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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์ เพือ่ศึกษากระบวนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2556-2560) ด้าน
การพัฒนาสังคม ด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของประชาชน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ใช้การศึกษาจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาล
ต าบลบางหญ้าแพรก การสัมภาษณบ์ุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง จ านวน 10 คน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

จากการวิจัยพบว่า บรหิารงานตามแผนยทุธศาสตร์ (ปี 2556–2560) ดา้นการพัฒนาสังคมของเทศบาลต าบล        
บางหญ้าแพรก จะมุ่งเน้นให้ทุกภาคเข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา ซึ่งในกระบวนการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ ประชาชนยังให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยในการเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะปัญหา โดยเทศบาลได้ให้
ความส าคัญรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ และร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ดา้น
การพัฒนาสังคมทีม่าจากความต้องการของประชาชน น ามาเป็นกรอบส าหรับจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี เพื่อรองรับในการ
น าแผนยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏิบตัิ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดล าดับความส าคัญในการก าหนด
โครงการ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะผู้เป็นคัดเลือกโครงการ และไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก
โครงการที่จะน าไปปฏิบัติ ส่งผลท าใหก้ารน าโครงการไปปฏิบตัิจึงไมส่ามารถแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง ทั้งนี้ ในการบริหารงานได้น าการบรหิารงานภาครัฐแนวใหม่มาปรบัใช้ 
เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิใ์ห้การปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน ในส่วนผลการติดตามและประเมินผลส าเรจ็ของการน าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสังคมไปสู่
การปฏิบัติ  พบว่า ผลการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ทีบ่รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย คิด
เป็นร้อยละ 57.14 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนยุทธศาสตร์ และโครงการที่ด าเนินการไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย คิด
เป็นร้อยละ 42.85 สะท้อนถึงผลการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลมุทั่วถึงภายใต้ข้อก าจดัของงบประมาณ โดยโครงการที่เกีย่วข้องกับการ
ยกระดับคณุภาพชีวิต จะไดร้ับความร่วมมือจากประชาชนในการด าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย ส่วนโครงการที่ด าเนินการ
ไม่ส าเร็จ ส่งผลใหข้าดความต่อเนื่องในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งผลการติดตามและ
ประเมินผลสามารถน ามาใช้ส าหรับปรับปรุงแกไ้ข เพื่อวางแผน ทบทวน  แผนยุทธศาสตร ์แผนพัฒนาท้องถิน่ 3 ปีให้
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบางหญา้แพรกได้อย่างแท้จริง 
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บทน า 
สภาวการณเ์ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน ์มีอิทธิพลต่อสภาพสังคม การเมือง วัฒนธรรม 

ย่อมต้องปรับเปลี่ยนการบริหาร และพัฒนาให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวกาณด์ังกล่าว สิ่งส าคญัอย่าง
ยิ่งในการบริหารประเทศน าพาใหบ้รรลเุป้าหมาย และจุดมุ่งหมายสงูสูดที่ตั้งไว้ จ าต้องก าหนดกรอบทศิทางนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเปรยีบสเหมือนเข็มทิศก าหนดแนวทาง หรือวิธีด าเนินการบริหารเชิงรุกเพื่อพัฒนา
ประเทศ (สมุิตร สุวรรณ, 2554, หน้า 19) ในการบริหารกิจการบ้านเมืองให้มีความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพของ
สังคมที่ดีมสีุขมีความเสมอภาคเท่าเทียมลดความเลื่อมล้ า ควบคู่กับการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ประกอบ
กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ซึ่งในการบริหารประเทศจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ถึงฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2540-2564) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนยก์ลาง 
และได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเข้ามาก าหนดทิศทางการพัฒนา และการบริหารประเทศ ตลอดจนพัฒนาประชาชนทุกระดบัให้มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอยา่งชัดเจน
ภายใต้แผนพัฒนาหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาประเทศให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเริ่มพัฒนาจากพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่งคงเป็นสุข 
(ส านักนายกรัฐมนตร,ี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และกระจายอ านาจ 
สู่ท้องถิ่นให้มีอิสระในการจัดการแก้ไขปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนส์ุขต่อส่วนร่วม พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมพัฒนาท้องถิ่น และขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเจรญิก้าวหน้าสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 
การปกครองจากการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่นนับเป็นรากฐานท่ีส าคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย (พิมพงา เพ็งนาเรนทร์, 2554, หนา้ 1) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 มุ่งกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเอง มีอ านาจตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และด าเนินงาน
ด้านบริหาร ประกอบกับรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะประเด็นปัญหา ร่วมตดัสินใจก าหนดนโยบายการบริหาร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน           
ในชุมชนได้แท้จริงอย่างท่ัวถึง ปัญหาด้านคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ             
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาสขาดการไดร้บัความช่วยเหลือ ปญัหาความรุนแรงในสถาบันครอบครัว และชุมชน โดยผู้บริหาร
พึงตระหนักถึงความส าคัญจึงก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนา ส าหรบัวางกรอบก าหนดทิศทางการบรหิาร และพัฒนา
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และใหส้ามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจดุอย่างทันท่วงที 
ด้วยกระบวนการวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่นนับเป็นเครื่องมือส าคญัในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ภาคประชาชนรว่มรับรู้ และ
ก าหนดทิศทางการบริหารจดัการ เพื่อให้สามารถด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายทีต่ั้งไว้ ด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดความคุ้มค่า และประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ (ปธาน สุวรรณมงคล, ม.ป.ป.)    

ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคญัในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น โดยใช้ส าหรับก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งใหป้ระชาชนสามารถด ารงชีพได้อย่างอยู่ดีมีสุข 
รวมทั้งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาสังคม สู่การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างครอบครัว ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสรมิด้านสังคมสงเคราะห์ในการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือดูแลแก่ประชาชน เพื่อพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่าง      
เท่าเทียมกัน ก่อใหเ้กิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนภายในท้องถิ่น ควบคู่กับการเปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนรวมในการติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก
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ประจ าปี ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปีอย่างสม่ าเสมอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 เพื่อให้การบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้อง   
ในทิศทางเดียวกันตามแนวทางพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ ตลอดสอดรับกับแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และพัฒนาชุมชน  
ในท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

จากความส าคัญของการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่าง ปี 2556–2560 ภายใต้แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ และกรอบนโยบาย
ของผู้บริหาร เพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาดา้นสังคม และการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ และก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน      
ในท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจถงึความส าคัญในกระบวนการบริหารงาน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารงาน พร้อมท้ังปัญหา และอปุสรรคในการบรหิารงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางพัฒนาการบริหารงาน เพื่อน ามาไปปรับใช้ในการปรบัปรุงการบริหาร และการด าเนนิงาน ใหม้ีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย  

(1) ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวจิัย สารนิพนธ ์วิทยานิพธ์ ดุษฎีนพินธ์ รายงาน
การประชุม คูม่ือการปฏบิัติงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก (พ.ศ.2556-2560) แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2556-2560)
ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560-2564) ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2556–2560) ด้านการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมลูผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key 
Informants) โดยการสัมภาษณ์บคุลากร และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคม ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 10 คน โดย
พิจารณาจากคณุสมบัติ ดังน้ี 

 1. ผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการการเมือง) มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการวางกรอบนโยบาย แผนงาน 
ก าหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ และการก ากบัดูแลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบล          
บางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลบางหญ้าแพรก และ
เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลบางหญ้าแพรก  

 2. ผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการประจ า) มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยแปลงนโยบายน าสู่ภาคปฏิบัติมาในการก าหนดทิศทางการบริหาร และการด าเนินงานในรปูของแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี รวมทั้งวางแผน ตัดสินใจ รับผดิชอบ การบริหารจัดการ และแกไ้ขปัญหา
ภาพรวมทั้งหมดของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ตลอดจนก ากับดแูลข้าราชการฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบล  
บางหญ้าแพรก ได้แก่ ปลัดเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 1 คน และรองปลัดเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 2 คน 
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 3. ผู้อ านวยการกองงาน (ข้าราชการประจ า) มีบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติเกี่ยวกับวางแผนระบบงาน
ภายในกองงาน และบริหารการจดัการงานในภารกจิที่อยู่ในความรบัผิดชอบหลักเกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์            
ด้านการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ ไดแ้ก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1 คน 

 4. หัวหน้าระดับฝ่ายงาน (ข้าราชการประจ า) มีบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารการจดัการ
งานภายในฝ่ายงาน และภารกิจทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบหลักเกีย่วกับการน ายุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมไป
ปฏิบัติ 4 คน ประกอบด้วย หัวหนา้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หวัหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ หัวหนา้ฝ่ายส่งเสริม
และสวสัดิการสังคม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและวิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  การสมัภาษณ์ ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่
แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกันมีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) 
โดยก าหนดค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์จะสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องการวิจัย ผู้สัมภาษณ์ใช้การจดบันทึกและ
บันทึกเสียง ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนากอ่นทุกครั้ง 

ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวม (1) ข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาคน้คว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดย
การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมลูที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์สถาบนั
พระปกเกล้า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เวบ็ไซตส์ านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นต้น หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง รวมถึงเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น หนังสืออ้างอิง 
ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เปน็ต้น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารราชการ เช่น นโยบาย พระราชบญัญัตเิทศบาล 
พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก (พ.ศ.2556-2560) แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 
(พ.ศ.2556-2560) ของเทศบาลต าบล บางหญ้าแพรก  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลบาง
หญ้าแพรก คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น  

2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  
 3. วิธีการสังเกตการณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการศกึษา
การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาลต าบลบางหญา้แพรก ซึ่งไดม้ีโอกาสสังเกต
พฤติกรรมการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ดังน้ี 
    3.1 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อด าเนินการจดัท า และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต าบลบางหญ้าแพรก เพื่อรับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อน ามาร่วมพจิารณาทบทวน และก าหนดแนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 ด้าน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นด้านการพัฒนาสังคม ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 4 แนวทาง 
   3.2 ผู้วิจัยเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์กับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการพิจาณาเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอผู้บรหิารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางหญา้แพรก 
 
 
 
 



5 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย  
 จากการวิจัย เรื่อง กระบวนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2556–2560) ด้านการพัฒนาสังคม
ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ข้อมูลเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า ในการก าหนดทิศทางการบริหารนั้น ภาค
ประชาชนมีบทบาทในการมสี่วนรว่มเสนอแนะประเด็นปัญหาความต้องการ และเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาที่จะต้องมาจากความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนสู่การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผ่านการก าหนดตามกรอบการพัฒนาด้านนโยบาย ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบล
บางหญ้าแพรก ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนายกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยตดิเช้ือ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้ได้รับการช่วยเหลือเยี่ยวยา จดัสวัสดิการสงเคราะห์ และสิทธิประโยชน์ข้ัน
พื้นฐานอย่างเท่าเทียม ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรว่มก าหนดทิศทางการพัฒนา ร่วมด าเนินงาน 
และร่วมตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสรมิกีฬาสร้างสามัคคี มุ่งสร้างความสามัคคีปรองดองภายในสถาบันครอบครัว ชุมชนให้
มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมวางแผน ควบคู่กับการ
ประสานความร่วมมือระหว่างผู้บรหิารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลต าบลบาง
หญ้าแพรก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ในการร่วมวางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีมาจากปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ร่วมด าเนินการจดัท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ดา้นสังคม เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความ
สอดคล้องตามนโยบายผู้ท้องถิ่น และน าแผนยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาสังคมไปสู่การปฏิบัติ  ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สตรี 
เด็ก ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาสในชุมชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยกระบวนการบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ (ปี 2556–2560) ด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก สอดคล้องตามแนวคิด
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นก าหนดทิศทางการพัฒนา เพื่อยึดเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้
สามารถด าเนินการได้บรรลเุป้าหมายในการแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนได้อย่างแท้จริง และพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน (จิตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, อ้างถึงใน สุมิตร 
สุวรรณ, 2554, หน้า 34) ประกอบด้วยดังนี้  
 1. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2556-2560) ด้านการพัฒนาสังคม ของเทศบาลต าบลบางหญ้า
แพรก 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเปน็การก าหนดกรอบทิศทางการบรหิารหลักในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
ครอบคลมุระยะเวลา 5 ปี และเปน็แนวทางส าหรับเจา้หน้าท่ีผู้ที่เกีย่วข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพือ่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรกได้ด าเนินกระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ในทางการปฏิบัติของเทศบาล โดยยึดถือการด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

