสาธารณส
สถานีอนามัยทุกแหงในอําเภอเมืองให

3 สํานักงานสาธารณส
รวมของการรายงานผลการปฏิบัติในจ
ธารณสุขหรือกรมตาง ๆ 

4 สํานักงานปลัดกระท
สุข 
สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดปตตานี 
                  7 

สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอเมืองปตตานี 
                 8 

 

าน
ุขร

ั้น ส
มูล
มูล
4 เด
าน
ุขอํา
กับ
ุขจัง
ังห

รวง
สถานีอนามัย
ตําบลบานา
า จ
ะด
ถา
ฐา
ดัง
ือน
 
เภ
สํา
ห
วัด

ส

ศสมช.
ะทําการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลในแบบบันทึกขอมูล
ับตําบลเปนผูรับผิดชอบในแตละงาน บางสวนเกี่ยวกับ
นีอนามัยจะมอบหมายใหอาสาสมัครประจําหมูบาน 
นชุมชน (ศสมช.) ซ่ึงเปนหนวยงานที่อยูในความควบ
กลาว และภายหลังที่สถานีอนามัยสรุปขอมูลจากแบบ
 จากนั้นจะสงใหกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง

อเมืองปตตานีทําการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ
นักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 
วัดปตตานีจะทําการประมวลรายงานทั้งหมดในภาพ
ปตตานี พรอมสงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงสา

าธารณสุขจะสงรายงานตาง ๆ ไปยังกระทรวงสาธารณ
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5 กระทรวงสาธารณสุขนําสารนิเทศเหลานั้นไปกําหนดนโยบายการพัฒนาสุขภาพ

ในดานตาง ๆ และแจกจายนโยบายดังกลาวลงมายังสํานักงานปลัดกระทรวงสา 
 

6 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนํามากําหนดแผนงานและสงมอบแผนงานดัง
กลาวใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 

            
   7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีสงแผนงานตาง ๆ มายังสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอเมืองปตตานี 
    8      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปตตานี จะแจกจายแผนงานการพัฒนาตําบลมาให
กับสถานีอนามัยตําบลบานาตอไป และวัฏจักรการปฏิบัติงานจ ะเริ่มที่      1      อีกครั้ง 
 
การวิจัยและวินิจฉัยตัวแปรการวิจัย 
    

การวิจัยและวินิจฉัยตัวแปรการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 
              1.  ขั้นตอนการวิจัยและวินิจฉัยหาสาเหตุ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการวิเคราะห
ตัวแปรที่สงผลตอการประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานากับสถานีอนามัย
ตําบลบานา  

  2.  การเสนอแนวทางแกไขปญหาของผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัย  
         การวิจัยและวินิจฉัยตัวแปรการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    1.  รูปแบบการดําเนินงาน 
รูปแบบการดําเนินงาน หมายถึง ลักษณะหรือประเภทของโครงการ งาน และกิจกรรมเพื่อ

การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานา กรอบในการวิเคราะหประเด็นดังกลาว ไดแก 
   1.1  การวิเคราะหแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานา ประจําป 2541 ใน

สวนของโครงการ งาน และกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางโครงการ งาน และกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบานา (รายละเอียดของแผน
พัฒนาอยูในภาคผนวก  ค) 
             1.2  ทัศนคติตอกิจกรรมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
บานา  (รายช่ืออยูในภาคผนวก จ) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ มีโครงสรางคําถาม
อยางกวาง ๆ ดังนี้ 
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    1.2.1  กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลบานาควรใหความสําคัญและทําเพื่อชุม 
ชน 

    1.2.2  บทบาทองคการบริหารสวนตําบลบานากับการแกปญหาสาธารณสุขตามที่
ระบุไวใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
   จากการศึกษาและวิเคราะหแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานา ประจําป 
2541 (ซ่ึงเปนปที่ใชในการศึกษากลุมตัวอยางดังกลาว) พบวา จํานวน 25 ใน 44 ของโครงการ งาน 
กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒนามุงแกปญหาการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานของชุมชนเปน
หลัก 19 โครงการที่เหลือเปนลักษณะของการสงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชนเทานั้น เชน 
การสงเสริมการเลี้ยงเปด ไก โดยการแจกพันธุสัตวเปนหลัก 
            นอกจากนี้ผูวิจัย ยังพบวา 

1.  โครงการ งาน และกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสวนใหญมุงแกปญหาการขาด
แคลนโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก ไมไดพิจารณาถึงภาพอนาคตของตําบลหรือหมูบานมากนัก 

2.  แผนพัฒนาตําบลในปจจุบันเปนแผนที่เนนโครงการพัฒนาเพียงอยางเดียว ไมได
พิจารณถึงภาระหรือรายจายดําเนินการหรือการซอมบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานที่สรางขึ้นมาแต
อยางใด 

ผลการสัมภาษณคณะกรรมการบริหาร จํานวน 5 ใน 7 ทาน เกี่ยวกับทัศนคติตอกิจกรรม
พัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบานา พบวา กรรมการบริหารฯ 4 คนซึ่งเปนกลุมคนวัย
กลางคนมีแนวควรคิดวา “องคการบริหารสวนตําบลบานาตองเนนการพัฒนาความสะดวกสบาย 
(ในที่นี้หมายถึงการสรางโครงสรางพื้นฐาน) เพราะเปนความตองการและการรองขอมาจากชาวบาน 
สวนเรื่องการพัฒนาสุขภาพนั้นเปนหนาที่ของสถานีอนามัยอยูแลว  องคการบริหารสวนตําบลไมจํา
เปนตองเขาไปกาวกายงานของสถานีอนามัย” นอกจากนี้ยังมีบางคนกลาวเสริมวา “สถานีอนามัย
ตําบลบานามักรองของบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบานาบอยครั้ง แตองค
การบริหารสวนตําบลบานาไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหได เพราะลําพังรายจายโครงงานของ
องคการบริหารสวนตําบลยังไมพอ” มีเพียงเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ซ่ึงเปนคนหนุมที่อายุ
นอยที่สุดไมเห็นดวยโดยกลาววา “อันที่จริงแลวองคการบริหารสวนตําบลก็ยังมีอํานาจหนาที่ดาน
การพัฒนาคนตามที่กฏหมายระบุไวชัดเจน แตองคการบริหารสวนตําบลก็ยังทําไดไมเต็มที่ ทําได
เพียงการจัดอบรมสงเสริมอาชีพและการทําโครงการรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานาในการรับ
ตรวจสุขภาพและใหคําแนะนําแกประชาชนในชุมชนเทานั้น” 

  จากขอมูลเชิงประจักษที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยคิดวาปจจัยที่สงผลใหองคการบริหาร
สวนตําบลบานา มีรูปแบบการดําเนินงานที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก มีดังนี้ 
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1.1  ในการดําเนินงานมักจะมองเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนา (ถนน น้ํา) ขณะที่ยัง
ไมสามารถมองภาพการพัฒนาและแกไขปญหาระยะยาวของชุมชนได เชน ปญหาการขาดสาร
อาหาร ปญหาโรคเอดสของลูกเรือชาวประมง ปญหาการวางงานของสตรี เปนตน 

1.2  ขาดการประสานงานกับหนวยงานราชการภูมิภาคในตําบลและทองถ่ินขางเคียงที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคน เชน พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และโดยเฉพาะกับ
สถานีอนามัย ทําใหไมสามารถมองเห็นภาพของการพัฒนาคนไดอยางชัดเจน 

1.3  ระเบียบในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลไดใหอํานาจอิสระแกฝาย
บริหารของ ซ่ึงไดแก กํานัน ผูใหญบาน (ผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน) ที่จะแสวงหาประโยชนสวนตัว ผูก
ขาดความคิดเห็นและการตัดสินใจพรอมกับสรางอิทธิพล ผลประโยชนจากการกระทําเชนนั้นจึงได
จากการกอสรางหรือโครงการพัฒนาตาง ๆ ในหมูบานนั่นเอง การใหอํานาจอิสระดังกลาว คือ การที่
กระทรวงมหาดไทยใหองคการบริหารสวนตําบลมีอิสระในการดําเนินงานเอง โดยไมมีการควบคุม
และตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลแตอยางใด 

1.4  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยังมีความรูสึกวาตนเปนตัวแทนของหมูบาน
เทานั้น ทําใหมีพฤติกรรมที่จะพยายามดึงโครงการลงในหมูบานของตนเปนหลัก เพื่อตอบแทนคํา
เรียกรองจากราษฏรในหมูบาน อีกทั้งยังสรางผลงานการพัฒนาที่เห็นไดชัดเจนมากขึ้น และยังสงผล
ตอการลงสมัครในครั้งตอไป 
             1.5  แมวาองคการบริหารสวนตําบลตั้งมาไดเพียง 4 ป แตโดยพื้นฐานการฝกฝนการบริหาร
งานแลวมีมานานตอเนื่องจากสภาตําบล จึงสงใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลยังยึด
ติดกับการบริหารงานแบบเกา ๆ (สภาตําบลเดิม) คือ เนนการสรางโครงสรางพื้นฐานเปนหลักนั่น
เอง 
   จากสาเหตุทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตนสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลเนนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเปนหลัก ทําใหตัวแปรรูปแบบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบา
นาสงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานาอยางแนนอน เพราะองคการ
บริหารสวนตําบลบานา ไมมีความจําเปนในการใชสารนิเทศตัวช้ีวัดที่บงชี้สภาพปญหาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนแตอยางใด 

  ดังนั้น ตัวแปรรูปแบบการดําเนินงานมีความสัมพันธกับการประสานสารนิเทศรวมกับ
สถานีอนามัยตําบลบานา  

  แนวทางแกไขปญหา 
  จากผลการรวมกันวินิจฉัยหาสาเหตุและแนวทางการแกไขในประเด็นปญหารูปแบบการ

ดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบลดังกลาว การเสนอแนวทางแกไขในประเด็นนี้ ดังตอไปนี้ 
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1.  การจัดทําโครงการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานี
อนามัยตําบลบานาจะทําใหทั้งสององคกรเกิดความรวมมือกัน  และทําใหเขาใจงานซึ่งกันและกันได
เปนอยางดี  โดยที่องคการบริหารสวนตําบลบานาอาจจะใหการสนับสนุนดานงบประมาณ  สวน
โครงการที่จัดทําเปนของสถานีอนามัย หรืออาจเปนโครงการของแตละองคกรแตรองขอความชวย
เหลือซ่ึงกันและกัน และเทาที่ผานมาทั้ง องคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบา
นาขาดการประสานงานกันมาก  สวนใหญมีเฉพาะการเชิญประชุมเพื่อแจงใหรูเกี่ยวกับงานของ
หนวยงานเทานั้นแตไมมีการปฏิบัติงานรวมกันเลย 

2.  หนวยเหนือหรือผูบังคับบัญชา (กระทรวงมหาดไทย) ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานาควรกระตุนและเนนใหหนวยงานเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนบาง หากหนวยเหนือสามารถทําสวนนี้ไดก็จะเปนการแกไขปญหาการดําเนิน
งานขององคการบริหารสวนตําบลบานาไดตรงจุดมากที่สุด   
           3. องคการบริหารสวนตําบลบานา ควรตั้งเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําปให
ชัดเจน  อาจแบงตามอัตราสวนของการแบงเกณฑตามนโยบายสวนภูมิภาคที่ไดกําหนดไว โดยแบง
เปนอัตราสวนโครงสรางพื้นฐาน  40 %  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  30%  สงเสริมอาชีพ  30% 
  4.  จัดอบรมหรือสัมมนาใหกับคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบา
นา เพื่อชวยในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติของคณะกรรมการฯใหเล็งเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5.  สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชนบานา  เพื่อผลักดันใหเกิด
การสนับสนุนโครงการของหนวยงาน  เชน  โครงการสงเสริมการศึกษาในชุมชนของการศึกษา
นอกโรงเรียน  เปนตน 
  6.  รองขอใหเจาหนาที่สาธารณสุขของสถานีอนามัยตําบลบานา เปนที่ปรึกษา
โครงการการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          กรอบการวิจัยของตัวแปรดัง  
 2.  ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537  กลาว คือ 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในสวนของการ

กําหนดอํานาจหนาที่ใหกับองคการบริหารสวนตําบล 
2. ความรูความเขาใจของคณะกรรมการบริหารและกรรมการสภาองคการบริหารสวน

ตําบลบานาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลฯ   โดยมีโครงสราง
คําถามของการสัมภาษณ คือ 
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     2.1 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
บานา ในเรื่องการพัฒนาสุขภาพอนามัย  

ในประเด็นของบทบาทหนาที่ตามกฎหมายขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่ไดระบุ
ไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดกําหนดอํานาจหนาที่
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล ไวดังนี้ 

  มาตรา 66  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  มาตรา 68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่การประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวน

สาธารณะ 
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
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(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
  มาตรา 69  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และ

มาตรา 68 นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงองคการ
บริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาวใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นํา
ความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย 
   มาตรา 70  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงของชาติ 
   มาตรา 71  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบลเพื่อใชบังคับในตําบลไดเทา
ที่ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลในการนี้จะกําหนดคาธรรม
เนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ไดแตมิไดกําหนดโทษปรับเกินหารอยบาท 
   มาตรา 72  ใหองคการบริหารสวนตําบลมีพนักงานสวนตําบลและอาจแบงการบริหารงาน
ออกเปน 

(1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(2) สวนตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไดตั้งขึ้น 

  ระเบียบพนักงานสวนตําบลใหตราขึ้นเปนพระราชกฤษฎีกา 
  เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาจขอ

ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปน
การชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอน 
แตงตั้ง 
   มาตรา 73  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล 
หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินอื่นเพื่อกระทํากิจการรวมกันได ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องค
การบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยว
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ของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่
ของตน 
   เมื่อผูวิจัยถามถึงความรูความเขาใจโดยละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่หลัก หนาที่รองของ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนบานา เมื่อวันที่ 5  กันยายน  2541 จํานวน 4 ใน 7 ทาน 
(รายช่ืออยูในภาคผนวก จ) พบวา ผูใหขอมูลทั้งหมดลวนไมทราบวาตนมีหนาที่โดยละเอียดอยางไร
บาง และสวนใหญไมสามารถบอกรายละเอียดหนาที่ของตนได โดยกลาววาไมเคยมีหนวยงานใดทํา
การจัดอบรมสัมมนาใหพวกตนไดรับรูบทบาทหนาที่ของตนเลย อีกครั้งยังกลาวเพิ่มเติมวาคูมือหรือ
หนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลนั้นอานเขาใจยาก 

  จากขอมูลเชิงประจักษขางตน ที่พบวา คณะกรรมการบริหารฯไมทราบบทบาทและหนาที่
ของตนตามที่พระราชบัญญัติกําหนด ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการบริหารงานของ องคการบริหาร
สวนตําบลถูกกํากับดูแลโดยระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของมากมายซึ่งยากแกการเขาใจในระยะสั้น ดัง
นั้นการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของแตละแหงจึงเปนเพียงสวนเสี้ยวของงานในหนาที่ที่บัญญัติไวใน
กฎหมายเทานั้น โดยมุงเนนอยูเพียงเรื่องการพัฒนาถนนหนทาง ไฟฟา ประปา แทบทั้งส้ิน และใน
การปฏิบัติงานที่เปนจริงนั้นองคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองดําเนินภารกิจของตน และจําเปน
ตองกําหนดโครงการ งาน และกิจกรรมของหนวยงานขึ้นตามความเขาใจและความเคยชินตอระบบ
ดั้งเดิม (เมื่อคร้ังเปนสภาตําบล) คือ เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เชน ถนน ฝาย สะพาน 
อาคาร สถานที่ เปนตน 

  ดังนั้น ตัวแปรความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มีความสัมพันธกับการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบล
บานา  

  แนวทางแกไขปญหา 
    ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณหัวหนาสถานีอนามัยตําบลบานา  เกี่ยวกับแนวทางการแกปญหา 
ดังกลาว  ซ่ึงพอประมวลไดดังนี้ 
  1.  ควรใหการฝกอบรมหรือใหการสัมมนาแกคณะทํางานกอน  เพื่อใหทราบบท
บาทหนาที่ของตน 
  2.  ใหมีเจาหนาที่สาธารณสุขทํางานประจําอยูในองคการบริหารสวนตําบลบานา 
เพื่อชวยกระตุนงานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยตําบลบานาสามารถ
เขาไปประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลไดอยางเต็มที่ 
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  3.  การศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลอื่นที่ใหญและมีช่ือเสียง  เพื่อเปน
แบบอยางในการบริหารงาน  และนาจะมีสวนชวยในการเสริมประสิทธิภาพขององคการบริหาร
สวนตําบลบานาไดเปนอยางดี 

          4.  การเสริมความรูเร่ืองแผนพัฒนา  โดยใหคณะกรรมการฯเขาใจขั้นตอนและความ
สําคัญของการจัดทําแผน 
       3.  นโยบายดานงานสารนิเทศ 
   นโยบายดานงานสารนิเทศ ซ่ึงเปนแนวทางดําเนินงานของการจัดเก็บขอมูลและสารนิเทศ
เพื่อการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลบานา มีกรอบการวิเคราะห คือ 

    3.1  มาตรา 67 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงเปนมาตราวาดวยการใชขอมูลขาวสารเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล 

3.2  การกําหนดนโยบายดานงานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
   เพื่อใหการบริหารการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการใชขอมูลและสารนิเทศเพื่อการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดไวโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5 และมาตรา 67 แหง พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบเกี่ยว
กับการใชขอมูลเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ไวดังนี้ 
   ขอ 7  ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา โครงการ งาน และกิจกรรมเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาตําบล คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลควรยึด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการพัฒนาอําเภอเปนแนวทาง โดยใชขอมูลคณะ
กรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ ( กชช. 2 ค)  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ. )  และขอมูลที่ไดจาก
การเสนอของกรรมการหมูบาน กรรมการกลางหมูบาน อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหรือขอมูลอ่ืนมาใชในการวิเคราะหสภาพปญหาของตําบลและความ
ตองการในการพัฒนาตําบล 
    และในสวนของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ใน
มาตรา 70 ระบุไววาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิไดรับทราบขัอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
ทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ 
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    อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการปฏิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบลบานา พบวา 
ไมมีการกําหนดนโยบายดานงานสารนิเทศ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานจัดเก็บขอมูลและสาร
นิเทศเพื่อการปฏิบัติงานในหนวยงานแตอยางใด ทั้งนี้อาจเนื่องจากสาเหตุ ตอไปนี้  

1. รูปแบบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่เนนการสรางโครงสราง
พื้นฐาน (ถนน แหลงน้ํา ไฟฟา ประปา) เปนหลัก ทําใหไมเกิดระบบสารนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชุม
ชน 

2.  องคการบริหารสวนตําบลบานามีความเปนอิสระในการดําเนินงานของตนเอง 
(Autonomy)  ไมตองรอการสั่งงานจากหนวยงานตนสังกัด ทําใหไมตองจัดทํารายงานการปฏิบัติ
งานตาง ๆ (ซ่ึงเปนขอมูลสถิติตัวช้ีวัดกลุมเปาหมายในการปฏิบัติงาน) 

3.   หนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ. และกชช.2ค) ไมมี 
การกระตุนใหองคการบริหารสวนตําบล ไดตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลและการนําไปสูการ
กําหนดขอบังคับตําบลเพื่อการพัฒนาแตอยางใด  

ดังนั้น ตัวแปรนโยบายดานงานสารนิเทศ จึงเปนตัวแปรที่สงผลตอการประสานสารนิเทศ
รวมกับสถานีอนามัยตําบลบานาอยางแนนอน เพราะหากองคการบริหารสวนบานาไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการใชขอมูลและสารนิเทศประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชา
ชนในชุมชน และหากมีการกําหนดนโยบายดานงานสารนิเทศที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงการ
กําหนดเนื้อหา ระบบการจัดเก็บ และการนําไปใชประโยชน องคการบริหารสวนตําบลจะมีระบบ
สารนิเทศขององคกรที่เปนรูปธรรม 
   อนึ่ง หากองคการบริหารสวนตําบลบานามีการกําหนดนโยบายสารนิเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตขององคกรที่ชัดเจน การกระทําอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสารนิเทศก็จะเกิดขึ้นตามมา เชน การ
กําหนดเนื้อหาสารนิเทศ ระบบการจัดเก็บ และการนําไปใชประโยชน เปนตน  
   แนวทางแกไขปญหา 
   ในสวนของแนวทางในการแกไขปญหา ขอเสนอแนะมีดังนี้ 

1.  องคการบริหารสวนตําบลบานาควรวางนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลในองคกรให
ชัดเจน  ซ่ึงไดแก  ประเภทขอมูล  รายละเอียดขอมูลในแตละงาน  การจัดกลุมหรือการแบงหมวด
หมูขอมูล  เปนตน 

2.  ควรมีบุคลากรในการใหความรูหรือเปนที่ปรึกษาดานการใชสารนิเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับองคการบริหารสวนตําบลบานา บุคลากรดังกลาว ไดแก พัฒนากร  เจาหนาที่สา
ธารณสุข  เปนตน 
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3.  องคการบริหารสวนตําบลบานาควรมีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ทํา  เพราะการ
ประเมินจะนํามาซึ่งขอมูลสถิติตางๆ   ที่สามารถใชเปนตัวกําหนดรายละเอียดหรือโครงสรางสาร
นิเทศขององคกรได 

4.  องคการบริหารสวนตําบลบานาตองมีนโยบายการประสานสารนิเทศกับสถานีอนามัย
ตําบลบานา  ในสวนของสารนิเทศที่ยังไมมีและไมไดจัดเก็บ 
            5.  องคการบริหารสวนตําบลบานาควรจัดทําโครงสรางขอมูลที่เปนขององคกรเอง  โดย
เลียนแบบรายละเอียดขอมูลจากคลังขอมูลสาธารณสุขประจําป,  ขอมูล จปฐ.  และ กชช. 2ค 
   6.  ผลักดันใหผูนําหมูบาน (ผูใหญบาน)  จัดทําแผนพัฒนาหมูบานประจําปและใชขอมูล
ในการกําหนดปญหาและความตองการของหมูบานโดยมอบหมายอํานาจหนาที่แกผูนําหมูบาน
อยางเต็มที่  แลวนําแผนดังกลาวมาบรรจุไวในแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานา
ตอไป 
   4.  เนื้อหาสารนิเทศท่ีจัดเก็บ  
   เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ คือ ประเภทสารนิเทศที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ  
องคการบริหารสวนตําบลบานา ตามอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีกรอบการวิเคราะหดังนี้ 

4.1  การนําเสนอขอมูลในองคการบริหารสวนตําบลบานา 
              4.2  เนื้อหาขอมูลและสารนิเทศประกอบการกําหนดปญหาของชุมชนที่บรรจุไวในแผน
พัฒนาตําบลประจําป 2541 ขององคการบริหารสวนตําบลบานา  

จากการสังเกตการนําเสนอขอมูลในองคการบริหารสวนตําบลบานา พบวา มีการจัดแสดง
ขอมูลชุมชนและองคกรในรูปแผนที่ชุมชน จํานวนประชากร สถิติรายได-รายจายประจําป แผนงาน 
และทําเนียบบุคลากรใน องคการบริหารสวนตําบลบานาเทานั้น 

  จากการวิเคราะหสารนิเทศประกอบการกําหนดสภาพปญหาและความตองการของชุมชน
บานาที่ระบุไวในแผนพัฒนาตําบลประจําป 2541 และ 2540-2544 พบวา เปนเพียงขอมูลสภาพทั่ว
ไปของชุมชนบานาที่ไมมีตัวช้ีวัดหรือดัชนีที่บงชี้ถึงตัวปญหาของชุมชน และไมเอื้อตอการใช
ประกอบการตัดสินใจแกปญหาแตอยางใด (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ค) 

  ดังนั้น ตัวแปรเนื้อหาที่จัดเก็บไมไดสงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัย
ตําบลบานาแตอยางใด ดวยเหตุผลที่วา พื้นฐานของการประสานสารนิเทศนั้นไมจําเปนตองเปนสาร
นิเทศประเภทเดียวกัน เพราะแนวคิดของการประสานสารนิเทศ คือ 
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   1.  การใชสารนิเทศรวมกัน (Information Sharing) โดยที่หนวยงานหนึ่งรองขอสารนิเทศ
กับอีกหนวยงาน เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บและเพื่อประหยัดงบประมาณ เชน การยืม
ระหวางหองสมุดหรือการยืมกันระหวางหนวยงาน 
   2.  การแลกเปลี่ยนสารนิเทศ (Information Exchange) โดยที่หนวยงานหนึ่งรองขอใช
บริการสารนิเทศระหวางกันเพื่อเสริมใหระบบสารนิเทศของหนวยงานมีความสมบูรณมากขึ้น 

อนึ่ง หากองคการบริหารสวนตําบลบานามีการกําหนดนโยบายดานงานสารนิเทศของ
องคกรอยางเปนรูปธรรมแลว จากนั้นการดําเนินงานตาง ๆ เกี่ยวกับสารนิเทศจะเกิดตามมา เชน การ
กําหนดเนื้อหา 
สารนิเทศ ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ บุคลากรผูรับผิดชอบ เปนตน  
   แนวทางแกไขปญหา 

  องคการบริหารสวนตําบลตองจัดเก็บขอมูลตามลักษณะงานขององคกรตามที่กฏหมายได
ระบุไว   โดยที่รายละเอียดของเนื้อหาสารนิเทศดังกลาวจะยึดรายละเอียดในขอมูลของคลังขอมูลสา
ธารณสุขของ สถานีอนามัยตําบลบานา,  ขอมูล จปฐ.  และ กชช. 2ค  มาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
กับงานพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบล ที่สําคัญเนื้อหาสารนิเทศที่ไดมาองคการบริหารสวน
ตําบลบานา สามารถใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนไดเปนอยางดี  เพราะสารนิเทศดังกลาว
สามารถชี้บงถึงสภาพปญหาและระดับการพัฒนาของชุมชนไดเปนอยางดี 
 
            5.  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 

  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ  หมายถึง  วิธีการจัดเก็บสารนิเทศที่สามารถสืบคนได  เชน  
ระบบหัวเร่ือง,  เลขทะเบียน  หรือระบบที่ประยุกตขึ้นใชเอง  เปนตน  
   อนึ่ง หากองคการบริหารสวนตําบลบานา มีวิธีการจัดเก็บสารนิเทศที่ดีนั้น ตองมีองค
ประกอบที่สําคัญคือ 1) มีระบบ การมีระบบการจัดเก็บที่ดีตองวางระเบียบปฏิบัติไดอยางชัดเจน 
ตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูดานนี้และตองเปนระบบที่เหมาะสมกับหนวยงานนั้น ๆ ใหสามารถปรับ
หรือขยายไดในโอกาสตอไป  2)  วิธีปฏิบัติที่งายและเหมาะสมจะตองสามารถคนหาไดรวดเร็ว และ
มีความเหมาะสมกับสถานที่ ประหยัดเวลาและคาใชจายในการรักษา ไมมีขั้นตอนปฏิบัติที่ยุงยาก
และซับซอน ซ่ึงมีกรอบการวิเคราะหตัวแปร คือ 

     5.1  การดําเนินงานขอมูล เอกสาร และสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
  จากขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับระบบงานเอกสารหรืองานสารบรรณขององคการบริหาร

สวนตําบลบานา ไดแก การรับ-สงหนังสือ การจัดเก็บแฟมเอกสาร การจัดหมวดหมูของแฟม
เอกสาร และตูสําหรับเก็บเอกสาร พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานา มีการจัดทําแฟมการรับ-
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สงหนังสือเหมือนหนวยงานทั่ว ๆ ไป โดยจัดเก็บเปนแฟมเอกสารและเก็บไวในตูเหล็ก และจัด
หมวดหมูตามหัวเร่ืองกวาง ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  ขอมูลการวางงาน  ระเบียบคําส่ังคําชี้แจง 
  เร่ืองทั่วไปของสํานักปลัด เร่ืองทั่วไป 
  ใบตรวจการจางรับพัสดุ  สัญญาการยืมเงิน 
  เร่ืองพิจารณาอนุมัติ  สําเนาคําส่ัง      ฯลฯ 
   ในสวนของขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ และ กชช.2ค) ไมมีการจัดเก็บแตอยางใด มี
เฉพาะใบสรุปการจัดอันดับของหมูบานเทานั้น อนึ่ง หากองคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานจากการเนนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมาเปนการพัฒนาคนตาม
อํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ความจําเปนในการใชขอมูลและสารนิเทศเพื่อการปฏิบัติงานก็จะ
เกิดขึ้น และจะกอใหเกิดการกําหนดนโยบายดานงานสารนิเทศ และนอกจากนี้ยังกอใหเกิดเนื้อหา
สารนิเทศที่จัดเก็บ ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ และความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศของ
บุคลากรในองคกรอีกดวย ดังนั้น ตัวแปรระบบการจัดเก็บ 
สารนิเทศไมสงผลตอการประสานสารนิเทศของทั้งสององคกร 
   แนวทางแกไขปญหา 
   จากประเด็นดังกลาวมีขอเสนอแนะ 2 ประการ ดังนี้ 

  1.  ในเบื้องตน องคการบริหารสวนตําบลบานาควรจัดเก็บขอมูลในรูปแบบบันทึกขอมูล 
(Form) หรือแบบรายงานตาง ๆ ที่ทําดวยมือกอน โดยการแยกตามประเภทหรือหมวดหมูในแตละ
งาน หลังจากนั้นคอยพัฒนาเปนการจัดเก็บดวยระบบคอมพิวเตอรตอไป 

  2.  มีระบบการจัดเก็บที่เปนหมวดหมูคลายหองสมุด  โดยมีหองแยกเฉพาะ  ระบบการจัด
เก็บอาจเก็บทั้งในรูปเอกสาร  และโสตทัศนวัสดุ  เชน  สไลด  วิดีโอเทป  กราฟ  แผนที่  
คอมพิวเตอร  เปนตน  เพื่อสามารถแสดงขอมูลของหมูบานไดอยางเห็นภาพมากที่สุด 
     6.  ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 
   ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศของบุคคลที่รับผิดชอบ หากองคการบริหารสวน
ตําบลบานา มีนโยบายดานงานสารนิเทศที่ชัดเจนแลว จะตองมีบุคลากรที่จะจัดการสารนิเทศเหลา
นั้นใหอยูเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกในการคนคืน บุคลากรที่รับผิดชอบในงานนี้ตองมีความรู
ในการจัดการสารนิเทศ ซ่ึงไดแก คัดเลือก จัดหา เลือกใชวิธีการจัดเก็บ สืบคน และเผยแพรสาร
นิเทศเหลานั้นทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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    ดังนั้น ตัวแปรดังกลาวไมไดสงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบา
นาแตอยางใด โดยมีเหตุผลที่วาบุคลากรที่รับผิดชอบสามารถเรียนรูงานการจัดการสารนิเทศภาย
หลังได 
   แนวทางแกไขปญหา 

  ขอเสนอแนะในประเด็นดังกลาว มีดังนี้ 
1. บุคลากรดังกลาวควรไดรับการฝกอบรมและไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเปน 

พื้นฐานเสียกอน  โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหนวยงานอื่น  เชน  พัฒนาชุมชนหรือสถานี
อนามัย  เปนตน 

    2.  เปนบุคคลที่มีความรูดานการจัดระบบสารนิเทศและสามารถใชคอมพิวเตอรและ 
โสตทัศนูปกรณได   
   โดยสรุป การวิจัยตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรขององคการบริหารสวนตําบลบานา ที่สงผลตอการ
ประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา พบวา ตัวแปรที่สงผลตอการประสานสารนิเทศ
นั้น ไดแก 

1.   รูปแบบการดําเนินงาน  
2.  ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ. 2537 
3.   นโยบายดานงานสารนิเทศ 

  นอกจากนี้ยังพบวา นอกเหนือจากตัวแปรทั้ง 6 ดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว ยังมีตัวแปร
สําคัญอื่นขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่คนพบจากการศึกษาภาคสนามที่สงผลตอการ
ประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา ไดแก 

   1.  การขาดการประสานงานหรือประสานแผนรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา ทําใหองค
การบริหารสวนตําบลบานาไมสามารถมองเห็นภาพของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุม
ชนไดอยางชัดเจน 

  2.  การไมมีเจาหนาที่สาธารณสุขทํางานประจําองคการบริหารสวนตําบลทําใหไมสามารถ
กระตุนให องคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได 
   3.  การขาดสัมพันธภาพระหวางผูบริหารของทั้งสององคกร 
               4.  การขาดการติดตอส่ือสารกับบุคลากรทางดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อกระตุนให
องคการบริหารสวนตําบลบานาเล็งเห็นความสําคัญของการใชประโยชนขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
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การนําเสนอรูปแบบการประสานสารนิเทศ 
 
จากประเด็นการวิจัยและวินิจฉัยตัวแปรการวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงนําเสนอรูปแบบการ

ประสานสารนิเทศเพื่อเปนทางเลือกในการปฏิบัติการวิจัยในองคการบริหารสวนตําบลบานา ไวดัง
ตอไปนี้  

รูปแบบที่  1  องคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาตางกําหนด 
รวบรวม และจัดเก็บขอมูลและสารนิเทศเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมขององคกร รูปแบบที่ 
1  แสดงไดตามภาพประกอบดังนี้ 

 
ภาพประกอบ 13  รูปแบบการประสานสารนิเทศที่ 1 
 

หนวยงานรับผิดชอบ      ประเภทของสารนิเทศ            การใชสารนิเทศ 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลบานา 

 
 
 
การเตรียมความพรอมเพื่อรอง
องคการบริหารสวนตําบลบา

องคกร ไวดังนี้ 
1.  ผูปฏิบัติงานในองคกรจะต

พัฒนาชุมชนเปนอยางดี 
2.  องคการบริหารสวนตําบล

บาน โดยมีพัฒนากรเปนผูใหคําปรึกษา
3.  องคการบริหารสวนตําบล

เปนสารนิเทศเพื่อใชในการวางแผนพัฒ
4.  เพื่อทําใหขอมูลเปนปจจุบ

ทุก 2 ป 
- ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 
(โดยดัดแปลงมาจากขอมูล 
กชช 2ค) 
รับระบบสารนิเทศ 
นา ควรเตรียมความพรอมเพื่อรอง

องมีความรู ความเขาใจในรายละเ

บานาเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวม
  
บานา จะทําการประมวลผลขอมูล
นาตําบล 5 ป และประจําป 
ันอยูตลอดเวลา ความถี่ในการจัดเ
- วางแผนพัฒนาตําบล 
- ตัดสินใจคัดเลือก 
   โครงการ 
-  ประเมินผลโครงการ / 
   กิจกรรม 
รับระบบสารนิเทศของ

อียดของสารนิเทศเพื่อการ

ขอมูลพื้นฐานของหมู

พื้นฐานระดับหมูบานให

ก็บ อาจกระทําทุกปหรือ
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5.  จัดแสดงสถิติสารนิเทศตาง ๆไวในองคการบริหารสวนตําบลบานา เพื่อใหประชาชน
ไดรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน 

6.  จัดเก็บสารนิเทศในระบบการจัดเก็บเอกสารแยกตามหัวเร่ือง หรืออาจพัฒนาในระบบ
ฐานขอมูลหากองคการบริหารสวนตําบลบานามีความพรอม 

ขอดี 
1.  องคการบริหารสวนตําบลบานาเกิดกระบวนการจริงในการคนหาปญหาที่มีอยูในชุม

ชน และเกิดความตระหนักในปญหาที่ตนสํารวจพบทําใหเกิดความคิดที่จะแกไขปญหาเหลานั้นดวย
ตนเอง 

ขอจํากัด 
1.  เกิดความซ้ําซอนในการจัดเก็บและใชประโยชน ส้ินเปลืองงบประมาณคาใชจาย 
2.  ขาดเอกภาพของระบบสารนิเทศ เพราะแตละหนวยงานตางกําหนดลักษณะเฉพาะของ

ตน 
 

รูปแบบที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาสรางความ
รวมมือของการจัดระบบสารนิเทศรวมกัน โดยที่ระบบสารนิเทศดังกลาวอยูที่องค
การบริหารสวนตําบล โดยถือวาเปนศูนยขอมูลระดับตําบล  แสดงภาพประกอบ
ไดดังนี้ 

 
ภาพประกอบ 14 รูปแบบการประสานสารนิเทศที่ 2 
 

หนวยงานรับผิดชอบ      ประเภทของสารนิเทศ            การใชสารนิเทศ 
 
 
 
