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 วทิยานิพนธ์เรื'องนี% มวีตัถุประสงค์ในการวจิยั 3 ประการ คอื 1) เพื'อประเมนิกระบวนการ
ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื%นที'กรุงเทพมหานคร 2) เพื'อ
ประเมินผลสัมฤทธิ <ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื%นที'
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื'อจดัทาํขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และเชงิปฏบิตัทิี'เป็นประโยชน์ต่อการ
แกไ้ข และพฒันาพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที'เกี'ยวขอ้ง ตลอดจน
การบริหารจัดการ และการดําเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ%น                          
โดยการศกึษาในครั %งนี%เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ใชว้ธิกีารการคน้คว้าผ่านเอกสาร การสงัเกตการณ์ 
การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู ไดผ้ลการศกึษา ดงันี% 

1)  การประเมนิกระบวนการของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื%นที'กรุงเทพมหานคร พบว่า มปีญัหาในการนํานโยบายไปปฏบิตัทิั %งใน
ระดบัมหภาค (ระดบันโยบาย) และจุลภาค (ระดบัพื%นที'กรุงเทพมหานคร) โดยในระดบัมหภาค  
มปีญัหาที'สําคญั คอื การที'ยงัไม่มกีารออกหลกัเกณฑ์การให้เงนิอุดหนุนแก่สภาองคก์รชุมชน
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ'นตามพระราชบัญญตัิฯ โดยตรง ได้ทําให้เกิดปญัหาในทาง
ปฏบิตัหิลายๆ ประการ เชน่ ทาํใหก้รงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา ซึ'งเป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ'นรปูแบบพเิศษไมส่ามารถใหก้ารสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายแกส่ภาองคก์รชมุชนได ้เนื'องจากไมม่ี
หลักเกณฑ์รองรับ นอกจากนี%การที'แผนการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนของที'ประชุม                
ในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล กบัของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ที'ผ่านมา ยงัไมม่ี
ความสอดคล้อง ซึ'งกันและกันอย่างแท้จริงก็ได้ส่งผลทําให้การดําเนินการส่งเสริมกิจการ               
สภาองค์กรชุมชนในภาพรวมทั %งประเทศ ยงัขาดความชดัเจน ขาดความเป็นเอกภาพ และ                
ขาดพลงั สว่นในระดบัจุลภาคมปีญัหาที'สาํคญั ไดแ้ก ่การที'กรงุเทพมหานครยงัไมใ่หก้ารยอมรบั 



(4) 

และความร่วมมอืในการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิฯ เท่าที'ควร และการขาดแคลนแกนนํา 
และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื%นที'กรุงเทพมหานครทั %งในเชิงของปริมาณ และคุณภาพ                
ซึ'งปญัหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดบัมหภาค และจุลภาค ดังกล่าว ส่วนใหญ่แล้ว                     
มสีาเหตุมาจากตวัพระราชบัญญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที'มปีญัหาในเชงิของเนื%อหา 
หรอืการออกแบบนโยบายมาตั %งแต่ตน้ 

2)  การประเมนิผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ไปปฏบิตัใินพื%นที'กรุงเทพมหานคร พบว่า การดําเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ ที'ผา่นมา 
ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ <เท่าที'ควร เนื'องจากสามารถทําให้เกดิความสําเร็จได้เฉพาะในระดับ
ผลผลิตของนโยบาย แต่ยงัไม่สามารถทําให้เกดิความสําเร็จในระดบัผลลพัธ์ของนโยบายได ้
กล่าวคอื การดําเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ สามารถบรรลุผลได้เฉพาะในส่วนของผลผลิต 
หรอืผลงานที'เป็นบทบาทภารกจิตามกฎหมาย กบัผลลพัธ์ต่อตวัสภาองคก์รชมุชน หรอืผลลพัธ์
ในเบื%องตน้ของนโยบายเทา่นั %น แต่ยงัไมส่ามารถบรรลุผลลพัธภ์ายนอก หรอืทาํใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อสงัคมตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที'ตอ้งการใหชุ้มชน      
มคีวามเขม้แขง็สามารถจดัการตนเองได ้รวมทั %งใหชุ้มชน และประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ
พฒันาชมุชนทอ้งถิ'น และประเทศชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที'สําคัญ ได้แก่ ควรแก้ไขพระราชบัญญัต ิ                    
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ใหเ้ป็นกฎหมายที'มสีภาพบงัคบั มโีครงสรา้งการบรหิารนโยบายที'
เหมาะสม และเอื%ออํานวยใหเ้กดิการสนับสนุนงบประมาณที'สามารถเขา้ถงึสภาองค์กรชุมชน                  
ได้โดยตรงมากที'สุด ส่วนข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที'สําคัญ ได้แก่ ควรให้ความสําคัญกับ                      
การพฒันาศกัยภาพแกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชุมชนในทุกระดบัอย่างจรงิจงั และต่อเนื'อง 
โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพในด้านการบรหิารจดัการ และด้านความรูค้วามเขา้ใจเกี'ยวกบั
สภาองคก์รชุมชน ซึ'งเป็นปญัหาหลกัในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตสว่นใหญ่ในทุกๆ ปี  
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This research paper has three main research objectives: 1) To evaluate the  

Community Organization Councils Act B.E. 2551 (COC Act .B.E. 2551) implementation 

process in Bangkok area 2) To evaluate COC Act .B.E. 2551 implementation results in 

Bangkok area. 3) To make a useful policy recommendations and operation recommendations 

which benefit for COC Act B.E. 2551 and any other relative measures problem solving 

and development, including the better efficiency and effectiveness administration and 

operation. This study is qualitative research, which use documentary study, observation,    

in-depth interview, informal interview and focus group discussion for the collecting data. 

The research has found that 

1)  The process evaluation of COC Act. B.E. 2551 implementation in 

Bangkok area found that there are the macro (policy level) and micro (Bangkok area 

level) policy implementation problems, the macro problems, having no subsidies 

regulation directly by the COC Act B.E. 2551 to Community Organization Councils 

(COCs) from Local Government Organizations causes many action problems, for example 

Bangkok Metropolitan Administration and Pattaya City, which are the Special Local 

Government Organizations cannot subsidize COCs, because there is no any guarantee 

regulation, Moreover, the inconsistence between COCs affair support plan of National 

Assembly of COCs with the COCs affair support plan of Community Organization 

Development Institute leads to the lack of clearness unity and power of the whole country of 

the COCs affair support. The micro problems are inadequate adoption and cooperation of 

the COC Act B.E. 2551 implementation from Bangkok Metropolitan Administration,                

the lack of COCs leader and members, both on quantitative and qualitative aspect. 



(6) 

Almost of macro and micro policy implementation problems are the results from COC 

Act B.E. 2551 detail or the policy design problem. 

2)  The results evaluation of COC Act. B.E. 2008 implementation in 

Bangkok area found that over the past COC Act B.E. 2551 implementation, it does not 

completely achieved. Because achievement was limited only to the outputs, not                       

the outcomes. COC Act B.E. 2551 implementation only can reached to the outputs, or 

mission follow by the COC Act B.E. 2551 and outcomes to COCs or policy primary 

outcome only. It was not reach to the external outcomes or social impacts by the will of 

COC Act B.E. 2551, which want to make a strength and self-governance communities, and 

people and communities to participated efficiently development of local community and 

country.  

3)  The important policy recommendation: They should amend COC Act 

B.E. 2551 to has sanction measure, appropriate policy administration structure and 

Budget support or subsidy to COCs most directly. The important operation recommendation: 

They should focus on potential development of the COCs leaders and members 

seriously and continually, especially management potentiality and COC content 

understanding, which are the main problem of COC’s running in every years. 
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วิทยานิพนธ์เรื�อง “การนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ: 

กรณีศกึษาพื,นที�กรุงเทพมหานคร” นี, เสรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ และการสนับสนุน            
อยา่งดยีิ�งจากหลายๆ ฝา่ย  

ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค อาจารย์ที�ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลัก และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นอย่างสูง ที�ให้ความรู้ คําปรึกษา 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ ตลอดจนชว่ยแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง และตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของ
วทิยานิพนธฉ์บบันี,ในทุกๆ ขั ,นตอน ขอขอบพระคณุ ศาสตราจารย ์ดร.วรเดช จนัทรศร ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที�ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น คําแนะนํา และพิจารณาตรวจสอบ                 
ความถูกต้องสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์อย่างดยีิ�ง และขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที�ได้กรุณาให้ขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ และ                
การตรวจสอบวทิยานิพนธเ์ป็นอยา่งด ี

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสําคัญทุกท่าน ซึ�งได้แก่ แกนนํา ที�ปรึกษา และ
เจ้าหน้าที�ของสภาองคก์รชุมชน แกนนําขบวนองค์กรชุมชนประเด็นงานพฒันาต่างๆ แกนนํา
องค์กรชุมชนในพื,นที�เขตที�ต้องการจัดตั ,งสภาองค์กรชุมชนเขตแต่ยังไม่สามารถจัดตั ,งได ้
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของ
กรุงเทพมหานคร นักวชิาการที�ศกึษาด้านชุมชนและประชาสงัคม และหรอืนักวิชาการที�เคย
ทํางานร่วมกบัสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และประชาชนที�อยู่ในบริเวณสถานที�ที�ใช ้               
ในการประชุม หรอืจดักจิกรรมของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครที�ไดก้รุณาใหข้อ้มลู และ
ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ยิ�งต่อการทาํวทิยานิพนธใ์นครั ,งนี, 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.อุดม ทุมโฆสติ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พนัตํารวจโท 
ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน และอาจารย์ไททัศน์ มาลา                           
ที�ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น คําแนะนํา และแรงบันดาลใจที�ทรงคุณค่ายิ�งแก่ผู้วิจัยในการทํา
วทิยานิพนธ์ในครั ,งนี, ขอขอบพระคุณผูเ้ป็นเจา้ของผลงานวชิาการ และผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง              
ที�ผู้วิจ ัยได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงในการทําวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที�                         
คณะรฐัประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที�สํานักบรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
ทกุทา่น ที�ใหก้ารอาํนวยความสะดวกในการทาํวทิยานิพนธ์แก่ผูว้จิยัเป็นอย่างด ีและขอขอบพระคุณ
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ที�กรุณามอบทนุสนบัสนุนการทาํวทิยานิพนธ์แก่ผูว้จิยั  

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ คุณสุธรีตัน์ อนิจโิน ที�ได้กรุณาช่วยพมิพ์ตน้ฉบบัวทิยานิพนธ์ และคอย
ใหก้าํลงัใจผูว้จิยัอย่างใกลช้ดิมาโดยตลอด และขอขอบคณุเพื�อนๆ พี�ๆ  ชาวคณะรฐัประศาสนศาสตร ์



(8) 

สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ ทุกท่าน ที�ให้คําแนะนํา และกําลงัใจมาตลอดระยะเวลาของ                
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บทที� 1 

 
บทนํา 

 
 เนื� อหาสาระสําคัญของบทนี� จะประกอบไปด้วย ความเป็นมาและความสําคัญ 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั ขอบเขตของการวิจยั ประโยชน์ที(คาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั และ
นิยามศพัทท์ั (วไป  

 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคญั 
 
 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในฐานะที(เป็นแนวทางการดําเนินกจิกรรมของรฐันั �น 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ(งที(อยู่ควบคู่กบัสงัคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยนโยบายสาธารณะเป็น
เครื(องมอื ที(มคีวามสาํคญัยิ(งในการจดัการกบัปญัหาสาธารณะ และตอบสนองความต้องการต่างๆ 
ของประชาชน ทั �งในด้านความมั (นคงและปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สนิ ด้านคุณภาพชวีิต ด้าน
ความอยูด่กีนิด ีฯลฯ 
 ในด้านของความเป็นศาสตร์นโยบายสาธารณะเป็นแนวคดิที(เกดิขึ�นมาเพื(อนําความรู้
ทางสงัคมศาสตรไ์ปรบัใชส้งัคม โดยนักสงัคมศาสตรส์มยัหลงัสงครามโลกครั �งที(สองมคีวามหวงั
อยา่งมากว่าความรูท้างสงัคมศาสตร์จะช่วยปรบัปรุงสงัคมใหด้ขีึ�น (Dahler–Larsen, 2006: 143 
อา้งถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสวุรรณ, 2553: 125)  
 สาํหรบัในประเทศไทยที(ผา่นมา กไ็ดม้กีารกาํหนด และการดําเนินนโยบายสาธารณะต่างๆ 
เป็นจํานวนมาก และหลากหลายประเภท เช่น นโยบายด้านสงัคม นโยบายด้านเศรษฐกจิ นโยบาย
ด้านการเมอืง ฯลฯ  เป็นต้น โดยมจีุดมุ่งหมายสาํคญัเพื(อแกไ้ขปญัหาต่างๆที(เกดิขึ�นในสงัคม และ
การพฒันาประเทศ ซึ(งผลจากการกําหนด และการดําเนินนโยบายสาธารณะต่างๆ ดงักล่าว ก็ได้
กอ่ใหเ้กดิการเปลี(ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ทั �งในทางบวก และทางลบ  
 โดยผลในทางบวกประเทศไทยประสบความสําเรจ็ในแง่ของการสรา้งการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ (กฤษ เพิ(มทนัจติต,์ 2554: 53) สามารถสรา้งความเจรญิทางวตัถุไดเ้ป็นอย่างมาก
ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ แต่ผลในทางลบกท็ําใหป้ระเทศไทยตอ้งเผชญิกบัปญัหาเชงิโครงสรา้ง            
ที(มคีวามรนุแรง และสลบัซบัซอ้นมากยิ(งขึ�น เช่น ปญัหาความขดัแยง้และการไรเ้สถยีรภาพทาง
การเมอืง ปญัหาความเหลื(อมลํ�าทางรายไดแ้ละทรพัยส์นิ ปญัหาความยากจน ปญัหาสงัคม และ
ปญัหาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ(งแวดล้อมเสื(อมโทรม ฯลฯ และชุมชนที(เป็นหน่วยทางสงัคม             
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ในระดบัฐานรากอยู่ในภาวะที(อ่อนแอลงตอ้งพึ(งพงิจากภายนอก ไมส่ามารถดูแลบรหิารจดัการ
ชมุชนทอ้งถิ(นของตนเองได ้
 จากสถานการณ์ของปญัหาดังกล่าวได้ทําให้เกิดการตื(นตัวของชุมชนในการที(จะ            
ลุกขึ�นมาจดัการแกไ้ขปญัหาของตนเอง การจดัการงานพฒันาด้านต่างๆ ของชุมชน รวมทั �ง               
การวางแผนกาํหนดทิศทางการพฒันาของชุมชนอย่างกว้างขวาง งานพฒันาเชงิประเด็น หรอื
งานพฒันาเฉพาะดา้นที(เริ(มจากบางดา้นที(เป็นปญัหารว่ม หรอืศกัยภาพของชมุชนนั �น ไดข้ยายสู่
การพฒันาในดา้นอื(นๆ และมกีารเชื(อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ยงานพฒันาที(กวา้งขวางขึ�น ทั �งที(เป็น
เครอืขา่ยงานพฒันาเชงิประเดน็ และเครอืขา่ยงานพฒันาเชงิพื�นที(ชุมชน หมูบ่้าน ตําบลภูมนิิเวศน์ 
จงัหวดั ฯลฯ จนมกีารเชื(อมโยงกนัเป็นขบวนการพฒันาองคก์รชุมชนในระดบัภาค และระดบัชาต ิ
รวมทั �งเกดิการเปลี(ยนแปลงรูปแบบการทํางานที(จากเดมิเน้นการทํางานร่วมกนัเฉพาะในฐาน
ของชมุชนขยายสู่การทาํงานรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ(นและหน่วยงานต่างๆ ในระดบัพื�นที(  
        จนในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 ขบวนองค์กรชุมชนได้ประมวลผลการทํางาน ทบทวน
บทเรยีนการทํางานดา้นต่างๆ ของขบวนองค์กรชุมชน และได้ปรบัรูปแบบการขบัเคลื(อนงาน
จากที(ใชง้านพฒันาเชงิประเด็นเป็นหลกัมาสู่งานพฒันาโดยใชพ้ื�นที(เป็นตวัตั �ง โดยใชเ้ครื(องมอื
สําคญั เช่น การจดัทําแผนชุมชนในการขบัเคลื(อนงานพฒันาระดบัตําบล ควบคู่ไปกบัการใช้
ประเดน็การพฒันาดา้นต่างๆเช่น องคก์รการเงนิชุมชน สวสัดกิารชุมชน การจดัการทรพัยากร
สิ(งแวดล้อม การแก้ไขปญัหาที(อยู่อาศัย การแก้ไขปญัหาที(ดิน ฯลฯ และได้ร่วมกนัพัฒนา
ยทุธศาสตรห์ลกัของขบวนองคก์รชมุชนที(เรยีกว่ายทุธศาสตร ์“ฟื�นฟูชุมชนทอ้งถิ(น” (พรรณทพิย ์
เพชรมาก, 2553: 8) โดยมเีป้าหมายเพื(อฟื�นฟูชุมชนทอ้งถิ(นในทุกดา้น ฟื�นสถาบนัและองคก์ร   
ในชุมชนทอ้งถิ(นอย่างครอบคลุมทุกระบบ บรหิารจดัการทรพัยากรที(มอียู่เพื(อเพิ(มสมรรถภาพ     
ในการดํารงชวีิตของประชาชน ทั �งด้านที(ดนิทํากนิ ทรพัยากรป่าและนํ�า การศกึษา สุขภาวะ               
ภมูปิญัญา วฒันธรรม เศรษฐกจิ และอาชพี ตลอดจนการเมอืง และการปกครอง (สถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชน [องคก์ารมหาชน], 2555: 3) 

ทั �งนี� ด้วยเหตุที(ว่า ชมุชน เป็นสงัคมฐานรากที(มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์และชุมชน  
มกีารใชทุ้นทางสงัคม วฒันธรรม ภูมปิญัญา เพื(อการดํารงอยู่ ตลอดจนมกีารร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ในท้องถิ(นเพื(อพฒันาชุมชนและท้องถิ(นไปสู่ชุมชนเขม้แขง็ สามารถจดัการตนเองได้อย่าง
ยั (งยนื มบีทบาทสําคญัต่อการพฒันาประเทศ นอกจากนี�ยงัจะนําไปสู่การสร้างระบบประชาธปิไตย
และธรรมาภบิาล ใหชุ้มชนมบีทบาทสําคญัในการพฒันาท้องถิ(น ตามความหลากหลายของวถิชีวีติ 
วฒันธรรม ภูมปิญัญาที(ม ีอยู่ในชุมชนท้องถิ(น เพื(อการมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ได้อย่าง             
มปีระสทิธภิาพ จากแนวคดิดงักล่าวจงึนําไปสู่ความคดิของการมนีโยบายสาธารณะ หรอืกฎหมาย
เพื(อรองรับการเกิดเวทีปรึกษาหารือของชุมชนที(มีสถานะที(ชัดเจนเป็นที(ยอมรับของทุกฝ่าย              
เป็นกฎหมายส่งเสรมิไม่บงัคบัชุมชน สามารถดําเนินการ เมื(อเกดิความพรอ้มและเหน็พอ้งต้องกนั 
รวมทั �งการคงความเป็นอสิระ และความร่วมมอืต่อกนัของการทํางานในท้องถิ(น จนผลกัดนัใหเ้กดิ
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พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนขึ�น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน [องค์การมหาชน], 2552ข)            
โดยมผีลบงัคบัใชเ้มื(อ วนัที( 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ซึ(งกาํหนดใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั (นคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญตัินี�  และให้สถาบันพฒันา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มอีํานาจหน้าที(ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารจดัตั �งและพฒันา
กจิการของสภาองคก์รชมุชนตําบล รวมทั �งใหม้อีาํนาจหน้าที(ในเรื(องอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งอกีดว้ย 

พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ถอืไดว้่าเป็นกฎหมายที(รองรบับทบญัญตัิ
มาตรา 66 และมาตรา 67 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซึ(งรบัรอง
สทิธขิองบุคคลที(รวมตวักนัเป็นชมุชน ชมุชนทอ้งถิ(นและชมุชนทอ้งถิ(นดั �งเดมิ ในอนัที(จะอนุรกัษ์
หรือฟื�นฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิ(น ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิ(นและของชาต ิและ                
มสี่วนร่วมในการจดัการ การบํารุงรกัษาและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตสิิ(งแวดล้อม 
รวมทั �งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั (งยนืโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัริบัรูแ้ละรบัรองลกัษณะของการที(บุคคลรวมตวักนัเป็น
ชุมชนท้องถิ(น และสภาองคก์รชุมชนว่าผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิ(นหรอืชุมชนทอ้งถิ(นดั �งเดิมในแต่ละ
หมู่บ้านซึ(งได้จดแจ้งการจดัตั �งไว้กบัผูใ้หญ่บ้าน และผูแ้ทนชุมชนอื(นในตําบลซึ(งได้จดแจ้งการ
จัดตั �งไว้กับกํานันหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นหรือผู้อํานวยการ เขตใน
กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีอาจประชุมปรกึษากนัจดัตั �งสภาองค์กรชุมชนตําบลขึ�นสภาหนึ(ง    
ในแต่ละตําบลและในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร (ประสาน บุญโสภาคย์, ศรรีาชา เจรญิพานิช 
และพวงผกา บุญโสภาคย์, 2552: 1) พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 จงึมบีทบาท
เป็นนโยบายสาธารณะ หรอืเครื(องมอืทางกฎหมายที(สําคญัในการใหก้ารรบัรองกลุ่มองคก์รชุมชน
ในการจดแจง้เพื(อจดัตั �งเป็นสภาองคก์รชมุชนใหม้สีถานะทางกฎหมายอยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ 
 โดยสภาองค์กรชุมชน มภีารกจิสําคญัในการส่งเสรมิสนับสนุนใหอ้งค์กรชุมชนอนุรกัษ์ 
ฟื�นฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ(นวัฒนธรรมอนัดีของชุมชนและชาต ิคุ้มครองคุณภาพ
สิ(งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั (งยนื ร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นและหน่วยงานของรฐั 
ในการจัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั (งยนื เสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปญัหา หรือความต้องการของประชาชนเพื(อนําไปพิจารณาจัดทําแผน         
การพฒันา จดัเวทปีรกึษาหารอืเพื(อสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน ในการใหข้อ้คดิเหน็ต่อ
การดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น หรอืหน่วยงานของรฐั หรือ
เอกชน รวมทั �งสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตําบลเกิดความเขม้แข็ง สามารถพึ(งตนเองได ้           
อยา่งยั (งยนื (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน [องคก์ารมหาชน], 2553ก)  
 ทั �งนี� สภาองค์กรชุมชนมโีครงสรา้งที(เชื(อมโยงและเกื�อกูลกนั 3 ระดบั คอื ระดบัตําบล 
(รวมถึงพื�นที(เทศบาล และเขตในกรุงเทพมหานคร) ระดับจังหวัด และระดับชาติ โดยม ี           
สภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นเวทีร่วมคิดร่วมตดัสินใจทุกเรื(องราวของชุมชนในระดับตําบล                
มทีี(ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตาํบลเป็นเวทเีสนอแนวทางการพฒันาจงัหวดั 
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เสนอแนะเกี(ยวกบัการพฒันาจงัหวดัและสรา้งความเชื(อมโยงระหว่างสภาองค์กรชุมชนตําบล 
และมทีี(ประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นเวทกีาํหนดมาตรการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดตั �งและการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตําบล ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี(ยวกบัการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและกฎหมาย และบรกิารสาธารณะ 
และสรุปปญัหาที(ประชาชนในจงัหวดัต่างๆประสบ และใหข้อ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพื(อเสนอ
ต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาสั (งการ (ที(ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตําบล, 2553: 1) 
ซึ(งจากที(กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการดําเนินบทบาทภารกจิของสภาองค์กรชุมชนในระดบัต่างๆ        
มีจุดมุ่งหมายเพื(อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างประชาธิปไตยชุมชนที(เป็น
รากฐานที(สําคญัของประชาธิปไตยระดบัชาต ิดงันั �น จงึอาจกล่าวได้ว่าสภาองค์กรชุมชน คอื 
เครื(องมอืทางยทุธศาสตรใ์นการพฒันาชมุชนและประชาธปิไตย 
 อย่างไรก็ตาม การดําเนินบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนในช่วงที(ผ่านมา            
กม็ปีญัหาในหลายๆดา้น เช่น ปญัหาระบบการทาํงาน/การขบัเคลื(อนงานของสภาองคก์รชุมชน
ยงัขาดความต่อเนื(อง บางแห่งขาดการบูรณาการการทํางานกบัท้องถิ(น/ท้องที( ปญัหากลไก           
การทํางานของสภาองค์กรชุมชนตําบลยังขาดความเป็นอิสระ ปญัหาการขาดความรู ้             
ในการบรหิารงานสภาองค์กรชุมชนตําบล ปญัหาองค์กรชุมชนยงัไม่เห็นความสาํคญัของการ
พฒันายกระดบัศกัยภาพในการพฒันาตนเอง ปญัหาการเลอืกตั �งในระดบัทอ้งถิ(นทําใหส้มาชกิ         
สภาองค์กรชุมชนลาออกเพื(อลงสมคัรเลือกตั �งท้องถิ(น ส่งผลต่อการเปลี(ยนผู้แทนในหลาย
ตําแหน่ง ปญัหาสมาชกิสภาองค์กรชุมชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบับทบาทหน้าที(ของ
ตนเอง ปญัหาสมาชิกขาดความมั (นใจในการทํางาน ขาดทักษะในการบริหารจัดการ และ
ดาํเนินงานสภาองคก์รชุมชนตําบล ปญัหาการสนับสนุนทางดา้นงบประมาณขาดความต่อเนื(อง 
ค่อนขา้งมคีวามล่าช้า โดยเฉพาะงบสนับสนุนการจัดประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบล ปญัหา
หน่วยงานที(เกี(ยวข้องในพื�นที(ย ังไม่ให้ความสําคัญในการประสานงาน และสนับสนุน                      
การดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตําบล ปญัหาการขาดระบบการประสานการทํางานร่วม
ระหว่างสภาองคก์รชมุชนตาํบล กบัที(ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนตําบล รวมถงึ            
สภาพฒันาการเมอืง และปญัหาการสื(อสารประชาสมัพนัธเ์รื(องสภาองคก์รชมุชนไปยงัหน่วยงาน
อื(นๆที(เกี(ยวข้อง ยังมีไม่มากพอ ส่งผลให้สภาองค์กรชุมชนยังไม่เป็นที(รู้จ ัก ฯลฯ เป็นต้น             
(สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน, 2553ก) ซึ(งปญัหาต่างๆ ในขา้งต้นล้วนเป็นอุปสรรค
ที(สาํคญัตอ่การบรรลุเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน  พ.ศ. 2551 เป็นอย่างมาก 
 ดงันั �น เพื(อใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว และการพฒันากจิการสภาองคก์รชุมชนให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 และเพื(อการพฒันา
องค์ความรู้ของนโยบายสาธารณะด้านการพฒันาชุมชน โดยเฉพาะในส่วนการนํานโยบาย             
ไปปฏิบัติที(ย ังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังจากชุมชนวิชาการทางด้านนโยบายสาธารณะ            
ในประเทศไทย ผูว้จิยัจงึได้ดําเนินการศกึษาวจิยัเรื(องการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน 
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พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ โดยเริ(มศึกษาที(พื�นที(กรุงเทพมหานคร ซึ(งเป็นพื�นที(ที(มีขนาดใหญ่            
มคีวามเป็นเมอืงสูง และมคีวามสําคญัทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงมากที(สุดของประเทศ           
แต่มปีญัหาทางสงัคม และสิ(งแวดล้อมที(รุนแรงและสลบัซบัซ้อนสูง ไม่ว่าจะเป็นปญัหาชุมชน
แออดั ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาการจราจรตดิขดั และปญัหามลพษิทางนํ�าและอากาศ จนเป็น
พื�นที(ที(มคีวามทา้ทายต่อการขบัเคลื(อนงานดา้นการพฒันาสงัคมและชมุชนเป็นอยา่งมาก   

ทั �งนี� ผูว้จิยัมุง่หวงัว่าผลที(จะไดจ้ากการศกึษาวจิยัครั �งนี�จะนําไปสูก่ารเพิ(มพนูองคค์วามรู้
ทางด้านนโยบายสาธารณะ ในด้านการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ                   
การประเมินผลนโยบาย ให้มีความกว้างขวางและลึกซึ�งมากยิ(งขึ�นทั �งในเชิงของเนื�อหา 
(Content) และวธิวีทิยา (Methodology) โดยเฉพาะในนโยบายสาธารณะดา้นการพฒันาชมุชน 
และผู้วิจ ัยคาดหวังว่าผลที(จะได้จากการศกึษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ประกอบ          
การตดัสนิใจเพื(อดาํเนินการแกไ้ข และพฒันาพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และ
มาตรการที(เกี(ยวขอ้ง ตลอดจนการบรหิารจดัการ และการดําเนินงานต่างๆ ให้มปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลมากยิ(งข ึ�น ซึ(งจะนําไปสู่การทําให้สภาองค์กรชุมชนสามารถดําเนินบทบาท
ภารกจิได้อย่างเหมาะสม และทําใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็สามารถจดัการตนเองไดอ้ย่างยั (งยนื 
รวมทั �งมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศ สรา้งระบอบประชาธปิไตย และระบบธรรมาภบิาล 
 
1.2  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 
  การศกึษาวิจยัเรื(อง “การนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตั ิ: 
กรณีศกึษาพื�นที(กรงุเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถปุระสงคข์องการวจิยั ดงันี� 

1.2.1  เพื(อประเมนิกระบวนการของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 2551 
ไปปฏบิตัใินพื�นที(กรุงเทพมหานคร  

1.2.2  เพื(อประเมนิผลสมัฤทธิ j (ผลผลติ และผลลพัธ์) ของการนําพระราชบญัญตัสิภา
องคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื�นที(กรงุเทพมหานคร   

1.2.3  เพื(อจดัทําขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและเชงิปฏิบตัทิี(เป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ข และ
พัฒนาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที(เกี(ยวข้อง ตลอดจน                     
การบรหิารจดัการ และการดาํเนินงานตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึ�น 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจยั 
 

1.3.1  ดา้นเนื�อหา เป็นการประเมนิกระบวนการ และผลสมัฤทธิ jของการนําพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิ
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1.3.2  ดา้นพื�นที( เฉพาะในพื�นที(กรุงเทพมหานคร 
1.3.3  ด้านระยะเวลา ตั �งแต่เริ(มมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  

พ.ศ. 2551 จนถงึปจัจุบนั (กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551–เมษายน พ.ศ. 2556)  
 

1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยัในครั �งนี� ผูว้จิยัมคีวามคดิและเชื(อว่าประโยชน์ที(คาดว่าจะเกดิขึ�น ดงันี� 
1.4.1  ผลจากการวจิยัจะช่วยเพิ(มพนูองคค์วามรูท้างดา้นนโยบายสาธารณะ ทั �งในดา้น             

การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัต ิและการประเมนิผลนโยบาย ให้มคีวามกว้างขวาง 
และลกึซึ�งมากยิ(งขึ�นทั �งในเชงิของเนื�อหา (Content) และวิธวีทิยา (Methodology) โดยเฉพาะ 
ในนโยบายสาธารณะดา้นการพฒันาชมุชน  

1.4.2  สภาองค์กรชุมชน ขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ
หน่วยงานที(เกี(ยวข้องต่างๆ สามารถนําเอาข้อมูล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั �งใน             
เชงินโยบาย และเชงิปฏบิตัจิากการศกึษาวจิยัครั �งนี�ไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจเพื(อดําเนินการแกไ้ข 
และพฒันาพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที(เกี(ยวขอ้ง ตลอดจน  
การบรหิารจดัการ และการดาํเนินงานตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึ�น  

 
1.5  นิยามคาํศพัท ์
 

1.5.1 พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551  หมายถงึ กฎหมายที(มเีจตนารมณ์
ที(สาํคญัในการส่งเสรมิใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ สามารถจดัการตนเองได้อย่างยั (งยนื มบีทบาท
สําคญัในการพฒันาท้องถิ(นตามความหลากหลายของวิถีชวีิต วฒันธรรมและภูมปิญัญาของ
ท้องถิ(น และเข้ามมีาส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ โดยพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใชเ้มื(อวนัที( 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 
กฎหมายฉบบันี�มเีนื�อหาสาระแบ่งออกได้เป็น 4 หมวด มจีํานวนมาตรา 35 มาตรา โดย หมวด 1       
ว่าดว้ยสภาองคก์รชมุชนตาํบล หมวด 2 การประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนตําบล 
หมวด 3 การประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล และ หมวด 4 ว่าดว้ยการส่งเสรมิ
กจิการของสภาองคก์รชมุชนตาํบล 

1.5.2 การนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิหมายถงึ การนํา
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที(มีฐานะเป็นนโยบายสาธารณะในรูปของ
กฎหมายไปดําเนินการใหเ้กดิผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัฯิ  

1.5.3 ชมุชน หมายถงึ กลุม่คน หรอืหมูช่นที(รวมตวักนั โดยมวีตัถุประสงคร์่วมกนั มวีถิี
ชวีติที(เกี(ยวพนักนั มกีารตดิต่อสื(อสารเกี(ยวขอ้งกนัอย่างเป็นปกตต่ิอเนื(อง มคีวามเอื�ออาทรต่อกนั 
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และมกีารกระทํากจิกรรมร่วมกนั รวมทั �งมกีารเรยีนรู้ร่วมกนัในการกระทํา และมกีารจดัการ                 
ซึ(งการรวมตวัอาจเป็นการรวมตวักนัตามพื�นที( หรอืไมใ่ชพ่ื�นที(กไ็ด ้

1.5.4 องค์กรชุมชน หมายถงึ องคก์รหรอืกลไกการจดัการที(ชุมชนจดัตั �งขึ�นในรปูแบบ
ต่างๆ ทั �งที(เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ทั �งนี� เพื(อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกนั โดยม ี               
การเรียนรู้การจัดการ และ การแก้ไขปญัหาร่วมกัน ตลอดจนมกีารจัดระบบความสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชกิที(เอื�อต่อผลประโยชน์รว่มกนั และองคก์รหรอืกลไกการจดัการของชุมชนนี�จะเป็น
สื(อกลางในการตดิต่อสื(อสารระหว่างสมาชกิดว้ยกนัเอง และกบัองค์กร หรอืหน่วยงานอื(นจาก
ภายนอก 

1.5.5 ชุมชนเขม้แข็ง หมายถึง การที(ประชาชนในชุมชนต่างๆของเมืองหรือชนบท
รวมตวักนัเป็น “องค์กรชุมชน”โดยมกีารเรยีนรูก้ารจดัการและการแกไ้ขปญัหาร่วมกนัของคน           
ในชุมชนแลว้ถงึได้เกดิการเปลี(ยนแปลงหรอืการพฒันาทั �งทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม
และสิ(งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที(ดีขึ�นตามลําดับม ี                     
การชว่ยเหลอืกนัเพื(อผลประโยชน์รว่มกนัดว้ยความเอื�ออาทรต่อชุมชนอื(นๆในสงัคม 

1.5.6 สภาองค์กรชุมชน หมายถึง พื�นที(สาธารณะหรือเครื(องมือขององค์กรชุมชน                 
ที(เกิดขึ�นจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เพื(อใช้ในการ
ขบัเคลื(อนการแกไ้ขปญัหาและการพฒันาต่างๆของชมุชนทอ้งถิ(น บนพื�นฐานของการมสี่วนร่วม
ของทุกๆฝ่าย ทั �งจากประชาชนในชุมชน ผู้นําชุมชนที(ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปญัญา 
ปราชญ์ชาวบ้าน และผูนํ้าทางการได้แก่ กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูบ้รหิารขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ(น และเจ้าหน้าที(รฐั ซึ(งจะนําไปสู่การผลกัดันเจตนารมณ์ร่วมสู่แผนพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ(น และนโยบายสาธารณะในทกุระดบั 

1.5.7 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หมายถึง องค์การมหาชนของ
ไทยภายใต้การกํากบัดูแลของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั (นคงของมนุษย์ จดัตั �งขึ�น
ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั �งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2543 มภีารกจิ
ในการดาํเนินงานเพื(อสนบัสนุนและใหก้ารชว่ยเหลอืแก่องคก์รชุมชนและเครอืข่ายองคก์รชมุชน
เกี(ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ(มรายได้ การพัฒนาที(อยู่อาศัยและ
สิ(งแวดลอ้ม และการพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของสมาชกิในชุมชนทั �งในเมอืงและชนบท โดยยดึ
หลกัการพฒันาแบบองคร์วมหรอืบูรณาการ และหลกัการพฒันาที(สมาชกิชุมชนมสี่วนร่วมเป็น
แนวทางสาํคญั เพื(อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและประชาสงัคม 

1.5.8 กรุงเทพมหานคร หมายถึง เมืองหลวงและนครที(ม ีประชากรมากที(สุดของ
ประเทศไทย ซี(งเป็นศนูยก์ลางการปกครอง การศกึษา การคมนาคมขนส่ง การเงนิการธนาคาร 
การพาณิชย ์การสื(อสาร และความเจรญิของประเทศ โดยมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ(นรูปแบบ
พิเศษระดับมหานครที(ช ื(อว่า “กรุงเทพมหานคร” ทําหน้าที(ในการบริหารจัดการตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตลอดจนกฎหมายอื(นๆ               
ที(เกี(ยวขอ้ง ในการใหบ้รกิารสาธารณะแกป่ระชาชนในพื�นที(กรุงเทพมหานคร 
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1.5.9 สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร หมายถงึ สภาองคก์รชุมชนระดบัต่างๆ ทั �งที(
มแีละไม่มสีถานะตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที(ขบัเคลื(อนงานในพื�นที(
กรุงเทพมหานคร ซึ(งได้แก่ สภาองค์กรชุมชนเขต เครอืข่ายสภาองค์กรชุมชนระดบักลุ่มเขต 
สมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และที(ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร 

1.5.10 ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร หมายถงึ เครอืข่ายร่วมในระดบัจงัหวดั
ขององค์กรชุมชนต่างๆ ในพื�นที(กรุงเทพมหานคร ซึ(งประกอบดว้ยองคก์รชุมชนที(ขบัเคลื(อน
ประเด็นงานพฒันาต่างๆ เช่น สิ(งแวดล้อม องคก์รการเงนิ สวสัดกิาร ที(อยู่อาศยั ธุรกจิอาชพี 
แผนชุมชน สื(อ ฯลฯ และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากที(ได้มกีารจดัตั �ง
สภาองคก์รชมุชนในพื�นที(กรงุเทพมหานครแลว้) 



 
บทที� 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 

 
การศกึษาวจิยัเรื�อง “การนําพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิ: 

กรณีศึกษาพื+นที�กรุงเทพมหานคร” ครั +งนี+ ผู้ว ิจยัได้แบ่งหวัข้อในการศึกษาและการทบทวน
วรรณกรรม ดงัต่อไปนี+ 

2.1  นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 2.1.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
 2.1.2  กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2.2  การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Policy Implementation) 
 2.2.1  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 2.2.2  กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 2.2.3  การวดัความสาํเรจ็และความลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 2.2.4  ปจัจยัที�ส่งผลต่อความสําเรจ็และความลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
2.3  การบรหิารปกครอง (Governance) 
 2.3.1  ความหมายของการบรหิารปกครอง 
 2.3.2  คุณลกัษณะของการบรหิารปกครอง 
 2.3.3  ปจัจยัที�ทาํใหก้ารบรหิารปกครองประสบความสําเรจ็ 
2.4  ชุมชน และองคก์รชุมชน 
 2.4.1  ความหมายของชุมชน และองคก์รชุมชน 
 2.4.2  ประเภทขององคก์รชุมชน 
2.5  สภาองคก์รชุมชน 
 2.5.1  ความหมายของสภาองคก์รชุมชน 
 2.5.2  แนวคดิที�นําไปสู่การเกดิขึ+นของสภาองคก์รชุมชน 
 2.5.3  ความเป็นมาของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
 2.5.4  สาระสาํคญัของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
 2.5.5  ผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร

ชุมชน พ.ศ. 2551  
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2.6  ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
2.7  กรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั 
 

2.1  นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 
 นโยบายสาธารณะในฐานะที�เป็นแนวทางการดําเนินกจิกรรมของรฐันั +น อาจกล่าวไดว้่า
เกิดขึ+นมาพร้อมๆกบัการมรีฐั เพราะโดยธรรมชาติแล้วการดําเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ของ
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในระดับปจัเจคบุคคล ระดบัครอบครวั ระดับกลุ่มคน ระดับสังคม และ
ระดบัประเทศหรอืรฐั ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมกีารวางแนวทาง หรอืกรอบในการดําเนินกจิกรรม
ต่างๆเสยีทั +งสิ+น เพื�อให้การดําเนินการต่างๆ มคีวามชดัเจน ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกบั
สภาพความเป็นจรงิ และสามารถบรรลุเป้าหมายที�ต้องการได ้ โดยเฉพาะการดําเนินกจิกรรมที�
เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของคนจาํนวนมาก หรอืผลประโยชน์สาธารณะแล้ว ความสําคญัและ
จําเป็นของการกําหนดหรอืวางแนวทางที�ดกี็ยิ�งมมีากขึ+น ดงันั +น นโยบายสาธารณะในฐานะที�
เป็นแนวทางการดําเนินกิจกรรมของรฐัจงึเป็นสิ�งที�อยู่ควบคู่กบัสงัคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน 
และนโยบายสาธารณะยงัเป็นเครื�องมอืที�มคีวามสําคญัยิ�งในการจดัการกบัปญัหาสาธารณะ และ
ตอบสนองความต้องการต่างๆ ของประชาชน ทั +งในด้านความมั �นคงและปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ ดา้นคุณภาพชวีติ ดา้นความอยูด่กีนิด ีและดา้นอื�นๆ อกีดว้ย  

สําหรบันโยบายสาธารณะในฐานะที�เป็นศาสตร ์หรอืสาขาวชิานั +น เพิ�งเกดิขึ+นเมื�อหลงั
สงครามโลกครั +งที�สอง ในทศวรรษ 1960 โดยถอืกําเนิดที�ประเทศสหรฐัอเมรกิา อนัเป็นผล            
มาจากการนําเสนอของ Lerner and Lasswell (1951 อ้างถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2550: 1) 
สําหรบัสาเหตุของการศึกษานโยบายสาธารณะนั +น เกิดขึ+นจากการมองว่าการตัดสินใจของ
รฐับาลในอดตีนั +นไม่สมบูรณ์ (Gerston, 1984 อ้างถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2550: 1) ในขณะที�
สงัคมในตอนนั +นกลบัเผชญิกบัปญัหาต่างๆที�มคีวามรุนแรงและสลบัซบัซอ้นสูง จงึเป็นผลใหเ้กดิ
ความพยายามของนกัวชิาการทางสงัคมศาสตรส์มยัหลงัสงครามโลกครั +งที�สองในการนําเอาองค์
ความรูท้างสงัคมศาสตรม์าพฒันาประสทิธภิาพการตดัสนิใจของรฐับาลเพื�อเพิ�มขดีความสามารถ
ในการแกไ้ขปญัหาสงัคมใหสู้งขึ+น หรอือาจสรุปใหเ้ขา้ใจง่ายๆ ว่า “การศกึษานโยบายสาธารณะ
นั +นเกิดขึ+นมาจากการพยายามนําเอาความรู้ทางสงัคมศาสตร์ไปรบัใช้หรอืแก้ไขปญัหาให้กบั
สงัคม” นั �นเอง (เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2550, 2553) 

 
 2.1.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

คําว่า “นโยบายสาธารณะ” ไดม้นีักวชิาการต่างๆ ทั +งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้
ความหมายไว้อย่างแตกต่างหลากหลายตามจุดเน้นและวตัถุประสงคข์องนักวชิาการแต่ละท่าน 
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และเพื�อประโยชน์ต่อการทําความเขา้ใจในนโยบายสาธารณะทั +งในเชงิของแนวคดิ ทฤษฎ ีและ
การปฏบิตัใินโลกของความเป็นจรงิ ผูว้จิยัจงึขอนําเสนอความหมายของนโยบายสาธารณะของ
นกัวชิาการคนสาํคญัต่างๆ ดงันี+ 

Sharkansky (1970 อ้างถงึใน ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2538: 2) นิยามว่า นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง “กิจกรรมต่างๆที�รฐับาล หรอืองค์กรของรฐัจดัทําขึ+น อาท ิการจดับรกิาร
สาธารณะ การออกกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายต่างๆ และการจดัพธิกีรรม อนัถอืเป็น
สญัลกัษณ์ของสงัคม เป็นตน้”  

