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การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

STRATEGIC ADMINISTRATION OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION, MUANG DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE.
ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์ วัชรินทร์ สุทธิศัย
Natthapra Chaiyasinkhunanon, Watcharin Sutthisai
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2)เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยจาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่สังกัด 3)เพื่อศึกษาข้อ เสนอแนะ และแนวทางในการบริหารงานเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการ
วิจัย บุคลากรที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จานวน
943 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 281 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากั บ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ t – test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F –
test ( One - way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับ
มาก จานวน 1 ด้านได้แก่ด้านด้านการควบคุมและการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2
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ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และอยู่ระดับน้อยจานวน 1
คือด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่มีเพศ และตาแหน่ง แตกต่างกัน พบว่า บุคลกรที่มี เพศ ตาแหน่ง ที่
แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านมีทัศนคติต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากร
ที่มีสังกัดองค์การบริการส่วนตาบลแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านมีทัศนคติต่อการบริหารงาน
เชิงกลยุ ทธ์ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานควรมีการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์หน่วยงาน ให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา การวางแผนงานในแต่ละส่วนของ
องค์การต้องอาศัยหลักมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และสามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่
คาสาคัญ : การบริหารงาน,กลยุทธ์,องค์การบริหารส่วนตาบล
ABSTRACT
This research aimed to study strategic administration, to compare strategic
administration with different gender, position and sub-district Administration
Organization of the personnel as well as to propose the recommendations for
strategic administration of Sub-district Administration Organization, Muang District,
Chaiyaphum Province.
Research Methodology was quantitative research. A sample of 281 people
were selected by systematic sampling form the population of 943 people of Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Chaiyaphum Province. The
research instrument was a rating scale questionnaire with the reliability coefficient
of 0.95. The statistics used for the data analysis were frequency, percentage, mean
and standard deviation. The hypothesis was tested by t-test (Independent samples).
One-way ANOVA (or F-test) and multiple comparison test by Scheffe's method. The
statistical significance was at .05 level.
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The results were as follows.
1. Strategic administration of Sub-district Sub-district Administrative
Organization in Muang District, Chaiyaphum Province was at the moderate level.
When each aspect was classified, it was found that the strategic administration that
was at the high level in the control and evaluation. There were two aspects that
were at the medium level; strategic planning and implementation of the strategy.
While, strategic analysis was at the low level.
2. The results of the comparison of strategic administration by different
gender, position and Sub-district Administrative Organization of the personnel
revealed that the personnel with different gender and position did not have
statistically significant difference in overall attitude and in each aspect of strategic
administration of Sub-district Administrative Organization, Muang District,
Chaiyaphum, at .05 level. But the personnel with different organization had
statistically significant difference in overall attitude and in each aspect of strategic
administration of Sub-district Administration Organization, Muang District,
Chaiyaphum Province, at .05 level.
3. The recommendations on strategic administration with different
gender, position and Sub-district Administrative Organization were that the
organization should set clear and up-to-date visions and missions. Also, the
participation of all levels of personnel must be required for planning each part of
the organization and it should meet the needs and solve most people’s problems.