 จากการวิจัยพบว่า ในการด าเนินกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ของ
เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก จะเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ
ประชาชนในการเข้ามามีบทบาทในการเวทปีระชุมประชาคม เพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อน ร่วมรับฟังปัญหา      
ซึ่งประชาชนยังให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และยังไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามากนักทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ เทศบาลต าบล
บางหญ้าแพรก มีการเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนทีไ่ด้เสนอปัญหาความเดือดร้อน
ผ่านทางผู้น าชุมชน อาทิ ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ศูนย์ด ารงธรรม และรวบรวมข้อมูลสภาพปญัหาข้อเท็จจรงิในพื้นที่ 
น ามาวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในดา้นสังคม เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจยัภายในที่เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน และปัจจยัภายนอกซึ่งเปน็โอกาส อุปสรรค ของการพัฒนาด้านสังคมในชุมชนพื้นที่ต าบลบางหญ้าแพรก  
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 ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติ และประชาชนให้ความร่วมมือในการน าผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมาก าหนด และทบทวนทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค ์น ามาก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสงัคม และแนวทางการพัฒนา จ าแนกไว้ 4 แนวทาง ได้แก่ 1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมชุมชน 2. ส่งเสริมกีฬาสรา้งสามัคค ี3. สง่เสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 4. บริหาร
จัดการดา้นสังคมสงเคราะห์ และการยกระดับคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี มีความครอบคลมุสอดคล้องตามพันธกิจของ
เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก และเป้าหมายในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม เพื่อแนวทาง  
ที่ชัดเจนในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติใหส้ามารถบรรลเุป้าหมาย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติใหก้ารพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 2. กระบวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2556-2560) ด้านการพัฒนาสังคม ของเทศบาลต าบล
บางหญ้าแพรก 

    2.1 การน าแผนยุทธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ  
       กระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และแนวทางการพัฒนาน าไปสู่การปฏิบตั ิ       

โดยได้ด าเนินการน าแนวทางด้านการพัฒนาสังคมในแผนยุทธศาสตร ์และสภาพปญัหาความต้องการของประชาชน
น ามาเป็นกรอบก าหนดการด าเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี เพื่อส าหรับรองรับการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ โดยด าเนินการจัดประชุมประชาคม (ระดับหมูบ่้าน และระดับต าบล) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก และประชาชน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เชน่ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน อาสาสมัครชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งเปดิโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 
ใหม้ีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และร่วมเสนอแนะปัญหาความเดือดรอ้น ตลอดจน
น าปัญหาความต้องการของประชาชน มาร่วมจัดล าดับความส าคัญตามประเด็นปญัหาความจ าเป็นเรง่ด่วน และ
ก าหนดพร้อมท้ังคัดเลือกโครงการที่ประชาชนเสนอ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับสภาพปญัหาความต้องการของ
ประชาชนท่ีต้องการรับการแก้ไขช่วยเหลือเยี่ยวยา โดยน าโครงการมาจัดตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามป ีเพื่อรอบรับ
ในการน าแผนยุทธศาสตร์ ด้านพฒันาสังคมไปสู่การปฏิบัติ  

     จากการวิจัยพบว่า ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มาจากการความต้องการประชาชนน ามา
จัดตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
สังคมระหว่างปี 2556-2560 โดยปี 2556 จ านวนงบประมาณ และโครงการด าเนินการน้อยสุด ที่ตั้งไว้ตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ซึ่งเป็นการด าเนนิงานตามภารกิจที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคมในแผนยุทธศาสตร์ ส่วนปี 2560 มีจ านวนงบประมาณ และโครงการด าเนินการมากท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นการด าเนินการรองรับตามนโยบายรัฐบาลในการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยติดเตยีง ผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากไร้ในพื้นที่ต าบลบางหญ้าแพรกให้สามารถรับสิทธิ
ประโยชน์จากสวัสดิการของภาครัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าทางสังคม จึงส่งผลท าให้
จ านวนโครงการ และงบประมาณส าหรับการด าเนินการในปี 2560 มจี านวนมากสดุเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง         
ปี 2556-2560 ดังนั้น จ านวนโครงการ และงบประมาณในการด าเนินงาน เพื่อรองรับส าหรับการด าเนินงานที่ได้รับ   
การบรรจุในแผนท้องถิ่นสามปี ในป ี2556-2560 จะมีปริมาณลดเพิ่มขึน้ทุกปลี้วนขึน้อยู่กับข้อเสนอแนะปญัหา และ   
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ณ ห้วงเวลานั้น ประกอบกับนโยบายจากรัฐบาลที่สั่งการให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมรองรับการด าเนินงานใหส้อดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล  

   ในส่วนของการน าโครงการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นทีจ่ะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกโครงการจากล าดับความส าคัญที่ได้ถูกคักเลือกโดยประชาชน แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อน าโครงการไปสู่การจดัท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับ
ด าเนินการน าโครงการไปปฏิบัติจริง นอกจากนี้ปัจจัยที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการ
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พัฒนาสังคมไปปฏิบัติ ซึ่งด้านงบประมาณในการด าเนินงานมีอยู่อย่างจ ากัด ไมส่ามารถตอบสนองต่อขอ้เรียกร้อง
ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง เป็นเหตุประการหนึ่งที่ส่งผลตอ่การบริหารงานตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
สังคมในข้ันตอนของการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ท าให้โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีตาม
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมระหว่างปี 2556-2560 พบว่า ในปี 2557 โครงการที่มาจากข้อเสนอแนะปัญหา
ความต้องการของประชาชนที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ และคัดเลือกโครงการจากการประชุมประชาคม น าโครงการ
มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี โดยผู้บรหิารท้องถิ่นน ามาพิจารณาคดัเลือกโครงการในการจดัตัง้งบประมาณ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบถ้วน เนื่องจากตดิขัดด้วยข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณในการด าเนินงาน จึงส่งผลท าให้ไม่สามารถแก้ไขปญัหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บางหญ้าแพรกได้ทั้งหมด   
  2.2 การด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ตามการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม ่

         กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมไปสูก่ารปฏิบัตินั้น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ได้ยึดถือแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ในการด าเนินงานโดยจะต้องค านึงถึงผลส าเร็จ
จากการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของแนวทางการพัฒนา  
ในยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดยีิ่งข้ึนไดร้บัช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคม และให้แก่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ในการไดร้ับบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึงเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน  

 ดังนั้น จากการวิจัยพบว่า ในการน าแผนยุทธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ ของเทศบาล
ต าบลบางหญ้าแพรก เพื่อให้ผลลทัธ์ในการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเรจ็ ได้น าการบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่     
มาปรับใช้ในการกระบวนบริหารงานตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมทีเ่จ้าหนา้ที่ทุกระดับในหน่วยงานน า
หลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ และเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงานเพื่อให้เกดิผลสมัฤทธ์ิในทางการ
ปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ และคณะ, ม.ป.ป.) ซึ่งในการน าแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมไปสู่การปฏิบัติตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีดังนี ้ 

 2.2.1 ประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาสังคม ในการประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล) ในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะปัญหาความต้องการ ผูบ้ริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าทีร่่วมรับฟังปัญหา รบัข้อร้องเรียนจากประชาชนเพื่อด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และร่วมก าหนดประเด็นปัญหา ร่วมจดัล าดับความส าคญัน ามาก าหนด
เป็นโครงการตามแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาสังคม และน าไปสู่ปฏิบัติในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างทันถ่วงที เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องร่วม
พิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมไว้
อย่างชัดเจน น ามาใช้เป็นเกณฑ์การติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาสังคม และสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้บรรลเุป้าหมายภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ  

 2.2.3 ประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า ด าเนินการวางแผนบริหารงบประมาณภายใต้จ ากดัตามแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะร่วมวางแผนการบริหารงบประมาณ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับการด าเนินงานในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาสังคม และสอดคล้องตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนประชาชน ให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในชุมชนได้มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และประชาชนได้รับประโยชน์
จากการผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม  
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 2.2.4 ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว การกระจายอ านาจด าเนินการตดัสินใจ
จากผู้บรหิารส่วนท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามภารกิจน าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
สังคมไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการปรบัลดขั้นตอนการด าเนินงานใหม้ีความชัดเจนคล่องตัว สามารถรองรบัการให้บริการ
แก่ประชาชนได้ทั่วถึงอย่างความสะดวก รวดเร็ว   

 2.2.5 การปรับเปลีย่นภารหน้าท่ีของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ ์ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกองงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
สังคมให้มีความเหมาะสมชัดเจน และด าเนินการปรับปรุง ภารกิจให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งได้ด าเนินการปรับโครงสร้างกองสวัสดิการสังคม จดัตั้งฝ่ายส่งเสรมิและ
สวัสดิการสังคม เพื่อรองรับต่อการปฏิบัตภิารกิจเกิดความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน   

 2.2.6 ประชาชนสามารถเข้ารบับริการอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการ โดยปรับเปลีย่น
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในเชิงรุกลงในระดับพื้นที่ชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวก ส าหรับใหบ้ริการแก่ประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึงในการรับบริการจ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือ รับฟังปัญหาความ
ต้องการประชาชนน ามาสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างตรงจุด และสอดคล้องตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมในการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในชุมชน 

 2.2.7 การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยา่งสม่ าเสมอ ส าหรับติดตามความก้าวหน้าของ
ผลส าเร็จในการน าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมไปปฏิบัตไิด้จริง สามารถบรรลตุามเป้าหมายและการแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบางหญ้าแพรก    
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ได้อย่างเปิดเผย
โปร่งใส ตลอดจนสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินในการด าเนินงานของแต่ละปีมาวางแผนการด าเนินงาน     
เพื่อปรับปรุง แกไ้ข และพัฒนาการบริหารงาน รวมทั้งการด าเนินงานให้มคีวามสอดคล้องตามเปา้หมายกับแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาสังคม 
 3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2556-2560) ด้านการพัฒนาสังคม 
ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 

 แผนยุทธศาสตรเ์ป็นแผนหลักท่ีมีความส าคญัต่อก าหนดทิศทางการพฒันา แนวทางการบริหาร และ          
การด าเนินงานเพื่อใหส้ามารถปฏบิัติงานได้อย่างบรรลุตามเป้าหมาย และประสบความส าเรจ็ตามยุทธศาสตร์ 
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
สังคมนับว่าเป็นภารกิจส าคญัในการช่วยส่งเสริมคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดสวสัดกิารให้
ประชาชนได้รบัการดูแลอยา่งทั่วถึง เสรมิสร้างครอบครัว และชุมชนใหม้คีวามเข้มแข็งอย่างเป็นสุข ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์           
ที่ดีจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าไปปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน แต่หากแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง ย่อมส่งผลให้
แผนยุทธศาสตรด์ังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม จึงมีความส าคญัต่อการวดัผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาที่เปน็ไปตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ใหส้ามารถบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด หรือหากประสบกับ
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานควรปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

 จากการวิจัยพบว่า การด าเนินการติดตามความก้าวหน้าผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาสังคม (ปี 2556-2560) ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรกในการน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้

 3.1 ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาประจ าปี โดยยึดถอืปฏิบัติถูกต้องทุกข้ันตอนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ   
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 การติดตามและประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา และให้ภาคประชาชนผู้แทนภาคประชาคมมามีส่วนร่วมเข้าร่วมเปน็คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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เพื่อด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาฯ ภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ในด้านการพัฒนาสังคม  