Dye (1984 อ้างถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2552: 6) ให้ความหมายไว้ว่า นโยบาย
สาธารณะ หมายถงึ “สิ�งที�รฐับาลเลอืกจะกระทาํ หรอืไมก่ระทาํ” 

Lasswell and Kaplan (1970 อ้างถงึใน จุมพล หนิมพานิช, 2549: 12 ) ชี+ว่า นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง แผนงานโครงการที�กําหนดขึ+นมาอนัประกอบด้วยเป้าหมาย คุณค่า และ  
การปฏบิตัต่ิางๆ  

Anderson (1975 อ้างถงึใน ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2538: 2) ใหค้วามหมายนโยบาย
สาธารณะว่า เป็นแนวทางปฏิบตัิที�กําหนดขึ+นเพื�อสนองตอบต่อปญัหาต่างๆ ที�เกิดขึ+น หรอื              
อกีนยัหนึ�งคอื แนวทางที�รฐับาลกําหนดขึ+นเพื�อแกไ้ขปญัหานั �นเอง 

Easton (1971 อ้างถงึใน ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2538: 2) ใหค้วามหมายนโยบาย
สาธารณะว่า หมายถึง การจดัสรรผลประโยชน์ หรอืสิ�งที�มคีุณค่าระหว่างปจัเจกชน และกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ในระบบสงัคมการเมอืง 

ถวลัย์ วรเทพพุฒพิงษ์ (2540: 10) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางที�ปฏบิตัิ
ของรฐับาล ซึ�ง กําหนดวตัถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ�ง เพื�อแก้ไขปญัหาซึ�งกําลัง
เกิดขึ+น ป้องกนัหรอืหลกีเลี�ยงปญัหาในอนาคต และเพื�อก่อให้เกดิผลที�พงึปรารถนา รฐับาลมี
ความจรงิจงัและจรงิใจที�จะนํานโยบายไปปฏิบตัิ และนโยบายอาจเป็นบวกหรอืเป็นลบ หรอื
อาจจะเป็นการกระทาํหรอืงดเวน้การกระทํากไ็ด ้

ศุภชยั ยาวะประภาษ (2538: 3) ใหค้วามหมายว่านโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการ
ดําเนินกจิกรรมของรฐับาลซึ�งรวมทั +งกจิกรรมที�ผ่านมาในอดตี กจิกรรมที�กําลงัดําเนินการใน
ปจัจบุนั และกจิกรรมที�กําลงัจะเกดิขึ+นในอนาคต 

วรเดช จนัทรศร (2551: 1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ เป็นกจิกรรมต่างๆ ที�รฐับาล
จดัทําขึ+น หรอื แผนงานหรอืโครงการ หรอื แนวทางปฏบิตัิที�รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัได้
กําหนดขึ+น เพื�อเจตนาในการแก้ไขปญัหา ทั +งในระยะสั +นและระยะยาว 
 เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ (2550: 4-5) นิยามว่า นโยบายสาธารณะ หมายถงึ แนวทางปฏบิตัทิี�
รฐับาลตั +งใจจะทํา ซึ�งต้องเลอืกทางเลอืกและอาจกําหนดแยกย่อยออกมาเป็นแผนงาน และโครงการ 
ทั +งนี+มเีป้าหมายเพื�อแก้ปญัหาสาธารณะหรอืจดัการกบัปญัหาสาธารณะ เพื�อให้บรรลุผลประโยชน์
สาธารณะร่วมกนั และนโยบายสาธารณะไม่ใช่นโยบายของรฐับาลอย่างเดยีว แต่รวมถงึนโยบายของ
ภาคสงัคมและบทบาทของภาคสงัคมดว้ย 
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มยุร ีอนุมานราชธน (2552: 6) ไดส้รุปความหมายของคําว่า นโยบายสาธารณะ ไวเ้ป็น
สองแนวทาง คอื ในความหมายที�แคบ นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรม/การกระทําของ
รฐับาล และมติิการเลอืกตัดสนิใจของรฐับาล ส่วนในความหมายที�กว้าง นโยบายสาธารณะ 
หมายถงึ แนวทางในการกระทําของรฐับาล ซึ�งอาจกล่าวไดว้่าเป็นแนวทางกวา้งๆ ที�รฐับาลได้
ทาํการตดัสนิใจเลอืกและกําหนดไวล้่วงหน้า เพื�อชี+นําใหม้กีจิกรรมหรอืการกระทําต่าง ๆ เกดิขึ+น 
เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ที�ได้กําหนดไว้ โดยมกีารวางแผน การจดัทําโครงการ 
วธิกีารบรหิารงาน หรอื กระบวนการดําเนินงาน ให้บรรลุวตัถุประสงค์เรื�องใดเรื�องหนึ�ง ด้วย
วธิกีารปฏบิตังิานที�ถูกต้อง เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ และความต้องการของ
ประชาชน/ผูใ้หบ้รกิารในแต่ละเรื�อง 

จากตวัอย่างนิยามต่างๆ ในขา้งต้น จะเหน็ได้ว่านักวชิาการชาวไทยและนักวชิาการชาว
ต่างประเทศต่างให้ความหมายในลกัษณะที�คล้ายคลงึกนั หรอืมคีวามเหน็คล้อยกนัว่า นโยบาย
สาธารณะกค็อื แนวทางการปฏบิตัหิรอืดําเนินกจิกรรมของรฐับาล นั �นเอง แมว้่านักวชิาการบาง
ท่านจะให้ความหมายไว้ในลกัษณะที�กว้าง เช่น Sharkansky, Dye และ Easton บางท่านให้
ความหมาย ในลกัษณะที�แคบลงมา และเฉพาะเจาะจงมากขึ+น เช่น Lasswell and Kaplan 
ถวลัย ์วรเทพพุฒพิงศ์ วรเดช จนัทรศร เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ และมยุร ี อนุมานราชธน เป็นต้น    
อนัเป็นไปตามความคดิเหน็ ประสบการณ์ และจุดเน้นที�ต้องการนําเสนอของนักวชิาการแต่ละท่าน 
อยา่งไรกต็าม ความหมายของคําว่านโยบายสาธารณะของนักวชิาการต่างๆ มกัอยู่ในขอบเขตของ
ความหมายที�ว่า นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล                  
เสยีทั +งสิ+น  

ดังนั +น ผู้วิจยัอาจสรุปความหมายของคําว่า นโยบายสาธารณะว่า หมายถึง แนวทาง            
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที�รฐับาลกําหนดขึ+น โดยมวีตัถุประสงค์ เพื�อแก้ไขปญัหาที�กําลงัเกดิขึ+น 
ป้องกนัปญัหาที�คาดว่าจะเกิดขึ+นในอนาคต และหรอืก่อให้เกิดผลที�พึงปรารถนาต่อสาธารณชน                                                  
ซึ�งพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ก็คอื นโยบายสาธารณะนโยบายหนึ�งที�อยู่ใน        
รูปของกฎหมายที�มีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสรมิและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามา              
มสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื�อเสรมิสรา้งใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็
สามารถจดัการตนเองได้อย่างยั �งยนื รวมทั +งมบีทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศ สรา้งระบอบ
ประชาธปิไตย และระบบธรรมาภบิาล 

  
 2.1.2  กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 นโยบายสาธารณะมีลักษณะเป็นกระบวนการที�ประกอบด้วยขั +นตอนต่างๆ ที�มีความ
ต่อเนื�องกนัเป็นวงจร (Cycle) และในเรื�องกระบวนการนโยบายสาธารณะนี+ นักวชิาการแต่ละท่าน         
กม็กัมวีธิกีารในการจดัแบ่งขั +นตอนของกระบวนการนโยบายแตกต่างกนัไปตามจุดเน้นของแต่ละคน 
ซึ�งในกรณีนี+ผู้วจิยัจะขอนําเสนอเฉพาะการแบ่งขั +นตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะที�เป็น                 
ที�นิยมในแวดวงวชิาการ ซึ�งอาจพจิารณาไดด้งันี+  
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 Dye (1984 อ้างถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2552: 229-231) ไดท้ําการแบ่งขั +นตอนของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะไว ้5 ขั +นตอน คอื  

ขั +นตอนที� 1 จาํแนกลกัษณะปญัหา (Problem Identification) 
ขั +นตอนที� 2 การจดัทาํทางเลอืกนโยบาย (Policy Alternative) 
ขั +นตอนที� 3 การใหค้วามเหน็ชอบนโยบาย (Policy Adoption or Approvals)  
ขั +นตอนที� 4 การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Policy Implementation)  
ขั +นตอนที� 5 การประเมนิผลนโยบาย (Policy Evaluation)  

 ความสมัพนัธ์ของกระบวนการนโยบายสาธารณะดงัดล่าวขา้งต้น สามารถแสดงให้เหน็ได้
ดงัภาพที� 2.1   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 2.1  กระบวนการนโยบายสาธารณะของ Dye 
แหล่งที�มา:  Dye (1984 อา้งถงึใน สมบตั ิธาํรงธญัวงศ,์ 2552: 231). 
  

ศุภชยั ยาวะประภาษ (2538: 34 - 35 ) ไดท้ําการแบ่งขั +นตอนของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะไว ้3 ขั +นตอน ดงันี+  

ขั +นตอนที� 1 การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
ขั +นตอนที� 2 การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Policy Implementation)  
ขั +นตอนที� 3 การประเมนิผลนโยบาย (Policy Evaluation)  

 โดยในแต่ละขั +นตอนข้างต้น จะมรีายละเอียดปลกีย่อยอยู่อีก ซึ�งอาจพจิารณาได้จาก
ภาพที� 2.2 

 

การประเมนิผล
นโยบาย 
 

 

จาํแนกลกัษณะ
ปญัหา 
 

 

การจดัทํา 
ทางเลอืกนโยบาย 

 

 

การใหค้วาม
เหน็ชอบนโยบาย 

 

 

การนํานโยบาย            
ไปปฏบิตั ิ
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ภาพที� 2.2  กระบวนการนโยบายสาธารณะของ ศุภชยั ยาวะประภาษ 
แหล่งที�มา:  ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2538: 35.  
 
2.2  การนํานโยบายไปปฏิบติั  
 
 การนํานโยบายไปปฏบิตัิ (Policy Implementation) เป็นขั +นตอนที�มคีวามสําคญัของ
กระบวนการนโยบาย การประกาศนโยบายของรฐับาล หรอืสถาบนัต่างๆ เป็นเพียงแค่การ
ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมอืง และประเดน็ปญัหาต่างๆที�มอียู่ยงัไม่ไดยุ้ตลิง จนกว่าจะได้มี
การนํานโยบายไปปฏบิตัจิรงิ ดงันั +น หากไม่มกีารนํานโยบายไปปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัเจตนาที�
กําหนดไว้ นโยบายก็ไม่มคีวามหมายอะไร (เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2550: 333) และในการ          
นํานโยบายไปปฏบิตั ิกจ็าํเป็นต้องมกีารทําการศกึษา ความหมาย รปูแบบ และวธิกีารของการ
นํานโยบายไปปฏบิตัิด้วยว่า หากจะนํานโยบายไปปฏบิตัิให้ประสบผลสําเรจ็ สามารถบรรลุ

1. การกําหนดนโยบาย 
- การระบุประเดน็ปญัหา 
- การพฒันาทางเลอืก 
- การเสนอทางเลอืก 

2. การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
- การแปลความนโยบาย 
- การรวบรวมทรพัยากร 
- การวางแผน 
- การจดัองคก์าร 
- การดําเนินงาน 

3. การประเมนิผล 
- การยกเลกิ 
- การปรบัปรงุเปลี�ยนแปลง 
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เป้าหมาย ที�กําหนดไว้ จะต้องมกีารดําเนินการอย่างไร และมปีจัจยัใดบ้างที�จะทําให้นโยบาย
ประสบผลสําเรจ็ (ณฐัฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 260) เพราะถ้านโยบายต่างๆ ถูกนําไปปฏบิตัโิดย
ปราศจากการศกึษาและการเตรยีมการอย่างถูกต้องและเพยีงพอ กม็คีวามเสี�ยงสูงที�นโยบายที�
กําหนดขึ+นมานั +นจะลม้เหลวในการนําไปปฏบิตั ิเพราะการนํานโยบายไปปฏบิตันิั +นเป็นเรื�องยาก 
และมคีวามสลบัซบัซ้อนสูง เนื�องจากจะต้องมคีวามเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ 
จํานวนมาก รวมทั +งต้องเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที�รวดเร็ว และ
รุนแรง ซึ�งอาจนําไปสู่การเกดิสถานการณ์ที�เป็นปญัหาและอุปสรรค ที�อาจส่งผลต่อเนื�องใหก้าร
นํานโยบายไปปฏบิตันิั +นประสบกบัความลม้เหลว หรอืไม่ประสบความสําเรจ็ตามที�ไดต้ั +งใจไวไ้ด ้
ดงันั +นการมคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างเพยีงพอในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ และ
การดําเนินการวางกลยุทธ์ มาตรการหรอืแนวทางต่างๆ เพื�อรองรบัการนํานโยบายไปปฏบิตัทิี�
เหมาะสม จะทําให้นโยบายต่างๆ ที�กําหนดขึ+น มโีอกาสที�จะถูกนําไปปฏบิตัใิห้บรรลุเป้าหมาย 
หรอืวตัถุประสงค ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึ+น 
 โดยการศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัเิริ�มเกดิขึ+นที�ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในช่วงทศวรรษ 
1970 ซึ�งเป็นผลมาจากหนังสอืชื�อ Implementation ของ Pressman and Wildavsky (1970)             
ที�ตพีมิพเ์ผยแพร่เมื�อปี ค.ศ. 1973  โดยผลงานดงักล่าวเป็นการศกึษานโยบายการสรา้งงานให้
ชนกลุ่มน้อยที�เมอืงโอ๊คแลนด์ รฐัแคลฟิอร์เนีย หลงัจากนั +นก็มผีลงานอื�นๆ ตามมาอกีเป็นจํานวน
มาก จนประกอบกนัเป็นองคค์วามรูข้องการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Hogwood and Gunn, 1984: 
196 อา้งถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 1) 

 
2.2.1  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบติั 
คาํว่า “การนํานโยบายไปปฏบิตั”ิ กม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัคําว่า “นโยบายสาธารณะ” 

คอื ไดม้นีักวชิาการทั +งชาวไทยและชาวต่างประเทศใหค้วามหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
ไวอ้ยา่งแตกต่างหลากหลาย ซึ�งอาจพจิารณาได ้ดงันี+ 
 Williams (1971: 144 อ้างถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2552: 398)  ให้ทศันะว่า การ               
นํานโยบายไปปฏบิตั ิคอื “ความพยายามที�จะตดัสนิความสามารถขององคก์ารในการรวบรวมคนและ
ทรพัยากรในหน่วยงานหนึ�ง และกระตุน้บุคลากรใหป้ฏบิตังิานเพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร” 

 Pressman and Aaron Wildavsky (1984 อ้างถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2552: 400) 
ไดใ้หค้วามหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตัวิ่า หมายถงึ “เป็นกระบวนการปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
การกําหนดเป้าประสงค์ และการปฏบิตัเิพื�อการบรรลุเป้าประสงค์ การศึกษาการนํานโยบาย
ไปปฏบัติยงัเกี�ยวข้องกับปญัหาของการประเมินความสําเร็จของผู้ปฏิบัติ และการตีความ           
ขอ้ปฏบิตัทิี�มลีกัษณะทั �วไป ลงสู่การตดัสนิใจเฉพาะดา้นที�ต้องมผีูเ้ขา้ร่วมมากมาย และมมีุมมอง
ที�หลากหลาย การบรรลุเป้าประสงค์ผ่านการตดัสนิใจเฉพาะด้าน ณ ระดบัใด ย่อมเป็นการวดั
ระดบัของความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตั”ิ 
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  Van Horn and Van Meter (1975: 202 อ้างถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 5) 
นิยามว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัปิระกอบดว้ยการกระทําโดยคน หรอืกลุ่มคนของภาครฐั และ
เอกชนที�มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ที�กําหนดไว้ตามการตัดสินใจของนโยบายก่อนหน้านั +น             
การกระทํานี+มทีั +งความพยายามครั +งเดียวที�จะแปลงการตัดสินใจไปสู่การปฏิบตัิ และความ
พยายามอยา่งต่อเนื�องที�จะทําใหเ้กดิผลการเปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ หรอืทลีะน้อยตามที�กําหนด
ไวใ้นการตดัสนิใจของนโยบาย 
   Sabatier and Danial Mazmanian (1981 อ้างถงึใน ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2538: 88) 
ใหค้วามหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตัวิ่าเป็นกระบวนการในการนําเอานโยบายพื+นฐานทั �วไป
มาดาํเนินการใหลุ้ล่วงไป นโยบายพื+นฐานอาจอยู่ในรปูของกฎหมาย คําพพิากษาศาล คําสั �งของ
รฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตรกีไ็ด ้

วรเดช จนัทรศร (2527: 1 อ้างถงึใน ณฐัฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 260) ไดส้รุปความหมาย
การนํานโยบายไปปฏบิตัทิี� Van Horn and Van Meter (1975) เสนอไวว้่า การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
เป็นเรื�องของการศึกษาว่าองค์การสามารถนําและกระตุ้นให้ทรพัยากรทางการบรหิารทั +งมวล 
ปฏบิตัิงานให้บรรลุตามนโยบายขององค์การที�ระบุไว้ หรอืไม่ แค่ไหน เพยีงใด ต่อมา วรเดช 
จนัทรศร (2543: 535 อ้างถงึใน ณฐัฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 260-261) ไดข้ยายความเกี�ยวกบั
การศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัวิ่าเป็นการแสวงหาวธิกีาร และแนวทางการปรบัปรุงนโยบาย 
แผนงาน และการปฏบิตังิานในโครงการใหด้ขีึ+น และสรา้งกลยุทธเ์พื�อที�จะทําใหก้ารนํานโยบาย
ไปปฏบิตับิงัเกดิความสาํเรจ็ 

ศุภชยั ยาวะประภาษ (2538: 90) ไดใ้ห้ความหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
ภายหลงัไดส้าํรวจแนวคดิของนกัวชิาการโดยสรุปไดอ้ย่างน้อย 2 ประเดน็ ประเดน็แรกคอื  การ
นํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นกระบวนการ นั �นคอืมคีวามต่อเนื�องไม่หยุดนิ�ง มขี ั +นตอนในการดําเนิน
กจิกรรม ไม่ใช่กจิกรรมที�เกดิขึ+นชั �วครั +งชั �วคราวแลว้หายไป ไม่ใช่กจิกรรมที�เกดิขึ+น ขยกัขย่อน
แต่เป็นกจิกรรมต่อเนื�องไม่หยุดยั +ง แต่ละขั +นตอนที�มคีวามสมัพนัธก์นัตลอดเวลา และประเดน็ที�
สองคอื การนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นการดําเนินการใหส้าํเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย 

จุมพล หนิมพานิช (2549: 182) กล่าวถงึ ความหมายของการนํานโยบายไปสู่การปฏบิตัวิ่า
การนํานโยบายไปสู่การปฏบิตั ิหมายถงึ การบรหิารนโยบายที�ครอบคลุมทั +งการวเิคราะห ์พฤตกิรรม 
องค์กร ปฏสิมัพนัธข์องบุคคลและกลุ่มบุคคล สมรรถนะและความร่วมมอืของพนักงานของรฐัและ
เอกชน สภาพแวดลอ้มของระบบ และปจัจยัอื�น ๆ ที�มผีลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายนโยบาย 
 เรอืงวทิย ์ เกษสุวรรณ (2551: 7) ไดส้รุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตัวิ่าเป็น 
กระบวนการหลกัการที�กฎหมายผ่านสภา หรอืนโยบายไดร้บัการอนุมตั ิเป็นกจิกรรมของการนํา
นโยบายที�อยู่ในรปูของกฎหมาย นโยบายระเบยีบ คําสั �งหรอืรปูแบบอื�นๆ ไปปฏบิตั ิ ซึ�งเป็น
กระบวนการที�อยูร่ะหว่างการก่อรปูนโยบายและผลลพัธ ์
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 ณฐัฐา วนิิจนัยภาค (2554: 262) ได้ทําการสรุปความหมายและไดใ้หข้อ้สงัเกตต่างๆ 
เกี�ยวกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัไิวอ้ย่างน่าสนใจว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นขั +นตอนที�อยู่
ตรงกลางระหว่างขั +นตอนการกําหนดนโยบาย และขั +นตอนการประเมนิผลนโยบาย การนํา
นโยบายไปปฏบิตัิจะดําเนินไปได้เมื�อมกีารลดความเป็นนามธรรมของนโยบายให้มคีวามเป็น
รูปธรรมมากขึ+น โดยการแปลงนโยบายให้เป็นแผน (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ 
(Project) และกิจกรรม  (Activity) ตามลําดับ เพื�อให้ผู้มีหน้าที�ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
สามารถดําเนินการได้ ซึ�งการจะดําเนินการใหป้ระสบผลสําเรจ็ มปีจัจยัที�เกี�ยวขอ้งเป็นจํานวน
มาก และมผีูเ้กี�ยวขอ้งในการนํานโยบายไปปฏบิตั ินอกเหนือจากผูม้หีน้าที�นํานโยบายไปปฏบิตัิ
แลว้ เป็นจํานวนมากเช่นกนั ไดแ้ก่ ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีจากนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม
กดดนัหน่วยราชการอื�นๆ สื�อมวลชน และองคก์รพฒันาเอกชนที�สนใจในประเดน็นโยบายนั +นๆ 
เป็นตน้ 
 
 2.2.2  กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบติั 
 กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตัสิามารถมองได้หลายแบบ แล้วแต่จุดเน้นที�
นกัวชิาการแต่ละท่านตอ้งการนําเสนอ ซึ�งอาจพจิารณาไดด้งันี+ 
  Williams (1975 อ้างถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 29-30) ไดแ้สดงลกัษณะของ
ลาํดบัชั +นของกระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตั ิซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัระบบราชการและการเมอืง และ
อธบิายว่านโยบายต่างๆ ที�คดิขึ+นและมเีงนิสนับสนุนแล้วนั +น จะถูกส่งผ่านระบบราชการหรอื
การเมอืงซึ�งภายในยงัแบ่งออกเป็นชั +นๆ และส่งไปยงัผูป้ฏบิตักิลุ่มสุดทา้ย ซึ�งเป็นผูบ้รหิาร และ 
ผู้ให้บรกิารในหน่วยงานที�นํานโยบายไปปฏิบตัิ และผู้รบัประโยชน์หรือกลุ่มเป้าหมายของ
นโยบาย ดงัพจิารณาไดจ้ากภาพที� 2.3 
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ผูเ้สนอ ผูร้เิริ�ม ผูใ้หเ้งนิสนบัสนุนนโยบาย 
(Proposer/Inititior/Funder) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2.3  ลาํดบัชั +นของกระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
แหล่งที�มา:  Williams (1975 อา้งถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 30) 

 
ธนัยวฒัน์ รตันสคั (2546: 185-186) ไดแ้สดงกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏบิตัิ

ที�แสดงถงึความเชื�อมโยงระหว่าง นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ และกจิกรรม ดงัภาพที� 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั +นของระบบราชการและการเมอืง 
(Bureaucracy/Political Layers) 

ผูบ้รหิารระดบัตน้ 
(First – line Managers) 

ผูใ้หบ้รกิาร 
(Treatment Deliverers) 

ผูร้บัประโยชน์จากนโยบาย 
(Recipients) 
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ภาพที� 2.4  กระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏบิตั ิ
แหล่งที�มา:  ธนัยวฒัน์ รตันสคั, 2546: 185. 

 
Berman (1978 อ้างถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 32-42) ไดท้ําการศกึษากระบวนการ

ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิโดยแบ่งแยกออกเป็น 2 ขั +นตอนหลกั คอื ขั +นตอนในระดบัมหภาค 
(Macro) และขั +นตอนในระดบัจุลภาค (Micro) ซึ�ง วรเดช จนัทรศร (2554: 32-42) ไดป้ระยุกต์ และ
อธบิายขยายความแนวคดิในเรื�องกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตัขิองพอล เบอรแ์มน ไว ้
ดงันี+  

1) ขั +นตอนของการนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัมหภาค (Macro 
Implementation) แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั +นตอนหลกั คอื 
(1) ขั +นตอนของการแปลงนโยบาย คอื ขั +นตอนที�หน่วยงาน ส่วนราชการ 

หรอื องค์การที�เป็นผู้รบัผิดชอบหลกัในการนํานโยบายไปปฏิบตัิ ดําเนินการแปลงนโยบาย      

นโยบาย 
(Policy) 

โครงการ 
(Project) 

โครงการ 
(Project) 

 

กจิกรรม 
(Activity) 

แผน 
(Plan) 

 

แผน 
(Plan) 

 

แผนงาน 
(Program) 

 

แผนงาน 
(Program) 

 

กจิกรรม 
(Activity) 

กจิกรรม 
(Activity) 

กจิกรรม 
(Activity) 
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ที�ไดร้บัมอบหมายจากฝา่ยการเมอืง หรอืฝา่ยบรหิาร ออกมาเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิแผนงาน 
หรอื โครงการ ซึ�งปจัจยัที�จะนําไปสู่ความสําเรจ็ของขั +นตอนนี+ วรเดช จนัทรศร (2554: 36)          
ไดนํ้าเสนอไวใ้นภาพที� 2.5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที� 2.5  ปจัจยัที�มผีลต่อความถูกตอ้งในการแปลงนโยบายของหน่วยงานที�รบัผดิชอบใน           
      การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
แหล่งที�มา:  วรเดช จนัทรศร, 2554: 36. 
 

(2) ขั +นตอนของการยอมรับ  เป็นขั +นตอนที�หน่วยงานในระดับนโยบาย
ดําเนินการใหห้น่วยงานในระดบัล่างยอมรบัแนวทาง แผนงาน โครงการ หรอื ผลของการแปลง
นโยบายนั +นไปปฏบิตัต่ิอไป ซึ�งการที�หน่วยงานในระดบัล่างจะยอมรบัแนวทางดงักล่าวหรอืไม่
นั +น ขึ+นอยู่กบัปจัจยัหลายๆ ประการ เช่น ลกัษณะของหน่วยงานท้องถิ�น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจสงัคม และการเมอืงของท้องถิ�นนั +น ตลอดจนประโยชน์ที�รฐัควรจะให้กบัหน่วยงาน
ระดบัล่าง เป็นตน้ 

2) ขั +นตอนของการนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัจุลภาค (Micro Implementation) 
แบ่งออกได ้เป็น 3 ขั +นตอนหลกั คอื  

(1) ขั +นการระดมพลงั เป็นขั +นตอนที�หน่วยงานในระดบัล่างจะดําเนินการใน           
2 กิจกรรม กิจกรรมแรก คือ การพิจารณารบันโยบาย หมายถึง การที�หน่วยงานในระดบัล่าง 
พจิารณาว่านโยบายจากส่วนกลางมคีวามเหมาะสม มคีวามสําคญัเร่งด่วน ตรงตามเป้าหมาย ของ
หน่วยงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรอืไม่อย่างไร ซึ�งการพจิารณา
รบันโยบายของหน่วยงานในระดบัล่างนี+มคีวามสําคญัต่อความสําเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
เป็นอย่างมาก ส่วน กิจกรรมที�สอง คือ การแสวงหาความสนับสนุน หมายถึง การที�หน่วยงาน          

ความชดัเจนของนโยบาย 

ความเขา้ใจในนโยบายของ
หน่วยที�รบัผดิชอบ 

ความสอดคลอ้งกนัระหว่าง
เป้าหมายของนโยบาย 

ความรว่มมอืและความจรงิใจ
ของหน่วยที�รบัผดิชอบ 

ผลของการแปลงนโยบาย 
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ในระดับล่างดําเนินการแสวงหาความสนับสนุน ทั +งจากสมาชิกในหน่วยงาน บุคคลสําคญัและ
องคก์ารอื�นๆ ซึ�งเป็นสิ�งที�มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิ�งต่อการสรา้งความต่อเนื�อง และความสําเรจ็ของ
การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

(2) ขั +นการปฏิบัติ เป็นขั +นตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติที�มีความ
เกี�ยวขอ้งกบัผู้ปฏบิตังิานในระดบัล่างโดยตรง และเป็นเรื�องของกระบวนการในการปรบัเปลี�ยน
นโยบายหรอืโครงการที�ไดร้บัการยอมรบัแลว้สู่การปฏบิตักิารจรงิ  

(3) ขั +นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรอืความต่อเนื�อง ขั +นตอนนี+เป็นการ
ดําเนินการเพื�อทําใหเ้กดิการนํานโยบายไปปฏบิตัอิย่างต่อเนื�อง และการที�จะทําใหม้กีารนํานโยบาย
ไปปฏบิตัอิยา่งต่อเนื�องได ้กจ็ะต้องทําใหน้โยบายนั +นถูกปรบัเปลี�ยนและไดร้บัการยอมรบัเป็นหน้าที�
ประจาํวนัของผูป้ฏบิตั ิซึ�งขั +นตอนนี+ มคีวามสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะความสําเรจ็ของนโยบายใดๆ 
กต็าม จะเกดิขึ+นไมไ่ดห้ากนโยบายนั +นไมถู่กนําไปปฏบิตัอิย่างต่อเนื�องโดยผูป้ฏบิตั ิ 

โดยการศกึษาวจิยัเรื�อง“การนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
ไปปฏบิตั ิ: กรณีศกึษาพื+นที�กรุงเทพมหานคร” ผู้วจิยัจะใช้กรอบการมองกระบวนการของการนํา
นโยบายไปปฏบิตัทิั +ง 3 แบบ ที�ไดนํ้าเสนอไวใ้นขา้งต้น แต่จะมุ่งเน้นกรอบการมองกระบวนการของ
การนํานโยบายไปปฏบิตัขิอง Berman เป็นหลกั เพื�อใหก้ารศกึษาวจิยัมกีรอบหรอืแนวทางที�ชดัเจน 
และครอบคลุมถึงปรากฏการณ์ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิได้ทั +งหมด ทั +งในระดบัมหภาค และ
ระดบัจุลภาค และผูว้จิยัจะใชก้รอบการมองที�เหลอือกี 2 แบบ มาเป็นเครื�องมอืในการทําความเขา้ใจ
กับปรากฏการณ์ต่างๆของกระบวนการการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551            
ไปปฏบิตัิตามความเหมาะสมด้วย เพื�อประโยชน์สูงสุดต่อการทําความเข้าใจในปรากฏการณ์ของ       
การนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิ

 
2.2.3  การวดัความสาํเรจ็และความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

 เนื�องจากการศกึษาวจิยัการนํานโยบายไปปฏบิตัมิเีป้าหมายเพื�อแสวงหาปจัจยัที�ส่งผล
ต่อความสําเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(วรเดช จนัทรศร, 2554: 104) ดงันั +น สิ�งที�นักวชิาการ
ที�ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบตัิจะดําเนินการเป็นอย่างแรก คือ จะต้องหาคําตอบให้ได้ว่า
นโยบายที�กําลงัศกึษาอยู่นั +น เมื�อไดถู้กนําไปปฏบิตัแิลว้ ประสบความสําเรจ็ หรอืลม้เหลว แล้ว
จงึค่อยศกึษาต่อไปว่าความสําเรจ็ หรอืล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตัดิงักล่าว เป็นผล 
มาจากปจัจยัใดบ้าง ด้วยเหตุนี+ทําให้เมื�อมกีารศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัเิมื�อใด ก็จะต้อง             
มกีารประเมนิผลการนํานโยบายไปปฏบิตั ิหรอืการวดัความสําเรจ็ และความล้มเหลวของการ 
นํานโยบายไปปฏบิตัดิว้ยเสมอ             
 ทั +งนี+ การวดัความสําเรจ็และความลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตันิั +น คอื การวดั
ระดบัของความสามารถ (Level of Performance) ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิหรอืการวดั
ประสิทธิผล และการขาดประสิทธิผล (Effective–Ineffective) ของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
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(Glynn III, 1977: 65 อ้างถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 104) ซึ�งสามารถทําไดห้ลายวธิ ีโดยแนวคดิ
ในเรื�องการวดัความสําเรจ็ และความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตันีิ+ ได้มนีักวชิาการ        
ทั +งชาวต่างประเทศและชาวไทยใหท้ศันะไวอ้ยากหลากหลาย ซึ�งอาจพจิารณาในเบื+องตน้ไดด้งันี+  
 วรเดช จนัทรศร (2554: 105-109) ได้กล่าวว่า การวดัความสําเรจ็ และความล้มเหลว
ของการนํานโยบายไปปฏบิตันิั +นสามารถวดัไดจ้ากเงื�อนไข หรอืมติต่ิางๆ ดงัต่อไปนี+ 
 มติทิี� 1 คอื เป็นการวดัผลของการนํานโยบายไปปฏบิตัทิั +งกระบวนการ ซึ�งสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี+ 

1)  ผลผลติ (Outputs) การวดัผลในระดบัผลผลติอาจวดัได้ โดยใชเ้กณฑ ์หรอื
ตวัชี+วดัในดา้นปรมิาณ คุณภาพ เวลา ค่าใชจ้า่ย และความพงึพอใจ 

2)  ผลลพัธ ์(Outcomes) การวดัผลในระดบัผลลพัธ ์ซึ�งเป็นผลที�เกดิขึ+นต่อจาก
ผลผลติ อาจวดัได้โดยใช้เกณฑ ์หรอืตวัชี+วดัในเรื�องประโยชน์ หรอืโทษแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอื             
ผูไ้ดร้บัผลของนโยบาย 

3)  ผลสุดยอด หรอื ผลลพัธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) เป็นการวดัว่า
ผลผลติ และผลลพัธโ์ดยรวม ไดส้่งผลต่อการพฒันาประเทศ หรอืไมอ่ยา่งไร  

มติิที� 2 เป็นการวัดว่าผลของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นความสําเร็จ          
อยา่งแทจ้รงิ หรอืไมอ่ยา่งไร ซึ�งการวดัผลในส่วนนี+สามารถพจิารณาไดจ้ากเงื�อนไข 4 ประการ คอื  

1)  นโยบายตอ้งไมก่่อใหเ้กดิปญัหาต่อนโยบายอื�นๆ  
2)  นโยบายตอ้งไมก่่อใหเ้กดิปญัหาความน่าเชื�อถอืของผลของนโยบาย 
3)  นโยบายตอ้งไมม่ปีญัหาทางดา้นมาตรการของนโยบายที�นําไปปฏบิตั ิ
4)  นโยบายตอ้งไมม่ปีญัหาทางดา้นมนุษยธรรม หรอืศลีธรรม 

มติิที� 3 เป็นการวัดว่าผลรวมของการนํานโยบายไปปฏิบัติทั +งหมดได้ก่อให้เกิดผล         
การพฒันาประเทศที�พงึปรารถนา หรอืไม่อย่างไร ซึ�งการวดัผลในมตินีิ+ ไม่สามารถดําเนินการ             
ได้โดยตรง แต่สามารถพิจารณาได้จากความสมบูรณ์ของปจัจยัทางการบริหารต่างๆ ว่ามี
ลักษณะที�ช่วยทําให้ผลรวมของการนํานโยบายไปปฏิบัติแต่ละนโยบายสามารถนําไป              
สู่ความสาํเรจ็โดยรวมของการพฒันาประเทศไดม้ากน้อยเพยีงใด 

 Vedung (1997: 35-92 อ้างถงึใน ณฐัฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 356-362) ไดเ้สนอตวัแบบ
การประเมนิผลนโยบายไว้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คอื ตวัแบบประสทิธผิล (Effective Models) ตวัแบบเชงิ
เศรษฐศาสตร ์(Economic Models) และตวัแบบเชงิวชิาชพี (Professional Models) โดยในแต่ละ
กลุ่มยงัสามารถแยกออกเป็นตวัแบบยอ่ยๆ ไดอ้กี ดงัภาพที� 2.6 
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 ตวัแบบการประเมนิผลที�สาํคญั (Evaluation Models (Substantive)) 
                   ตวัแบบประสทิธผิล (Effective Models) 
                                เป้าประสงค ์(Goals) 
                                             ตวัแบบการบรรลุเป้าประสงค ์(Goal - Attainment Model) 
                                                       ตวัแบบผลกระทบ (Side - Effects Model) 
                                ผล (Results) 
                                                      ตวัแบบอสิระจากเป้าประสงค ์(Goal - Free Evaluation Model) 
                                แนววเิคราะหเ์ชงิระบบ (System Components) 
                                                                 ตวัแบบการประเมนิผลรวบยอด (Comprehensive Evaluation Model) 
                                ความสนใจของลกูคา้ (Client Concerns) 
                                             ตวัแบบมุ่งเน้นลกูคา้ (Client - Oriented Model) 
                          ความสนใจของผูม้ผีลประโยชน์ร่วม (Stakeholder Concerns)            
                                             ตวัแบบอเมรกิาเหนือ (The North America Model) 
                                                 ตวัแบบผูม้ผีลประโยชน์ร่วมแบบสวเีดน (The Swedish Stakeholder Model) 
                ตวัแบบเชงิเศรษฐศาสตร ์(Economic Models) 
     ตวัแบบผลติภาพ (Productivity Model) 
                                             ตวัแบบผลติภาพ (Productivity Model) 
                          ตวัแบบประสทิธภิาพ (Efficiency Model) 
                                             ตน้ทุน/ประสทิธผิล (Cost - Effectiveness)    
                                             ตน้ทุน/ผลประโยชน์ (Cost - Benefit)    
                ตวัแบบเชงิวชิาชพี (Professional Models) 
                           ประเมนิโดยผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาวชิานั +นๆ (Peer Review) 
 
 

ภาพที� 2.6  ตวัแบบการประเมนิผลของ Vedung 
แหล่งที�มา:  ประยกุต์จาก Vedung, 1997: 36 อา้งถงึใน ณฐัฐา วนิิจนยัภาค, 2554: 357.   
  

โดยตวัแบบการประเมนิผลนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ของ Vedung นี+ สามารถนํามาใช ้ 
ในการวดัความสําเรจ็ และความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตัไิด้ สําหรบัรายละเอยีด
ของแต่ละตวัแบบสามารถพจิารณาไดด้งันี+  

1)  ตวัแบบประสทิธผิล (Effective Models) 
(1) เป้าประสงค์ (Goals)  1) ตัวแบบการบรรลุเ ป้าประสงค์ (Goal- 

Attainment Model)  ตวัแบบนี+มุ่งประเมนิว่า ผลที�ได้รบัจรงิจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
ตรงกันกับเป้าประสงค์ที�กําหนดไว้หรือไม่ ซึ�งถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่า ตรงกันก็
หมายความว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการนั +น ประสบความสําเรจ็ แต่ถ้าไม่ตรงกนักห็มายความ
ว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการนั +นประสบความล้มเหลว 2) ตวัแบบผลกระทบ (Side-Effects 
Model) ตัวแบบนี+มุ่งประเมินว่ามผีลกระทบอะไรบ้างที�เกิดขึ+นเนื�องจากนโยบาย/แผนงาน/
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โครงการ โดยการประเมนิ ผลกระทบตามตวัแบบนี+ มเีกณฑ ์2 เกณฑใ์นการแบ่งประเภท ไดแ้ก่ 
1) ผลกระทบนั +นเป็นผลในทางบวก หรอืผลในทางลบ และ 2) เป็นผลกระทบที�คาดหมายไวก่้อน 
หรอืไมไ่ดค้าดหมายไวก่้อน ซึ�งจากเกณฑด์งักล่าว ทําใหส้ามารถแบ่งประเภทของผลกระทบได้
เป็น 4 ประเภท คอื 1) ผลกระทบทางบวกที�คาดหมายไว ้2) ผลกระทบทางลบที�คาดหมายไว ้ 
3) ผลกระทบทางบวกที�ไมไ่ดค้าดหมาย และ4.ผลกระทบทางลบที�ไมไ่ดค้าดหมาย 

(2)  ผล (Results) 
ตัวแบบนี+  ได้แก่ ตัวแบบการประเมินผลแบบอิสระจากเป้าประสงค ์                

(Goal-Free Evaluation Model) ซึ�งตัวแบบนี+มุ่งประเมนิว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการ             
ไดก่้อใหเ้กดิผลอะไรบา้ง โดยจะใหค้วามสําคญักบัผลที�เกดิขึ+นจรงิทั +งหมด ไม่ว่าผลที�เกดิขึ+นจรงิ
นั +นจะตรง หรอืไมต่รงกบัเป้าประสงคท์ี�กําหนดไว ้

(3)  แนววเิคราะหเ์ชงิระบบ (System Components) 
ตวัแบบตามแนวการวเิคราะห์เชงิระบบ คอื ตวัแบบการประเมนิผลรวบ

ยอดหรอืการประเมนิผลพสิดาร (Comprehensive Evaluation Model) ซึ�งตวัแบบนี+มุ่งประเมนิ
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ทั +งระบบตั +งแต่ต้นจนจบ โดยตวัอย่างของตวัแบบนี+ที�มชีื�อเสยีง และ
ไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย คอื ตวัแบบการประเมนิผลแบบซปิ (CIPP Evaluation Model) 
ของ Stufflebeam 

(4)  ความสนใจของลกูคา้ (Client Concerns) 
ตวัแบบนี+ ไดแ้ก่ ตวัแบบมุ่งเน้นลูกคา้ (Client-Oriented Model) ซึ�งตวัแบบ

นี+มุ่ งประเมินว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการ สามารถทําให้ลูกค้า หรือกลุ่มคนที� เ ป็น
กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ พึงพอใจได้หรอืไม่อย่างไร ซึ�งถ้าหากพบว่า
ลูกค้า มคีวามพงึพอใจในนโยบาย/แผนงาน/โครงการก็ถือว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการนั +น 
ประสบความสาํเรจ็ 

(5)  ความสนใจของผูม้ผีลประโยชน์รว่ม (Stakeholder Concerns) 
ตวัแบบกลุ่มนี+ให้ความสําคญักบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบันโยบาย/แผนงาน/

โครงการ ทั +งหมด ไมว่่าจะเป็นพลเมอืง หน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ฝ่ายคา้น กลุ่มผลประโยชน์ 
สื�อมวลชน องคก์ารไมแ่สวงผลกําไร ฯลฯ โดยตวัแบบการประเมนิผลในกลุ่มนี+มอีาจแบ่งออกได้
เป็น 2 รปูแบบใหญ่ คอื 1) ตวัแบบอเมรกิาเหนือ (The North America Model) ตวัแบบนี+ผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมจะเป็นผู้มสีทิธิ �ให้ความคดิเหน็ และมอีทิธพิลต่อรูปแบบ เกณฑต์ดัสนิคุณค่า
ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ รวมทั +งประเดน็อื�นๆ ของการประเมนิผล แต่ในการดําเนินการ
ประเมินผลนั +นจะทําโดยผู้ประเมินอิสระ 2) ตัวแบบผู้มีผลประโยชน์ร่วมแบบสวีเดน              
(The Swedish Stakeholder Model) ตวัแบบนี+ผูม้ผีลประโยชน์ร่วมจะไม่เป็นเพยีงผูม้สีทิธิ �ให้
ความคดิเหน็ในการประเมนิผลนโยบาย/แผนงาน/โครงการเช่นตวัแบบอเมรกิาเหนือ แต่จะเป็น 
ผูท้ี�ดาํเนินการประเมนิและรบัผดิชอบต่อผลการประเมนินั +นเอง 
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2)  ตวัแบบเชงิเศรษฐศาสตร ์(Economic Models) 
(1)  ตวัแบบผลติภาพ (Productivity Model) 
ตวัแบบนี+เป็นการประเมนิผลติภาพของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ โดย 

ทําการคํานวณหาสดัส่วนระหว่างผลผลิตกบัปจัจยันําเข้าว่า ปจัจยันําเข้า 1 หน่วยได้ก่อให้
ผลผลิตจํานวนเท่าใด ซึ�งสามารถพิจารณาได้ทั +งในเชิงของผลิตภาพของค่าใช้จ่าย (Cost 
Productivity) และผลติภาพของการทํางาน (Work Productivity) ดงัอาจพจิารณาตวัอยา่งไดด้งันี+ 
 
        จาํนวนหนังสอืที�ถูกยมืจากหอ้งสมดุ     =   ผลติภาพของค่าใชจ้่าย 
                ค่าใชจ้า่ยของหอ้งสมดุ 
 

        จาํนวนหนังสอืที�ถูกยมืจากหอ้งสมดุ        =   ผลติภาพของการทํางาน  
        จาํนวนชั �วโมงทํางานของเจา้หน้าที� 
 

(2)  ตวัแบบประสทิธภิาพ (Efficiency Model) 
ตวัแบบนี+เป็นการประเมนิประสิทธภิาพของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ  

