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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทอ านาจหน้าที่ ผู้น า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของกระบวนการบริหารจัดการด้านผังเมืองรวม ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ ในการวิจัยนี้จะใช้วิธีวิจัยเอกสาร วิจัย

สนาม โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า บทบาทของผู้น า ผู้บริหารของท้องถิ่นยังไม่มีความเข้าใจในภารกิจดีพอ และมัก

ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นการรับฟังค าสั่งจากส่วนกลางเป็นหลัก จึงท าให้ท้องถิ่นไม่

สามารถปฏิบัติงานด้านผังเมืองได้อย่างเต็มที่  ปัญหาและอุปสรรค จากการวิจัย พบว่า ปัญหาและ

อุปสรรคส่วนใหญ่ ผู้น า ผู้บริหารของท้องถิ่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ   

อีกท้ังขั้นตอนและกระบวนการด้านผังเมืองมีความซับซ้อน เกิดความยุ่งยากในการน าไปปฏิบัติ ส าหรับ

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้น า ผู้บริหาร และบุคลากรด้านผัง

เมือง (2) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม (3) ท้องถิ่นควรจัดต้ังงบประมาณ

ในภารกิจด้านผังเมืองให้เพียงพอในการด าเนินงาน (4) ควรออกกฎหมายข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือบังคับใช้

ผังเมืองรวมของท้องถิ่น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง (5) ผู้น า ผู้บริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดนโยบายด้านผังเมืองให้มีนโยบายที่ชัดเจน ขอเสนอแนะในการวิจัย มีดังนี้  (1) 

ผู้น าผู้บริหารของท้องถิ่นควรตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทอ านาจหน้าที่ที่ได้รับถ่ายโอนมาน ามาใช้

ปฏิบัติได้อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้ต่อไป 

ค าส าคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหารจัดการ ผังเมืองรวม 
 

             *บทความนี้เรียบเรยีงมาจากการค้นคว้าอิสระเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกระบวนการบริหารจัดการผังเมืองรวม : 
กรณีศึกษาพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 
             **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค า 
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บทน า 
 

ในการก าหนดนโยบายด้านการกระจายอ านาจทีเ่กิดจากการให้ความส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540 มีจุดเน้นที่ส าคัญคือการ

จ ากัดอ านาจรัฐ การส่งเสริมเสรีภาพและอ านาจประชาชนซึ่งเป็นที่มาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการซึ่งก็คือการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ใน หมวดที่ 5 มาตรา 78 

ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน การกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และจัดท าแผนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2543 (คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2543) พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนด อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ไว้ 31 เรื่อง และภารกิจด้านผังเมือง เป็นภารกิจ 1 ใน 31 เรื่องที่ถูกก าหนดไว้ 

โดยแต่เดิมภารกิจด้านการวางจัดท าผังเมืองรวมเป็นภารกิจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวง 

มหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบศึกษาและวางผังเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบและให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่ได้ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการด้านการผังเมืองรวมไว้

อย่างละเอียดชัดเจนแล้ว ประกอบกับได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถจัดการก าหนดผังเมืองรวมได้ด้วย

ตนเองอันเนื่องมาจากการขาดทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร และบุคลากร ทั้งนี้เพราะ

การจัดท าผังเมืองรวมจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญเฉพาะด้าน

รวมทั้งยังต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 อย่างไรก็ตาม

เมื่อวิเคราะห์ความเป็นมาตามหลักการกระจายอ านาจ ฯ  เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติต่าง ๆ ดังกล่าว 

เพ่ือก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าภารกิจได้ด้วยตนเอง ดังนั้นกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองจึงต้องด าเนินงานถ่ายโอนภารกิจนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ

ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างสมบูรณ์โดยรัฐบาลหรือกรมโยธาธิการละผังเมืองจะท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการ

ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้น า ผู้บริหารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาในการด าเนินภารกิจด้านผังเมือง 

ตลอดจนถึงข้อเสนอแนะในการวิจัยต่าง ๆ ภายหลังการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาล ด้วยเหตุผลในการถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมืองของที่ผ่านมา

ผู้น าและผู้บริหารมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างไร ประสบกับปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง รวมทั้งมี

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทั้งผู้บริหาร พนักงาน และระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ทั้งนี้ สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ เป็นพื้นที่

ศึกษาวิจัยเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้าน

ผังเมืองให้เป็นผู้ด าเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมด้วยตัวเองตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจ   องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จัดว่าเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ ทั้งจ านวนประชากร และด้านงบประมาณรายได้จากการเก็บภาษีประจ าปี และ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ มีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร จึงได้รับอิทธิพลจาก

ความเจริญของสังคมแผ่ขยายมาถึง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์

สภาพการณ์ปัจจุบันแล้วจึงเห็นไดว้่า การจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการด้านผังเมืองให้มีความ

สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคต อีกทั้งพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา

วิจัยเป็นพ้ืนทีท่ีมี่ปัญหาในหลายด้าน จึงเป็นมูลเหตุในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือศึกษาถึงบทบาท

อ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพลีใหญ่ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เฉพาะพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัย 2 วิธี เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย

มีวิธีการวิจัย ดังนี้  
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1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ

วารสาร สิ่งตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม   

รายงานผลการปฏิบัติงาน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง นโยบาย  

เอกสารทางวิชาการ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 

2.การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย 

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 

Formal interview) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1.ประชากร (Population) ได้แก่บุคลากรผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลบางพลีใหญ่ และกองผังเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานด้านการผังเมืองรวม    

2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา

จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informations) จ านวน 8 คน โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1  เป็นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 

ประกอบด้วย นายก องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จ านวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบางพลีใหญ่ จ านวน 2 คน เลขานุการ นายก องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จ านวน 1 คน   

2.2 เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัด 

สมุทรปราการ  ประกอบด้วย ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จ านวน 1 คน หัวหน้า

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการกองช่าง  องค์การ

บริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จ านวน 1 คน 3) เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านปฏิบัติการผังเมือง  กองผังเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 1 คน  

 
 



 

5 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

(Structured interview interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม 

และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัวเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล  
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสามเส้า (Triangulating) เพ่ือตรวจสอบว่า

ข้อมูลที่ได้ถูกต้องน่าเชื่อถือ และครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถือมีคุณภาพ ซึ่ง

จะส่งผลต่อการประมวล วิเคราะห์และสรุปผล (สุภางค์ จันทวานิช,2559,หน้า 129-130) ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็น

วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ดังนี้ 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของ 

ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เวลา สถานที่ และบุคคล โดยจะพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลในเวลาที่ต่างกัน 

สถานที่ ต่างกัน และเปลี่ยนบุคคลผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูล

จาก ผู้วิจัย แต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้วิจัยแทนการให้ผู้วิจัยคนเดียว

เก็บ ข้อมูล   

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้า 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันหรือไม่ มากน้อย

เพียงใด   

4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เป็น

การ ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกันด้วย

วิธีการ ต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร เป็นต้น 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดย

การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการจดบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่   

1.1  หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง 

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

1.2  หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

1.3  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่าง 

ละเอียด 

1.4  เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ในการ 

ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียน พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติ ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น

รายบุคคลเพื่อขอนัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณ์  เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการ

สัมภาษณ์ให้ทราบอย่างคร่าวๆ และก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่าง

ชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาต

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณ์

ผู้วิจัยจะถามค าถามตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย 

มีข้ันตอนในการวิเคราะห์  ดังนี้ 

1.ผู้วิจัยจะน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มากลุ่มตัวอย่าง แยกประเด็นตามแต่ละประเด็นตามข้อ 

ค าถามจากนั้นจึง วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธี “ตีความ”ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพเพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สาม

ประเด็น ได้แก่ 1) บทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกระบวนการบริหาร

จัดการผังเมืองรวม 2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
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กระบวนการบริหารจัดการผังเมืองกรณีศึกษาพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัด

สมุทรปราการ 

2.น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ

แตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ในการผลสรุป 

ผลการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้น า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา

พัฒนาที่เกีย่วกับกระบวนการบริหารจัดการผังเมืองรวม โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ

พรรณนา    
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณ์ พบว่า บทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้น า ผู้บริหาร  พบว่า

ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขพัฒนาในกระบวนการบริหารจัดการผังเมืองรวมขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการกระจายอ านาจท าให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางพลีใหญ่ มีภาระในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลกลางเร่งถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมือง

มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อม และรัฐบาลเองก็ยัง

ไมม่ีความชัดเจนในกระบวนการบริหารจัดการด้านผังเมือง โดยเฉพาะขั้นตอนการบริหารจัดการผังเมือง