  3.2 การติดตามและประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับติดตามผลของโครงการทีด่ าเนินการ
เสร็จสิ้น และบรรลตุามเป้าหมายภายในก าหนดระยะเวลาทุกด้านของยุทธศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ในรอบป ีและระหว่างปีใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนงบประมาณ และการด าเนินงานยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมไปปีถัดไป 

 3.3 ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาสามป ีที่มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการ
ติดตามและประเมินผลสถานการณ,์ การประเมินผลการน าแผนสามปีไปปฏบิัต,ิ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร ์
และโครงการพัฒนา ตามเกณฑ์การประเมินที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น, ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
ท้องถิ่น, (ม.ป.ป) ทีก่ าหนดการประเมินผลการปฏิบตัิในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร ์

 3.4 การติดตามและประเมินผล ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ-จนสิ้นสุดด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก โดยกองงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบจะด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการทุกครั้ง และจดัท ารายงานผลการตดิตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และด าเนินการส ารวจผลการด าเนินงาน
ในลักษณะลงพื้นชุมชน มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกีย่วข้องด าเนินการสอบถามเก็บรวมข้อมลูสภาพทั่วไปจากประชาชน 
เพื่อประกอบการประเมินผลการด าเนินโครงการ  

 3.5 การด าเนินงานการติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งการตรวจ
ติดตามและประเมินผลเป็น 5 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 การบริหารจดัการ, ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, 
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ, ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ซึง่ผลการ
ติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก พบว่า ประจ าปี 2561  
ทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 85.31 ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับผลการปฏิบัติงานดีมาก สามารถช้ีวัดผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
และน ามาปรับใช้ในเป็นเกณฑ์การด าเนินงาน เพื่อควบคุมการปฏิบตังิานและการประเมินผลการปฏิบัตงิานให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    

 3.6 การเปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น (feedback) ต่อผลการด าเนินงาน โดยมีบทบาทส าคัญในการร่วมตรวจสอบติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้แทนของภาคประชาชนท่ี
ได้รับความไว้วางจากภาคประชาชน และได้รับการคัดเลือกให้มาด ารงต าแหน่งในการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน จะให้ความส าคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชน    
ที่มีต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก  

 ซึ่งจากการวิธีการติดตามและประเมินในรูปแบบดังกล่าว สามารถสรุปผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ
พัฒนาที่ได้รับการบรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่นสามปี สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสงัคมในภาพรวม
ระหว่างปี 2556-2560 พบว่า ผลการด าเนินโครงการพัฒนาดังกล่าวส าเรจ็บรรลุตามเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามปีระหว่างปี 2556-2560 โดยมีแนวโน้มผลส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้นในแตล่ะปี ส่วนผลการด าเนินโครงการพัฒนาไม่ประสบความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของจ านวน
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โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีระหว่างปี 2556-2560 ยังไม่สามารถด าเนินการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใหด้ีขึ้น ได้อย่างคลุมครอบคลุมด้วยข้อจ ากัด
ของงบประมาณ ส าหรับโครงการที่ด าเนินการส าเรจ็จะเกีย่วกบัการยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน การจดัสวัสดิการ
สังคมสงเคราะหใ์ห้ประชาชนไดร้ับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาค และพัฒนาชุมชนตนเองให้มีความเขม้แข็ง ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน และทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมด าเนินการเป็นอย่างดี ส่วนโครงการที่ด าเนินการไม่ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลใหม้ีการยกเลิกด าเนินการโครงการท าใหข้าดความต่อเนื่องในการด าเนนิงานท่ีจะ
พัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  

 ดังนั้น การสรุปผลรายงานติดตามและประเมินผลในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้ร่วมวางแผนในรูปคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถน ามาปรบัใช้เปน็แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข   
เพื่อวางแผน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ด้านการพัฒนาสังคม และน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนภายใต้ข้อจ ากัดของ
งบประมาณ ให้สามารถน าแผนยุทธศาสตร์ไปสูป่ฏิบตัไิด้จริงอย่างประสทิธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย สามารถแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ   
ทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม  

4. ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม (ปี 2556-2560) ของ
เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก  
   จากการวิจัยพบว่าปัญหา และอปุสรรคในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม
ระหว่างปี 2556-2560 ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก มีดังนี ้

   4.1 ปัญหาขาดการมสี่วนร่วมของประชาชน ยังไม่ได้ให้ความส าคญัในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะประเด็นปญัหา ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนพ้ืนได้อย่างแท้จริง  

   4.2 ปัญหาประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการกระบวนจดัท าแผนยุทธศาสตร์ และไมไ่ด้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และ     
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 

   4.3 ปัญหาอัตราก าลังเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอ ทั้งยังขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบตัิ สง่ผลท าให้   
การปฏิบัติงานมีความล่าช้า และไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว ้

   4.4 ปัญหาข้อก าจัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
สังคม ในการแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ไดไ้ม่ครบคลมุทุกปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 4.5  ปัญหาการติดตามและประเมนิผล ขาดการเร่งรัดตดิตามผลการด าเนินงาน ส่งผลท าให้โครงการ
ได้รับการจัดตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อรอบรับในการน าแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ ไมส่ามารถด าเนินการส าเร็จครบถ้วนทุกโครงการภายในห้วงระยะเวลาที่ก าหนด และ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

5. แนวทางการพัฒนาในการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ของเทศบาลต าบลบาง
หญ้าแพรก  

 จากการวิจัยพบว่าแนวทางการพฒันาในการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม              
ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก มีดังนี ้
  5.1 เพิ่มช่องทางการประชาสมัพันธ์ให้คลอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลบางหญ้าแพรก          
ประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ หอกระจายเสียงภายในชุมชน ป้ายไวนิล 
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บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมเสนอปญัหาความ
เดือดร้อน ร่วมก าหนดทิศทางการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ ดา้นสงัคมให้สามารถแก้ไขปญัหาความต้องการของ
ประชาชนไดต้รงจุด  
  5.2 ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานเชงิรุกลงพื้นทีชุ่มชน เป็นการด าเนินการให้บริการเคลื่อนที่เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน เพื่อน ามาก าหนดแนวทาง   
การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และยดึหลักความต้องการของประชาชนเป็นแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน 