ซึ�งการประเมนิสทิธภิาพสามารถทําได้ 2 วิธ ีคอื 1) การเปรยีบเทยีบระหว่างต้นทุนกับ
ผลประโยชน์ (Cost-Benefit) และ 2) การเปรยีบเทยีบระหว่างต้นทุนกบัประสทิธผิล (Cost- 
Effectiveness) โดยอาจพจิารณาสมการของการประเมนิทั +ง 2 วธิ ีไดด้งันี+ 

 
         ตน้ทุน/ผลประโยชน์       =      ผลประโยชน์ที�เกดิขึ+นวดัเป็นตวัเงนิ 
                                                           ตน้ทุนค่าใชจ้า่ย 

 
 ตน้ทุน/ประสทิธผิล         =        ผลที�ตั +งใจใหเ้กดิที�เกดิขึ+นจรงิวดัเชงิปรมิาณที�ไม่ใช่ตวัเงนิ 
                                                                        ตน้ทุนค่าใชจ้่าย                                               

 
3)  ตวัแบบเชงิวชิาชพี (Professional Models) 

ตวัแบบนี+ ไดแ้ก่ การประเมนิโดยผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาวชิานั +นๆ (Peer Review) 
ซึ�งเป็นตวัแบบที�ต้องอาศยัผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ประเมนิ เช่น แพทย ์สตัวแพทย ์สถาปนิก 
วิศวกร ผู้พิพากษา ศาสตราจารย์ ฯลฯ และจะใช้ในกรณีที�นโยบาย/แผนงาน/โครงการนั +น             
มเีป้าประสงคท์ี�มคีวามซบัซอ้นมาก และตอ้งอาศยัเทคนิคที�ยุง่ยากมาก  

ทั +งนี+  การวัดความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําพระราชบัญญัต ิ         
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัิในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัจะประยุกต์ใช้ตวัแบบ            
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การประเมนิผลแบบ การบรรลุเป้าประสงค ์(Goal-Attainment Model) ของ Vedung (1997 อ้างถงึใน 
ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554: 358) ในการประเมินผลสัมฤทธิ � (Results) ของการนํา
พระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัิ ซึ�งประกอบด้วยการประเมนิผลผลติ 
(Outputs) และการประเมนิผลลพัธ์ (Outcomes) สําหรบัรายละเอยีดของการประเมนิผลขอให้
พจิารณาในบทที� 2 หวัขอ้ 2.7 กรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั  
 
 2.2.4  ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 
 มนีักวชิาการหลายๆ ท่านทั +งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที�ไดท้ําการศกึษาการ         
นํานโยบายไปปฏบิตั ิและพบว่ามปีจัจยัต่างๆ ที�มผีลต่อความสําเรจ็และความลม้เหลวของการ
นํานโยบายไปปฏบิตั ิวรเดช จนัทรศร (2554) ไดท้าํการสรุปภาพรวมของปจัจยัที�ส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิโดยอาศยัการบูรณาการการศกึษาการนํา
นโยบายไปปฏบิตัทิี�มาจากทฤษฎนิีรนัย (Deductive) และทฤษฎอุีปนัย (Inductive) เขา้ด้วยกนั           
ซึ�งสามารถพจิารณาไดใ้นตารางที� 2.1 
 
ตารางที� 2.1  ปจัจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และ          
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

นักวิชาการ 

นโยบาย 
1. ประเภทของนโยบาย วรเดช จนัทรศร (2554) 
2. ความสามารถในการแกไ้ขปญัหาของ
นโยบาย 

Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980), Robert Alexander (1985) 

3. ความสามารถของนโยบายในการกําหนด
โครงสรา้งการปฏบิตังิาน 

Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980) 

4. ความชดัเจนของวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของนโยบาย 

Paul Sabatier and Danial Mazmanian, 
(1980), กลา้ ทองขาว (2534), Malcom  L. 
Goggin (1990), กติต ิบุนนาค (2536) ฯลฯ 

5. นโยบายมทีฤษฎทีี�เหมาะสมรองรบั Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980),  Malcom  L. Goggin (1990), 
Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky 
(1973)  
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ตารางที� 2.1  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และ          
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

นักวิชาการ 

นโยบาย 
6. นโยบายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

Malcom  L. Goggin (1990) 

7. นโยบายสอดคลอ้งกบันโยบายจาก
ส่วนกลางและนโยบายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980), วรเดช จนัทรศร (2532, 2554) 

8. นโยบายสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ Carl E. Van Horn and Donald S. Van 
Meter (1975) 

9. มกีารกําหนดตวัชี+วดัของการบรรลุผล
สาํเรจ็ไวอ้ย่างชดัเจน 

Paul Attewell  and Dean R. Gerstein, 
(1979) 

10. การปฏบิตัติามนโยบายสามารถทําให้
เกดิการบรรลุผลตามเป้าหมาย  
(ศกัยภาพของนโยบายในการนําไปปฏบิตั)ิ 

Paul Attewell  and Dean R. Gerstein, 
(1979) 

11. การนํานโยบายมาทดลองใชใ้น
กลุ่มเป้าหมายบางส่วน 

Robert K. Yin (1977) 

การกาํหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 
1. ขั +นตอนการปฏบิตังิานมคีวามชดัเจน Malcom  L. Goggin (1990) 
2. ความสอดคลอ้งของโครงการที�มต่ีอ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนโยบายหลกั 

Malcom  L. Goggin (1990) 

3. วธิกีารปฏบิตังิานสามารถเขา้ใจไดง้่าย Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980) 

4. การกําหนดกฎระเบยีบการปฏบิตังิาน 
 

Malcom  L. Goggin (1990) 

5. การกําหนดบทลงโทษและการใหร้างวลั 
 

Malcom  L. Goggin (1990) 

6. มกีารจดัสรรอํานาจหน้าที� 
 
 

Malcom  L. Goggin (1990) 
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ตารางที� 2.1  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และ          
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

นักวิชาการ 

ทรพัยากร 
1. ความเพยีงพอของทรพัยากรทางการเงนิ Carl E. Van Horn and Donald S. Van 

Meter (1975), Paul Sabatier and Danial 
Mazmanian (1980), Paul Berman and 
Milbrey W. McLaughlin (1977),            
กติต ิบุนนาค (2536), ทองใบ สุดชาร ี(2536),  
วรเดช จนัทรศร (2527, 2532, 2540, 2554)  
ฯลฯ 

2. ความพรอ้มดา้นวสัดุอุปกรณ์ เครื�องมอื  วรเดช จนัทรศร (2527, 2532, 2540, 2554)
ฯลฯ 

3. ความเหมาะสมของการจดัสรรทรพัยากร
ทางการเงนิ 

วรเดช จนัทรศร (2554) 

4. การกระจายทรพัยากรไปยงัหน่วยงาน
ต่างๆ 

วรเดช จนัทรศร (2554) 

หน่วยงาน/องคก์ารที�นํานโยบายไปปฏิบติั 
1. ลกัษณะโครงสรา้งองคก์าร วรเดช จนัทรศร (2527, 2532, 2540, 2554)  

2. ความสามารถในการยนืหยดั หรอืความ
คงทนขององคก์าร 

Carl E. Van Horn and Donald S. Van 
Meter (1975) 

3. ความซบัซอ้นของปฏสิมัพนัธแ์ละ
เครอืขา่ยภายในขององคก์าร 

Eugene Bardach (1977) 

4. ความยดืหยุ่นของการปฏบิตังิาน กติต ิบุนนาค (2536), Malcom  L. Goggin 
(1990) 

5. กฎระเบยีบในการดําเนินงานขององคก์าร กติต ิบุนนาค (2536), Malcom  L. Goggin 
(1990) 
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ตารางที� 2.1  (ต่อ)  
 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และ         
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

นักวิชาการ 

หน่วยงาน/องคก์ารที�นํานโยบายไปปฏิบติั (ต่อ) 
6. จาํนวนบุคลากร กติต ิบุนนาค (2536), Malcom  L. Goggin 

(1990) 
7. ลกัษณะและความเป็นทางการของ
กระบวนการตดิต่อสื�อสารภายในองคก์าร 

Robert H. Sebling (1977) 

8. สมรรถนะในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
ในอดตี 

ราํจวญ เบญจศริ ิ(2545) 

9. หน่วยงาน/องคก์ารมรีะบบการสื�อสาร 
แบบเปิด 

Carl E. Van Horn and Donald S. Van 
Meter (1975) 

10. ลกัษณะการเรยีนรูข้ององคก์าร ราํจวญ เบญจศริ ิ(2545) 

11. การกําหนดมาตรฐานของการปฏบิตังิาน วรเดช จนัทรศร (2527, 2532, 2540, 2554) 

ผูบ้ริหารและผู้กาํหนดนโยบาย 
1. ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร วรเดช จนัทรศร (2527, 2540, 2554) 
2. ทกัษะและความเขา้ใจดา้นการบรหิารงาน วรเดช จนัทรศร (2554) 
3. อํานาจหน้าที� วรเดช จนัทรศร (2532, 2554) 

4. ความซบัซอ้นของกระบวนการตดัสนิใจ Carl E. Van Horn and Donald S. Van 
Meter (1975) 

5.การสนบัสนุนของผูบ้รหิาร Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky 
(1973), Paul Berman and Milbrey W. 
McLaughlin (1977), Robert K. Yin 
(1977), ราํจวญ เบญจศริ ิ(2545) 

6. การเขา้ไปมสี่วนรว่มของผูบ้รหิาร Robert K. Yin (1977), ราํจวญ เบญจศริ ิ
(2545) 

7. ระดบัความเขา้ใจในสภาพความเป็นจรงิใน
การใหบ้รกิารของผูก้ําหนดนโยบาย 

Robert K. Yin (1977), ราํจวญ เบญจศริ ิ
(2545) 
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ตารางที� 2.1 (ต่อ)  
 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และ         
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

นักวิชาการ 

ผูบ้ริหารและผู้กาํหนดนโยบาย (ต่อ) 
8. ความสามารถในการสรา้งแรงจงูใจให้
ผูป้ฏบิตังิาน 

Robert K. Yin (1977), ราํจวญ เบญจศริ ิ
(2545) 

9. การสรา้งใหเ้กดิความผกูพนัต่อสมาชกิใน
องคก์ารดว้ยกนั 

Robin Hambleton (1983) 

10. ความสามารถในการแก้ไขปญัหาความ
ล่าชา้ที�เกดิขึ+น 

Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky 
(1973) 

บคุลากรผูป้ฏิบติังาน 
1. การคดัสรรเจา้หน้าที�ผูป้ฏบิตังิาน Paul Sabatier and Danial Mazmanian 

(1980) 
2. บุคลกิภาพของผูป้ฏบิตั ิ Paul Sabatier and Danial Mazmanian 

(1980) 
3. ทศันคตทิี�มต่ีอนโยบาย Robin Hambleton (1983) 
4.ทกัษะการดําเนินงาน ความรูค้วามสามารถ กติต ิบุนนาค (2536), Carl E. Van Horn 

and Donald S. Van Meter (1975) 
5. ระดบัการยอมรบัในเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

Carl E. Van Horn and Donald S. Van 
Meter (1975) 

6. ความเตม็ใจในการปฏบิตังิาน Malcom  L. Goggin (1990) 
7. ทศิทางในการตอบสนองต่อนโยบายของ       
ผูป้ฏบิตั ิ

Carl E. Van Horn and Donald S. Van 
Meter (1975) 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นทมี วรเดช จนัทรศร (2527, 2540, 2554) 
9. ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร วรเดช จนัทรศร (2554) 
10. ขอบเขตของการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ+น
ต่อผูป้ฏบิตังิาน 

วรเดช จนัทรศร (2554) 

11. ความสามารถในการปรบัตวัต่อการ
เปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ+นจากนโยบาย 

วรเดช จนัทรศร (2554) 
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ตารางที� 2.1  (ต่อ)  
 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และ           
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

นักวิชาการ 

บคุลากรผูป้ฏิบติังาน (ต่อ) 
12. ความสามารถในการเจรจาต่อรอง วรเดช จนัทรศร (2527, 2540, 2554) 
13. ความสามารถในการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ 

วรเดช จนัทรศร (2554) 

14. บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม Robert K. Yin (1977) 
สภาพแวดล้อม 

1. ผลกระทบจากสภาพ เศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง และเทคโนโลย ี

Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980),วรเดช จนัทรศร (2540, 2554),  
Carl E. Van Horn and Donald S. Van 
Meter (1975) ฯลฯ 

2. ผลกระทบจากการต่อตา้น และคดัคา้น
นโยบายจากฝ่ายต่างๆ 

Paul Attewell  and Dean R. Gerstein, 
(1979) 

3. ผลกระทบต่อศลีธรรมของสงัคม Paul Attewell  and Dean R. Gerstein, 
(1979) 

4. การสนบัสนุนทางการเมอืงและกฎหมาย วรเดช จนัทรศร (2532, 2554) 

5. การสนบัสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของ
รฐัและหน่วยงานส่วนทอ้งถิ�น 

วรเดช จนัทรศร (2554) 

6. การเขา้ไปมสี่วนรว่มของบุคคลภายนอก Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980) 

7. ความสนใจของสื�อมวลชนต่อปญัหาที�
เกดิขึ+น 

Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980) 

8. ทศิทางของความสมัพนัธร์ะหว่าง
สภาพแวดลอ้มของนโยบาย และการนําไป
ปฏบิตั ิ

Paul Sabatier and Danial Mazmanian 
(1980) 

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนผูร้บับริการ 
1. ทศันคตทิี�มต่ีอนโยบาย Paul Sabatier and Danial Mazmanian (1980) 
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ตารางที� 2.1  (ต่อ)  
 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และ        
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

นักวิชาการ 

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนผูร้บับริการ (ต่อ) 
2. การสนบัสนุนจากประชาชน Paul Sabatier and Danial Mazmanian 

(1980) 
3. ความเขา้ใจในประโยชน์ที�ไดร้บั และ
ผลเสยีที�อาจเกดิขึ+น 

กติต ิบุนนาค (2536) 

การประสานงานและความร่วมมือ 
1. ความสามารถในการประสานงานระหว่าง
ฝา่ยต่างๆ หรอืองคก์ารที�รบัผดิชอบในการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิ

Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky 
(1973) 

2. ความเที�ยงตรงสมํ�าเสมอของการสื�อสาร
ระหว่างองคก์าร 

Carl E. Van Horn and Donald S. Van 
Meter (1975) 

3. จาํนวนหน่วยงานที�เขา้มาเกี�ยวขอ้ง Paul Attewell  and Dean R. Gerstein, 
(1979) 

4. ระดบัของความรว่มมอืระหว่างหน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง 

วรเดช จนัทรศร (2554) 

การประชาสมัพนัธ์ 
1. รปูแบบของสื�อที�ใชใ้นการประชาสมัพนัธ์
และการตดิต่อสื�อสาร 

กติต ิบุนนาค (2536) 

2. ผลกระทบจากการประชาสมัพนัธท์ี�มต่ีอ
การปฏบิตังิานและกลุ่มเป้าหมาย 

กติต ิบุนนาค (2536) 

การวางแผนและการควบคมุ 
1. ประสทิธภิาพในการดําเนินการควบคุม กติต ิบุนนาค (2536), กลา้ ทองขาว (2534) 
2. วธิกีารควบคุม ดแูล และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

กติต ิบุนนาค (2536), กลา้ ทองขาว (2534) 

3. มาตรการในการกระตุน้ส่งเสรมิ กติต ิบุนนาค (2536), กลา้ ทองขาว (2534) 
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ตารางที� 2.1  (ต่อ)  
 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสาํเรจ็และ             
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

นักวิชาการ 

การวางแผนและการควบคมุ (ต่อ) 
4. ผลกระทบต่อบุคลากรผูป้ฏบิตังิานที�เกดิ
จากการนํามาตรการในการควบคุมมาใช ้

กติต ิบุนนาค (2536), กลา้ ทองขาว (2534) 

มาตรการในการตรวจตราและประเมินผล 
1. การประเมนิผลสะทอ้นกลบัที�อยูใ่น
กระบวนการวางแผนและการออกแบบ
แผนงาน/โครงการ 

Robert Alexander (1985) 

2. การประเมนิผลโครงการ หรอืนโยบายที�
กําลงัดาํเนินอยู่ 

Robert Alexander (1985) 

 
แหล่งที�มา:  ประยกุตจ์าก วรเดช จนัทรศร, 2554. 
 
2.3  การบริหารปกครอง (Governance) 
 
 พฒันาการของแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตรไ์ดม้กีารเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็นับตั +งแต่
ได้มกีารปฏิรูประบบราชการในช่วงครสิศตวรรษที� 20 โดยการเกิดขึ+นของแนวคิดการจดัการ
ภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management) ในช่วงทศวรรษที� 1980 ได้ทําให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงของแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตร ์และการบรหิารรฐักจิในประเทศต่างๆ ทั �วโลก
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแนวคดินี+ไดผ้ลกัดนัให้เกดิกระแสการปฏริูประบบราชการขึ+นทั �วโลก 
ทั +งในประเทศที�พฒันาแล้ว และประเทศกําลงัพฒันา อย่างไรก็ตาม การจดัการภาครฐัแนวใหม ่              
ก็เป็นแนวคิดที�ถูกโจมตี และได้ร ับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื�อง              
ผลกระทบในทางลบที�เกิดจากการนําเอาแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ และแนวคดิการจดัการนิยม 
(Managerialism) จากภาคธุรกจิเอกชนมาใช ้ ที�ทําให้เกดิปญัหาทางการบรหิารรฐักจิที�สําคญั 
หลายๆ ประการ เช่น ปญัหาการขาดความเชื�อมโยงกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย ปญัหาจรยิธรรมเสื�อม หรอืการทุจรติเชงินโยบาย ปญัหาการละเลยคุณค่าของ
ความเสมอภาค ความเท่าเทยีมกนัในการใหบ้รกิาร และค่านิยมที�ระบุไวใ้นกฏหมายรฐัธรรมนูญ 
ปญัหาการลดสถานะของประชาชนพลเมอืงเป็นเพยีงแค่ “ลกูคา้” ฯลฯ (อมัพร ธาํรงลกัษณ์, 2553)  
 ปญัหาที�เกิดขึ+นจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบ         
ในทางลบต่อสถานะขององค์ความรู้ทางรฐัประศาสนศาสตร์ และการบรหิารรฐักิจในโลกของ                
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ความเป็นจรงิอย่างสําคญั และนําไปสู่การเปลี�ยนแปลงขององค์ความรูท้างรฐัประศาสนศาสตร ์
และบทบาทวิชาชีพของนักบริหารรฐักิจ อีกครั +งหนึ�ง โดยหนัมาให้ความสําคัญกับแนวคิด                    
การบรหิารปกครอง หรอื “Governance” ซึ�งมฐีานคดิจากทฤษฏทีางด้านรฐัศาสตร์ที�มุ่งเน้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัสงัคม (The relationships between Government and Society) 
เพิ�มมากขึ+น (อุษณี มงคลพทิกัษ์สุข, 2555) และการบรหิารกจิการสาธารณะบนรากฐานของการ
ปกครองแบบประชาธปิไตย (Democratic Governance) ที�ตั +งอยู่บนฐานของนิตธิรรม หรอืหลกัการ
ปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) การกระทําร่วม (Collective Actions) ระหว่าง
หน่วยงาน องคก์รและสถาบนัทุกภาคส่วน และความสมัพนัธล์กัษณะแนวราบ และระหว่างสถาบนั 
(Interinstitutional Relations) ในการบรหิาร และอยู่ภายใต้บรบิทการเปลี�ยนแปลงของรฐัในทศิทาง
ที�มกีารลดอํานาจอธปิไตย (โกวทิย ์กงัสนนัท,์ 2552: 32-33) 
 
 2.3.1  ความหมายของการบริหารปกครอง 

คาํว่า “Governance” เป็นคาํหรอืแนวคดิที�ไดร้บัการกล่าวถงึ และนิยมใชก้นัเป็นอย่างมาก
ในแวดวงวชิาการ สําหรบัภาษาไทย คําๆ นี+ ได้มกีารนํามาแปลใช้อย่างหลากหลาย เช่น จากที�      
มาจากคําว่า “Good Governance” ได้มกีารนํามาแปลใช้ในทางวชิาการเป็น  “ธรรมาภบิาล”       
ในส่วนของราชการตามที�ระบุไวใ้นพระราชกฤษฎกีา ไดใ้ชค้ําว่า “การบรหิารจดัการบา้นเมอืง (ที�ด)ี” 
นอกจากนี+ยงัไม่การใช้คําว่า “ประชารฐั” “การกํากบั” และ “การบรหิารปกครอง” ในการสื�อ
ความหมายของคําว่า “Governance” อกีดว้ย (อมัพร ธาํรงลกัษณ์, 2553: 22)   

ทั +งนี+ Rhodes (1997 อ้างถงึใน อมัพร ธํารงลกัษณ์, 2553: 23) ไดป้ระมวลการใชค้ําว่า 
“การบรหิารปกครอง (Governance) ซึ�งพบว่ามกีารใชค้าํนี+อยา่งน้อย 6 ลกัษณะ กล่าวคอื  

1)  การบรหิารปกครอง คอื รฐัที�มขีนาดเลก็ที�สุด (Minimal State) ซึ�งเป็นเรื�อง   
ที�เกี�ยวกบัการแทรกแซงสาธารณะและการใช้กลไกลตลาด และกึ�งตลาดในการส่งมอบบรกิาร
สาธารณะ 

2)  การบรหิารปกครอง คอื บรรษทัภบิาล (Corporate Governance) ที�เน้น          
ในเรื�องระบบการชี+นําและควบคุมให้องค์การต่างๆ มีการบริหารงานที�มีการเปิดเผยข้อมูล
ขา่วสาร มคีุณธรรม และมภีาระรบัผดิชอบหรอืความรบัผดิชอบ 

3)  การบริหารปกครอง  คือ การจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public 
Management) โดยมคีวามหมายใน 2 นัย ไดแ้ก่ การเน้นแนวคดิการจดัการนิยม (Managerialism) 
และเศรษฐศาสตรเ์ชงิสถาบนัใหม่ (New Institutional Economics)  ซึ�งแนวคดิการจดัการ
ภาครฐัแนวใหม่จะมุ่งเน้นใหค้วามสําคญัเรื�องการแข่งขนั การใชก้ลไกลตลาด การใหลู้กคา้ และ
ผลลพัธ์ในการบรหิารงาน รวมถึงการเปลี�ยนแปลงบทบาทของภาครฐัจากผู้ควบคุมสั �งการ         
มาเป็นผูก้ํากบัดแูลและอํานวยความสะดวก  
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4)  การบรหิารปกครอง คอื ธรรมาภบิาล (Good Governance) ซึ�งเป็นแนวคดิ
ที�มาจากขอ้เสนอของธนาคารโลก และใช้เป็นเงื�อนไขสําคญัในการให้เงนิกู้ยมืเพื�อการพฒันา
ประเทศแก่กลุ่มประเทศในโลกที�สาม 

5)  การบริหารปกครอง คือ ระบบการเชื�อมโยงทางสังคม (Socio-cybernetic 
System) ที�เป็นไปตามประเด็นนโยบาย เป็นสงัคมที�ปราศจากจุดศูนย์กลางเพยีงแห่งเดยีว   
(The Centreless Society) แต่จะมหีลายๆ แห่ง ซึ�งในสงัคมแบบนี+ รฐัมหีน้าที�ในการกระตุ้น
ส่งเสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการแกไ้ขปญัหาร่วมกนั และจดัสรรบรกิาร
ต่างๆ ระหว่างภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง ทั +งนี+ รปูแบบของความร่วมมอื อาจอยู่ในรูปของการร่วมมอื
กนัในการกําหนดกตกิา ความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน การจดัการรว่มกนั และการรว่มทุน 

6)  การบรหิารปกครอง คอื เครอืข่ายการบรหิารตนเอง ซึ�งเป็นระบบที�เกดิขึ+น
อยา่งเด่นชดัในประเทศองักฤษ โดยการปฏริปูระบบราชการในระดบัทอ้งถิ�นของประเทศองักฤษ
ได้ทําให้ภาคส่วนต่างๆ ทั +งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคอาสาสมคัรเขา้มาพึ�งพาอาศยักนั หรอื
แลกเปลี�ยนทรพัยากรซึ�งกนัและกนั (เช่น เงนิ ขอ้มูลข่าวสาร และความเชี�ยวชาญ) ในการส่งมอบ
บรหิารใหแ้ก่ประชาชนในพื+นที� ดงันั +น การบรหิารปกครองตามนัยนี+ จงึเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบั
การบรหิารจดัการเครอืขา่ยเป็นสาํคญั 

นอกจากนี+ ยงัอาจพจิารณาความหมายของการบรหิารปกครองจาก Kjaer (2006 อ้างถงึใน 
อมัพร ธํารงลกัษณ์, 2553: 25) ที�ไดป้ระมวลการใชค้ําว่าการบรหิารปกครอง  (Governance) และ
พบว่า มกีารใชค้าํๆ นี+ ในสองลกัษณะ คอื ในความหมายอย่างแคบ และความหมายอย่างกวา้ง 

1) ความหมายอย่างแคบ ตามแนวคดิของ Rhodes (1997 อ้างถึงใน อมัพร 
ธํารงลักษณ์, 2553: 25) การบรหิารปกครอง คือ การบริหารจดัการเครอืข่าย (Network 
Management) ซึ�งเน้นการวิเคราะห์เครอืข่าย อัตราความใกล้ชิดของสมาชิกในเครอืข่าย 
ประเภทของสมาชิกที�เข้าร่วมในเครอืข่าย และวิธกีารในการบรหิารจดัการเครอืข่ายเพื�อให้
สามารถทาํงานบรรลุเป้าหมายรว่มกนัได ้

2) ความหมายอย่างกว้าง การบรหิารปกครอง คือ กระบวนการจดัการกฎ
กตกิาในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการนํานโยบายสาธารณะไปปฏบิตั ิซึ�งเป็น
การมองในลักษณะกว้าง พิจารณาถึงสถาบันที�เข้ามาร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ ซึ�งเรยีกว่า Meta Governance อนัเป็นระดบัของความร่วมมอืในขั +นสูงสุดที�ดงึเอา      
ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมทั +ง ภาครฐั ภาคตลาด และภาคประชาสงัคม รวมทั +งเป็นความร่วมมอื
ระหว่างประเทศในโลกที�สนในใจปญัหาที�เกดิขึ+นขา้มอาณาเขตประเทศ 
 

2.3.2  คณุลกัษณะของการบริหารปกครอง 
 Peters and Pierre (1998 อ้างถงึใน อุษณี มงคลพทิกัษ์สุข, 2555: 177-178) ไดอ้ธบิายถงึ
คุณลกัษณะพื+นฐาน 4 ประการของการบรหิารปกครอง ไวด้งันี+ 
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1)  อทิธพิลของเครอืข่าย ภายใต้แนวคดิการบรหิารปกครองได้ทําให้เกดิการ
เปลี�ยนแปลงในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ จากการกําหนดนโยบายโดยสถาบนัทาง
การเมอืงแบบเดมิๆ สู่การกําหนดนโยบายที�เกดิจากอทิธพิลของตวัแสดงที�หลากหลาย  

2)  การลดบทบาทของภาครฐั โดยภาครฐัไดป้รบับทบาทจากการเป็นผูค้วบคุม
กระบวนการนโยบายสาธารณะโดยตรงมาเป็นผูเ้จรจา และต่อรองกบัตวัแสดงต่างๆ ในเครอืข่าย 
ทั +งนี+ เพื�อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 

3)  การผสมผสานระหว่างทรพัยากรของภาครฐัและภาคเอกชน ตวัอย่างเช่น 
การที�หน่วยงานภาครฐัไดใ้หห้น่วยงานภาคเอกชนที�ขาดแคลนเงนิทุน แต่มทีรพัยากรที�เขม้แขง็
กว่าเขา้มาเป็นหุน้ส่วนในการดําเนินกจิการสาธารณะ เป็นตน้  

4)  การใช้เครื�องมอืที�หลากหลายในการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะ 
ตวัอยา่งเช่น อาจใชม้าตรการทางภาษเีป็นเครื�องมอืในการส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารภาครฐัตาม
แนวคดิการบรหิารปกครองได ้เป็นตน้ 

ทั +งนี+ Peters and Pierre (1998) ไดอ้ธบิายว่า เป้าหมายของการบรหิารปกครอง คอื       
การเคลื�อนยา้ยการบรหิารกจิการสาธารณะจากผูไ้ดร้บัมอบอํานาจตามกฎหมายในฐานะรฐับาล
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และข้าราชการประจํา (Entrepreneur) สู่การสร้างสํานึก
รบัผดิชอบต่อสาธารณะ (Accountability) เพิ�มขึ+น ทั +งนี+ เนื�องจากการบรหิารกจิการสาธารณะ
ภายใต้บรบิทของการบรหิารปกครอง ซึ�งเป็นเรื�องของการบรหิารจดัการเครอืข่ายที�ประกอบไป
ดว้ยตวัแสดงที�หลากหลาย และมจีาํนวนมากนั +น จะต้องอาศยักลไกทางสงัคมที�มคีวามสามารถ
ในการบูรณาการ และประสานผลประโยชน์ที�แตกต่างเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมปีระสทิธภิาพ   
ด้วยเหตุนี+การสร้างสํานึกรบัผดิชอบในการบรหิารกิจการสาธารณะจงึถูกนําเอามาใช้เพื�อให้
มั �นใจไดว้่าผูใ้ช้บรกิารกลุ่มต่างๆ จะได้รบัการส่งมอบบรกิารสาธารณะที�มคีุณภาพ และมคีวาม
พงึพอใจในบรกิารสาธารณะที�ไดร้บั   

อมัพร ธํารงลกัษณ์ (2553: 28) ไดส้รุปคุณลกัษณะร่วมของการบรหิารปกครองจาก
การศกึษาผลงานของนกัวชิาการหลายๆ ท่าน ไว ้4 ประการ ดงันี+ 

1) มีการพึ�งพาซึ�งกัน และกันระหว่างองค์การและหน่วยงานต่างๆ โดย
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในที�นี+มคีวามหมายครอบคลุมทั +งหน่วยงานของรฐั และตวัแสดงอื�นๆ ที�อยู่
นอกระบบราชการ ซึ�งได้แก่ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานอาสาสมคัรต่างๆ ทําใหเ้ส้นแบ่ง
ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรอืภาคประชาสงัคมไมช่ดัเจน   

2)  สมาชกิในเครอืขา่ยปกครองมกีารปะทะสงัสรรคก์นัอย่างต่อเนื�อง เนื�องจาก
ความจําเป็นที�จะต้องเจรจาประนีประนอมเป้าหมายร่วมกัน และแลกเปลี�ยนทรพัยากร และ
ความรูร้ะหว่างกนั  
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3) ลกัษณะการประทะสงัสรรคค์ลา้ยกบัการเล่นเกมส ์แต่กอ็ยู่บนฐานของความ
ไวเ้นื+อเชื�อใจซึ�งกนัและกนั และยดึหลกัปฏบิตัติามกฏกตกิาที�มาจากการเจรจาตกลงร่วมกนั โดย
สมาชกิในเครอืขา่ย 

 
  2.3.3  ปัจจยัที�ทาํให้การบริหารปกครองประสบความสาํเรจ็ 

อัมพร ธํารงลักษณ์ (2553: 31-33) ได้ทําการศึกษาเงื�อนไข หรือปจัจยัที�ทําให้การ
บรหิารปกครองปฏบิตังิานได ้และพบว่าการที�จะทาํใหก้ารบรหิารปกครองหรอืการบรหิารจดัการ
เครอืข่ายปฏบิตังิานได้ หรอืประสบความสําเรจ็ จะต้องอาศยัเงื�อนไข หรอืปจัจยัประกอบหลาย
ประการ ดงันี+ 

1)  ระบบความสามารถรบัผดิชอบไดท้ี�เน้นความไวเ้นื+อเชื�อใจ กล่าวคอื ในการ
บรหิารจดัการเครอืข่าย นอกจากจะต้องอาศยัระบบความสามารถรบัผดิชอบได ้ตามหลกัการ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัการและตวัแทน (Principle-Agent) แลว้ ยงัอาจต้องอาศยัการวางระบบ
การบรหิารเครอืขา่ยใหส้ามารถตรวจสอบไดภ้ายในระบบเอง ทั +งนี+ สิ�งสําคญัอยู่ที�การสรา้งระบบ
ความไว้เนื+อเชื�อใจให้เกดิขึ+นในกลุ่มสมาชกิในเครอืข่าย และการแบ่งหน้าที�ความรบัผดิชอบที�
ชดัเจน ซึ�งจะช่วยทาํใหส้ามารถชี+ถงึตวับุคคล/กลุ่มบุคคลที�รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกดิขึ+นได ้

2)  ความเป็นมอือาชีพ กล่าวคือ ในบริบทของการบริหารปกครอง จะต้อง
อาศยันักบรหิารที�เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านที�มศีกัยภาพ สมรรถนะ และความรู้ในประเด็น
นโยบายและรฐัประศาสนศาสตร ์รวมทั +งมศีลิปะและฝีมอืในการนําเอามาปรบัใชก้บัสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั +งนี+ เพื�อให้สามารถรองรบัสถานการณ์ในปจัจุบนัที�เน้นประเด็น
นโยบายมากกว่าการบรหิารงานประจําวนั นโยบายที�มคีวามสลบัซบัซ้อนสูง และกระบวนการ
เจรจาต่อรองที�เกี�ยวข้องกบัหลายภาคส่วน รวมไปถึงการแข่งขนัของกลุ่มประโยชน์อื�นๆ เพื�อเข้า    
มาอยูใ่นกระบวนการมสี่วนรว่มในการกําหนดนโยบาย และนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

3)  ทกัษะในการประสานความร่วมมือ กล่าวคือ กล่าวคือ นักบริหารรฐักิจ      
ในบรบิทของการบรหิารปกครองในปจัจบุนัที�มตีวัแสดงขยายวงกวา้งครอบคลุมทุกภาคส่วนของ
สงัคม นอกจากจะต้องมคีวามสามารถในการกระตุ้นใหป้ระชาชนเกดิความตื�นตวั รวมกลุ่ม และ
เขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการเครอืข่ายปกครองแลว้ ยงัจะต้องมคีวามสามารถในการอํานวย         
ความสะดวก (Facilitate) การสรา้งความสมัพนัธ ์การประสานความร่วมมอื ทรพัยากร และ พลงัจาก
หลายทิศ รวมทั +งสามารถประนีประนอม และเจรจาให้การบริหารงานในเครือข่ายเกิด
ประสทิธภิาพอกีดว้ย จงึจะทาํใหก้ารบรหิารปกครองประสบความสาํเรจ็ได ้

4)  การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอื�นๆ ในสังคม กล่าวคือ           
การบรหิารปกครองที�เป็นไปได้ และจะประสบผลสําเรจ็มากที�สุดจะต้องไม่ใช้วธิกีารของระบบ
ราชการ แต่จะเป็นการเปิดโอกาสใหห้ลายฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการความ
ร่วมมอื ในรูปแบบต่างๆ ทั +งที�เป็นแบบชั �วคราว แบ่งปนักนัช่วยเหลอื หรอืร่วมกนัในภาพรวม
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ทั +งหมด นอกจากนี+สื�อมวลชน ก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ�งที�มคีวามสําคญั และจําเป็นในการช่วย
ประสานความร่วมมือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเปิดพื+นที�ขยายความร่วมมือในประเด็น
นโยบาย หรอืปญัหาที�กระทบต่อผูเ้กี�ยวขอ้ง 

 
2.4  ชมุชน และองคก์รชมุชน 
 

ความตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนเป็นรากฐานที�สําคัญของการก่อเกิดแนวคิด         
สภาองค์กรชุมชน และเพื�อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดเกี�ยวกับเรื�องชุมชนและองค์กรชุมชน          
ในเบื+องต้น ผูว้จิยัจงึขอนําเสนอความหมายชุมชน และองคก์รชุมชนและประเภทขององคก์รชุมชน 
ดงันี+ 

 
2.4.1  ความหมายของชุมชน และองคก์รชุมชน 
ชุมชน เป็นคาํที�มกีารนําไปใชก้นัอยา่งกวา้ง และใชใ้นลกัษณะที�แตกต่างกนัออกไป ชุมชน 

จงึไม่ใช่คําที�ความหมายแน่นอนตายตวัเพยีงประการเดยีว แต่อาจพจิารณาได้หลายแง่มุม เช่น 
ปรชัญา กายภาพ สงัคม จติวทิยา ความหมายของชุมชนจงึอาจมทีั +งรูปธรรม และนามธรรม มี
หลายขนาด และหลายระดบั ตั +งแต่ระดบัหมู่บา้นจนกระทั �งถงึระดบัโลกกไ็ด ้(ปารชิาต ิวลยัเสถยีร, 
2556)  

อย่างไรกต็าม โกวทิย ์พวงงาม (2553: 11-27) ไดท้ําการสรุปความหมายของคําว่า ชุมชน 
ออกเป็น 4 ประเภท ตามแนวคดิทางสงัคมศาสตร ์4 แนวคดิ โดยอาจพจิารณาได ้ดงันี+ 

1)  ชุมชนตามแนวคดิทางสงัคมวทิยา (Sociological Perspective) แนวคดิทาง
สงัคมวทิยามองชุมชนว่าเป็นหน่วยทางสงัคมและทางกายภาพ ได้แก่ ละแวกบ้าน หมู่บ้าน เมอืง
มหานคร ดงัเช่น แนวคดิของ Hillery (1979 อ้างถงึใน โกวทิย ์พวงงาม 2553: 12) ที�ไดพ้ยายามหา
ความหมายร่วมจากคําจํากัดความชุมชนที�มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย โดยสามารถสรุป
ลกัษณะร่วมไดว้่า ชุมชน ประกอบดว้ยดว้ย 1) อาณาบรเิวณทางภูมศิาสตร ์(Geographical Area– 
Territorial )  2) ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม ( Social Interaction-Sociological  และ3) มคีวามผูกพนั       
(Common Ties-Psycho Cultural ) 

2)  ชุมชนตามแนวคดิทางมานุษยวทิยา (Humanistic Perspective) แนวคดิของ
ชุมชนทางมานุษวทิยา เป็นแนวคดิของกลุ่มโลกสงัคมในอุดมคต ิ(Utopia) มุ่งเน้นความเป็นชุมชน
ที�ก่อใหเ้กดิมติรภาพ ความเอื+ออาทร ความมั �นคง และความผูกพนั ทั +งนี+ สบืเนื�องมาจากขอ้จํากดั
การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในยุคปจัจุบนัที�กว้างใหญ่เกินไป และไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของปจัเจกบุคคลได ้ดงันั +น ความเป็นชุมชนจงึขึ+นอยู่กบัปฏสิมัพนัธโ์ต้ตอบ และความเป็น
มติรภาพ ที�มต่ีอกนัภายใต้ระบบสื�อสาร และการพบปะทํากจิกรรมร่วมกนั นักวชิาการที�มอีทิธพิล
สาํคญัต่อแนวคดินี+ ไดแ้ก่ Nisbet and Brownell 
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3)  ชุมชนในมติปิระชาสงัคม (Civil Society) แนวคดิเกี�ยวกบัชุมชนในมติปิระชา
สงัคมเกดิขึ+นจากการวพิากษ์ระบบของภาครฐั และภาคธุรกจิเอกชน ที�มบีทบาทชี+นํา หรอืครอบงาํ
ความคิดทิศทางการพัฒนาของสังคม โดยที�ผู้คนส่วนใหญ่ในสงัคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี�ยวกบันโยบาย ทศิทางการพฒันา และการจดักจิกรรมสาธารณะค่อนขา้งน้อย รวมทั +ง มองเหน็
ขอ้อ่อนของประชาธปิไตยแบบตวัแทน หรอืพรรคพวก และกลุ่มผลประโยชน์ จงึเกดิการเรยีกรอ้ง 
และหรือต้องการอุดช่องว่าง ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการเสริมพลังอํานาจให้กับ     
ภาคประชาชน ในการที�จะเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจในนโยบาย ทศิทางการพฒันา 
หรอืกจิกรรมสาธารณะดงักล่าว  

ดังนั +น คําว่า ชุมชน ในแนวคิดประชาสังคม จึงหมายถึง ชุมชนแห่งสํานึก 
(Conscious Community) ที�สมาชกิต่างเป็นส่วนหนึ�งของระบบโดยรวมที�มคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
แนบแน่น ด้วยพื+นฐานของระบบคุณค่าเก่า หรอืเป้าประสงค์ใหม่ของการทํางานร่วมกนั ชุมชน 
หรอืประชาสงัคม จงึอาจมขีนาด และลกัษณะที�แตกต่างกนัไป ความเป็นชุมชนจงึมลีกัษณะเป็น
พลวตัที�บุคคล และกลุ่มคนต่างมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรมที�สนใจร่วมกนั มคีวามสมัพนัธ์ และ
ตดัสนิใจร่วมกนั โดยมพีนัธะเชื�อมโยงระบบใหญ่บนพื+นฐานแห่งความเป็นอยู่ที�ดรี่วมกนั (อนุชาต ิ
พวงสาํล ีและวรีบรูณ์ วสิารทสกุล, 2541: 9 อา้งถงึใน โกวทิย ์พวงงาม 2553: 19) 

4)  ชุมชนเสมอืนจรงิ (Virtual Community) แนวคดิเกี�ยวกบัชุมชนในรปูแบบใหม ่
หรอืชุมชนเสมอืนจรงิ เกดิขึ+นพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลย ีและปญัหาของสงัคมสมยัใหม่ที�ทวี
ความซบัซ้อน และรุนแรงขึ+นการพิจารณาปญัหา และแนวทางแก้ไขปญัหาไม่อาจจํากัดอยู่ใน
ปรมิณฑลของชุมชนที�มอีาณาเขตภมูศิาสตรเ์ลก็ๆ ไดเ้พยีงลําพงั เพราะบางปญัหาเกดิจากอทิธพิล
ภายนอก ซึ�งบางครั +งการแก้ไขต้องการการรวมกําลงั ความร่วมมอื และทรพัยากรจากภายนอก
ชุมชน ซึ�งชุมชนอาจตั +งอยู่บนพื+นฐาน และหรอือยู่ในรปูแบบขององคก์รรฐั รฐับาล ทอ้งถิ�น องคก์ร
เอกชนที�สามารถสรา้ง และส่งเสรมิโดยการวางแผนร่วมกนัโดยมเีครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และคอมพวิเตอรเ์ป็นพื+นฐาน โดยการพฒันาจะอยู่ในลกัษณะของกจิกรรมความร่วมมอืทางเทคนิค 
และการมีส่วนร่วมของคน และกลุ่มคนในท้องถิ�น ดังนั +น ชุมชนในรูปแบบใหม่ จึงอาจมีเป็น
ลกัษณะเป็นชุมชนทางอากาศ หรือ “ผู้สนใจจะมีส่วนร่วมในรายการวิทยุ ชุมชนเครอืข่ายบน
อนิเตอรเ์น็ท เป็นต้น หรอือาจกล่าวไดว้่าเป็นชุมชนที�ไม่จาํเป็นต้องมพีื+นที�ทางกายภาพ ไม่จาํเป็น
ว่าสมาชกิตอ้งพบปะหน้าตากนัโดยตรง แต่เป็นชุมชนที�อาศยัเทคโนโลยกีารสื�อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื�องสานความสมัพนัธ ์และจติสาํนึกรว่มของสมาชกิ 

ทั +งนี+ องคก์รชุมชนนั +นมคีวามสาํคญัต่อชุมชน เพราะการที�จะทาํใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ 
และสามารถที�จะพึ�งพาตนเองได้นั +น ความเข้มแข็งของชุมชนที�แท้จรงิจะต้องเกิดจากการที�
ประชาชนในระดบัหมู่บา้น หรอืเลก็กว่าหมู่บา้นที�มกีารรวมตวักนั และเกดิการองค์กรจดัการที�
เรยีกว่า องค์กรชุมชน องค์กรชาวบ้าน หรอืองค์กรประชาชน (ประเวศ วะส,ี 2537: 14-15)            
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โดยองค์กรชุมชน นั +นนับว่าเป็นกลไกที�สําคัญยิ�งในการพฒันากระบวนการของการพัฒนา        
ซึ�งจากประสบการณ์นานาประเทศไดช้ี+ถงึขอ้สรุปว่า องคก์รชุมชนเป็นเครื�องมอืในการขยายฐาน
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน หรอืพื+นที�ของตนเอง และเป็นเครื�องมอืที�ช่วย
ให้ปจัเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชาวนา แรงงาน หรอืผู้ประกอบการใดๆ มอีํานาจต่อรองในการ
เรยีกรอ้งบรกิารจากรฐั (Uphoff, Cohen and Goldsmith, 1979 อ้างถงึใน สลีาภรณ์ นาครทรรพ, 
2541: 236) และมตีวัอย่างทั +งในประเทศไทย และในต่างประเทศทั �วโลกที�ชี+ใหเ้หน็ว่าการพฒันา
องคก์รชุมชนใหข้ึ+นมามบีทบาทสาํคญันั +น นบัเป็นกุญแจที�ช่วยในการพฒันาคุณภาพชวีติของคน
ในชุมชน และสงัคมในทุกๆ ดา้น ทั +งด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิ�งแวดล้อม การศกึษา และสุขภาพ
อนามยั (สลีาภรณ์ นาครทรรพ, 2541: 237)  