Keywords: administration organization , strategic, the sub-district administrative
organization

1. บทนา

โลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นโลกาภิวัตน์เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลักดัน
ให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นิยมเศรษฐกิจแบบเสรี และเกิดกระแสประชาธิปไตยอย่างรุนแรง
ปรากฏการณ์เช่นนี้ทาให้หลายประเทศต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อคงสภาพการพัฒนาประเทศของตน ดังนั้นระบบราชการหรือ
เอกชน แทบทุกหน่ ว ยงานทุกภาคส่ ว นของทุกประเทศซึ่งถือว่าเป็ น กลไกที่ส าคัญในการพัฒ นา
ขับเคลื่อนประเทศ จึงมิอาจมองข้ามกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และจาเป็นต้องมีการ
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ปรั บ ตั ว เนื่ อ งจากระบบราชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย่ อ มน าประเทศไปสู่ ก ารพั ฒ นา ( Voradej
Chandarasorn,1991) ดังนั้นรัฐบาลหลายๆประเทศ จึงต้องมีนโยบายการเชื่อมโลกด้วยระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทั่วถึงระหว่างหน่วยงานของรัฐให้ง่ายต่อการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ของการจัดบริการภาค รัฐต่างๆ จึงทาให้กลายเป็น ระบบบริหาร
ภาครัฐที่ไร้กระดาษ (paperless office) ทาให้การบริการสาธารณะและบริหารจัดการภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Amporn Tamronglak,2010)
เมื่ อ องค์ ก รภาครั ฐ เองถู ก ห้ อ มล้ อ มด้ ว ย ความท้ า ทายที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ขององค์ ก รคื อ
การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญกับโลกยุคใหม่ที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
องค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านลูกค้า เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร กระทั่งการ
เปลี่ ยนแปลงเกี่ย วกับ ระบบการเงินการคลังของประเทศ ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ย่อมจะมีผลกระทบต่อ
องค์การในทางดีและไม่ดี ดังนั้นเป็นหน้าที่ขององค์การและสมาชิกในองค์การว่าจะสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่ านี้ได้อย่างไร องค์การบริหารส่ วนตาบลเป็นหน่ว ยงาน
ภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด จะมีแนวทางการบริหารงานอย่างไรให้สามารถก้าวทันตาม
ความเปลี่ ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มากระทบเมื่อองค์การถูกกระทบด้ว ยกระแสของการ
เปลี่ ย นแปลง และด้วยอานาจหน้ าที่ อัน ตามส าคัญที่ถูกกาหนดในรูปของกฎหมายของประเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานครฯ เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลที่บริหารองค์การตามหลักการกระจาย
อานาจจะมีวิธีทางการบริหารจัดการการ ใช้เทคนิ คกลยุทธ์ ใหม่ๆแบบใดที่จะสามารถรับมือกับ
กระแสโลก พร้ อ มกั บ พั ฒ นาองค์ ก ารและท้ อ งถิ่ น ของตนให้ ทั ด เที ย มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ และ
ประชาคมโลกได้ แต่ทั้งนี้ต้องให้มีความสอดคล้องพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีบทบาทสาคัญต่อการให้บริการ และดูแลประชาชนในทุกๆด้านไม่ว่ าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและคุ ณ ภาพที่ ชี วิ ต ที่ ดี หากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี เ ทคนิ ค กลยุ ท ธ์ ก าร
บริ ห ารงานที่ ดี เพื่ อ การแข่ ง ขั น การด าเนิ น งาน และการบริ ก ารสาธารณะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อให้องค์การมีการดาเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้อุปสรรค และโอกาสภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก ทรัพยากร และความสามารถภายในองค์การ กลยุทธ์จะให้ความเข้าใจ
พื้นฐานว่าองค์การจะแข่งขันอย่างไร ตัวกาหนดกลยุทธ์ขององค์การมีอยู่ 3 อย่าง คือ สภาพแวดล้อม
ภายนอก สภาพแวดล้ อ มภายใน และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ คื อ
กระบวนการของการกาหนดทิศทางระยะยาว การกาหนดกลยุทธ์ การดาเนิ นกลยุทธ์ และการ
ประเมินกลยุทธ์ขององค์การ (Somyot Navikan,2003)
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จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ นั บ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี แ หล่ ง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นจังหวัดที่เป็นมีเส้นทางคมนาคมสัญจร เชื่อมระหว่างหลายๆ
จังหวัด ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวในข้างต้นหากองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนตาบลที่เป็นองค์การใน
ระดับท้องถิ่น ให้ ความสาคัญหาวิธีการกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพจะสามารถ
พัฒนาทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ และจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดมีการพัฒนา
ประชาชนมีรายได้ที่มากขึ้นมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดี เหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
องค์การอันเป็ นหน่ วยงานที่มีความส าคัญและเป็นหน่วยงานหลักของการขับเคลื่ อนและพัฒ นา
