บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทําวิทยานิพนธ์เรื่ อง แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก มีแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ของ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ทศั นะไว้มากมาย ซึ่งสามารถใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาวิจยั
โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและการวางแผน
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาและกระบวนการวางแผนพัฒนา
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนพัฒนาตําบลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
1.4 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
2. บริ บทของจังหวัดตาก
2.1 ประวัติความเป็ นมาและสภาพทัว่ ไปของจังหวัดตาก
2.2 บริ บทขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4. กรอบแนวคิดการวิจยั

แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการและการวางแผน
ธงชัย สันติวงษ์ (2536, หน้า 94) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการว่า หน้าที่การ
ให้บริ การของผูบ้ ริ หารทุกระดับชั้น นับตั้งแต่ตวั ประธานบริ ษทั ไปจนถึงหัวหน้า ผูค้ วบคุมงานนั้น
สามารถจําแนกออกเป็ นหน้าที่ในการวางแผนการจัดองค์การ การจัดคนทํางานและควบคุม หาก
พิจารณาดูถึงหน้าที่จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชิด เป็ นลักษณะของกระบวนการ
(Process) อย่างหนึ่ง การพิจารณาตามแนวคิดนี้ ก็คือ ผูบ้ ริ หารจะปฏิบตั ิหน้าที่บริ หารด้วยวิธีการ
กระทําเป็ นทีละขั้นตอน (Step by Step) ที่ต่อเนื่องหมุนเวียนกันไปอย่างเป็ นระเบียบโดยไม่ขาดตอน
จากกันด้วยวิธีเช่นนี้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นควบคู่กบั การพิจารณาในทรรศนะของระบบก็คือ ส่ วนต่างๆ
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ของงานบริ หารที่เกี่ยวเนื่องต่อกันนั้นจะไม่ขาดตอนจากกัน หากแต่จะมีความต่อเนื่องและ
สอดคล้องกันอย่างมีระเบียบ ความสมบูรณ์ของการพิจารณาเป็ นระบบจึงย่อมจะเกิดขึ้นได้ในการ
พิจารณางานแต่ละอย่างให้เสร็ จสิ้ นไปนั้น ผูบ้ ริ หารทุกคนต่างก็จะเริ่ มต้นทําการวางแผนจัดหรื อปรุ ง
แต่งองค์การของตน ดําเนินการจัดการเกี่ยวกับกําลังคนต่อเนื่องด้วยการสัง่ การและกระทําการ
ควบคุมงานต่างๆ เป็ นลักษณะของกระบวนการ การปฏิบตั ิงานหลายๆ อย่างที่ต่อเนื่องกันไปตาม
เวลา การบริ หารงานตามหน้าที่กจ็ ะดําเนินไปเป็ นวัฏจักรหมุนเวียนเป็ นกระบวนการเช่นนี้เรื่ อยไป
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการใช้ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลที่จะเกิดประสิ ทธิผลได้ ถ้าคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนได้ปฏิบตั ิหรื อ
จัดทําแผนตามลําดับขั้นตอนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ความหมายของการวางแผน
คําว่า การวางแผน มาจากภาษาละตินว่า แพลนัม (Planum) หมายถึง พื้นที่ราบ (Flat)
เป็ นคําที่นาํ มาใช้ในภาษาอังกฤษ คือ Planning ในศตวรรษที่ 17 โดยใช้ในความหมายแคบๆ
เกี่ยวกับการวาดภาพลงบนพื้นผิวราบของสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ลักษณะเดียวกับพิมพ์เขียวในปัจจุบนั
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2540, หน้า 48) ต่อมาได้มีผใู ้ ห้ความหมายของการวางแผนไว้มากมาย ดังนี้
จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2530, หน้า 378) ให้ความหมายการวางแผนว่า หมายถึง
กระบวนการที่เกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานและกําหนดวิถีทางสําหรับปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั ๆ หากกล่าวสั้นๆ การวางแผน คือ การตระเตรี ยมการล่วงหน้าสําหรับ
การปฏิบตั ิ จึงเห็นได้วา่ การวางแผนเป็ นเรื่ องที่คิดถึงสิ่ งที่จะเกิด หรื อหวังที่จะมีผลในอนาคตแทนที่
จะปล่อยให้เป็ นไปหรื อเกิดขึ้นตามยถากรรม
อนันต์ เกตุวงศ์ (2534, หน้า 3) ได้กล่าวว่า การวางแผน คือ การตัดสิ นใจล่วงหน้าใน
การเลือกทางเลือกที่เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุประสงค์หรื อการกระทํา โดยทัว่ ไปจะเป็ น
การถามว่าจะทําอะไร (What) ทําไมต้องทํา (Why) ใครบ้างเป็ นผูก้ ระทํา (Who) จะกระทําเมื่อใด
(When) กระทําที่ไหนบ้าง (Where) และกระทํากันอย่างไร (How)
ธงชัย สันติวงษ์ (2534, หน้า 2) ได้อธิบายว่า การวางแผนเป็ นกระบวนการซึ่งบุคคล
หรื อองค์การทําการตัดสิ นใจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับงานบางอย่างที่จะกระทําในอนาคต กระบวนการ
ดังกล่าวจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่เป็ นชุดกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2536, หน้า 115) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การเชื่อมโยง
สภาพปั จจุบนั กับอนาคตโดยการคาดการณ์ล่วงหน้า และกําหนดทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมต่อ
การดําเนินงาน โดยใช้ความรู ้และวิจารณญาณช่วยเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การวางแผน
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การวางแผนระยะสั้นกับการวางแผนระยะยาว การวางแผนระยะสั้นเป็ น
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การเชื่อมโยงสภาพการณ์ปัจจุบนั กับอนาคตอันใกล้ โดยกําหนดทางเลือกที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้ระยะสั้น ส่ วนการวางแผนระยะยาวเป็ นความพยายามในการคาดการณ์ที่ต่อเนื่อง
โดยการเปรี ยบเทียบเป้ าหมายกับการปฏิบตั ิจริ ง ผ่านกระบวนการป้ อนกลับอย่างเป็ นระบบเพื่อลด
ความเสี่ ยงให้นอ้ ยที่สุด
ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ (2537, หน้า 293) ได้สรุ ปเกี่ยวกับการวางแผนว่าคือ
กระบวนการเชื่อมโยงระหว่างปั จจุบนั เข้ากับอนาคต เพื่อการแก้ไขสาเหตุของปัญหาตาม
เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538, หน้า 35-36) ให้ความหมายการวางแผน คือ การเตรี ยมการ
หรื อคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทําให้ผบู ้ ริ หารมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานหรื อกระทําอะไรบางอย่างใน
อนาคต การวางแผนจึงเป็ นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน จะทําอย่างไร (What to
do) ทําอย่างไร (How to do) ทําเมื่อใด (When to do) ให้ใครทํา (Who is to do it) ต้องการทรัพยากร
อะไร (What is needed to do it)
กองราชการส่ วนตําบล กรมการปกครอง (2540, หน้า 1-2) การวางแผน หมายถึง
กระบวนการขั้นหนึ่งในการบริ หารงานให้สาํ เร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กาํ หนดไว้
แผนจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความรู ้ทางวิชาการและประสบการณ์ เพื่อที่จะกําหนดและตัดสิ นใจ
ล่วงหน้าว่าจะดําเนินการอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์ (2540, หน้า 14) ได้กล่าวไว้วา่ การวางแผน คือ กระบวนการ
กําหนดวัตถุประสงค์สาํ หรับช่วงเวลาข้างหน้าและกําหนดสิ่ งที่จะกระทําต่างๆ เพื่อที่จะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
หลักการวางแผน
การวางแผนเป็ นงานที่แตกต่างจากงานประจํา จะต้องมีการศึกษาข้อมูลข่าวสาร
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานติดตามและประเมินผล ซึ่งหลักสําคัญในการวางแผนมีดงั นี้
1. ระบุภารกิจ วัตถุประสงค์ ความต้องการหรื อเป้ าหมายให้ชดั เจน
2. กําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ คือ
2.1
ศึกษาสถานการณ์แวดล้อมและข้อเท็จจริ ง
2.2
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่พอจะเป็ นไปได้
2.3
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละแนวทาง
2.4
วางเกณฑ์ในการตัดสิ นใจตามลําดับ
2.5
เลือกแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
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3. จัดทําแผนงาน หรื อโครงการตามแนวทางที่ได้เลือกไว้ แล้วมอบหมายให้ใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ใครทําต่อไป
4. สัง่ การให้มีการดําเนินการตามแผนหรื อโครงการ
5.
ติดตามผลและศึกษาสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
6.
ปรับปรุ ง แก้ไขแผน
องค์ประกอบที่ทาํ ให้การวางแผนมีประสิ ทธิภาพ
การวางแผนหรื อการจัดทําแผนเป็ นขั้นตอนแรกที่ยงุ่ ยากต้องอาศัยความรู ้และเทคนิค
ต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและปัญหาต่างๆ อันจะนําไปสู่ การแสวงหาแนวทาง
หรื อทางเลือกที่เหมาะสม ดังนั้น องค์ประกอบที่ทาํ ให้การวางแผนมีประสิ ทธิภาพจึงประกอบด้วย
1.
การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
2.
ระยะเวลาในการวางแผนที่เหมาะสม
3.
การเสริ มสร้างให้เกิดความร่ วมมือหรื อการมีส่วนร่ วมในการวางแผน
4.
ทรัพยากรและระบบบริ หารขององค์การ
จากแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนดังกล่าว จึงนับได้วา่ หลักการวางแผนและ
องค์ประกอบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ระยะเวลาในการวางแผนที่
เหมาะสม การมีส่วนร่ วมในการวางแผนรวมทั้งทรัพยากรและระบบการบริ หารขององค์การย่อม
ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของระบบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เสนาะ ติเยาว์ (2542, หน้า 2) กล่าวว่า ความหมายของการวางแผนคือ กระบวนการ
ในการกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะทําอย่างไรให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั หากจะกล่าวในแง่
ของสถานการณ์ การวางแผนเป็ นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการกําหนดการ
กระทําขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่กาํ หนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน 2 อย่างคือ จุดหมาย
ปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทําอะไร วิธีการก็คือจะทําอย่างไร
การวางแผนอาจเป็ นเรื่ องส่ วนตัวหรื อเรื่ องที่เป็ นทางการ เมื่อผูบ้ ริ หารมีความคิดที่จะ
หาวิธีทาํ งานให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย ความคิดนั้นอาจเป็ นการส่ วนตัวคือไม่ได้เขียนไว้ ไม่ได้ขอความ
คิดเห็นจากคนอื่นในองค์การ การวางแผนเป็ นการส่ วนตัวนี้อาจเป็ นเรื่ องของส่ วนบุคคลหรื อของ
องค์การขนาดเล็ก การวางแผนส่ วนตัวจะขาดความต่อเนื่องและขาดข้อมูล แต่การวางแผนที่เป็ น
ทางการเป็ นเรื่ องยุง่ ยากซับซ้อน จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ไว้ จะต้องกําหนดวิธีการอย่างชัดเจน
จะต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของคนในองค์การ ให้คนในองค์การยอมรับอาศัยข้อมูลจํานวนมาก
กําหนดระยะเวลาไว้และอื่นๆ
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ความสําคัญของการวางแผน
ถ้าจะถามว่าทําไม่ตอ้ งมีการวางแผนอาจตอบได้ง่ายๆ ว่า เพื่อลดความไม่แน่นอนลง
หรื อลดความเสี่ ยงให้เหลือน้อยที่สุด หากสถานการณ์ต่างๆ ในโลกมีความแน่นอนก็ไม่จาํ เป็ นต้องมี
การวางแผนคิดอยากจะทําอะไรก็ได้และก็ประสบผลสําเร็ จตามต้องการด้วย แต่เพราะสถานการณ์
ต่างๆ ไม่มีความแน่นอนหรื อมีความเสี่ ยงจึงต้องมีการวางแผน
วัตถุประสงค์ในการวางแผน
การวางแผนทําให้รู้ทิศทางในการดําเนินงาน เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้ทิศทางการทํางานก็สามารถ
ประสานงานกัน รู ้วา่ ควรทําอะไรและทําอย่างไรจะได้ผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ หากไม่มีการ
วางแผน นอกจากไม่รู้วา่ จุดหมายปลายทางอยูท่ ี่ไหนแล้วก็ยงั ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยหรื อสิ้ นเปลือง
ทรัพยากรอีกด้วย
1.
การวางแผนทําให้ลดความไม่แน่นอนลง เพราะผูบ้ ริ หารจะมุ่งมัน่ ไปสู่
จุดหมายปลายทางอย่างแน่วแน่ สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ดียงิ่ ขึ้น
สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็เตรี ยมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
2.
การวางแผนทําให้ลดความเสี ยหายการซํ้าซ้อนกันของงานที่ทาํ เนื่องจากการ
วางแผนทําให้รู้ท้ งั วิธีการและเป้ าหมายของงานจึงทําให้มีความชัดเจนในการทํางาน รู ้วา่ กิจการรม
ใดควรทําก่อนหลังอย่างไร การซํ้าซ้อนและการสิ้ นเปลืองจึงไม่เกิดขึ้น
3.
การวางแผนทําให้รู้มาตรฐานในการควบคุม หน้าที่ข้ นั สุ ดท้ายของการบริ หาร
คือ การควบคุมให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด กิจกรรมที่สาํ คัญของการควบคุมคือมาตรฐานที่ให้
เปรี ยบเทียบกับการปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นจริ ง การวางแผนจึงกําหนดมาตรฐานได้แน่นอนชัดเจนว่างต้อง
ให้ได้ผลงานอย่างไร
ข้อดีของการวางแผน
การวางแผนจะต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างในแง่ของปัจจัยภายนอกก็คือ
ข้อกําหนดของรัฐ เทคโนโลยีท่ีซบั ซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าแรงงาน การเคลื่อนไหวของเงินทุนและอื่นๆ ส่ วนปั จจัย
ภายในองค์การก็ได้แก่ ประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน โครงสร้างองค์การและระบบงาน ความ
หลากหลายทางด้านแรงงาน ความรู ้ความสามารถของฝ่ ายบริ หาร การวิจยั และพัฒนา เครื่ องจักร
อุปกรณ์และชื่อเสี ยงขององค์การ เป็ นต้น การวางแผนจะทําให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับปั จจัยภายในและภายนอกองค์การ ประโยชน์ของการวางแผนมีดงั นี้
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1.
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
และพนักงานแยกได้เป็ น 2 อย่างคือ ควรเน้นอะไรและควรยืดหยุน่ อย่างไร (Focus and Flexible) ทั้ง
สองอย่างจะช่วยสร้างอํานาจในการแข่งขันขององค์การ ควรเน้นอะไรนั้นทําให้องค์การรู ้วา่ จะทํา
อะไรจึงจะดีที่สุดต่อลูกค้าและควรให้บริ หารแก่ลูกค้าอย่างไร ในแง่ของผูป้ ฏิบตั ิงานก็รู้วา่ ควรทํา
อะไร และทําอย่างไรจึงบรรลุเป้ าหมายขององค์การ ควรยืดหยุน่ อย่างไรก็จะทําให้องค์การสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเตรี ยมรับมือให้เข้ากับอนาคตที่
กําลังจะเกิดขึ้น ในส่ วนของพนักงานก็ทาํ ให้รู้วา่ ควรปรับตัวเองอย่างไรให้เข้ากับโอกาสและ
อุปสรรคที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น
การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอาจสรุ ปได้ 4 หัวข้อคือ ประการแรกจะมุ่งไปทาง
ไหนจึงจะบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ด ประการที่สอง ควรจะทําอะไรก่อนหลังจึงจะได้ประโยชน์สูงสุ ด
ประการที่สาม จะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ด
ประการที่สี่ จะปรับตัวอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับสถานการณ์และก่อให้เกิดผลดีที่สุด
2.
ปรับปรุ งการประสานงานให้ดีข้ ึน ในองค์การย่อมประกอบด้วยระบบย่อย
และกลุ่ม (Subsystem and Group) หลายระบบและหลายกลุ่ม แต่ละระบบแต่ละกลุ่มต่างมีเป้ าหมาย
ของตัวเองและต่างทํางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายของตัวเองทั้งนั้น การที่จะไม่ให้ระบบย่อยและกลุ่ม
ต่างๆ ขัดแย้งกันก็ตอ้ งอาศัยการวางแผนที่ดี การวางแผนได้จดั แยกวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายต่างๆ
ของระบบย่อยและกลุ่มคนออกมาเป็ นลําดับขึ้นของวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายลดหลัน่ กันลงมา
ตั้งแต่สูงสุ ดไปจนถึงตํ่าสุ ด แต่ละเป้ าหมายต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็ นของระบบใดกลุ่มใดและ
ต้องอาศัยหน้าที่หรื อกิจกรรมอย่างของแต่ละระบบและแต่ละกลุ่มจึงบรรลุเป้ าหมายต่างๆ ที่กาํ หนด
ไว้ เมื่อมีการวางแผนอย่างดีกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละระบบและแต่ละกลุ่มจะสอดรับกันอย่าง
เหมาะสม โดยเป้ าหมายในระดับสู งเป็ นเสมือนจุดหมายปลายทาง (End) และเป้ าหมายในแต่ละ
ระดับล่างเป็ นเสมือนวิธีการ (Mean)
3.
ปรับปรุ งการควบคุมให้ดีข้ ึน กิจกรรมของการควบคุมก็คือ การวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานและการแก้ไขการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน การวางแผนจะช่วยให้การควบคุมมีประสิ ทธิภาพ
เพราะการวางแผนจะต้องกําหนดเป้ าหมายขึ้นมาก่อน นัน่ ก็คือ มาตรฐานที่ใช้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
หรื อกําหนดว่าจะต้องทําอย่างไร ถ้าผลการปฏิบตั ิงานตํ่ากว่ามาตรฐานหรื อสูงกว่ามาตรฐานก็ตอ้ ง
แก้ไขที่การปฏิบตั ิงานและมาตรฐานที่ใช้วดั หรื อระบบการควบคุมใหม่ ดังนั้น การวางแผนกับการ
ควบคุมจะต้องทําหน้าที่กนั อย่างใกล้ชิดในฐานะที่เป็ นกระบวนการบริ หาร หากไม่มีระบบการ
ควบคุมที่ดี การวางแผนก็ขาดการติดตามว่างานบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ หากไม่มีระบบ
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การวางแผนที่ดี การควบคุมก็ขาดกรอบการวัดผลงานว่า ได้มีการปฏิบตั ิงานดีข้ ึน
หรื อไม่ ดังนั้น จึงมีเทคนิคการบริ หารงานอีกอย่างที่เชื่อมต่อการวางแผนและการควบคุมเข้าด้วยกัน
คือ การบริ หารโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO)
4.
ปรับปรุ งการบริ หารเวลาให้ดีข้ ึน คนส่ วนใหญ่จะประสบกับความยากลําบาก
ในการใช้เวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทาํ วิธีบริ หารเวลาอย่างง่ายๆ ก็คือ การกําหนดตารางเวลาไว้
ในสมุดบันทึกหรื อในปฏิทินเพื่อเตือนความจําว่าวันไหนจะต้องทําอะไร แต่กม็ ีเหตุการณ์เกิดขึ้น
บ่อยๆ ที่ผบู ้ ริ หารใช้เวลาไปกับกิจกรรมหนึ่งมากเกินไปและในอีกกิจกรรมหนึ่งน้อยเกินไป หรื อลืม
ทํากิจกรรมบางอย่าง ก็มีการวางแผนก็ทาํ ให้การใช้เวลาดีกว่าการไม่วางแผนมีการสมดุลของการใช้
เวลามากขึ้นและการสู ญเสี ยเวลาก็ลดลง อย่างไรก็ตาม การบริ หารเวลาเป็ นส่ วนสําคัญที่สุดในการ
วางแผน
ขั้นตอนการวางแผน
แผนที่เป็ นทางการและได้จดั ทําขึ้นอย่างมีเป้ าหมาย มีทิศทางชัดเจน ผูบ้ ริ หารสามารถ
ควบคุมได้ ขณะเดียวกันจะสอดคล้องกับความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในการวางแผนจะต้องกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานและแต่ละคนจะต้องทําอะไรบ้าง
และทําอย่างไรให้สอดคล้องกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และขณะเดียวกันก็ระบุไว้ดว้ ยว่าหากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องปรับแผนอย่างไร เพราะว่าการวางแผนเป็ นการตัดสิ นใจ
ในปัจจุบนั ถึงการกระทําในอนาคต ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของ
งาน ขั้นตอนการวางแผนจึงคล้ายกับขั้นตอนการตัดสิ นใจซึ่งมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1.
การวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ การหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้ และการสรุ ปผลเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดสําหรับนํามาใช้
ในการตัดสิ นใจกําหนดเป็ นแผนขึ้นมา การวิเคราะห์จะต้องรวมถึงสถานการณ์ในอดีต
สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั และรวมถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์
สถานการณ์จะต้องแยกเป็ นสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
สภาพแวดล้อมภายในเป็ นปั จจัยที่องค์การสามารถควบคุมได้ เช่น ระบบงาน ความรู ้ความสามารถ
ของคนในองค์การ เงินทุน ปรัชญาการบริ หาร เครื่ องจักรอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ ละอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
ข้อดีขอ้ เสี ยที่องค์การมีอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นปั จจัยที่องค์การควบคุมไม่ได้
เช่น พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค วิธีการของคู่แข่งขัน สภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น การวิเคราะห์สถานการณ์จะทําให้รู้วา่
ปัจจัยภายในองค์การนั้นมีสิ่งใดที่ดีอยูแ่ ล้วจะส่ งเสริ มให้ดียงิ่ ขึ้น สิ่ งใดที่เป็ นข้อเสี ยจะได้แก้ไขและ
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ปรับเปลี่ยนใหม่ ส่ วนปั จจัยภายนอกทําให้รู้วา่ จะวางแผนอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อ
หาว่าปั จจัยภายนอกดังกล่าวนั้นกระทบต่อการวางแผนอย่างไร
2.
การกําหนดวัตถุประสงค์ของแผน ผูท้ าํ แผนจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ไว้
หลายๆ วัตถุประสงค์และกําหนดแผนไว้หลายๆ แผน ขั้นตอนนี้ตอ้ งอาศัยความคิดริ เริ่ มและการ
สร้างสรรค์โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมจากคนหลายๆ คน ไม่วา่ จะเป็ นระดับบริ หารหรื อระดับ
ปฏิบตั ิ และใช้เวลามาก กว่าจะได้วตั ถุประสงค์และแผน วัตถุประสงค์ของแผนเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด
เพราะเป็ นเสมือนจุดหมายปลายที่ที่จะไปถึง การกําหนดวัตถุประสงค์กจ็ ะต้องชัดเจน แน่นอน
เฉพาะเจาะจง ค่อนข้างสู งและสามารถทําได้จริ ง ขณะเดียวกันจะต้องกําหนดระยะเวลาที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์น้ นั สอดคล้องกับระบบงานและหน่วยงาน ส่ วนแผนก็คือ การกระทําหรื อวิธีการที่
ผูบ้ ริ หารตั้งใจที่จะนํามาใช้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดจะต้องกําหนดไว้หลายๆ แผนแต่
ละแผนจะทําให้ได้ตามเป้ าหมายอย่างไร จะใช้ทรัพยากรอย่างไร มีอุปสรรคต้องแก้ไขอย่างไร
3.
การประเมินวัตถุประสงค์และแผน การประเมินก็คือ การหาคุณค่าของ
วัตถุประสงค์แต่ละอย่างและแผนแต่ละแผน แต่ละวัตถุประสงค์และแต่ละแผนย่อมมีท้ งั ผลดีผลเสี ย
หากสามารถรู ้ขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างชัดเจนก็ยอ่ มไม่มีปัญหาในการตัดสิ นใจเลือก แต่ถา้ ไม่ชดั เจน
ผูบ้ ริ หารจะต้องจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค์และแผน การประเมินอาจทําในรู ปของ
กรรมการหรื อทีมพิเศษที่จดั ตั้งเป็ นการเฉพาะที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีพ้ืนฐานความรู ้และ
ประสบการณ์ต่างๆ กัน
4.
การเลือกวัตถุประสงค์และแผน หากในชั้นการประเมินได้ดาํ เนินการอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม การเลือกก็ไม่ยากเพราะมีขอ้ มูลต่างๆ พร้อมอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ขั้นการประเมินไม่
ชัดเจนก็อาจยากที่จะตัดสิ นใจเลือกทางใดทางเลือกหนึ่ง ตามปกติการเลือกแผนใดแผนหนึ่งมักจะ
อาศัยประสบการณ์เป็ นสําคัญ แต่กต็ อ้ งระมัดระวังว่าดุลพินิจโดยอาศัยประสบการณ์อย่างเดียว
ไม่พอ การติดสิ นใจเลือกจะต้องกําหนดมาตรการว่าจะใช้วิธีใดระหว่างแผนที่ดีที่สุด หรื อแผนที่
เหมาะสมที่สุดทั้งนี้แล้วแต่ขอ้ มูลที่มี
5.
การนําไปใช้ เมื่อเลือกวัตถุประสงค์และแผนแล้ว ผูบ้ ริ หารจะต้องนําไปใช้
การเลือกแผนที่ดีที่สุด อาจไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าการนําไปใช้ไม่เหมาะสม สิ่ งสําคัญก็คือ ผูใ้ ช้แผน
จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนและต้องมีทรัพยากรอย่างเพียงพอและขณะเดียวกันทุกคนควรมีส่วนร่ วม
ในการวางแผนตั้งแต่ตน้ ด้วย การนําแผนไปใช้จึงจะประสบผลตามต้องการ
6.
การตรวจสอบและควบคุม การนําแผนไปใช้มกั จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีกระบวนการที่แน่นอน และเกิดขึ้นเป็ นประจําหากไม่มีการตรวจสอบและควบคุมผลงานที่เกิดขึ้น
จริ งอาจไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย การตรวจสอบและควบคุมทําให้รู้วา่ จะต้องมีการแก้ไขอะไรบ้าง
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หรื อต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร หากสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดคะเน
ล่วงหน้า
วิธีการวางแผน