สําหรบัคําว่า องค์กรชุมชนได้มกีารให้ความหมายกนัไว้อย่างหลากหลายเช่นเดยีวกับ             
คาํว่า ชุมชน ซึ�งอาจพจิารณาไดด้งันี+ 

โครงการศกึษาทางเลอืกการพฒันา (นันทยิา หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัรม, 2546: 24) 
ได้ให้ความหมายขององค์กรชุมชนในความหมายของกรมพฒันาชุมชนว่าองค์กรประชาชน คือ 
การรวมตวักนัของประชาชนในหมู่บ้าน หรอืตําบลในรูปของกลุ่มตั +งแต่สองคนขึ+นไป เพื�อดําเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�งตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มเอง หรอืสนองวตัถุประสงค์ของชุมชน หรอื
แมก้ระทั �งสนองตอบวตัถุประสงคข์องทางราชการ หรอืหน่วยงานเอกชนที�ใหก้ารสนับสนุน กลุ่มที�
จดัตั +งอาจเป็นการจดัตั +งอย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ไม่มกีฎหมายรบัรอง แต่อาจมรีะเบียบ
ราชการ หรอืระเบยีบของกลุ่มที�จดัทําขึ+นเอง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางดําเนินกจิกรรมของกลุ่ม และกลุ่ม
ที�เป็นทางการซึ�งจดัตั +งขึ+นโดยมกีฎหมายรองรบั จะเป็นนิตบุิคคล หรอืไมเ่ป็นนิตบุิคคลแลว้แต่กรณ ี

กาญจนา แก้วเทพ (2538: 11-13) นิยามว่า องค์กรชุมชน หมายถงึ การจดัระบบรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนเพื�อดําเนินภารกจิต่างๆ ให้ลุ่ล่วง ซึ�งองค์กรชุมชนนี+มลีกัษณะเป็น
สถาบนัที�บรรพบุรษุไทยไดส้รา้งสรรคข์ึ+นมาเพื�อทาํหน้าที�สบืทอดชวีติของชุมชน เพื�อการพึ�งตนเอง
ให้สามารถอยู่รอดได้ ทั +งด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรมให้ยนืยาว
ตลอดมาในประวตัศิาสตร ์

ไพบูลย์ วฒันศิรธิรรม (2541) กล่าวว่า องค์กรชุมชน หมายถึง องค์กรหรอืกลไกการ
จดัการที�ชุมชนจดัตั +งขึ+นในรูปแบบต่างๆ ทั +งที�เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลเพื�อให้บรรลุ
วตัถุประสงคร์ว่มกนัมกีารเรยีนรู ้การจดัการและการแกไ้ขปญัหารว่มกนั 

ภมรรตัน์ สุธรรม (2546: 47) ไดก้ล่าวว่า องคก์รชุมชน หมายถงึ การรวมตวัของประชาชน 
ซึ�งอาจจะเกดิจากภายในหมู่บ้านเดยีวกนั หรอืต่างหมู่บ้านก็ได้ ไม่จํากดัพื+นที�มเีป้าหมายที�เป็น
อนัหนึ�งอนัเดยีวกนัของชุมชน และกระทําตามเป้าหมายเพื�อชุมชน มวีตัถุประสงค์ร่วมกนั มผีู้นํา 
และกิจกรรมพฒันาร่วมกนัในชุมชน เป็นตัวแทนของประชาชนในการรกัษาผลประโยชน์ และ
คลี�คลายปญัหาของชุมชนทั +งปญัหาเฉพาะหน้า และระยะยาวร่วมกัน โดยแบ่งองค์กรชุมชน
ดงักล่าวเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) องค์กรที�จดัตั +งโดยกระบวนการของชุมชน ภายในชุมชน จาก
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แนวคดิของชุมชนเอง ซึ�งจดัตั +งขึ+นมาเพื�อทาํงาน และแก้ไขปญัหาร่วมกนัภายในชุมชน มทีั +งองคก์ร
ถาวร และองคก์รเฉพาะกจิ 2) องคก์รที�จดัตั +งโดยกระบวนการภายนอกชุมชน จากแนวคดิภายนอก
ชุมชน ไดแ้ก่ องคก์รที�จดัตั +งขึ+นโดยส่วนราชการ และองคก์รพฒันาเอกชนมากระตุ้นเสรมิแรงใหค้ดิ 
และชุมชนเหน็ชอบจดัตั +งองคก์รขึ+น” 

ไททศัน์ มาลา (2553: 11) ไดก้ล่าวว่า องคก์รชุมชน หมายถงึ การรวมกลุ่มโดยมเีจตจาํนง
ร่วมกนั โดยมกีารจดัระบบความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิที�เอื+อต่อผลประโยชน์ร่วมกนั อกีทั +งยงัเป็น
สื�อกลางในการติดต่อสื�อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง และกับองค์กร หรอืหน่วยงานอื�นจาก
ภายนอก 

พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดร้ะบุว่า องคก์รชุมชน หมายถงึ “องคก์ร
ซึ�งเป็นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถิ�น หรอืชุมชนท้องถิ�นดั +งเดมิ ซึ�งจดแจ้งการจดัตั +งตาม
พระราชบญัญตันีิ+ ทั +งนี+ ไม่ว่าประชาชนจะจดัตั +งกนัขึ+นเอง หรอืโดยการแนะนํา หรอืสนับสนุน
ของหน่วยงานของรฐั เอกชน หรอืองคก์รพฒันาเอกชน” 

ดงันั +น โดยสรปุ องคก์รชุมชน หมายถงึ องคก์รหรอืกลไกการจดัการที�ชุมชนจดัตั +งขึ+นใน
รปูแบบต่างๆ ทั +งที�เป็นนิตบุิคคลและไมเ่ป็นนิตบุิคคล ทั +งนี+เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์่วมกนั โดย
มกีารเรียนรู้การจดัการและการแก้ไขปญัหาร่วมกัน ตลอดจนมีการจดัระบบความสมัพันธ์
ระหว่างสมาชกิที�เอื+อต่อผลประโยชน์รว่มกนั และองคก์รหรอืกลไกการจดัการของชุมชนนี+จะเป็น
สื�อกลางในการตดิต่อสื�อสารระหว่างสมาชกิด้วยกนัเอง และกบัองค์กร หรอืหน่วยงานอื�นจาก
ภายนอก  

 
 2.4.2  ประเภทขององคก์รชุมชน  
 การแบ่งประเภทขององค์กรชุมชนสามารถดําเนินการได้หลายลักษณะขึ+นอยู่กับ
ขอบเขตของปญัหา ขอบเขตของพื+นที� และขอบเขตด้านวตัถุประสงค์ ทั +งนี+ คณะกรรมการ
ประสานงานองคก์รเอกชนพฒันาชนบทอสีาน (2540: 67) ได้จาํแนกประเภทขององคก์รชุมชน
เป็น 2 แบบ คอื 

1)  องค์กรชุมชนแบบเป็นทางการ ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนตําบล (อบต.) 
คณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรมลูนิธ ิสมาคม ซึ�งเป็นลกัษณะที�รฐั
ลงไปจัดตั +งและมีการจดทะเบียนกับภาครัฐ มีกฎระเบียบรับรองและได้ร ับการสนับสนุน
งบประมาณและการดาํเนินกจิกรรมจากภาครฐั 

2)  องค์กรชุมชนแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ องค์กรที�ชื�อขึ+นต้นด้วยคําต่างๆ 
เช่น สมชัชา กลุ่ม คณะกรรมการ ชมรม เป็นตน้ เป็นการรวมตวักนัเอง หรอืองคก์รพฒันาชุมชน
เขา้ไปร่วมจดัตั +ง มกีฎระเบยีบที�สรา้งขึ+นเอง ส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั องคก์ร
ชุมชนเหล่านี+ยงัแบ่งออกเป็นองค์กรชุมชนในสถานการณ์รอ้น ที�ทําการประทว้งเรยีกรอ้งต่อรฐั 
เช่น สมชัชาต่างๆ และองคก์รชุมชนในสถานการณ์เยน็ เป็นองคก์รชุมชนเพื�อแก้ปญัหาพื+นฐาน
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ต่างๆ ในชุมชน ทั +งทางเศรษฐกจิ การศกึษา สาธารณสุข สิ�งแวดลอ้ม ซึ�งองคก์รชุมชนประเภทนี+
มกัไมค่่อยดาํเนินการเรยีกรอ้งต่อภาครฐั 
 
2.5  สภาองคก์รชมุชน 

 
 สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรชุมชนที�ประชาชนร่วมกนัจดัตั +งขึ+นมาภายใต้การรบัรอง
ของกฎหมาย คอื พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายฉบบันี+ถอืได้ว่า
เป็นกฎหมายที�รองรับสิทธิของชุมชนตามบทบัญญัติในมาตรา 66 และมาตรา 67 ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซึ�งรบัรองสทิธขิองบุคคลที�รวมตวักนัเป็น
ชุมชน ชุมชนท้องถิ�นและชุมชนท้องถิ�นดั +งเดิม ในอันที�จะอนุรกัษ์ หรอืฟื+นฟูจารตีประเพณ ี              
ภูมปิญัญาท้องถิ�น ศิลปวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ�นและของชาติ และมสี่วนร่วมในการจดัการ 
การบํารุงรกัษาและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตสิิ�งแวดล้อม รวมทั +งความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างสมดุล และยั �งยนื (ไททศัน์ มาลา, 2553: 62) และเพื�อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจใน 
ความเป็นมา สถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมาย ผู้วจิยัจงึขอนําเสนอถงึ ความหมาย แนวคดิที�
นําไปสู่การเกิดขึ+นของสภาองค์กรชุมชน ความเป็นมา และสาระสําคัญของพระราชบัญญัต ิ                
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ�งอาจพจิารณาไดด้งันี+ 
 

2.5.1  ความหมายของสภาองคก์รชุมชน 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (2550: 17) ได้ให้ความหมายว่า                    

สภาองคก์รชุมชน หมายถงึ เวทกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูเ้พื�อกําหนดแนวทางการพฒันาชุมชนของคน
ในชุมชนท้องถิ�น โดยคนในชุมชนท้องถิ�นและเพื�อคนในชุมชนท้องถิ�น เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ดงักล่าวประกอบด้วย ตวัแทนของสถาบนัในชุมชนท้องถิ�น เช่น วดั โรงเรยีน สถานีอนามยั          
เป็นต้น ตวัแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรพัย ์ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มโรงสรีวม              
กลุ่มอนุรกัษ์ป่า และกลุ่มกจิกรรมพฒันาอื�นๆ ที�มอียู่ในแต่ละชุมชน โดยมผีู้นําชุมชนที�ไม่เป็น
ทางการ เช่น ผูรู้ภู้มปิญัญา  ปราชญ์ชาวบา้น และผูนํ้าทางการ ไดแ้ก่ กํานัน ผูใ้หญ่บา้นในชุมชน
ทอ้งถิ�น เขา้มาร่วมใช้เวทพีูดคุยเพื�อแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถิ�นร่วมกนั เป็นระบบการจดัการ
ตนเองของชุมชนทอ้งถิ�นที�มมีาตั +งแต่อดตีแลว้ ตวัอย่างการจดัการตนเองในรปูแบบของสภาองคก์ร
ชุมชน เช่น สภาผู้นําตําบลไมเ้รยีง อําเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช สภาผู้นําของตําบลเสยีว 
กิ�งอําเภอโพธิ �ศรสีุวรรณ จงัหวดัศรสีะเกษ สภาซรูอของชุมชนมุสลมิ เป็นตน้ 

ประเวศ วะส ี(2537) ได้ใหค้ํานิยามเกี�ยวกบัสภาองคก์รชุมชนว่า สภาองค์กรชุมชนถอื
เป็นเครื�องมอืที�เชื�อมต่อฐานของความด ีความจรงิไปสู่นโยบายทุกระดบั ไม่มเีจดยี์องค์ใดที�         
จะสร้างจากยอดได้สําเร็จ การสร้างพระเจดีย์ต้องสร้างจากฐานก่อน ฐานในที�นี+  คือ ชุมชน
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ทอ้งถิ�น หรอื การมสี่วนร่วมของคนในชุมชนทอ้งถิ�นนั �นเอง การเกดิขึ+นของสภาองคก์รชุมชนจงึ
ถอืเป็นการสรา้งรากฐานให้กบัการเมอืงใหม่ที�จะทําให้ประชาชนมจีติสํานึกในส่วนรวมมากขึ+น           
โดยสภาองค์กรชุมชนเป็นที�รวมตัวของบรรดาผู้นําชุมชน เป็นสภาที�ไม่ไปแสวงหาอํานาจ       
ไม่ขดัแย้งกับใคร และเป็นประชาธิปไตยตั +งแต่เริ�มต้นจริงๆ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องคก์ารมหาชน) 2552: 12-15) 

ไพบูลย ์วฒันศริธิรรม (2541: 41-44) ใหค้ํานิยามเกี�ยวกบัสภาองคก์รชุมชนว่า สภาองคก์ร
ชุมชน เป็นเครื�องมอืของชุมชนฐานรากในการสร้างการเมอืงใหม่ ซึ�งเป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัการ
จดัการสงัคม ชุมชน และชวีติผสมผสานกนัไป ในการจดัการระดบัทอ้งถิ�น พื+นที� ชุมชน สงัคม ที�รวม
เอาทุกมติิ ทั +งเศรษฐกิจ วฒันธรรม สุขภาพอนามยั การศึกษา และสิ�งแวดล้อม มแีผนในระดับ
ท้องถิ�น เพื�อให้เกิดผลสุดท้าย คือ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ+น ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม 
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมดขีึ+น (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 2552: 16) 

ไททศัน์ มาลา (2553: 6) ไดใ้หนิ้ยามของสภาองคก์รชุมชนว่า หมายถงึ พื+นที�ของกลุ่ม
องคก์รชุมชนในการขบัเคลื�อนเจตจาํนงร่วมกนัเพื�อตอบสนองต่อความต้องการที�จะแก้ไขปญัหา
ต่างๆ ที�เกดิขึ+นในชุมชนโดยการวางแผนของการพฒันาชุมชนร่วมกนัและสรา้งประเดน็ให้เกดิ
การมสี่วนรว่มของทุกฝา่ย อนัจะนําไปสู่การผลกัดนัเจตจาํนงร่วมกนัเขา้สู่แผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นและกระบวนการจดัทาํนโยบายสาธารณะ 

ดงันั +น โดยสรุป สภาองค์กรชุมชน หมายถงึ พื+นที�สาธารณะ หรอืเครื�องมอืขององค์กร
ชุมชนที�เกดิขึ+นจากการประกาศใช้พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เพื�อใชใ้นการ
ขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหาและการพฒันาต่างๆของชุมชนทอ้งถิ�น บนพื+นฐานของการมสี่วนร่วม
ของทุกๆฝ่าย ทั +งจากประชาชนในชุมชน ผู้นําชุมชนที�ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปญัญา 
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นําทางการได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บรหิารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น และเจ้าหน้าที�รฐั ซึ�งจะนําไปสู่การผลกัดนัเจตนารมณ์ร่วมสู่แผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น และนโยบายสาธารณะในทุกระดบั 

  
2.5.2  แนวคิดที�นําไปสู่การเกิดขึMนของสภาองคก์รชุมชน 
การเกดิขึ+นสภาองคก์รชุมชนอนัเป็นพื+นที�สาธารณะหรอืเครื�องมอืขององคก์รชุมชนที�ไดร้บั

การรบัรองสถานะทางกฎหมายที�จะใช้ในการขบัเคลื�อนการแก้ไขปญัหาและการพฒันาต่างๆของ
ชุมชนท้องถิ�น บนพื+นฐานของการมสี่วนร่วมของทุกๆฝ่าย เพื�อนําไปสู่การผลกัดนัเจตนารมณ์ร่วม                    
สู่แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และนโยบายสาธารณะในทุกระดบันั +น ไม่ไดเ้กดิขึ+นเอง
ลอยลอยอย่างปราศจากรากฐาน หากแต่การเกิดขึ+นของสภาองค์กรชุมชนนั +น ได้มีบริบททาง
ประวตัศิาสตร ์สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงผลกัดนัใหเ้กดิขึ+น ดงัที� ไททศัน์ มาลา (2553: 237 - 
239) ไดส้รุปว่ามสีาเหตุที�สําคญัอย่างน้อย 5 ประการ ที�เป็นปจัจยัที�นําไปสู่การผลกัดนัแนวคดิของ
การมสีภาองคก์รชุมชน ซึ�งอาจพจิารณาไดด้งันี+ 
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1)  ชุมชนได้แสวงหาเครื�องมอืเพื�อต่อสู้กบัความเหลื�อมลํ+าที�เกิดขึ+นในสงัคม 
ทั +งนี+เพราะในอดตีที�ผ่านมาลาํพงัการต่อสูโ้ดยใชว้าทกรรม ชุมชนเขม้แขง็ แต่เพยีงอย่างเดยีวไม่
เพยีงพอที�จะต่อสู้อํานาจรฐัและอํานาจทุนที�ได้เขา้มากดทบัอํานาจของชุมชน การรวมกลุ่มกนั
ของประชาชนและนกัพฒันาต่างๆ ที�ผ่านมามกัถูกลดความชอบธรรมว่าเป็นกลุ่มเถื�อน ซึ�งทําให้
เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานและการตดิต่อประสานงานกบัองค์กรจากภายนอก ตลอดจนยงั
ทําใหก้ลุ่มองคก์รชุมชนขาดความมั �นใจในการดําเนินงานเพราะภาครฐัอยู่ในสถานะที�เหนือกว่า 
ดงันั +น ประชาชนจงึมคีวามจําเป็นที�จะต้องใช้ช่องทางทางกฎหมายเป็นเครื�องมอื ในการหนุน
เสรมิการต่อสูเ้พื�อพฒันาศกัยภาพของชุมชนและผลกัดนัประเดน็การพฒันาสู่นโยบายสาธารณะ  

2)  กฎหมายให้การรองรบัต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนมากยิ�งขึ+น (ในช่วง
ระยะเวลา หลงัการประกาศใช้รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาและยิ�งมคีวามเด่นชดัมากยิ�งขึ+น
หลงัจากการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550) โดยเฉพาะการที�ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ใช้อํานาจรฐั ผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั +งยงัรองรบัการรวมกลุ่มกนัของชุมชนท้องถิ�นในการแสดง
ความคดิเหน็ต่อประเดน็สาธารณะ ตลอดจนการรบัรองถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งเพื�อตรวจสอบการ 
ใช้อํานาจของหน่วยงานราชการได้อย่างถูกต้องและชอบธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้
กระบวนการรวมกลุ่มกันของประชาชนมคีวามตื�นตัวเพิ�มมากขึ+นเพื�อที�จะแสดงออกถึงความ
ต้องการผ่านทางพื+นที�ทางการเมอืงภายใต้บรรยากาศที�สงัคมเปิดกวา้งมากขึ+นกว่าเดมิ หลงัจากที�
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนเคยถูกกดทบัมาโดยตลอด จงึทําให้ประชาชนสามารถใกล้ชดิและ
เขา้ถงึอํานาจทางการเมอืงไดม้ากกว่าเดมิ 

3)  ความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน กล่าวคือ ตลอด
ระยะเวลา 80 ปี ที�ผ่านมาภายใต้การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของไทย ระบบ
การเมอืงแบบตวัแทนทั +งในระดบัชาติหรอืระดบัท้องถิ�น ถูกตั +งคําถามถึงเรื�องความสามารถ         
ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน จากขบวนการภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะจาก
ชุมชนหรอืองค์กรชุมชนที�มคีวามตื�นตวัทางการเมอืงและพยายามลุกขึ+นมาทวงคนืสทิธแิละ
อํานาจของชุมชนในการบรหิารจดัการตนเองตามอย่างที�ควรจะเป็น ซึ�งการเตบิโตของขบวน
องคก์รชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะพฒันาการขององคก์รชุมชนในสถานะสภาองคก์รชุมชน 
ได้แสดงถึงการที�ระบอบประชาธปิไตยจําเป็นต้องมกีารขยายพื+นที�ทางการเมอืงให้มากกว่า 
เพยีงเฉพาะการเลอืกตั +งแบบตวัแทนที�มอียูแ่ต่เดมิ 

4)  ขอ้จํากดัของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น กล่าวคอื 
ผลของการกระจายอํานาจที�ผ่านมาในภาพรวมนั +น ยงัไม่เป็นตามเจตนารมณ์ที�แท้จรงิตาม
เป้าหมายของการกระจายอํานาจที�ต้องการให้ชุมชนท้องถิ�นมคีวามเป็นอิสระและสามารถ
ปกครองตนเองไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชน ทั +งนี+เพราะที�ผ่านมาอํานาจที�ถูกกระจายมกัไป
กระจกุตวัอยูท่ี�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ขณะเดยีวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นกถ็ูกกํากบั
ดูแลอย่างรดักุมภายใต้ขอ้จาํกดัของกฎระเบยีบต่างๆจนทําใหก้ระบวนการทํางานต่างๆ เป็นไป
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ในลกัษณะเดยีวกบัระบบการเมอืงในระดบัชาติ ทั +งยงัถูกครอบงําจากหน่วยงานของรฐัต่างๆ 
ประกอบกบัสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นกไ็ม่มอีํานาจและไม่มคีวามเขม้แขง็อย่างเพยีง
พอที�จะตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบรหิารได้ ด้วยเหตุดงักล่าวจึงทําให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นเป็นองคก์รแห่งอํานาจและทาํใหอ้ํานาจที�ถูกกระจายไปยงัไม่ตกถงึมอืประชาชนในชุมชน
อยา่งแทจ้รงิ และทาํใหเ้กดิช่องว่างระหว่างชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�นับวนัยิ�งเพิ�ม
ระยะห่างออกจากกนัอยู่ตลอดเวลา ซึ�งสภาพการณ์ดงักล่าวไดบ้บีรดัให้ชุมชนพยายามทวงคนื
อํานาจในการตดัสินใจและการกําหนดทิศทางการพฒันาของชุมชนกลบัมาเหมอืนเดิม โดย     
ไมต่อ้งรอการพึ�งพาจากหน่วยงานรฐั นกัการเมอืง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเหมอืนเช่นเคย 

5)  บทเรยีนและการเตบิโตของภาคประชาสงัคมในการเขา้มามบีทบาทต่อการ
เสริมสร้างกระบวนการทางการเมืองภาคพลเมือง กล่าวคือ ในอดีตที�ผ่านมาองค์กรภาค
ประชาชนไดม้กีารเตบิโตอย่างมปีระสบการณ์และมพีลวตัรทางสงัคมที�ดขี ึ+นมาโดยตลอด จนทํา
ให้ขบวนองค์กรชุมชนหลายแห่งสามารถที�จะถอดบทเรยีนทั +งในแง่ของความล้มเหลวหรือ
ความสําเรจ็มาแลกเปลี�ยนเรยีนรู้กนัเป็นการสรา้งองค์กรในระดบัเครอืข่ายที�ครอบคลุมทั �วทั +ง
ประเทศ ตัวอย่างเช่น ขบวนการกลุ่มออมทรัพย์เพื�อสวัสดิการชุมชน ขบวนการเกษตร
ผสมผสานในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนการสภาผู้นําชุมชน ขบวนการบ้านมั �นคง 
เครอืข่ายป่าชุมชน และขบวนการแผนแม่บทชุมชนสี�ภาค เป็นต้น นอกจากนี+ชุมชนยงัไดม้กีาร
แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนัโดยประสานความรว่มมอืกบัองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) นักอนุรกัษ์ 
นกัวชิาการ นกัสื�อสารมวลชน ภาคเอกชน ตลอดจนกบัหน่วยงานภาครฐัต่างๆ 

 
 2.5.3  ความเป็นมาของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
 จากบรบิททางประวตัิศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืงที�นําไปสู่การผลกัดนัแนวคดิ
ของการมสีภาองคก์รชุมชน ดงัที� ไททศัน์ มาลา (2553) ไดส้รุปไวใ้นขา้งต้น ไดท้ําใหแ้กนนําชุมชน
ที�มปีระสบการณ์ และคนทาํงานพฒันาร่วมกนัยกร่างพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชนขึ+นมา เพื�อให้
มพีระราชบญัญัติในการช่วยหนุนเสรมิและสร้างการยอมรบัการทํางานร่วมกันแบบสภาองค์กร
ชุมชน เพื�อทําใหก้รณีตวัอย่างดีๆ  ที�ทํามาแล้วขยายออกไปพื+นที�อื�น พื+นที�ที�สนใจ และพรอ้มจะ
รว่มกนัสรา้งสภาองคก์รชุมชน ซึ�งถอืเป็นเครื�องมอืในการสรา้งระบอบประชาธปิไตยในระดบัฐานราก  
 โดยในปี พ.ศ. 2549 เครอืข่ายองคก์รชุมชนร่วมกบัวทิยาลยัการจดัการทางสงัคม จดัสรุป
บทเรยีน “ประชาธปิไตยชุมชน...การเมอืงสมานฉันท”์และจดัเวทสีงัคมสนทนา การเมอืงสมานฉันท์
สรา้งสรรคชุ์มชนทอ้งถิ�น ที�จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จากนั +นไดม้กีารจดัเวทรีะดมความคดิเหน็ใน
ระดบัภูมภิาคทั +ง 8 ภาคเพื�อพฒันาขอ้เสนอของภาคประชาชนต่อการปฏริูปสงัคมและการเมอืง          
โดยสาระหลกัเป็นการปรบัเปลี�ยนกลไกการบรหิารโดยกระจายอํานาจไปที�ชุมชนท้องถิ�นให้มอีสิระ
ในการจดัการตนเอง พรอ้มกบัพฒันาคนให้มคีุณภาพ มคีุณธรรมจรยิธรรม เพื�อนําพาชุมชนและ
ทอ้งถิ�นไปสู่การพึ�งตนเองไดอ้ย่างแทจ้รงิ จากนั +น ในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 ผูแ้ทนองคก์ร
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ชุมชนทั �วประเทศจาํนวน 200 คน ไดเ้ขา้พบและนําเสนอแนวคดิเกี�ยวกบั สภาองคก์รชุมชนต่อ
นายกรฐัมนตร ี(พลเอกสุรยุทธ ์จุลานนท)์ ณ ทําเนียบรฐับาล ต่อดว้ยการยกร่างหลกัคดิและเนื+อหา
สาระพระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน และได้จดัเวทรีะดมความเห็นผู้นําชุมชนสี�ภาค และ          
เกดิคณะทาํงานเครอืข่ายองคก์รชุมชนที�จะร่วมกนัขบัเคลื�อนเรื�องนี+ ซึ�งภายหลงัไดจ้ดัตั +งเป็นสมชัชา
องคก์รชุมชนแห่งประเทศไทย (สอท.)  

ต่อมาได้มกีารจดัเวทรีะดมความเหน็เกี�ยวกบัร่างทั +งส่วนกลาง และภูมภิาค 10 เวท ี          
สรปุเป็นรา่ง พระราชบญัญตั ิสภาองคก์รชุมชน เสนอต่อกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคง
ของมนุษย์เพื�อเสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณาในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2550 และในเดือนเมษายน        
ไดเ้สนอต่อคณะอนุกรรมาธกิารความมั �นคงของมนุษย ์(ครชูบ ยอดแก้ว เป็นประธาน และครมูุกดา 
อินต๊ะสาร เป็นรองประธาน) ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็กฯ สภานิติบญัญัติ ซึ�งครูหยุย               
(วลัลภ ตงัคณานุรกัษ์) เป็นประธาน ในช่วงเดอืนเดยีวกนักไ็ดม้กีารสมัมนาเปิดภาพการขบัเคลื�อน
สภาองค์กรชุมชนท้องถิ�น ซึ�งมเีครอืข่ายชุมชนจากทั �วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,800 คน โดยรอง
นายกรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ          
(นพ.พลเดช ปิ�นประทปี) เข้าร่วมเวท ีซึ�งสรุปผลการสมัมนาเครอืข่ายจะปฏบิตัิการนําร่องสภา
องค์กรชุมชน 200 ตําบล และจะผลกัดันให้ พระราชบญัญัติผ่านในรฐับาลชุดนี+ แต่หลงัจากที�
กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ เสนอร่าง พระราชบญัญตัเิขา้พจิารณาในคณะรฐัมนตร ี(5 มถุินายน 
พ.ศ. 2550) ปรากฎว่าในคณะรฐัมนตรมีคีวามเหน็ที�แตกต่างกนั ซึ�งส่วนใหญ่สนับสนุนแต่บางส่วน
คดัค้าน คณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีตสิ่งเรื�องใหค้ณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณา จากความเหน็ที�มทีั +ง
การสนบัสนุนและการคดัคา้นทําใหส้ื�อมวลชนทําข่าวเรื�องนี+อย่างต่อเนื�อง 

ในช่วงเดอืน มถุินายน - สงิหาคม พ.ศ. 2550 สถาบนัวชิาการทั +งในส่วนกลางและภูมภิาค
มกีารจดัเวทีระดมความเห็นเรื�องนี+อย่างกว้างขวางในส่วนของเครอืข่ายชุมชนจงึได้ไปทํางาน
ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการความมั �นคงของมนุษย์ ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็กฯ สภานิติ
บญัญตั ิซึ�งประธานสภานิตบิญัญตั ิ(นายมชียั ฤชุพนัธ)์ ไดม้าช่วยซกัถามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และปรบัร่างพระราชบญัญตัฯิ จนสามารถเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดเ้มื�อวนัที� 15 สงิหาคม 
พ.ศ. 2550 โดยรองนายกไพบูลยฯ์ ไปรบัร่างจาก สภานิตบิญัญตั ิแห่งชาตจิากนั +นกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษยไ์ด้จดัระดมความเหน็หน่วยงานและผู้ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อปรบั
ร่างที�จะเสนอโดยรฐับาล (23 สงิหาคม 2550) แต่เมื�อยงัมผีูค้ดัคา้นนายกรฐัมนตรจีงึเหน็สมควรให้
ออกเป็นระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรไีปก่อน โดยรฐับาลไม่ไดส้่งร่างพระราชบญัญตัปิระกบร่าง
พระราชบญัญตัฉิบบัที�เสนอโดยสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิหมอืนกฎหมาย ฉบบัอื�นๆ 

ในส่วนของคณะกรรมาธกิารกจิการเดก็ฯ สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตกิ็ได้จดัสมัมนารบัฟงั
ความเหน็ผู้เกี�ยวขอ้ง (27 สงิหาคม พ.ศ. 2550) จากนั +นครูมุกดา อนิต๊ะสาร ได้เสนอร่าง 
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน ให้ที�ประชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณารบัหลกัการเมื�อ
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วนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2550 ซึ�งไดม้ผีูอ้ภปิรายสนับสนุนสบิท่านคดัคา้น 1 ท่าน ที�ประชุมมมีติ
เหน็ดว้ย 61 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย 31 เสยีง และมมีตใิห้ตั +งคณะกรรมาธกิารวสิามญั 22 ท่าน           
ไปพจิารณารายละเอยีด ซึ�งในช่วง เดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน  พ.ศ. 2550 คณะกรรมาธกิาร
วสิามญัโดยนายวลัลภ ตงัคณานุรกัษ์ เป็นประธาน ไดพ้จิารณาเรื�องนี+อย่างต่อเนื�อง 11 ครั +ง และ
นําเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิพจิารณาวาระที�สองและลงมตวิาระที�สามในวนัที� 28 พ.ย. 50 
ซึ�งที�ประชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตเิหน็สมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเอกฉันท ์      
83 เสยีง (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2552ข) จนกระทั �งไดม้กีารประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา โดยมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา 

 
 2.5.4  สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  

พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มผีลบงัคบัใช้เมื�อ วนัที� 9 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 
2551 โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษยเ์ป็นผู้รกัษาการ
ตามพระราชบญัญตั ิพระราชบญัญตัฉิบบันี+มบีทบญัญตั ิ4 หมวด 35 มาตรา  หมวด 1 ว่าดว้ยสภา
องคก์รชุมชนตําบล  หมวด 2 การประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล หมวด 3 การ
ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล และ หมวด 4 ว่าด้วยการส่งเสรมิกิจการของ     
สภาองค์กรชุมชนตําบล สําหรบัเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี+ พจิารณาไดด้งันี+ 
(พระราชบณัฑติสภาองคก์รชุมชน, 2551) 

 
ด้วยชุมชนเป็นสังคมฐานรากที�มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต 
วฒันธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมนิิเวศ การพฒันาประเทศที�ผ่านมาก่อใหเ้กดิ
การเปลี�ยนแปลงทั +งทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหชุ้มชน
อ่อนแอประสบปญัหาความยากจนเกิดปญัหาสังคมมากขึ+น ทรพัยากรและ
สิ�งแวดลอ้มของชุมชนถูกทาํลายจนเสื�อมโทรมเพื�อใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็สามารถ
จดัการตนเองไดอ้ย่างยั �งยนื รวมทั +งมบีทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศ การสรา้ง
ระบอบประชาธปิไตยและระบบธรรมาภบิาลซึ�งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ได้บัญญัติร ับรองสิทธิชุมชนและประชาชนให้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา            
ท้องถิ�นตามความหลากหลายของวิถีชวีิต วฒันธรรมและภูมปิญัญาของท้องถิ�น              
จงึเห็นสมควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วม             
ในการพฒันาประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ+ 
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2.5.4.1  เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  
ประสาน บุญโสภาคย,์ ศรรีาชา เจรญิพานิช และพวงผกา บุญโสภาคย ์(2552: 135) 

ไดท้าํการศกึษาเนื+อหาของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และไดส้รุปเจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบบันี+ไว ้5 ประการ ดงันี+ 

1)  เพื�อรบัรู้และรบัรองสถานภาพและบทบาทขององค์กรชุมชนและ
สภาองคก์รชุมชน 

2)  เพื�อรองรบัและคุ้มครองสทิธชุิมชนตามที�บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในมาตรา 66 และมาตรา 67 

3)  เพื�อพฒันาระบอบประชาธปิไตยและระบบธรรมาภิบาลในระดบั
ฐานราก โดยเปิดช่องทางใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรูป้ระชาธปิไตย โดยการปฏบิตัจิรงิในกระบวนการ
ประชาธปิไตยแบบมสี่วนรว่ม 

4)  เพื�อให้พื+นที�ทางสังคมแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านและตําบลต่างๆ              
ในการรว่มคดิรว่มทาํเพื�อแกไ้ขปญัหาและพฒันาชุมชนของตนเองและประเทศชาต ิ

5)  เพื�อส่งเสรมิใหชุ้มชนเขม้แขง็และพึ�งตนเองไดอ้ยา่งยั �งยนื 
2.5.4.2  หลกัการสาํคญัของสภาองคก์รชุมชน  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้สรุปหลักการสําคัญของสภาองค์กรชุมชนไว ้           

ซึ�งสามารถพจิารณาไดด้งันี+ (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2550: 18) 
1)  จุดมุ่งหมายสภาองค์กรชุมชนนั +น เป็นการเสรมิสรา้งองค์กรชุมชน

ท้องถิ�นให้เข้มแข็งเพื�อให้องค์กรชุมชนมสีถานภาพที�ชดัเจนในการดําเนินงานพฒันาชุมชน
ทอ้งถิ�นรว่มกบัสถาบนัต่างๆ ในทอ้งถิ�น 

2)  การจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนตําบล ให้เป็นไปตามความพรอ้มของ
ชุมชนทอ้งถิ�นตามธรรมชาตสิอดคลอ้งกบัวถิวีฒันธรรมภูมปิญัญาของชุมชน และความเหน็พอ้ง
ตอ้งกนัของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

3)  สภาองค์กรชุมชนตําบล เน้นการดําเนินงานตามภารกิจหน้าที�              
ที�ชุมชนสามารถดาํเนินการไดต้ามรฐัธรรมนูญ และ ไมม่อีํานาจทางกฎหมาย 

4)  การดําเนินการสําคญัของสภาองค์กรชุมชนตําบลเน้นการมสี่วน
ร่วมความร่วมมอื และการเรยีนรูร้่วมกนัของสมาชกิองค์กรชุมชน กบัสถาบนัต่างๆ ในท้องถิ�น 
เช่น บา้น วดั โรงเรยีน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และ ส่วนราชการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

5)  ให้ความสําคญักบัสภาองค์กรชุมชนตําบล ส่งเสรมิการเชื�อมโยง
สภาองคก์รชุมชนตําบล ในระดบัจงัหวดัและระดบัชาต ิ

2.5.4.3  การจดัตั +งสภาองคก์รชุมชน 
ประสาน บุญโสภาคย,์ ศรรีาชา เจรญิพานิช และพวงผกา บุญโสภาคย ์ (2552: 

135) ได้ทําการศกึษาพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และอธบิายว่า ชุมชนสามารถ
เกดิขึ+นได ้2 ลกัษณะ คอื 
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1)  เกิดขึ+นจากการที�ประชาชนอยู่ร่วมกนัในพื+นที�หมู่บ้าน หรอืตําบล 
ซึ�งมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เรยีกว่า “ชุมชนท้องถิ�น” หรอื 
“ชุมชนทอ้งถิ�นดั +งเดมิ” แลว้แต่กรณ ี

2)  เกดิขึ+นจากการที�ประชาชนรวมตวักนัเป็นกลุ่ม โดยมผีลประโยชน์ 
และวตัถุประสงคร์ว่มกนัเพื�อช่วยเหลอื หรอืสนับสนุนซึ�งกนัและกนั หรอืทํากจิกรรมอนัชอบดว้ย
กฎหมาย และศีลธรรมร่วมกนั หรอืดําเนินการอื�นอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสมาชกิ มกีาร
ดาํเนินการอยูต่่อเนื�อง มรีะบบบรหิารจดัการ และมกีารแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้

ชุมชนแต่ละลกัษณะเกิดขึ+นได้ในตัวเอง โดยไม่ต้องยื�นคําขอต่อทาง
ราชการขอจดัตั +งเป็นชุมชน และไม่ต้องจดแจง้การเกดิมขีึ+นของชุมชนแต่อย่างใด และในกรณีที�
ประชาชนในชุมชนรวมตวักนัทํากจิกรรมที�ชอบดว้ยกฎหมาย และศลีธรรมอนัด ีเช่น รวมตวักนั
จดัตั +ง สภาองคก์รชุมชน ย่อมสามารถทําไดโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ และไม่ต้อง
จดแจง้ต่อทางราชการแต่อยา่งใด 

แต่ถ้าประชาชนซึ�งรวมตวักนัจดัตั +ง สภาองคก์รชุมชน มคีวามประสงค์
จะให้กฎหมายรบัรู ้และรบัรองสถานภาพ และบทบาทของ “สภาองค์กรชุมชน” ของตน ก็ต้อง
ดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 5 และประกาศสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) เรื�องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร แบบการจดแจง้การจดัตั +งชุมชน 
และการจดแจง้การจดัตั +งสภาองค์กรชุมชน ตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  
ที�ประกาศ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2551 

ส่วนในพื+นที� เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และ เขตในกรุงเทพมหานคร 
ประชาชนในแต่ละเขตยอ่ยซึ�งเรยีกว่า ตําบล แขวง หรอืเรยีกชื�ออย่างอื�น มสีทิธยิื�นชื�อขอจดแจง้
การจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนได ้ตําบล หรอืแขวงละ 1 สภา ดงันั +น ในพื+นที� เทศบาล แต่ละแห่ง
และในพื+นที� เขต แต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร ประชาชนมสีทิธขิอจดแจง้การจดัตั +งสภาองคก์ร
ชุมชนไดม้ากกว่า 1 สภา นั �นเอง ซึ�งวธิกีารจดแจง้เพื�อจดัตั +งเป็นสภาองคก์รชุมชนตามกฎหมาย
นั +นสามารถอธบิายไดด้งัภาพที� 2.7 
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ภาพที� 2.7  โครงสรา้ง/การจดแจง้สภาองคก์รชุมชน 
แหล่งที�มา: ปรบัปรงุมาจาก สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2553ก: 7. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บา้น 1 

จดแจง้ที�ผูใ้หญ่บา้น 

ปรกึษาหารอื        
ไดผู้แ้ทนหมูบ่า้นละ 4 คน 

กลุ่ม/องคก์ร/
ชุมชน 

หมูบ่า้น 2 ชุมชนอื�น 

จดแจง้ที�ผูใ้หญ่บา้น จดแจง้ที�กํานนั 

กลุ่ม/องคก์ร/
ชุมชน 

กลุ่ม/องค์กร/
ชุมชน 

กลุ่ม/องคก์ร/
ชุมชน 

กลุ่ม/องคก์ร/
ชุมชน 

กลุ่ม/องคก์ร/
ชุมชน 

ปรกึษาหารอื        
ไดผู้แ้ทนหมู่บา้นละ 4 คน 

ปรกึษาหารอื        
ไดผู้แ้ทนชุมชนละ 2 คน 

ประชุมจดัตั +งสภาองคก์รชุมชน 

ผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิ�น/ผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิ�นดั +งเดมิ และผูแ้ทนชุมชนอื�น
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 ของผูแ้ทนชุมชนที�จดแจง้แลว้ 

รอ้ยละ 60 ของผูแ้ทนชุมชนที�จดแจง้แลว้ 
มมีตเิหน็ชอบใหจ้ดัตั +ง 

กาํหนดจาํนวน ที�มา และคดัเลอืกสมาชกิ 
ผูแ้ทนชุมชน/ผูท้รงคุณวุฒ ิ

สภาองคก์รชุมชน 

จดแจง้กบักาํนนั 



51 
 

จากภาพที� 2.7 ซึ�งแสดงถึงโครงสร้าง และการจดแจ้งเพื�อจดัตั +งสภาองค์กร
ชุมชนนั +น ตามพระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 5 กําหนดว่า ผู้แทน
ชุมชนทอ้งถิ�น หรอืชุมชนทอ้งถิ�นดั +งเดมิในแต่ละหมู่บา้น ซึ�งไดจ้ดแจง้การจดัตั +งไวก้บัผูใ้หญ่บา้น 
และผูแ้ทนชุมชนอื�นในตําบล ซึ�งได้จดแจง้การจดัตั +งไว้กบักํานัน ทั +งนี+โดยการจดแจง้การจดัตั +ง
ได้กระทําก่อนวนัประชุม อาจประชุมปรกึษากนัจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนขึ+นเป็นสภาหนึ�งเพื�อ
ปฏบิตัภิารกจิตามพระราชบญัญตันีิ+ได ้

การได้มาซึ�งผู้แทนชุมชนท้องถิ�น หรอืชุมชนท้องถิ�นดั +งเดมิในแต่ละหมู่บ้าน 
และการไดม้าซึ�งผูแ้ทนชุมชนอื�นในตําบล ใหเ้ป็นไปตามที�ผูนํ้าชุมชนทอ้งถิ�น หรอืชุมชนทอ้งถิ�น
ดั +งเดมิในแต่ละหมู่บา้น หรอืผูนํ้าชุมชนอื�นในตําบลแลว้แต่กรณีปรกึษาหารอืกนั โดยใหม้ผีูแ้ทน
ชุมชนทอ้งถิ�น หรอืชุมชนทอ้งถิ�นดั +งเดมิในแต่ละหมูบ่า้นหมูบ่า้นละ 4 คน และผูแ้ทนชุมชนอื�นใน
ตําบลชุมชนละ 2 คน 

การประชุมปรกึษากนัดงักล่าว ต้องมผีู้แทนชุมชนท้องถิ�น หรอืชุมชนท้องถิ�น
ดั +งเดมิในแต่ละหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชนอื�นในตําบลมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของ
ผูแ้ทนชุมชนทุกประเภทสองชุมชนรวมกนัจงึจะเป็นองคป์ระชุม และต้องเหน็สอดคล้องต้องกนั
ใหจ้ดัตั +งสภาองคก์รชุมชนตําบลไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 ของจาํนวนผูแ้ทนชุมชนทุกประเภท 

เมื�อกํานันได้รบัจดแจง้การจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนแลว้ใหอ้อกใบรบัรองการจด
แจ้งให้เป็นหลกัฐาน และส่งบญัชรีายชื�อให้สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนทราบ ในกรณีที�ตําบล 
หรอืหมู่บ้านใดไม่มกีํานัน หรอืผู้ใหญ่บ้าน ให้จดแจ้งการจดัตั +งชุมชน หรอืจดแจ้งการจดัตั +ง            
สภาองค์กรชุมชนแล้วแต่กรณี ไว้กับผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรอืในกรณีเขต
กรุงเทพมหานคร ให้จดแจง้ไว้กบัผูอ้ํานวยการเขต และใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 
หรอืผู้อํานวยการเขตแล้วแต่กรณี ออกใบรบัการจดแจ้งไว้เป็นหลกัฐาน และแจ้งให้สถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชนทราบ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบการจดแจง้การจดัตั +งชุมชน ชุมชนท้องถิ�น ชุมชน
ทอ้งถิ�นดั +งเดมิ (ส่วนชุมชนอื�น คอื เครอืข่ายองคก์รชุมชนทั �วไป ซึ�งอาจเป็นการรวมกลุ่มกนัขา้ม
เขตตําบล หรอืระหว่างตําบลอื�น) และการจดแจง้การจดัตั +งสภาองค์กรชุมชน ให้เป็นไปตามที�
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนประกาศกําหนด 

2.5.4.4  สมาชกิของสภาองคก์รชุมชน 
มาตรา 6 ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดก้ําหนดใหส้ภา

องคก์รชุมชนประกอบดว้ยสมาชกิ 2 ประเภท คอื 
1)  สมาชกิซึ�งเป็นผูแ้ทนของชุมชนทอ้งถิ�นหรอืชุมชนทอ้งถิ�นดั +งเดมิใน

แต่ละหมู่บา้นและผูแ้ทนชุมชนอื�นในตําบล ซึ�งกําหนดจาํนวน และคดัเลอืก โดยที�ประชุมจดัตั +ง
สภาองคก์รชุมชน 
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2)  สมาชกิผูท้รงคุณวุฒ ิ มจีาํนวนไม่เกนิหนึ�งในหา้ของจาํนวนสมาชกิ
ตามข้อ 1 โดยในวาระเริ�มแรกของการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนตําบล ให้กําหนดจํานวนและ
คดัเลอืกโดยที�ประชุมจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนตําบล ส่วนในวาระต่อไปหลงัจากที�สภาองค์กร
ชุมชนตําบลชุดแรกดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วหรอืพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื�น ให้กําหนด
จํานวนและคัดเลือกโดยการปรึกษาหารือของสมาชิกตามข้อ 1 ทั +งนี+  ให้คัดเลือกจาก
ผูท้รงคุณวุฒซิึ�งเป็นที�เคารพหรอืยอมรบันบัถอืของชุมชนในตําบลนั +น 

นอกจากนี+ พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 12 ไดก้ําหนด
ขอ้ห้ามมใิห้สมาชกิสภาองค์กรชุมชนตําบลเกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง ทั +งการเมอืงในระดบัท้องถิ�น 
และระดบัชาต ิโดยบญัญตัไิวว้่า สมาชกิสภาองคก์รชุมชนตําบลตอ้งไมก่ระทําการต่างๆ ดงันี+ 

1) ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั +งของผู้สมัครรับ
เลอืกตั +งเป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรอืผูบ้รหิาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

2)  ไมก่ระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและศลีธรรมอนัด ี
3)  ไม่สมคัรรบัเลอืกตั +งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา 

สมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรอืผู้บรหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรอืเขา้รบั
การสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภา 

ซึ�งถ้าหากสมาชกิสภาองค์กรชุมชนผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนขอ้ห้ามขอ้ใดขอ้หนึ�ง  
กจ็ะตอ้งพน้จากตําแหน่งตามมาตรา 9 (5) แห่งพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 

2.5.4.5  โครงสรา้ง และบทบาทภารกจิของสภาองคก์รชุมชน  
สภาองค์กรชุมชนม ีโครงสร้าง ที�เชื�อมโยง และเกื+อกูลกนั 3 ระดบั คอื ระดบั

ตําบล (รวมถงึพื+นที�เทศบาล และเขตในกรุงเทพมหานคร) ระดบัจงัหวดั และระดบัชาต ิโดยมี
สภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นเวทีร่วมคิดร่วมตัดสินใจทุกเรื�องราวของชุมชนในระดับตําบล               
มทีี�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นเวทเีสนอแนวทางการพฒันาจงัหวดั 
เสนอแนะเกี�ยวกบัการพฒันาจงัหวดัและสร้างความเชื�อมโยงระหว่างสภาองค์กรชุมชนตําบล 
และมทีี�ประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นเวทกีําหนดมาตรการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจดัตั +งและการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตําบล ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี�ยวกบัการกําหนดนโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและกฎหมาย และบรกิารสาธารณะ 
และสรุปปญัหาที�ประชาชนในจงัหวดัต่างๆประสบ และให้ขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื�อเสนอ
ต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาสั �งการ (สภาองคก์รชุมชนตําบล, 2553: 1) ทั +งนี+ อาจพจิารณาความ
เชื�อมโยงระหว่างสภาองคก์รชุมชนตําบล ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
และที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบลไดใ้นภาพที� 2.8 
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องคป์ระกอบ 
- ผูแ้ทนชมุชนในหมู่บา้นชุมชนอื�น จาํนวน
ตามที�ประชมุปรกึษาหารอื ตามมาตรา 5 
- สมาชกิผูท้รงคุณวุฒจิาํนวนไมเ่กนิหนึ�ง      
ในหา้ของสมาชกิที�มาจากผูแ้ทนชุมชน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที� 2.8  ความเชื�อมโยงระหว่างสภาองคก์รชุมชนตําบล ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของ 
               สภาองคก์รชุมชนตําบล และที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล 
แหล่งที�มา:  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2553ก: 10. 
 