รวมนั้น เป็นภารกิจที่ต้องใช้หลักการและเหตุผล ใช้เทคนิควิชาการหลายสาขามาบูรณาการร่วมกันในการ

ด าเนินงาน นอกจากนั้นภารกิจด้านผังเมืองจะต้องมีการน าไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้น  

เพ่ือให้การวางผังเมืองรวมมีมาตรฐานและเพ่ือให้เป็นไปตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก าหนด จึงควร

ก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวางและจัดท าผังเมืองรวมขึ้น ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ ที่กรมโยธาธิการ

และผังเมืองด าเนินการไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ เห็นว่ามีข้ันตอนมาก ซับซ้อน และเป็น

ปัญหาและอุปสรรคในการน าไปใช้ปฏิบัติเป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการก าหนดกฎเกณฑ์มีการ

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง หรือเปิดรับฟังความคิดเห็นก็ตาม แต่ใน

ความเป็นจริงแล้ว เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และประชาชนในท้องถิ่นก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป็นเพียงแต่

แจ้งใหท้้องถิ่นทราบ และกวาดเกณฑ์ประชาชนมาร่วมให้ครบตามขั้นตอนและกระบวนการเท่านั้น 
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จึงท าใหป้ระชาชนไมไ่ด้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการ

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงบทบาท

ของ ผู้น า (leadership) ควรมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบถึงแม้ว่างานด้านผัง

เมืองจะจ ากัดสิทธิ์หรือริดรอนสิทธิ์ของประชาชนในการใช้ประโยชน์ดิน ทั้งในเรื่องการประกอบอาชีพ 

การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งผังเมืองเป็นงานที่ลิดรอนสิทธิ์กันทั่วไปอยู่แล้ว ทั้งนี ้การจ ากัดสิทธิ์หรือลิดรอน

สิทธิ์นั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เมื่อเป็นเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่างานผังเมืองเป็น

เสมือนกฎหมายมหาชนก็ว่าได้ เพราะการจะท าให้ถูกใจใครเพียงคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นไปได้ยากงานผัง

เมืองจึงเป็นการจัดสรรการทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด  ต้องอาศัยหลักความเป็นจริง และหลักวิชาการท่ีสามารถอธิบายหลักการและ

เหตุมีผลรองรับด้วยความเป็นจริงมากกว่าเรื่องของผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว การพัฒนาความพร้อม

ของผู้น า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผังเมืองเพียงอย่างด้านเดียวนั้นคงไมเ่พียงพอและสามารถท่ีจะท าให้

ภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสิ่งส าคัญท่ีสุดที่จะท า

ให้ภารกิจด้านผังเมืองบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้นั้นคือ ผู้น า ผู้บริหารต้องก าหนดนโยบายด้าน

ผังเมืองให้มีความชัดเจน และควรบรรจุภารกิจด้านผังเมืองอยู่ในแผนพัฒนาต าบลของท้องถิ่น เพ่ือให้

ตระหนักถึงความส าคัญของผังเมืองรวมให้มากยิ่งขึ้น   

ผลการศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางพลีใหญ่ในกระบวนการบริหารจัดการด้านผังเมืองรวม มีดังนี ้ 

1. ด้านกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ  คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการประเมิน

ความพร้อม ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองยังไม่มีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก่อนการถ่ายโอน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ เทคโนโลยี หรอืแม้กระทั้ง

ความพร้อมของผู้บริหาร การถ่ายโอนจึงเป็นไปในลักษณะการขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนไป

ปฏิบัติมากกว่าการรับโอนเพราะมีศักยภาพ จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ไม่สามารถ

ดูแลภารกิจด้านผังเมืองได้อย่างที่ควรจะเป็น  ขาดการเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้เคยจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
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การถ่ายโอนแต่การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

กลุ่มไม่ได้เน้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอน ท าให้การเตรียมความไม่ประสบความ 

ส าเร็จเท่าทีค่วรนัก และการที่กรมโยธาธิการเร่งถ่ายโอนภารกิจโดยไม่ได้พิจารณาความพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งเรื่องของบุคลากร และการเตรียมความพร้อม ดังนั้น การถ่ายโอนบุคลากร

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมาก

ยิ่งขึ้น  

2. ด้านขัน้ตอนในการบริหารจัดการวางผังเมือง ซึ่งมีขัน้ตอนในการวางผังเมือง 18 ขั้นตอน 46 