ผูบ้ ริ หารจะต้องมุ่งที่ประสิ ทธิผลของการวางแผนคือ ทําให้บรรลุเป้ าหมายที่ระบุไว้
ในแผน ขณะเดียวกันก็มุ่งให้เกิดประสิ ทธิภาพของการวางแผนคือต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตํ่าสุ ดด้วย
นอกจากนี้การวางแผนจะต้องก่อให้เกิดความพอแก่ตวั บุคคลและกลุ่มในองค์การด้วย การจะทําให้
ได้แผนที่มี ลักษณะดังกล่าวผูบ้ ริ หารจะต้องเลือกวิธีการวางแผนให้เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธีคือ
1.
การวางแผนจากข้างในไปข้างนอก และจากข้างนอกมาข้างใน (Inside-out
and Outside-in Planning) การวางแผนจากข้างในไปข้างนอกจะเน้นการวางแผนให้ดีที่สุดเท่าที่
ความสามารถของบริ ษทั มีอยู่ ความสามารถของบริ ษทั หมายถึง ทรัพยากรที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของอยู่
ขณะนั้น ก่อนวางแผนผูบ้ ริ หารจะต้องสํารวจทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้ววางแผนให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรนั้นแม้วา่ จะมีวิธีการที่ดีกว่า ผูบ้ ริ หารก็ทาํ ไม่ได้เพราะไม่มีทรัพยากรพอ วิธีการวางแผน
จากข้างในไปข้างนอกเป็ นการพิจารณาจากขีดความสามารถขององค์การแล้ว วางแผนให้ดีที่สุดตาม
ขีดความสามารถนั้น
ส่ วนวิธีการวางแผนจากข้างนอกมาข้างใน (Outside-in Planning) ผูบ้ ริ หารจะ
พิจารณาปั จจัยภายนอกองค์การก่อนแล้วจึงมาวางแผนขององค์การ ผูบ้ ริ หารอาจออกไปดูงานหรื อ
สํารวจตรวจตราข้อมูลข้างนอกเพื่อดูวา่ องค์การอื่นหรื อหน่วยงานอื่นวางแผนกันอย่างไร เลือก
วิธีการวางแผนที่ดีที่สุด มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด และนําเอาวิธีที่ดีที่สุดมาใช้วางแผนขององค์การ
เท่ากับเป็ นการนําเอาปั จจัยภายนอกมาพิจารณาในการวางแผนแล้วปรับปัจจัยภายในองค์การให้
สอดคล้องกับข้างนอก วิธีการนี้จะช่วยลดปั ญหาการวางแผนงานให้เหลือน้อยลงและสร้างโอกาส
การวางแผนให้ดีข้ ึน
วิธีการวางแผนจากข้างในไปข้างนอก เหมาะกับความต้องการที่ผบู ้ ริ หารจะทํา
ให้ดีกว่าที่กาํ ลังกระทําอยูแ่ ละกระทําให้ดีกว่าองค์การอื่นที่กาํ ลังกระทําอยูแ่ ล้วเป็ นการเน้นที่วิธีการ
ที่ดีกว่าเดิม ส่ วนวิธีการวางแผนจากข้างนอกมาข้างในควรนํามาใช้เมื่อ ผูบ้ ริ หารต้องการให้การ
วางแผนมีลกั ษณะพิเศษเหมาะสมกับองค์การของตัวเองคือพยายามจะทําให้แตกต่างไปจากองค์การ
อื่นหรื อทําให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การวางแผนควรผสมผสานกันระหว่างวิธีการวางแผนจากข้างใน
ไปข้างนอก กับวิธีการวางแผนจากข้างนอกมาข้างใน
2.
การวางแผนจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน (Top-down and Bottom-up
Planning) การวางแผนจากบนลงล่างเป็ นวิธีที่ผบู ้ ริ หารกําหนดนโยบายวัตถุประสงค์แล้วให้วางแผน
ตามกรอบที่กาํ หนดขึ้นมานั้น การวางแผนวิธีน้ ีมีขอ้ กําหนดต่างๆ เพราะผูบ้ ริ หารระดับสูงจะเป็ นผู ้
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เริ่ มต้นแล้วกลัน่ กรองลงมายังผูบ้ ริ หารระดับกลางแล้วลงมายังผูป้ ฏิบตั ิ เป็ นวิธีการวางแผนเพื่อเน้น
ความเป็ นอย่างเดียวกันหรื อเน้นที่นโยบายเป็ นใหญ่ จึงก่อให้เกิดผลเสี ยในความร่ วมมือของผูป้ ฏิบตั ิ
จากระดับล่าง ผูป้ ฏิบตั ิมกั จะไม่พอใจเพราะไม่มีส่วนร่ วมในการวางแผน
การวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Planning) เป็ นการวางแผนที่เริ่ มต้นจาก
ระดับล่างขององค์การโดยไม่มีกรอบกําหนดแล้วเสนอขึ้นไปเป็ นลําดับขั้นจนถึงผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ขององค์การ เป็ นแผนงานที่เกิดจากการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของทุกหน่วยงานโดยไม่มีการ
ประสานงานจากหน่วยงาน จึงก่อให้เกิดผลเสี ยที่แผนขาดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทิศทางและ
เป้ าหมายการดําเนินการขัดแย้งกันและไม่สมั พันธ์กนั แต่มีผลดีทาํ ให้คนเกิดความผูกพัน เกิด
ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมและความเป็ นเจ้าของในแผนเพราะได้ทาํ แผนมากับมือตัวเอง
อย่างไรก็ตาม วิธีการวางแผนที่ดีควรเป็ นการเริ่ มต้นการวางแผนมาจากผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งสุ ดแล้วส่ งแผนต่อมาระดับล่างและอนุญาตให้ระดับล่างทุกระดับแก้ไข แสดงความเห็น
หรื อปรับเปลี่ยนในส่ วนที่สาํ คัญได้ โดยวิธีน้ ีผบู ้ ริ หารเริ่ มขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องว่าต้องการอะไร อยากให้ทาํ อะไร หรื อทิศทางการดําเนินงานจะไปทางไหน การหา
ข้อมูลจากทุกระดับทําให้การวางแผนเป็ นระบบเปิ ดสําหรับทุกคน และการเปิ ดโอกาสให้คนทุกฝ่ าย
มีส่วนร่ วมและขั้นสุ ดท้ายทํางานร่ วมกันในทุกขั้นตอนของการวางแผน เพื่อทําให้คนทุกคนเกิดการ
ยอมรับ มีความผูกนั กับแผน เมื่อนําแผนไปใช้ทุกคนก็ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนแผน
3.
การวางแผนเพื่อความไม่แน่นอน (Contingency Planning) การวางแผนเป็ น
เรื่ องของการคิดล่วงหน้า เป็ นเรื่ องของการคาดคะเนสถานการณ์และต้องเผชิญกับความเสี่ ยงและ
ความไม่แน่นอนในเหตุการณ์อนั อาจเกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการเตรี ยมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต การวางแผนเพื่อความไม่แน่นอนเป็ นการกําหนดทางเลือกที่จะดําเนินงานไว้หลายๆ
ทางเลือกหากแผนเดิมที่กาํ หนดไว้ไม่สามารถนําไปใช้ได้อนั เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
แทนที่จะวางแผนไว้เดิมเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็แก้แผนหรื อปรับปรุ งแผนเดิมให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจไม่ทนั การ สู ก้ ารเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าไม่ได้ โดยการ
เตรี ยมการกระทําไว้หลายๆ อย่างเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็นาํ เอาแผนที่เตรี ยมไว้ออกมาใช้
ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อความไม่แน่นอนมีดงั นี้
3.1
ระบุล่วงหน้าว่าอะไรอาจเกิดขึ้นทําให้สถานการณ์ผดิ ไปจากเดิมหรื อ
เป็ นอุปสรรค ในการนําแผนเดิมออกมาใช้ การระบุล่วงหน้าอาจเกิดอย่างเดียวหรื อหลายอย่าง
3.2
คาดคะเนโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ข้ ึนที่ทาํ ให้ผดิ ไปจากเดิม แต่ละ
สถานการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร
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3.3
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดเตรี ยมแผนต่างๆ สําหรับจะ
นําไปใช้กบั สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.4
เลือกสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสู งสุ ดและมีความสําคัญ
มากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่เตรี ยมไว้
3.5
เตรี ยมแผนสํารองไว้เพื่อนําไปใช้หากสถานการณ์ที่คาดคะเนไม่เกิดขึ้น
จะได้นาํ แผนสํารองไปใช้ได้ทนั
เครื่ องมือในการวางแผน
การวางแผนที่ดียอ่ มขึ้นอยูก่ บั เครื่ องมือที่ใช้ช่วยในการวางแผนไม่วา่ การวางแผนนั้น
จะกระทําร่ วมกันหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําขึ้น การเลือกเครื่ องมือจะต้องพิจารณาให้เหมาะสม
กับการวางแผนแต่ละเรื่ องและตามที่กล่าวมาแล้วว่าการวางแผนมีประโยชน์หลายอย่าง ถ้าวางแผน
ไม่ดีกอ็ าจทําให้แผนล้มเหลวได้ สาเหตุที่ทาํ ให้แผนล้มเหลวก็คือ
1.
แผนที่วางไว้ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การ งานบางอย่างที่เกิดขึ้น
เป็ นประจําอาจเป็ นสาเหตุให้แผนไม่สาํ เร็ จก็ได้หรื อไม่จาํ เป็ นต้องใช้แผนก็ได้
2.
คนวางแผนไม่มีความรู ้ในการวางแผน ไม่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะวางแผน
ในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกันได้อย่างเหมาะสม
3.
ขาดข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นในการวางแผนทําให้การนําแผนไปใช้ผดิ พลาด
ตั้งแต่เริ่ มต้น
4.
ขาดการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนทําให้แผนที่นาํ ไปใช้มี
อุปสรรค
5.
ผูบ้ ริ หารเน้นในรายละเอียดมากเกินไปซึ่งไม่ใช่เป้ าหมายของการวางแผน
6.
ไม่มีการปรับแผนหรื อเปลี่ยนแปลงแผน และวัตถุประสงค์เพื่อเอาแผนใหม่
หรื อวัตถุประสงค์ใหม่มาใช้แทน
7.
มีการต่อต้านจากคนในองค์การซึ่งเป็ นพฤติกรรมปกติของคนที่มีการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง ทําให้ไม่อาจนําแผนไปใช้ได้
กล่าวโดยสรุ ป การวางแผน จึงเป็ นกระบวนการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารหรื อองค์การที่ได้กาํ หนดวิธีการปฏิบตั ิไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการวางแผนและกระบวนการวางแผนพัฒนาท้ องถิน่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ประกาศใช้ จึงมี
บทบาทอํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริ หารสาธารณะพื้นฐานแก่
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ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยงั ขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็ นองค์กรที่เปิ ดให้ประชาคมท้องถิ่นมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) และแผนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้อ 5.2
กําหนดให้รัฐตองจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในสัดส่ วน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544 และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐ
ทั้งหมดในปี 2549 จึงมีความจําเป็ นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้
ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจ่ าํ กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและมีความโปร่ งใสมากสุ ด การวางแผนถือเป็ น
กลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องวางแผนการใช้
ทรัพยากรเหล่านั้น ให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาคม ทั้งในปัจจุบนั และอนาคตมีการ
ปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่จดั การตามแผนงานโครงการนั้น จะต้องเป็ นการบริ หารจัดการที่ดี
มีความโปร่ งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม (กรม
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น, 2546, หน้า 1-2)
ความหมายของการวางแผนพัฒนา
ความหมายของการวางแผนพัฒนานั้นได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกันดังนี้
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2527, หน้า 97-104) ได้รวบรวมไว้ที่สาํ คัญ ได้แก่
การวางแผนพัฒนา หมายถึง ความพยายามอย่างจริ งจังของรัฐบาลที่จะเข้าไปมี
อิทธิพลในการกําหนดทิศทางและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญๆ ของ
ประเทศภายในระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
การวางแผนพัฒนา หมายถึง การวางแนวทางปฏิบตั ิในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์
และเป็ นการใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องเพื่อเลือกแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
การวางแผนจึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ เพราะเป็ นความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะ
ธรรมชาติดว้ ยการประยุกต์ใช้เทคนิควิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมและวางแนวทาง
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระบบสังคมตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ การวางแผน พัฒนาที่
สมบูรณ์จึงมิใช่เพียงการจัดทําเอกสารแผนเท่านั้น แต่จะต้องประกอบด้วยการปฏิบตั ิตาม
ประเมินผล เพื่อปรับปรุ งแผนและการจัดทําแผนครั้งต่อไป ดังนั้นการวางแผนพัฒนาจึงเป็ น
กระบวนการของกิจกรรมที่มีการปฏิบตั ิหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ ในลักษณะที่เป็ นวงจรไม่มี
ที่สิ้นสุ ด