 5.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยการฝึกอบรม
สร้างความรู้ผ่านเวทีประชุมประชาคม และการจัดท าคู่มือยุทธศาสตร์ (ฉบับประชาชน) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ       
ได้ง่ายในกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์และตระหนักถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งบทบาทของ
ประชาชนต่อการร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เป็นการสร้างความร่วมมือของประชาชนในชุมชน 
เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง  
  5.4 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลงัเจ้าหน้าท่ีให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ และฝึกอบรม
ส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีให้มีทักษะความสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
หลายดา้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนในการเรียนรู้ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

 5.5 พัฒนาทักษะ เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ให้แกเ่จ้าหน้าท่ี ด าเนินการจดั
ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการบรหิารงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผนยุทธศาสตร์จาก
กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น ประกอบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภายในหน่วยงานโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ที่มี
ความรู้เฉพาะด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความรู้ และด าเนินการจัดประชุม ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ได้ตระหนักถึงความส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ในการยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตรไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.6 ก าหนดทิศทาง และวางแผนการด าเนินงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนของประชาชน ในการบริหารจัดการ
ภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อแก้ไขปญัหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และมุ่งให้ประชาชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด เช่น กรณีการเยี่ยมบ้านช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยติดเตยีงท่ีมี
ฐานะยากไร้ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยตั้งงบประมาณอย่างเพยีงพอต่อเนื่อง
ในทุกปีรองรับส าหรับการด าเนินงาน เป็นต้น 
  5.7 เร่งรัดการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ในทุกๆ ไตรมาสอย่างสม่ าเสมอ และก าหนด
ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลส าเร็จของผลการด าเนินงาน เพื่อให้การตรวจตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม สามารถประสบผลส าเร็จและบรรลุตามเปา้หมายในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคม  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากการวิจัย เรื่อง การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม (ปี 2556-2560) ของเทศบาล

ต าบลบางหญ้าแพรก พบว่า บริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก จะมุ่งเน้นให้ทุกภาค
ส่วนทั้งประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา และทุกกระบวนการ
ของบริหารแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่การร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ ร่วมด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และร่วม
ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม ตุ่นวัน (2558) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า ในกระบวนการจัดท าแผน
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ยุทธศาสตร์ ประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ และกลุม่องค์กรเอกชน ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผน   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภา นทีทอง (2553) แนวทางแก้ไขปัญหาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา
การประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระนอง ผลการวิจยัสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรค
ภายในแนวทางแก้ไขปัญหาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นทีจ่ังหวัดระนองให้มปีระสิทธภิาพ ควรมกีารใหผู้้บริหารท้องถิน่รบัฟังความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน    
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 และสอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา บุญบงการ และณฎัฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2561ก, หน้า 33) ได้กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม,         
การก าหนดกลยุทธ์, การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิและการควบคุม การวางกลยุทธ์ ซึ่งประชาชนถือว่ามีบทบาทส าคัญ  
ในการร่วมเสนอแนะปญัหาผา่นเวทีประชาคม แต่ในการกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาสังคม    
ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนไม่มากนักในการเข้ามามสี่วนรว่มจัดท า     
แผนยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคม เทศบาลต าบลบางหญา้แพรกได้ให้ความส าคัญในการรับฟังความคดิเห็นจาก
ประชาชนสามารถเสนอปญัหาผ่านก านัน ผูใ้หญ่ และร่วมกันก าหนดวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม เพื่อน ามาก าหนดทิศทาง    
การพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาสังคมที่จากความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Wheelen and Hunger (อ้างถึงใน ปรัชญา ซุ่มนาเสียว, 2561, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม (Environmental scanning) การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอก เพื่อก าหนด
อนาคตขององค์การ  

โดยการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรกในการน าแผนยทุธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมไปสู่
การปฏิบัติ จะยึดถือแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม มาเป็นกรอบส าหรับการด าเนินงาน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี เพื่อรองรับในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และเปดิโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี และร่วมจัดล าดับความส าคัญในการก าหนดโครงการ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กิตติ บุนนาค (อ้างถึงใน ปรัชญา ซุ่มนาเสียว, 2561, หน้า 39-41) ได้กล่าวว่า จะต้องร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์ และตรวจสอบความชัดเจนของยุทธศาสตร์ เพื่อไม่ให้เกดิการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิผดิพลาด      
โดยด าเนินการทบทวนแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ต้องค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และต้องมีการก าหนดตัวช้ีตัวความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้แปลงยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติสามารถบรรลุเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
แต่ในการน าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตผิู้บริหารทอ้งถิ่น จะผู้เป็นคัดเลือกโครงการ และไม่ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนรว่มในการคัดเลือกโครงการที่จะน าไปปฏิบตัิ ประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ส่งผลท าให้โครงการน าไปปฏิบัติจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทั่วถึง ทั้งนี้ ในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 
เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัตสิามารถบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ได้น าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่น าปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้วยการปรับลดขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ          
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และมีการติดตามประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้มีความอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งจากน าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ไปสู่การปฏิบัติ        
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม จากท้ัง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก โดยเปดิให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลส าเร็จในการน าแผนยทุธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมสูก่ารไปปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคดิของ 
Wheelen and Hunger (อ้างถึงใน ปรัชญา ซุ่มนาเสียว, 2561, หน้า 2) ได้อธิบายว่า การควบคุมและการประเมินผล 
เป็นการวัดผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การด าเนนิงานมีความถูกต้อง และปรับเปลีย่นให้การ