ภารกิจ จากข้ันตอนดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5  ขึ้นไปเป็น

ขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และท้องถิ่นก็ไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดความไม่

เป็นอิสระในการจัดท าผังเมือง นอกจากนี้ยังท าให้การจัดท าและจัดวางผังเมืองเกดิความล่าช้าไม่ทันกับ

สภาพการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากมีขั้นตอนในการจัดท าผังที่มีมาก ความล่าช้าอันเนื่องมาจากรูปแบบการ

พิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองและอนุกรรมการผังเมือง  ซ่ึงการพิจารณามักพิจารณาลงใน

รายละเอียดมากกว่าเนื้อหา ท าให้ต้องมีการปรับแก้ผังร่างหลายครั้ง นอกจากนี้หลังจากผ่าน

คณะกรรมการแล้วความล่าช้าจะอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวท าให้ผังที่

ประกาศใช้ไปก่อนนั้นมีความล้าสมัยโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเมืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิ่น

อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผังเมืองฉบับปรับปรุงยังไม่สามารถประกาศ ใช้ได้ทันกับผังเมืองที่หมดอายุไป

แล้ว  และการทีค่ณะกรรมการผังเมือง และท้องถิ่นมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการก าหนดสีการใช้

ประโยชน์ที่ดิน โดยพบว่า คณะกรรมการผังเมืองไม่มีตัวแทนจากท้องถิ่นเลยจึงท าให้ไม่รู้สภาพพ้ืนที่ของ

ท้องถิน่อย่างแท้จริง ประกอบกับผังเมืองผ่านกระบวนการต่าง ๆ มาไม่มกีารรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกไม่เป็นอิสระในการจัดท าผังเมือง และมี

ทัศนคติทีไ่ม่ดีต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง มองว่าเป็นการรวมศูนย์อ านาจที่ยังไม่เกิดการกระจาย

อ านาจที่แท้จริง         

3. ด้านการสนับสนุนความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปหากพิจารณาภารกิจ

ของหน่วยงานที่ท าการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพบว่า มีภารกิจหลักสอง 
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ช่วงเวลา คือ ก่อนการถ่ายโอนและหลังการถ่ายโอน โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน อย่างไรก็

ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ยังไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

4. ด้านปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง ประกอบไปด้วยปัญหาหลัก ๆ 4 ด้านคือ (1) ปัญหา

ความล้าสมัยของกฎหมายผังเมือง (2) ปัญหาผังเมืองไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้  

(3) ปัญหาในกรณีที่ผังเมืองครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 1 แห่ง และ (4) ปัญหาการหมดอายุของผังเมือง 

5. ด้านการท างานของบุคลากรในระดับจังหวัด บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ในระดับจังหวัดถือเป็นกลไกส าคัญท่ีเป็นตัวกลางระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังพบปัญหาในเรื่องบุคลากรขาดงบประมาณในการ

ด าเนินงานเชิงรุก ขาดความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพ่ีเลี้ยง แม้ว่าบุคลากรจะอยู่ใกล้ชิดกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในพ้ืนที่ แต่ยังมีความเข้าใจคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อย 

โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ปริมาณงานมากที่เป็นภาระมากขึ้น ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ท าหน้าที่พ่ีเลียงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผลการศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณ์ พบว่า แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางพลีใหญ่ในกระบวนการบริหารจัดการด้านผังเมืองรวม มีดังนี้  

          1. ผู้น าและผู้บริหารต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่เป็นไปได้และต้องมีความสามารถในการ

จัดระบบความคิดให้เชื่อมโยงมองถึงองค์กรรวมทั้งหมด  

          2. ผู้น าต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์นักบริหารที่มีความสามารถต้องมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออก 

และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย าด้วยสายตาที่กว้างไกล 

          3. ผู้น าต้องเป็นนักประชาธิปไตยนักบริหารต้องใจกว้างยอมรับความแตกต่างทางความคิดและ

ต้องอยู่ท่ามกลางความแตกต่างให้ได้ 

          4. ผู้น าท้องถิ่นควรมีทักษะหลายด้านเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ มีทักษะในการตัดสินใจ  
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

กระบวนการบริหารจัดการผังเมืองรวมกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ มีประเด็นที่

น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1.บทบาทของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญมากในการบริหารองค์กรเพราะ