21
อนันต์ เกตุวงศ์ (2543, หน้า 3) การวางแผนคือการตัดสิ นใจล่วงหน้าในการเลือก
ทางเลือกเกี่ยวกับ สิ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุประสงค์ หรื อวิธีการกระทํา โดยทัว่ ไปจะเป็ นการตอบ
คําถามต่อไปนี้คือ จะทําอะไร (What) ทําไมจึงต้องทํา (Why) ใครบ้างที่จะเป็ นผูก้ ระทํา (Who) จะ
กระทําเมื่อใด (When) จะกระทํากันที่ไหนบ้าง (Where) และจะกระทํากันอย่างไร (How)
กล่าวโดยสรุ ป การวางแผนพัฒนาจึงเป็ นการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ล่วงหน้าใน
อนาคตอย่างเป็ นกระบวนการเพื่อเป็ นทิศทางควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามความมุ่งหมาย
ที่ตอ้ งการสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ าํ กัดเป็ นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่กาํ หนด
ลักษณะเฉพาะของการวางแผนพัฒนา
การวางแผนเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมหลัก
พื้นฐานของการวางแผนจึงมีองค์ประกอบที่สาํ คัญ คือจุดมุ่งหมาย เครื่ องมือหรื อการกระทําและ
คน โดยคนเป็ นผูก้ าํ หนดจุดมุ่งหมายและเลือกเครื่ องมือหรื อวิธีการเพื่อให้สามารถดําเนินงานให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ การตัดสิ นใจของคนจึงต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล ซึ่งก่อนที่จะตัดสิ นใจจะต้อง
พิจารณาทางเลือกเสี ยก่อน แล้วจึงเลือกหนทางที่มีความเป็ นไปได้ภายใต้สภาพการณ์และ
จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการและเป็ นหนทางเลือกที่ดีที่สุด เหตุน้ ีการวางแผนจึงมีลกั ษณะที่สาํ คัญ ดังนี้
1.
การวางแผนเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นเทคนิควิชาการ เพื่อ
ค้นหาเครื่ องมือและคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
2.
การวางแผนมีลกั ษณะของความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเอง คือจะต้อง
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายและหนทางเลือกและผลที่จะเกิดขึ้น
3.
การวางแผนมีลกั ษณะเป็ นเครื่ องมือการจัดสรรทรัพยากร
การวางแผนพัฒนา
จากลักษณะของการวางแผนดังกล่าว จึงเป็ นที่มาของการจัดการวางแผนที่เรี ยก
กันทัว่ ไปว่าเป็ นแผนที่มีเหตุผลที่ดีที่สุด ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันคือ
1.
การกําหนดจุดมุ่งหมาย
2.
การกําหนดหนทางเลือก
3.
การทดสอบและประเมินหนทางเลือก
4.
การเลือกหนทางเลือก
5.
การปฏิบตั ิและดําเนินการ
6.
การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของแผน
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ประเภทของการวางแผนพัฒนา
การวางแผนพัฒนาโดยทัว่ ไปจะเป็ นรู ปแบบของการวางแผนจัดสรรทรัพยากรและ
การวางแผนเสริ มสิ่ งใหม่ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ตามลักษณะโครงสร้างทาง
อํานาจทางการเมือง กล่าวคือ
1.
การวางแผนแบบสัง่ การ หากส่ วนกลางมีอาํ นาจมาก การวางแผนก็จะเป็ น
แบบสัง่ การมีส่วนกลางเป็ นผูว้ างแผนและควบคุมการดําเนินงานโดยตรง
2.
การวางแผนแบบนโยบาย หากโครงสร้างทางอํานาจมีการกระจายอยูใ่ นกลุ่ม
ผลประโยชน์ทราบทิศทางและดําเนินการตาม เน้นการควบคุมทางอ้อมด้วยการใช้นโยบายและ
มาตรการต่างๆ เช่น ทางด้านการเงินการคลัง เป็ นต้น
3.
การวางแผนแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการกระจายอํานาจไปให้กบั องค์การต่างๆ
ของชุมชน เช่น หมู่บา้ น ตําบล เทศบาลหรื อเรี ยกการวางแผนประเภทนี้วา่ เป็ นการวางแผนตาม
อํานาจของท้องถิ่น การวางแผนประเภทนี้เน้นการวางแผนที่องค์การเหล่านี้จะต้องกระทําเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นของตนเองเป็ นสําคัญ และเป็ นการวางแผนเพื่อ
แสวงหาทรัพยากรจากภายนอกมาใช้ในการดําเนินงาน บทบาทของส่ วนกลางก็มกั จะจํากัดอยูท่ ี่
การให้ขอ้ มูลข่าวสารและเทคโนโลยีหรื อด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ในปั จจุบนั การวางแผนเป็ นไปในลักษณะของการขยายขอบเขตของกระบวนการ
วางแผนออกไปสู่ทอ้ งถิ่น แต่ถา้ หากรัฐบาลกลางยังคงรวมอํานาจอยูม่ าก ในขณะที่ส่วนท้องถิ่น
และองค์กรกลุ่มผลประโยชน์ยงั อ่อนแอ การวางแผนแบบมีส่วนร่ วมก็จะเป็ นเพียงบาง
ส่ วนประกอบที่อยูใ่ นระบบการบริ หารและการควบคุมของส่ วนกลาง โดยการวางแผนจาก
ส่ วนกลางดังกล่าวจะแสดงเพียงข้อความหรื อเจตจํานงที่รัฐบาลกลางจะให้ความร่ วมมือช่วยเหลือ
มากกว่าที่จะกําหนดรายละเอียดถึงเป้ าหมายแนวทางและการควบคุมไว้อย่างละเอียดชัดเจน
หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการด้วยกัน คือ
1.
การวางแผนจะต้องสนับสนุนเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การในการ
วางแผน ผูว้ างแผนจะต้องตระหนักถึงความสําคัญว่าเป้ าหมายของแผนทุกแผนที่กาํ หนดขึ้นนั้น
จะต้องเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกให้เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล
หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่างๆ ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้วตั ถุประสงค์ของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้ าหมายหรื อประสบความสําเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือร่ วมใจ
ของสมาชิกอย่างจริ งใจ
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2. การวางแผนเป็ นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of
Planning) ซึ่งกระบวนการจัดการประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)
การบริ หารงานบุคคล (Staffing) การสัง่ การ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผน
เป็ นงานเริ่ มต้นก่อนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเป็ นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่นๆ
ดําเนินไปด้วยความสอดคล้อง
3.
การวางแผนเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การ
วางแผน เป็ นงานของผูบ้ ริ หารทุกระดับที่จะต้องทําแล้วแต่ขอบเขตของอํานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้เพราะผูบ้ ริ หารในระดับที่ต่างกันต่างก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานตนกระทําอยูใ่ ห้ประสบ
ความสําเร็ จ ฉะนั้นการวางแผนจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่
4.
ประสิ ทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู ้
วางแผนจะต้องคํานึงถึงประสิ ทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดว้ ยการลงทุนอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่ องมือ แรงงาน และ
การบริ หารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การ
หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้ นับว่ามีส่วนสําคัญในการปูพ้นื ฐานของความคิด
ในด้านการวางแผนให้องค์การประสบเจริ ญก้าวหน้า (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น, 2546,
หน้า 5-6)
กระบวนการวางแผนพัฒนา
เนื่องจากการวางแผนเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา และเป็ นชุดของการกระทํา
ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต นักวิชาการทางการบริ หารได้ให้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกันดังนี้
กองราชการส่ วนตําบล กรมการปกครอง (2540, หน้า 1-2) ได้ให้แนวทางปฏิบตั ิแก่
องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) ในเรื่ องกระบวนการวางแผนไว้วา่ กระบวนการวางแผน
ประกอบด้วยกิจกรรม (Activity) ที่จะต้องทํากันอย่างต่อเนื่อง โดยให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดทั้งภายในและภายนอกองค์การ และบางส่ วนของแผนจะต้องมีการทบทวนใหม่
ถ้าผลที่เกิดขึ้นขาดความสมบูรณ์ หรื อไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่คาดไว้ กิจกรรมนั้นหมายถึง
กิจกรรมหลักของกระบวนการวางแผนได้แก่ การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การติดตาม
ความก้าวหน้า การประเมินผล อธิบายได้ดงั นี้
1.
การวางแผน ได้แก่ การเขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั ทําแผน การออกคําสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
คัดเลือก การจัดลําดับ ความสําคัญของปัญหา ตลอดจนถึงการจัดทําออกมาเป็ นเอกสารแผนพัฒนา
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2.
การปฏิบตั ิตามแผน เป็ นการนําเอกสารที่ได้มาพิจารณาให้สอดคลองกับ
งบประมาณ และวางแผนดําเนินงานในแต่ละแผนงานโครงการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และลงมือปฏิบตั ิ
3.
การติดตามความก้าวหน้า เป็ นการวางแผนติดตามความก้าวหน้าว่าเมื่อมีการ
ปฏิบตั ิตามแผนแล้ว จะต้องคอยตรวจสอบหรื อเฝ้ าดูวา่ โครงการดําเนินการไปถึงไหนแล้วเพียงใด
เพื่อรายงานความก้าวหน้าของแผน และโครงการ
4.
การประเมินผล เมื่อได้ลงมือปฏิบตั ิตามแผนงาน โครงการใดๆ แล้วผลที่ได้
จะต้องนําไปประเมินผลอีกเพื่อที่จะได้ทราบว่าการดําเนินการงานนั้นๆ บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้ าหมายหรื อไม่ หากแผนงานโครงการใดประเมินผลออกมาแล้ว ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย ก็ตอ้ งนํามาหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาต่อไป
อนันต์ เกตุวงศ์ (2543, หน้า 162-163) ได้ให้ความหมายโดยสรุ ปคือวงจรการวางแผน
นั้นจะต้องประกอบด้วยสัดส่ วน ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั เป็ นวงจรดังภาพที่ 1