 
 
 

     ความรวมมือระหวาง 
องคการบริหารสวนตําบลบานา    
กับ สถานีอนามัยตําบลบานา 

 
การเตรียมความพรอมเพื่อรอง

1.  ผูปฏิบัติงานในองคกรจะต
พัฒนาเปนอยางดี 
- ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 
(โดยดัดแปลงมาจากขอมูล 
กชช.2ค) 
- สารนิเทศดานสาธารณสุข 
  ของหมูบาน 
รับระบบสารนิเทศ 
องมีความรู ความเขาใจในรายละเ
- วางแผนพัฒนาตําบล 
- ตัดสินใจคัดเลือก 
   โครงการ 
-  ประเมินผลโครงการ / 
   กิจกรรม 
อียดของสารนิเทศเพื่อการ
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2.  ทั้งสองหนวยงานตองรวมกันทําขอตกลงเบื้องตนของวัตถุประสงคและขอบขายของ
สารนิเทศที่จัดเก็บ 

3.  ระบบสารนิเทศดังกลาวควรอยูที่องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเปนศูนยขอมูล
ระดับตําบล 

ขอดี 
1.  เปนการสรางกลไกในการประสานงานระหวางระหวางองคกรและจะทําใหมีการใช

สารนิเทศที่มีอยูอยางเปนประโยชนมากขึ้น 
2.  เกิดการบูรณาการระบบสารนิเทศในชุมชนระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับ

สถานีอนามัยตําบลบานา ทําใหสารนิเทศชุมชนมีความเปนเอกภาพมากขึ้น 
3.  องคการบริหารสวนตําบลบานาเกิดกระบวนการจริงในการคนหาปญหาที่มีอยูในชุม

ชน และเกิดความตระหนักในปญหาที่ตนสํารวจพบ และเกิดความคิดที่จะแกปญหาเหลานั้นดวยตน
เอง 

ขอจํากัด 
1.  เกิดความซ้ําซอนในการจัดเก็บและใชประโยชน ส้ินเปลืองงบประมาณคาใชจาย โดย

เฉพาะสถานีอนามัยตําบลตองดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศสาธารณสุขซ้ําซอนทั้งในหนวย
งานของตนและในองคการบริหารสวนตําบล 

 
รูปแบบที่ 3 การรองขอสารนิเทศจากหนวยงานอื่น โดยที่องคการบริหารสวนตําบลบา 
นารองขอสารนิเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามบทบาทและหนาที่ของตนกับหนวยงานที่

ดําเนินงานคลายคลึงกับ 
องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดแก สถานีอนามัยตําบลบานา และสํานักงานพัฒนาชุมชน 

อําเภอเมืองปตตานี จากนั้นก็จะนํามาประมวลผลใหเปนสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบา
นาเอง 
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ภาพประกอบ 15 รูปแบบการประสานสารนิเทศที่ 3 
 

หนวยงานรับผิดชอบ      ประเภทของสารนิเทศ            การใชสารนิเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

   องคการบริหารสวนตําบลบานา 
รองขอสารนิเทศกับ  

     สถานีอนามัยตําบลบานาและ 
      สํานักงานพัฒนาชุมชน  
        อําเภอเมืองปตตานี 

การเตรียมความพรอมเพื่อรอง
องคการบริหารสวนตําบลบา

องคกร ไวดังนี้ 
1.  ผูปฏิบัติงานในองคกรจะต

พัฒนาชุมชนเปนอยางดี 
2.  องคการบริหารสวนตําบล

เจน 
3.  จัดเตรียมบุคลากรผูรับผิด
4. ติดตอประสานงานหนว
5. ในเบื้องตน ระบบการจัด

เร่ืองของสารนิเทศนั้น ๆ  
ขอดี 

1.  ขจัดความซ้ําซอนในการจ
งบประมาณคาใชจายในการรวบรวมแล

ขอจํากัด 
1.  องคการบริหารสวนตําบล

ชุมชน เพราะไมไดสํารวจและจัดเก็บส
 
 
 
 
 

- ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 
(โดยดัดแปลงมาจากขอมูล 
กชช.2ค) 
- สารนิเทศดานสาธารณสุข 
  ของหมูบาน 
รับระบบสารนิเทศ 
นา ควรเตรียมความพรอมเพื่อรอง

องมีความรู ความเขาใจในรายละเ

 ตองกําหนดวัตถุประสงคของระบ

ชอบงาน 
ยงานที่รองขอสารนิเทศ 
เก็บสารนิเทศอาจเปนวิธีที่ทําดวยม

ัดเก็บและการใชประโยชนสารนิเท
ะจัดเก็บสารนิเทศซ้ําซอน 

บานาไมเกิดกระบวนการจริงในก
ารนิเทศชุมชนดวยตนเอง 
- วางแผนพัฒนาตําบล 
- ตัดสินใจคัดเลือก 
   โครงการ 
-  ประเมินผลโครงการ / 
   กิจกรรม 
รับระบบสารนิเทศของ

อียดของสารนิเทศเพื่อการ

บสารนิเทศของตนที่ชัด

ือ โดยแยกเก็บตามหัว

ศ อีกทั้งยังชวยประหยัด 

ารคนหาปญหาที่มีอยูใน
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การปฏิบัติการวิจัย 
 
   ในขั้นตอนดังกลาวผูวิจัยไดประสบกับขอจํากัดของการนํารูปแบบสารนิเทศมาปฏิบัติการ
ในองคการบริหารสวนตําบลบานาหลายประการ โดยที่สามารถประมวลงานภาคสนามไดพอสังเขป
ไดดังตอไปนี้ 

ประการแรก  การเปลี่ยนวาระการดํารงตําแหนงของสภาและคณะกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลบานา สงผลใหเกิดความลาชาและความไมตอเนื่องในการปฏิบัติการวิจัยเปน
เวลาเกือบ 5 เดือน แตอยางไรก็ตาม กลุมผูใหขอมูลสําคัญ คือ คณะกรรมการบริหารฯ ยังคงเปนกลุม
บุคคลเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงแคจํานวนและตําแหนงเทานั้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

โครงสรางเดิม 
   นายแวอายิ  แมะตีเมาะ  ประธานกรรมการบริหาร 

 นายนัทธ  แวสะแม  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 นายเจะเซะ  สาเล็ง  กรรมการบริหาร 
 นายมะรอยี  เจะหนะ  กรรมการบริหาร 
 นายอาแซ  เจะเอาะ  กรรมการบริหาร 
 นายยาลี  เจะโวะ               กรรมการบริหาร 
 นายประเสริฐ  เบญญากาจ         กรรมการบริหาร 

โครงสรางใหม 
 นายนัทธ  แวสะแม  ประธานกรรมการบริหาร 
 นายมะรอยี  เจะหนะ  กรรมการบริหาร 
 นายยาลี  เจะโวะ  กรรมการบริหาร 
 

ประการที่สอง  เนื่องมาจากวัตถุประสงคของการวิจัยที่กลาวไววา “เพื่อนําเสนอรูปแบบการ
ประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนรวมกัน โดยนําขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
(กชช.2ค) ขอมูลสถิติและตัวเลข ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลบานา รวมทั้งขอมูลจากบัญชี 1-6 และคลังขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัย
ตําบลบานา เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาใชเปนเครื่องมือใน
การวิเคราะหปญหาของชุมชนและนําสารนิเทศที่ไดไปใชในการแกไขปญหาไดตรงประเด็นทําให
เกิดประโยชนที่ประหยัด และไมซํ้าซอน”  
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ในเบื้องตนผูวิจัยไมสามารถนําเสนอรูปแบบการประสานสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาได ดวยขอ
จํากัดของผูเขารวมโครงการวิจัย ดังนี้ 

1. ในเบื้องตนผูวิจัยขอความรวมมือไปยังสถานีอนามัยตําบลบานาเพื่อขอใหนักวิชาการ 
สาธารณสุขมาเปนพี่เล้ียงและเปนผูใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
บานาในประเด็นของการหารูปแบบการประสานสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชา
ชนรวมกัน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารฯขาดความรูและประสบการณในเรื่องของสารนิเทศ ใน
ประเด็นดังกลาวไมสามารถดําเนินการไดเพราะนักวิชาการสาธารณสุขติดภาระกิจประจําในสถานี
อนามัย  ทําใหการประสานงาน การนัดหมายเวลา และการหาเวลาวางที่ตรงกันไมคอยได เปนผลทํา
ใหการปฏิบัติงานวิจัยไมตอเนื่องเทาที่ควร นอกจากนี้นักวิชาการสาธารณสุขไดขอยายไปปฏิบัติงาน 
ณ สถานีอนามัยจังหวัดพังงาในเวลาตอมา  ทําใหผูวิจัยตองรองขอใหหัวหนางานสถานีอนามัยตําบล
บานามาเปนผูใหขอมูลหลักแทน อยางไรก็ตามผูวิจัยยังคงประสบกับขอจํากัดการติดภาระกิจประจํา
ของหัวหนางานสถานีอนามัย 

2.  ปญหาเกี่ยวกับภารกิจงานประจําของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
บานา ทําใหการประสานงาน การดําเนินงานและการนัดหมายตาง ๆ เปนไปดวยความยากลําบาก 
เปนผลทําใหการปฏิบัติการวิจัยไมตอเนื่อง 

3.  คณะกรรมการบริหารฯ ขาดความรูและประสบการณดานงานสารนิเทศ ทําใหยาก
ลําบากในการอธิบายหรือหาขอสรุปในบางประเด็น และไมสามารถระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นตาง ๆ ได 

4.  คณะกรรมการบริหารฯ ทุกคนยังมองไมเห็นประโยชนของการปฏิบัติการวิจัยนี้ ไมคิด
วาบทบาทหนาที่ในการพัฒนาสาธารณสุขตามที่ระบุไวในกฏหมายและการใชสารนิเทศที่เปนตัวช้ี
วัดสถานสุขภาพของชุมชนนั้น สวนหนึ่งเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานา ไมใชงาน
ของสถานีอนามัยโดยเฉพาะ 

ประการที่สาม  ปญหาเกี่ยวกับตัวของผูวิจัยเอง เนื่องจากเปนบุคคลภายนอกซึ่งไมได
ปฏิบัติงานอยูในองคการบริหารสวนตําบลบานาทําใหไมสะดวกตอการจัดการในบางประเด็นได 

  ประการที่สี่  ตนผูวิจัยไมสามารถนํารูปแบบมาใชในกระบวนการ “การนําสารนิเทศมาใช
ในการวิเคราะหสภาพปญหาของตําบลและความตองการของตําบล” ซ่ึงเปนระเบียบของกระทรวง
มหาดไทยวาดวยแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลได ดวยเหตุผลที่วา 
องคการบริหารสวนตําบลบานา ไดจัดทําแผนพัฒนาประจําป 2542 และแผนพัฒนาตําบลหาปของ
องคกรไปแลวเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2541 (ผูวิจัยเขาดําเนินงานภาคสนามเมื่อ กุมภาพันธ 2542) 
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จากนั้นผูวิจัยพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการโดยนํารูปแบบสารนิเทศมาใชในการจัดทําแผนพัฒนาประ
จําป 2543 และเพื่อใหทราบการปฏิบัติการจริงขององคการบริหารสวนตําบลบานาในการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลทั้ง 2  ประเภท ผูวิจัยจึงปรึกษาและเรียนถามความเห็นเรื่องนี้กับนายนัทธ  แวสะแม 
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา ไดใหขอมูลวา องคการบริหารสวนตําบล
บานาจะเริ่มทําแผนพัฒนาหาปกอน โดยที่ขั้นตอนดังกลาวสวนใหญจะทําการคัดลอกจากแผน
พัฒนาฉบับกอน ๆ บางสวนที่ปรับเปลี่ยนคือสวนของการกําหนดโครงการ งาน และกิจกรรมใน 
การพัฒนาตําบล เมื่อแผนพัฒนาหาปเสร็จสมบูรณแลว ก็จะจัดทําแผนพัฒนาประจําปตอไป 
ลักษณะแผนประจําปจะแตกตางจากแผนพัฒนาหาปเฉพาะในสวนที่เปนแนวทางการพัฒนาโครง
การ/งานประจําปเทานั้น 

  ในสวนเกี่ยวกับการกําหนดปญหาและความตองการของตําบลนั้นไดมาจากที่ไหน  
ประธานกรรมการบริหารฯ กลาวอยางตรงไปตรงมาวา “ไมเคยใชขอมูลจากที่ไหนเลย เพราะใชไม
เปนและที่ผานมาก็ไมเคยใช ขั้นตอนของการกําหนดสภาพปญหาในแผนพัฒนาจะคัดลอกตอ ๆ กัน
มา และสวนใหญ องคการบริหารสวนตําบลทํางานในลักษณะการพัฒนาสรางโครงสรางพื้นฐาน
มากกวาระดับลึกอื่น ๆ” อีกทั้งยังใหคําแนะนําเพิ่มเติมวา หากผูวิจัยจะนําระบบสารนิเทศมาปฏิบัติ
การกับขั้นตอนการจัดทําแผนดังกลาวคงจะไมไดผล เพราะผูจัดทําแผนไมมีความรูเกี่ยวกับการใช
ขอมูลในการจัดทําแผนเลย อีกทั้งแผนพัฒนาประจําป 2543-2544 องคการบริหารสวนตําบลบานา
ไดจัดทําลวงหนาแลว เนื่องดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยเลิกลมแนวคิดที่จะปฏิบัติการวิจัยในขั้น
ตอนการจัดทําแผนพัฒนา 

ประการที่หา  ผูวิจัยไมสามารถนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่ไดมาจากขั้นตอนการ
วินิจฉัย ไดทั้ง 6 ตัวแปรการวิจัย เพราะบางตัวแปรอยูเหนือขอบขายวัตถุประสงคการวิจัยและนอก
เหนือสารนิเทศศาสตร ตัวแปรที่ไมสามารถนํามาปฏิบัติการวิจัย ไดแก  

1.  รูปแบบการดําเนินงาน 
2. ความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 
3.  นโยบายดานงานสารนิเทศ 
4.  ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 

  และตัวแปรที่สามารถนําขอเสนอแนวทางแกไขมาเปนตัวแบบได 2 ตัวแปร คือ 
  1. เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ 
  2. ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 
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การแกปญหาในภาคสนามของผูวิจัย 
เนื่องดวยขอจํากัดตาง ๆ ของงานภาคสนามดังที่ไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยจึงใหความสนใจ

ในขั้นตอนการประเมินผลโครงการ งาน และกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานา ดวยเหตุ
ผลที่วาโครงการ งาน และกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเปนกระบวนการสําคัญกระบวน
การหนึ่งในวงจรแผน ซ่ึงเปนการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงานขององคกา
บริหารสวนตําบลบานาเพื่อการพัฒนาหรือแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่งของชุมชน ใหการดําเนิน
งานบรรลุวัตถุประสงคของแผน  
   ในสวนของขอมูลภาคสนามประเด็นตาง ๆ ในขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัย เปนผลมาจาก 
การรวมกันพิจารณาและวิเคราะหรวมกันระหวางผูวิจัยและประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลบานา สาเหตุที่มีประธานกรรมการบริหารฯเปนผูเขารวมโครงการวิจัยแตเพียงผู
เดียว เพราะคณะกรรมการบริหารฯ อีก 2 คน ปฏิเสธที่จะเขารวมโครงการวิจัย โดยใหเหตุผลวา ตน
ไมมีความรูในประเด็นเกี่ยวกับสารนิเทศและไมสามารถปลีกตัวจากงานประจําเพื่อมาปฏิบัติการวิจัย
นี้รวมกับผูวิจัยได 

 
  วิธีการปฏิบัติการวิจัย 
  ตัวแปรที่นํามาปฏิบัติการ คือ เนื้อหาสารนิเทศและระบบการจัดเก็บ สวนรูปแบบที่ใชคือ  

รูปแบบที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลบานารองขอสารนิเทศจากหนวยงานอื่นที่มีภารกิจสอดคลอง
กับองคการบริหารสวนตําบลบานา ซ่ึงไดแก สถานีอนามัยตําบลบานาและสํานักงานพัฒนาชุมชน 
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โดยมีเหตุผลของการเลือกรูปแบบที่ 3 คือ  

1.  ปญหาเกี่ยวกับภารกิจงานประจําของหัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานาและคณะ
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา ทําใหการติดตอประสานงาน การดําเนินงานและ
การนัดหมายตาง ๆ นั้นเปนไปดวยยาก 

2.  คณะกรรมการบริหารฯขาดความรูและประสบการณดานงานสารนิเทศ ทําใหยาก
ลําบากในการรวมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสารนิเทศได 

ดวยขอจํากัดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกรูปแบบการประสานสารนิเทศแบบที่ 
3  ถึงแมวาจะไมใชรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด อยางไรก็ตามรูปแบบดังกลาวก็สามารถเปนรูปแบบนํา
รองเพื่อริเร่ิมใหเกิดระบบสารนิเทศในองคการบริหารสวนตําบลบานา อนึ่ง หากองคการบริหาร
สวนตําบลมีความพรอมในทุก ๆ ดานแลว องคกรก็จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการประสานสาร
นิเทศโดยการสรางความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรตอไป 
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ลักษณะของการปฏิบัติการจะนําสารนิเทศมาใชในขั้นตอนการประเมินผลโครงการเพื่อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานในแตละโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานา วาเปนไปตาม
มาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในปริมาณและคุณภาพของงานหรือไม 

  ประเภทของการประเมินผลโครงการ กระทําไดดังนี้ 
1.  การประเมินผลโครงการกอนที่จะเริ่มดําเนินการหรือการประเมินผลพื้นฐาน เปนการ

ประเมินสภาพพื้นที่และความตองการของชุมชน 
2.  การประเมินผลโครงการในขณะที่โครงการกําลังดําเนินการ เปนการประเมินเพื่อติด

ตามและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยผานกระบวนการแนะนํา ใหคําปรึกษา ชวยเหลือและประสาน
งานตาง ๆ 

  3.  การประเมินผลโครงการภายหลังจากที่การดําเนินงานของโครงการสิ้นสุด เปนการ
ประเมินเพื่อศึกษาและวิเคราะหการดําเนินงานโครงการวาเกิดผลการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ผลขาง
เคียง ปญหา และขอเสนอแนะ 

โครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่เปนกลุมตัวอยางในการปฏิบัติการวิจัย ผู
วิจัยไดเลือกโครงการจํานวน 6 โครงการ ไดแก  (รายละเอียดของแตละโครงการอยูในภาคผนวก ง) 

1.  โครงการลานกีฬาเอนกประสงคระดับตําบล 
2.  โครงการรณรงคบาน ชุมชน และโรงเรียน ปลอดยุงลาย ป 2541 
3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ํา 
4.  โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
5.  โครงการ อบต. พบประชาชน 
6.  โครงการ อบต. บานา  เมืองนาอยู 

  หมายเหตุ  :  โครงการ 1, 2   เปนโครงการที่ดําเนินการแลว 
        โครงการ 3, 4    เปนโครงการกําลังดําเนินการ 

         โครงการ 5, 6    เปนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 
   และในประเด็นของการใชขอมูลและสารนิเทศในขั้นตอนการวางโครงการ ผูวิจัยนําเสนอ
ไวดังนี้ 
   1.  สารนิเทศสําหรับการวิเคราะหปญหา ในขั้นตอนแรกจะตองมีการศึกษาใหเขาใจถึง
สภาพพื้นที่ที่จะพัฒนา ศักยภาพ ตลอดจนขอจํากัดของการพัฒนาสารนิเทศที่ตองการในขั้นตอนนี้
จะเปนสารนิเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคม กายภาพ สภาพแวดลอม เปนตน 
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   2.  สารนิเทศสําหรับวางวัตถุประสงคของโครงการ หลังจากที่ไดวิเคราะหปญหา ศักยภาพ 
และขอจํากัดตาง ๆ แลว ตอไปจะกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา จะเปนการกําหนดวัตถุ
ประสงควาจะแกไขปญหาอยางไร ตามขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
   3.  สารนิเทศสําหรับการดําเนินการโครงการ ในขั้นตอนนี้จําเปนจะตองมีขอมูลและสาร
นิเทศเกี่ยวกับรายละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนและระยะเวลาของโครงการ 
   4.  สารนิเทศสําหรับการติดตามและประเมินโครงการ ในขั้นตอนนี้จะตองติดตามความ
กาวหนาของโครงการ สารนิเทศในขั้นตอนนี้จะเปนตัวช้ีวัดความกาวหนาของโครงการสําหรับการ
กําหนดเกณฑการประเมินผล 
   ผลจากการศึกษาและวิเคราะหการใชขอมูลและสารนิเทศในการกําหนดกลวิธีการวาง
โครงการเพื่อพัฒนาทั้ง 6 โครงการตัวอยางดังกลาว ผูวิจัยแสดงไดตามตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 5  การวิเคราะหโครงการ 
 

ชื่อโครงการ สารนิเทศสําหรับ 
การวิเคราะหปญหา 

สารนิเทศสําหรับ 
การวางวัตถุประสงค 

สารนิเทศสําหรับ 
การดําเนินการ 

สารนิเทศสําหรับ 
การติดตามและประเมินผล 

1.  โครงการลานกีฬาอเนก
ประสงคระดับตําบล 

ไมปรากฏในตัวโครงการ 
สารนิเทศที่จําเปนในขั้นตอนนี้ 
ไดแก 

- สภาพการเลนกีฬา
และการออกกําลังกายในหมูบาน 

- จํานวนสนามกีฬา/
ลานกีฬาในหมูบาน 

- ขอมูลการเสพยาเสพ
ติดในหมูบาน (เพราะ องคการ
บริหารสวนตําบลบานา ใหเหตุผล
วาการเลนกีฬาและการออกกําลัง
กายเปนการดึงเยาวชนและประชา
ชนใหหางไกลยาเสพติด) 

 

ไมปรากฏในตัวโครงการ 
สารนิเทศที่จําเปนในสวนนี้ ไดมา
จากการวิเคราะหปญหาขางตนวา 
องคการบริหารสวนตําบลบานา 
จะแกปญหาอยางไรตามขีดความ
สามารถขององคกร 

สารนิเทศที่ปรากฏในตัวโครงการ 
ไดแก  

- จํานวนพื้นที่ในการ
กอสราง 

- ระยะเวลาในการกอ
สราง 

- งบประมาณในการ
กอสราง 

 

ไมปรากฏในตัวโครงการ 
สารนิเทศที่จําเปนในสวนนี้ ไดแก 

- จํานวนผูออกกําลังกาย
และผูเลนกีฬาในลานกีฬา  

- จํานวนผูเสพยาเสพติด
ในปจจุบันและยอนหลัง 
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ตาราง 5  (ตอ)  
  

ชื่อโครงการ สารนิเทศสําหรับ 
การวิเคราะหปญหา 

สารนิเทศสําหรับ 
การวางวัตถุประสงค 

สารนิเทศสําหรับ 
การดําเนินการ 

สารนิเทศสําหรับ 
การติดตามและประเมินผล 

2.  โครงการรณรงคบานชุม
ชนและโรงเรียนปลอดยุง
ลาย ป 2541  

ไมปรากฏสภาพการปวยเปนโรค
ไขเลือดออกของชุมชนบานาแต
อยางใดสารนิเทศที่จําเปนในสวน
นี้ ไดแก 

-  ในหมูบานมี
ประชากรรอยละเทาไหรที่พบผู
ปวยไขเลือดออกปจจุบันและ
ยอนหลัง 

- การกําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลาย 

- การใชยาฆาแมลง 
(กําจัดยุงลาย) 

- การใชยาทําลายลูก
น้ํายุงลาย (ทราย Abate) 

    ไมปรากฏในตัวโครงการ 
เพราะในกระบวนการวิเคราะห
ปญหาขาดสารนิเทศที่จําเปนใน
ประเด็นที่กลาวไวขางตน 

สารนิเทศที่ปรากฏไดแก 
- วิธีดําเนินการ 
- ระยะเวลา 
- งบประมาณ 
 

ปรากฏชัดเจน 
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ตาราง 5  (ตอ)  
  

ชื่อโครงการ สารนิเทศสําหรับ 
การวิเคราะหปญหา 

สารนิเทศสําหรับ 
การวางวัตถุประสงค 

สารนิเทศสําหรับ 
การดําเนินการ 

สารนิเทศสําหรับ 
การติดตามและประเมินผล 

 
3.  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคู
ระบายน้ํา 

 
ระบุสภาพการชํารุดของถนน 
และสภาพแวดลอมของชุมชน 

 
วัตถุประสงคขอ 1, 3 ชัดเจน สวน
ขอที่เหลือเปนการกลาวขึ้นอยาง
ลอย ๆ เพราะในสวนของการ
วิเคราะหปญหาประกอบการ
กําหนดหลักการและเหตุผลโครง
การนั้นไมไดชี้ใหเห็นถึงสาร
นิเทศทางดานเศรษฐกิจในหมู
บานแตอยางใด 
 
 

 
ระบุไวชัดเจน 

 

 
ไมปรากฏในตัวโครงการ แตการ
ประเมินทําไดโดย 

- สํารวจความพึงพอ
ใจของชาวบาน 

- สํารวจสภาพการ
จราจรในเสนทางดังกลาวภาย
หลังสิ้นสุดโครงการ 
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ตาราง 5  (ตอ)  
  

ชื่อโครงการ สารนิเทศสําหรับ 
การวิเคราะหปญหา 

สารนิเทศสําหรับ 
การวางวัตถุประสงค 

สารนิเทศสําหรับ 
การดําเนินการ 

สารนิเทศสําหรับ 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.  โครงการกอสรางถนน 
คสล. ภายในหมูบาน 
 

 
ปรากฏขอมูลสภาพของถนนใน
หมูที่ 2 แตยังไมมีสารนิเทศที่เปน
ตัวชี้วัดปญหาสุขภาพของประชา
ชนในหมูที่ 2, 3 ตําบลบานา 
 
 
 
 

 
ไมปรากฏสารนิเทศดังกลาวเลย
เพียงแตเปนการกลาวขึ้นอยาง
ลอย ๆ เทานั้น 
 

 
มีระบุไวในตัวโครงการ 

 
ไมมีระบุแนวทางการประเมินโครง
การแตอยางใด การประเมินดังกลาว
อาจทําไดโดย 

-  สํารวจความพึงพอใจ
ของชาวบาน 

- ภาวะการปวยเปนโรค
ระบบทางเดินหายใจของชาวบานหมู
ที่ 2, 3 ตําบลบานา ทั้งปจจุบันและ
ยอนหลัง 

-   สํารวจสภาพการ
จราจรในเสนทางดังกลาว ภายหลัง
สิ้นสุดโครงการ 
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ตาราง 5  (ตอ)   
 

ชื่อโครงการ สารนิเทศสําหรับ 
การวิเคราะหปญหา 

สารนิเทศสําหรับ 
การวางวัตถุประสงค 

สารนิเทศสําหรับ 
การดําเนินการ 

สารนิเทศสําหรับ 
การติดตามและประเมินผล 

 
5.  โครงการ อบต. พบ
ประชาชน 

 
ไมปรากฏสารนิเทศทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบา
นาซึ่งเปนพื้นที่ที่จะพัฒนาแต
อยางใด สารนิเทศดังกลาว ไดแก 

-  รายไดและการมี
งานทําของประชาชนในหมูบาน
ในตําบลบาน 

- สาธารณสุขและ
การอนามัยของชุมชนบานา 
 

 
การตั้งวัตถุประสงคของโครงการ
ไมไดมาจากการใชสารนิเทศใน
การวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนบานาแตอยางไร 

 
ปรากฏในตัวโครงการ 

 
ไมปรากฏในตัวโครงการ 

ผลสําเร็จของโครงการสามารถวัดได
จาก 
       -  จํานวนประชากรมีรายไดและ
งานทําเพิ่มขึ้น 
       -  อัตราการลดลงของการเกิดโรค
และการเจ็บปวยของชุมชนบานา 
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ตาราง 5  (ตอ)  
  

ชื่อโครงการ สารนิเทศสําหรับ 
การวิเคราะหปญหา 

สารนิเทศสําหรับ 
การวางวัตถุประสงค 

สารนิเทศสําหรับ 
การดําเนินการ 

สารนิเทศสําหรับ 
การติดตามและประเมินผล 

 
6.  โครงการ อบต. บานา 
เมืองนาอยู 

 
ไมปรากฏสารนิเทศทางดาน
สังคมและเศรษฐกิจและทางดาน
สุขอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน
บานาแตอยางใด 

 
ไมปรากฏอยูในตัวโครงการ 
เพราะในกระบวนการการ
วิเคราะหสภาพปญหา ขาดสาร
นิเทศที่จําเปนในเรื่องดังกลาว 
 
 
 
 
 

 
ปรากฏอยูในตัวโครงการ 

 
ไมไดระบุไวในตัวโครงการ 

การประเมินโครงการนี้ สาร
นิเทศที่เปนตัวชี้วัดไดดี  คือ  

- ปญหาดานสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชนบา
นาลดนอยลง 
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  วิธีการไดมาซึ่งรูปแบบสารนิเทศของแตละโครงการนั้นทางองคการบริหารสวนตําบลบา
นา จะทําหนังสือราชการเพื่อขอใชบริการดังกลาวจากทางสถานีอนามัยตําบลบานา และ สํานักงาน
พัฒนาชุมชน อําเภอเมืองปตตานี จากนั้นจะใหลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานาเปนผูรับ
สงเอกสาร (Messenger) โดยวิธีการบันทึกแฟมขอมูลลงบนแผนดิสเกตก 

  โดยที่บุคคลกรผูรับผิดชอบงาน ไดแก 
  1.  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา เปนผูดําเนินการขอใชสาร

นิเทศดังกลาวกับหัวหนางานสถานีอนามัยตําบลบานาและพัฒนาชุมชนจังหวัดปตตานี 
  2.  พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบานา เปนผูที่มีหนาที่จัดเก็บสารนิเทศ  
  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ มี 2 วิธี คือ 
  1.  จัดเก็บเปนรูปเลม 

               2.  จัดเก็บเปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร ทั้งในลักษณะการบันทึกลงในฮารดดิสกและ 
แผนดิสเกตกและกอนที่จะนํารูปแบบสารนิเทศไปปฏิบัติการวิจัยในองคการบริหารสวนตําบลบานา 
ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดของประธานกรรมการบริหารฯ ในฐานะที่เปนผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลบานา ประเด็นของแนวคิดตาง ๆ ไดแก 

1. การศึกษาแนวคิดของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาตอโครงการพัฒนาของ
องคกร 

2.  การศึกษาแนวคิดของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาตอการใชสารนิเทศเพื่อ
การวางแผนโครงการ 

 
1.  การศึกษาแนวคิดของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาตอโครงการพัฒนาของ

องคกร 
  การศึกษาแนวคิดของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาตอโครงการดังกลาว ผูวิจัย

ไดศึกษาใน 2 ประเด็น คือ ความเปนมาหรือการเกิดขึ้นของโครงการ และการประเมินโครงการ ซ่ึง
ปรากฏผลการศึกษาในแตละโครงการ ดังนี้ 

  โครงการลานกีฬาเอนกประสงคระดับตําบล 
  ประธานกรรมการบริหารฯใหขอมูลวา โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากตําบลบานาไมมีศูนย

กีฬาประจําตําบล ในแตละครั้งของการจัดกิจกรรมกีฬา ทางชุมชนตองมาขอใชสนามกีฬากลางของ
จังหวัดหรือไมก็ใชสนามของโรงเรียนในชุมชน ทําใหเกิดความไมสะดวก ประกอบกับองคการ
บริหารสวนตําบลบานาเล็งเห็นการใชประโยชนที่ดินจํานวน 28 ไร ซ่ึงเปนที่ดินหลวงและเปนที่วาง
เปลาขาดการใชประโยชน ดังนั้นจึงตัดสินใจจัดทําโครงการสรางลานกีฬาดังกลาวขึ้น โดยการขอ
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รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแหงประเทศไทยเขต 9 ปตตานี โดยมีผลที่คาดวาจะไดรับ
ที่สําคัญคือ การดึงเยาวชนใหออกมาจากยาเสพติดตาง ๆ ซ่ึงตอนนี้ตําบลบานาประสบปญหาเรื่องนี้
มาก โดยที่ประธานกรรมการบริหารฯบอกสาเหตุของรับรูปญหานี้วา เพราะตนเปนคนในพื้นที่และ
คลุกคลีอยูกับเยาวชนพวกนี้  

   เมื่อผูวิจัยสอบถามถึงวิธีการประเมินโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลได
ดําเนินการมาแลวเปนอยางไรบาง ประธานกรรมการบริหารฯกลาววา “ที่เปนแนวทางปฏิบัติทาง
วิชาการนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานาไมเคยกระทํา แตเรารูไดโดยการสัมผัสชาวบานและจาก
ส่ิงที่เราเห็นดวยตา” 

  และไดถามถึงผลสําเร็จของโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวาเปนอยางไร ประธาน
กรรมการบริหารฯตอบวา “โครงการดังกลาวไมประสบผลสําเร็จเพราะเราขาดการควบคุมสนาม 
(ซอมบํารุง) ไมมีการตั้ง 

งบประมาณในสวนของการดูแลและบํารุงรักษา อีกทั้งสนามยังไมเคยไดใชเพราะองคการ
บริหารสวนตําบลขาดการประชาสัมพันธและการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ”  และยังกลาวย้ํา
วา “การจัดกิจกรรมทําใหสนามเกิด” 

   โครงการรณรงคบาน ชุมชน และโรงเรียน ปลอดยุงลาย ป 2541 
โครงการนี้เกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยที่สถานีอนามัยตําบลบานา

รองขอการสนับสนุนโครงการจากองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงจะตองดําเนินการในชุมชนตอไป 
สําหรับแนวทางในการประเมินโครงการดังกลาว  ประธานกรรมการบริหารฯ กลาววา 

สถานีอนามัยคงตองรับผิดชอบในสวนนี้ (องคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีการประเมินโครง
การดังกลาวแตอยางใด)  

เมื่อผูวิจัยยอนถามวา หากในสวนที่องคการบริหารสวนตําบลตองประเมิน จะดูไดจาก
อะไรบาง ประธานกรรมการบริหารฯ กลาววา “ถาคนปวยเยอะ หมายความวายุงลายยังชุกชุมอยู 
โครงการก็ลมเหลว” 

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ํา 
   ประธานกรรมการบริหารฯ เลาใหฟงวา “กอนหนานี้ ถนนดังกลาวเปนถนนลูกรังมากอน  
เรา (องคการบริหารสวนตําบลบานา) มีนโยบายที่จะไมใหมีถนนลูกรังในทุกหมูบาน” เมื่อผูวิจัย
ถามถึงเกณฑการเลือกพิจารณาถนนใหเปนคอนกรีตนั้น องคการบริหารสวนตําบลมีวิธีการอยางไร 
ประธานกรรมการฯ ตอบวา “เลือกหมูบานที่มีการสัญจรมากที่สุดและรองลงตามลําดับ โดย
พิจารณาจํานวนประชากรของแตละหมูบานมาวิเคราะหกับการตัดสินใจลงโครงการ” 
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   ในวัตถุประสงคขอที่ 4 ของโครงการดังกลาว ที่ระบุไววาใชเปนเสนทางในการนําสินคา
ทางการเกษตรออกไปจําหนายยังตลาดในตัวจังหวัดนั้น ผูวิจัยมีความสงสัยวาหมูบานดังกลาวทํา
การเกษตรดวยหรือไมและองคการบริหารสวนตําบลทราบไดอยางไร ประธานกรรมการบริหารฯ 
กลาววา “เปนการสรางภาพใหโครงการมีน้ําหนักขึ้น แทจริงนะไมมีหรอก” 
   เมื่อผูวิจัยถามถึงวิธีการประเมินโครงการองคการบริหารสวนตําบลและแนวคิดในการ
ประเมินผล ประธานกรรมการบริหารฯ กลาววา “ไมเคยประเมินโครงการที่ทํา แนวคิดที่นาจะทําได 
คือ ฟงเสียงรองเรียนหรือวิพากษวิจารณของชาวบาน โดยดูจากความพอใจ หากทําไดก็จะทําแบบ
สอบถามสํารวจความพอใจ” 
   โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
   โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะสภาพถนนชํารุดมาก ชาวบานรองทุกขมาจํานวนมาก เมื่อผูวิจัย
ถามถึงที่มาของการกําหนดวัตถุประสงคโครงการในขอที่ 1 เพื่อลดปญหาสุขภาพระบบทางเดิน
หายใจแกราษฎรที่อาศัยอยู 2 ขางทางนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานารับทราบขอมูลมาอยางไร 
และจากแหลงใด คําตอบของประธานกรรมการบริหารฯ คือ “ เราพูดลอย ๆ ขึ้นมานะ เพื่อใหโครง
การมีน้ําหนักมากขึ้น แตเราไมมีขอมูลที่แนนอน ชาวบานนาจะเปนนะผมวา เพราะฝุนเยอะมาก 
และตัวชาวบานที่เปนโรคนี้จริง ๆ นะ ไมเคยไปวินิจฉัยกับหมอหรอก”ในสวนของการประเมิน
โครงการนี้องคการบริหารสวนตําบลบานาจะใชวิธีการเดียวกับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตขาง
ตน 
   โครงการ อบต. พบประชาชน 
   จุดประกายของโครงการดังกลาว เกิดจากการคิดรวมกันวาจะทําอยางไรใหชาวบานรูจัก
องคการบริหารสวนตําบลบานา โดยที่โครงการจะเปนตัวชวยประชาสัมพันธองคการบริหารสวน
ตําบล ประจวบกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในชวงนั้น จึงเปนโอกาสดีขององคการบริหารสวน
ตําบลบานา ที่จะดําเนินโครงการดังกลาว 
   ผูวิจัยไดถามเกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนสําหรับโครงการดังกลาว ประธานกรรมการบริหารฯ 
ตอบวา “ ขอมูลที่เห็นดวยตาของหมูบาน” เมื่อผูวิจัยใหยกตัวอยางขอมูลดังกลาว ประธานกรรมการ
บริหารฯ ยกตัวอยางวา “ ความยากจน ความไมมีกินในหมูบาน” 
   ในสวนของการประเมิน ประธานฯ กลาวถึงวิธีการไวดังนี้ 