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาการกล
ยุทธ์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่สนใจที่ได้ทาการศึกษาค้นคว้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานเชิ งกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยจาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลที่สังกัด
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่องการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิได้ศึกษาจากรูปแบบหลักการกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 4 ขั้นตอน ได้แก่
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ปฏิบัติ การควบคุ มและประเมินผล
กลยุทธ์ (David, F. R. (1995). เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจั ย บุ คลากรที่ป ฏิบัติงานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดชัยภู มิ
จานวน 943 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 281 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t – test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว F – test ( One - way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ กาหนดนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire ตอนที่ 1 คาถามปลายปิดเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คาถามปลายปิดเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดชัย ภูมิ ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์ เพื่อการจัดการเชิงกลยุ ทธ์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินผลกลยุทธ์
ตอนที่ 3 เป็ น คาถามปลายเปิ ดเกี่ย วกับ ข้ อเสนอแนะการบริห ารงานเชิงกลยุ ทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปผลการวิจัย

4.1 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 179 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.70 เพศหญิ ง จ านวน 102 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.29
ปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 ตาแหน่งสมาชิก
สภาฯ จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14 และตาแหน่งฝ่ายบริหาร จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.56 องค์การบริหารส่วนตาบลที่ มีกลุ่มตัวอย่างการวิจัย สังกัดมากที่สุดได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาฝาย จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68 จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
2.84
4.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก
จานวน 1 ด้าน คือด้านการควบคุมและการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2 ด้าน เรียง
ลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ อยู่
ในระดับน้อยจานวน 1 ด้าน คือด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
เมื่ อจ าแนกการบริ ห ารเชิง กลยุ ท ธ์ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดชัยภูมิเป็นรายด้าน พบว่า
1) ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดชัย ภูมิ ด้านการวิเคราะห์ เชิงกลยุ ทธ์โ ดยรวมอยู่ น ะดับน้ อย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ หน่วยงานของท่านมีการกาหนดพันธกิจที่ชัดเจนเพื่อ
กาหนดทิศทางในการปฏิบัติ งานขององค์การ รองลงมาคือ ทุกคนในหน่วยงานรับรู้และมีวิสัยทัศน์
ร่วมอันจะก่อให้เกิดการทางานเป็นทีมและปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และลาดับสุดท้าย
ท่านมองว่าการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การเป็นกระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่เป็น
กระบวนการเริ่มแรกของการบริหาร
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2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ด้ า นการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ หน่วยงานของท่านมีการสรรหาและใช้ ทรัพยากร ได้แก่
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพเนื่องจากมีการวางแผนกลยุทธ์
ปัจ จัย ด้านนี้ เสมอ รองลงมาคือในการวางแผนกลยุทธ์ผู้บริห ารมีการวิเคราะห์ส ภาพแวด ล้ อม
ภายนอกขององค์การ คือปัญหา และอุปสรรค เสมอ และหน่วยงานของท่านมีการวางแผนการ
ซ่อมแซมปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยงาน การพัฒนาให้ความรู้บุคลากรการปรับปรุงการบริการ
เพื่อให้ลูกค้าและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเสมอ
3) ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวัด ชัย ภูมิ ด้า นน ากลยุ ทธ์ ไปปฏิ บัติ โ ดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง
เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ คือการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสามัคคี
และทุกฝ่ ายให้ ความร่ ว มมื อกัน เป็ น อย่ า งดี รอลงมาคื อ ในการดาเนิน งานตามแผนงาน และ
โครงการ ในหน่วยงานของท่านบรรลุผลลัพธ์อย่างมาก และคุ้มค่า ทันเวลาเพราะกลยุทธ์การปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันเวลา
4) ด้านการประเมินผล พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรกคือ อันดับแรกคือระหว่างนากลยุ ทธ์ไปปฏิบัติ จะต้องมีการควบคุม กากับดูแล