การวางแผน

การติดตามและประเมินผล

การปฏิบตั ิตามแผน

ภาพที่ 1 วงจรหรื อกระบวนการวางแผน
1. การวางแผน คือการตัดสิ นใจล่วงหน้าว่า จะทําอะไรในอนาคตโดยมี
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายอย่างแน่ชดั พร้อมทั้งจินตนาการได้วา่ สภาวะของสิ่ งที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะเป็ นอย่างไร และก่อนที่จะทําให้เกิดสภาวะนั้นขึ้นมาได้จะต้องมีการกระทํา ซึ่งต้องใช้
ทรัพยากรด้านต่างๆ ตามความจําเป็ น การกระทําดังกล่าวต้องมีการจัดการหรื อการบริ หาร ซึ่งถือว่า
เป็ นทรัพยากรอย่างหนึ่งด้วย
2. การนําแผนไปปฏิบตั ิ (Implementation of Plan) ถ้าเป็ นแผนระดับล่างที่
เรี ยกว่าโครงการอาจเรี ยกว่าการนําโครงการไปปฏิบตั ิ หรื อที่เรี ยกโดยทัว่ ไปว่าการบริ หารโครงการ
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(Project Management) เป็ นเรื่ องของการปฏิบตั ิที่มีความสําคัญอย่างยิง่ เพราะเป็ นการกระทํา
กิจกรรมต่างๆ อย่างแท้จริ งไม่ใช่การคิดเหมือนการวางแผน ดังนั้น ผลงานจะปรากฏหรื อไม่น้ นั
มากน้อยเพียงใด ย่อมอยูท่ ี่การกระทํา และเป็ นการพิสูจน์สมมุติฐานว่า จะทําได้หรื อไม่ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับปั จจัยมากหลายอย่าง
3. การติดตามและประเมินผล (Evaluation of Plan) เป็ นการติดตามและ
ประเมินผล แผน/โครงการ เป็ นส่ วนหนึ่งของการวางแผน และเป็ นส่ วนที่มีความสําคัญอย่างมาก
เพราะการประเมินผลจะเป็ นตัววัดและบอกให้ผวู ้ างแผนและผูป้ ฏิบตั ิตามแผนรวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องกับ
แผนทั้งหลายได้รู้วา่ แผนหรื อโครงการที่กาํ หนดขึ้นและนําไปปฏิบตั ิ ซึ่งเสี ยทั้งเวลา กําลังแรงงาน
และค่าใช้จ่ายไปนั้น เมื่อทําเสร็ จแล้วได้ผลเป็ นประการใด เป็ นไปตามที่คาดหมายและมุ่งหวังมาก
น้อยอย่างไร และสามารถนําผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสิ นใจต่อไปอีกว่า ควรจะดําเนินการ
ตามโครงการนี้ต่อไป หรื อควรจะหยุดเพียงแค่น้ ี
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนและกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ตามที่กล่าวมา พอสรุ ปได้วา่ กระบวนการวางแผนเป็ นกระบวนการแรก
ของการบริ หารซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบตั ิตามแผน ขันติดตาม
ความก้าวหน้า และขั้นประเมินผล ซึ่งสําคัญต่อกระบวนการอื่นๆ เพราะกระบวนการวางแผนช่วย
ให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับชั้น ทุกขนาดขององค์การ ประสบความสําเร็ จในการบริ หารงานได้เป็ นอย่างดี
และมีประสิ ทธิภาพ
3. แนวคิดเกีย่ วกับการวางแผนพัฒนาท้ องถิน่ ขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
ความหมายของการวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กองราชการส่ วนตําบล กรมการปกครอง (2540, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการ
วางแผนพัฒนาตําบลไว้ หมายถึง การกําหนดและตัดสิ นใจล่วงหน้าว่าจะดําเนินงานอะไร ที่ไหน
อย่างไร เมื่อใด และใครเป็ นผูด้ าํ เนินงานหรื อรับผิดชอบ โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายเพื่อ
พัฒนาในทุกด้าน โดยนําปั ญหาความต้องการนโยบายหรื อแนวทางการพัฒนาและศักยภาพมา
วิเคราะห์ เพื่อกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการแก้ไขปัญหาสนองตอบต่อความต้องการ
จึงกําหนดออกมาในรู ปของแผนงานโครงการงานและกิจกรรม
หลักการสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ต้องมีวิสยั ทัศน์หรื อเป้ าหมายการพัฒนาที่ตอ้ งการให้เกิดในอนาคต ซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการประชาคมในการระดมความคิดเห็นและความต้องการคนในท้องถิ่นว่าต้องการให้
ท้องถิ่นเดินไปทางใด
1. ต้องครอบคลุมใน 3 มิติ คือ ตามกฎหมาย กลุ่มเป้ าหมายและพื้นที่
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2. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของชาติ โดยคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาของ
ชาติ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แนวทางพัฒนาจังหวัดและ
อําเภอ
3. ตอบสนองปั ญหาและความต้องการของประชาชน องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ต้องแสวงหา ตรวจสอบ ศึกษาให้ชดั เจนว่า ปัญหาที่แท้จริ งของประชาชนคืออะไร และปัญหาใด
มีความเร่ งด่วนมากน้อยกว่ากัน และประชาชนต้องการมากที่สุด
4. ยึดหลักความเป็ นไปได้และมีประโยชน์สูงสุ ดในการกําหนดโครงการ
กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจะต้องพิจารณาว่า เป็ นโครงการ
ที่สามารถดําเนินการได้จริ ง ต้นทุนตํ่าเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ประชาชน
5. ต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบล
จะต้องส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ดังต่อไป
5.1 ร่ วมคิดกําหนดความต้องการ โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้า
มามีส่วนในการกําหนดวิสยั ทัศน์การพัฒนาหรื อเป้ าหมายการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
พร้อมทั้งร่ วมกันกําหนดแนวทางการทํางานที่สามารถนําไปสู่ความสําเร็ จของวิสยั ทัศน์หรื อ
เป้ าหมายการพัฒนา ซึ่งจําเป็ นต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับแนวคิดวิทยาการใหม่ๆ ในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ โดยเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5.2 ให้ประชาชนร่ วมจัดทําแผนโดยร่ วมเป็ นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลและร่ วมเสมอปัญหาความต้องการโครงการกิจกรรม
ตามกระบวนการประชาคม
5.3 ให้ประชาชนร่ วมปฏิบตั ิติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผน
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยเมื่อสิ้ นปี งบประมาณให้จดั ประชุมประชาคมเพื่อเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดต่อผลงานในรอบปี
5.4 ต้องนําแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยใช้แผนเป็ นฐาน
ในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ประโยชน์ของการวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
1. ช่วยกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
2. ใช้เป็ นเครื่ องมือประสานการปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานอื่น
3. เป็ นเวทีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล
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4. เป็ นเครื่ องมือในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารงานของประชาชน
สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลและอําเภอ
5. นําไปใช้จดั ทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
กระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล 3 ปี
ในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 3 ปี นั้นได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิ
เรื่ อยมา เพื่อให้แผนพัฒนา อบต. 3 ปี มีความถูกต้องสมบูรณ์ ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของ อบต.
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงมีคู่มือแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ที่ได้ทดลองปฏิบตั ิและ
ปรับปรุ งเรื่ อยมา ซึ่งในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประสิ ทธิผลของกระบวนการวางแผนพัฒนา อบต.
ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ยดึ หลักการตามแนวคู่มือการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ของสํานักบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่น กรมการปกครอง (2543) ซึ่ง อบต จะต้องใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยแผนพัฒนาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล 3 ปี จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การดังนั้นแผนพัฒนา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจึงมีที่มาของปัญหา 2 ทางคือ ประการแรกจากปัญหาหรื อความต้องการ
ของประชาชนเสนอผ่านทางแผนพัฒนาหมู่บา้ น และประการที่สอง มาจากกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยมีข้ นั ตอน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล 3 ปี ดังต่อไปนี้
ขั้นเตรี ยมการ
1. จัดทําคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล
2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล 3 ปี
ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะจัดเก็บ
ข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลมี 2 ประเภทคือ
1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่มีผจู ้ ดั เก็บไว้แล้วหรื อมีที่อยูแ่ ล้ว เช่น ข้อมูล
จปฐ. ข้อมูล กชช. 2 ค. สถิติประชากร ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่อยูต่ ามสภาพที่ปรากฏหรื อข้อมูลที่เก็บใหม่
ได้แก่ ข้อมูลผลิตข้าวต่อไร่ ต่อปี นั้น ข้อมูลป่ วยโรคเอดส์/ไข้เลือดออกในปี นั้น
ขั้นการวิเคราะห์ขอ้ มูล หมายถึง การนําข้อมูลดิบที่จดั เก็บไว้มาเข้าสู่กระบวนการ
แปลงให้เป็ นผลลัพธ์ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องการทราบ คือปัญหาต่างๆ
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การวิเคราะห์แผนพัฒนา เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน
ที่เสนอมาผ่านทางแผนพัฒนาหมู่บา้ น เพื่อนํามากําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป
ขั้นการกําหนดปั ญหาและจัดลําดับความสําคัญของปัญหา การกําหนดปัญหา โดย
การนําปั ญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและปัญหาของประชาชนจากแผนพัฒนาหมู่บา้ นมารวม
ด้วยกัน เพื่อให้เป็ นปั ญหาของตําบลและเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาครบถ้วนมากยิง่ ขึ้น โดยรวม
ปัญหาที่คล้ายกันเป็ นปั ญหาเดียวแยก กลุ่มปั ญหาออกเป็ น 8 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งนํ้า สาธารณสุ ข การเมืองการบริ หาร การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา โดยการใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุมและ
วิธีการกําหนดและให้น้ าํ หนักตัวเกณฑ์ โดยการแปลงข้อมูลคุณภาพให้เป็ นตัวเลขเพื่อสะดวก
ในการเปรี ยบเทียบกันโดยกําหนดตัวเกณฑ์ข้ ึนมา เพื่อใช้เป็ นตัววัดตัวเกณฑ์เหล่านี้ได้แก่
ความร้ายแรงและเร่ งด่วนของปั ญหา ความเสี ยหายในแง่การพัฒนาขนาดของกลุ่มชนที่ถูกกระทบ
เป็ นต้น
ขั้นการกําหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหา เป็ นการนําปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบ
ถึงสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาว่ามาจากอะไร เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขที่สาเหตุของปัญหานั้น
โดยการกําหนดกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปั ญหา
โดยแปลงแนวทางมาเป็ นโครงการ กิจกรรม พร้อมกําหนดเป้ าหมายของแต่ละโครงการ กิจกรรม
และแบ่งแยกออกเป็ นรายปี ว่าปี ใดจะดําเนินการแค่ไหนจํานวนเท่าไร
นําร่ างแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล 3 ปี ไปรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนโดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชิญประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาหมู่บา้ น พร้อม
ชี้แจงรายละเอียดของร่ างแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล 3 ปี เปิ ดเวทีอภิปราย เสนอความ
คิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุ งร่ างแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
การเสนอขอความเห็นชอบ โดยเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาอําเภอเพื่อพิจารณาแล้วเสนอนายอําเภอ พิจารณาอนุมตั ิ
ซึ่งเสนอขั้นตอนดังกล่าวเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี้
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วิเคราะห์ ข้อมูล

กําหนดปัญหา
จัดลําดับปัญหา

กําหนดแนว
ทางพัฒนา

ขอความเห็นชอบ

รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

ประกอบ
ร่ างแผน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล 3 ปี
ที่มา : (กรมการปกครอง สํานักบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น, 2543)
4. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
คําว่า เดลฟาย (Delphi) รากศัพท์ของคํามาจากชื่อของวิหารศักดิ์สิทธิ์สมัยกรี กโบราณ
มีผเู ้ ล่าต่อกันมาว่า วิหารแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่ องการให้ผลคําทํานายเหตุการณ์ในอนาคตได้
อย่างถูกต้องแม่นยํา ประชาชนจึงให้ความเคารพนับถือเป็ นจํานวนมาก
ประวัติและความเป็ นมา
ในปี พ.ศ.2495 กองทัพอากาศอเมริ กนั ได้ใช้เทคนิคการทําวิจยั ลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้
เชิญกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นที่ยอมรับมาระดมความคิดเห็นเพื่อหาฉันทามติ (Consensus) โดยหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนมาเผชิญหน้าพร้อมกันในที่ประชุม แต่กาํ หนดให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเขียนสิ่ งที่
ต้องการแสดงความเห็นลงในแบบสอบถามหรื อแบบสํารวจ แล้วนําความคิดเห็นที่ได้จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนมาสรุ ป หลังจากนั้นก็นาํ ผลสรุ ปกลับไปถามซํ้าแก่ผเู ้ ชี่ยวชาญกลุ่มเดิมในลักษณะ
เดียวกันอีกเพื่อให้ได้ขอ้ ยุติ
การวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ได้ถูกนํามาเผยแพร่ ตีพิมพ์ครั้งแรก
ลงในบทความเรื่ อง “An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts”
ของวารสาร Management Science ปี ที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2506 โดย โอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf
Helmer) และนอร์แมน ซี ดาลกีย ์ (Norman C. Dalkey) นักวิจยั ของบริ ษทั แรนด์ (Rand Corporation)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ค้าอาวุธสงคราม ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ การ
ความหมายของเทคนิคเดลฟาย
ปั จจุบนั การวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เป็ นเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
ซึ่งเหมาะสําหรับงานวิจยั ที่ตอ้ งการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่ องนั้น ๆ และต้องการความ
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ถูกต้องแม่นยําอย่างสู ง เช่น งานวิจยั ในเรื่ อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยกรณี ที่จีนเข้าเป็ น
สมาชิกขององค์การการค้าโลก WTO” ลักษณะของงานวิจยั ในหัวข้อดังกล่าวนี้เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการ
เจาะลึกลงไปในรายละเอียดสําคัญถึง 3 ประการ คือ ด้านเศรษฐกิจของไทย การค้าของจีน และ
เงื่อนไขขององค์การ WTO งานวิจยั ดังกล่าวจึงต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องแม่นยํามากที่สุดมาเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามของงานวิจยั เรื่ องนี้ ซึ่ง
จะพบได้วา่ บุคคลที่จะเชิญมาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสําหรับงานวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟายจะมีจาํ นวนไม่
มาก ทั้งนี้ เพราะจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในด้านนั้นอย่างแท้จริ งซึ่งหาได้ยาก
และมีจาํ นวนน้อย
ดังนั้น การวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จึงเป็ นวิธีการวิจยั ที่ใช้เทคนิคการรวบรวมความ
คิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เพื่อหาฉันทามติ (Consensus) โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนมาเผชิญหน้าพร้อมกันในที่ประชุม แต่จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเขียนสิ่ งที่ตอ้ งการแสดง
ความเห็นลงในแบบสอบถามหรื อแบบสํารวจ แล้วนําความคิดเห็นที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนมา
สรุ ป หลังจากนั้นก็นาํ ผลสรุ ปกลับไปถามซํ้ากับผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มเดิมในลักษณะเดียวกันอีกเพื่อให้ได้
ข้อยุติ การใช้เทคนิคลักษณะนี้จะลดการเผชิญหน้า การโต้ตอบถกเถียงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่
ประชุม ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ไม่มีอิทธิพลทางความคิดหรื อความ
เกรงใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผลการวิจยั ที่ได้จึงเป็ นที่น่าเชื่อถือ และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
การกําหนดจํานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
การกําหนดจํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะมาให้ขอ้ มูลในการวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
มักจะมีจาํ นวนไม่มาก อันเนื่องมาจากผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญจริ ง ๆ นั้นมีอยูน่ อ้ ย และบางเรื่ องเป็ นการ
ยากที่จะติดต่อผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ขอ้ มูลได้ ปัญหาอีกประการหนึ่งของผูว้ ิจยั ที่ใช้เทคนิคนี้ กค็ ือ
จะทราบได้อย่างไรว่าใครเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ อย่างแท้จริ ง
สําหรับการวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย โดยปกติแล้วการจะเชิญผูใ้ ดมาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
จะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ หรื อได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญขององค์กรด้าน
วิชาชีพต่าง ๆ หรื อหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่เหมาะสมควรจะอยูร่ ะหว่าง 17 – 33 คน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟาย
ในการดําเนินงานวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จะเริ่ มจากผูว้ ิจยั กําหนดจํานวน
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ได้จาํ นวนที่เหมาะสม แล้วเรี ยนเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านั้นเข้ามาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการ
วิจยั เมื่อผูว้ ิจยั ได้ผเู ้ ชี่ยวชาญครบถ้วนตามจํานวนแล้วจึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยปกติ
จะใช้ระยะเวลาสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญประมาณ 3-4 รอบ
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รอบที่ 1 ผูว้ ิจยั จะออกแบบสอบถามส่ งไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นแบบกว้าง ๆ ในหัวข้องานวิจยั ที่ตอ้ งการคําตอบ โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็ นการ
กําหนดโครงร่ างการตอบแบบคร่ าว ๆ ลักษณะแบบคําถามจะเป็ นคําถามปลายเปิ ด โดยผูว้ ิจยั จะต้อง
มีจดหมายนําซึ่งควรจะกล่าวแนะนําตัวเอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
สามารถติดต่อกลับเมื่อสงสัยหรื อมีปัญหาไม่เข้าใจ นอกจากนี้ควรจะต้องอธิบายวัตถุประสงค์การ
ทําวิจยั ให้ชดั เจนโดยยืนยันให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าเขาได้รับเกียรติเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ พร้อมกําหนด
วันส่ งแบบสอบถามกลับคืนด้วย
รอบที่ 2 ภายหลังจากได้รับแบบสอบถามรอบที่ 1 กลับคืนมาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูว้ ิจยั จะรวบรวมความคิดเห็นเหล่านั้นมาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้อคําถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แล้วส่ งกลับไปสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่ง
รอบที่ 3 หลังจากได้รับแบบสอบถามรอบที่ 2 กลับคืนมาจากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
แล้ว ผูว้ ิจยั จะนําแบบสอบถามในรอบที่ 2 มาคํานวณหาค่าทางสถิติ อันได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median)
และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อนําไปแสดงไว้ในแบบสอบถามรอบที่ 3
พร้อมทั้งระบุค่าระดับคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ ที่ได้ตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 ไว้ใน
แบบสอบถามรอบที่ 3 นี้ดว้ ย ทั้งนี้เพื่อเป็ นการยํ้าว่าผูเ้ ชี่ยวชาญท่านนั้นได้เคยเลือกคําตอบไว้ที่ค่า
ระดับคะแนนใดจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ที่ผา่ นมา
จะสังเกตได้วา่ ในแบบสอบถามรอบที่ 2 กับรอบที่ 3 รู ปแบบของข้อคําถามต่าง ๆ
จะเหมือนกัน ยกเว้นในแบบสอบถามรอบที่ 3 จะมีการแสดงค่าตําแหน่งมัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ และค่าระดับคะแนนที่ผเู ้ ชี่ยวชาญท่านั้นได้เคยตอบไว้ในแบบสอบถามรอบที่ 2
จุดประสงค์ของการจัดทําแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามได้
เห็นความแตกต่างระหว่างคําตอบของตนเองกับค่าคําตอบที่เป็ นค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
ในกรณี ที่ค่าคําตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญท่านใดแตกต่างไปจากกลุ่ม (ดูได้จากค่าระดับ
คะแนนคําตอบของตัวเองอยูน่ อกเหนือจากค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์) แต่ผเู ้ ชี่ยวชาญท่านนั้นยัง
ต้องการยืนยันในคําตอบเดิมของตัวเองอยู่ จะต้องเขียนคําอธิบายเหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงคิดเห็น
เช่นนั้น แต่ถา้ ในกรณี ที่เปลี่ยนใจยอมรับตามเสี ยงส่ วนใหญ่กจ็ ะต้องเปลี่ยนค่าระดับคะแนนของตน
ในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้ใหม่ให้อยูใ่ นช่วงค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์น้ นั ๆ
นอกจากนี้ยงั มีกรณี ผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีค่าระดับคะแนนคําตอบของตนจากแบบสอบถาม
รอบที่ 2 อยูใ่ นช่วงพิสยั ระหว่างควอไทล์แล้ว แต่ตอ้ งการเปลี่ยนคําตอบมาเป็ นค่าระดับคะแนนที่อยู่
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นอกค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ก็จะต้องเขียนคําอธิบายเหตุผลประกอบด้วยเช่นกัน (ธานินทร์
ศิลป์ จารุ , 2549, หน้า 107-112)