-  จํานวนผูเขารวมโครงการ หากมากันเยอะ โครงการก็สําเร็จ 
-  เสียงสะทอนจากผูเขารวมโครงการ 
-  แบบสอบถาม (หากทําได) 
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  โครงการ อบต. บานา  เมืองนาอยู 
   โครงการดังกลาวสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีเปนเจาของโครงการ โดยที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานาเปนผูดําเนินงาน โครงการ จะดําเนินการภายในปนี้ แตไมไดระบุเดือนที่แน
นอน 
   ในสวนของการประเมินประธานกรรมการบริหารฯ กลาววา “หากปญหาทางดานอนามัย
ส่ิงแวดลอมของตําบลบานาดีข้ึน หมายความวาโครงการนี้ประสบผลสําเร็จ” 
   จากขอมูลภาคสนามในประเด็นขางตน จะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบลบานาไมมี
การดําเนินการประเมินโครงการขององคกรแตอยางใด ซ่ึงอาจทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานา
ประสบกับปญหา 
ดังตอไปนี้ 

1.  ไมเกิดการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
2.  ไมเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาหรือประโยชนเต็มที่ 
3.  ไมเกิดการบรรลุเปาหมายโครงการ 
4.  ไมเกิดการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและไมทําใหโครงการลดความ
เสียหาย 

5.  ไมเกิดการควบคุมคุณภาพงาน 
6.  ไมเกิดทางเลือกและการตัดสินใจบริหารของผูบริหารในองคกร 
 
2.  การศึกษาแนวคิดของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาตอการใชสารนิเทศเพื่อ 

การวางแผนโครงการ 
  การศึกษาในประเด็นดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  การนิยามขอมูลและสารนิเทศของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา 
2.  ปญหาและอุปสรรคของการใชสารนิเทศในการวางแผนโครงการ 
3.  ผลกระทบตอการไมใชสารนิเทศในการวางแผนโครงการ 
4.  การวิเคราะหของผูวิจัย 
  การนิยามขอมูลและสารนิเทศของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา 
  ประธานกรรมการบริหารฯ ใหนิยามขอมูลและสารนิเทศ ไวดังนี้  
  “ขอมูล คือ เร่ืองราวที่กลาวขึ้นหรืออางขึ้นมาอยางลอย ๆ และไมมีความนาเชื่อถือแตอยาง

ใด เชน การบอกเลาจากบุคคลที่ไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ขาวจากหนังสือพิมพ” 
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  “สารนิเทศ คือ สถิติหรือเร่ืองราวที่นาเชื่อถือที่ตีพิมพเปนเอกสารจากหนวยงานหรือผูเชี่ยว
ชาญเฉพาะดาน เชน สถิติตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข หนังสือ ตํารา ตาง ๆ” 

ปญหาและอุปสรรคของการใชสารนิเทศในการวางแผนโครงการ 
  ประธานกรรมการบริหารฯ กลาววา “ที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลบานาไมเคยมี

ปญหาในการใชสารนิเทศวางแผนโครงการเลย เพราะสวนใหญเนนสรางโครงสรางพื้นฐาน สวน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น องคการบริหารสวนตําบลไมไดเปนแกนนําในเรื่องนี้ สวนมากเปน
นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข โดยองคการบริหารสวนตําบลบานารับโครงการมาจากสถานี
อนามัยตําบลบานามาอีกครั้ง โดยที่สถานีอนามัยเปนหนวยงานที่รับผิดชอบทางดานขอมูลและสาร
นิเทศ เนื่องจากเปนงานของสถานีอนามัยโดยเฉพาะ” 
 

ประธานกรรมการบริหารฯ กลาวเพิ่มเติมอีกวา “ปญหาใหญขององคการบริหารสวนตําบล
ขณะนี้คือ การขาดระบบขอมูลตาง ๆ เมื่อมีบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอกมาขอขอมูลเกี่ยว
กับชุมชนบานากับองคการบริหารสวนตําบลบานา เราไมสามารถหาใหได ในขณะเดียวกันเราก็
อยากไดระบบขอมูลและสารนิเทศในสวนนี้มาก แตมีขอจํากัดตรงที่ไมมีผูที่มีความรูมาจัดการใน
เร่ืองนี้” 

  ประธานกรรมการบริหารฯ เสริมวา การไมใชสารนิเทศดังกลาว อาจเนื่องมาจากสาเหตุดัง
นี้ 

-  องคการบริหารสวนตําบลบานาเนนสรางโครงสรางพื้นฐาน ไมจําเปนตองใชขอมูล
หรือสารนิเทศ 

-  ผูวางแผนโครงการใชขอมูลไมเปนและไมมีความรูในเรื่องดังกลาว เพราะสวนใหญ
วางแผนจากขอมูลจากการคลุกคลีในชุมชนและจากขอตกลงกันในที่ประชุม 

- การเรงรีบในการจัดทําโครงการ สวนใหญรีบใชงบประมาณใหเสร็จกอนการสิ้นสุด 
ปงบประมาณ 

  ผลกระทบตอการไมใชสารนิเทศในการวางแผนโครงการ 
    ประธานกรรมการบริหารฯ ใหขอมูลในประเด็นดังกลาว ไวดังนี้ “บางโครงการองคการ
บริหารสวนตําบลบานา ไมสามารถรับรูสภาพหรือปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชนหรือ
พูดอีกอยางหนึ่ง คือ เปนการยัดเยียดใหกับชุมชน”  

  การวิเคราะหของผูวิจัย 
  จากขอมูลการสัมภาษณขางตน จะเห็นไดวาผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานา 

ไมไดใช 
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ขอมูลหรือสารนิเทศในการวางแผนโครงการแตอยางใด ในขณะที่แหลงขอมูลและสารนิเทศเพื่อ
การวางแผนพัฒนาชุมชนมีหลายประเภทดวยกัน ผูวิจัยเล็งเห็นวา จากการที่ผูวางแผนโครงการของ
องคการบริหารสวน-ตําบลบานา ไมไดใชขอมูลและสารนิเทศในกระบวนการดังกลาวทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน 

1.  ลักษณะการปฏิบัติงานขององคบริหารสวนตําบลบานา ที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานเปนหลัก ทําใหความตองการขอมูลและสารนิเทศเพื่อการวางแผนพัฒนามีนอย 

2.  ผูบริหารหรือผูวางแผนไมเห็นประโยชนในการใชขอมูลและสารนิเทศประกอบการ
วางแผนโครงการ 

3.  ผูบริหารไมเขาใจในขอมูลและสารนิเทศในการวางแผนโครงการ 
4.  การวางแผนโครงการที่ผานมาใชความรูสึกของตนเอง หรือขอมูลที่พบเห็นดวยตนเอง

ในชุมชนหรือตามที่ตกลงกันในที่ประชุม 
5.  การจัดทําโครงการแบบเรงดวน ทําใหไมมีเวลาพอสําหรับการจัดหาขอมูลมาใชในการ

วางแผน 
  อีกทั้งผูวิจัยเล็งเห็นวา การวางแผนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานา ไม

ประสบผลสําเร็จ เพราะเนื่องมาจากการขาดสารนิเทศ เพราะการใชสารนิเทศเพื่อการวางแผนทั้งใน
ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมาก หากไมมีสารนิเทศก็จะไม
สามารถวางแผนได เนื่องจากกระบวนการการวางแผนโครงการไมสามารถดําเนินการโดยปราศจาก
สารนิเทศได เพราะ  

1.  ใชสารนิเทศเพื่อจัดเตรียมโครงการ  
2.  ใชสารนิเทศเพื่อติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบความคืบหนาของโครงการ การ

บรรลุวัตถุประสงคโครงการ รวมทั้งการปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการ 
3.  ใชสารนิเทศเพื่อสรางทางเลือกหรือการตัดสินใจของผูบริหาร 
4.  ใชสารนิเทศเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธงานขององคกร 
5.  ใหบริการสารนิเทศแกบุคคลภายนอกหรือหนวยงานตาง ๆ 

 
            รูปแบบสารนิเทศท่ีจะนํามาปฏิบัติการ 
            เปนการนําเนื้อหาสารนิเทศบางสวนจากแหลงขอมูล จปฐ., กชช.2ค, บัญชี 1-6 และคลังขอ
มูลสาธารณสุขประจําป รวมทั้งรูปแบบอื่น ๆ เชน แบบบันทึกตาง ๆ แบบสอบถาม เปนความ
ตองการของ 

  



 123

ประธานกรรมการบริหารฯ ที่ตองการจะทราบปญหา อุปสรรค และผลสําเร็จของการดําเนินโครง
การ จากนั้นก็จะนํารูปแบบทั้งหมดมาปฏิบัติการในขั้นตอนการประเมินผลโครงการ โดยที่ประเภท
ของสารนิเทศดังกลาวไดมาจากวัตถุประสงคโครงการประจําป 2541 ขององคการบริหารสวนตําบล
บานาที่ผูวิจัยเลือกนํามาศึกษา ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 119
 

ตาราง 6  รูปแบบสารนิเทศของโครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล 
 

ชื่อโครงการ 
 

 
วัตถุประสงคโครงการ 

 
จุดมุงหมายของการประเมิน 

 
ประเภทของการประเมิน 

 
ประเภทของสารนิเทศที่ใช 

 
แหลงที่มาของสารนิเทศ 

1. โครงการลาน
กีฬาอเนก
ประสงค
ระดับตําบล 

 
 
 

1.  เพื่อใชเปนสถานที่ในการ
เลนกีฬาและออกกําลังกาย
ของประชาชนในพื้นที่และ
บริเวณใกลเคียง 
2.  เพื่อใชเปนสถานที่ในการ
จัดแขงขันกีฬานักเรียนของ
โรงเรียนในกลุมตําบลบานา 
3.  เพื่อเปนสนามกีฬากลางใน
การจัดการแขงขันกีฬาระดับ
หมูบาน ตําบล และอําเภอ 
4.  เพื่อปองกันการบุกรุกและ
รักษาพื้นที่ของรัฐเอาไว 
5.  เพื่อใชเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจในตอนเย็น 

  ประชาชนในชุมชนใช
ประโยชนลานกีฬามากนอย
เพียงใด 

ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครง
การ 

1.  ขอมูลสถิติของประชาชนที่
เขามาเลนกีฬาและออกกําลัง
กายในลานกีฬา ทั้งสถิติรายวัน
และสรุปเปนรายเดือน ซึ่งไม
นอยกวา 200/คน / วัน ตามที่
ระบุไวในเปาหมายโครงการ 

1.1  การสํารวจเฉพาะกิจ 
โดยการสังเกตการณนับ
จํานวนประชาชนที่เขามา
เลนกีฬาและออกกําลังกาย
ในลานกีฬา 
1.2  การเก็บสถิติของการ
จัดการแขงขันกีฬาในลาน
กีฬาดังกลาว โดยใช
แบบฟอรมการขอใชสนาม 
1.3  ขอมูล กชช.2ค (ตัวชี้
วัดที่ 34 กิจกรรมทางกีฬา) 
เพื่อดูสถิติการจัดกิจกรรม
กีฬาของตําบลบานาในรอบ
ปที่ผานมา 
 

  



 120
 

 รายละเอียดแหลงที่มาของสารนิเทศของโครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล  มีดัง
นี้ 
 1.  การสํารวจเฉพาะกิจโดยการสังเกตการณนับจํานวนประชาชนที่เขามาเลนกีฬาและออก
กําลังกายในลานกีฬา  โดยใชแบบฟอรม  ดังนี้ 
 
       

แบบบันท
 
วันท่ี   …………………………………
ชื่อโครงการ    
…………………………………………
 กิจกรรมที่สังเกต 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 สรุปผล  
…………………………………………
…………………………………………

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบบันทึกดังกลาว องคการบริหารสวนต
ของประชาชนในชุมชน ผูเขามาเลนกีฬาและออกก
วันและรายเดือน เพื่อนําสถิติดังกลาวมาประเมินผ
กวา 200 คน / วัน  ตามที่ระบุไวในเปาหมาย ถือวา
 

 

     
 
ึกการสังเกต 

..  ชวงเวลา  ……………………….. 

………………………………………… 

……………………………….………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

………………………………………… 
………………………………………… 
ําบลบานาจัดทําขึ้นเพื่อใชในการรวบรวมสถิติ
ําลังกายในลานกีฬา โดยทําการสรุปเปนสถิติราย
ลสําเร็จของโครงการ หากมีผูเขามาในสนามมาก
โครงการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 
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2. การเก็บสถิติของการจัดการแขงขันในลานกีฬาดังกลาว โดยใชแบบฟอรมการขอใช
สนาม ดังนี้ 

 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แบบฟอรมการขอใชสนามกีฬา  องคการบริหารสวนตําบลบานา 

 
วัน / เดือน / ป  ………………………………………… 

ชื่อ-สกุล / ชื่อหนวยงานผูขอใชบริการ   
…………………………………………………………. 
สังกัด  
…………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงคในการใช  
……………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………… 
วัน / เดือน / ป  ท่ีใช  ……………………………  เวลาที่ใช……………………… 
หมายเหตุ  
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
………………………………  
       ผูอนุญาต 
           ..……./………/…….. 

 
 

แบบฟอรมดังกลาว  ใชเก็บสถิติการจัดแขงกีฬา ณ สนามกีฬาดังกลาวของประชาชนในชุม
ชนและหนวยงานอื่น ๆ โดยนําสถิติดังกลาวมาประเมินผลสําเร็จของโครงการ รวมทั้งทําใหทราบวา
การประชาสัมพันธเมื่อส้ินสุดโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานาตอหนวยงานอื่น ๆ นั้น
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 
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3.  ขอมูล กชช.2ค (ตัวชี้วัดที่ 34 กิจกรรมทางกีฬา) เพื่อดูสถิติการจัดกิจกรรมกีฬาของตําบลบานาในรอบปที่ผานมา แสดงไดดังตาราง 7  ตอไปนี้ 
 
ตาราง 7  ขอมูล กชช.2ค (ตัวชี้วัดที่ 34 กิจกรรมทางกีฬา) 

 
 

กชช.2ค ป 2541 
หมูที่  1 
บานสุไหง
ปาแน 

หมูที่  2 
บานบานา 

หมูที่  3 
บานบานา 

หมูที่  4 
บานกําปงตา

รง 

หมูที่  5 
บานกูวิง 

หมูที่  6 
บานจือโระ 

หมูที่  7 
บานปากา
ปาเตะ 

หมูที่  8 
บานยูโย 

หมูที่  9 
บานแหลม

นก 
 
(34)  กิจกรรมทาง
การกีฬา (จํานวน
ครั้ง/ป)   

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
 ที่มา : ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
 หมายเหตุ : เดิมผูวิจัยเริ่มการวิจัยเมื่อตําบลบานามีหมูบานทั้งหมด 9 หมูบาน แตตอมาในเดือนกันยายน 2541 มีหมูบานเพิ่มขึ้นอีก 2 หมูบาน รวมเปน 
11 หมูบาน โดยมีหมูบานที่เกิดขึ้นใหมคือ 

1. หมูที่  10  บานกูแบอีแตะ 
2. หมูที่  11  บานปาดารอ 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําเอกสารผลการประเมินระดับการพัฒนาหมูบานตําบลบานาป 2542 มาใชเปนสารนิเทศที่เปนตัวชี้วัดระดับการพัฒนาหมูบานใน

สวนของการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาของหมูบานดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 8  ผลการประเมินระดับการพัฒนาหมูบานตําบลบานาป 2542 
 

หมูบาน ระดับ
การ

พัฒนา 

โครงสรางพื้น
ฐาน 

 
 
1    2    3    4 

ผลผลิต 
 
 
 
1     2     3     4     5     6     7     8   9 

สาธารณสุข 
 
 
 
1     2     3     4     5     6 

แหลงน้ํา 
 
 
 

1    2    3 

ความรู 
 
 
 

1     2     3     4     5     6 

ทรัพยากร 
 
 
 

1    2    3 
ม.1  สุไหงปาแน 
ม.2  บานา 
ม.3  บานา 
ม.4  กําปงตารง 
ม.5  กูวิง 
ม.6  จือโระ 
ม.7  ปากาปาเตะ 
ม.8  ยูโย 
ม.9  แหลมนก 
 
รวม   1= 
         2= 
         3= 

3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
 

0 
3 
6 

   3   3   3    1 
3   3   3    1 
3   3   3    1 
3   3   3    1 
3   3   2    1 
3   3   2    1 
3   3   3    1 
3   3   3    1 
1   3   3    1 
 
1   0   0    9 
0   0   2    0 
8   9   7  0 

2    3    3     3               1    1    1 
3    3    3                     1    1     
2    3    3     3               1    1    1  
3    2    3                     1    1    1  
2    3    3     3               1    1    2 
2    3    3     3               1    2    3 
3    3    3                     1     1 
3    3    3                     2     3 
2    2    3                     2     1 
 