สําหรบั บทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนในระดบัต่างๆ พระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัไิวด้งันี+ 

มาตรา 21 กําหนดใหส้ภาองคก์รชุมชนตําบล มบีทบาทภารกจิ 12 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรกัษ์หรือฟื+นฟู

จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิ�น ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองชุมชนและของชาต ิ
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรฐัในการจดัการ การบํารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตทิี�จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาตอิย่างยั �งยนื 

3)  เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน              
รวมตลอดทั +งการรว่มมอืกนัในการคุม้ครองคุณภาพสิ�งแวดลอ้มอย่างสมดุลและยั �งยนื 

องคป์ระกอบ 
- ผูแ้ทนสภาองคก์รชมุชนตําบลๆ ละ 2 คน 
- ผูท้รงคุณวุฒใินจงัหวดัไม่เกนิหนึ�งในหา้
ของผูแ้ทนที�มาจากสภาองคก์รชมุชนตาํบล 

องคป์ระกอบ 
- ผูแ้ทนซึ�งที�ประชุมในระดบัจงัหวดัฯ เสนอ
จงัหวดัละ 2 คน 
- ผูท้รงคุณวุฒไิม่เกนิหนึ�งในหา้ของผูแ้ทนที�มา
จากการเสนอของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัฯ 

สภาองคก์ร 
ชุมชนตําบล 

ที�ประชุมในระดบัชาติ
ของสภาองคก์รชุมชน

ตําบล 

ที�ประชุมในระดบัจงัหวดั
ของสภาองคก์รชุมชน

ตําบล 

ภารกจิตาม
มาตรา 21 

ภารกจิตาม
มาตรา 27 

ภารกจิตาม
มาตรา 32 
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4)  เสนอแนะปญัหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อนําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทําแผนพฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น 

5)  เสนอแนะปญัหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของ
ประชาชนอนัเกี�ยวกบัการจดัทําบรกิารสาธารณะของหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น 

6)  จดัให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื�อส่งเสริมการ             
มสี่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคดิเหน็ต่อการดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ�นหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนที�มผีลหรอือาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม หรอืทรพัยากรธรรมชาต ิ สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติของประชาชนใน
ชุมชน ทั +งนี+ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นหรอืหน่วยงานของรฐัซึ�งเป็นผู้ดําเนินการหรอืเป็น             
ผูอ้นุญาตใหภ้าคเอกชนดําเนินการตอ้งนําความเหน็ดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาดว้ย 

7)  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตําบลเกิดความเข้มแข็ง
และสมาชกิองค์กรชุมชนรวมตลอดทั +งประชาชนทั �วไปในตําบลสามารถพึ�งพาตนเองได้อย่าง
ยั �งยนื 

8)  ประสานและรว่มมอืกบัสภาองคก์รชุมชนตําบลอื�น 
9)  รายงานปญัหาและผลที�เกดิขึ+นในตําบลอนัเนื�องจากการดําเนินงาน

ใด ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นหรอืหน่วยงานของรฐั โดยรายงานต่อองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง 

10)  วางกตกิาในการดาํเนินกจิการของสภาองคก์รชุมชนตําบล 
11)  จดัทํารายงานประจําปีของสภาองค์กรชุมชนตําบล รวมถึง

สถานการณ์ดา้นต่าง ๆที�เกดิขึ+นในตําบล เพื�อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทั �วไปทราบ 
12)  เสนอรายชื�อผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตําบลเพื�อไปร่วมประชุมใน

ระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล จาํนวนสองคน 
มาตรา 27  กําหนดให้ ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบล              

มบีทบาทภารกจิ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1)  เสนอแนวทางการพฒันาจงัหวดัต่อผูว้่าราชการจงัหวดัและองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัเพื�อนําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั 
2)  เสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นหรอื

หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัปญัหาและแนวทางแก้ไข หรอืความต้องการของประชาชน
ในเรื�องการจดัทําบริการสาธารณะและการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ�งแวดลอ้ม 
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3)  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมอืกนัระหว่างสภาองค์กร
ชุมชนตําบลเพื�อใหป้ระชาชนสามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ย่างยั �งยนื 

4)  เสนอข้อคดิเห็นในเรื�องที�ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัปรกึษา 

5)  เสนอรายชื�อผูแ้ทนระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบลสองคน 
เพื�อไปรว่มประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล 

มาตรา 32 กําหนดให้ ที�ประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล             
มบีทบาทภารกจิ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1)  กําหนดมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัตั +ง และการพฒันา
สภาองคก์รชุมชนในระดบัตําบลใหเ้กดิความเขม้แขง็และพึ�งตนเองไดเ้พื�อเสนอใหส้ถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ

2)  ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการกําหนดนโยบายและ
แผนพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคมและกฎหมาย รวมทั +งการจดัทําบรกิารสาธารณะของหน่วยงาน
ของรฐั หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�มผีลต่อพื+นที�มากกว่าหนึ�งจงัหวดัทั +งด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม คุณภาพชวีติ และสิ�งแวดลอ้ม 

3)  สรุปปญัหาที�ประชาชนในจงัหวดัต่าง ๆ ประสบ และข้อเสนอแนะ
แนวทางการแกไ้ขเพื�อเสนอต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาสั �งการ 

โดยการดําเนินบทบาทภารกจิของสภาองคก์รชุมชนระดบัต่างๆ ในขา้งต้นจะมี
ความเชื�อมโยงกนั ดงัภาพที� 2.8 ที�ไดนํ้าเสนอไปแลว้ 

2.5.4.6  การส่งเสรมิกจิการของสภาองคก์รชุมชนตําบล 
พระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้บญัญัติให้หน่วยงานต่างๆ            

มบีทบาทในการส่งเสรมิกิจการของสภาองค์กรชุมชน (ประสาน บุญโสภาคย์, ศรรีาชา เจรญิ
พานิช และพวงผกา บุญโสภาคย,์ 2552) ดงันี+ 

1)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และหน่วยงานรฐัที�เกี�ยวขอ้ง  
(1)  ส่งเสรมิสนับสนุน ใหค้วามร่วมมอืและชี+แจงทําความเขา้ใจแก่

สภาองค์กรชุมชนและชุมชนทุกประเภท เมื�อสภาองค์กรชุมชน หรอืชุมชนนั +นๆรอ้งขอ (มาตรา 22 
วรรคหนึ�ง) 

(2)  นําความคดิเหน็ต่อการดําเนินโครงการหรอืกิจกรรมของทาง
กรุงเทพมหานครที�มผีลหรอือาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อม หรอืทรพัยากร 
ธรรมชาต ิสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชน ที�ได้จากเวทกีารปรกึษาหารอื
กนัของประชาชนที�จดัขึ+นโดยสภาองคก์รชุมชนมาประกอบการพจิารณาดําเนินการ หรอือนุญาต
ใหภ้าคเีอกชนดาํเนินการ (มาตรา 21 [6]) 
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2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (องค์การบรหิารส่วนตําบล เทศบาล 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา) 

(1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�มีสภาองค์กรชุมชนตําบลอยู ่           
ในเขตอาจให้การอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาองค์กรชุมชนตําบล เป็นเงนิ
อุดหนุนทั �วไป ตามหลกัเกณฑท์ี�กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ�นกําหนด โดยการหารอืกบั
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (มาตรา 22 วรรคสอง) 

(2)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร อาจให ้        
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบลเป็น
เงนิอุดหนุนทั �วไป  ตามหลกัเกณฑท์ี�กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ�นกําหนด (มาตรา 29) 

3)  กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
(1)  กําหนดหลักเกณฑ์ในการที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

(องค์การบรหิารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร และเมอืง
พทัยา) จะใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการดําเนินการแก่สภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นเงนิอุดหนุน
ทั �วไป โดยหารอืกบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (มาตรา 22 วรรคสอง และวรรคสาม) 

(2)  กําหนดหลกัเกณฑ์ในการที�องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และ
กรุงเทพมหานคร จะให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของ
สภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป (มาตรา 29) 

4)  ผูว้่าราชการจงัหวดั และผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร  
(1)  จดัให้มีการประชุมในระดับจังหวัดของสภางองค์กรชุมชน

กรงุเทพมหานคร เมื�อสภาองคก์รชุมชนไมน้่อยกว่า 1 ใน 4 ของสภาองคก์รชุมชนตําบลทั +งหมด
ในจงัหวดัเข้าชื�อกนัรอ้งขอให้มกีารประชุมเพื�อพจิารณาและเสนอแนะเรื�องหนึ�งเรื�องใดอนัอยู ่         
ในภารกจิของสภาองคก์รชุมชนตามที�กําหนดไวใ้นมาตรา 21 (มาตรา 24 วรรคสอง) 

(2)  อาจดําเนินการจดัให้มกีารประชุมในระดับจงัหวัดของสภา
องคก์รชุมชนตําบลได ้  ในกรณีที� 1) เมื�อมกีรณีที�จะจดัทําหรอืแก้ไขปเปลี�ยนแปลงแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร  2) เมื�อเห็นเป็นการสมควรที�จะรบัฟงัความคิดเห็นของสภาองค์กรชุมชน 
(มาตรา 25) 

5)  ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรอืผูอ้ํานวยการเขต   
(1)  รบัจดแจ้งการจดัตั +งชุมชน และสภาองค์กรชุมชน (ในกรณี

พื+นที�ตําบลนั +นไม่มกีํานัน ผูใ้หญ่บา้น) ออกใบรบัการจดแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐาน และส่งบญัชรีายชื�อ
ใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนทราบ ตามประกาศสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน เรื�อง หลกัเกณฑ ์
วธิกีารแบบการจดจั +งการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชน และการจดแจง้จดัตั +งสภาองค์กรชุมชนตําบล
ตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2551) 
(มาตรา 5 วรรคหา้) 
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(2)  รบัจดแจง้การยบุเลกิสภาองคก์รชุมชน (ในกรณีพื+นที�ตําบลนั +น
ไม่มกีํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ออกใบรบัแจง้การยุบเลกิไว้เป็นหลกัฐาน และแจง้ไปยงัสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและแบบการจดแจง้การยุบเลกิสภาองค์กรชุมชนตําบลที�
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนกําหนด (ปจัจบุนัสถาบนัพฒันาองคก์รยงัไม่ไดอ้อกประกาศ กําหนด 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบการจดแจง้การยุบเลกิสภาองคก์รชุมชนตําบล) (มาตรา 10 วรรคสอง) 

6)  ผูใ้หญ่บา้น  
รบัจดแจ้งการจดัตั +งชุมชนภายในหมู่บ้านตามประกาศสถาบนัพฒันา

องค์กรชุมชน  เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารแบบการจดจั +งการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชน และการจด
แจง้จดัตั +งสภาองคก์รชุมชนตําบลตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 
วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2551) (มาตรา 5 วรรคหนึ�ง) 

7)  กํานนั  
(1)  รบัจดแจ้งการจดัตั +งชุมชนที�มสีมาชิกมากกว่าหนึ�งหมู่บ้าน 

หรอืเป็นเครอืขา่ย ระดบัตําบล และสภาองคก์รชุมชน ออกใบรบัการจดแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐาน และ
ส่งบญัชรีายชื�อให้สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนทราบ ตามประกาศสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารแบบการจดจั +งการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชน และการจดแจ้งจดัตั +งสภา
องค์กรชุมชนตําบลตามพระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ วนัที� 31 
มนีาคม พ.ศ. 2551) (มาตรา 5 วรรคหนึ�ง และวรรคสี�) 

(2)  รบัจดแจง้การยุบเลกิสภาองค์กรชุมชน ออกใบรบัแจง้การยุบ
เลกิไวเ้ป็นหลกัฐาน และแจง้ไปยงัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและแบบ
การจดแจ้งการยุบเลกิสภาองค์กรชุมชนตําบลที�สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนกําหนด (ปจัจุบนั
สถาบนัพฒันาองคก์รยงัไมไ่ดอ้อกประกาศ กําหนด หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบการจดแจง้การ
ยบุเลกิสภาองคก์รชุมชนตําบล) (มาตรา 10 วรรคหนึ�ง) 

8)  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  
(1)  ออกประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและแบบการจดแจ้ง

จดัตั +งชุมชน ชุมชนทอ้งถิ�น ชุมชนท้องถิ�นดั +งเดมิ และสภาองคก์รชุมชนตําบล (มาตรา 5 วรรค
หก) 

(2)  ร ับทราบการรับจดแจ้งการจัดตั +งสภาองค์กรชุมชนตําบล 
ตามที�กํานนั หรอืผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรอืผูอ้ํานายการเขตในกรุงเทพมหานคร 
แลว้แต่กรณ ีแจง้ให ้สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนทราบ (มาตรา 5 วรรคสี�และวรรคหา้) 

(3)  ออกประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและแบบการจดแจ้ง
การยบุเลกิสภาองคก์รชุมชนตําบล (มาตรา 10 วรรคสาม) 
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(4)  รบัทราบการรบัจดแจ้งการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตําบล 
ตามที�กํานนั หรอืผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรอืผูอ้ํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 
แลว้แต่กรณแีจง้ใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนทราบ (มาตรา 10 วรรคหนึ�งและวรรคสอง) 

(5)  จดัการโอนทรพัยส์นิที�เหลอือยู่ของสภาองค์กรชุมชนตําบลที�
ถูกยุบเลิกให้แก่หน่วยงานของรัฐหรืองค์กรสาธารณะตามที�สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เหน็สมควร แล้วแจง้ให้ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบลทราบ (ในกรณีที�
สภาองค์กรชุมชนตําบลถูกยุบเลกิไปแล้ว แต่ยงัไม่มกีารจดัการโอนทรพัย์สนิที�เหลอืยู่ให้แก่
หน่วยงานของรฐัหน่วยใด หรอืองคก์รสาธารณะองคก์รใด) (มาตรา 11) 

(6)  หารอืกบักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการกําหนด
หลกัเกณฑใ์นการที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการดําเนินการแก่
สภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป (มาตรา 22 วรรคสอง และวรรคสาม) 

(7)  ประสานเครอืข่ายสภาองคก์รชุมชนตําบลในแต่ละจงัหวดัเพื�อ
จดัใหม้กีารประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล อย่างน้อยปีละหนึ�งครั +ง (มาตรา 
24 วรรคหนึ�ง และ มาตรา 35) 

(8)  จดัให้มกีารประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
อยา่งน้อยปีละหนึ�งครั +ง (มาตรา 30) 

(9)  กําหนดข้อบงัคบัการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจดั
ประชุมในระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และระดบัตําบลของสภาองคก์รชุมชนตําบล (มาตรา 34) 

(10)  มีอํานาจหน้าที�ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั +งและ
พฒันากจิการของสภาองคก์รชุมชนตําบล รวมทั +งใหม้อีํานาจหน้าที�ในเรื�องดงัต่อไปนี+ 1) ประสาน
และดําเนินการให้มกีารจดัตั +งและดําเนินการของสภาองค์กรชุมชนตําบล รวมทั +งเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์กจิการเกี�ยวกบัสภาองค์กรชุมชนตําบลและผลการประชุมของการประชุมระดบั
จงัหวดัและระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบล 2) รวบรวมขอ้มลู ศกึษา วจิยั และพฒันา
เกี�ยวกบังานของสภาองคก์รชุมชนตําบล 3) ประสานและร่วมมอืกบัราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมภิาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นหรอืหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง องค์กรภาคเอกชน
และองค์กรภาคประชาสงัคม ในการดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  
4) จดัทําทะเบยีนกลางเกี�ยวกบัสภาองคก์รชุมชนตําบล 5) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ
จดัตั +งและดาํเนินการของสภาองคก์รชุมชนและผลการประชุมในทุกระดบัแลว้เสนอรายงานต่อที�
ประชุมสภาองคก์รชุมชนตําบลระดบัชาตแิละรฐัมนตรเีพื�อเสนอต่อคณะรฐัมนตรอีย่างน้อยปีละ
หนึ�งครั +ง 6) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามที�ที�ประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลระดบัชาตหิรอืรฐัมนตรี
มอบหมาย 
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2.5.5  ผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนตามพระราชบญัญติัสภาองคก์ร 
          ชุมชน พ.ศ. 2551 
ผลการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 

ในภาพรวมทั +งประเทศ นับตั +งแต่ เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 จนถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2555 
อาจแบ่งพจิารณาออกไดเ้ป็น 4 ส่วน คอื 1) ผลการส่งเสรมิจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนตําบล 2) ผลการ
ดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตําบล 3) ผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของ
สภาองค์กรชุมชนตําบล และ 4) ผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กร
ชุมชนตําบล โดยสามารถพจิารณารายละเอยีดในแต่ละส่วนได ้ดงันี+  

2.5.5.1  ผลการส่งเสรมิจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนตําบล 
จากการส่งเสริมการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชน นับตั +งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง

ปจัจบุนั (เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2555) ไดผ้ลดงัตารางที� 2.2 
 

ตารางที� 2.2  ผลการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนตําบลจาํแนกรายภาคปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555                         
 

 
ภาค 

จาํนวน 
อปท.* 

ทั Mงหมด 

จาํนวนสภาองคก์รชุมชนตาํบลที�จดัตั Mงแล้ว 
 

รวม 2551 2552 2553 2554 2555 

1. ภาคเหนือตอนบน 770 101 7 33 90 65 296 
2. ภาคเหนือตอนล่าง 594 97 2 46 70 45 260 
3. ภาคอสีานตอนบน 750 126 109 105 13 82 435 
4. ภาคอสีานตอนล่าง 863 112 30 53 26 122 343 
5. ภาคอสีานตอนใต ้ 1,142 90 34 148 15 180 467 
6. ภาคกลาง 924 143 90 134 29 83 479 
7. ภาคตะวนัตก 525 80 46 91 23 21 261 
8. ภาคกรุงเทพฯ

ปรมิณฑล 
333 46 24 20 30 18 138 

9. ภาคตะวนัออก 522 95 47 53 72 59 326 
10. ภาคใตต้อนบน 520 102 52 38 32 46 270 
11. ภาคใตต้อนล่าง 565 88 58 78 53 62 339 

รวม 
7,508 

 
1,080 
(29.88) 

499 
(13.81) 

799 
(22.11) 

453 
(12.53) 

783 
(21.67) 

3,614 
(100) 

 

แหล่งที�มา: ประยุกต์จาก สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2555ง. 
หมายเหตุ:  1. ขอ้มลู ณ วนัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
                 2. อปท.* = องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ซึ�งในที�นี+นบัเฉพาะ องคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

                    เทศบาล สํานกังานเขตของกรงุเทพมหานคร 
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จากตารางที� 2.2 จะเห็นได้ว่า ในเดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2555 มกีารจดัตั +งสภา
องค์กรชุมชนตําบลแล้วรวมทั +งสิ+น จํานวน 3,614 แห่ง  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 48.13 ของ
จํานวนรวมขององค์การบรหิารส่วนตําบล เทศบาล และสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร              
ทั +งประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2551 มกีารจดัตั +ง  สภาองคก์รชุมชนตําบลมากที�สุด คดิเป็นสดัส่วน
ถงึรอ้ยละ 29.88 ของจาํนวนสภาองคก์รชุมชนตําบลที�จดัตั +งแลว้ทั +งหมด ซึ�งเป็นผลมาจากการที�
ขบวนองค์กรชุมชนได้ร่วมกนักําหนดเป้าหมายในการส่งเสรมิการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนให้มี
ปริมาณเพียงพอและครอบคลุมในทุกพื+นที�เพื�อเป็นตัวอย่างสําหรบัการขยายผล โดยการ
สนับสนุนใหอ้งคก์รชุมชน และขบวนองคก์รชุมชนที�มกีารเชื�อมโยงขบัเคลื�อนงานพฒันาชุมชน
ท้องถิ�นตามฐานประเดน็งานพฒันาที�หลากหลายได้ร่วมกนัจดักระบวนการในการรบัรองกลุ่ม/
องคก์รชุมชน และจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนตําบล 

ในขณะที�การจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนตําบลในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555  
จะมจีํานวนลดลง เนื�องจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กร
ชุมชนตําบล และขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ ต้องดําเนินการส่งเสริมการจดัตั +งควบคู่ไปกับ             
การพฒันาคุณภาพสภาองคก์รชุมชนตําบลที�จดัตั +งแลว้ดว้ย  

2.5.5.2  ผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนตําบล 
จากการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2555 มจีํานวนสภาองค์กรชุมชน

ตําบลที�จดัตั +งขึ+นในช่วง ปี พ.ศ. 2551-2555 (เดอืนตุลาคม) จํานวนสภา 3,614 แห่ง ไดม้กีารจดัส่ง
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี จํานวน 2,266 แห่ง หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 62.70 โดย          
ผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 ซึ�งพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551              
ไดก้ําหนดบทบาทภารกจิไวจ้าํนวน 12 ดา้น สามารถพจิารณาไดใ้นตารางที� 2.3 

 
ตารางที� 2.3  ผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนตําบลตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 
 

บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 
จาํนวน (แห่ง) และ 
สดัส่วน (ร้อยละ) 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้มาชกิองค์กรชุมชนการอนุรกัษ์หรอืฟื+นฟู
จารตีประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ�น ศิลปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีอง
ชุมชนและของชาต ิ

1,847 
(81.51) 

(2)* 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนใหส้มาชกิองคก์รชุมชนร่วมมอืกบัองคก์รปกครอง

สาวนท้องถิ�น และหน่วยงานของรฐัในการจดัการ การบํารุงรกัษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิี�จะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและประเทศชาตอิยา่งยั �งยนื 

1,652 
(72.90) 

(5)* 
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ตารางที� 2.3  (ต่อ) 
 

 

บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 
จาํนวน (แห่ง) และ 
สดัส่วน (ร้อยละ) 

3. เผยแพร่และใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ รวมตลอดทั +งการร่วมมอืกนัใน
การคุม้ครองคุณภาพสิ�งแวด้ลอ้มอยา่งสมดุลและยั �งยนื 

1,539 
(67.92) 

(6)* 
4. เสนอแนะปญัหาและแนวทางแก้ไข และการพฒันาต่อองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อนําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทํา
แผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

1,493 
(65.89) 

(8)* 
5. เสนอแนะปญัหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของ

ประชาชนอนัเกี�ยวกบัการจดัทําบรกิารสาธารณะของหน่วยงานของ
รฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

1,276 
(56.31) 
(10)* 

6. จดัให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน เพื�อส่งเสริมการ          
มสี่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคดิเห็นต่อการดําเนินการ
โครงการ หรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรือ
หน่วยงานรฐั หรอืเอกชน ที�มผีลหรอือาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติของ
ประชาชนในชุมชน ทั +งนี+  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรือ
หน่วยงานรฐั ซึ�งเป็นผู้ดําเนินการหรอืเป็นผู้อนุญาตใหภ้าคเอกชน
ดาํเนินการ ตอ้งนําความเหน็ดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาดว้ย  

1,183 
(52.21) 
(11)* 

7. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตําบลเกิดความเข้มแข็ง 
และสมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั +งประชาชนทั �วไปในตําบล
สามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งยั �งยนื 

1,500 
(66.20) 

(7)* 
8. ประสานและรว่มมอืกบัสภาองคก์รชุมชนตําบลอื�น 1,473 

(65.00) 
(9)* 

9. รายงานปญัหาและผลที�เกิดขึ+นในตําบล อนัเนื�องจากการดําเนินงาน
ใดๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  หรือหน่วยงานของรัฐ              
โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและหน่วยงานของรฐัที�
เกี�ยวขอ้ง 

1,043 
(46.03) 
(12)* 
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ตารางที� 2.3  (ต่อ) 
 

 

บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 
จาํนวน (แห่ง) และ 
สดัส่วน (ร้อยละ) 

10. วางกตกิาในการดําเนินกจิการของสภาองคก์รชุมชนตําบล 1,839 
(81.16) 

(3)* 
11. จดัทํารายงานประจําปีของสภาองค์กรชุมชนตําบล รวมถึง

สถานการณ์ด้านต่างๆ ที�เกดิในตําบล เพื�อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ใหป้ระชาชนทั �วไปทราบ 

1,828 
(80.67) 

(4)* 
12. เสนอชื�อผู้แทนสภาองคก์รชุมชนตําบล เพื�อไปร่วมประชุมในระดบั

จงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล จาํนวนสองคน 
1,949 
(86.01) 

(1)* 
 

แหล่งที�มา: ประยกุตจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2555ง.                    
หมายเหต:ุ  * = อนัดบัของภารกจิตามมาตรา 21 ที�สภาองคก์รชุมชนตําบลสามารถดําเนินการได ้
 

จากขอ้มลูในตารางที� 2.3 สะทอ้นใหเ้หน็ว่า โดยภาพรวมแลว้สภาองคก์รชุมชน
ตําบลเกือบทั +งหมด สามารถดําเนินบทบาทภารกิจตามมาตรา 21 ได้ในส่วนที�เป็นภารกิจ
พื+นฐานที�สามารถดาํเนินการไดไ้มย่ากเป็นส่วนใหญ่ ซึ�งไดแ้ก่ มาตรา 21 (8) (10) (11) และ(12) 
ดงัตวัอยา่ง ตวัอยา่งเช่น บทบาทภารกจิตามมาตรา 21 (10) วางกตกิาในการดําเนินกจิการของ
สภาองค์กรชุมชนตําบล มาตรา 21 (11) จดัทํารายงานประจําปีของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
รวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ ที�เกิดในตําบล เพื�อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทั �วไป
ทราบ และมาตรา 21 (12) เสนอชื�อผูแ้ทนสภาองคก์รชุมชนตําบล เพื�อไปร่วมประชุมในระดบั
จงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบลจาํนวนสองคน ต่างเป็นบทบาทภารกจิที�มสีภาองคก์รชุมชน
ตําบลสามารถดาํเนินการไดค้ดิเป็นสดัส่วนสงูถงึประมาณรอ้ยละ 80  

แต่สําหรบัในส่วนของบทบาทภารกจิหลกัที�สําคญั ซึ�งได้แก่ บทบาทภารกจิใน
มาตรา 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ส่วนใหญ่กลบัมสีภาองคก์รชุมชนตําบลที�สามารถ
ดาํเนินการไดไ้ม่มากนัก ตวัอย่างเช่น บทบาทภารกจิตามมาตรา 21 (9) รายงานปญัหาและผลที�
เกดิขึ+นในตําบล อนัเนื�องจากการดําเนินงานใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  หรอืหน่วยงาน
ของรฐั โดยรายงานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง  มาตรา 21 (6) 
จดัใหม้เีวทกีารปรกึษาหารอืกนัของประชาชน เพื�อส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนในการให ้        
ความคดิเห็นต่อการดําเนินการโครงการ หรอืกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรอื
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หน่วยงานรฐั หรอืเอกชน ที�มผีลหรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาต ิ
สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชน มาตรา 21 (5) เสนอแนะปญัหา และ
แนวทางแก้ไข หรอืความต้องการของประชาชน อนัเกี�ยวกบัการจดัทําบรกิารสาธารณะของ
หน่วยงานของรฐั หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น มาตรา 21 (4) เสนอแนะปญัหาและ       
แนวทางแกไ้ข และการพฒันาต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อนําไปประกอบการพจิารณาใน
การจดัทําแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น บทบาทภารกจิเหล่านี+มสีภาองค์กรชุมชน
ตําบลที�สามารถดาํเนินการไดค้ดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 40-60 เท่านั +น เป็นตน้  

สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผลการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนตําบลในภาพรวมทั +ง
ประเทศ ในปจัจบุนั (พ.ศ. 2555) ยงัมปีญัหาในเชงิของการบรรลุประสทิธผิลอยูค่่อนขา้งมาก 

2.5.5.3  ผลการดาํเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน 
          ตําบล 
จากการติดตามรายงานผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของ   

สภาองค์กรชุมชนตําบลประจําปี พ.ศ. 2555 ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัฯ ได้จดัส่งรายงานผล          
การดําเนินงานครบทั +ง 77 จงัหวดั ทั +งนี+ จากข้อมูลการรายงานปรากฏว่า ที�ประชุมในระดบั
จงัหวดัฯ ทุกจงัหวดัสามารถจดัการประชุมได้ปีละหนึ�งครั +ง โดยจงัหวดัสมุทรสงครามมกีาร
จดัการประชุมมากที�สุด คอื 8 ครั +ง 

ด้านผลการดําเนินงานตามมาตรา 27 ซึ�งพระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551  ได้กําหนดบทบาทภารกิจของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนชน
ตําบลไวจ้าํนวน 5 ดา้น สามารถพจิารณาไดใ้นตารางที� 2.4  
 
ตารางที� 2.4  ผลการดาํเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบลตาม 
                 บทบาทภารกจิในมาตรา 27 
 

บทบาทภารกิจตามมาตรา 27 
จาํนวน (จงัหวดั) และ 

สดัส่วน (ร้อยละ) 
1. เสนอแนวทางการพฒันาจงัหวดัต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั และ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพื�อนําไปประกอบการพจิารณาใน
การจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั 

26 
(33.77) 

(3)* 
2. เสนอแนะต่อผูว้่าราชการจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

หรอืหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวข้อง  เกี�ยวกับปญัหาและแนว
ทางแก้ไข หรอืความต้องการของประชาชนในเรื�องการจดัทํา
บริการสาธารณะ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชวีติ และสิ�งแวดลอ้ม 

21 
(27.27) 

(4)* 
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ตารางที� 2.4 (ต่อ) 
 

 

แหล่งที�มา: ประยุกต์จาก สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2555ง. 
หมายเหตุ:  * = อนัดบัของภารกจิตามมาตรา 27 ที�ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน 
                    ตําบลสามารถดําเนินการได ้
 

จากขอ้มลูในตารางที� 2.4 พบว่า โดยภาพรวมแลว้ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของ
สภาองคก์รชุมชนตําบลต่างๆ ยงัสามารถดําเนินบทบาทภารกจิตามมาตรา 27 ไดเ้ฉพาะในส่วน
ที�เป็นภารกจิพื+นฐานที�สามารถดําเนินการไดไ้ม่ยากเท่านั +น ซึ�งกค็อื มาตรา 27 (5) เสนอรายชื�อ
ผู้แทนระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบลสองคน เพื�อไปร่วมประชุมในระดบัชาติของ            
สภาองค์กรชุมชนตําบล ที�ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล ทุกจงัหวดัต่าง
สามารถดาํเนินการได ้ 

แต่ยงัไม่สามารถดําเนินบทบาทภารกจิหลกัที�สําคญั  ซึ�งได้แก่ มาตรา 27 (1) 
(2) (3) และ (4) ได ้ตวัอย่างเช่น มาตรา 27 (1) เสนอแนวทางการพฒันาจงัหวดัต่อผูว้่าราชการ
จงัหวดั และองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพื�อนําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทําแผนพฒันา
จงัหวดั มาตรา 27 (2) เสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรอื
หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวข้อง  เกี�ยวกับปญัหาและแนวทางแก้ไข หรอืความต้องการของ
ประชาชนในเรื�องการจดัทําบรกิารสาธารณะ และการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม คุณภาพชวีติ 
และสิ�งแวดล้อม และ มาตรา 27 (3) ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมอืกนัระหว่าง           
สภาองคก์รชุมชนตําบล เพื�อให้ประชาชนสามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ย่างยั �งยนื ต่างเป็นบทบาท
ภารกจิที�มทีี�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบลสามารถดําเนินการไดเ้พยีงประมาณ
รอ้ยละ 20-30 เท่านั +น เป็นตน้            

บทบาทภารกิจตามมาตรา 27 
จาํนวน (จงัหวดั) และ 

สดัส่วน (ร้อยละ) 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง          

สภาองค์กรชุมชนตําบล เพื�อให้ประชาชนสามารถพึ�งพา
ตนเองไดอ้ยา่งยั �งยนื 

28 
(36.36) 

(2)* 
4. เสนอขอ้คดิเหน็ในเรื�องที�ผู้ว่าราชการจงัหวดั หรอืองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดัปรกึษา 
14 

(18.18) 
(5)* 

5. เสนอรายชื�อผู้แทนระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบล
สองคน เพื�อไปร่วมประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชน
ตําบล  

77 
(100) 
(1)* 
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สะทอ้นใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่า ผลการดาํเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวดั
ของสภาองคก์รชุมชนตําบลในภาพรวมทั +งประเทศในปจัจุบนั (พ.ศ. 2555) มปีญัหาในเชงิของ
การบรรลุประสทิธผิลเป็นอยา่งมาก  

นอกจากนี+ ผลการดําเนินงานตามมาตรา 27 ในตารางที� 2.4  ยงัได้สะท้อนให้
เหน็ถงึปญัหาการไม่ให้ความสําคญัต่อสภาองค์กรชุมชนของหน่วยงานของรฐั (โดยเฉพาะผู้ว่า
ราชการจงัหวดั) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั) อย่างชดัเจนอกี
ดว้ย ดงัพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูจาํนวนสดัส่วนของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน
ตําบลที�สามารถดําเนินบทบาทภารกิจตามมาตรา 27 (4) เสนอข้อคดิเห็นในเรื�องที�ผู้ว่าราชการ
จงัหวดั หรอืองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัปรกึษาไดน้ั +น มจีาํนวนสดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 18.18 เท่านั +น   

2.5.5.4  ผลการดาํเนินงานของที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล 
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 30 บญัญตัวิ่าในปีหนึ�งให้

สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จดัให้มกีารประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กร
ชุมชนอย่างน้อยหนึ�งครั +ง ซึ�งที�ผ่านมา สถาบนัฯ ได้สนับสนุนให้มกีารจดัการประชุมในระดบัชาติ
ของสภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นประจาํทุกปี โดยอาจพจิารณาสาระสําคญัของการประชุมใน แต่ละ
ครั +งได ้ดงันี+ (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2555ง)  

1)  การประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล ประจาํปี พ.ศ. 
2552 จาํนวน 2 ครั +ง 

(1) การประชุมฯ ครั +งที� 1/2552 วนัที� 15 มกราคม พ.ศ. 2552 ที�
ประชุมในระดบัชาติฯ ได้จดัทําขอ้เสนอต่อรฐับาลในการสนับสนุนการฟื+นฟูชุมชนท้องถิ�นโดย
ชุมชน จํานวน 9 ขอ้ ประกอบด้วย 1) การส่งเสรมิให้มกีารจดัตั +งสภาองค์กรชุมชน 2) การ
ส่งเสรมิการพฒันาสวสัดิการชุมชนท้องถิ�น 3) การแก้ไขปญัหาและปฏิรูปที�ดินโดยภาค
ประชาชน 4) การคุม้ครองแหล่งผลติอาหารของประเทศ 5) การจดัตั +งกองทุนชดเชยราคาพชืผล
การเกษตร 6) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการนํ+า 7) ส่งเสรมิพลงังานทางเลอืก          
8. การแกไ้ขปญัหาความไมม่ั �นคงในการอยูอ่าศยั และ 9) พฒันาคุณภาพชวีติของคนจนในเมอืง 
รวมถึงเสนอให้รฐับาลพจิารณาสนับสนุนการแก้ไขปญัหาหนี+สิน ด้วยการสํารวจภาระหนี+สิน
ครวัเรอืน ส่งเสรมิการ บูรณาการกองทุนชุมชน รวมถงึส่งเสรมิการปลูกต้นไมใ้ช้หนี+เกษตรกร
และคนจน  

นอกจากการจดัทําขอ้เสนอดงักล่าว  ที�ประชุมยงัไดม้กีารพจิารณา
รบัรอง กตกิาว่าดว้ยการดําเนินการของที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล พ.ศ. 
2552 ซึ�งกําหนดให้มคีณะกรรมการดําเนินการทําหน้าที�ในการประสานให้เกดิการดําเนินการ
ตามบทบาทหน้าที�ของที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล  

(2)  การประชุมฯ ครั +งที� 2/2552  วันที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552            
ที�ประชุมไดร้บัทราบ ความคบืหน้าการดําเนินงานส่งเสรมิจดัตั +งและพฒันาสภาองค์กรชุมชนตําบล 
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รบัรองแผนยุทธศาสตรก์ารขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชน ฉบบัที� 1 (พ.ศ. 2553 - 2555)  และแนวทาง              
การส่งเสรมิสภาองคก์รชุมชน รวมถงึพจิารณามาตรการการส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัตั +งและพฒันา            
สภาองค์กรชุมชน ความเห็นและขอ้เสนอเชงินโยบาย ตลอดจนประเด็นปญัหาต่างๆ ที�ประชาชน
ประสบเพื�อเสนอต่อรฐับาล  

2)  การประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล ประจาํปี พ.ศ. 
2553 วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2553 ที�ประชุมในระดบัชาติฯ ได้รบัทราบความคบืหน้าในการ
ขับ เคลื� อนงานสภาองค์กร ชุมชน รวมถึงพิจารณาข้อ เสนอการปฏิรูปประเทศไทย                          
ซึ�งประกอบดว้ย 1) คนือํานาจการตดัสนิใจดา้นสงัคม การเมอืงจากภาครฐัใหชุ้มชนทอ้งถิ�นสามารถ
จดัการตนเองได ้ 2) แกไ้ขกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิี�ไม่สอดคลอ้ง ไม่เป็นธรรมกบัชุมชนทอ้งถิ�น 
และ 3) ใหม้ผีูแ้ทนองคก์รชุมชนเขา้รว่มเป็นกลไกในกระบวนการปฏริปูประเทศไทย  

3)  การประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล ประจาํปี พ.ศ. 
2554 วนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2554  ที�ประชุมไดพ้จิารณารบัรองขอ้เสนอเชงินโยบาย ซึ�งไดม้า
จากการประมวลความเหน็และขอ้เสนอแนะจากเครอืข่ายองคก์รชุมชน สภาองคก์รชุมชนตําบล    
ผ่านที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบล ซึ�งประกอบด้วยขอ้เสนอ 5 ดา้น คอื   
1) ดา้นเศรษฐกจิ 2) ด้านสงัคม 3) ดา้นกฎหมาย โครงสรา้ง และวธิปีฏบิตัริาชการ 4) ดา้นคุณภาพ
ชวีติ และ 5) ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม  

4)  การประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล ประจาํปี พ.ศ. 
2555 วนัที� 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 ที�ประชุมในระดบัชาติฯ ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร ์               
การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน ฉบบัที� 2 (พ.ศ. 2556-2558) พร้อมข้อเสนอเชงินโยบายต่อ
ตนเอง และรฐับาลใน 3 เรื�องหลกั คอื 1) การสรา้งความมั �นคงทางอาหาร 2) การสรา้งความเป็น
ธรรมทางสงัคม และ 3) การสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิ�น   
 