บริบทของจังหวัดตาก
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพทัว่ ไปของจังหวัดตาก
เมืองตาก เป็ นจังหวัดที่อยูท่ างภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเดิมว่า “เมืองระแหง” ในอดีต
เป็ นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยูม่ าก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอ
บ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุ งสุ โขทัยเป็ น
ราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็ นเมืองหน้าด่านที่สาํ คัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเป็ นเมืองที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตากแห่งนี้
ได้แก่ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมาหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยตัวเมืองตากจากฝั่งขวาของแม่น้ าํ ปิ งมายังฝั่งซ้ายบริ เวณตําบลบ้านระแหงจน
กระทัง่ ทุกวันนี้
ลักษณะที่ต้ งั
อาณาเขต เขตการปกครองจังหวัดตาก มีพ้นื ที่ต้ งั อยูภ่ าคเหนือของประเทศไทย
ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 15 องศา 55 ลิปดา 36 ฟิ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิ ลิปดา
ตะวันออก สู งกว่าระดับนํ้าทะเล 116.2 เมตร ห่างจากกรุ งเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมาย
เลข 1 ถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,407 ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ 10,254,156 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 3.19 ของพื้นที่ท้ งั ประเทศ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่
อาณาเขต
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด และ 1 ประเทศ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุทยั ธานี และกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุ โขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทยั ธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า มีชายแดน
ยาว 535 กิโลเมตร
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สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปของจังหวัดตากประกอบด้วยป่ าไม้และเทือกเขาสูง มีพ้ืนที่ราบ
สําหรับการเกษตรน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ ปิ งเป็ นทิวเขาถนนธงชัยสูง
สลับซับซ้อน จังหวัดตากแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
1.
ด้านตะวันออก ประกอบด้วย 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก
อําเภอสามเงา และอําเภอวังเจ้า มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้ น 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,557,925 ไร่
คิดเป็ นร้อยละ 34.70 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันออกนี้ประกอบด้วย ภูเขา
สูงประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่ปกคลุมไปด้วยป่ าโปร่ ง และป่ าเบญจพรรณ
2. ด้านตะวันตก ประกอบด้วย 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด
อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภออุม้ ผาง มีพ้ืนที่ท้ งั สิ้ น 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรื อ
6,696,231.25 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 65.30 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูงประมาณ
ร้อยละ80 ปกคลุมด้วยป่ าโปร่ ง ป่ าดงดิบและป่ าสน
จังหวัดตากแบ่งหน่วยการปกครองจังหวัดตาก ออกเป็ น 9 อําเภอ 63 ตําบล 584
หมู่บา้ น 1 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 15 เทศบาล 53 อบต. โดยอําเภออุม้ ผาง มีพ้ืนที่มากที่สุด
รองลงมา คือ อําเภอสามเงา และอําเภอแม่สอด อําเภอวังเจ้า มีพ้นื ที่นอ้ ยที่สุด อําเภอเมืองตากมี
จํานวนหมู่บา้ นมากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอแม่สอด และอําเภอบ้านตาก อําเภอวังเจ้า มีหมู่บา้ น
น้อยที่สุด
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ภาพที่ 3 แผนที่จงั หวัดตาก
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ตารางที่ 1 จํานวนหน่วยการปกครองของจังหวัดตาก

อําเภอ
1. เมืองตาก
2. บ้านตาก
3. สามเงา
4. แม่สอด
5. แม่ระมาด
6. ท่าสองยาง
7. พบพระ
8. อุม้ ผาง
9. วังเจ้า
รวมทั้งสิ้น

จํานวนตําบล
ปี ที่
พื้นที่
นอกเขต ในเขต
จัดตั้ง (ตร.กม.)
เทศบาล เทศบาล
2429
1,600
9
5
2438
993
6
2
2501
2,772
6
1
2441
1,986
9
3
2494
1,476
6
2
2501
1,920
6
1
2530
1,007
5
1
2502
4,325
5
2
2539
329
3
1
16,408
55
18

รวม
14
8
7
12
8
7
6
7
4
73

จํานวน จํานวน จํานวน หมาย
หมู่บา้ น เทศบาล อบต. เหตุ
104
79
46
88
57
67
54
36
28
559

2
2
1
3
2
1
1
2
1
15

9
6
6
9
6
6
5
3
3
53

ประชากร มีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้ น 515,156 คน โดยอําเภอวังเจ้า มีความหนาแน่น
ของประชากรมากที่สุด จํานวน 91.53 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ อําเภอเมืองตาก มีความหนาแน่น
ของประชากร จํานวน 61.69 คน/ตร.กม. และอําเภออุม้ ผาง มีความหนาแน่นขอประชากรน้อยที่สุด
จํานวน 6.03 คน/ตร.กม.
การประปา
ประปา มีสาขาประปา 7 แห่ง กําลังการผลิต 16,190,400 ลบ.ม. จํานวนครัวเรื อน
ที่ไม่สามารถหานํ้าสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี 77 หมู่บา้ น หรื อจํานวน 66,615 ครัวเรื อน (ข้อมูล
จากแผนพัฒนาจังหวัดตาก 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ระบบประปาที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก
ก่อสร้าง มี 4 แห่ง คือ 1) ระบบประปาแบบหอถังสูง หมู่ 2,3 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
2) ระบบประปาหมู่บา้ นแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3,4,5,6 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 3) ระบบ
ประปาภูเขา หมู่ 10 บ้านเรเคาะ – หมู่ 4 ห้วยนกกก ต.แม่หละ หมู่ 5 ต.แม่ตา้ น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
4) ขยายเขตประปา บริ เวณจุดชมวิวดอยมูเซอ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
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การไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า จังหวัดมีการผลิตกระแสไฟฟ้ า 218,556,000 หน่วย มีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งหมด
66,006 ครัวเรื อน มีไฟฟ้ าใช้แล้ว 65,281 ครัวเรื อน ยังไม่มีไฟฟ้ าใช้ 725 ครัวเรื อน หรื อจํานวน 61
หมู่บา้ น (ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดตาก 4 ปี (พ.ศ.2551-2554))
การสื่ อสาร
โทรคมนาคม มีชุมสายโทรศัพท์ 17 ชุมสาย จํานวนหมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.)
จํานวน18,792 เลขหมาย จําแนกตามผูเ้ ช่า บ้าน 13,431 หมายเลข ธุรกิจ 1,835 หมายเลข รายการ
906 หมายเลข มีที่ทาํ การไปรษณี ย ์ 9 แห่ง สถานีวิทยุกระจายเสี ยง 5 แห่ง
ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(Gross Provincial Product: GPP) ในปี 2549 คิดเป็ นมูลค่า
32,066 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชากร 65,376 บาท กิจกรรมที่ทาํ รายได้ให้จงั หวัดตาก
มากที่สุดคือการผลิตอุตสาหกรรม มูลค่า 7,783 ล้านบาท รองลงมา คือ การเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์
และป่ าไม้ มูลค่า 5,585 ล้านบาท อันดับที่สาม คือ การทําเหมือแร่ และเหมืองหิ น มูลค่า 3,706 ล้านบาท
ด้านการเกษตร
จังหวัดตากมีพ้นื ที่การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทั้งสิ้ น จํานวน 1,909,355 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ18.62 ของพื้นที่ท้ งั หมด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ถึง จํานวน 920,597 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
48.21 พืชอื่นๆ จํานวน 561,891 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 29.43 ที่นา จํานวน 279,666 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
14.63 ไม้ผล/ไม้ยนื ต้น 109,457 ไร่ คิดเป็ น 5.73 พืชผัก 32,603 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 1.71
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ตารางที่ 2 พื้นที่การเกษตรจังหวัดตาก

อําเภอ
เมืองตาก
บ้านตาก
สามเงา
แม่สอด
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
พบพระ
อุม้ ผาง
วังเจ้า
รวม

พื้นที่
ทั้งหมด
(ไร่ )
1,000,000
620,625
1,732,500
1,241,250
922,500
1,200,000
629,375
2,703,125
205,625
10,255,000

ปลูกข้าว พืชไร่
87,032
32,689
21,909
52,930
30,734
39,620
19,818
17,011
13,291
315,034

148,483
40,586
27,716
220,045
68,693
13,402
284,825
31,964
77,743
913,457

พืชที่ถือครองทําการเกษตร (ไร่ )
ไม้ผล ไม้ดอก
พืชผัก
ไม้ยนื ต้น ไม้ระดับ
25,298
31 3,476
11,011
0 3,052
38,022
0
209
5,959
415 1,926
6,074
0 1,242
6,072
0
493
12,836 5,974 28,811
1,432
0 2,839
16,523
0
160
123,207 6,420 42,208

แปลง
รวม
หญ้า
25,615 289,935
11,915
99,253
0
87,836
170 281,445
0 106,743
0
59,587
0 352,264
0
53,246
0 107,717
37,700 1,438,026

พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญอันดับ 1 ของจังหวัดตาก มีพ้นื ที่
เพาะปลูกมากเป็ นอันดับสามของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์
สามารถปลูกได้ทุกอําเภอ ปลูกมากที่อาํ เภอพบพระ และอําเภอแม่สอด
ข้าว จังหวัดตากมีพ้ืนที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเพาะปลูกข้าว แต่เดิมเกษตรกรจะปลูก
ข้าวเพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน ในปัจจุบนั ได้หนั มาปลูกเพื่อการจําหน่ายเนื่องจากราคาข้าว
สู งขึ้น
ถัว่ เขียวผิวมัน พื้นที่เพาะปลูกที่สาํ คัญได้แก่ อําเภอแม่สอด อําเภอพบพระ และอําเภอ
แม่ระมาด
ถัว่ เหลือง เป็ นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลส่ งเสริ มการปลูกเพื่อลดการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ พื้นที่เพาะปลูกที่สาํ คัญได้แก่ อําเภอแม่ระมาด อําเภอแม่สอด อําเภอบ้านตาก อําเภอ
เมือง และอําเภอสามเงา
พืชผัก เป็ นพืชที่ทาํ รายได้ให้กบั จังหวัดตากในแต่ละปี เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะใน
เขตอําเภอพบพระ ซึ่งเป็ นบริ เวณที่สูง อากาศหนาวเย็น ตลอดจนเป็ นแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ตลอด
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ปี ทําให้อาํ เภอพบพระเป็ นแหล่งที่ปลูกผักที่สาํ คัญที่สุดในจังหวัดตาก ได้แก่ ผักกาดขาวปลี (ลุย้ )
มันสําปะหลังโรงงาน มันฝรั่ง พริ กขี้หนู สําหรับราคาจะขึ้นอยูก่ บั ฤดูการผลิต และปริ มาณผลผลิตที่
มีอยูใ่ นตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดสี่ มุมเมือง และตลาดไท ซึ่งเป็ นแหล่งจําหน่าย
แห่ งใหม่
ตารางที่ 3 การผลิตสิ นค้าเกษตรที่สาํ คัญของจังหวัดตาก ปี การเพาะปลูก 2552

ชนิด
พืชไร่
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- มันสําปะหลังโรงงาน
- ถัว่ เขียวผิวมัน
- ถัว่ เหลือง
- มันฝรั่ง
- อ้อยโรงงาน
- อื่นๆ
ข้าว
- ข้าวเจ้านาปี
- ข้าวเจ้านาปรัง
- ข้าวเจ้าไร่
พืชผัก
- พริ กขี้หนูเม็ดเล็ก
- ข้าวโพดหวาน
- ผักกาดขาวปลี
- กระเทียม
- อื่นๆ

ผลผลิต
พื้นที่
ผลผลิตเฉลี่ย
เพาะปลูก
ผลผลิตเฉลี่ย
ปริ มาณ
(กิโลกรัม / ไร่ )
(ไร่ )
(ก.ก./ไร่ )
ผลผลิต (ตัน)
42,429
221,488.84
14,831
120
84
700
10,000
6,000
22,000
3,666.67
3,000
120
18
150
7,237
137,503
19,000
14,598
61,883.84
14,560
12,139.25
11,800
17,381
9,061.70
521.36
2,760
11,835
3,077.55
260.04
24,594
3,436
38,254.30
600
119.80
119,800
400
300
100
333.33
3,136
3,136
11,872.50
3,785.87
2,530
17,928
26,162
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ชนิด
ไม้ผล
- ลําไย
- กล้วยไข่
- ส้มเขียวหวาน
- มะม่วง
- อื่นๆ
ไม้ดอกไม้ประดับ
- กุหลาบ
- ดาวเรื อง