0    0    0    0    0    0    7    7    3 
5    2    0    0    0    0    2    1    1 
4    7    9    4    0    0    0    1    1    

3    2    2    3    3    3 
1    2    1    1    3    3 
3    2    1    2    3    3 
2    2    2    1    2    3 
3    2    2    2    3    3 
2    2    2    2    3    3 
3    2    1    2    3    3 
2    2    1    2    2    3 
2    2    1    2    2    3 
 
1    0    5    2    0    0 
4    9    4    6    3    0 
4    0    0    1    6    9 

    3   3   2 
  3   3   2 
  3   3   2 
  3   3   2 
  3   3   2 
  3   3   3 
  3   3   2 
  3   3   2 
  2   3   2 
 
  0   0   0 
  1   0   8 
  8   9   1 

   3    3    3    3    3    2 
   3    3    3    3    3    2 
   3    3    3    3    2    2 
   3    3    3    1    2    2 
   3    3    3    3    2    1 
   3    3    3    2    2    2 
   3    3    3    3    2    2 
   3    3    3    3    3    2 
   2    3    3    2    2    2 
 
  0    0    0    1    0    1 
  1    0    0    2    6    8 
  8    9    9    6    3    0 

2 
2 1 

1 
      1 

2 2 
2    2 
 
     1  

 
  
  0   3   1 
  1   3   2 
  0   0   0 
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ตาราง 9  รูปแบบสารนิเทศของโครงการรณรงคบาน ชุมชน และโรงเรียน ปลอดยุงลาย ป 2541 
 
 

 
ชื่อโครงการ 

 

 
วัตถุประสงคโครงการ 

 
จุดมุงหมายของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของสารนิเทศที่ใช 

 
แหลงที่มาของสาร

นิเทศ 
 
2. โครงการ
รณรงคบาน 
ชุมชน และ
โรงเรียน 
ปลอดยุงลาย 
ป 2541 
 
 

 
1.  เพื่อระดมความรวมมือ
ระหวางบุคคลในครัวเรือน 
ชุมชน และโรงเรียนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบในการกําจัด
และควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย 
2.  เพื่อลดความชุกชมของยุง
ลายอันเปนพาหะนําโรคไข
เลือดออกใบริเวณพื้นที่ที่รับ
ผิดชอบ 
3.  เพื่อลดอัตราการปวยและ
ตายจากโรคไขเลือดออก 

 
โครงการชวยลดปญหาไข
เลือดออกในชุมชน 

 
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครง
การ 

 
ขอมูลสถิติจํานวนผูปวยไข
เลือดออกในตําบลบานา
ปจจุบันและยอนหลัง (พ.ศ. 
2539-2543) 
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการ
เพิ่ม/ลดลงภายหลังสิ้นสุด
โครงการ 
 
 

 
1.  ขอมูลระบาดวิทยา 
(506) ของสถานีอนามัย
ตําบลบานา 
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รายละเอียดแหลงที่มาของสารนิเทศของโครงการรณรงคบานชุมชนและโรงเรียนปลอด
ยุงลาย ป 2541  มีดังนี้ 

 
1.  ขอมูลระบาดวิทยา (506) ในสวนโรคไขเลือดออก  ไดแก 
 
สรุปสถิติผูปวยโรคไขเลือดออกยอนหลัง 3 ป (ป 2540 – 2542) 
 

ป  2540 ป  2541 ป  2542 
ปวย 

 
9 
 
 

ตาย 
 
0 

ปวย 
 

15 

ตาย 
 
0 

ปวย 
 
0 

ตาย 
 
0 
 

 
ขอมูลระบาดวิทยา (506) ของสถานีอนามัยบานาขางตน ซึ่งเปนขอมูลสถิติจํานวนผูปวยไขเลือด

ออกในตําบลบานาปจจุบันและยอนหลัง องคการบริหารสวนตําบลบานา ใชขอมูลดังกลาวในการเปรียบเทียบ
อัตราการเพิ่ม / ลดลง กอนและหลังสิ้นสุดโครงการ โดยที่สถิติดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถ
รองขอไดจากสถานีอนามัยตําบลบานา

  



 

 
ตาราง 10  รูปแบบสารนิเทศโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ํา 
 

 
ชื่อโครงการ 

 

 
วัตถุประสงคโครงการ 

 
จุดมุงหมายของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของสารนิเทศที่ใช 

 
แหลงที่มาของสารนิเทศ 

 
3. โครงการกอ
สรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมคู
ระบายน้ํา 
 

 
1.  เพื่อแกปญหาและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน
ผูใชบริการเสนทางดังกลาว 
3.  เพื่อสรางความเจริญให
เกิดขึ้นในสังคมหมูบาน 
4.  เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปติดตอราชการกับ
อําเภอและจังหวัด 
5.  เพื่อใชเปนเสนทางในการ
นําสินคาทางดานการเกษตร
ออกไปจําหนายยังตลาดในตัว
จังหวัด 

 
โครงการชวยบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนผูใช
บริการเสนทาง 

 
1.  การประเมินระหวาง
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
2.  การประเมินหลังสิ้นสุด
โครงการ 

 
1. การติดตามและปรับปรุง

การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

2.  ความพึงพอใจของชุมชนตอ
โครงการ 
3.สภาพการจราจรในเสนทาง
ดังกลาว 

 

 
1.  บันทึกการทํางาน/ความคืบ
หนาโครงการของสวนโยธา
ทั้งในดานการติดตาม การปรับ
ปรุง และปญหาอุปสรรคของ
การดําเนินโครงการ 
2.  บันทึกคาใชจายโครงการ
ของสวนการคลัง 
3. จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบ
สอบถาม 
4.  สังเกตการณสภาพจราจร
โดยใชแบบบันทึกในการเก็บ
ขอมูล 

  



 

 

  



 

รายละเอียดแหลงที่มาของสารนิเทศของโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคู
ระบายน้ํา มีดังนี้ 
 บันทึกการทํางาน ความคืบหนาของโครงการ ซ่ึงไดแก 
  บันทึกการควบคุมงานจางเหมา โดยมีแบบฟอรมดังนี้ 
 

 
บันทึกการควบคุมงานจางเหมา 

 
สวนราชการ  
…………………………………………………………………………………………… 

ที่  ………………………………………………   วันที่  ………………. 
เรื่อง  รายงานผลการควบคุมงาน  
………………………………………………………………………………………………………. 
เรียน  คณะกรรมการตรวจการจาง 

ขอรายงานผลการควบคุมงาน ต้ังแตวันที่  ……………………ถึงวันที่  ………………... 
หนวยงานที่รับผิดชอบ …………………………………………. ผูรับจาง  …………………….. 
……………………………………………………………… 
ตามสัญญา เลขที่……………………………….………..ลงวันที่…………………………………..
ระยะเวลา………………….วัน 
สิ้นสุดสัญญา วันที่…………………………………คากอสราง...............................................บาท 
 งานที่ดําเนินการไปแลว 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 ปญหา 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือส่ังการ
ลงช่ือ …………………………. ผูควบคุมงาน

   
ตําแหนง …………………………. 

ลงช่ือ.......................................................... ประธานกรรมการตรวจการจาง
 

  ตําแหนง.................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 บันทึกงานควบคุมงานจางเหมา เปนแบบฟอรมที่องคการบริหารสวนตําบลบานามีอยูแลว
และใชในโครงการที่เปนการจางเหมา เชน การสรางถนน คูระบายน้ํา เปนตน เพื่อทราบความคืบ
หนาและปญหาของโครงการ โดยที่องคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถนําบันทึกดังกลาวมา
พิจารณาปญหาการดําเนินงาน การตออายุ เวลารับ - สง และประกอบการเบิกจายเงินโครงการ 
บันทึกดังกลาว ประธานฯ กลาววา “ องคการบริหารสวนตําบลบานา ใชประโยชนไดอยางเต็มที่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนรายวัน  แบบฟอรมที่ใช ไดแก 
 
 

 
รายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนรายวัน 

 
 โครงการ .....................................................................................................................

             ระหวางวันที่ ..............................................................................

ว ด ป รายการที่ทํา จํานวน
คนงาน

อุปกรณเครื่องมือ สภาพดินฟา
อากาศ

หมาย

ลงช่ือ  ………………………………. ผูรับจาง         
ลงช่ือ …………………………………. ผูควบคุมงาน  

เหตุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 รายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนรายวัน เปนแบบบันทึกประจําวัน และนํามาสรุป
เปนรายสัปดาห ลักษณะการใชประโยชนเชนเดียวกับแบบบันทึกงานควบคุมงานจางเหมา 
 

บันทึกคาใชจายโครงการของสวนการคลัง  ประกอบดวย 
2.1 ทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณ  �แบบ สต������อต��� 

เปนบัญชีคุมการจายเงินโครงการตามปงบประมาณ โดยพิจารณาตามขอบังคับงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2.2 ขอบังคับตําบล เร่ือง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ 

ซ่ึงในแตละปการรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานาตองเปนไปตามงบ
ประมาณ โดยตองทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
แบบสํารวจความพึงพอใจของชุมชน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสํารวจความพึงพอใจของชุมชน 

ตอนที่  ……………… ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ
คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย ลงในชองวาง หนาขอท่ีตรงกับความเปนจริง

เพศ
ชาย

อายุ
ตํ่ากวา  ป

 ป
  ปขึ้นไป

หญิง

  



 

��
�����
�����
�����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตอนที่  

 

 

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
 

ตอนที่  2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

 ระดับความพึงพอใจ 

การดําเนินโครงการ มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

ที่สุด

ทานเห็นวาสภาพการจราจรสะดวกเปน
อยางดี
ทานเห็นวาสภาพผิวจราจรดี
ทานเห็นวาคูระบายน้ํา ระบายน้ําไดดี
ทานเห็นวา อบต บานา ดําเนินการกอ
สรางไดอยางรวดเร็ว
ทานเห็นวา อบต บานา ไดซอมแซมใน
สวนที่ชํารุดใหเสร็จอยางรวดเร็ว

  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การพัฒนาถนน

  

ขอเสนอแนะ

การพัฒนาคู ทอระบายน้ํา
ปญหา  

ขอเสนอแนะ

ปญหา
 



 

 
 
 
 
แบบสอบถามดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถนํามาใชในการประเมิน

โครงการไดเปนอยางดี ขอมูลที่ไดจากการสํารวจทําใหองคการบริหารสวนตําบล ไดทราบวา ชาว
บานในชุมชนพอใจกับโครงการดังกลาวมากนอยเพียงใด ตรงกับความตองการพวกเขาหรือไม และ
ไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและสะทอนปญหาตาง ๆ ของโครงการและองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในครั้งตอไป 

 
����สังเกตการณสภาพจราจรโดยใชแบบบันทึกการสังเกตการณ � 
แบบบันทึกการสังเกตสภาพการจราจรบนเสนทางที่เปนพื้นที่เปาหมายของโครงการ จะทํา

ใหองคการบริหารสวนตําบลบานาทราบถึงสภาพการสัญจรไป�มาระหวางอําเภอและจังหวัดมี
ความสะดวกมากนอยเพียงใดหลังสิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������������������������������

� 
 

  



 

�   แบบบันทึกการสังเกตการณ คือ แบบบันทึกเชนเดียวกันกับแบบบันทึกการสังเกตใน
โครงการลานกีฬาอเนกประสงคระดับตําบล �รายละเอียดอยูในหนา ���� 

 
 
 
 
 

  



 

ตาราง 11  รูปแบบการประสานสารนิเทศโครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
 

 
ชื่อโครงการ 

 

 
วัตถุประสงคโครงการ 

 
จุดมุงหมายของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของสารนิเทศที่ใช 

 
แหลงที่มาของสาร

นิเทศ 
 
4  โครงการกอ
สรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน 
 
  
 
  
  
 

 
1. เพื่อลดปญหาสุขภาพ
ระบบทางเดินหายใจให
แกราษฎรที่อาศัยอยู 2 
ขางทาง 
2. ลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
สภาพถนนเปนหลุมบอ 
3. สงเสริมใหเกิดความ
สวยงามของชุมชน 
4. เปนเสนทางที่สะดวก
สบาย ปลอดภัยในการ
เดินทาง และการใชรถใช
ถนน 

 
โครงการชวยใหการ
จราจรสะดวกขึ้น 

 
1.  การประเมินระหวาง
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
2.  การประเมินหลังสิ้น
สุดโครงการ 

 
1.  การติดตามและปรับ
ปรุงการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
2.  ความพึงพอใจของชุม
ชนตอโครงการ 
 
3.  สภาพการจราจรในเสน
ทางดังกลาว 

 
1.  บันทึกการทํางาน/
ความคืบหนาโครงการ
ของสวนโยธาทั้งใน
ดานการติดตาม การ
ปรับปรุง และปญหา
อุปสรรคของการดําเนิน
โครงการ 
 
2.  บันทึกคาใชจาย
โครงการของสวนการ
คลัง 
 
3. จัดเก็บขอมูลโดยใช

  



 

แบบสอบถาม 
 
4.  สังเกตการณสภาพ
จราจรโดยใชแบบ
บันทึกในการเก็บขอมูล 

รายละเอียดแหลงที่มาของสารนิเทศโครงการกอสรางถนน คสล��ภายในหมูบาน 
หมายเหตุ ��ใชแบบเดียวกันกับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ํา 

ตาราง 12  รูปแบบการประสานสารนิเทศโครงการ อบต. พบประชาชน 
 

 
ชื่อโครงการ 

 

 
วัตถุประสงคโครงการ 

 
จุดมุงหมายของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของสารนิเทศที่ใช 

 
แหลงที่มาของสาร

นิเทศ 
5. โครงการ 
อบต. พบประชา
ชน 
 
 

1. เพื่อชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนแก
ประชาชนในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 
2. เพื่อสนองตอบตอ
นโยบายของรัฐบาล 
3. เพื่อประชาสัมพันธและ

1.  โครงการสงผลใหเกิด
รายไดและการมีงานทํา
เพิ่มขึ้นในหมูบาน 
 
2.  ชุมชนบานาลดปญหา
ทางดานสาธารณสุขและ
การอนามัย 

1.  การประเมินพื้นฐาน 
 
 
 
 
2.  การประเมินระหวาง
ดําเนินการ 

1.  สภาพพื้นที่ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสา
ธารณสุขการอนามัยของ
ชุมชนบานา 
 
 
 

1. ขอมูล กชช.2ค ใน
สวนของสภาพทั่วไป 
กลุมผลผลิต รายได 
และการมีงานทํา กลุม
สาธารณสุขและการ
อนามัย 
2.    จปฐ.  หมวดที่ 1 

  



 

สรางความเขาใจอันดี
ระหวางประชาชนกับ
หนวยงานราชการเพื่อนํา
ไปสูความรูสึกที่ดีตอไป 
4. เพื่อสงเสริมและให
ความรูดานสุขภาพและสา
ธารณสุขมูลฐาน 
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตพื้น
ที 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ตาราง 12  (ตอ) 
 

  



 

 
ชื่อโครงการ 

 

 
วัตถุประสงคโครงการ 

 
จุดมุงหมายของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของสารนิเทศที่ใช 

 
แหลงที่มาของสาร

นิเทศ 
  

3. การติดตามและปรับ
ปรุงการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
3. การประเมินหลังสิ้น
สุดโครงการ 
 

 
 
 
 

 
3.  บันทึกการทํางาน/
ความคืบหนาโครงการ
ของสวนโยธาทั้งใน
ดานการติดตาม การ
ปรับปรุง และปญหา
อุปสรรคของการดําเนิน
โครงการ 
4. บันทึกคาใชจายโครง
การของสวนการคลัง 
 
5.  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของประชาชน
ตอโครงการ 
 

  

  



 

 
 

  



 

 รายละเอียดแหลงที่มาของสารนิเทศของโครงการ อบต��พบประชาชน  มีดังนี้ 
 ����ขอมูล กชช��ค ในสวนของสภาพทั่วไป กลุมผลผลิต รายได และการมีงาน
ทํา กลุมสาธารณสุขและการอนามัย โดยมีรายละเอียดอยูในภาคผนวก ข 
 สรุปขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน �กชช��ค��ป ���� ของทุกหมูบานใน
ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  ในสวนของพื้นที่สภาพพื้นที่ทั่วไป ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสาธารณสุข การอนามัยของชุมชนบานา สารนิเทศดังกลาวชวยใหองคการบริหารสวน
ตําบลบานาสามารถประเมินสภาพพื้นที่และความตองการของชุมชนไดเปนอยางดี ซ่ึงไดแก 
 ����จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรในแตละหมูบาน 
 ����สภาพโครงสรางพื้นฐานของแตละหมูบาน 
 ����สภาพเศรษฐกิจของหมูบาน อันไดแก  การประกอบอาชีพของชุมชน และสภาพ
แรงงาน 
 ����สภาพการอนามัยของหมูบาน อัตราการปวย การตาย สภาพของสถานพยาบาล
ในชุมชน เปนตน 

นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถใชสารนิเทศเหลานั้นไปประกอบการ
ตัดสินใจ 
หาแนวทางการแกปญหาเหลานั้นในโครงการ อบต. พบประชาชน 
 

����สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน �จปฐ����ประจําป 
���� ในสวนของหมวดที่ ��� 
สุขภาพดี ของตําบลบานา มีรายละเอียดอยูในภาคผนวก ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 

    สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน �จปฐ��ประจําป ����  ในสวน
ของหมวดที่ ��� 
สุขภาพดี  �ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี���ของทุกหมูบานในตําบลบานา  อําเภอเมือง  
จังหวัดปตตานี   
สารนิเทศดังกลาวชวยใหองคการบริหารสวนตําบลบานาทราบถึงสภาพอนามัยของประชาชนในชุม
ชน  ซ่ึงมี 
รายละเอียดมากกวาในขอมูล กชช��ค และใชขอมูลดังกลาวประกอบการตัดสินใจแกปญหาได
เปนอยางดี 
 �������บันทึกการทํางาน�ความคืบหนาของโครงการ  ไดแก 

3.1  ทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณ  �แบบ สต����อต���เปน
บัญชีคุมการจายเงินโครงการตามปงบประมาณ โดยพิจารณาตามขอบังคับงบประมาณรายจายประ
จําปงบประมาณ 