2.6  ผลงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 จากการที�ผู้ว ิจ ัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ทําให้ผู้วิจ ัยสามารถค้นพบ
ผลงานวจิยัต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการศึกษาวจิยัเรื�อง การนําพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิ: กรณศีกึษาพื+นที�กรงุเทพมหานคร ซึ�งอาจพจิารณาไดด้งันี+   
 กติติ บุนนาค (2536) ได้ทําการศึกษาและวจิยัเรื�อง การนํานโยบายภาษีมูลค่าเพิ�ม              
ไปปฏบิตั ิ: การศกึษาวเิคราะหเ์ชงิปรากฏการณ์ในธุรกจิโรงแรม ซึ�งจากผลของการวจิยัดงักล่าว 
พบว่า รปูแบบพฤตกิรรมของผูป้ฏบิตัใินระดบัล่าง (Front-Line Implementors) ยงัไม่ไดใ้หค้วาม
ร่วมมอืต่อนโยบายภาษมีลูค่าเพิ�มเท่าที�ควร และการที�ระดบัความร่วมมอืของผูป้ฏบิตัริะดบัล่าง  
มคี่อนข้างน้อย ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติระดับล่าง ทุกกลุ่ม ต่างมีปญัหาและอุปสรรคเกิดขึ+นใน
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กระบวนการของการนํานโยบายภาษีมูลค่าเพิ�มไปปฏิบัติ โดยทางด้านเจ้าหน้าที�สรรพากร           
กพ็บกบัปญัหาความไม่ชดัเจนของเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของนโยบาย ความไม่เหมาะสม
ของการกําหนดภารกจิและการมอบหมาย ความไม่เหมาะสมของมาตรการควบคุมประเมนิผล 
และการกระตุ้นส่งเสรมิ อีกทั +ง สมรรถนะของหน่วยปฏบิตัิก็ยงัขาดแคลนทรพัยากรทางด้าน
ต่างๆ อีกด้วย ส่วนทางด้านผู้ประกอบการและประชาชนก็พบกับปญัหาการประชาสมัพนัธ ์               
ที�ลม้เหลวของกรมสรรพากร และขาดแรงจงูใจที�ด ี

กรกฤษณ์ จงจดักลาง (2551) ได้ทําการศกึษาเรื�อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
บรรลุวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 กรณีศกึษาตําบลสุขเกษม 
อําเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ผลการศึกษา พบว่า 1) ปจัจยัที�เกี�ยวข้องในการบรรลุ
วตัถุประสงค์ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ปจัจยั
ภายในและปจัจยัภายนอก โดยปจัจยัภายใน ได้แก่ เวลาว่าง ตําแหน่งทางสงัคม ประเภทของ
กิจกรรม ความต้องการบรกิารของรฐั ทศันคติ อาชีพ ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม               
การรบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร และโอกาสที�จะได้รายได้ ส่วนปจัจยัภายนอก ได้แก่ เจา้หน้าที�ของรฐั 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกชุมชน 2) ปญัหาและอุปสรรคที�คาดว่า
จะเกดิขึ+น ไดแ้ก่ ประชาชนไม่เขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชน ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในเรื�อง
สทิธขิองชุมชน และวฒันธรรมทางการเมอืงของชุมชน 

หิร ัญญ์ หิร ัญญพิพัฒน์ (2551) ได้ทําการศึกษา เรื�อง บทบาทสภาองค์กรชุมชนกับ            
การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนท้องถิ�น : ศึกษากรณีสภาองค์กรชุมชน ตําบลหนองสาหร่าย 
จงัหวดักาญจนบุร ีผลการศึกษาพบว่า 1) มปีญัหาและอุปสรรคในการบรหิารชุมชนตามแนว
พระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชนที�ทําให้เกดิข้อจํากดัในการขบัเคลื�อนการพฒันา ทั +งในเรื�อง  
(1) ข้อจํากดัเรื�องสมาชกิสภาองค์กรชุมชนต้องปราศจากการเมอืงแทรกแซง (2) ประชาชน         
ในชุมชนยงัไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชนเท่าที�ควร (3) การ
ดําเนินงานตามพระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชนยงัไม่เห็นผลชดัเท่าที�ควร (4) รฐักระจาย
อํานาจใหส้ภาองคก์รชุมชนบรหิารจดัการแต่รฐัไมไ่ดก้ําหนดงบประมาณให ้และ (5) สภาองคก์ร
ชุมชนตําบลหนองสาหร่ายยงัขาดความร่วมมือจากหน่วยงานอื�นที�ไม่ใช่หน่วยงานภาครฐั                  
ซึ�งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก และ 2) สภาองค์กรชุมชนตําบล หนองสาหร่าย ประสบ
ความสําเรจ็ในการสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนท้องถิ�นตาม เจตนารมณ์ที�พระราชบญัญตั ิ
สภาองคก์รชุมชนกําหนดไว ้ดว้ยองคป์ระกอบที�สําคญัสองส่วน คอื (1) มผีูนํ้าที�มวีสิยัทศัน์ รูว้่า
จะต้องดําเนินการอย่างไร จงึจะเป็นการพฒันาที�ย ั �งยนื และ (2) ประชาชนในชุมชนมคีวามเป็น
ประชาธปิไตย 3) พระราชบญัญติสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ในช่วงปีแรก ตั +งแต่ต้นปี พ.ศ. 2551 
ถงึต้นปี พ.ศ. 2552 ยงัไม่มผีลต่อการพฒันา หรอืต่อการดําเนินงานของชุมชนหนองสาหร่าย
อยา่งเป็นรปูธรรมเท่าที�ควร 
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ดารารตัน์ คําเป็ง (2552) ไดท้ําการศกึษา เรื�อง บทบาททางการเมอืงภาคประชาชนต่อ
การปกครองท้องถิ�นศกึษากรณีเฉพาะสภาองค์กรชุมชนตําบล นํ+าเกี�ยน อําเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน                      
ผลการศกึษา พบว่า 1) บทบาทหน้าที�และสถานภาพทางปฏบิตัขิองสภาองค์กรชุมชนมคีวาม
สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอํานาจ นําไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง และเป็นการ
ขยายตวัของการเมอืงภาคประชาชน ในรปูแบบประชาธปิไตยทางตรงจะทําให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมการการปกครองในทุกกระบวนการในท้องถิ�น เพื�อเป็นการรบัรองสิทธิชุมชนและสิทธิ
การเมอืงภาคประชาชนตามรฐัธรรมนูญพุทธศกัราช 2550 มาตรา 66, 67 และ 87 แต่ทั +งนี+
สถานภาพทางกฎหมายของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชนยงัมขีอ้จาํกดัหลายดา้น อนัส่งผล
ต่อเกิดการกระจายอํานาจและคานอํานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�เป็นรูปธรรมลด
น้อยลง คือ (1)สภาองค์กรชุมชนไม่มีอํานาจหน้าที�โดยถูกบัญญัติเป็นเพียง “ภารกิจ”              
(2) ไม่มฐีานะเป็นหน่วยงานของรฐั หรอืนิติบุคคลตามกฎหมาย (3) การไม่มงีบประมาณเป็น
ของตวัเอง และ (4) ไม่มบีทบญัญตัิรวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการรบัรองการมพีื+นที�ทาง
การเมอืงของสภาองค์กรชุมชน ทั +งนี+สาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ+นจากการหลกีเลี�ยงการปะทะกัน
ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั �นคงของมนุษย์ กับกระทรวงมหาดไทย            
ในช่วงกระบวนการยกร่างพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชนฯ และ 2) ผลการจดัตั +งสภาองคก์ร
ชุมชนตําบลนํ+าเกี�ยนที�มต่ีอการปกครองทอ้งถิ�นในพื+นที� คอื (1) การเกดินโยบายที�เหมาะสมกบั
ท้องถิ�น (2) การเกิดความร่วมมือระหว่างผู้นําที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการในชุมชน           
(3) เพื�อเป็นการหนุนเสรมิขอบกพร่องในปญัหาระบบการเมอืงแบบตวัแทน และ (4) การเกิด
ความสมานฉันท์ทางการเมอืงท้องถิ�น โดยทั +งนี+ ผลดงักล่าวจะเกดิขึ+นในแต่ละพื+นที�แตกต่างกนั 
ซึ�งขึ+นอยูก่บับรบิทการปฏสิมัพนัธข์อง ภาคประชาชน - ขา้ราชการประจาํ - ขา้ราชการการเมอืง
ส่วนภมูภิาคและขา้ราชการการเมอืงส่วนทอ้งถิ�น  

ประสาน บุญโสภาคย์, ศรีราชา เจริญพานิช และพวงผกา บุญโสภาคย์ (2552)                    
ได้ทําการศกึษา เรื�อง พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ผลการศกึษาสรุปได้ว่า                
1) พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที�บญัญตัขิึ+นเพื�อรบัรูแ้ละรบัรอง
สถานภาพและบทบาทของสภาองคก์รชุมชนและสภาองคก์รชุมชนตําบล เพื�อส่งเสรมิให้ชุมชน
แขง็แรงและพึ�งตนเองได้อย่างยั �งยนื พระราชบญัญตัิฉบบันี+มไิด้บญัญตัิให้สภาองค์กรชุมชน
ตําบลมอีํานาจหน้าที�เขา้ไปเกี�ยวขอ้งหรอืตรวจสอบดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
หรอืหน่วยงานของรฐั แต่บญัญตัใิห้มเีพยีงภารกจิในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน
เพื�อรว่มกนัแกไ้ขปญัหาและพฒันาชุมชนของตนเอง และการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปญัหาหรอื
ความต้องการของประชาชนเกี�ยวกบัการจดัทําบรกิารสาธารณะต่อหน่วยงานของรฐัหรอืองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นและภารกจิอื�นๆ อกีบางประการเท่านั +น 2) ปญัหากฎหมายที�เกดิขึ+นในทาง
ปฏบิตับิางประเดน็ เช่น ความหมายของบทบญัญตัทิี�ว่า เขตพื+นที�ในความรบัผดิชอบของเทศบาล...
เขตในกรงุเทพมหานคร ในมาตรา 3 แห่งบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ความหมายของ
คาํว่า ชุมชนคนอื�น ในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ฯลฯ 
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ชยัยนต์ ประดษิฐศลิป์ และคณะ (2553) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม
เพื�อถอดบทเรียนในการขับเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนในจงัหวัดภาคตะวันออก กรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล ผลการศกึษา พบว่า 1) เงื�อนไขทางสงัคมในการก่อเกดิพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน
เป็นผลมาจากความขดัแยง้ระหว่างชนชั +นนํา 2  ขั +วอํานาจในสงัคมไทย ซึ�งนําไปสู่การรฐัประหารใน
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2549 ประกอบกบัการขยายตวัของกจิกรรมทางการเมอืงลงสู่ระดบัตําบลของ
หน่วยงานระดบัทอ้งถิ�น ทอ้งที�และองคก์รมหาชน ส่วนปจัจยัที�ส่งผลต่อการผลกัดนัพระราชบญัญตัิ
สภาองค์กรชุมชนนั +นเป็นผลมาจากความจําเป็นที�จะต้องมฐีานะที�เป็นทางการของภาคประชาชน            
ในการทํางานภายใต้บรบิททางการเมอืงซึ�งหมายถงึความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจระหว่างคนและกลุ่มคน 
ตลอดจนถงึสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกจิ วฒันธรรม ความเชื�อของแต่ละทอ้งถิ�น 2) ผลการ
วเิคราะห์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนใน 4 พื+นที�ซึ�งถูกเลือกเป็นกรณีศึกษา ได้ผล ดงันี+ คือ          
(1) กรณีสภาองค์กรชุมชนตําบลทุ่งโพธิ � จงัหวดัปราจนีบุร ีสาเหตุที�สภาฯสามารถที�จะขบัเคลื�อน
กจิกรรมตามแผนได้นั +น เป็นผลมาจากบุคลากรในสภาฯ เป็นพนัธมติรกบัองค์กรปกครองท้องถิ�น  
ในส่วนของประเดน็ที�ใชใ้นการขบัเคลื�อนสภาฯ คอื ประเดน็ทางดา้นสวสัดกิารชุมชน, องคก์รการเงนิ
, ศูนยก์ารเรยีนรู้ ปญัหาอุปสรรคที�สําคญัในการขบัเคลื�อนงานของสภาฯคอื การไม่สามารถขยาย
พื+นที�การทํางานของสภาฯ ให้ครอบคลุมทั +งตําบลได้ ขณะเดียวกันการขบัเคลื�อนสภาฯยงัจํากัด
เฉพาะกลุ่มแก่นนําให้ขาดมติกิารมสี่วนร่วมของภาคประชาชน (2) กรณีสภาองค์กรชุมชนเขต          
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร  พบว่า ภาคประชาชนที�เข้ามาทํางานในสภาฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ชุมชนที�เกดิขึ+นจากการจดัตั +งของกรุงเทพฯ ซึ�งปรบัตวัมาทํางานในภาคประชาสงัคม สําหรบัแผน
ชุมชนที�ทางสภาฯวางไว้เพื�อใช้ในการขบัเคลื�อนงาน คอื ประเดก็ทางด้านสิ�งแวดล้อมและวสิาหกจิ
ชุมชน ปญัหาอุปสรรคที�สําคญัในการขบัเคลื�อนงาน คอื พื+นที�ในการทํางานของสภาฯกวา้งขวางเมื�อ
เทียบกับสภาฯในจังหวัดอื�นๆ นอกจากนี+ แล้วยังมีปญัหาเกี�ยวกับระบบราชการในพื+นที�           
ความแตกแยกของคนในชุมชน ความเพยีงพอของงบประมาณในการบรหิารงานและการขบัเคลื�อน
งานสภาฯ (3) กรณีสภาองค์กรชุมชนตําบลคลองใหญ่ จงัหวดัตราด พบว่า การขบัเคลื�อนสภาฯ
ปรากฏออกมาให้เห็นเพียงการประชุมพูดคุยแลกเปลี�ยนความเห็นของสมาชิกสภาฯเท่านั +น             
ไม่สามารถจดัทําแผนเพื�อขบัเคลื�อนสภาฯได้ ปญัหาอุปสรรคในการขบัเคลื�อนงานของสภาฯ คือ      
การขาดความร่วมมอืของสมาชกิสภาฯ การไม่สามารถหาขอ้สรุปเพื�อใชเ้ป็นประเดน็หรอืกจิกรรมใน
การขบัเคลื�อนสภาฯ ความไม่พอเพยีงของงบประมาณในการขบัเคลื�อนสภาฯ (4) กรณีพื+นที�ในเขต
เทศบาลเมอืงรงัสติ จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื+นที�ที�ไม่สามารถจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนได้ ทั +งนี+ เพราะ
ภาคประชาชนที�จะจดัตั +งสภาฯ เป็นกลุ่มที�อยู่นอกเหนือการจดัตั +งของทางเทศบาล ประกอบกับ 
ความไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของสภาฯ ทําให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเกิดความ              
เข้าใจผดิ และหวาดระแวง ขณะเดยีวกนักลไกที�ทํางานกบัภาคประชาชนในพื+นที�ทางเทศบาลได้
ดาํเนินการจดัตั +งทั +งหมดแลว้ ทาํใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นไมเ่หน็ประโยชน์ในการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชน 
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 ไททศัน์ มาลา (2553) ได้ทําการศกึษาเรื�อง บทบาทในการทํางานร่วมกนัระหว่าง                        
สภาองค์กรชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ผลการศึกษา พบว่า 1) สาเหตุที�นําไปสู่             
การผลกัดนัแนวคดิของการมสีภาองคก์รชุมชนขึ+นนั +น ประกอบดว้ย (1) ชุมชนแสวงหาเครื�องมอื
เพื�อต่อสู้กบัความเหลื�อมลํ+าที�เกดิขึ+นในสงัคม (2) กฎหมายให้การรองรบัต่อการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนมากยิ�งขึ+น (3) ความบกพร่องของระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน (4) ขอ้จาํกดัของ
หน่วยราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ (5) บทเรยีนจากการเติบโตของ         
ภาคประชาสงัคมในการเขา้มามบีทบาทต่อการเสรมิสรา้งกระบวนการทางการเมอืงภาคพลเมอืง             
2) สาํหรบัผลจากการศกึษาเกี�ยวกบัการประสานงานรว่มกนัระหว่างสภาองคก์รชุมชนกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ�นนั +น พบว่า สภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในพื+นที�มี
ลกัษณะที�ต่างฝ่ายต่างทํา ซึ�งยงัไม่ส่งผลต่อการทํางานร่วมกนัระหว่างองคก์ร ขาดความร่วมมอื
และขาดความเข้าใจอันดีต่อกนั การที�ผู้นําของทั +งสององค์กรมทีศันคติที�ไม่ดีต่อกนั เหล่านี+           
จึงส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนอย่างหลีกเลี�ยงมิได้ ทําให ้              
การประสานงานร่วมกนัระหว่างสภาองค์กรชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ยงัไม่เกิด
ความไว้เนื+อเชื�อใจต่อกัน และเป็นเหตุให้เกิดการหวาดระแวงต่อกัน ผลกระทบทั +งหมด              
จงึตกไปอยู่ที�ทิศทางของการพฒันาในชุมชนท้องถิ�นที�ยงัขาดมติิของแผนการพฒันาในเชิง             
บรูณาการ 
 ประภาส ปิ�นตบแต่ง, อัญชลี แย้มพยนต์ และศิริพร ยอดกมลศาสตร์ (2555)                           
ได้ทําการศึกษาวิจยัเรื�อง กระบวนการขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน ก้าวย่างผ่านปญัหา มุ่งหา
ความสําเร็จผลการศึกษา พบว่า 1) พระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 กับ
พระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. 2551 คอื การเปลี�ยนแปลงเชงิโครงสรา้งเพื�อสรา้งที�
ยนัให้กบัชุมชน เป็นการสร้างพื+นที�การเมอืงทางตรงเสรมิการเมอืงแบบตวัแทน เพื�อประสาน
พื+นที�ปฏบิตักิารร่วมระหว่างทอ้งถิ�น ท้องที� และชุมชน 2) กฎหมายสําคญัที�สนับสนุนบทบาท
สภาองค์กรชุมชน ได้แก่ (1) รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550  (2) กฎหมายเกี�ยวกับท้องที� ได้แก่               
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  
พระราชบญัญตัปิกครองท้องที� พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2551) (3) กฎหมายเกี�ยวกบั
ทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั +นตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ (4) พระราชบญัญัติสภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. 2551      
3) ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาองคก์รชุมชนกบัทอ้งที� ทอ้งถิ�น และภาครฐัมฐีานความสมัพนัธท์ี�ด ี
โดยเฉพาะในงานด้านสวสัดกิารสงัคม ทั +งนี+เพราะสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่มฐีานงานมาจาก
การทํางานกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผ่านงานโครงการการลงทุนเพื�อ
สงัคม (SIF) และโครงการศูนย์ต่อสู้เพื�อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ. ปชช.)              
แต่ในทางกลบักนั ความสมัพนัธ์ถูกจํากดัขอบเขตในมติิของงานด้านสวสัดกิารสงัคมเท่านั +น              



71 
 

ส่วน “งานรอ้น” หรอืงานเชงินโยบาย พบว่า สภาองคก์รชุมชนไม่ค่อยมพีื+นที�เขา้ไปเชื�อมต่อมาก
นัก ยกเว้นกรณีที�มคีวามเขม้แขง็ของขบวนชุมชนมาก่อน  4) สภาองค์กรชุมชนมทีี�ประชุมหลาย
ระดบั ตั +งแต่ระดบัตําบล ระดบัจงัหวดั จนถงึระดบัชาต ิแต่ละระดบัมบีทบาทหน้าที�แตกต่างกนัเป็น
ระบบที�มรีูปแบบการทํางานคู่ขนานกบัหน่วยงานภาครฐั คอื ท้องถิ�น จงัหวดั และกระทรวง ทว่า
การดําเนินการ  ทั +งขบวนยงัมลีกัษณะเป็นการทํากจิกรรม/โครงการแบบแยกส่วน ไม่มกีารเชื�อมโยง
ขบวน และจาํนวนมากยงัขาดการเชื�อมต่อกบัหน่วยงานภาครฐัและทอ้งถิ�น  ดงัเจตนารมณ์ที�ปรากฏ
ในพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
 สุธิดา บัวสุขเกษม (2554) ได้ทําการศึกษาวิจยัเรื�อง แนวทางการพัฒนาบทบาทของ                 
สภาองค์กรชุมชนในการส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาตําบลหนองประดู่ อําเภอ                  
เลาขวญั จงัหวดักาญจนบุร ีผลการศกึษาพบว่า องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองประดู่เป็นแกนหลกั
ในการส่งเสรมิและสนับสนุนในเรื�องสภาองค์กรชุมชน ส่วนบทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการ
ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชุมชนนั +น สภาฯมสี่วนร่วมในการเสนอความต้องการของประชาชนและ
ปญัหาพรอ้มแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานในทอ้งถิ�นมมีากที�สุด ส่วนปญัหาและอุปสรรคที�พบ คอื 
การสร้างความเข้าใจให้คนในตําบลยอมรบัสภาองค์กรชุมชน และพบว่าแนวทางการพฒันาการ
ปฏบิตัิงานที�ควรให้การส่งเสรมิสนับสนุนมากที�สุด คอื หน่วยงานที�เกี�ยวข้องหรอืองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นควรสนบัสนุนงบประมาณในการทํางานดา้นสภาองคก์รชุมชนตําบล 
   
2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั 
 
 การศกึษาวจิยัในครั +งนี+ ผูว้จิยัไดก้ําหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั โดยอาศยัแนวคดิ
ในเรื�องกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตัขิอง Berman (1978 อ้างถงึใน วรเดช จนัทรศร, 
2554: 32-42) และตวัแบบการประเมนิผลนโยบายของ Vedung (1997 อ้างถงึใน ณฐัฐา วนิิจนัยภาค, 
2554: 356-362) เป็นสาํคญั 
 โดยแนวคดิในเรื�องกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตัิของ Berman ที�ได้แบ่ง
กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิออกเป็น 2 ขั +นตอนหลกั คอื ขั +นตอนในระดบัมหภาค 
(Macro) และขั +นตอนในระดบัจุลภาค (Micro)  ผู้วจิยัได้นําเอามาประยุกต์ใช้ในการประเมนิ
กระบวนการของการนําพระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื+นที�
กรุงเทพมหานคร โดยการประเมนิ การนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัมหภาค (Macro Policy 
Implementation) ประกอบไปดว้ย การประเมนิ 3 ประเดน็หลกั คอื 1) การออกแบบนโยบาย   
2) การแปลงนโยบาย และ 3) การสร้างการยอมรบั ส่วนการนํานโยบายไปปฏบิตัิในระดบั
จุลภาค (Micro Policy Implementation) ประกอบไปด้วยการประเมนิ 3 ประเด็นหลกั คอื       
1) การระดมพลงั 2) การปฏบิตัิ และ 3) การสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรอืความต่อเนื�อง ทั +งนี+ 
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พจิารณารายละเอียดเพิ�มเตมิได้ในตารางที� 2.5 (ขอให้พจิารณาตารางที� 2.5 ควบคู่ไปกบั               
การพจิารณานิยามศพัท ์เชงิปฏบิตักิารในหวัขอ้ที� 3.8) 
 
ตารางที� 2.5  ประเดน็ในการประเมนิกระบวนการของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
         พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�กรงุเทพมหานคร 
 
ประเดน็หลกัในการ

ประเมิน 
ประเดน็ย่อยในการ

ประเมิน 
แนวทางในการประเมิน 

1. การนํานโยบายไป
ปฏบิตัใินระดบัมห
ภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การออกแบบนโยบาย* 
 
 

ประเมนิว่าพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ. 2551 มลีกัษณะการ
ออกแบบนโยบายเป็นอย่างไร และ
ส่งผลต่อการนําพระราชบญัญตัฯิ                   
ไปปฏบิตัอิยา่งไร 

1.2 การแปลงนโยบาย 
       1) ความชดัเจนของ
นโยบาย 
       2) ความสอดคลอ้งกนั
ระหว่างเป้าหมายของ
นโยบาย 
       3) ความเขา้ใจใน
นโยบายของหน่วยงานใน
ระดบันโยบาย 
       4) ความรว่มมอื และ
ความจรงิใจของหน่วยงานใน
ระดบันโยบาย 
       5) ผลของการแปลง
นโยบาย 

ประเมนิว่าหน่วยงานในระดบันโยบาย
ไดด้าํเนินการแปลงพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551          
สู่การปฏบิตั ิอยา่งไร และปจัจยัที�มผีล
ต่อการดาํเนินการแปลง
พระราชบญัญตัฯิ ซึ�งไดแ้ก่             
1) ความชดัเจนของนโยบาย                
2) ความสอดคลอ้งกนัระหว่าง
เป้าหมายของนโยบาย                  
3) ความเขา้ใจในนโยบายของ
หน่วยงานในระดบันโยบาย และ          
4) ความรว่มมอื และความจรงิใจของ
หน่วยงานในระดบันโยบาย มลีกัษณะ
เป็นอยา่งไร 

 
 
 
 
 

1.3 การสรา้งการยอมรบั ประเมนิว่าหน่วยงานในระดบันโยบายที�
ทาํหน้าที�ในการแปลงพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551              
สู่การปฏบิตั ิไดม้กีารดําเนินการ  
อย่างไรในการทําใหห้น่วยปฏบิตั ิและ 
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ตารางที� 2.5  (ต่อ) 
 

 

ประเดน็หลกัในการ
ประเมิน 

ประเดน็ย่อยในการ
ประเมิน 

แนวทางในการประเมิน 

  กลุ่มเป้าหมาย ในพื+นที�กรงุเทพมหานคร
ยอมรบัที�จะดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน           
พ.ศ. 2551 กฏ ระเบยีบขอ้ บงัคบั 
ประกาศ รวมถงึแผน แผนงาน และ
โครงการต่างๆที�กําหนดขึ+นเพื�อรองรบั
การดําเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ 

2. การนํานโยบายไป
ปฏบิตัใินระดบั
จลุภาค  

2.1 การระดมพลงั 
      1) การยอมรบัของหน่วย
ปฏบิตั ิ
      2) การแสวงหาการ
สนับสนุนภายในหน่วยปฏบิตั ิ
และจากหน่วยงานภายนอกที�
เกี�ยวขอ้ง 
      3) การจดัสรรทรพัยากร
ในการดําเนินงาน*  
      4) การจดัโครงสรา้ง/กลไก
การดําเนินงาน*  
 

ป ร ะ เ มิน ว่ าห น่ วยปฏิบัติ ใ นพื+ น ที�
กรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้การยอมรบัต่อ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
2551 กฏ ระเบยีบข้อ บงัคบั ประกาศ 
รวมถึงแผน แผนงาน และโครงการ
ต่างๆ ที�กําหนดขึ+นเพื�อรองรบัการตาม
พระราชบญัญตัฯิ หรอืไม่อย่างไร และ
มกีารดําเนินการแสวงหาการสนับสนุน
เพื�อปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิฯ และ
มาตรการที�เกี�ยวขอ้งอย่างไร ตลอดจน
ประเมนิว่าหน่วยปฏิบตัิดงักล่าวได้มี
การดําเนินการอย่างไรในการจดัสรร
ทรัพยากรในการดําเ นินงาน และ     
การจดัโครงสรา้ง/กลไกการดาํเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 การปฏบิตั ิ ประเมนิว่าหน่วยปฏบิตัใินพื+นที� 
กรงุเทพมหานครไดด้ําเนินการ
ปรบัเปลี�ยนพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ.2551 กฏระเบยีบขอ้บงัคบั 
ประกาศ แผน แผนงาน และโครงการ
ต่างๆ ที�ไดม้กีารยอมรบัแลว้ออกมาใน
รปูของการปฏบิตักิารจรงิในพื+นที�
อยา่งไร  
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ตารางที� 2.5  (ต่อ) 
 

 

ประเดน็หลกัในการ
ประเมิน 

ประเดน็ย่อยในการ
ประเมิน 

แนวทางในการประเมิน 

 2.3 การสรา้งความเป็น
ปึกแผ่นหรอืความต่อเนื�อง 

ประเมนิว่าหน่วยงานในระดบันโยบาย 
และหน่วยปฏบิตัไิดด้าํเนินการสรา้ง
ความต่อเนื�องในการดาํเนินงานตาม
นโยบายของหน่วยปฏบิตัใินพื+นที�
กรงุเทพมหานครอย่างไร 

 
หมายเหตุ:  * = เป็นประเดน็ในการประเมนิที�เพิ�มเตมิโดยผูว้จิยั 
 

สําหรบัแนวคดิเรื�องตวัแบบการประเมนิผลนโยบายของ Vedung ผู้วจิยัได้ประยุกต์ใช ้
ตวัแบบการบรรลุเป้าประสงค ์(Goal-Attainment Model) ซึ�งตวัแบบนี+ต้องการทราบว่า ผลที�
ได้ร ับจริงจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ตรงกันกับเป้าประสงค์ที�ตั +งไว้หรือไม่ ซึ�งถ้า
เปรยีบเทยีบแล้วตรงกนั ก็หมายความว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการ นั +นประสบความสําเรจ็ 
ทั +งนี+ การประยกุตใ์ชต้วัแบบการบรรลุเป้าประสงคด์งักล่าว ในการประเมนิผลการนํานโยบายไป
ปฏิบัติของการศึกษาวิจยัครั +งนี+  ผู้ว ิจยัได้ประยุกต์ใช้ตัวแบบการบรรลุเป้าประสงค์ ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ � (Results) ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551            
ไปปฏิบัติในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งประกอบด้วยการประเมินผลผลิต (Outputs) และ              
การประเมนิผลลพัธ์ (Outcomes) โดยอาจพจิารณา มติ ิตวัชี+วดั และหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ 
ของผลผลิต และผลลพัธ์ ตลอดจนที�มาได้ในตารางที� 2.6 (ขอให้พิจารณามติิ ตัวชี+วดั และ
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิ ของผลผลติ และผลลพัธ ์ในตารางที� 2.6 ควบคู่ไปกบัการพจิารณา
นิยามศพัทเ์ชงิปฏบิตักิารในหวัขอ้ที� 3.8) 
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ตารางที� 2.6  มติ ิตวัชี+วดั และหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ ของผลผลติ และผลลพัธข์องการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิ          
         ในพื+นที�กรงุเทพมหานคร 
 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

1. ผลผลติ  
 
 

- 
 
 

หากผลผลติทุกดา้น หรอือย่างน้อยผลผลติ 
ดา้นผลการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
เขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร กับผลผลิต 
ด้านอื�นๆ อีกด้านหนึ�ง (ผลผลติด้านผลการ           
จัดตั +งสภาองค์ ก ร ชุ มชนเขต ในพื+ นที�
กรุงเทพมหานคร หรือ ผลผลิตด้านผล         
การดํ าเนินงานของที�ประชุมในระดับ          
จั ง ห วั ด ข อ ง ส ภ า อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น
กรงุเทพมหานคร)  ประสบความสําเรจ็ ถอืว่า
การนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน         
พ . ศ .  2551 ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น พื+ น ที�
กรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จใน
ระดับผลผลิต  แต่ ถ้ าไม่ ถือว่ าการนํ า
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ไปปฏบิตัิ ในพื+นที�กรุงเทพมหานคร
ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ในระดบัผลผลติ 

1) การวเิคราะหเ์นื+อหาของพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
2) สมัภาษณ์เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องค์กร ชุมชนที� ร ับผิดชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร
ชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร รวมทั +ง 
แกนนํา และ ที�ปรึกษาของสภาองค์กร
ชุมชนกรงุเทพมหานคร 
3)  สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ                 
การดาํเนินกจิกรรมของสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร 
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

 
 

1.1 ผลการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนเขต
ในพื+นที�กรงุเทพมหานคร 
      - จํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�
ส า ม า ร ถ จั ด ตั + ง ขึ+ น ไ ด้ ใ น พื+ น ที�
กรงุเทพมหานคร 

ผลการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนเขตเป็นไป
ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที� ส ภ า อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น
กรุงเทพมหานคร ได้กําหนดไว้ หรอืไม่หาก
ได้ เท่ากับ หรือ มากกว่ าถือว่ าประสบ
ความสําเรจ็  แต่ถ้าได้น้อยกว่า ถือว่ายงัไม่
ประสบความสําเรจ็ 
 
 
 

1) การวเิคราะห์เนื+อหาของพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
2) สมัภาษณ์เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องค์กร ชุมชนที� ร ับผิดชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร
ชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร รวมทั +ง 
แกนนํา และ ที�ปรึกษาของสภาองค์กร
ชุมชนกรงุเทพมหานคร 
3) สังเกตการณ์การประชุม และการ
ดําเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานคร 

 1.2 ผลการดําเนินงานของสภาองค์กร
ชุมชนเขตในพื+นที�กรงุเทพมหานคร     
     - ผลการดําเนินงานตามบทบาท
ภารกจิในมาตรา 21 ที�กําหนดใหม้กีาร
ดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ 12 ขอ้  

สดัส่วนของจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�
สามารถดําเนินงานตามบทบาทภารกิจใน
มาตรา 21 (มทีั +งหมด 12 ขอ้) ต่อจาํนวนสภา
องค์กรชุมชนเขตที�จ ัดส่งรายงานผลการ
ดาํเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555          

1) การวเิคราะห์เนื+อหาของพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
2) สมัภาษณ์เจ้าหน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องค์กร ชุมชนที� ร ับผิดชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร 
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

 
 

 มแีนวโน้มเป็นอย่างไร หากบทบาทภารกจิ
ส่วนใหญ่ (7 ข้อขึ+นไป) มีแนวโน้มของ
สัดส่วนที�คงที� หรือสูงขึ+น ถือว่าประสบ
ความสําเรจ็ แต่ถ้ามแีนวโน้มของสดัส่วนที�
ตํ�าลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร รวมทั +ง 
แกนนํา และ ที�ปรึกษาของสภาองค์กร
ชุมชนกรงุเทพมหานคร 
3) สงัเกตการณ์การประชุม และการ
ดาํเนินกจิกรรมของสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร 

 1.3 ผลการดําเนินงานของที�ประชุมใน
ระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานคร 
      - ผลการดําเนินงานตามบทบาท
ภารกจิในมาตรา 27 ที�กําหนดใหม้กีาร
ดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ 5 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ 
ในมาตรา 27 ทั +ง 5 ขอ้ ของที�ประชุมใน 
ระดับ จั งหวัดของสภาองค์ ก ร ชุ มชน
กรุงเทพมหานคร  ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 
2555 เป็นอย่างไร หากสามารถดําเนิน
บทบาทภารกจิส่วนใหญ่ (3 ขอ้ขึ+นไป) ไดทุ้ก
ปี ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถ้าไม่ไดถ้อืว่า
ยงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 
 
 

1) การวเิคราะหเ์นื+อหาของพระราช 
บญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
2) สมัภาษณ์เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องค์กร ชุมชนที� ร ับผิดชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร
ชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร รวมทั +ง 
แกนนํา และที�ปรึกษาของสภาองค์กร
ชุมชนกรงุเทพมหานคร 
3) สงัเกตการณ์การประชุม และการดําเนิน
กจิกรรมของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพฯ  

 

7
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

2. ผลลพัธ ์ 
 

- หากผลลพัธท์ุกดา้น หรอือยา่งน้อยผลลพัธ ์
ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�
กรุงเทพมหานคร กับผลลัพธ์ด้านอื� นๆ          
อกีด้านหนึ�ง (ผลลพัธด์้านผลลพัธ์ต่อองค์กร
ชุมชนที� เ ป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน        
ในพื+นที�กรุงเทพมหานคร หรือ ผลลัพธ ์             
ด้ า น ผ ล ลั พ ธ์ ต่ อ ป ร ะ ช า ช น ใ น พื+ น ที�
กรุงเทพมหานคร) ประสบความสําเร็จ        
ถือว่าการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ .ศ .  2551 ไปปฏิบัติ ใ นพื+ นที�
กรุง เทพมหานครประสบความสําเร็จ         
ในระดับผลลัพธ์ แต่ถ้าไม่ ถือว่าการนํา
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ไปปฏิบัติในพื+นที�กรุงเทพมหานคร 
ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ในระดบัผลลพัธ ์

1) การวเิคราะหเ์จตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน         
พ.ศ. 2551 
2) สมัภาษณ์เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องค์กร ชุมชนที�ร ับผิดชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร
ชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร รวมทั +ง 
แกนนํา และ ที�ปรึกษาของสภาองค์กร
ชุมชนกรงุเทพมหานคร 
3) สงัเกตการณ์การประชุม และการดําเนิน
กจิกรรมของสภาองคก์รชุมชน 
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

 2.1 ผลลพัธต์่อสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�
กรงุเทพมหานคร 
 
 

ตวัชี+วดัส่วนใหญ่ (4 ตัวขึ+นไป) ของผลลพัธ์
ด้านนี+ประสบความสําเร็จ หรือไม่  หาก
ประสบความสําเร็จ ถือว่าผลลัพธ์ด้านนี+
ประสบความสําเรจ็ แต่ถ้าไม่ ถือว่าผลลพัธ์
ดา้นนี+ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็ 

1) เกณฑว์ดัคุณภาพสภาองคก์รชุมชน
ตําบลของภาคเหนือ และตวัชี+วดัคุณภาพ
ของสภาองคก์รตําบลต้นแบบของภาคใต ้
(ประภาส ปิ�นตบแต่ง อญัชล ีแยม้พยนต ์
และศริพิร ยอดกมลศาสตร,์ 2555:           
127-130) 
2) กรอบการสนับสนุนการขบัเคลื�อนการ
ทาํงานของขบวนองคก์รชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 - 2555 
3) สมัภาษณ์เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชนที�รบัผดิชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร
ชุมชนในพื+นที�กรงุเทพมหานคร รวมทั +ง 
แกนนํา และ ที�ปรกึษาของสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร 

      2.1.1 ความรู้ความสามารถของ
แกนนําสภาองคก์รชุมชน 

แกนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่ ทั +งในระดบัเขตและระดบัจงัหวดัมี
ความรู้ความสามารถที�มากขึ+น หรอืไม่หาก
มากขึ+นถือว่าประสบความสําเรจ็ แต่ถ้าคงที� 
หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 

      2.1.2 ระบบการบรหิารจดัการของ      
สภาองคก์รชุมชน 

สภาองค์กร ชุมชนเขตส่ วนใหญ่  และ           
สภาองค์ก ร ชุมชนกรุ ง เทพมหานคร        
(ระดบัจงัหวดั) มรีะบบการบรหิารจดัการที�
ดี ขึ+ น หรือ ไม่  หากดีขึ+ นถื อ ว่ าประสบ
ความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอืดอ้ยลงถอืว่า 
ยงัไมป่ระสบความสําเรจ็     

7
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

       2.1.3 ผลการขบัเคลื�อนงานพฒันา
ของสภาองคก์รชุมชน 

สภาองค์กร ชุมชนเขตส่ วนใหญ่  และ                
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบั
จังหวัด) มีผลการขับเคลื�อนงานพัฒนา            
ที�ดีขึ+น หรือไม่  หากดีขึ+นถือว่าประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรือแย่ลงถือว่า           
ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

4) สงัเกตการณ์การประชุม และการ
ดาํเนินกจิกรรมของสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร 
 

      2.1.4 ความสามารถในการเป็น
พื+นที�กลางขององคก์รชุมชนในพื+นที� 

สัดส่วนของจํานวนองค์กรชุมชนที� เป็น
ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น ใ น พื+ น ที�
กรุงเทพมหานคร ต่อจํานวนองค์กรชุมชน
ทั +งหมดในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ที�ได้ร ับ 
การรับรองสถานภาพจากสถาบันพัฒนา
องคก์รชุมชน ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 
มแีนวโน้มเป็นอย่างไร หากมแีนวโน้มของ
สดัส่วนที�สงูขึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็  
แต่ถ้ามีแนวโน้มของสัดส่วนที�คงที� หรือ
ตํ�าลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
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81 
 

ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

       2.1.5 ความสามารถของสภา
องค์กรชุมชนในการพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณ 

สภาองค์กร ชุมชนเขตส่ วนใหญ่  และ        
สภาองค์ ก ร ชุ มชนกรุ ง เทพมหานคร         
(ระดบัจงัหวดั) สามารถพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณได้ หรอืไม่ หากได้ถอืว่าประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ได้ถือว่ายงัไม่ประสบ
ความสาํเรจ็ 

 

      2.1.6 ความร่วมมอืและการสนับสนุน
ของกรุงเทพมหานครต่อสภาองค์กร
ชุมชน 

กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือ และการ
สนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ 
และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(ระดบัจงัหวดั) มากขึ+น หรอืไม่ หากมากขึ+น
ถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรือ
น้อยลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสําเรจ็ 

      2.1.7 ความร่วมมือและการ
สนับสนุนของหน่วยงานอื�นๆต่อสภา
องคก์รชุมชน 

หน่วยงานอื�นๆ ให้ความร่วมมือ และการ
สนบัสนุนแก่สภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ 
และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(ระดบัจงัหวดั) มากขึ+น หรอืไม ่หากมากขึ+น 
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

        ถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรือ
น้อยลง ถอืว่ายงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 

 

 2.2 ผลลัพธ์ ต่ อองค์กรชุมชนที� เ ป็น
สมาชิกสภาองค์ กร ชุ มชนในพื+ นที�
กรงุเทพมหานคร 
        

ตวัชี+วดัส่วนใหญ่ (4 ตวั) ของผลลพัธด์้านนี+
ประสบความสําเร็จ หรือไม่ หากประสบ
ความสําเร็จ ถือว่าผลลัพธ์ด้านนี+ประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ ถือว่าผลลพัธ์ด้านนี+ 
ยงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 

1) การวเิคราะหเ์จตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน        
พ.ศ. 2551 
2) เกณฑว์ดัคุณภาพสภาองคก์รชุมชน
ตําบลของภาคเหนือ และตวัชี+วดัคุณภาพ
ของสภาองคก์รตําบลต้นแบบของภาคใต ้
(ประภาส ปิ�นตบแต่ง อญัชล ีแยม้พยนต ์
และศริพิร ยอดกมลศาสตร,์ 2555:           
127 - 130) 
3) สมัภาษณ์เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชนที�รบัผดิชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร
ชุมชนในพื+นที�กรงุเทพมหานคร รวมทั +ง 
แกนนํา และ ที�ปรกึษาของสภาองคก์ร 

       2.2.1 ความรู้ความสามารถของ 
แกนนําองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภา
องคก์รชุมชน 

แ ก น นํ า อ ง ค์ ก ร ชุ มช นที� เ ป็ น ส มา ชิก      
สภาองค์ก ร ชุมชนส่ วน ใหญ่มีความรู้
ความสามารถมากขึ+น หรอืไม่ หากมากขึ+น
ถอืว่าประสบความสําเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอื 
หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 

       2.2.2 ระบบการบรหิารจดัการของ
องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชน 

องคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน
ส่วนใหญ่ มีระบบการบรหิารจดัการที�ดีขึ+น 
หรอืไม่ หากดีขึ+นถือว่าประสบความสําเร็จ 
แต่ถา้คงที� หรอืดอ้ยลงถอืว่ายงัไม่ประสบ 
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

   ความสาํเรจ็ ชุมชนกรงุเทพมหานคร 
4) สงัเกตการณ์การประชุม และการ
ดาํเนินกจิกรรมของสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร 
 

       2.2.3 ผลการขบัเคลื�อนงานพฒันา
ขององค์กรชุมชนที� เป็นสมาชิกสภา
องคก์รชุมชน 

องค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนส่วนใหญ่ มีผลการขับเคลื�อนงาน
พัฒนาที�ดีขึ+น  หรือไม่  หากดีขึ+นถือว่ า
ประสบความสําเรจ็ แต่ถ้าคงที� หรอืแย่ลง
ถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

       2.2.4 ความสามารถในการเชื�อมโยง
เครอืข่ายขององค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิ
สภาองคก์รชุมชน 
 

องค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนส่วนใหญ่ สามารถเชื�อมโยงเครอืข่าย
ไดม้ากขึ+น หรอืไม่ หากมากขึ+นถอืว่าประสบ
ความสําเรจ็ แต่ถ้าคงที� หรอืน้อยลงถอืว่ายงั
ไมป่ระสบความสําเรจ็ 

      2.2.5 ความสามารถในการพึ�งพา
ตนเองทางงบประมาณขององคก์รชุมชน
ที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน 
 

องค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนส่วนใหญ่ สามารถพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณไดม้ากขึ+น หรอืไม่ หากมากขึ+น
ถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรือ
น้อยลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสําเรจ็ 
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

       2.2.6 ความรว่มมอืและการสนับสนุน
ของกรุงเทพมหานครต่อองค์กรชุมชนที�
เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน 

กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือ และการ
สนบัสนุนแก่องคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภา
องคก์รชุมชนส่วนใหญ่มากขึ+น หรอืไม่ หาก
มากขึ+นถือว่าประสบความสําเรจ็ แต่ถ้าคงที� 
หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 

 

      2.2.7 ความร่วมมอืและการสนับสนุน
ของหน่วยงานอื�นๆต่อองค์กรชุมชนที�
เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน 