ติดตามความก้าวหน้า หากพบปัญหาหรืออุปสรรคต่ างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ตลอดจนมีการ
ประเมินผลสาเร็จของแผนกลยุทธ์เป็ นระยะๆ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ รองลงมาคือการควบคุมมี
การยืดหยุ่น และมีการปรั บปรุ งงานตามผลการประเมินเสมอเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น และในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการได้มีการกาหนดตัวชี้วัดสาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน
4.3 ข้อเสนอแนะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า
1) ด้านการวิเคราะห์ เชิงกลยุ ทธ์ เรียงล าดับ ข้อเสนอแนะจากมากไปน้ อยคือ
หน่วยงานควรมีการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์หน่วยงานให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา รงลงมาได้แก่ วิสัยทัศน์ ไม่มีความชัดเจนไม่สอดคล้องกับนโยบายที่
ได้รับในการกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และผู้บริหารเพิ่มให้ความสาคัญกับการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ก่อนการกาหนด วิสัยทัศน์และ พันธกิจของหน่วยงาน
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2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร เรียงลาดับข้อเสนอแนะจาก
มากไปน้อยคือ การวางแผนงานในแต่ละส่วนขององค์การต้องอาศัยหลักมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ รองลงมาได้แก่ การวางแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานควรเป็นแผนที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาส่วนใหญ่ และการวางแผนพัฒนาควรให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ เพื่อการเตรียมความ
พร้อมและการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
3) ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการบริหารอย่างต่อเนื่องทาให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีความต่อเนื่อง
4) ด้านการประเมินผลกลยุทธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
ต่างยังไม่มีเครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน

5. อภิปรายผล การวิจัย

ผลจากการศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบว่า ระดับการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ในการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลนั้ น แม้ว่าปัจจุบันผู้บริห ารผู้ นาขององค์กรจามีความรู้
ความสามารถมากขึ้น หลักความรู้ทางหลักวิชาการมีการเผยแพร่เทคนิคการบริหารใหม่ๆและมี
ความหลากหลายมากขึ้นก็ตาม และด้วยกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์นับว่าเป็นเทคนิคการ
บริหารแบบใหม่ที่ลักษณะบริบทขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารใหม่ๆ รวมทั้งลักษณะโครงสร้างของระบบราชการที่ต้องยึดระเบียบอย่างเคร่งครัดในการ
ปฏิบัติงาน ทาให้การบริหารงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ปัจจัยสาคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรคือบุคลากร ที่ส่วนหนึ่งอาจยึดติดกับแนวปฏิบัติงานแบบเดิมๆ การปฏิบัติงานตาม
ตาแหน่งหน้าที่เฉพาะตาแหน่งของตน เมื่อมีการบริหารงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทาให้ไม่สามารถ
ปรับตัวกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ การบริหารงานของหน่วยงานจึงยึดแนวทางเดิมเป็นหลักทาให้การ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
Kitsada wattananugun (2015) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 1) พบว่าการพัฒนาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพการบริหารของ
องค์ ก ารอิส ระด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ขภาพ 2) เพื่อศึ กษาวิ เคราะห์ ทฤษฎีและหลั ก พุทธธรรมที่
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เกี่ยวข้องกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ
3) เพื่อนาเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ การอิสระ พบว่า การ
บริหารขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีบทบาทที่สาคัญต่ อกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน บนหลักธรรมาภิบาล
รู ป แบบการพั ฒ นาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารอิ ส ระ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ประกอบไปด้วยการทาหน้าที่บนพื้นฐานของหลักธรรมภิบาล 6 ประการ
โดยการใช้หลักธรรมปัญญา ๓ เป็นเครื่องมือ ในการบรูณาการของการทาหน้ าที่ สามารถที่จัดการ
บริหารทรัพยากรการบริห าร (4Ms) คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการและด้ าน
วัสดุอุปกรณ์ ด้วยความเป็นอิสระ โดยคานึงถึงประโยชน์ ของสังคม ประเทศชาติรวมเป็ นใหญ่ด้วย
ความซื่อสัตย์มีศักดิ์ศรีคานึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน ซึ่งการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับกรบริหารทางด้าน
ธรรมาภิ บ าลนั้ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ และมี ค วามจ าเป็ น ในการที่ จ ะน ามาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการควบคุมและการประเมินผลอยู่ในระดับมากเพียง