ผู้น า ผู้บริหาร คือผู้ที่จะก าหนดนโยบาย  และเป้าหมาย  ตลอดจนวิธีการด าเนินงานทีเ่ปรียบเสมือนเข็ม

ทิศน าทางเพ่ือให้การบริหารงานของผู้น า ผู้บริหาร บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายที่วางไว้  ซ่ึงผู้น าที่เป็นมือ

อาชีพจะต้องสร้างวัฒนธรรมโดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติทีป่ระสบผลส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนา

ตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง  การพัฒนาได้เองของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้น าต้องแสดงออกได้อย่าง

ชัดเจนและสม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์การเพ่ือให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานจน

สามารถเลือกท่ีจะกระท าท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม ต้องสร้างความรู้สึกประสบความส าเร็จให้แก่บุคลากร

จนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับ และน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง   

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า  ในกระบวนการบริหารจัดการผังเมือง

รวม ของท้องถิ่นจะต้องมุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเปิด

โอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมกันด้วยข้อมูลข่าวสารและการให้บริการต่าง ๆ มีกระบวนการท างานที่

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 

Public Management) ของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 31) อธิบายว่าการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ ประกอบด้วย 3 หลัก ดังนี้ (1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ในการปฏิบัติราชการต้องใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วม ทั้งนี้

ต้องมีการลดขั้นตอน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย 

ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น (2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การมี

วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมาย การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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และอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความ คาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ (3) หลักการตอบสนอง 

(Responsiveness) คือ สามารถให้บริการประชาชนได้ อย่างมีคุณภาพ และเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังของประชาชนได้ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามผล

การศึกษาของ นิรันดร์ แสงสุวรรณวาว (2560) เรื่องผู้น ากับการเปลี่ยนแปลง องค์การภาครัฐภายใต้

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยพบว่า องค์การภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง องค์การภายใต้

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเป็นองค์การที่เปิดกว้างและ สามารถท างาน

เชื่อมโยงกับทุกฝ่าย (2) ด้านการเป็นองค์การที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ (3) ด้าน การเป็น

องค์การที่ชาญฉลาดและมีความคิดริเริ่ม ส าหรับผลการศึกษาวิจัย บทบาทของผู้น าภาครัฐในการ

เปลี่ยนแปลงองค์การสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ได้แก่  บทบาทในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

องค์การในด้านต่างๆ โดยการปรับปรุงบทบาทและโครงสร้างขององค์การ การปรับปรุงวิสัยทัศน์และแผน 

ยุทธศาสตร์ การสื่อสาร ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงองค์การและการสื่อสารวิสัยทัศน์ การ 

พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของบุคลากรในองค์การและกลุ่มเป้าหมายขององค์การ และการสร้างวัฒนธรรม 

องค์การที่เป็นประโยชน์  บทบาทในการเป็นผู้น านวัตกรรมในองค์การ โดยการปรับเปลี่ยน กระบวนการ

ท างานใหม่ และการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และบทบาทในการ

ผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับกระบวนการบริหารจัดการผังเมืองรวมกรณีศึกษาพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัด

สมุทรปราการ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการผังเมืองรวม (1) ด้านกระบวนการในการถ่ายโอน

ภารกิจผังเมืองปัญหาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักในการถ่ายโอนภารกิจให้ กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของกรมโยธาธิการและผังเมือง และเนื่องจากภารกิจด้านผังเมืองเป็นงานที่แตกต่างจากภารกิจ 
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ด้านอื่น ๆ ที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะในการด าเนินการ ดังนั้น การถ่ายโอนจะประสบผลส าเร็จได ้หาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมทั้งในเรื่องของตัวบุคคลกรผู้ปฏิบัติ พ้ืนฐานความรู้  เทคโนโลยี

ที่น ามาใช้  และความพร้อมของผู้บริหาร  (2) ด้านขั้นตอนในการจัดท าผังเมืองรวมเนื่องจากมีข้ันตอนใน

การวางผังเมืองรวมมาก และแต่ละข้ันตอนมีความซับซ้อน มีความยุ่งยากในการปฏิบัติ เมื่อพิจารณาดู

แล้วเห็นว่าในกระบวนการดังกล่าวมีข้ันตอนมากเกินไปจึงท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (3) ด้านบุคลากรขาด