ผลผลิต
พื้นที่
ผลผลิตเฉลี่ย
เพาะปลูก
ผลผลิตเฉลี่ย
ปริ มาณ
(กิโลกรัม / ไร่ )
(ไร่ )
(ก.ก./ไร่ )
ผลผลิต (ตัน)
12,897
17,851.34
1,036.28
1,036,280
12,897
16,815.06
3,500
2,395
2,155.50
900
3,500
2,395
2,155.50
900
-

ปศุสตั ว์
การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดตากส่ วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งานและเพื่อบริ โภคภายในจังหวัด
การเลี้ยงในเชิงพาณิ ชย์ยงั น้อย ไม่แพร่ หลายนัก สัตว์เลี้ยงที่ใช้ในการบริ โภคเป็ นส่ วนใหญ่บางส่ วน
ต้องนําเข้าจากจังหวัดใกล้เคียง สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ ไก่ โคเนื้อ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
เอื้ออํานวย
ประมง
การประมงจังหวัดตาก เป็ นการประมงนํ้าจืดตามแหล่งนํ้าธรรมชาติ เช่น แม่น้ าํ ปิ ง
แม่น้ าํ วัง และอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล รวมทั้งแหล่งนํ้าที่สร้างขึ้นเอง
ด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก มีโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด 567 แห่ง ดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวน โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อําเภอ

จํานวน
142
31
10
318
15
6
17
5
23
567

เมืองตาก
บ้านตาก
สามงา
แม่สอด
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
พบพระ
อุม้ ผาง
วังเจ้า
รวม

อย่างต่อเนื่อง

1,493.03

หมายเหตุ
จ้างแรงงานรวม
49,553 คน
เงินลงทุนรวม
11,755 ล้านบาท

ด้านการท่องเที่ยว
โดยภาพรวมจังหวัดตากมีจาํ นวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

1,622.69

1,746.74

2,025.76

2,042.80

2,159.96
จํานวนนักท่องเที�ยว (คน)
รายได้จากการท่องเที�ยว (ล้านบาท)

ป� 2545

ป� 2546

ป� 2547

ป� 2548

ป� 2549

ป� 2550

ภาพที่ 4 แสดงจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ปี 2545-2550
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ด้านสาธารณสุ ข
มีโรงพยาบาลของรัฐ,เอกชน 10 แห่ง คิดเป็ นอัตราส่ วนแห่งต่อประชากร 524,897
คน มีร้านขายยา 53 แห่ ง มีแพทย์ 123 คน และพยาบาล 877 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนแพทย์ต่อ
ประชากร 4,066 คน และคิดเป็ นอัตราส่ วนพยาบาลต่อประชากร 683 คน และมีบุคลากรที่ให้บริ การ
ด้านสาธารณสุ ข 2,364 คน ปี 2551 จังหวัดตากมีจาํ นวนสถานพยาบาลปัจจุบนั ที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนทั้งสิ้ น 14 แห่ ง มีจาํ นวนเตียง 952 เตียง ในจํานวนนี้มีสถานพยาบาลที่สงั กัดกระทรวง
สาธารณสุ ข 8 แห่ ง จํานวน 862 เตียง สังกัดกระทรวงอื่น1 แห่ง จํานวน 30 เตียง และเป็ นสถาน
พยาบาลของเอกชน จํานวน 1 แห่ ง จํานวน 60 เตียง มีแพทย์ 123 คน อัตราส่ วนต่อประชากร 4,066
คนพยาบาลวิชาชีพ 877 คน อัตราส่ วนต่อประชากร 683 คน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุ ข 2,364 คน
อัตราส่ วนต่อประชากร 222 คน รวม 3,364 คน อัตราส่ วนต่อประชากร 4,911 คน
ด้านศาสนา
ในปี 2550 จังหวัดตาก มีพระ 1,213 รู ป สามเณร 575 รู ป พุทธศาสนิกชน 428,300
คน (ร้อยละ 86.5%) จํานวนวัด 197 แห่ ง ที่พกั สงฆ์ 259 แห่ง วัดพัฒนาตัวอย่าง 19 วัด อุทยาน
การศึกษา 9 วัด อิสลามมิกชน 30,580 คน (ร้อยละ 6.20%) จํานวนมัสยิด 4 แห่ ง คริ สต์ศานิกชน
31,546 คน (ร้อยละ 6.40%) จํานวนโบสถ์ 26 แห่ง และอื่นๆ (ฮินดู/พรหมณ์/ซิกข์) 4,756 คน (ร้อย
ละ 1%) ส่ วนในด้านวัฒนธรรม/แหล่งการเรี ยนรู ้ มีหอ้ งสมุดประชาชน 9 แห่ ง สภาวัฒนธรรม
ประจําจังหวัด 1 แห่ ง ศูนย์วฒั นธรรมจังหวัด 1 แห่ ง สภาวัฒนธรรมตําบล 54 แห่ง สภาวัฒนธรรม
อําเภอ 9 แห่ ง ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 4 แห่ง จํานวนชนกลุ่มน้อยใน
จังหวัดตาก ประกอบด้วย แม้ว 32,311 คน เย้า 632 คน มูเซอ 2,813 คน อีกอ้ 1,002 คน ลีซอ 2,047
คน กะเหรี่ ยง 110,682 คน และคนไทยบนพื้นที่สูง 13,290 คน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
จังหวัดตาก มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองที่สาํ คัญ
ที่นิยมปฏิบตั ิ สื บทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั แยกเป็ นรายอําเภอ ดังนี้
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ที่
อําเภอ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทส่ี ํ าคัญของแต่ ละอําเภอ
1 อําเภอเมืองตาก ประเพณี ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง, ประเพณี งานตากสิ น
มหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัดตาก ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณี แห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนํ้าฝน ประเพณี
ตานก๋ วยสลาก ประเพณี กินวอ ประเพณี ปีใหม่มง้ /มูเซอ/ลีซอ
2 อําเภอบ้านตาก ประเพณี ข้ ึนธาตุเดือน 9 ประเพณี กินฮ้าว ประเพณี ลอยกระทงและแข่งเรื อ
พายพื้นบ้าน ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี แห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบ
นํ้าฝน ประเพณี ตานก๋ วยสลาก
3 อําเภอสามเงา ประเพณี ข้ ึนธาตุเดือน 5, ประเพณี ข้ ึนธาตุแก่งสร้อย, ประเพณี ลอยกระทง
ประเพณี เพ็งเดือนยีจ่ ี่ขา้ วหลาม ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี แข่งบั้งไฟ
(บ้านสองแคว บ้านแม่ระวาน ตําบลยกกระบัตร) ประเพณี แห่ เทียนพรรษา
และถวายผ้าอาบนํ้าฝน ประเพณี ตานก๋ วยสลาก
4 อําเภอวังเจ้า
ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี แห่ เทียนพรรษาและ ถวาย
ผ้าอาบนํ้าฝน ประเพณี บุญบั้งไฟ ประเพณี ปีใหม่มง้
5 อําเภอแม่สอด ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี สงกรานต์แม่สอด – เมียวดี ประเพณี งาน
บวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ ประเพณี แล้อุป๊ะตะก่า (ตักบาตรถวายข้าวพระพุทธ)
ประเพณี แห่ เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนํ้าฝน ประเพณี ตานก๋ วยสลาก
ประเพณี ข้ ึนธาตุดอยดินจี่ ประเพณี ข้ ึนธาตุผาแดง ประเพณี ถือศีลอดวันเมาลิด
ประเพณี ปอยส่ างลอง (บวชลูกแก้ว) ประเพณี ปีใหม่มง้
6 อําเภอแม่ระมาด ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี ตานก๋ วยสลาก ประเพณี แห่
เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนํ้าฝน ประเพณี สืบชะตา ประเพณี ปีใหม่
กะเหรี่ ยง ประเพณี ข้ ึนธาตุ
7 อําเภอพบพระ ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี แห่ เทียนพรรษาและถวายผ้า
อาบนํ้าฝน ประเพณี เพ็งเดือนยีจ่ ี่ขา้ วหลาม
ประเพณี ตานก๋ วยสลาก
ประเพณี ปีใหม่มง้
8 อําเภอท่าสองยาง ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี แห่ เทียนพรรษาและถวาย
ผ้าอาบนํ้าฝน ประเพณี สรงนํ้าพระธาตุหว้ ยลึก ประเพณี ปีใหม่กะเหรี่ ยง
ประเพณี เที่ยวถํ้าแม่อุสุ
9 อําเภออุม้ ผาง ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี แห่ เทียนพรรษาและถวาย
ผ้าอาบนํ้าฝน ประเพณี แผ่นดินดอยลอยฟ้ า ประเพณี ผกู ข้อมือถือศีลลาขุ
ประเพณี ปีใหม่กะเหรี่ ยง
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ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรดิน ส่ วนใหญ่เป็ นดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินอยูใ่ น
ระดับปานกลางถึงตํ่า มีการใช้สารเคมี หรื อสารอันตราย ส่ งผลกระทบให้มีการปนเปื้ อนของดิน ดิน
ส่ วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก พื้นที่ที่เป็ นเนินสูงหรื อภูเขาที่มีความลาดชัน
มาก เมื่อเกิดฝนตกหนักมากมีความเสี่ ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม
แหล่งนํ้า จังหวัดตากมีแม่น้ าํ ที่สาํ คัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าํ ปิ ง มีความสําคัญต่อ การ
เพาะปลูก และแม่น้ าํ เมย ประชากรส่ วนใหญ่ใช้น้ าํ จากลําห้วยที่พาดผ่านพื้นที่ของหมู่บา้ นหรื อ ใกล้
เคียง และในบางพื้นที่มีการกักเก็บนํ้าโดยการสร้างฝายเพื่อใช้การอุปโภค สําหรับหมู่บา้ น ที่มี
ปั ญหาเรื่ องนํ้าใช้มีท้ งั หมด 12 หมูบา้ น จําแนกเป็ นอําเภอเมือง 6 หมู่บา้ น อําเภอบ้านตาก 1 หมู่บา้ น
อําเภอแม่สอด 2 หมู่บา้ น อําเภอแม่ระมาด 2 หมู่บา้ น อําเภอพบพระ 1 หมู่บา้ น
ป่ าไม้ ในปี 2528 จังหวัดตากมีเนื้อที่ป่าไม้ 7,839,375 ไร่ หรื อประมาณร้อยละ 76.45
ของเนื้อที่ท้ งั หมดของจังหวัด เนื้อที่ป่าถูกทําลายเรื่ อยๆ จนเหลือ 7,760.325 ไร่ ในปี 2543 หรื อ
ประมาณร้อยละ 75.68 และในปี 2550 มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่ า หรื อ 7,567,768 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
73.80 ของเนื้อที่จงั หวัด แนวโน้มของทรัพยากรป่ าไม้จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
แร่ ธาตุ จังหวัดตากมีแหล่งแร่ ที่สาํ คัญได้แก่หินแกรนิต สังกะสี ทรัพยากรแร่ ยงั มีอยู่
มากโดยเฉพาะหิ นแกรนิต
อากาศ ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากเป็ นแบบฝนตกชุกสลับกับแห้งแล้ง
ในเขตร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ที่สถานีตรวจวัดอากาศอําเภอแม่สอด มีค่าเท่ากับ 25.4 องศา
เซสเซียส อุณภูมิต่าํ สุ ด ในเดือนธันวาคม มีค่า 21.7 องศาเซสเซียส อุณหภูมิสูงสุ ดในเดือนเมษายน
มีค่า 36.3 องศาเซสเซียส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 1,395.3 มิลลิกรัม โดยเดือนสิ งหาคม
เป็ นเดือนที่มีปริ มาณนํ้าฝนสู งสุ ด
แหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พ้ืนที่
หลายแหล่ง เช่น อุทยานแห่งชาติตากสิ นมหาราช อุทยานแห่งชาติลานสาง นํ้าตกทีลอซู ซึ่งเป็ น
นํ้าตกที่สวยงามในอันดับ 1 ใน 6 ของโลก วนอุทยานไม้กลายเป็ นหิ น ซึ่งมีความยาว 72.22 เมตร
เป็ นต้น
2. บริบทขององค์ การบริหารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อ อบต. เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จดั ตั้งตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2546 โดยให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีฐานะเป็ นราชการส่ วนท้องถิ่นและเป็ นนิติบุคคล แบ่งเป็ น
0

0
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3 ขนาด ได้แก่ อบต.ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยใช้เกณฑ์รายได้ที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลจัดเก็บเอง โครงสร้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจะประกอบด้วยนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและฝ่ ายนิติบญั ญัติ ได้แก่ สมาชิก
สภา อบต. (ส.อบต.) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นกัน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 53 แห่งใน 9 อําเภอ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดกลาง จํานวน 38 แห่ ง และเป็ นองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลขนาดเล็ก จํานวน 15 แห่ ง แยกเป็ นรายอําเภอดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก
อําเภอ
เมืองตาก
บ้านตาก
สามเงา
แม่สอด
พบพระ
แม่ระมาด
วังเจ้า
ท่าสองยาง
อุม้ ผาง
รวม