ด้ า นเดี ย ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการบริ ห รงานเชิ ง กลยุ ท ธ์ โ ดยรวมให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ประเมินผลอย่างมากเพราะระบบราชการนั้น ต้องใช้งบประมาณที่มีอย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุดจึงต้องมีการประเมินผลจากการดาเนินงาน และยังมีการประเมิ นผลเป็นระยะและมีการ
ติดตามอย่ างต่อ เนื่ อง ระหว่า งน ากลยุ ท ธ์ไ ปปฏิบั ติ จะต้อ งมีก ารควบคุ ม ก ากั บดู แลติด ตาม
ความก้าวหน้าหากพบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีตลอดจนมีการประเมินผล
สาเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ ทั้งนี้การควบคุมมี การยืดหยุ่นและมีการ
ปรับปรุงงานตามผลการประเมินเสมอเพื่อลดปัญหาที่พบ ระหว่างการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
เสร็จผู้บังคับบัญชาได้รับการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ถูกต้อง และมีความรวดเร็ว สะท้อนให้เห็น
ว่าการบริหรงานเชิงกลยุทธ์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึง
ด้านการวางแผนเชิงกลยุ ทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติที่อยู่ในระดับ ปานกลาง หมายถึงการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของทั้ง 2 ด้านผู้บริหารให้ความสาคัญแต่ทั้งนี้อาจไม่ประสบผลสาเร็จอย่างเต็มที่
เพราะขั้นตอนในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ มีการสรรหา ทรัพยากร ต่างๆเช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพเนื่องเพื่อรองรับกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ ขั้นตอน
ในการวางแผนกลยุทธ์ผู้บริหารมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ปัญหา และ
อุปสรรค เสมอ แต่ทั้งนี้การวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนตาม สภาพแวดล้อมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นความต้ อ งการลู ก ค้ า นโยบายหน่ ว ยงานระดั บ สู ง และแนวโน้ ม การได้ รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทาให้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในด้านนี้ไม่
มีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับมาก
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ส่วนประเด็นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่มีผลการวิจัยอยู่
ในระดับน้อยนั้นอาจมีผลมาจาการที่ ในการวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
กาหนด แผน แผนงานโครงการ มีเป้าหมายโครงการที่ไม่ชัดเจนเมื่อนาไปปฏิบัติทาให้ผู้ปฏิบัติขาด
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบั ติส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และ
หน่วยงานไม่ให้ความสาคัญกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนของ
การวิ เคราะห์ เ พื่อ วางแผนทิศ ทางขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล ทั้ง นี้ปั จจั ยส าคัญ ที่ท าให้ ก าร
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับน้อยเนื่องจาก ผู้บริหารเองไม่มีการ
วิเคราะห์ว่าปัจจุบันองค์กรอยู่ตรงไหน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาได้อย่างไร และไม่มีการวางแผนงานในอนาคตที่เป็นการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒ นาองค์การบริ หารส่ วนตาบลในระยะยาว ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ Rangsan Prasertsri
(2006 ) การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ (StrategiesManagement) เป็ น ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ในการ
กาหนดการปฏิบัติการ การประเมินผล และการตั ดสินใจตามหน้าที่นั้นมีความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก เพราะจะช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการกาหนดกลยุทธ์ที่จะต้องค้นหาสิ่ง
ที่ลูกค้าต้องการ และจัดหาสิ่งต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อม
ทางการแข่งขันที่ไม่แน่ นอน นักกลยุ ทธ์จะต้องพยายามสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
องค์การ ซึ่งเวลาเดียวกันกับคู่แข่งก็ต้องทาวิธีนี้เช่นเดียวกัน การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นขั้นตอนของ
การกาหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ อาจจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้
การกาหนดวิสั ยทัศน์เชิงกลยุ ทธ์ (Strategies Vision) การกาหนดวัตถุประสงค์
(Strategies Objectives) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategies formulation)การปฏิบัติตามกลยุทธ์
(Strategies implementation) การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategies management) โดยการคิด
ริเริ่ม ปรับปรุงแก้ไขแล้วปรับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการบริหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
Sermsak Nilwilai (2013) ได้ทาการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้การประเมินผล
เชิ ง ดุ ล ยภาพส าหรั บ สถานศึ ก ษาในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 1สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะ กรรมการการอาชีวศึกษาผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 3