ความรู้ความสามารถในการท างานร่วมกับเทคโนโลยี ซึ่งในการท างานยัง ขาดนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยี

ที่เอ้ือกับการท างานต้องมีการท างานแบบ Digital Workplace เพ่ือเป็น การเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างให้

รวดเร็วมากขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ ท างานผ่านระบบ Digital 

เปลี่ยนแปลง Mindset ในเรื่องของการคิดนวัตกรรมมาใช้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งความสอดคล้องกับการศึกษา

ของ วิชชุตา ธนพูนไพศาล (2560)  เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนกลาง ผลการวิจัยพบว่า ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดใ้ห้ความส าคัญและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอรวมถึงการขาดความร่วมมือจากบุคลากร ขาด ความรู้ความเข้าใจ ขาดการ

ผู้น าองค์การอย่างจริงจัง และขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

อุปสรรค คือ องค์กรจะต้องให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ (4) ปัญหาจากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในระดับจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ถือเป็นกลไกส าคัญที่เป็นตัวกลาง ระหว่างส านักงานโยธาธิการ

และผังเมือง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5)  ปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไดเ้องคือ ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเนื่องจากบุคลากร

ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ดีพอ 

3. แนวทางพัฒนากระบวนการบริหารจัดการผังเมืองรวม กรณีศึกษาพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยครั้งนี้  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่าแนวทางพัฒนาการกระบวนการบริหาร

จัดการผังเมืองรวม ให้มีประสิทธิภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเพ่ิมช่องทางสร้างกระบวนการ 
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ดึงดูดให้ภาครัฐทุกภาคส่วนต้องมาสนับสนุนช่วยเหลือและมีความจริงใจในการร่วมกันผลักดันภารกิจ

ด้านผังเมืองรวม ควรเพิ่มขั้นตอนการปรึกษาหารือ ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน/ชุมชน

ในขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียหลังจากผังเมืองรวมได้ถ่ายโอนภารกิจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว พร้อมกับเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการก าหนด ระเบียบและหลักเกณฑ์

ในการระบุปัญหาความต้องการแนวคิดในการพัฒนาเมืองและทางเลือกต่าง ๆ ในการวางผังเมือง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผังเมืองรวมอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ 

เช่น ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารการให้น้ าหนักความส าคัญต่อภารกิจการมีส่วนร่วมทั้งระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ท้องถิ่นควรเร่งปรับบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติ

ภารกิจด้านผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับทิศทางท่ีรัฐบาลกลาง ก าหนดไว้ รวมถึง นอกจากการพิจารณา

ด้านเศรษฐกิจสังคมแล้ว เห็นว่าควรพิจารณาในด้านทรัพยากรประกอบด้วย ทั้งด้าน คน วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกร่วมในชุมชน ให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการและข้ันตอนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ ทั้งแผนชุมชน แผนท้องถิ่น แผนอ าเภอ  และแผนจังหวัด โดยให้

กลไกดังกล่าวมีสัดส่วนการรวมตัวกันในการสร้างมาตรการเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ผัง

เมืองรวมแบบมีแผนงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบ และต้องจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนในสัดส่วนพอควรแก่การด าเนินงานด้านผังเมืองรวม  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  จัดท านโยบายและแผนส่งเสริมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงบันดาลใจ

กระตุ้นให้ใช้ปัญญาโดยค านึงถึงปัจเจกบุคคล  การจัดรูปแบบของโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของ

ผู้ปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นกระบวนการท างานที่เป็นระบบให้ชัดเจนเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ผู้น า หรือผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนให้มีวิสัยทัศน์ใน

การท างานที่ชัดเจน รู้จักควบคุมอารมณ์ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและใช้สติปัญญาในการแก้ไข

ปัญหาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง สร้างแรง 
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บันดาลใจกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทดลองงานใหม่ๆ หรือท างานที่ท้าทายความสามารถ และชมเชย

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น กระกระตุ้นให้ใช้ปัญญาแสดงแนวคิดที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

รู้สึกว่าจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการท างานแบบเดิมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความริเริ่ม

สร้างสรรค ์ 

3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามมุมมอง

ของประชาชนในพื้นที่เพ่ือเปรียบเทียบกับมุมมองของเจ้าหน้าที่พนักงานว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่   

ศึกษาบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้น าของผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลเพ่ือศึกษาถึงความตื่นตัวในการ

ปรับตัวของผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลกับประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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