3.2  ขอบังคับตําบล เร่ือง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ 

ซ่ึงในแตละปการรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานาตองเปนไปตามงบประมาณ โดยที่
ตองทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ อบต. พบประชาชน 
 
 

 
 

 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
กิจกรรม 

  
 

ดีมาก 

 
 

ดี 
ปาน
กลาง 

 
นอย 

ควร

ปรุง 

รูปแบบการจัดกิจกรรม
นิทรรศการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
สถานที่จัดกิจกรรม
ผูจัดกิจกรรม

ปรับ

การฉายวิดีโอ

 ประเมินกิจกรรม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งน้ี

แบบประเมินผล 
โครงการ อบต พบประชาชน

คําช้ีแจง     โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ทานเลือก

สถานภาพสวนตัว
เพศ

ชาย

  อายุ ป

หญิง



 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ อบต. พบประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลบานาสามารถนํามาใชในการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเปนอยางดี ทําให
ทราบวาประชาชนผูเขารวมโครงการพึงพอใจกับโครงการมากนอยเพียงใด อีกทั้งยังสามารถนําผล
การสํารวจมาศึกษาและวิเคราะหวาเกิดผลกระทบ ผลขางเคียง ปญหาและขอเสนอแนะ เพื่อนําไป
ปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งตอไป 

  



 

ตาราง 13  รูปแบบการประสานสารนิเทศโครงการ อบต. บานา เมืองนาอยู 
 

ชื่อโครงการ 
 

 
วัตถุประสงคโครงการ 

 
จุดมุงหมายของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของสารนิเทศที่ใช 

 
แหลงที่มาของสาร

นิเทศ 
 
6  โครงการ อบต. 
บานา เมืองนาอยู 
 
 
 

 
1. เพื่อใหองคกรชุมชนและ
ประชาชนในตําบลบานาไดมี
ความรูความเขาใจในการดูแล
สุขอนามัยสิ่งแวดลอม 
2. เพื่อเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชน เปด
โอกาสใหองคกรชุมชนและ 
3. เพื่อใหมีการประสานความ
รวมมือกันภายในองคการ
บริหารสวนตําบลบานากับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน ใหมี
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 

 
 

 
1. การประเมินพื้นฐาน 
 
 
 
 
2.  การประเมินระหวาง
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 

 

 
1.  สภาพพื้นที่ทั่วไปของชุม
ชน 
 
 
3. การติดตามและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

 
1.  กชช.2ค ในสวนของ
สภาพทั่วไปของหมูบาน 
 
2. บันทึกการทํางาน/ความ
คืบหนาโครงการของสวน
โยธาทั้งในดานการติดตาม 
การปรับปรุง และปญหา
อุปสรรคของการดําเนิน
โครงการ 
3. บันทึกคาใชจายโครงการ
ของสวนการคลัง 

 

  



 

ตาราง 13  (ตอ) 
 

 
ชื่อโครงการ 

 

 
วัตถุประสงคโครงการ 

 
จุดมุงหมายของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของการ

ประเมิน 

 
ประเภทของสารนิเทศที่ใช 

 
แหลงที่มาของสาร

นิเทศ 
  

3. การประเมินหลังสิ้น
สุดโครงการ 
 
 

 
4. สถิติปญหาทางดานสุข
ภาพอนามัยและสิ่งแวด
ลอมของประชาชนในชุม
ชนบานา(ทั้งปจจุบันและ
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบ
อัตราการเพิ่มขึ้นและลด
ลง) 
 

 
5. ขอมูล กชช.2ค กลุม
สาธารณสุขและการ
อนามัย 
 
6. แบบรายงานสภาพ
การสุขาภิบาลหมูบาน
ระดับตําบล(08 รบ.3 
ต.) 
 
 
 

  

 
 

  



 

 
 
 
 

  



   รายละเอียดแหลงที่มาของสารนิเทศของโครงการ อบต��บานา เมืองนาอยู มีดังนี้ 
1.  กชช��ค  ในสวนของสภาพทั่วไปของหมูบาน 

  สรุปขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน �กชช��ค��ป ������  ของทุกหมูบาน
ในตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  ในสวนของพื้นที่สภาพพื้นที่ทั่วไป ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสาธารณสุข การอนามัยของชุมชนบานา สารนิเทศดังกลาวชวยใหองคการบริหารสวน
บานาสามารถประเมินสภาพพื้นที่และความตองการของชุมชนไดเปนอยางดี ซ่ึงไดแก 
 ������จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรในแตละหมูบาน 
 ������สภาพโครงสรางพื้นฐานของแตละหมูบาน 
 ������สภาพเศรษฐกิจของหมูบาน อันไดแก  การประกอบอาชีพของชุมชน และ
สภาพแรงงาน 
 ������สภาพการอนามัยของหมูบาน อัตราการปวย การตาย สภาพของสถาน
พยาบาลในชุมชน เปนตน 
   และองคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถใชสารนิเทศเหลานั้น โดยเฉพาะสารนิเทศ
ทางดานสภาพการอนามัยของหมูบานไปประกอบการตัดสินใจหาแนวทางการแกปญหาเหลานั้นใน
โครงการ อบต.  
พบประชาชน 

2.  บันทึกคาใชจายโครงการ � 
2.1  ทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณ  �แบบ สต������อต��� 

  เปนบัญชีคุมการจายเงินโครงการตามปงบประมาณ โดยพิจารณาตามขอบังคับงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2.2  ขอบังคับตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ 

  ซ่ึงในแตละปการรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานาตองเปนไปตามงบ
ประมาณ โดยตองทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

3. ขอมูล กชช.2ค  กลุมสาธารณสุขและการอนามัย  3 
4.  แบบรายงานสภาพการสุขาภิบาลหมูบานระดับตําบล ��� รบ������
ต����โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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�������������������������������
� 

 
�    สรุปขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน �กชช��ค��ป ���� ในสวนของสภาพ

ทั่วไปของหมูบาน  
รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข 

���  รายละเอียดของบันทึกคาใชจายโครงการ ไดกลาวไวแลวในหนา ������� 
�    ขอมูล กชช��ค กลุมสาธารณสุขและการอนามัย รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข 
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  แบบรายงานสภาพการสุขาภิบาลหมูบานระดับตําบล ��� รบ��ต����เปนสารนิเทศ
ที่รวบรวมและจัดเก็บโดยสถานีอนามัยตําบลบานา ซ่ึงเปนสารนิเทศที่ครอบคลุมภาวะสุขาภิบาลหมู
บานตําบลบานา องคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถนํามาใชประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการ
เพื่อใหทราบวาภาวะสุขาภิบาลของหมูบานเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร สารนิเทศดังกลาวองคการ
บริหารสวนตําบลบานา สามารถรองขอไดจากสถานีอนามัยตําบลบานา 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติการวิจัย 
ระยะเวลาในการปฏิบัติการวิจัยอยูในระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2543 

 
   ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการวิจัย 

ในการปฏิบัติการวิจัยนี้ปรากฏปญหาและอุปสรรค กลาวสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 
����ปญหาภาระกิจงานประจําของคณะกรรมการบริหารฯและการไมไดประจําอยู

ในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานา ทําใหไมสามารถปลีกตัวมาเขารวมในขั้นตอนการ
ปฏิบัติการวิจัย เปนผลทําใหการระดมความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ มีเพียงเฉพาะผูวิจัยกับประธาน
กรรมการบริหารฯเทานั้น 

����การขาดความรูความเขาใจในสารนิเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาของคณะ
กรรมการบริหารฯ ทําใหไมสามารถแสดงแนวคิดในประเด็นที่เกี่ยวของกับสารนิเทศได 

����ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาอาจเนื่องมาจากขอจํากัดของการใชภาษาไทยของคณะ
กรรมการบริหารฯ �ทั้งหมดเปนมุสลิม��ทําใหอายที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไร สงผล
ทําใหคณะกรรมการบริหารฯ 
เหลานั้นปฏิเสธการเขารวมในขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัยคร้ังนี้ 
 
การประเมินรูปแบบการประสานสารนิเทศ 

อันเปนผลสืบเนื่องมาจากขอจํากัดตาง ๆ ในงานภาคสนามดังที่ผูวิจัยไดกลาวไวใน
ประเด็น 
ขางตน สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนทั้งในขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยและการประเมินผลการ
ปฏิบัติการวิจัย ซ่ึงจากเดิมขั้นตอนการประเมินผล มีดังนี้ 
         1.  ประเมินความพึงพอใจการใชขอมูลและสารนิเทศจากรูปแบบการประสานสารนิเทศ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและเจา
หนาที่สถานีอนามัยตําบลบานา หลังสิ้นสุดการดําเนินการทั้งหมด (Summative Evaluation)  
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            2.  ประเมินผลรูปแบบการประสานสารนิเทศที่ไดจากการปฏิบัติการวิจัย โดยสัมภาษณ
ความคิดเห็นของนักวิชาการสาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดปตตานี  

และขั้นตอนที่ไดปรับเปลี่ยนตามสถานการณของงานภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้ 
ผูประเมิน 

ผูประเมิน คือ ผูวิจัย โดยประเมินสถานการณการใชสารนิเทศที่เปนรูปแบบการประสาน 
สารนิเทศมาใชในการประเมินโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การใชแบบสัมภาษณคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา เพื่อทราบ 

ประสิทธิผลของรูปแบบ 
2.  การสังเกต  การสังเกตเปนการเทคนิควิธีที่ใชควบคูไปกับการสัมภาษณ เพื่อเปนการ 

ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ นอกจากนี้ยังใชวิธีการขอดูหลักฐานเชิง
ประจักษที่เปนผลิตผลของรูปแบบการวิจัยประกอบกันดวย 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลสวนนี้ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อเร่ือง (Content Analysis) 

การประเมินประเมินผลรูปแบบการประสานสารนิเทศ 
ประเมินการใชสารนิเทศในขั้นตอนการวางแผนโครงการขององคการบริหารสวนตําบล

บานา โดยการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติจริงขององคการบริหารสวนตําบลใน 2 ลักษณะ คือ การ
เปล่ียนแปลงของโครงการทั้ง 6 โครงการ กอนการปฎิบัติการวิจัยและหลังการปฎิบัติการวิจัย  อนึ่ง 
สารนิเทศตามขั้นตอนการวางแผนโครงการ ไดแก สารนิเทศสําหรับการวิเคราะหปญหา  สารนิเทศ
สําหรับการวางวัตถุประสงค  สารนิเทศสําหรับการดําเนินการพัฒนา และสารนิเทศสําหรับการติด
ตามและการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการดูประสิทธิภาพของรูปแบบการประสาน
สารนิเทศที่นําเสนอ ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อจะไดเสนอแนะในการนํารูปแบบนี้ไปขยายผล
ตอไป  
รายละเอียดของการประเมินผลการใชรูปแบบการประสานสารนิเทศในแตละโครงการ  
แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 14  การประเมินผลการใชรูปแบบการประสานสารนิเทศในแตละโครงการ 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล

บานา 
 

การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
1.  โครงการลานกีฬา
อเนกประสงคระดับ
ตําบล 
     1.1  สารนิเทศ
สําหรับการวิเคราะห
ปญหา 
 
     1.2  สารนิเทศ
สําหรับการวางวัตถุ
ประสงค 
 
 
     1.3  สารนิเทศ
สําหรับการดําเนินการ 
 
 
     1.4  สารนิเทศ
สําหรับการติดตามและ
ประเมินผล 
 

 
-  ไมปรากฎสารนิเทศสําหรับ
การวิเคราะหปญหาชุมชนแต
อยางใด 
-  ไมปรากฎสารนิเทศสําหรับ
การการวางวัตถุประสงคของ
โครงการแตอยางใด 
-  สารนิเทศที่ปรากฎไดแก 

- จํานวนพื้นที่ในการกอ
สราง 

- ระยะเวลาในการกอ
สราง 

- งบประมาณในการกอ
สราง 

-  สารนิเทศที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ระบุไวใน
โครงการ ไดแก 
    1.  ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินการทุกสัปดาหจน
แลวเสร็จ 
    2.  ติดตามและรวบรวมสรุป

 
 
 
หมายเหตุ : ขอที่ 1.1 – 1.3 ผูวิจัย
ไมไดนําเสนอรูปแบบสารนิเทศ
เพราะโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
ไปแลวคงเหลือแตเพียงการ
ประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบเพื่อการประเมินเมื่อส้ิน
สุดโครงการ ไดแก 
   1.  แบบบันทึกการสังเกต  
จํานวนประชาชนที่เขามาเลน
กีฬาและออกกําลังกายในลาน
กีฬา 
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ผลการใชบริการลานกีฬาของ
ประชาชนหลังจากดําเนินการ
แลวเสร็จทุก 3 เดือน 

   จากการสังเกตและการ
สัมภาษณคณะกรรมการ
บริหารฯ พบวา ไมไดนําไปใช
ประโยชนแตอยางใด โดย
ประธานกรรมการบริหาร ฯ ให
เหตุผลวา “ไมมีผูรับผิดชอบทาง
ดานนี้ 
 

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
 
 
 
 

   3.  ติดตามและกํากับดูแลใน
การบํารุงรักษาอุปกรณกลาง
อยางใกลชิดและตอเนื่อง 
   อยางไรก็ตามในการปฏิบัติจริง
ของ องคการบริหารสวนตําบล
บานา นั้น ไมไดทําการประเมิน
โครงการแตอยางใด เพราะ 
  -  ไมมีความรูในแนวทางการ
ประเมินทางดานวิชาการ 
  -  สวนใหญรับรูผลสะทอนของ
โครงการจากการพบเห็นดวยตน
เองและการรองเรียนจากชาว

เพราะตางคนตางมีภาระงานมาก
มาย” 
  2.  แบบฟอรมการใชสนามกีฬา 
องคการบริหารสวนตําบลบานา
ยังไมสามารถเก็บสถิติการใช
สนามกีฬา เนื่องจากยังไมมี
หนวยงานใดมาขอใชบริการ
สนามดังกลาวในชวงเวลาการ
ปฏิบัติการวิจัย 
  3.  ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
(กชช.2ค)  ในสวนของตัวชี้วัดท่ี 
34 กิจกรรมทางกีฬา เพื่อดูสถิติ

  



 71

บาน 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมกีฬาของตําบล
บานา 
      ผลการศึกษา พบวา องคการ
บริหารสวนตําบลบานาไมไดใช
สารนิเทศดังกลาวใชในการวาง
แผนโครงการแตอยางใด แต
อยางไรก็ตามคณะกรรมการ
บริหารฯทุกทาน 
รูจักขอมูลและเคยเห็นขอมูล 
กชช.2ค ในสวนของระดับการ
พัฒนาหมูบานโดยสามารถ
อธิบายไดวา 3= สูงกวาเกณฑ  
2=อยูในเกณฑ และ 1=ต่ําหรือ
ตกเกณฑและเอกสารผลการ
ประเมินระดับการพัฒนาหมู
บานมีอยูในองคการบริหารสวน
ตําบลบานา 
 

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
2.  โครงการรณรงค
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บาน ชุมชน และโรง
เรียนปลอดยุงลาย ป 
2541  
    2.1  สารนิเทศ
สําหรับการวิเคราะห
ปญหา 
 
 
   2.2  สารนิเทศสําหรับ
การวางวัตถุประสงค 
 
   2.3  สารนิเทศสําหรับ
การดําเนินการ 
 
 
 
    
 
 
  
 
 

 
 
-  ไมปรากฎสภาพการปวยเปน
โรคไขเลือดออกของชุมชนบา
นาแตอยางใด 
 
-  ไมปรากฏสารนิเทศดังกลาว
ในตัวโครงการ 
 
-  สารนิเทศที่ปรากฏ ไดแก 

- วิธีการดําเนินการ 
- ระยะเวลา 
- งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : ขอที่ 2.1 – 2.3 ผูวิจัย
ไมไดนําเสนอรูปแบบสารนิเทศ
เพราะโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
ไปแลวคงเหลือแตเพียงการ
ประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ 
 

 
 

 
ตาราง 14  (ตอ) 

 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
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 บานา 
 

การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
2.4  สารนิเทศสําหรับ
การติดตามและประเมิน
ผล 
 

 
-  สารนิเทศที่ใชในการประเมิน
ผลระบุไวในโครงการ ดังตอไป
นี้ 
   1.  ประเมินอัตราการครอบ
คลุมของชุมชนและโรงเรียนที่
รวมรณรงคในเขตพื้นที่ตําบลบา
นา 
   2.  ประเมินการไดรับขาวสาร
และการรับรูขาวสารของประชา
ชนโดยการสุมตัวอยาง 
   3.   ประเมินผลกระทบตอการ
ปวยและการตาย จากรายงานเฝา
ระวังโรค 
   ผลการศึกษาในประเด็นขาง
ตน พบวา องคการบริหารสวน
ตําบลบานา ไมไดจัดทําโครง
การนี้เอง เปนเพียงโครงการที่ได
รับตามนโยบายของกระทรวงสา

 โดยที่สถานีอนามัย
ตําบลบานารองขอการรับการ
สนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนตําบลและภายหลังสิ้นสุด
โครงการองคกรไมไดทําการ
ประเมินผลแตอยางใด โดยให

 
  รูปแบบสารนิเทศในขั้นตอนดัง
กลาว มีดังนี้ 
   1.  ขอมูลระบาดวิทยา (506) 
ของสถานีอนามัยตําบลบานา ใน
สวนของสถิติผูปวยโรคไขเลือด
ออก 
    จากการศึกษา พบวา  องคการ
บริหารสวนตําบลบานา ไมไดใช
สารนิเทศดังกลาว โดยประธาน
กรรมการบริหาร ฯ ใหเหตุผลวา 
“โครงการดังกลาวผูรับผิดชอบ
คือสถานีอนามัยตําบลบานา องค
การบริหารสวนตําบลเปนเพียงผู
ใหการสนับสนุนเทานั้น จึงไมจํา
เปนที่จะตองดําเนินการเองทั้ง
หมด” และประธานกรรมการ
บริหารฯ คาดหวังไววา “หากมีผู
มาขอใชขอมูลสถิติการปวยเปน
โรคไขเลือดออกดังกลาว องค
การบริหารสวนตําบล 
บานาสามารถใหบริการสาร
นิเทศ 
นั้น ๆ ไดเปนอยางดี” 
 

ธารณสุข
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เหตุผลวา เปนหนาที่ของสถานี
อนามัยตําบลบานา 
 
 

 

 
ตาราง 14  (ตอ) 