อบต.ขนาดกลาง (แห่ง)
7
5
4
6
4
4
3
5
0
38

อบต.ขนาดเล็ก (แห่ง)
2
1
2
3
1
2
0
1
3
15

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ส่ วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
มาตรา 66 องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีอาํ นาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีหน้าที่ตอ้ งทําใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล ดังต่อไปนี้
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(1)
จัดให้มีและบํารุ งรักษาทางนํ้าและทางบก
(2)
รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด
มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
(3)
ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4)
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5)
ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6)
ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ
(7)
คุม้ ครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(8)
บํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(9)
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อ
บุคลากรให้ตามความจําเป็ นและสมควร
[อนุ (8) (9) ของมาตรา 67 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552]
มาตรา 68 ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย องค์การบริ หารส่ วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ าํ เพื่อการอุปโภค บริ โภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบํารุ งรักษาทางระบายนํ้า
(4) ให้มีและบํารุ งสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่ งเสริ มให้มีอุสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
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[อนุ (12) (13) ของมาตรา 68 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552]
มาตรา 69 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และ
มาตรา 68 นั้น ไม่เป็ นการตัดอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรื อองค์การ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐในอันที่จะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบล แต่ตอ้ งแจ้งให้องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณี น้ ีหากองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ นํา
ความเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย
มาตรา 69/1 การปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลต้อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คาํ นึงถึง
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กระทรวง มหาดไทยกําหนด
[มาตรา 69/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556]
มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของทางราชการในตําบล เว้นแต่ขอ้ มูลหรื อข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็ นความลับเกี่ยวกับการ
รักษาความมัน่ คงแห่ งชาติ
มาตรา 71 องค์การบริ หารส่ วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เพื่อใช้บงั คับในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบตั ิการให้
เป็ นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลออกข้อบัญญัติหรื อให้มีอาํ นาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้ จะกําหนดค่าธรรมเนียม
ที่จะเรี ยกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝ้ ่ าฝื นด้วยก็ได้ แต่มิให้กาํ หนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้น
แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
ร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะเสนอได้กแ็ ต่นายกองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล หรื อสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อราษฎรในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
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เมื่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลและนายอําเภอให้ความเห็นชอบร่ างข้อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลลงชื่อและประกาศ
เป็ นข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลต่อไป
ในกรณี ที่นายอําเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่ างข้อบัญญัติองค์กรบริ หารส่ วนตําบลใด
ให้ส่งคืนสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่นายอําเภอได้รับร่ างข้อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลพิจารณาทบทวนร่ าง
ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลนั้นใหม่ หากนายอําเภอไม่ส่งร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลคืนสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่นายอําเภอได้รับร่ าง
ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลดังกล่าวให้ถือว่านายอําเภอเห็นชอบกับร่ างข้อบัญญัติองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนั้น
เมื่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลพิจารณาทบทวนร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลตามวรรคสี่ แล้ว มีมติยนื ยันตามร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลเดิมด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยูใ่ ห้
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลลงชื่อและประกาศเป็ นข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้ โดย
ไม่ตอ้ งของความเห็นชอบจากนายอําเภอแต่ถา้ สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลไม่ยนื ยันภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรื อยืนยัน
ด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลนั้นเป็ นอันตกไป
[มาตรา 71 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2556]
มาตรา 72 การบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบล
อาจขอให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ไปดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิกิจการขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเป็ นการชัว่ คราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
อนุญาตได้ตามความจําเป็ น และในกรณี ที่เป็ นข้าราชการซึ่งไม่อยูใ่ นอํานาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ให้กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
[มาตรา 72 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2556]
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มาตรา 73 องค์การบริ หารส่ วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หรื อร่ วมกับสภาตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด หรื อหน่วยการ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่ วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภา
ตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบลองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็ นกิจการที่จาํ เป็ นต้องทําและเป็ นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ของตน(กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น, 2553, หน้า 188-191)

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในส่ วนนี้ผวู ้ ิจยั จะนําเสนอ เพื่อทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน
พัฒนาตําบล การปฏิบตั ิงานตามแผน ตลอดจนประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตาม
แผนพัฒนา เพื่อนําไปสู่การพัฒนาแนวคิดการวิจยั ดังต่อไปนี้
ธงชัย ฉัตรบูรณะพานิช (สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2543, หน้า 79) ผล
การศึกษาพบว่า การวางแผนพัฒนาประจําปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ไม่มีระบบข้อมูลที่ดี
และเป็ นระบบที่ใช้ในการตัดสิ นใจและประสบการณ์ในการวางแผน การวางแผนมิได้ดาํ เนินการ
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบที่กาํ หนด รวมทั้งประชาชน
มิได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผน ทั้งขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บา้ นและการทําประชา
พิจารณ์แผนพัฒนาตําบล นอกจากนี้ยงั พบว่ามีปัญหาอื่นๆ เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลไม่ให้
ความสําคัญเรื่ องแผน งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดทําโครงการ / กิจกรรม ข้อจํากัดในเรื่ อง
ระยะเวลาในการจัดทําแผนและปั ญหาการประสานแผนในระดับต่างๆ
ธีรวรรณ เทพรักษ์ (2544
, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสงขลา พบว่าการปฏิบตั ิตามแผนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ปั ญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ชั้นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลและระดับการศึกษาต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค
ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ส่ วนเพศ อายุ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างกัน มีปัญหาอุปสรรคในกระบวนการวางแผน
พัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สําหรับปัญหา
ในกระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ได้แก่ ปัญหางบประมาณ ปัญหาบุคลากร
ปัญหาการบริ หาร ปั ญหาขาดแคลนเครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
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ประหยัด หงส์ทองคํา (
2524, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สมรรถนะขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่ วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น : บทบาทของเทศบาล และสุ ขาภิบาล
พบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งสองรู ปแบบคือ เทศบาลและสุ ขาภิบาล ยังไม่มีศกั ยภาพใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปั จจัยที่สาํ คัญสื บเนื่องมาจากปัญหาด้านการคลัง บุคลากร และการ
บริ หารงาน
อลงกรณ์ ปราบไพรี (
2545, บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดทําแผนพัฒนา
อําเภอ 5 ปี (พ.ศ.2545 – 2549) โดยกระบวนการประชาคม : กรณี ศึกษาอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า แผนพัฒนาอําเภอที่จดั ทําโดยกระบวนการประชาคม เป็ นแผนที่สะท้อนปัญหา
และความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าแผนพัฒนาอําเภอ
รู ปแบบเดิมที่จดั ทําโดยภาครัฐ โดยมีเหตุผลดังนี้
1.
สมาชิกประชาคมอําเภอส่ วนใหญ่เห็นว่า ประชาคมคือองค์กรที่เป็ นเสมือน
ตัวแทนของประชาชนส่ วนใหญ่ในชุมชน จึงสามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่ วนใหญ่
โดยไม่ละเลยต่อเสี ยงส่ วนน้อยของชุมชน อีกทั้งเป็ นการดําเนินงานโดยยึดถือหลักผลประโยชน์
ส่ วนรวมมากกว่าพวกพ้อง สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตย
2.
แผนพัฒนาอําเภอโดยกระบวนการประชาคม เป็ นแผนที่สะท้อนความต้องการ
ของประชาชน จึงสามารถแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้ดีกว่าแผนพัฒนาอําเภอที่จดั ทําโดยส่ วนราชการ
3.
ประชาคมสามารถผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการ
เสนอแผนงาน / โครงการของชุมชนต่อส่ วนราชการ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาทิ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาลตําบล
ปรี ชา สันรัมย์ (
2541, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล พบว่าคณะกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตําบลขาดศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการจึง
ใช้กิจกรรมแทรกแซง คือ การฝึ กอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจในด้านโครงสร้างและบทบาทอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในด้านการวางแผนและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การฝึ ก
ปฏิบตั ิการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ผลการดําเนินการแทรกแซงปรากฏว่า คณะกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีความรู ้ ความเข้าใจในด้านของการวางแผน จัดทําแผนพัฒนาตําบลได้
อย่างถูกต้องตามหลักการวางแผนและแผนพัฒนาตําบล ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมตั ิจากสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
วัชริ นทร์ สายสาระ (
2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการดําเนินงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในเขตจังหวัดเลย พบว่า สภาพการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา ประชาชนยังไม่ได้
0
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เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา จัดลําดับความสําคัญของปัญหา การกําหนดแนว
ทางการแก้ไขปั ญหา ส่ วนการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนามีปัญหามากที่สุดเกี่ยวกับการ
ประชุมชาวบ้านแต่ละหมู่บา้ นเพื่อค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การกําหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง คุณภาพของข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผน ความรู ้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนต่อการปกครองส่ วนท้องถิ่นและความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชัยยุทธ รัตนปทุมวรรณ (
2544, หน้า 77-78) ได้ทาํ การศึกษาในเรื่ องการพัฒนาการมีส่วน
ร่ วมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นการจัดฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการการจัดเวทีประชาคมและการนิเทศติดตามผล เป็ นกระบวนการที่พฒั นาความรู ้ การมีส่วน
ร่ วมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้ดีข้ ึนและให้ปัญหาของ
ประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้ดีข้ ึนและทําให้ปัญหาของประชาคม
ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลลดน้อยลง และพบว่าความรู ้การมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล แบบมีส่วนร่ วมดีข้ ึนกว่าก่อนดําเนิน
กิจกรรมแทรกแซง สมเกียรติ พื้นแสน (
2539, บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื่ อง การศึกษากระบวนการวางแผนของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรี ยนม่วงลาด
วิทยาการ ด้านการปฏิบตั ิ ปั ญหาการปฏิบตั ิและวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิตามกระบวนการ
วางแผนใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรี ยมการวางแผน ขั้นจัดทําแผน ขั้นปฏิบตั ิตามแผนและขั้นติดตาม
ประเมินผล ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์ในโรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ผลการศึกษาพบว่า ขั้นเตรี ยมการวางแผน โรงเรี ยนมีการจัดองค์กรที่ชดั เจนสํารวจสภาพปัจจุบนั
ปัญหาและความต้องการของโรงเรี ยน ตลอดทั้งการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา ขั้นจัดทําแผน โรงเรี ยน
ได้มอบให้บุคลากรทุกฝ่ าย หมวดวิชา งาน เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้ าหมาย
มาตรการและโครงการ โดยใช้ขอ้ มูลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหานโยบายโรงเรี ยน และผล
การปฏิบตั ิงานในรอบปี ที่ผา่ นมา แล้วดําเนินการเขียนงานโครงการเสนอคระกรรมการอํานวยการ
วางแผน พิจารณาความเหมาะสม เสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและจัดทําเป็ นรู ปเล่มเอกสาร ขั้นปฏิบตั ิ
ตามแผน โรงเรี ยนได้จดั ทําปฏิทินปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี เพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบงาน /
โครงการได้ทราบและขออนุญาตใช้เงินตามแผน โดยมีการควบคุมการใช้เงินให้เป็ นไปตามแผน
สามารถตรวจสอบได้ โรงเรี ยนจะมีการกํากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผน เพื่อทราบ
ความก้าวหน้า ปั ญหาอุปสรรคและให้ความช่วยเหลือ ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรี ยนแต่งตั้ง
กรรมการประเมินผล 2 ระดับคือ ระดับโรงเรี ยนและระดับปฏิบตั ิ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
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ปัญหาอุปสรรค ผลสําเร็ จของงาน / โครงการ โดยทําการประเมินผลเป็ น 2 ระยะคือ ระหว่าง
ดําเนินการและระยะหลังสิ้ นสุ ดโครงการ ทําการรวบรวมผลการประเมินมาสรุ ปจําแนกตามฝ่ าย
จัดทําเอกสารรู ปเล่มเพื่อเผยแพร่ จากการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จในการจัด
การศึกษา ส่ วนหนึ่งเกิดจากการวางแผนบริ หารโรงเรี ยนที่ดี มีการเตรี ยมการวางแผนตามสภาพ
ปัจจุบนั ปั ญหาและความต้องการของโรงเรี ยนสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ มีการจัดทํา
แผนที่สอดคล้องกับงบประมาณ บุคลากรและสภาพโรงเรี ยน มีการปฏิบตั ิตามแผนอย่างจริ งจังและ
มีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง และเป็ นข้อมูลในการวางแผนบริ หารโรงเรี ยนต่อไป
สิ บตํารวจโทธวัชพงษ์ แสนอินทร์อาํ นาจ (2545, บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิผลของ
กระบวนการวางแผนพัฒนาตําบล กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตจังหวัดเลย จากการ
ศึกษาวิจยั พบว่า สภาพประสิ ทธิผลของกระบวนการวางแผนพัฒนาตําบลของ อบต.ส่ วนใหญ่อยู่
ระดับปานกลาง สภาพปั จจัยที่เกี่ยวข้องในด้านความรู ้ ความสามารถและความศรัทธาต่อประชาชน
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยในด้านการจัดองค์กรมีการจัดครบทุกแห่ ง ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรจากปั จจัยต่างๆ พบว่าปัจจัยในด้านความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนพัฒนา
ความสามารถในกระบวนการวางแผนพัฒนา และความศรัทธาต่อประชาชนในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาของกรรมการบริ หาร อบต.ไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลของกระบวนการ
วางแผนพัฒนาตําบล

กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอากรอบแนวคิด
เรื่ องกระบวนวางแผนพัฒนา (กองราชการส่ วนตําบล กรมการปกครอง, 2540, หน้า 1-2)
ซึ่งประกอบด้วยขั้นวางแผน ขั้นปฏิบตั ิตามแผน ขั้นติดตามความก้าวหน้า ขั้นประเมินผล มาเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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สภาพการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้ องถิน่
1. การวางแผน
2. การปฏิบตั ิตามแผน
3. การติดตามความก้าวหน้า
4. การประเมินผล
ปัญหาการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้ องถิน่
1. การวางแผน
2. การปฏิบตั ิตามแผน
3. การติดตามความก้าวหน้า
4. การประเมินผล

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้ องถิน่
1. การวางแผน
2. การปฏิบตั ิตามแผน
3. การติดตามความก้าวหน้า
4. การประเมินผล

ภาพที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