13 
 

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เปน็ไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก พบว่า ระหว่างปี 2556-2560 
ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนได้อย่างครอบคลมุทั่วถึง ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ โดยโครงการ
ที่เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรกด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม เกี่ยวข้องการยกระดับคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชม สามารถด าเนินการได้ประสบความส าเรจ็ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการ
ร่วมด าเนินการใหส้ามารถบรรลุเปา้หมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑกาญจน์ สารมโน (2559) ได้ศึกษา        
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล    
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยสรุปวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบตัิมากที่สุด รวมทั้ง
ส่วนโครงการที่ด าเนินการไม่ส าเรจ็ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี และเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แต่ยกเลิกโครงการส่งผลต่อการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานท่ีจะพัฒนาต่อยอดโครงการให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรกได้ด าเนินการน าผลการด าเนินงานตดิตามและประเมินผล
มาใช้ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการร่วมวางแผน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ด้านการพัฒนา
สังคมให้มีความเหมาะสม และปรบัปรุงแก้ไข พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างบรรลุตามเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน   
ในพื้นที่ต าบลบางหญ้าแพรก สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา ซุ่มนาเสียว (2561, หน้า 44) ได้อธิบายว่า การประเมิน
ยุทธศาสตร์ที่ดีจะส่งผลท าให้ยุทธศาสตร์สามารถน าปฏิบัตไิด้บรรลุเป้าหมาย และหากปัจจยัใดที่ส่งผลต่อปัญหา 
อุปสรรค ในการน ายุทธศาสตรไ์ปปฏิบัติ จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนายุทธศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   

โดยปญัหา และอุปสรรคในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างปี 2556-2560 
ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาสังคม จากปัญหาขาดการมสี่วนร่วมของประชาชน และไม่ตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทหน้าที่
ของตนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา และแนวทางการพฒันาตาม   
แผนยุทธศาสตร์ ด้านสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนพ้ืนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มณฑกาญจน์ สารมโน (2559) ได้ศึกษา การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยสรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แผนพัฒนาในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการน้อยที่สุด ประกอบกับประชาชนยงัขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระบวนจดัท าแผนยุทธศาสตร์ และไมไ่ด้เล็งเห็นถึงความส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ทีจ่ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น  

นอกจากน้ี ปัญหาจากปัจจยัหลักในการบริหารงาน ด้านเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพยีงพอต่อการ
ด าเนินงาน และขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการในการน า    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏบิัติ ส่งผลท าให้การปฏบิัติงานมีความล่าช้า และไม่สามารถการด าเนนิงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว ้สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ บุนนาค (อ้างถึงใน ปรัชญา ซุ่มนาเสียว, 2561, 
หน้า 39-41) ได้อธิบายว่า ความเป็นไปได้ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจะต้องค านึงถึง ความพร้อมด้านบุคลากร 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และความสามารถของพนักงานในการน าแผนงาน 
โครงการไปปฏิบัต ิและดา้นข้อก าจดัด้านงบประมาณไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ด้านการ
พัฒนาสังคม ในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไดค้รบคลมุทุก
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม ตุ่นวัน (2558) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยัสรุปว่า ปัญหาของการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหลวงส่วนใหญ่ พบว่าจะมีปัญหา เรื่อง งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ยังไมเ่พียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้ง ปัญหาการติดตามและประเมินผล 
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ซึง่ขาดการเร่งรัดตดิตามผลการด าเนินงานโครงการไดร้ับการจดัตั้งในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
เพื่อรอบรับในการน าแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมไปปฏิบตัิ ไมส่ามารถด าเนินการ
ส าเรจ็ครบถ้วนทุกโครงการภายในห้วงระยะเวลาที่ก าหนด และไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง  

ซึ่งแนวทางส าหรับการพัฒนาการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาสังคมของเทศบาลต าบล  
บางหญ้าแพรก เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคข้างต้นให้บริหารงาน ด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลได้นั้น ควรด าเนินการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยการเพิ่มช่อง
ทางการประชาสมัพันธ์ให้คลอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลบางหญ้าแพรก ผ่านทางการประสานความ
ร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการเป็นสือ่กลางประชาสมัพันธ์ หอกระจายเสียง ติดปา้ยไวนลิ บอร์ดประชาสมัพันธ์ภายใน
ชุมชน เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดทิศทางการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาสังคม ให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
นิคม ตุ่นวัน (2558) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยสรุปว่า การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนให้แก่ประชาชนได้รับทราบ   
ควรมีการให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รบัทราบและเข้าใจการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ โดยเฉพาะหลักการท างาน         
การพิจารณาโครงการ จะเป็นประโยชน์ช่วยลดปญัหาในการพิจารณาในการจัดท าแผน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุกัญญา ทับกล่ า (2554)  การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลแม่แรม อ าเภอแมร่ิน จงัหวัดเชียงใหม ่ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินงานต่างๆ 
ของ อบต.ให้ประชาชนทราบในหลายๆ ช่องทาง เช่น แบบสอบถาม เสียงตามสาย แบบส ารวจ รวมถึงรณรงค์ให้
ประชาชน มีจิตส านึกท่ีดีรู้จักรับผดิชอบส่วนรวมร่วมกับ อบต.และตอ้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลมากยิ่งขึ้น 
 ตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานเชิงรุกลงพื้นที่ทุกชุมชน ในการให้บริการเคลื่อนที่เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน เพื่อน ามาก าหนดแนวทาง     
การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และยึดหลักความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา ซุ่มนาเสียว 
(2561, หน้า 16) ได้อธิบายว่า ในกระบวนการจดัท ายุทธศาสตรผ์ู้บริหาร และเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานต้องเปิดใจ
กว้าง และรับฟังความคดิเห็นตา่ง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นไปอย่างอิสระ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภา นทีทอง (2553) แนวทางแก้ไขปัญหาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาการ
ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระนอง ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคภาย 
ในแนวทางแก้ไขปัญหาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในพื้นที่จังหวัดระนองให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการสอบถามหรือส ารวจความต้องการของประชาชนก่อนจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดล าดับความส าคญัของโครงการในการด าเนินการอย่างเป็นธรรม 