องค์ ประกอบ คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 3) การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ ทั้งนี้การประเมินผลเชิงดุลยภาพเป็นส่วนที่ใช้ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ
การโดยแบ่งเป็น 4 มุมมองได้แก่ มุมมองด้านการเงิน และทรัพยากร มุมมองด้านการเรียนรู้และ
เติบโต มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านลูกค้า (ผู้เรียน) ตลอดจนใช้ในการควบคุม
และประเมินกลยุทธ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการใช้งานการประเมินผลเชิงดุลยภาพ ได้แก่ ผู้บริหาร
และบุคลากร การบริหารเชิงคุณภาพ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร และระบบสารสนเทศ
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เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิโดยจาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลที่สังกัดตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 พบว่าการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยจาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และองค์การบริหารส่ วนตาบลที่สังกัด ที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2
1) บุคลากร ที่มี เพศ ตาแหน่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลที่สังกัดแตกต่างกัน มีทัศนะ
ต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่แตก ต่างกัน
ซึ่งประชาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่ พบไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานที่บุคลากร
สังกัด มีลั กษณะการบริ หารงานเชิงกลยุ ทธ์ที่คล้ ายๆกัน เพราะต้องดาเนินงานตามพันธกิจตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทาให้การที่บุคคลากรที่มีเพศแตกต่างกันระหว่างเพศชาย และเพศหญิง
นั้น มีทัศนะต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่
แตก ต่างกัน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์และด้านการประเมินผลกลยุทธ์ 2) บุคลากรที่มีตาแหน่งแตกต่างกัน พบว่า
ทัศนะคติต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ตาแหน่ ง
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ เพราะเทคนิคการบริหาร รูปแบบ
กระบวนการต่ า งๆ เป็ น วิ ธี ก ารของผู้ น าองค์ ก ารที่ มี ก ารออกแบบและน ามาบริ ห ารหน่ ว ยงาน
บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการรับนโยบายเท่านั้น โดยรวมและรายด้านจึงมีทัศนะคติต่อการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) บุคลากรที่สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่แตกต่างกัน พบว่า ทัศนะคติต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยรวมและรายด้านแตกต่าง กัน ผลการศึกษาที่พบ เป็นไปตาม
สมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์กรภาครัฐที่อยู่ภายใต้การ
กากับการดูแลของรัฐบาล ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายที่เคร่งครัด และด้วยบริบทขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกัน นับตั้งแต่ผู้นาซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการใช้เครื่องมื อในการบริหาร
บุคลากรที่มีความมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้กลยุทธ์การ
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีความแตกต่างกัน จากผลการวิจัยในข้างต้นมีความสอดคล้องกับ
Khattlya Duangsamran (2009: Abstract) ได้ทาการวิจัยเรื่องรูปแบบการ บริ หารเชิงกลยุทธ์
สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก”มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก และ 2) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กการวิจัยพบว่า
องค์ ประกอบของรู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ประกอบด้ วย 6
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องค์ป ระกอบ คือ 1) วางแผนกลยุ ท ธ์ 2) ประเมิน กลยุ ทธ์ข องโรงเรี ย น 3) กาหนดทิศทางของ
โรงเรียน 4) กาหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ 6) ประเมิน
กลยุทธ์ของโรงเรียน และพบว่าผู้บริหารและบุคลากร ของโรงเรียนที่แตกต่างกันมีแนวคิดทัศนคติ

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) หน่วยงานควรมีการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์หน่วยงานให้มีความทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา
2) ผู้บริหารเพิ่มให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis ก่อนการกาหนด
วิสัยทัศน์และ พันธกิจของหน่วยงาน
3) วิสัยทัศน์ ไม่มีความชัดเจนไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับในการกาหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทาการวิจัยการบริ หารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ให้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น
2) ควรทาการวิจัยการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เป็ น รายด้ า นอย่ า งละเอี ย ดเพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง ปั ญ หาในแต่ ล ะด้ า น และน้ า
ข้อสนเทศที่ได้นามาพัฒนาแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป
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