 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
3.  โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมคูระบายน้ํา 
     3.1  สารนิเทศ
สําหรับการวิเคราะห
ปญหา 
 
 
 
 
     3.2  สารนิเทศ
สําหรับการวางวัตถุ
ประสงค 
 

  
 
 

 
 

  
หมายเหตุ : ขอที่ 3.1 – 3.2 ผูวิจัย
ไมไดนําเสนอรูปแบบสารนิเทศ
เพราะโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่กําลังดําเนินการคง
เหลือแตเพียงการประเมิน
ระหวางดําเนินการและการ
ประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ 

-  ในโครงการระบุไววา เสนทาง
ถนนนาเกลือ ซอย 19 เกิดการ
ชํารุดซึ่งเปนปญหาและสราง
ความเดือดรอนใหกับประชาชน
ที่ใชเสนทางดังกลาวเปนอยาง
มาก 
 
-  วัตถุประสงคระบุไวดังนี้ 
   1.  เพื่อแกปญหาและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนผู
ใชเสนทางดังกลาว 
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   2.  เพื่อสรางความเจริญใหเกิด
ขึ้นในสังคมหมูบาน 
   3.  เพื่อความสะดวกในการเดิน
ทางไปติดตอราชการกับอําเภอ
และจังหวัด 
   4.  เพื่อใชเปนเสนทางในการ
นําสินคาทางดานการเกษตรออก
ไปจําหนายยังตลาดในตัวเมือง      
 
 
 

 

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
3.3  สารนิเทศสําหรับ
การดําเนินการ 
 
 
 
 

 
-  ระบุเปาหมาย, ระยะเวลา
ดําเนินการ และงบประมาณไว
ชัดเจน 

 
  สารนิเทศเพื่อการประเมิน
ระหวางดําเนินการเพื่อการติด
ตามและปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการวาเกิดผลการปฏิบัติ
งาน ผลกระทบ และผลขางเคียง 
ปญหาและขอเสนอแนะ สาร
นิเทศดังกลาว ไดแก 
  1.  บันทึกการทํางาน/ความคืบ
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หนาของโครงการ  ซ่ึงมีราย
ละเอียดดังนี้ 
       1.1  บันทึกการควบคุมงาน
จางเหมา  เปนแบบฟอรมที่องค
การบริหารสวนตําบลบานา ใช
ในโครงการที่เปนการจางเหมา 
เชน การกอสรางถนน คูระบาย
น้ํา เปนตน จากการศึกษา พบวา 
องคกรใชประโยชนจากแบบ
บันทึกดังกลาวไดอยางเต็มที่ 
และเปนฟอรมสําคัญที่ใชควบ
คุมการดําเนินงานโครงการ เพื่อ
ทราบความคืบหนาและปญหา
ของโครงการ โดยที่สามารถนํา
แบบบันทึกดังกลาวมาพิจารณา
ปญหาการดําเนินงาน การตอ
อายุ  เวลารับ-สงงาน และเพื่อ
ประกอบการเบิกจายเงินในโครง
การ 
 

 
 

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 
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การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
 
 
 

  
       1.2  รายงานการปฏิบัติงาน
ของผูรับเหมาเปนรายวัน เปน
แบบบันทึกประจําวัน แลวนํามา
สรุปเปนรายสัปดาห ลักษณะ
การใชประโยชน เชนเดียวกัน
กับแบบบันทึกงานควบคุมงาน
จางเหมา 
 
หมายเหตุ : แบบบันทึกขอ 1.1-
1.2 องคการบริหารสวนตําบลบา
นา มีอยูแลว 
 
  2.  บันทึกคาใชจายโครงการ
ของสวนการคลัง  ประกอบดวย 
      2.1  ทะเบียนคุมเงินรายจาย
ตามปงบประมาณ (แบบ สต. 5/
ต.) เปนบัญชีคุมการจายเงินตาม
โครงการปงบประมาณ โดย
พิจารณาตามขอบังคับงบ
ประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ 
     2.2  ขอบังคับตําบลเรื่อง งบ
ประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ โดยในแตละปการรับ-
จายตองทําเปนขอบังคับตาม
ระเบียบและวิธีการที่ไดกําหนด
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ไว 
 

 
ตาราง 14  (ตอ) 

 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 
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การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
4.  โครงการกอสราง
ถนน คสล. ภายในหมู
บาน 
     4.1  สารนิเทศ
สําหรับการวิเคราะห
ปญหา 
 
 
     4.2  สารนิเทศ
สําหรับการวางวัตถุ
ประสงค 
 
     4.3  สารนิเทศ
สําหรับการดําเนินการ 
 
 

 
 
 
-  ไมปรากฏสารนิเทศสําหรับ
การวิเคราะหปญหาชุมชนแต
อยางใด 
 
 
-  ไมปรากฏสารนิเทศสําหรับ
การวางวัตถุประสงคแตอยางใด 
 
-  สารนิเทศที่ระบุในโครงการ 
ไดแก วิธีดําเนินการ, งบ
ประมาณ และ ระยะเวลาดําเนิน
การ 
 

 
 
 
หมายเหตุ : ขอที่ 4.1 – 4.2 ผูวิจัย
ไมไดนําเสนอรูปแบบสารนิเทศ
เพราะโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่กําลังดําเนินการคง
เหลือแตเพียงการประเมิน
ระหวางดําเนินการและการ
ประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ 
 
  รูปแบบเพื่อการประเมิน
ระหวางดําเนินการเพื่อการติด
ตามและปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการวาเกิดผลการปฏิบัติ
งาน ผลกระทบ ปญหา และขอ
เสนอแนะอยางไร 
 
หมายเหตุ : ใชรูปแบบเดียวกัน
กับโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคู
ระบายน้ํา และผลการศึกษาก็เชน
เดียวกัน 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
     4.4  สารนิเทศ
สําหรับการติดตามและ
ประเมินผล 
 

 
- ไมไดระบุไวในโครงการ 

 
  รูปแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล เปนการติดตาม
ความกาวหนาของโครงการ และ
เพื่อใหทราบวาโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมอยางไร 
รวมทั้งการปรับปรุงแกไขและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ 
 
หมายเหตุ : ใชรูปแบบเดียวกัน
กับโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคู
ระบายน้ํา ผลการศึกษาก็เชน
เดียวกัน คือ “ไมมีผูรับผิดชอบ
เพราะตางคนตางมีภาระงานมาก
มาย” 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
5.  โครงการ อบต. พบ
ประชาชน 
     5.1  สารนิเทศ
สําหรับการวิเคราะห
ปญหา 
 
 

 
 
 
-  ไมปรากฏสารนิเทศที่เปน
สภาพพื้นที่ทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสาธารณสุข การ
อนามัยของชุมชนแตอยางใด 
 
 
 

 
 
 
  รูปแบบสารนิเทศเพื่อการ
วิเคราะหปญหาของชุมชนบานา 
ไดแก 
  1.  ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
(กชช.2ค) ในสวนของสภาพทั่ว
ไป กลุมผลผลิต รายได และการ
มีงานทํา กลุมสาธารณสุขและ
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 การอนามัย 
  ภายหลังการนําเสนอรูปแบบดัง
กลาว พบวา ไมมีการปรับปรุง
และแกไขโครงการแตอยางใด 
แตคณะกรรมการบริหารทุกทาน
รูจักขอมูล กชช.2ค ในสวนของ
ระดับการพัฒนาหมูบานโดย
สามารถอธิบายไดวา 3= สูงกวา
เกณฑ  2=อยูในเกณฑ และ 1=
ต่ําหรือตกเกณฑและเอกสารผล
การประเมินระดับการพัฒนาหมู
บานมีอยูในองคกร สาเหตุของ
การไมใชสารนิเทศดังกลาว 
ประธานกรรมการบริหารฯให
เหตุผลวา”เนื่องจากผูปฏิบัติมี
ภาระงานมากมาย” 
 

 
 
 
 
 
 

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 
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การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5.2  สารนิเทศ
สําหรับการวางวัตถุ
ประสงค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ไมปรากฏวัตถุประสงคที่ไดมา
จากการวิเคราะหสภาพปญหา
ชุมชนแตอยางใด 

 
แตในชวงของการนําเสนอรูป
แบบดังกลาว พบวา องคกร
สามารถใหบริการสารนิเทศดัง
กลาวกับบุคคลภายนอกที่มารอง
ขอใชบริการไดเปนอยางดี โดย
เฉพาะสารนิเทศเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร จํานวนครัวเรือน และ
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
  2.  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน  
(จปฐ) หมวดที่ 1 สุขภาพดี 
(ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดี)  
  ผลการศึกษาภายหลังการ
ปฏิบัติการวิจัย พบวา องคการ
บริหารสวนตําบลบานาไมไดนํา
สารนิเทศจากแหลงดังกลาวมา
ใชในการปฏิบัติงาน ประธาน ฯ 
แสดงแนวความคิดวา “สาร
นิเทศดังกลาวเปนวิชาการเกิน
ไปสําหรับคณะกรรมการ
บริหารฯผูมีการศึกษาอยูใน
ระดับแคภาคบังคับเทานั้น”  
 
หมายเหตุ : ใชรูปแบบเดียวกับ 
ขอ 5.1 
 
 

  



 84

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
5.3  สารนิเทศสําหรับ 
การดําเนินการ 

 
-  ระบุไวชัดเจน ไดแก เปาหมาย
, 
ระยะเวลาดําเนินการ และ 
งบประมาณที่ใช 

 
  รูปแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานามีอยูแลว คือ บันทึก
การทํางานของโครงการในสวน
ของการคลัง ไดแก 
  1.  ทะเบียนคุมเงินรายจายตาม
งบประมาณ (แบบ สต.5/อต.)  
เปนบัญชีคุมการจายเงินโครง
การตามปงบประมาณ 
  2.  ขอบังคับตําบล เร่ือง งบ
ประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ  ซ่ึงในแตละปการรับ-
จายเงินขององคการบริหารสวน
ตําบลบานา ตองเปนไปตามปงบ
ประมาณ โดยตองทําเปนขอ
บังคับตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  แบบบันทึกทั้ง 2 ประเภทดัง
กลาวขางตนองคกรใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่ และเปน
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แบบฟอรมสําคัญในการควบคุม
การจายเงินงบประมาณ 
 
   
 
 

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
5.4  สารนิเทศเพื่อการ
ติดตามและประเมินผล 
 

 
-  ไมไดระบุไวในโครงการ 

 
รูปแบบเพื่อการประเมินเมื่อส้ิน
สุดโครงการ ไดแก 
  1.  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนตอโครงการ  จาก
การสังเกต พบวา องคการ
บริหารสวนตําบลบานาไมไดนํา
ไปใชประโยชนแตอยางใด โดย
ประธานกรรมการบริหารฯให
เหตุผลวา “ไมมีผูรับผิดชอบ
เพราะตางคนตางมีภาระหนาที่
มากมาย” 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 

 
6.  โครงการ อบต. เมือง
นาอยู 
     6.1  สารนิเทศ
สําหรับการวิเคราะห
ปญหา 
 

 
 
 
-  ไมปรากฏสารนิเทศทางดาน
สุขอนามัยส่ิงแวดลอมของชุม
ชนบานาแตอยางใด 

 
 
 
  รูปแบบเพื่อการวิเคราะหสภาพ
ปญหาชุมชน ไดแก 
  1.  ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
(กชช.2ค)  ในสวนของสภาพทั่ว
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ไปของหมูบาน 
  ผลการศึกษา พบวา องคการ
บริหารสวนตําบลบานาไมได
ปรับปรุงและแกไขโครงการแต
อยางใด โดยใหเหตุผลวามีภาระ
งานมากมาย แตในชวงของการ
นําเสนอรูปแบบ 
ดังกลาว พบวา องคกรสามารถ
ใหบริการสารนิเทศดังกลาวกับ
บุคคลภายนอกที่มารองขอใช
บริการ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
สารนิเทศเกี่ยวกับจํานวนประชา
กร จํานวนครัวเรือน และสภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน 
 
 

 
 
 

ตาราง 14  (ตอ) 
 
 
 
สารนิเทศตามขั้นตอน 

 

 
 

การใชสารนิเทศในการปฎิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบล
บานา 

 
การวางแผน
โครงการ 

 
กอนการปฎิบัติการวิจัย 

 

 
หลังการปฏิบัติการวิจัย 
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     6.2  สารนิเทศ
สําหรับการวางวัตถุ
ประสงค 
 
 
 
     6.3  สารนิเทศ
สําหรับการดําเนินการ 
 
 
 
 
     6.4  สารนิเทศ
สําหรับการติดตามและ
ประเมินผล 

-  ไมปรากฏวัตถุประสงคที่ไดมา
จากการวิเคราะหสภาพปญหา
ของชุมชนแตอยางใด 
 
 
-  ระบุไวชัดเจน ไดแก วิธีการ
ดําเนินการ, เปาหมาย, ระยะเวลา
ดําเนินการ และงบประมาณ
ดําเนินการ 
 
 
-  ไมไดระบุไวในโครงการ 

หมายเหตุ : ใชรูปแบบเดียวกับ
ขอ 6.1 และผลการนําเสนอก็เชน
เดียวกัน คือ ไมมีการปรับปรุง
และแกไขโครงการแตอยางใด 
 
หมายเหตุ : ใชรูปแบบเดียวกับ
ขอ 5.3 ของโครงการ อบต. พบ
ประชาชน และผลการนําเสน
อรูปแบบก็เชนเดียวกัน คือ ไมมี
การปรับปรุงและแกไขโครงการ
แตอยางใด 
 
  รูปแบบเพื่อการประเมินเมื่อส้ิน
สุดโครงการ ไดแก 
  1.  ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
(กชช.2ค) กลุมสาธารณสุขและ
การอนามัย   
  2.  แบบรายงานสภาพการ
สุขาภิบาลหมูบานระดับตําบล 
(08 รบ. 3 ต.) 
   องคการบริหารสวนตําบลบา
นาไมไดใชสารนิเทศดังกลาวแต
อยางใด โดยประธานกรรมการ
บริหารฯใหเหตุผลวา “บุคลากร
ผูปฏิบัติงานไมมีความรูในเรื่อง
ดังกลาว จึงไมสามารถทําการ
ประเมินได” 

โดยสรุป ผลการประเมินการใชรูปแบบการประสานสารนิเทศดังกลาวขององคการ
บริหาร 
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สวนตําบลบานา พบวา ไมไดใชประโยชนรูปแบบเหลานั้นในการปฏิบัติงานแตอยางใด โดยนาย
นัทธ  
แวสะแม ประธานกรรมการบริหารฯ ใหเหตุผลวา บุคลากรในองคกรมีภาระงานที่รับผิดชอบมาก
มาย และสารนิเทศเหลานั้นสวนใหญเปนวิชาการมากเกินไปสําหรับคณะกรรมการบริหารฯผูมีการ
ศึกษาระดับภาคบังคับ และจากการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารฯ เพิ่มเติมในประเด็นของการไม
ใชสารนิเทศ 
ดังกลาวในการประเมินโครงการทั้ง 6 โครงการ สามารถสรุปสาเหตุของการไมใชสารนิเทศ ไดดัง
ตอไปนี้ 

1. ขาดความรูความเขาใจในการประเมินโครงการ 
2. ขาดความรูความเขาใจในการใชสารนิเทศเพื่อการประเมินโครงการ 
3.  ปญหาเกี่ยวกับภารกิจประจํา ทําใหไมสามารถปลีกตัวมาเขารวมปฏิบัติการวิจัยในขั้น

ตอนของการใชสารนิเทศเพื่อการประเมินโครงการได 
แตในชวงการปฏิบัติการวิจัยผูวิจัยสังเกตไดวา  องคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถ

ใหบริการสารนิเทศในสวนที่เปนขอมูลพื้นฐานใน กชช.2ค และ จปฐ. แกบุคคลภายนอกและหนวย
งานราชการอื่น ๆ ที่มารองขอใชบริการสารนิเทศดังกลาว 

แมวาภายหลังของการนําเสนอรูปแบบสารนิเทศดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลบานา
ไมสามารถนําสารนิเทศเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนในการวางแผนโครงการขององคกรได อยาง
ไรก็ตามศักยภาพของรูปแบบการประสานสารนิเทศยอมขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนหลายดานดวยกัน 
แตปจจัยที่สําคัญที่สุดที่เปนพื้นฐานในการผลักดันใหรูปแบบการประสานนี้สามารถขยายผลไปใช
ในการปฏิบัติไดอยางจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นขึ้นอยูกับความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใชสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวนตําบลบานา อนึ่ง แนวคิด
สําคัญของการใชสารนิเทศของบุคคล ไดกลาวไววา หนึ่งในปจจัยที่สงผลตอการใชสารนิเทศไดแก 
องคประกอบที่เกี่ยวของกับองคกรหรือโครงสรางการบริหารงาน บรรยากาศของการใชสารนิเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานและรูปแบบของการดําเนินงานหรือลักษณะงานในองคกร ฉะนั้น หากองคการ
บริหารสวนตําบลบานายังคงมีรูปแบบการดําเนินงานที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก 
การประสานสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมกับหนวยงานพันธมิตรโดย
เฉพาะกับสถานีอนามัยก็จะไมเกิดขึ้น 

ดังนั้น ดวยสภาพการณที่บังเกิดขึ้นในลักษณะนี้ อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบล
เปนหนวยการปกครองทองถ่ินลาสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นและภายใตขอจํากัดตาง ๆขององคการบริหารสวน
ตําบล กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เปนกระทรวงหลักควรรวมมือกัน
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ศึกษาถึงรูปแบบของการบริหารจัดการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมกันระหวางองคการบริหาร
สวนตําบลและสถานีอนามัย รวมทั้งความเชื่อมโยงกับระบบราชการสวนภูมิภาคระดับอื่น ๆ เพื่อ
เตรียมรับนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ินตอไป 
 

อนึ่ง ในชวงแรกนั้นรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานและการใชสารนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตรวมกันของทั้งสององคกร ที่ควรเปนไปในอนาคต อาจกระทําไดดังตอไปนี้ 

1.  สถานีอนามัยควรเนนบทบาทดานการเปนที่ปรึกษาและใหขอเสนอแนะดานวิชาการ 
สาธารณสุขแกองคการบริหารสวนตําบล 

2.  บทบาทในการวางแผนและรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินงานตามบทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลตามที่กําหนดไวในกฏหมายเพื่อสรางความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงานให
แกผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
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