ควบคู่กับการเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยการ
ฝึกอบรมสร้างความรู้ผา่นเวทีประชุมประชาคม และการจัดท าคู่มือยุทธศาสตร์ (ฉบับประชาชน) เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจได้ง่ายในกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์และให้ตระหนักถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
บทบาทของประชาชนต่อการร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เป็นการสร้างความร่วมมือของประชาชน  
ในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา ซุ่มนาเสียว (2561, หน้า 15-16)  
ได้กล่าวว่า การก าหนดยุทธศาสตรเ์น้นเป็นกระบวนมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร และผู้น านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงผู้ที่มี
ส่วนไดส้่วนเสีย โดยมุ่งหวังให้เกิดการยอมรับในยุทธศาสตร์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความคดิเห็นรวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคดิเห็นไปอย่างอิสระ  

และพัฒนาปัจจัยหลักในการบริหารงาน โดยวางแผนกรอบอัตราก าลงัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงานให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพงศ์ กาญจนรักษ์ (2555) การน าแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาบุคลากร
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ได้ใช้วิธีการแก้ไขโดยก่อนจะมีการน าโครงการไปปฏิบัติจะด าเนินการส ารวจบุคลากรก่อนว่ามีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
และฝึกอบรมส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้แกเ่จ้าหน้าที่ให้มีทักษะความสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้หลายหลากด้าน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนในการเรยีนรู้
ช่วยเหลือในการปฏบิัติงานร่วมกัน 

รวมทั้ง ส่งเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ให้แก่เจ้าหน้าที ่โดยการจดัฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการบรหิารงานตามแผนยุทธศาสตร์จากผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม ตุ่นวัน (2558) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ควรมีหน่วยงานกลางมาช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจแกเ่จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และแลกเปลีย่นเรียนรูร้่วมกัน
ของภายในหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรูเ้ฉพาะด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความรูส้อดคลอ้งกับแนวคิด
ของ จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 33) ได้อธิบายว่า 
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ให้กับทุกฝ่ายในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดท ายุทธศาสตร์ ประกอบกับด าเนินการจดัประชุม ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานร่วมกัน
อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ตระหนักถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ในการยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้บรรลเุป้าหมายตาม แผนยุทธศาสตรไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ส่วนงบประมาณในการด าเนินการควรวางแผนกรอบการด าเนินงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เพื่อมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสดุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม ตุ่นวัน (2558) การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมี
การจัดสรรงบประมาณในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใหเ้พียงพอต่อความต้องการของหมู่บ้าน 
 ทั้งนี้ ในการติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงาน ควรปรับเปลี่ยนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
ในทุกๆ ไตรมาสอย่างสม่ าเสมอ และก าหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายผลส าเร็จของผลการด าเนินงานในการตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น, ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (ม.ป.ป) 
ได้อธิบายว่า การประเมินผลด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์สามารถวัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม  
(ปี 2556-2560) ของเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของท้องถิ่น ดังนี้  
 1. จัดประชุมประชาคมระดับชุมชน โดยเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมเสนอปัญหา และความต้องการน ามาพิจาณาคดัเลือกโครงการสอดคลอ้งตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อน ามาตั้งท างบประมาณ และร่วมพิจารณาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพื่อรอบรับส าหรับการน าโครงการตามกรอบแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในแตล่ะด้านมาสู่การ
ปฏิบัติ จะต้องเป็นโครงการที่มาจากประชาชนต้องการ และสามารถน ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 
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2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยปรับเปลี่ยนยุบรวม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้นเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ควรให้ความส าคัญในการศึกษาระเบียบการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และสามารถ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาน าไปสูก่ารปฏิบัตไิด้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในชุมชน เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การพฒันา 

3. การติดตามความส าเร็จของน าแผนยุทธศาสตรไ์ปปฏิบตัิ ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ที่มีการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น รองรับในการน าแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบตัิ เพื่อวัดผลกระทบของประชาชนท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ และวัดระดับความส าเร็จของผลการ
ด าเนินโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน ให้สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และน ามาปรับใช้เป็นฐานข้อมลูส าหรับการร่วมวางแผนของทุกภาคสว่นท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สามารถด าเนินการน าไปปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล รวมทั้งการยกระดับพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น เข้าถึงสิทธิประโยชน์ข้ึนพ้ืนฐานอย่างเสมอ
ภาคซึ่งก่อให้เกิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชน  

 
เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดท าแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบตัิการและการติดตามประเมินผล. ค้นเมือ่ 11 กันยายน 2561,           
จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

นภา นทีทอง. (2553). แนวทางแก้ไขปัญหาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาการประสานแผนพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยับูรพา. 

นิคม ตุ่นวัน. (2558). การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ และคณะ. (ม.ป.ป.). การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่. ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2561,  
จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 

ปธาน สุวรรณมงคล. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาท้องถิ่น. ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2561, 
จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 

ปรัชญา ซุ่มนาเสียว. (2561). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร:  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

พิมพงา เพ็งนาเรนทร.์ (2554). การปกครองท้องถิ่น. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร.ี 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี พ.ศ.2546. (2546, ตุลาคม 9).  

ราชกิจจานุเบกษา, 120(100ก). 
มณฑกาญจน์ สารมโน. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 

ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548. (2548, ตุลาคม 17).  
ราชกิจจานุเบกษา, 122(115ง), 46-57. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559. (2559, กันยายน 28).  
ราชกิจจานุเบกษา, 133(218ง), 3-7. 

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
http://www.royin.go.th/dictionary/


17 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540. (2540, ตุลาคม 11). ราชกิจจานุเบกษา, 114(55ก), 1-99. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560. (2560, เมษายน 6). ราชกิจจานุเบกษา, 134(40ก), 1-90. 
วิโรจน์ ก่อสกุล. (2561ก). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการการบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร:  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
วิโรจน์ ก่อสกุล. (2561ข). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.  

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. 
วราพงศ์ กาญจนรักษ์. (2555). การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลบ้านส้อง  

อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
สุกัญญา ทับกล่ า. (2554). การมสีว่นร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

สุมิตร สุวรรณ. (2554). การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation). (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครปฐม:  
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด. 

สุภางค์ จันทรวานิช. (2561). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งท่ี 24). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ส านักนายกรัฐมนตร,ี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560).                      
ร่างยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2561,                              
จาก http://www.nesdb.go.th 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nesdb.go.th/