หน่วยงานอื�นๆ ให้ความร่วมมือ และการ
สนับสนุนแก่องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภา
องค์กรชุมชนส่วนใหญ่ มากขึ+น หรอื ไม่หาก
มากขึ+นถือว่าประสบความสําเรจ็ แต่ถ้าคงที� 
หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 

2.3 ผลลัพธ์ ต่ อประชาชน ในพื+ นที�
กรงุเทพมหานคร 

ตวัชี+วดัส่วนใหญ่ (2 ตวัขึ+นไป) ของผลลพัธ์
ด้ าน นี+  ป ระสบความสํ า เ ร็ จ  ห รื อ ไม ่        
หากประสบความสําเรจ็ ถอืว่าผลลพัธ์ด้านนี+        
ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ถือว่าผลลพัธ์
ดา้นนี+ ยงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 

1) การวเิคราะหเ์จตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน         
พ.ศ. 2551 
2) หนังสือประชาธิปไตยชุมชน รฐัศาสตร์
สาํหรบัสภาองคก์รชุมชน 
(เอนก เหล่าธรรมทศัน์ , 2553: 95 - 96) 
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

       2.3.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื�อง           
สภาองคก์รชุมชนของประชาชน 

มีประชาชนทั �วๆไปที�อาศัยอยู่ ในพื+นที�
กรุงเทพมหานครที�รูจ้กัหรอืมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี�ยวกบัเรื�องสภาองค์กรชุมชนมาก
ขึ+นอย่างชดัเจน หรอืไม่ หากมากขึ+นอย่าง
ชัดเจนถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่
มากขึ+นอย่างชัดเจน ถือว่ายังไม่ประสบ
ความสาํเรจ็ 

3) ตัวชี+ว ัดคุณภาพของสภาองค์กรตําบล
ต้นแบบของภาคใต้ (ประภาส ปิ�นตบแต่ง 
อัญชลี แย้มพยนต์ และศิริพร ยอดกมล
ศาสตร,์ 2555: 129 - 130) 
4) สมัภาษณ์เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชนที�รบัผดิชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร
ชุมชนในพื+นที�กรงุเทพมหานคร รวมทั +ง 
แกนนํา และ ที�ปรกึษาของสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร 
5) สงัเกตการณ์การประชุม และการ
ดาํเนินกจิกรรมของสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร 

      2.3.2 การใหค้วามสาํคญัต่อสภา
องคก์รชุมชนของประชาชน 

มีประชาชนทั �วๆไปที�อาศัยอยู่ ในพื+นที�
กรุงเทพมหานคร ที�ให้ความสําคัญต่อ      
สภาองค์กรชุมชนมากขึ+นอย่างชัดเจน 
หรือไม่  หากมากขึ+นอย่างชัดเจนถือว่ า
ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่มากขึ+นอย่าง
ชดัเจน ถอืว่ายงัไมป่ระสบความสําเรจ็ 
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ตารางที� 2.6 (ต่อ) 
 

หน่วยในการ
ประเมินผล 

มิติ และตวัชีMวดั หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ที�มา 

       2.3.3 การมสี่วนร่วมในการแก้ไข
ป ัญ ห าข อ ง ชุ ม ช นแ ล ะสั ง ค ม ข อ ง
ประชาชน 

มีประชาชนทั �วๆไปที�อาศัยอยู่ ในพื+นที�
กรงุเทพมหานคร ที�เขา้มามสี่วนร่วมในการ
แก้ไขปญัหาของชุมชนและสังคมร่วมกับ
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครมากขึ+น
อย่างชัดเจนหรือไม่  หากมากขึ+นอย่าง
ชัดเจนถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่
มากขึ+นอย่างชัดเจน ถือว่ายังไม่ประสบ
ความสาํเรจ็ 

 

 
  จากที�ไดอ้ธบิายในขา้งต้นสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยัไดด้งัภาพที� 2.9 
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ภาพที� 2.9  กรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั 

8
7
 

 



 
บทที� 3 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
 การศกึษาวิจยัเรื�อง การนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิ : 
กรณีศกึษาพื*นที�กรงุเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ�งเนื*อหาใน
บทนี*ประกอบไปด้วย วิธวีิจยั หน่วยในการวิเคราะห์ ผู้ใหข้อ้มูลสําคญั การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
พื*นที�ที�ใช้ในการศึกษาวิจัย การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และนิยามศัพท์เชิง
ปฏบิตักิาร ดงัรายละเอยีดต่อไปนี* 
 
3.1  วิธีวิจยั 
 
 วธิวีจิยัที�ใชใ้นการศกึษาครั *งนี*คอื การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 
 
3.2  หน่วยในการวิเคราะห ์ 
 
 หน่วยในการวเิคราะห ์(Unit of Analysis) ของการศกึษาครั *งนี* ไดแ้ก ่
  
 3.2.1  พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  

ซึ�งมฐีานะเป็นตวันโยบายสาธารณะของการศกึษาครั *งนี* 
 

 3.2.2  กระบวนการของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551                      
                      ไปปฏิบติัในพื-นที�กรงุเทพมหานคร  

ซึ�งประกอบไปดว้ยขั *นตอนการนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัมหภาค และจุลภาค ดงัมี
รายละเอยีด ดงันี* 

3.2.2.1  การนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัมหภาค ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการ
แปลงพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างการยอมรับในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติฯ และมาตรการที�เกี�ยวข้องแก่หน่วยปฏิบัติ และกลุ่มเป้าหมายในพื*นที�
กรงุเทพมหานครของหน่วยงานในระดบันโยบาย  
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3.2.2.2  การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค คือ การระดมพลัง                   
การปฏิบัติ และการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื� องในการดํา เนินงานตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งของหน่วยปฏิบตัิในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร ทั *งนี* การนําเอาพระราชบญัญตัฯิ ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานคร จะแบ่ง
พื*นที�ในการดาํเนินงานออกเป็น 2 ระดบั คอื 1) ระดบัจงัหวดั และ 2) ระดบัเขต 

  
 3.2.3  ผลสมัฤทธิ1ของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551               
                      ไปปฏิบติัในพื-นที�กรงุเทพมหานคร  

คือ ผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. TUUV ในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร ซึ�งแบ่งผลการดาํเนินงานออกเป็น 2 ระดบั คอื 1) ระดบัผลผลติ และ 2) ระดบั
ผลลพัธ ์
  
3.3  ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 
 
 ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในการศกึษาครั *งนี* ไดแ้ก ่
 
 3.3.1  แกนนํา ที�ปรึกษา และเจ้าหน้าที�ของสภาองคก์รชุมชน 
  3.3.1.1  แกนนําของสภาองคก์รชมุชนในระดบัชาต ิ 
  3.3.1.2  ผูจ้ดัการที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชน  

  3.3.1.3  ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ตะวนัออก  

  3.3.1.4  แกนนําของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร  
  3.3.1.5  ที�ปรกึษาสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร  

  3.3.1.6  ประธานและสมาชกิสภาองคก์รชุมชนเขต 
 
 3.3.2  แกนนําองคก์รชุมชนในพื-นที�เขตที�ต้องการจดัตั -งสภาองคก์รชุมชนเขต        
                แต่ยงัไม่สามารถจดัตั -งได้ 
 
 3.3.3  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
  3.3.3.1  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 
  3.3.3.2  อดตีผูจ้ดัการสาํนกังานปฏบิตักิารภาคกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และ
ตะวนัออก  
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  3.3.3.3  ผูจ้ดัการสาํนกังานภาคกรงุเทพฯ และปรมิณฑล  
  3.3.3.4  เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนที�รบัผดิชอบ และ                
เคยรบัผดิชอบงานสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 
  
 3.3.4  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของกรงุเทพมหานคร 
   3.3.4.1  หวัหน้ากลุ่มงานสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพชุมชน สาํนกัพฒันาสงัคม 
กรุงเทพมหานคร  
  3.3.4.2  เจา้หน้าที�ของสาํนกังานเขตที�ทาํงานรว่มกบัสภาองคก์รชมุชนเขต 
  
 3.3.5  นักวิชาการที�ศึกษาด้านชุมชนและประชาสงัคม และหรือนักวิชาการที�เคย 
                      ทาํงานร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนกรงุเทพมหานคร 
 
 3.3.6  แกนนําขบวนองคก์รชุมชนประเดน็งานพฒันาต่างๆ 
  3.3.6.1  แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็ที�อยูอ่าศยั   
  3.3.6.2  แกนนําขบวนองคก์รชุมชนประเดน็สวสัดกิารชมุชน 
  3.3.6.3  แกนนําขบวนองคก์รชุมชนประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
  3.3.6.4  แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็องคก์รการเงนิ  
  3.3.6.5  แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็ยาเสพตดิ 
   
 3.3.7  ประชาชนที�อยู่ในบริเวณสถานที�ที�ใช้ในการประชุม หรือจดักิจกรรมของ 
                      สภาองคก์รชุมชนกรงุเทพมหานคร 
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 การศกึษาวจิยัในครั *งนี* ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี* 
 
 3.4.1  การค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study)  

โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากหนังสอื บทความ วารสาร รายงานผลการดําเนินงาน 
งานวจิยั วทิยานิพนธ์ และเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภาครฐั (โดยเฉพาะของสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน) และของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร รวมทั *งเอกสารต่างๆ ทั *งในเชงิปฐมภูม ิ
(Primary Source) และทุตยิภูมิ (Secondary Source) ในอนัที�จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อ
การศกึษา 
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 3.4.2  การสงัเกตการณ์ (Observation)  
ทั *งแบบมสี่วนร่วมและแบบไม่มสี่วนร่วมใน การประชุม และการดําเนินกจิกรรมต่างๆ 

ของสภาองคก์รชุมชน ทั *งในระดบัเขต ระดบักลุ่มเขต ระดบัพื*นที�กรุงเทพมหานคร ระดบัภาค 
และระดับชาติ เช่น การประชุมของสภาองค์กรชุมชนเขต การประชุมในระดับจังหวัดของ              
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร การประชุมของสมชัชา สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ประสานงานสภาองค์กรชุมชนและคณะทํางานขบัเคลื�อน          
สภาองคก์รชมุชน ภาคกรงุเทพฯ ปรมิณฑลและภาคตะวนัออก และการประชมุในระดบัชาตขิอง
สภาองคก์รชมุชนตาํบล ฯลฯ ดงัพจิารณารายละเอยีดไดใ้นตารางที� 3.1   
        
ตารางที� 3.1  การสงัเกตการณ์การประชุม และการดาํเนินกจิกรรมของสภาองคก์รชมุชน                   
        ในระดบัต่างๆ 
 

 
ลาํดบัที� กิจกรรม วนั/เดือน/ปี สถานที� 

1. 
 
 

 

การประชุมคณะทาํงานสมชัชา
สภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร 
 

17 เมษายน                  
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งเรยีน ชั *น 7 อาคารสยาม
บรม ราชกุมาร ีสถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
(นิดา้) 

2. 
 
 
 

การประชุมระดบัจงัหวดัของ
สภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร ครั *งที� 
1/2555 

24 เมษายน                     
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งประชมุสภาพฒันา
การเมอืงอาคาร B ชั *น 4 ศนูย์
ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษา  

3. 
 
 
 

เวททีาํความเขา้ใจขบัเคลื�อน
นโยบายสาธารณะสมชัชา   
สภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร 

6 พฤษภาคม              
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งประชมุ มหาวทิยาลยั         
ราชภฏัสมเดจ็เจา้พระยา 
 
 

4. 
 
 
 

การประชุมผูป้ระสานโซนและ
ทมีขอ้มลู สมชัชาสภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร 
 

9 พฤษภาคม              
พ.ศ. 2555 

 
 

ที�ทาํการสมชัชาสภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร ชั *น 5 
อาคารจอดรถ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

5. 
 

เวทปีระชาเสวนา                      
“มองกรงุเทพฯ 2575” 

19 พฤษภาคม           
พ.ศ. 2555 

โรงแรมรอยลั ซติี* 
(กรงุเทพมหานคร) 
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ตารางที� 3.1  (ต่อ) 
 

  

ลาํดบัที� กิจกรรม วนั/เดือน/ปี สถานที� 
6. 
 
 

การประชุมคณะทาํงานสมชัชา
สภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร 

27 พฤษภาคม          
พ.ศ. 2555 

 

หอ้งประชมุ 303 ชั *น 3            
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(องคก์ารมหาชน) 

7. 
 
 

การประชุมขบวนองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร 
 

30 พฤษภาคม             
พ.ศ. 2555 

 

หอ้งประชมุไพบลูย ์วฒันศริิ
ธรรม ชั *น 1 สถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชน 

8. 
 
 
 

การประชุมเวทรีบัฟงัความ
คดิเหน็จงัหวดัจดัการตนเอง
ระดบัโซนบรูพา 
 

14 มถุินายน              
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งประชมุสภาคณาจารย ์  
ชั *น 9  อาคารมาลยั หุวานันท ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

9. 
 
 
 

เวทกีารประชมุรบัรองมติ
สมชัชาสภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร และ 
 

17 มถุินายน              
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งประชมุจรีะ บุญมาก ชั *น 3 
อาคารสยามบรมราชกมุาร ี  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร์  

10. 
 
 
 
 

งานเสวนาสบืทอดอดุมการณ์
อาจารยไ์พบูลย ์วฒันศริธิรรม 
เรื�อง “สภาองคก์รชุมชนกบั  
การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของชุมชน จากฐานราก” 

21 มถุินายน                
พ.ศ. 2555 

 
 
 

หอ้งประชมุไพบลูย ์วฒันศริิ
ธรรม ชั *น 1 สถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชน 
 
 

11. 
 
 
 

การประชุมคณะกรรม           
สภาองคก์รชมุชนลาดกระบงั 
 
 

2 สงิหาคม           
พ.ศ. 2555 

 
 

ศนูยส์ขุภาพชมุชนโซน 3     
ชมุชนเคหะรม่เกลา้โซน 3       
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

12. 
 
 
 

การประชุมทมีขอ้มลูสมชัชา
สภาองคก์รชมุชน 
กรุงเทพมหานคร 
 

10 สงิหาคม            
พ.ศ. 2555 

 
 

ที�ทาํการสมชัชาสภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร ชั *น 5 
อาคารจอดรถ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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ตารางที� 3.1  (ต่อ) 
 

  

ลาํดบัที� กิจกรรม วนั/เดือน/ปี สถานที� 
13. 

 
 
 

การประชุมคณะกรรมการ   
สภาองคก์รชมุชนเขต          
คนันายาว 
 

10 สงิหาคม              
พ.ศ. 2555 

 
 

บา้นของประธานชมุชนซอย    
ประสทิธชิยั ชมุชนซอยประ
สทิธชิยั เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 

14. 
 
 

การประชุมเครอืขา่ยสภา
องคก์รชมุชนเขตโซน
รตันโกสนิทร ์

18 สงิหาคม            
พ.ศ. 2555 

 

วดัประชาระบอืธรรม เขตดสุติ 
กรุงเทพมหานคร 
 

15. 
 
 
 
 

เวทปีระชาสมัพนัธ์การ
ใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิที�
จดัข ึ*นโดยการประสานงานของ
สภาองคก์รชุมชนเขต
ลาดกระบงั 

19 สงิหาคม              
พ.ศ. 2555 

 
 
 

ศนูยส์ขุภาพชมุชนโซน 4     
ชมุชนเคหะรม่เกลา้โซน 4       
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 
 

16. 
 
 

การประชุมคณะทาํงานจดัตั *ง
สภาองคก์รชมุชนเขตป้อม
ปราบศตัรพูา่ย 

20 สงิหาคม             
พ.ศ. 2555 

 

มสัยดิมหานาค ชมุชนมสัยดิ    
มหานาค เขตป้อมปราบศตัรู
พา่ย กรงุเทพมหานคร 

17. 
 
 
 
 

การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื�อ
ขบัเคลื�อนยทุธศาสตรก์าร
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิพื*นที�กรงุเทพมหานคร
ในปีงบประมาณ 2556 

23-24 
สงิหาคม      

พ.ศ. 2555 
 
 

ไพน์เฮริส์ท กอล์ฟ แอนด ์คนัทร ี
คลบั จงัหวดัปทมุธานี 
 
 
 

18. 
 
 
 

การประชุมกลั �นกรองโครงการ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ของชุมชนของขบวนองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร 

25 สงิหาคม       
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งประชมุ 303 ชั *น 3            
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
 
 

19. 
 
 
 

การเสวนาเรื�อง “บทเรยีนภยั
พบิตัภิาคประชาชนระบบการ
จดัการภยัพบิตัริปูแบบใหม่” 
 

26 สงิหาคม       
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งประชมุจรีะ บุญมาก ชั *น 3 
อาคารสยามบรมราชกมุาร ี  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร์ 
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ตารางที� 3.1  (ต่อ) 
 

  

ลาํดบัที� กิจกรรม วนั/เดือน/ปี สถานที� 
20. 

 
 

การประชุมสภาองคก์รชมุชน
เขตลาดกระบงั ครั *งที� 1/2555 
 

13 ตุลาคม         
พ.ศ. 2555 

 

หอ้งประชมุสาํนักงานเขต 
ลาดกระบงั สาํนักงานเขต
ลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร  

21. 
 
 

เวทปีระชาคมกองทนุแมข่อง
แผน่ดนิชมุชนจติรา 
 

16 ตุลาคม        
พ.ศ. 2555 

 

ศนูยด์ูแลเดก็ก่อนวยัเรยีน       
ชมุชนจติรา เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

22. 
 
 
 

การประชุมในระดบัชาตขิอง
สภาองคก์รชมุชนตาํบล        
ครั *งที� 1/2555 
 

2 พฤศจกิายน         
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งประชมุศรวีราแกรนด ์  
บอลรมูโรงแรมทาวน์                   
อนิ ทาวน์  เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

23. 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ประสานงานสภาองคก์รชุมชน
และคนทาํงานขบัเคลื�อนสภา
องคก์รชมุชน ภาคกรงุเทพฯ 
ปรมิณฑลและภาคตะวนัออก 
ครั *งที� 4/2555 

9 พฤศจกิายน        
พ.ศ. 2555 

 
 
 
 

หอ้งประชมุสภาคณาจารย ์  
ชั *น 9  อาคารมาลยั หุวานันท ์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์
 
 

24. 
 
 
 

การประชุมสภาองคก์รชมุชน
เขตลาดกระบงั ครั *งที� 2/2555 
 
 

15 ธนัวาคม               
พ.ศ. 2555 

 
 

หอ้งประชมุ 2 ชั *น 5                 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คณุทหารลาดกระบงั 

25. 
 
 
 
 

การประชุมเตรยีมการรณรงค์
รา่งพระราชบญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร (ฉบบั
ประชาชน) และการเลอืกตั *ง
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

4 มกราคม           
พ.ศ. 2556 

 
 
 

หอ้งประชมุคณะนิดตศิาสตร ์
ชั *น 5 อาคารบุญชนะ อตัถากร           
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์
 

26. 
 
 
 

การประชุมเพื�อทาํความเขา้ใจ
ในเรื�องการจดแจง้จดัตั *ง          
สภาองคก์รชมุชนในเขต       
ป้อมปราบศตัรพูา่ย 

22 มกราคม 
พ.ศ. 2556 

 
 

หอ้งประชมุ อาคาร 1             
โรงเรยีนวดัโสมนัส 
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ตารางที� 3.1  (ต่อ) 
 

  

ลาํดบัที� กิจกรรม วนั/เดือน/ปี สถานที� 
27. 

 
 
 
 

งานประชมุเปิดเครอืขา่ย 
“เปลี�ยนกรุงเทพฯ ดว้ยมอืเรา”  
 
 
 

25 มกราคม            
พ.ศ. 2556 

 
 
 

หอ้งประชมุ ดร. สมศกัดิ l และ
คณุหญงิปทัมา ลสีวสัดิ lตระกลู        
ชั *น 2 อาคารสยามบรม            
ราชกุมาร ีสถาบนับณัฑติพฒั
นบรหิารศาสตร ์

28. 
 
 
 

งาน “เปลี�ยนกรุงเทพฯ ดว้ย         
มอืเรา” (เวทแีสดงวสิยัทศัน์
ผูส้มคัรรบัเลอืกตั *งผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) 

19 กมุภาพนัธ ์ 
พ.ศ. 2556 

 
 

หอประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ           
m รอบ พระชนมพรรษา สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 

29. 
 
 

งานเสวนาชมุชนไทยใน
สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลง 
(อดตี - ปจัจุบนั - อนาคต) 

25 มนีาคม  
พ.ศ. 2556 

 

หอ้งประชมุไพบลูย ์วฒันศริิ
ธรรม ชั *น 1 สถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชน 

30. 
 
 
 

การประชุมคณะทาํงาน           
สมชัชาสภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร 
 

3 เมษายน 
พ.ศ. 2556 

 
 

ที�ทาํการสมชัชาสภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร ชั *น 4          
อาคารจอดรถ สถาบนับณัฑติ  
พฒันบรหิารศาสตร ์

31. 
 
 
 
 

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร               
“การจดัทาํแผนพฒันาฯ และ
ธรรมนูญเขตกรงุเทพมหานคร
เพื�อการจดัการตนเองอยา่ง
ยั �งยนื” 

24 เมษายน                 
พ.ศ. 2556 

 
 
 

หอ้งประชมุจรีะ บุญมาก ชั *น 3 
อาคารสยามบรมราชกมุาร ี  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร์ 
 

 
 3.4.3  การสมัภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview)  

โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบกึ�งโครงสรา้ง (Semi – structured Interview) เป็นเครื�องมอื
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Informant) จาํนวน 25 ทา่น ไดแ้ก ่   
  3.4.3.1  แกนนําของสภาองคก์รชมุชนในระดบัชาต ิจาํนวน 2 ทา่น  
  3.4.3.2  ผูจ้ดัการที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชน จาํนวน 1 ท่าน 

  3.4.3.3  ผูป้ระสานงานสภาองคก์รชมุชน ภาคกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและ
ตะวนัออก จาํนวน 1 ท่าน 
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  3.4.3.4  แกนนําของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร จาํนวน 2 ท่าน 
  3.4.3.5  ที�ปรกึษาสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร จาํนวน 2 ทา่น 

  3.4.3.6  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน จาํนวน 1 ทา่น  
  3.4.3.7  อดตีผูจ้ดัการสาํนกังานปฏบิตักิารภาคกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และ
ตะวนัออก จาํนวน 1 ท่าน  
  3.4.3.8  ผูจ้ดัการสาํนกังานภาคกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จาํนวน 1 ทา่น  

  3.4.3.9  เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนที�รบัผดิชอบ และ                
เคยรบัผดิชอบงานสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร จาํนวน 2 ทา่น 
  3.4.3.10  หวัหน้ากลุ่มงานสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพชุมชน สาํนกัพฒันาสงัคม 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ทา่น 
  3.4.3.11  เจา้หน้าที�ของสาํนกังานเขตที�ทาํงานรว่มกบัสภาองคก์รชมุชนเขตที�
ถูกกาํหนดใหเ้ป็นพื*นที�ที�ใชใ้นการศกึษาวจิยั จาํนวน 2 ทา่น 
  3.4.3.12  นกัวชิาการที�ศกึษาดา้นชมุชนและประชาสงัคม และหรอืนกัวชิาการที�
เคยทาํงานรว่มกบัสภาองคก์รชุมชนกรงุเทพมหานคร จาํนวน 4 ท่าน 
  3.4.3.13  แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็ที�อยู่อาศยัจาํนวน 1 ทา่น 
  3.4.3.14  แกนนําขบวนองคก์รชุมชนประเดน็สวสัดกิารชุมชน จาํนวน 1 ทา่น 
  3.4.3.15  แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม จาํนวน 1 ท่าน 
  3.4.3.16  แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็องคก์รการเงนิ จาํนวน 1 ท่าน 
  3.4.3.17  แกนนําขบวนองคก์รชุมชนประเดน็ยาเสพตดิ จาํนวน 1 ท่าน 
 
 3.4.4  การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  

ใช้การซกัถาม พูดคุยแลกเปลี�ยนความคดิเห็นแบบไม่เป็นทางการ  โดยพยายามให ้               
ผูถ้กูสมัภาษณ์รูส้กึว่ามบีรรยากาศที�เป็นกนัเอง ควบคูไ่ปกบัการสงัเกตการณ์ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจาก 
  3.4.4.1  แกนนํา สมาชกิ ที�ปรกึษา และเจา้หน้าที�ของสภาองค์กรชมุชน 
  3.4.4.2  แกนนําองคก์รชมุชนในพื*นที�เขตที�ตอ้งการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนเขต
แต่ยงัไมส่ามารถจดัตั *งได ้
  3.4.4.3  ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนที�รบัผดิชอบ 
และเคยรบัผดิชอบงานสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 
  3.4.4.4  เจา้หน้าที�ของกรุงเทพมหานคร  
  3.4.4.5  แกนนําขบวนองคก์รชุมชนประเดน็งานพฒันาต่างๆ  
  3.4.4.6  ประชาชนที�อยูใ่นบรเิวณสถานที�ที�ใชใ้นการประชมุ หรอืจดักจิกรรม
ของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร 
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 3.4.5  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
โดยใช้แนวคําถามการสนทนากลุ่มเป็นเครื�องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญั จาํนวน 26 ทา่น ไดแ้ก ่ 
3.4.5.1 ประธานและสมาชกิสภาองคก์รชุมชนเขตที�ถูกกําหนดให้เป็นพื*นที�ที�

ใชใ้นการศกึษาวจิยั จาํนวน 24 ทา่น (จากสภาองคก์รชุมชนเขต 2 เขต) 
3.4.5.2 แกนนําองคก์รชมุชนในพื*นที�เขตที�ตอ้งการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขต

แต่ยงัไมส่ามารถจดัตั *งไดท้ี�ถกูกาํหนดใหเ้ป็นพื*นที�ที�ใชใ้นการศกึษาวจิยั จาํนวน 2 ทา่น 
โดยการสมัภาษณ์เชงิลึก การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนา

กลุ่มดงักล่าว จะมุ่งไปที�การแสวงหาขอ้มลูเกี�ยวกบักระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
ผลผลติ ผลลพัธ ์และขอ้เสนอแนะทั *งในเชงินโยบายและเชงิปฏบิตั ิส่วนรายละเอยีดของประเดน็
คาํถามของการสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุม่ขอใหพ้จิารณาที�ภาคผนวก     
 
3.5  พื-นที�ที�ใช้ในการศึกษาวิจยั 
 
 เนื�องจากการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย 
การขบัเคลื�อนงานใน 2 ระดบั คอื 1) ระดบัจงัหวดั และ 2) ระดบัเขต ดงันั *น การดําเนินการ
ศึกษาวิจัยในครั *งนี* ผู้วิจ ัยจึงได้กําหนดให้มีพื*นที�ในการศึกษาวิจัย 2 ระดับ เช่นกัน โดย             
การศกึษาวจิยัพื*นที�ในระดบัจงัหวดั ผูว้ ิจยัได้ดําเนินการศกึษาวิจยัโดยใชว้ธิีการสมัภาษณ์เชงิลึก 
และการสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการกบัผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน
ที�รบัผดิชอบ และเคยรบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
รวมทั *ง กับแกนนํา และที�ปรึกษาของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนใช้วิธีการ
สงัเกตการณ์การประชุม และการดาํเนินกจิกรรมของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพ ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 

สําหรับการศึกษาวิจัยพื*นที�ในระดับเขต ผู้วิจัยได้ดําเนินการกําหนดพื*นที�ที�ใช้ในการ 
ศึกษาวิจัย โดยพยายามคํานึงถงึลกัษณะ หรือสถานภาพของสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�
กรุงเทพมหานครทั *งหมด และความครอบคลุมของปรากฏการณ์ของการนําพระราชบัญญัตสิภา
องคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัไดด้ําเนินการการสมัภาษณ์
กบัผู้ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร  ซึ�งได้แก่ เจ้าหน้าที�ของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชนที�รบัผิดชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ผูจ้ดัการสาํนักงานภาค
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล อดตีผูจ้ดัการสาํนกังานปฏบิตักิารภาคกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และตะวนัออก 
แกนนําของสภาองคก์รชมุชนในระดบัชาต ิเจา้หน้าที�ของสาํนักงานที�ประชมุในระดบัชาตสิภาองคก์ร
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ชุมชนตําบล และแกนนําของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครหลายๆ คน ในหลายๆ โอกาส           
ทั *งในช่วงระหว่างที�ผู้วิจัยกําลังจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (เมษายน พ.ศ. 2555 - สงิหาคม พ.ศ. 2555)                      
 และการเข้าร่วมสังเกตการณ์การดําเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนในระดับพื*นที�
กรงุเทพมหานคร และระดบัชาต ิเช่น การประชุมในระดบัจงัหวดัสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 
ครั *งที� 1 พ.ศ. 2555 การประชุมและการสมัมนาในประเด็นต่างๆ ของสมชัชาสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครในหลายๆครั *ง เป็นตน้ (เมษายน พ.ศ. 2555-สงิหาคม พ.ศ. 2555)       
 ประกอบกบัการพจิารณาขอ้มูลในเรื�องการแบ่งประเภทพื*นที�ของขบวนองค์กรชุมชนเขต 
จากเอกสารที�ทางขบวนองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกนัจดัทาํขึ*นเพื�อเป็นกรอบการสนับสนุน
การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนเขต และขบวนองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 25551  
 ทําให้ผู้วิจยัได้ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของสภาองค์กรชุมชนเขต2 ซึ�งอาจจําแนก              
ไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี*  

1)  สภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ หมายถงึ สภาองค์กรชุมชนเขตที�มผีล
การดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 ที�โดดเด่น มรีะบบการบรหิารจดัการที�ค่อนขา้งด ี
และสามารถขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนสามารถเชื�อมโยงความร่วมมอื
กบัหน่วยงานภาคต่ีางๆ ทั *งกบัภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมสถาบันการศกึษา และ
ขบวนองค์กรชุมชนอื�นๆ ได้ โดยสภาองคก์รชุมชนเขตประเภทนี* ไดแ้ก่ 1) สภาองคก์รชุมชน
เขตคลองเตย 2) สภาองคก์รชุมชนเขตบางขนุเทยีน 3) สภาองคก์รชุมชนเขตบางนา 4) สภา
องคก์รชุมชนเขตลาดกระบงั   5) สภาองคก์รชุมชนเขตคลองสามวา 6) สภาองคก์รชุมชนเขต
บางซื�อ 7) สภาองคก์รชุมชนเขตดุสติ 8) สภาองคก์รชุมชนเขตมนีบุร ี9) สภาองคก์รชุมชนเขต
ยานนาวา 10) สภาองคก์รชุมชนเขตพระโขนง 11) สภาองคก์รชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ 12) สภา
องคก์รชุมชนเขตหลกัสี� 13) สภาองคก์รชุมชนเขตจตุจกัร 14) สภาองคก์รชุมชนเขตสายไหม 
และ 15) สภาองคก์รชมุชนเขตบงึกุม่ 

                                                
1 การแบ่งประเภทพื*นที�ของขบวนองค์กรชุมชนเขตนี*จะประยุกต์ใช้ร่วมกบัการแบ่งประเภทพื*นที�ของ              
สภาองค์กรชุมชนเขตด้วย เพราะสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครยงัไม่เคยได้มกีารจดัประเภทพื*นที�ของ
สภาองค์กรชุมชนเขตอย่างชดัเจน และเป็นระบบ มแีต่ในลกัษณะของการแสดงความคดิเห็นอย่างไม่เป็น
ทางการของแกนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครท่านต่างๆ ซี�งค่อนขา้งมคีวามแตกต่างกนัในเรื�องของ
หลกัเกณฑ์และตวัชี*วดัที�ใช้ในการพจิารณา ทําให้ผลการจดัประเภทพื*นที�ของสภาองค์กรชุมชนเขตของแกน
นําแต่ละท่านมคีวามแตกต่างค่อนขา้งมากไปด้วย  
2 เป็นสถานภาพของสภาองคก์รชุมชนเขต ระหวา่งปี พ.ศ. TUUs - TUUU ซึ�งในความเป็นจรงิแล้วสถานภาพของ           
สภาองคก์รชุมชนเขตดงักล่าวจะไม่มลีกัษณะที�หยุดนิ�ง แต่จะเปลี�ยนแปลงแปรผนัไปตามสถานการณ์เฉพาะของ
แต่ละสภาองคก์รชุมชนเขตหรอืขบวนองคก์รชุมชนเขต (กรณีพื*นที�เขตที�ต้องการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตแต่   
ยงัไมส่ามารถจดัตั *งได้) นั *นๆ 
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2)  สภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�พฒันาต่อ หมายถงึ สภาองค์กรชุมชนเขต ที�มี
ผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 ไม่โดดเด่น มปีญัหาทางด้านการบรหิาร
จดัการ และยงัสามารถขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ ไดไ้มเ่ด่นชดัเท่าที�ควร ตลอดจนยงัสามารถ
เชื�อมโยงความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคต่ีางๆ ทั *งกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม
สถาบนัการศกึษา และขบวนองคก์รชมุชนอื�นๆ ไดน้้อย รวมทั *ง สภาองคก์รชุมชนเขตประเภทนี*
บางสภายงัมปีญัหาความขดัแยง้ภายในที�ค่อนขา้งรุนแรงดว้ย โดยสภาองค์กรชุมชนเขตประเภทนี* 
ได้แก่ 1) สภาองค์กรชุมชนเขตคนันายาว 2) สภาองค์กรชุมชนเขตสะพานสูง 3) สภาองคก์ร
ชุมชนเขตประเวศ 4) สภาองคก์รชุมชนเขตบางคอแหลม 5) สภาองคก์รชุมชนเขตพญาไท              
6) สภาองคก์รชุมชนเขตหว้ยขวาง 7) สภาองคก์รชุมชนเขตบางแค 8) สภาองคก์รชุมชนเขต
บางเขน 9) สภาองคก์รชุมชนเขตบางพลดั 10) สภาองคก์รชุมชนเขตตลิ�งชนั 11) สภาองคก์ร
ชุมชนเขตหนองแขม 12) สภาองคก์รชุมชนเขตราชเทว ี13) สภาองคก์รชุมชนเขตทววีฒันา    
14. สภาองคก์รชมุชนเขตลาดพรา้ว และ15. สภาองคก์รชมุชนเขตบางบอน 

3)  พื*นที�เขตที�ต้องการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตแต่ยงัไม่สามารถจัดตั *งได ้                
ซึ�งไดแ้ก่ พื*นที�เขตต่างๆ ดงันี*  1) เขตสวนหลวง 2) เขตหนองจอก3 3) เขตบางรกั 4) เขต
บางกอกน้อย 5) เขตพระนคร 6) เขตปทุมวนั 7) เขตป้อมปราบศตัรพู่าย 8) เขตสาธร 9) เขต
ดนิแดง 10) เขตธนบุร ี11) เขตคลองสาน 12) เขตจอมทอง  13) เขตทุ่งครุ 14) เขตบางกะปิ                 
15) เขตวงัทองหลาง 16) เขตดอนเมอืง และ17) เขตวฒันา 

จากสถานภาพของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรงุเทพมหานคร ดงัที�ไดก้ล่าว
มาในขา้งต้น ผู้วิจยัจึงได้ตดัสินใจกําหนดพื*นที�ที�ใช้ในการศกึษาวิจัยในระดบัเขต ครอบคลุม
สถานภาพของสภาองค์กรชุมชนเขตทั *ง 3 ประเภท เพื�อใหก้ารศกึษาวิจยัในครั *งนี*สามารถ
สะทอ้นลกัษณะของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และปรากฏการณ์ของการนํา
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื*นที�กรุงเทพมหานครได้อย่าง
ครอบคลุม และใกลเ้คยีงความเป็นจรงิมากที�สดุ โดยพื*นที�ที�ใชใ้นการศกึษาวจิยัมดีงันี*  

(1)  สภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ ผูว้จิยัได้เลือกเขตลาดกระบงัหรือ
สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบงั สําหรบัเหตุผลที�เลอืก เพราะ เอกสารขอ้มูลเรื�องการแบ่ง
ประเภทพื*นที�ของขบวนองคก์รชุมชนเขต ของขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครได้ระบุให้
เขตลาดกระบงั หรอืสภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบงัเป็นพื*นที�เขม้ขน้ ประกอบกบัขอ้มูลที�ได้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเบื*องต้น ทั *งจากการสงัเกตการณ์การประชุม และการดําเนิน
กจิกรรมต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และการสมัภาษณ์ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดําเนินการตามพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ต่างก ็        

                                                
3 เขตหนองจอก และเขตจอมทอง สามารถจัดตั �งสภาองค์กรชุมชนได้ หลังจากที ผู้วิจัยได้สอบเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ไปแลว้ 



100 
 

ชี*ไปในทางเดียวกนัว่า สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบงัเป็นสภาองค์กรที�ชุมชนเขตที�ได้รบั            
การยกย่อง และ ชื�นชมจากแกนนํา และที�ปรกึษาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร แกนนํา
สภาองคก์รชมุชนในระดบัชาต ิผูบ้รหิาร เจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนที�รบัผดิชอบ 
และเคยรับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร รวมถึง
เจ้าหน้าที�ของสํานักงานที�ประชุมในระดบัชาติสภาองค์กรชุมชนว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนเขตที�มี
ความเขม้แขง็ สามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 ไดอ้ยา่งโดดเด่น มรีะบบการ
บรหิารจดัการที�ค่อนขา้งด ีรวมทั *งสามารถขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจน
สามารถเชื�อมโยงความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคต่ีางๆ ทั *งกบัภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา
สงัคมสถาบันการศึกษา และขบวนองค์กรชุมชนอื�นๆ ได้ นอกจากนี*  ทางตัวของประธาน              
สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบังเอง ยังเป็นผู้ที�มีบทบาทสําคัญในการขบัเคลื�อนงานของ               
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และหนุนเสรมิการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนเขต 
และขบวนองคก์รชมุชนเขตต่างๆ อกีทั *งประธานสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั ยงัไดถู้กเลอืก
จากตวัแทนของสภาองค์กรชมุชนเขตต่างๆ ให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานในที�ประชุมในระดบั
จงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครในทุกๆ ครั *งที�มกีารประชุม ตลอดจนยงัได้รบั 
การเลือกให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็น
เครอืขา่ยรว่มระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนเขตที�เกดิขึ*นดว้ยความสมคัรใจร่วมกนัโดยไม่มี
การบญัญตัไิวใ้นกฎหมาย จนถงึปจัจุบนัอกีดว้ย 

(2)  สภาองคก์รชมุชนเขตพื*นที�พฒันาต่อ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเขตคนันายาว หรอื
สภาองค์กรชุมชนเขตคนันายาว สําหรบัเหตุผลที�เลือก เพราะ เอกสารข้อมูลเรื�องการแบ่ง
ประเภทพื*นที�ของขบวนองคก์รชุมชนเขต ของขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดร้ะบุให้
เขตคนันายาว หรอืสภาองค์กรชุมชนเขตคนันายาวเป็นพื*นที�พฒันาต่อ ประกอบกบัขอ้มลูที�ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื*องต้นทั *งจากการสงัเกตการณ์การประชุม และการดําเนิน
กจิกรรมต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และการสมัภาษณ์กบัผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งกบั
การดําเนินการตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร           
ซึ�งได้แก่ แกนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที�ของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชนที�ร ับผิดชอบ และเคยรับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร ต่างกช็ี*ไปในทางเดยีวกนัว่า สภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาว เป็นสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�มปีญัหาในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจในมาตรา 21 และปญัหาทางด้าน         
การบรหิารจดัการคอ่นขา้งมาก รวมทั *งยงัสามารถเชื�อมโยงความรว่มมอืกบัหน่วยงานภาคต่ีางๆ   
ทั *งกบัภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมสถาบนัการศกึษา และขบวนองค์กรชุมชนอื�นๆ         
ไดน้้อย ตลอดจนยงัเป็นสภาองคก์รชมุชนเขตที�มปีญัหาความขดัแยง้ภายในที�รุนแรงดว้ย 

(3)  พื*นที�เขตที�ตอ้งการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตแต่ยงัไม่สามารถจดัตั *งได ้
ผู้วจิยัได้เลอืกศกึษา เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย สําหรบัเหตุผลที�เลอืก เพราะเอกสารขอ้มูลเรื�อง  
การแบ่งประเภทพื*นที�ของขบวนองค์กรชุมชนเขต ของขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร             
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ไดร้ะบุให้เขตป้อมปราบศตัรูพ่ายเป็นพื*นที�ขยายผล  (พื*นที�เขตที�ยงัไม่มกีารจดัตั *งสภาองคก์ร
ชมุชน และมขีบวนองคก์รชุมชนที�อ่อนแอ) ประกอบกบัขอ้มลูที�ไดก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูในเบื*องตน้ 
ทั *งจากการสงัเกตการณ์การประชุม และการดําเนินกจิกรรมของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
และการสมัภาษณ์กบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการตามพระราชบญัญตั ิ  สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 
2551 ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งไดแ้ก่ แกนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที�
ของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชนที�รบัผดิชอบ และเคยรบัผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภาองค์กร
ชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ต่างกช็ี*ไปในทางเดยีวกนัว่าเขตป้อมปราบศตัรพู่าย เป็นพื*นที�เขตที�
มแีกนนําขบวนองคก์รชุมชนจํานวนหนึ�งมคีวามประสงคท์ี�จะใหม้กีารจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนเขตมา
เป็นระยะเวลาหนึ�งแล้ว แต่ยงัไม่ประสบความสําเร็จในการโน้มน้าว และชกัชวนให้องค์กรชุมชน
ต่างๆ ในเขตใหม้ารว่มกนัจดแจง้จดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขต 

โดยพื*นที�เขตที�เป็นพื*นที�เขม้ขน้ และพื*นที�พฒันาต่อ ที�ผู้วิจยัได้กําหนดให้เป็น
พื*นที�ที�ใชใ้นการศกึษาวจิยัในครั *งนี* ผูว้ ิจยัได้เขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประธาน และสมาชิก   
สภาองคก์รชุมชนเขต และจากเจา้หน้าที�ของสาํนักงานเขตที�ทํางานร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนเขต
ในพื*นที�ที�ถูกเลอืกในการศกึษานั *นๆ ส่วนพื*นที�เขตที�ต้องการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตแต่ยงัไม่
สามารถจดัตั *งไดท้ี�ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเป็นพื*นที�ที�ใชใ้นการศกึษาวจิยั ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากแกนนําขบวนองค์กรชุมชนในพื*นที�ที�ต้องการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตแต่ยงัไม่สามารถ
จดัตั *งได ้ 
 
3.6  การตรวจสอบข้อมูล 
 

ในการศึกษาวิจัยครั *งนี*  ผู้วิจ ัยได้กําหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation)  เพื�อใหข้อ้มลูที�ไดม้คีวามถูกตอ้ง และความน่าเชื�อถอืมากที�สุด โดยใชว้ธิกีาร
ตรวจสอบขอ้มลู 2 วธิคีวบคูก่นัไป ดงันี* 

  
 3.6.1  การตรวจสอบข้อมลูสามเส้าด้านข้อมลู (Data Triangulation)  
โดยการนําเอาขอ้มลูที�ไดจ้ากแหล่งของขอ้มลูใดขอ้มลูหนึ�งมาทาํการเปรยีบเทยีบกนั เช่น นําเอา
ข้อมูลในเรื�องเดียวกันที�ได้จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญต่างๆ มาเปรียบเทียบกันว่าเหมือน หรือ
สอดคลอ้งกนั หรอืไม ่อยา่งไร เป็นตน้ 
 
 3.6.2  การตรวจสอบข้อมลูสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู (Methodological   
                        Triangulation)  

โดยการนําเอาขอ้มลูที�ไดจ้ากวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูหลายๆ วธิ ีเช่น การคน้คว้าผา่น
เอกสาร การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และ               
การสนทนากลุ่ม มาทาํการเปรยีบเทยีบกนัว่าเหมอืน หรอืสอดคลอ้งกนั หรอืไม ่อยา่งไร เป็นตน้ 
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 โดยในการใชว้ธิกีารตรวจสอบขอ้มลู 2 วธิ ีดงักล่าว ผูว้จิยัจะเริ�มดําเนินการจากวธิกีาร
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านขอ้มูลก่อน ก่อนที�จะดําเนินการต่อด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูล          
สามเสา้ดา้นวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู ทั *งนี* เพื�อใหข้อ้มูลที�จะนําเอามาวเิคราะหม์คีวามถูกตอ้ง 
และ มคีวามน่าเชื�อถอืมากที�สดุ 
 
3.7  การวิเคราะหข้์อมูล 
  

การศกึษาวจิยัในครั *งนี*ผูว้จิยัได้ดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบการวเิคราะห ์
ทั *งในเชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เนื*อหา 
(Content Analysis) ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณใช้สถติิเชงิพรรณา (Descriptive 
Statistics) โดยใชส้ถติพิื*นฐานที�สาํคญั ไดแ้ก่ ค่าความถี� (Frequency)  ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
คา่เฉลี�ย (Mean) และคา่สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  
3.8  นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ  
 

3.8.1  กระบวนการของนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติั 
          ในพื-นที�ของกรงุเทพมหานคร  
หมายถึง ขั *นตอนการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติใน

ระดบัมหภาค และจุลภาค 
3.8.1.1 การนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัมหภาค (Macro Policy Implementation)            

หมายถงึ การออกแบบนโยบายของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 การดําเนิน
นโยบายของหน่วยงานในระดับนโยบายในการแปลงพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน                
พ.ศ. 2551 สู่การปฏบิตั ิและการดาํเนินการของหน่วยงานในระดบันโยบายในการทาํใหห้น่วย
ปฏิบตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานครยอมรบัที�จะดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 กฏ ระเบยีบขอ้ บงัคบั ประกาศ รวมถงึแผน แผนงาน และโครงการต่างๆที�กาํหนด
ขึ*นเพื�อรองรบัการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ  

โดยการนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัมหภาค ประกอบไปด้วยกจิกรรมหลกั 3 
กจิกรรมดงันี*   

1)  การออกแบบนโยบาย หมายถงึ ลกัษณะการออกแบบนโยบายของ
พระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ�งมผีลต่อการนําพระราชบัญญตัิสภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิ

2)  การแปลงนโยบาย หมายถงึ การดาํเนินการของหน่วยงานในระดบั
นโยบายในการแปลงพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 สู่การปฏบิตั ิและปจัจยัที�มี
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ผลต่อการดําเนินการแปลงพระราชบัญญตัฯิ ซึ�งได้แก่ 1. ความชดัเจนของนโยบาย 2. ความ
สอดคลอ้งกนัระหว่างเป้าหมายของนโยบาย  3. ความเขา้ใจในนโยบายของหน่วยงานในระดบั
นโยบาย และ4. ความร่วมมอื และความจรงิใจของหน่วยงานในระดบันโยบาย  

3)  การสร้างการยอมรับ หมายถึง การดําเนินการของหน่วยงาน         
ในระดบันโยบายที�ทําหน้าที�ในการแปลงพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ในการ 
ทําให้หน่วยปฏิบัติ และกลุ่มเป้าหมาย ในพื*นที�กรุงเทพมหานครยอมรบัที�จะดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 กฏ ระเบียบข้อ บังคบั ประกาศ รวมถึงแผน 
แผนงาน และโครงการต่างๆที�กาํหนดขึ*นเพื�อรองรบัการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ 

3.8.1.2  การนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัจุลภาค (Micro Policy Implementation) 
หมายถงึ การยอมรบัของหน่วยปฏิบตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานครต่อพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ.2551 กฏ ระเบียบขอ้ บงัคบั ประกาศ รวมถงึแผน แผนงาน และโครงการต่างๆ           
ที�กําหนดขึ*นเพื�อรองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ การดําเนินการแสวงหา               
การสนับสนุนเพื�อปฏบิตัติามพระราชบญัญตัฯิ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง การดําเนินการในการ
ปรบัเปลี�ยนพระราชบญัญตัฯิ และมาตรการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�ไดม้กีารยอมรบัแลว้ออกมาในรปู
ของการปฏบิตัิจรงิ และการที�หน่วยงานกลาง และหน่วยงานปฏิบตัใินพื*นได้ดําเนินการสรา้ง
ความต่อเนื�องในการดาํเนินงานตามนโยบายของหน่วยปฏบิตั ิ

โดยการนํานโยบายไปปฏิบัตใินระดบัจุลภาค ประกอบไปด้วยกจิกรรมหลัก                 
3 กจิกรรม ดงันี*     

1)  การระดมพลงั หมายถงึ การยอมรบั การแสวงหาการสนบัสนุนเพื�อ
ปฏิบตัติามนโยบาย การจดัสรรทรพัยากรในการดําเนินงาน และการจดัโครงสรา้ง/กลไกการ
ดาํเนินงานของหน่วยปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

2)  การปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการของหน่วยปฏิบัติในพื*นที� 
กรุงเทพมหานครในการปรบัเปลี�ยนพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 กฎ ระเบยีบ
ขอ้บงัคบั ประกาศ แผน แผนงาน และโครงการต่างๆ ที�ได้มกีารยอมรบัแล้วออกมาในรูปของ
การปฏบิตักิารจรงิในพื*นที� หรอืการดาํเนินงานตามนโยบาย และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ใน 2 สว่น
ใหญ่ๆ ตามกจิกรรมหลกัที�นโยบายนี*กําหนดไว้ ซึ�งได้แก่ 1.การจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน และ              
2.การดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชน 

3)  กา รสร้า งความเ ป็น ปึกแผ่นหรือความต่อเนื� อ ง  หมายถึง               
การดําเนินการสร้างความต่อเนื�องในการดําเนินงานตามนโยบายของหน่วยปฏิบตัิในพื*นที�
กรงุเทพมหานครของ หน่วยงานกลาง และหน่วยปฏบิตั ิและการยอมรบั และการถอืเอาภารกจิ
ตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เขา้เป็นส่วนหนึ�งของภารกจิประจําวนัของ
หน่วยปฏบิตั ิและผูป้ฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร 
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3.8.2  ผลสมัฤทธิ1ของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติั  
หมายถงึ ผลผลติ และผลลพัธ์ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 

ไปปฏบิตั ิ
3.8.2.1 ผลผลิต หมายถึง ผลการดําเนินงานของการนําพระราชบัญญัต ิ            

สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตั ิซึ�งมอียู่ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลการจดัตั *งสภาองค์กร
ชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 2) ผลการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร และ3. ผลการดาํเนินงานของที�ประชุมสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 

1) ผลการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
หมายถงึ จาํนวนสภาองคก์รชมุชนเขตที�สามารถจดัตั *งขึ*นไดใ้นพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

2) ผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
หมายถงึ ผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ที�กาํหนดใหม้กีารดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ 12 ขอ้ ดงันี* 

(1)  สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้มาชกิองคก์รชมุชนอนุรกัษ์หรอืฟื*นฟู
จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองชมุชนและของชาต ิ

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของรฐัในการจดัการ การบํารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตทิี�จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและประเทศชาตอิยา่งยั �งยนื 

(3)  เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน 
รวมตลอดทั *งการร่วมมอืกนัในการคุม้ครองคณุภาพสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยั �งยนื 

(4) เสนอแนะปญัหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อ
กรงุเทพมหานครเพื�อนําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทาํแผนพฒันาของกรงุเทพมหานคร 

(5) เสนอแนะปญัหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของ
ประชาชนอนัเกี�ยวกบัการจดัทําบรกิารสาธารณะของหน่วยงานของรฐั หรอืของกรงุเทพมหานคร 

(6) จัดให้มเีวทีการปรึกษาหารือกนัของประชาชนเพื�อส่งเสริม 
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคดิเห็นต่อการดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมของ
กรุงเทพมหานครหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนที�มผีลหรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพอนามยั คณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชน  

(7)   สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้งคก์รชุมชนในเขตเกดิความเขม้แขง็
และสมาชกิองคก์รชุมชน รวมตลอดทั *งประชาชนทั �วไปในตําบลสามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งยั �งยนื 

(8)   ประสานและรว่มมอืกบัสภาองคก์รชมุชนอื�น 
(9) รายงานปญัหาและผลที�เกดิขึ*นในเขตอนัเนื�องจากการดําเนินงาน

ใดๆ ของกรงุเทพมหานครหรอืหน่วยงานของรฐั โดยรายงานต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง 
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(10) วางกตกิาในการดาํเนินกจิการของสภาองคก์รชมุชนเขต 
(11) จัดทํารายงานประจําปีของสภาองค์กรชุมชนเขต รวมถึง

สถานการณ์  ดา้นต่าง ๆ ที�เกดิขึ*นในเขตเพื�อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทั �วไปทราบ 
(12) เสนอรายชื�อผูแ้ทนสภาองค์กรชุมชนเขตเพื�อไปร่วมประชุม

ในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร จาํนวน 2 คน  
3)  ผลการดําเนินงานของที�ประชุมสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 

หมายถงึ ผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 27 ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ที�กาํหนดใหม้กีารดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ 5 ขอ้ดงันี* 

(1)   เสนอแนวทางการพฒันาต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเพื�อ
นําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทาํแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 

(2)   เสนอแนะต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครหรอืหน่วยงานของ
รฐั ที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกบัปญัหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนในเรื�อง           
การจดัทาํบรกิารสาธารณะและการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม คณุภาพชวีติ และสิ�งแวดลอ้ม 

(|)   ส่ง เสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่า ง                   
สภาองคก์รชมุชนเพื�อใหป้ระชาชนสามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งยั �งยนื 

(4)   เสนอขอ้คดิเหน็ในเรื�องที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครปรกึษา  
(5)   เสนอรายชื�อผู้แทนของที�ประชุมในระดับจังหวัดของสภา

องคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร 2 คน เพื�อไปรว่มประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชน 
3.8.2.2 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลกระทบของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กร

ชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิ ซึ�งมอียู่ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลลพัธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร 2) ผลลพัธ์ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร และ 3) ผลลพัธต่์อประชาชนในชุมชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

1)  ผลลพัธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร หมายถึง 
ผลกระทบจากการดําเนินงานพระราชบัญญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 2551 ที�มต่ีอสภาองค์กร
ชุมชนเขต และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) โดยถ้าผลกระทบที�เกดิขึ*น
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 ก็น่าจะทําให ้                
สภาองคก์รชมุชนเขต และสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครมคีวามเขม้แขง็มากขึ*น 

สําหรบัตวัชี*วดั และนิยามศพัท์เชงิปฏบิัตกิารของตวัชี*วดัของผลลพัธ์
ต่อสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร สามารถพจิารณาได ้ดงันี* 

(1)  ความรูค้วามสามารถของแกนนําสภาองค์กรชุมชน หมายถึง 
ความรูค้วามเขา้ใจในสถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองค์กรชุมชน และความรู้
ความสามารถในการทํางานพฒันาต่างๆ ของแกนนําสภาองค์กรชุมชนเขต และสภาองค์กร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร 
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(2)  ระบบการบรหิารจดัการของสภาองค์กรชุมชน หมายถงึ การ
วางแผนการดําเนินงาน การจัดโครงสร้าง/กลไกการทํางาน การจัดทําข้อมูล การติดต่อ
ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตและ                   
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร 

(3)  ผลการขบัเคลื�อนงานพัฒนาของสภาองค์กรชุมชน หมายถึง                   
ผลการขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ เช่น เรื�องที�อยู่อาศยั สวสัดิการชุมชน ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ�งแวดแลม้ ฯลฯ ของสภาองคก์รชมุชนเขตและสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร 

(4)  ความสามารถในการเป็นพื*นที�กลางขององคก์รชุมชนในพื*นที� 
หมายถงึ ความสามารถในการรวบรวมองคก์รชุมชนต่างๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานครใหม้าเป็น
สมาชกิ   สภาองคก์รชมุชนของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร 

(5)  ความสามารถของสภาองค์กรชุมชนในการพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณ หมายถงึ ความเป็นอสิระจากการพึ�งพางบประมาณสนับสนุนจากสถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชนของสภาองคก์รชมุชนเขต และสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร  

(6)  ความร่วมมอื และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อสภา
องค์กรชุมชน หมายถึง ความร่วมมอืและการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครการที�มต่ีอสภา
องค์กรชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ซึ�งอาจจะอยู่ในรูปของการสนับสนุน
สถานที�ในการประชมุแกส่ภาองคก์รชมุชน การเขา้ร่วมการประชุม และกจิกรรมของสภาองคก์ร
ชมุชน การนําเอาขอ้เสนอหรอืแผนของสภาองคก์รชุมชนไปผนวกเป็นส่วนหนึ�งของแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาเขต การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชน                    
การร่วมมอืกบัสภาองคก์รชมุชนในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ฯลฯ เป็นตน้ 

(7)  ความร่วมมือ และการสนับสนุนของหน่วยงานอื�นๆต่อ               
สภาองค์กรชุมชนหมายถึง ความร่วมมือและการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ทั *งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม สถาบนัการศกึษา และองคก์รอสิระต่างๆ ที�มต่ีอสภาองคก์รชุมชน
เขต และสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร ซึ�งอาจจะอยู่ในรูปของการสนับสนุนสถานที�ในการ
ประชุมแก่สภาองค์กรชุมชน การเข้าร่วมการประชุม และกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชน               
การนําเอาข้อเสนอหรือแผนของสภาองค์กรชุมชนไปผนวกเป็นส่วนหนึ�งของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาเขต การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชน                    
การร่วมมอืกบัสภาองคก์รชมุชนในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ฯลฯ เป็นตน้  

2)  ผลลัพธ์ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร หมายถงึ ผลกระทบจากการดําเนินงานพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 
2551 ที�มต่ีอองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร โดยถ้า
ผลกระทบที�เกิดขึ*นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ. 2551            
ก็น่าจะทําให้องค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครม ี                   
ความเขม้แขง็มากขึ*น 
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สําหรบัตวัชี*วดั และนิยามศพัท์เชงิปฏิบตักิารของตวัชี*วดัของผลลพัธ์
ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร สามารถพจิารณาได ้
ดงันี* 

(1)  ความรู้ความสามารถของแกนนําองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิ
สภาองคก์รชุมชน หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจในสถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของ 
สภาองคก์รชมุชน และความรูค้วามสามารถในการทํางานพฒันาต่างๆ ของแกนนําองคก์รชุมชน
ที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

(2)  ระบบการบริหารจัดการขององค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิก               
สภาองค์กรชุมชน หมายถึง การวางแผนการดําเนินงาน การจดัโครงสร้าง/กลไกการทํางาน     
การจดัทําขอ้มลู การตดิต่อประสานงาน และการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานขององค์กร
ชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 

(3)  ผลการขบัเคลื�อนงานพฒันาขององค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิก
สภาองคก์รชุมชน หมายถงึ ผลการขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ เช่น เรื�องที�อยู่อาศยั สวสัดกิาร
ชุมชนทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดแล้ม ฯลฯ ขององค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กร
ชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 

(4)  ความสามารถในการเชื�อมโยงเครือข่ายขององค์กรชุมชน           
ที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน หมายถงึ ความสามารถในเชื�อมโยงการทาํงานกบัองคก์รชมุชน
อื�นๆ ภายในเขตขององคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน 

(5)  ความสามารถในการพึ�งพาตนเองทางงบประมาณขององคก์ร
ชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน หมายถึง ความเป็นอสิระจากการพึ�งพางบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน หรอืจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�ง ขององค์กร
ชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน 

(6)  ความร่วมมือ และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อ
องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน หมายถึง ความร่วมมอืและการสนับสนุนของ
กรงุเทพมหานครการที�มต่ีอองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน ซึ�งอาจจะอยูใ่นรปูของ
การสนับสนุนสถานที�ในการประชุมแก่องค์กรชุมชน การเขา้ร่วมการประชุม และกจิกรรมของ
องค์กรชุมชน การนําเอาข้อเสนอหรือแผนขององค์กรชุมชนไปผนวกเป็นส่วนหนึ�งของ
แผนพฒันากรุงเทพมหานคร และแผนพฒันาเขต การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรชุมชน 
การร่วมมอืกบัองคก์รชมุชนในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ฯลฯ เป็นตน้ 

(7)  ความร่วมมอื และการสนับสนุนของหน่วยงานอื�นๆต่อองคก์ร
ชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน หมายถงึ ความร่วมมอืและการสนับสนุนของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั *งภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม สถาบนัการศกึษา และองค์กรอสิระต่างๆ ที�มต่ีอ
องคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน ซึ�งอาจจะอยู่ในรปูของการสนับสนุนสถานที�ในการ



108 
 

ประชุมแก่องค์กรชุมชน การเข้าร่วมการประชุม และกิจกรรมขององค์กรชุมชน การนําเอา
ขอ้เสนอหรอืแผนขององคก์รชมุชนไปผนวกเป็นสว่นหนึ�งของแผนพฒันากรุงเทพมหานคร และ
แผนพฒันาเขต การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรชุมชน การร่วมมอืกบัองค์กรชุมชนในการ
แกไ้ขปญัหาต่างๆ ฯลฯ เป็นตน้  

3)  ผลลพัธ์ต่อประชาชนในชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร หมายถงึ 
ผลกระทบจากการดําเนินงานพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�มต่ีอประชาชน            
ในชุมชนในพื*นที�กรุ ง เทพมหานคร  โดยถ้าผลที�เกิดขึ*น เ ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 ก็น่าจะทาํให้ประชาชนในพื*นที�มคีวามรู้ความ
เขา้ใจ และตระหนกัในความสาํคญัของสภาองคก์รชมุชน ตลอดจนเขา้มามสี่วนร่วมในการแกไ้ข
ปญัหาของชมุชนของตนเอง และของสงัคมมากขึ*น 

สําหรบัตวัชี*วดั และนิยามศพัท์เชงิปฏิบตักิารของตวัชี*วดัของผลลพัธ์
ต่อประชาชนในชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร สามารถพจิารณาได ้ดงันี* 

(1)  ความรู้ความเข้าใจในเรื�องสภาองค์กรชุมชนของประชาชน 
หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครในเรื�องสถานะ บทบาท
ภารกจิและเป้าหมายของสภาองคก์รชมุชน 

(2) การให้ความสําคัญต่อสภาองค์กรชุมชนของประชาชน 
หมายถึง ความตระหนักในความสําคัญของสภาองค์กรชุมชนของประชาชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร ซึ�งอาจแสดงออกในลกัษณะของการเขา้ร่วมประชุม หรือเขา้ร่วมกจิกรรม
ต่างๆของสภาองคก์รชมุชน ฯลฯ เป็นตน้ 

(3)  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาของชุมชนและสงัคมของ
ประชาชน หมายถงึ การที�ประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการแกไ้ข
ปญัหาต่างๆของชมุชนและสงัคมร่วมกบัสภาองค์กรชมุชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดบัเขต และ
ระดบัจงัหวดั ซึ�งอาจแสดงออกในลกัษณะของการใหข้อ้มลูแก่สภาองคก์รชุมชน การเสนอความ
คดิเหน็แก่สภาองคก์รชุมชน การเขา้ร่วมเรยีกรอ้ง หรอืเสนอขอ้เสนอต่อกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานของรฐัร่วมกบัสภาองค์กรชุมชน การสนับสนุนทรพัยากรแก่สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ 
เป็นตน้ 
  
 
 



 
บทที� 4 

 
ผลการวิจยั 

 
การศกึษาวจิยัเรื�อง การนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตั ิ : 

กรณีศกึษาพื*นที�กรุงเทพมหานคร ในบทที� 4 นี*เป็นการนําเสนอถึงผลงานการวิจยั เพื�อมุ่ง
ตอบสนองวตัถุประสงคผ์ลการวจิยั 2 ขอ้ที�ผูว้จิยัได้กาํหนดไว ้คอื 1) เพื�อประเมนิกระบวนการ
ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
และ 2) เพื�อประเมินผลสัมฤทธิ <ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551          
ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัจะขอนําเสนอผลการวจิยัในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี* 

4.1 กระบวนการของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัต ิ        
ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

4.1.1  การนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัมหภาค (Macro Policy Implementation) 
4.1.2  การนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัจุลภาค (Micro Policy Implementation) 

4.2  ผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบัต ิ
(Results) ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 
  4.2.1  ผลผลติ (Outputs) 
  4.2.2  ผลลพัธ ์(Outcomes) 

4.3  ปจัจยัที�มผีลตอ่ผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
 
4.1  กระบวนการของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. $%%&                
       ไปปฏิบติัในพื,นที�กรงุเทพมหานคร 
 

เนื*อหาสาระของส่วนนี*จะมุ่งตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการวจิยัในขอ้ที� 1 ที�กาํหนดไว้
ว่า เพื�อประเมนิกระบวนการของการนําพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตั ิ         
ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร เป็นสําคญั โดยการประเมินกระบวนการของการนําพระราชบัญญัต ิ         
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�ของกรุงเทพมหานครนี* ผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคดิ
ในเรื�องกระบวนของการนํานโยบายไปปฏบิตัขิอง Berman (1978 อา้งถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 
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32-42) ที�ไดแ้บ่งกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิออกเป็น 2 ขั *นตอนหลกั คอื ขั *นตอน
ในระดับมหภาค (Macro) และข ั *นตอนในระดบัจุลภาค (Micro) ทั *งนี* เพื�อมุ่งทําความเข้าใจ        
ในปรากฏการณ์ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิทั *งในระดบั
นโยบาย และระดบัปฏบิตักิาร ตลอดจนความสมัพนัธ์เชื�อมโยงระหว่างการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
ใน 2 ระดบั ดงักล่าว ก่อนที�จะนําไปสู่กระบวนการวนิิจฉัยปญัหาเชงินโยบาย และปญัหาเชงิ
ปฏบิตักิาร เพื�อจดัทาํขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และเชงิปฏบิตัทิี�เป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ข และ
พัฒนาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวข้อง ตลอดจน              
การบรหิารจดัการ และการดาํเนินงานต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึ*น ซึ�งผูว้จิยั         
จะได้นําเสนอเนื*อหาส่วนนี*ใน บทที� 5 โดยอาจพจิารณาผลการประเมนิกระบวนการของ              
การนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิไดด้งันี* 
 
 4.1.1  การนํานโยบายไปปฏิบติัในระดบัมหภาค (Macro Policy Implementation) 
 เป็นการประเมนิการออกแบบนโยบายของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  
และการดําเนินนโยบายของหน่วยงานในระดบันโยบายว่าไดด้ําเนินการแปลงพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 สูก่ารปฏบิตัอิยา่งไร รวมทั *งประเมนิว่าหน่วยงานในระดบันโยบาย
ที�ทําหน้าที�ในการแปลงนโยบายดงักล่าว ไดม้กีารดําเนินการอย่างไรในการทาํใหห้น่วยปฏิบตั ิ
ในพื*นที�กรุงเทพมหานครยอมรบัที�จะดําเนินการตามพระราชบัญญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 กฏ ระเบยีบขอ้ บงัคบั ประกาศ รวมถงึแผน แผนงาน และโครงการต่างๆที�กาํหนดขึ*น 
เพื�อรองรบัการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ โดยอาจพจิารณาผลการประเมนิได ้ดงันี* 

4.1.1.1  การออกแบบนโยบาย 
การประเมนิในสว่นนี*เป็นการประเมนิว่าพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 

2551 มีลักษณะการออกแบบนโยบายเป็นอย่างไร และส่งผลต่อการนําพระราชบัญญัติฯ                
ไปปฏบิตัอิยา่งไร ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า 

พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 2551 มปีญัหาในเชงิของการออกแบบ
นโยบาย ซึ�งส่งผลทําใหเ้กดิปญัหาในการนํานโยบายไปปฏบิัตติามมาเป็นอย่างมาก กล่าวคอื 
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นนโยบายสาธารณะที�มีปญัหาในเชงิของ          
การออกแบบนโยบาย (Policy Design Problem) อย่างชดัเจน ซึ�งทําให้การนําเอา
พระราชบัญญตัฉิบบันี*ไปปฏิบตัมิีปญัหาและอุปสรรคมาก ทั *งนี* จากการศกึษาวิเคราะห์ของ
ผู้วิจยั พบว่า พระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มปีญัหาในเชิงของการออกแบบ
นโยบายอยา่งน้อย 4 ประเดน็ใหญ่ๆ ดงันี* 

1)  ปญัหาการขาดสภาพบงัคบัของกฎหมาย  
กล่าวคอื พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที�

ขาดสภาพบงัคบั (Sanction) โดยขาดบทบญัญตัเิกี�ยวกบัการใหร้างวลั (Reward) เช่น ไม่ม ี          
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การกําหนดสิ�งจูงใจ หรอืผลประโยชน์แก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที�ของรฐั และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นที�ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ และการลงโทษ 
(Guilty) เช่น ไม่มกีารกาํหนดบทลงโทษแก่ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที�ของรฐั และองคก์รปกครองที�
ไม่ปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นต้น รวมถงึการกําหนด
กรอบระยะเวลา  (Time Frame) ในการปฏบิตักิารตามบทบญัญตัต่ิางๆ ของพระราชบญัญตัฯิ 
เช่น  ไม่มกีารกาํหนดกรอบระยะเวลาในการออกกฎหมายอนุบญัญตัต่ิางๆ (กฏหมายลูก) ตาม
พระราชบญัญตัวิ่าตอ้งมกีารออกภายในระยะเวลาไหร่หลงัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัฯิ หรอื 
กรณี มาตรา 22 ของพระราชบญัญตัฯิ ที�กําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและหน่วยงาน
ของรฐัสนับสนุน และ ใหค้วามร่วมมอืตลอดทั *งชี*แจงทําความเขา้ใจแกส่ภาองค์กรชุมชนตําบล 
และชุมชนทุกประเภทตามที�ร้องขอนั *น กไ็ม่มกีารกําหนดกรอบระยะเวลาว่าต้องดําเนินการ
ภายในระยะเวลาเทา่ไหร ่เป็นตน้  

การขาดสภาพบงัคบัของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
ดงักล่าว ได้ส่งผลทําให้ภาคส่วนต่างๆ ที�เกยีวขอ้ง โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงาน หรือ
เจา้หน้าที�ของรฐั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นขาดแรงจูงใจที�จะดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ 
ฉบบันี* หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�ง กค็อื พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่ได้บญัญตัิ
กาํหนดให้หน่วยงาน และเจา้หน้าที�ของรฐั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มภีาระรบัผดิชอบ 
(Accountability) ในการปฏบิตังิานตามกฎหมายฉบบันี*นั �นเอง ซึ�งสภาพการณ์ดงักล่าวไดส้่งผล
กระทบในทางลบต่อการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัเิป็นอย่าง
มาก ทั *งในระดบัมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) โดยเฉพาะในด้านของการยอมรบั และ          
การให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ และมาตรการที�เกี�ยวข้องของ
หน่วยงาน และเจา้หน้าที�ของกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นต่างๆ   

2)  ปญัหาการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�ไมเ่หมาะสม  
กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัิ

ใหห้น่วยงานของรฐั เชน่ สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน กรมสง่เสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ�น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นต่างๆ ซึ�งได้แก่ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั องค์การบรหิารส่วน
ตําบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา มหีน้าที�ในการส่งเสริมกจิการสภาองค์กร
ชุมชน นั *น แมว้่าจะชว่ยทําใหเ้ห็นถงึความพยายามในการที�จะแสดงออกใหเ้หน็ว่าสภาองค์กร
ชุมชนไม่ได้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ� ง เท่ านั *นก็ตาม                      
แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ทา่กบัเป็นการทาํใหพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี*มหีน่วยงานเขา้มาเกี�ยวขอ้งเป็น
จาํนวนมากดว้ย ซึ�งทาํใหเ้กดิปญัหาความซบัซอ้นในการบรหิารงาน (Complexity of Administration) 
ตามมา ดงัที� Greenwood และคณะ (1976 อา้งถงึในสมบตั ิธํารงธญัวงศ,์ 2554: 441) ไดใ้ห้
ทศันะว่า การที�ยิ�งมจีํานวนหน่วยงานหรอืองคก์ารเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
มากเพียงใด ก็จะยิ�งทําให้กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ*น          



112 

ไปด้วย เนื�องจากแต่ละหน่วยงานก็ล้วนมีความคาดหวัง มีผลประโยชน์ และมีมุมมองที�              
แตกต่างกนัไป  

โดยเฉพาะเมื�อพิจารณาไปที�เนื*อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี*ที�
กาํหนดใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนซึ�งเป็นองคก์รมหาชนเป็นหน่วยงานหลกัที�มอีาํนาจหน้าที�
ในการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารจดัตั *งและพฒันากจิการของสภาองคก์รชุมชน และประสาน
ความรว่มมอืกบัราชการสว่นกลาง ราชการส่วนภูมภิาค องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงาน
ของรัฐที�เกียวข้อง องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมในการดําเนินตาม
พระราชบญัญตั ิ(มาตรา 35 [3]) โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคง
ของมนุษยเ์ป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัฉิบบันี* แต่กลไกหรอืหน่วยงานที�ทาํหน้าที�ในการ
ดําเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ ส่วนใหญ่กลบัอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาและการดํากบัดูแล
ของทางกระทรวงมหาดไทย ตวัอย่างเชน่ การรบัจดแจง้การจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนตําบลนอก
พื*นที�กรุงเทพมหานคร กอ็าศยักํานันที�อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของกรมการปกครองซึ�งเป็น          
ส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย การออกหลกัเกณฑ์ในการที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
จะให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั �วไป แก่สภาองค์กรชุมชนก็อาศยักรมส่งเสริม           
การปกครองทอ้งถิ�น ที�เป็นสว่นราชการกระทรวงมหาดไทย การรบัจดแจง้การจดัตั *งสภาองคก์ร
ชุมชนในพื*นที�เขตเทศบาลเมอืง และเทศบาลนครก็อาศยัผูบ้รหิารของเทศบาล ที�อยู่ภายใต ้         
การกํากบัดูแลกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ทั *งๆ ที�พระราชบัญญตัิฉบับนี*ไม่ได้มกีารบญัญตั ิ            
ใหก้รมการปกครอง และกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น มอีํานาจหน้าที�ในการส่งเสรมิกจิการ
สภาองคก์รชุมชนตามพระราชบญัญตัฯิ อย่างชดัเจน รวมทั *งใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัฉิบบันี*แต่อยา่งใดนั *น กย็ิ�งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาในเชงิของ
การออกแบบนโยบายที�ส่งผลต่อเนื�องทําให้เกิดปญัหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  ได้ชดัเจนมากขึ*น ทั *งนี*  เพราะการกําหนด
โครงสรา้งการบรหิารนโยบายดงักล่าว ยอ่มทาํใหเ้กดิปญัหาในการสั �งการ การประสานงาน และ
การควบคมุการบรหิารนโยบายตามมาอยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ด ้ทั *งนี* เนื�องจากสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน ซึ�งเป็นหน่วยงานหลักที�มีอํานาจหน้าที�ในการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไมม่อีาํนาจในการบงัคบับญัชาและกาํกบัดูแลให้
กลไกหรือหน่วยงานส่วนใหญ่ ที�มหีน้าที�ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิฉบบันี* ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายได ้แต่ทาํไดเ้พยีงแคก่ารประสานงานและขอความร่วมมอืเท่านั *น ซึ�งเมื�อผนวกเขา้
กบัปญัหาของการขาดสภาพบงัคบัของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 แล้ว กย็ิ�ง
ทําให้การดําเนินการกระตุ้นส่งเสริมเพื�อให้หน่วยงาน  ที�มีหน้าที�ในการดําเนินงานตาม
พระราชบญัญตัฯิ ปฏบิตัิตามกฏหมายมคีวามยากลําบาก  มากยิ�งขึ*น ซึ�งส่งผลต่อเนื�องทําให้
หน่วยงานส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรบั และความร่วมมอื ในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฉิบบันี*
คอ่นขา้งน้อยไปดว้ย 
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3) ปญัหาการกําหนดให้สภาองค์กรชุมชนพึ�งพิงทรัพยากรของ
หน่วยงานรฐัสว่นกลางเป็นหลกั  

กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 บญัญตัิให้
สภาองคก์รชุมชนระดบัต่างๆ ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณภายใตก้ารพจิารณาของหน่วยงานรฐั
ส่วนกลาง โดยเฉพาะจากกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมั �นคงของมนุษย์ และสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนเป็นหลกั นั *น ทําใหส้ภาองค์กรชุมชนขาดความเป็นอสิระในการบรหิารจดัการตนเอง 
และการขบัเคลื�อนงานพฒันาอย่างเต็มที� รวมทั *งมีแนวโน้มที�จะถูกใช้เป็นเครื�องมือในการสร้าง
ผลงาน และความชอบธรรมให้กับหน่วยงานของรัฐ มากกว่าการแก้ไขปญัหา และตอบสนอง            
ความต้องการที�แท้จริงของประชาชนในชุมชนท้องถิ�นต่างๆ ด้วย ดังที� เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
(2553: 7) ไดเ้คยใหท้ศันะว่า 
 

เนื*อหาสาระของกฎหมายฉบบันี*  [พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551] 
ยงัมขีอ้จาํกดัอยู ่คอื ยงัเป็นการใชอ้าํนาจ ใชท้รพัยากรของส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค
มาสนับสนุนให้เกดิประชาสงัคมในท้องถิ�นอยู่ดี เกรงว่าจะกลายเป็นการสร้าง
ชมุชนแห่งชาตไิป มากกว่าการสรา้งชมุชนโดยชุมชนเอง 

 
ทั *งนี* เนื�องจากงบประมาณ ซึ�งเป็นทรพัยากรทางการบรหิารที�สาํคญัยิ�ง

ประการหนึ�งของสภาองค์กรชุมชน ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในการกาํกบั ควบคุม และการใชดุ้ลพนิิจ
ตดัสนิใจของหน่วยงานรฐัส่วนกลางทั *งสิ*น ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพการณ์ของความสมัพนัธ์
เชิงอํานาจที�ไม่เท่าเทียมระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ที�ไม่สอดคล้องกับบริบทของ          
การบรหิารกจิการสาธารณะภายใตแ้นวคดิการบรหิารปกครอง (Governance) ที�เน้นการบรหิาร
กจิการสาธารณะภายใตห้ลกัการประชาธิปไตย และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื ระหว่าง
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม (ภาคประชาชน) ในฐานะที�เป็นหุ้นส่วนการพฒันาที�
เท่าเทยีม (Development Partnership) ที�มผีลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เป็นหมายร่วม   
อยา่งแทจ้รงิ 

4)  ปญัหาเรื�องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนตําบล กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตักิาํหนดให้
บุคคลที�จะเป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชนตําบลตอ้งไมเ่คยเป็น หรอืเคยเป็นผูด้าํรงดําแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น                  
ผู้มตีําแหน่งในพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหน้าที�ของพรรคการเมอืงในระยะเวลาหนึ�งปี ก่อนวนั
คดัเลอืก  (มาตรา 7 (2)) และตอ้งไมเ่คยสมคัรรบัเลอืกตั *งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิ
วุฒสิภา สมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรอื
เขา้รบัการสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภาในระยะเวลาหนึ�งปีกอ่นวนัคดัเลอืก (มาตรา 7 (3)) นั *น 



114 

แมว้่าจะเป็นการช่วยป้องกนั หรอืลด การครอบงาํจากฝา่ยการเมอืงต่อสภาองคก์รชุมชนกต็าม 
แต่ในอีกทางหนึ�งก็เท่ากับเป็นการตดั หรือกดีกันทรัพยาการบุคคล ที�มีศกัยภาพในชุมชน
ทอ้งถิ�นต่างๆ ออกไปด้วย ซึ�งสภาพการณ์ดงักล่าวนี*มสี่วนทําให้สภาองคก์รชุมชนระดบัต่างๆ
ประสบปญัหาการขาดแคลนแกนนําและสมาชกิที�มศีกัยภาพในการขบัเคลื�อนงานพฒันาดว้ย 

ปญัหาของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในเชงิของ
การออกแบบนโยบายส่วนใหญ่ 3 ประเดน็ ได้แก ่ประเดน็ 1), 2) และ 3) มสีาเหตุหลกัมาจาก 
การประนีประนอม (Compromise) ระหว่างกลุม่ต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการบญัญตักิฎหมายฉบบันี* 
กล่าวคอื เป็นการประนีประนอมระหว่างฝ่ายสนับสนุนกฎหมายสภาองคก์รชุมชนที�ประกอบไปดว้ย 
สมชัชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย (สอท.) สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และกระทรวงการ
พฒันาสงัคม และความมั �นคงของมนุษย ์กบัฝา่ยต่อตา้นกฎหมาย  สภาองคก์รชุมชน ที�ประกอบ
ไปด้วย กระทรวงมหาดไทย สมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น 3 สมาคม ซึ�งไดแ้ก่ สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย โดย          
ในขั *นตอนของการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) หรือการบัญญัติกฎหมาย             
ฝ่ายสนับสนุนกฏหมายสภาองค์กรชุมชน ได้ดําเนินการปรับเปลี�ยนเนื*อหาสาระของร่าง
กฎหมายสภาองคก์รชมุชนในลกัษณะที�เป็นการ “ลดทอนอาํนาจ และบทบาทของตวัสภาองคก์ร
ชมุชน” และ “ลดสภาพบงัคบัทางกฎหมายแกห่น่วยงานของรฐั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น” 
ตลอดจน “หลกีเลี�ยงความขดัแยง้กบัทางกระทรวงมหาดไทย” อยู่หลายครั *งมาก เพื�อพยายาม
ลดกระแสต่อต้านการออกกฎหมายจากฝ่ายต่อตา้น และทําใหร้่างพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชุมชนผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภานิติบัญญตัิแห่งชาตใิห้บังคบัใช้กฎหมาย ส่งผลทําให้
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 มปีญัหาในเชงิของเนื*อหาสาระ หรอืการออกแบบ
นโยบายเป็นอย่างมาก หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�งคอื ปญัหาในเชงิของการออกแบบนโยบายของ
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 2551 ส่วนใหญ่ มสีาเหตุหลกัมาจากการเมอืงในการ
กาํหนดนโยบาย (Politics of Policy Formulation) ของพระราชบญัญตัฯิที�เป็นเรื�องของการต่อสู ้
และประนีประนอมระหว่างกลุ่มสนับสนุน กบักลุ่มต่อตา้นกฎหมายสภาองคก์รชมุชนนั �นเอง 

4.1.1.2  การแปลงนโยบาย 
เป็นการประเมนิว่าหน่วยงานในระดบันโยบาย ซึ�งได้แก่ 1) สถาบันพัฒนา

องคก์รชมุชน ที�เป็นหน่วยงานหลกัที�มอีาํนาจหน้าที�ในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหม้กีารจดัตั *ง
และพฒันากจิการของสภาองค์กรชุมชนตําบล 2) ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชน
ตําบล ซึ�งเป็นเวทกีลางในการเชื�อมโยงการทํางานระหว่างสภาองคก์รชุมชนตําบลทั �วประเทศ 
และ 3) กระทรวงมหาดไทยที�เป็นหน่วยงานที�มหีน้าที�ในการประสานใหม้กีารรบัรองการจดแจง้
การจดัตั *งองคก์รชมุชน และสภาองคก์รชมุชน (โดยกรมการปกครอง) และกาํหนดหลกัเกณฑใ์น
การที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจะให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชนเป็นเงิน
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อุดหนุนทั �วไป (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น) ได้ดําเนินการแปลงพระราชบัญญัต ิ        
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 สู่การปฏบิตัิ อย่างไร และปจัจยัที�มผีลต่อการดําเนินการแปลง
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551  ซึ�งได้แก่ 1) ความชดัเจนของนโยบาย 2) ความ
สอดคลอ้งกนัระหว่างเป้าหมายของนโยบาย  3) ความเขา้ใจในนโยบายของหน่วยงานในระดบั
นโยบาย และ4) ความร่วมมอื และความจรงิใจของหน่วยงานในระดบันโยบาย มลีกัษณะเป็น
อยา่งไร ดงัพจิารณาผลการประเมนิได ้ดงันี* 

1)  ความชดัเจนของนโยบาย 
พบว่า พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นนโยบาย

สาธารณะที�มเีป้าหมายที�มีความเป็นนามธรรมสูง แต่มีวิธีการดําเนินงานที�ค่อนขา้งชดัเจน 
กล่าวคอื พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นนโยบายสาธาณะที�มุง่เน้นการบรรลุ
เป้าหมายในระยะยาว (Long-Term Outcomes) ทําให้ลักษณะของเป้าหมายมคีวามเป็น
นามธรรมสงู (Subjective) ดงัพจิารณาไดจ้ากหมายเหตุทา้ยพระราชบญัญตัทิี�ไดร้ะบุเหตุผลของ
การประกาศใชห้รอืเจตนารมณ์ของกฎหมายไวว้่า 
 

ด้วยชุมชนเป็นสังคมฐานรากที�มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมินิเวศ การพัฒนาประเทศที�ผ่านมา
ก่อให้เกดิการเปลี�ยนแปลงทั *งทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอประสบปญัหาความยากจนเกิดปญัหาสังคมมากขึ*น 
ทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้มของชุมชนถกูทาํลายจนเสื�อมโทรม เพื�อใหชุ้มชนมคีวาม
เขม้แขง็สามารถจดัการตนเองไดอ้ย่างยั �งยนื รวมทั *งมบีทบาทสาํคญัในการพฒันา
ประเทศ การสรา้งระบอบประชาธปิไตยและระบบธรรมาภบิาลซึ�งรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัริบัรองสทิธชิมุชนและประชาชนใหม้บีทบาทสาํคญัใน
การพฒันาทอ้งถิ�นตามความหลากหลายของวถิชีวีติ วฒันธรรมและภูมปิญัญาของ
ทอ้งถิ�น จงึเหน็สมควรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหช้มุชนและประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วน
ร่ วมในการพัฒนาประเทศได้อย่ างมีประสิทธิภาพ จึงจํา เป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันีิ* (พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน, 2551) 
 

จากถ้อยคําในท้ายพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551             
ในขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นเหน็ถงึความมุง่หมายในผลลพัธร์ะยะยาวของนโยบายนี*ไดเ้ป็นอย่างด ีทั *งนี* 
เนื�องจากพระราชบญัญตัฉิบบันี* ไดร้ะบุถงึสถานภาพของชมุชนในชว่งกอ่นที�จะมพีระราชบญัญตัิ
ฉบบันี*ไว้อย่างชดัเจนว่า เป็นชุมชนที�อยูใ่นสภาวะออ่นแอประสบปญัหาความยากจน ปญัหาสงัคม 
และปญัหาทรัพยากรและสิ�งแวดล้อมชุมชนถูกทําลาย ในขณะที�ระบุสถานภาพของชุมชนที�          
พงึปรารถนาใหเ้กดิขึ*นในอนาคตว่า เป็นชุมชนที�เขม้แขง็สามารถจดัการตนเองได้อย่างยั �งยนื 
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และมีบทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศ สร้างระบบประชาธิปไตยและระบบธรรมภิบาล          
ซึ�งแสดงให้เห็นถึงช่องว่าง (Gap) ที�ห่างไกลระหว่างสิ�งที�เป็นอยู่จริงกบัสิ�งที�พึงปรารถนาให้
เกดิขึ*นเป็นอยา่งมาก และดว้ยการกําหนดเป้าหมายในลกัษณะที�มุ่งเน้นผลในระยะยาวนี�เอง ที�
ทาํใหเ้ป้าหมายของนโยบายนี*เตม็ไปดว้ยถอ้ยคาํเชงิแนวคดิ (Concept) ที�มคีวามเป็นนามธรรม
สูงและสามารถตีความได้อย่างกว้างขวาง และหลากหลาย เช่นคําว่า “ชุมชนเข้มแข็ง”                 
“การจดัการตนเอง” “ความยั �งยนื” “บทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศ” “สรา้งระบบประชาธปิไตย” 
“สรา้งระบบธรรมภบิาล” ฯลฯ เป็นตน้ ซึ�งส่งผลทาํใหก้ารตคีวามเป้าหมายของพระราชบญัญตัสิภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เพื�อกําหนดเป้าหมายของแผน แผนงาน และโครงการที�กําหนดขึ*นเพื�อ
รองรบัการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ ของภาคส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั *งในระดบันโยบาย และ
ระดบัปฏบิตักิาร คอ่นขา้งมคีวามแตกต่างหลากหลายเป็นอยา่งมาก  

ซึ�งตรงกนัขา้มกบั วธิกีารดาํเนินงานที�พระราชบญัญตัฉิบบันี*ไดบ้ญัญตัิ
กาํหนดวธิกีารดาํเนินงานตามนโยบายไวอ้ยา่งคอ่นขา้งละเอยีด และชดัเจน โดยมกีารบญัญตัทิั *ง
ในเรื�องของขั *นตอนการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนตําบล ขั *นตอนการยุบเลกิสภาองค์ชุมชนตาํบล 
โครงสร้างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนตําบล การประชุม และบทบาทภารกิจของ        
สภาองคก์รชุมชนตําบล ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบลและที�ประชุมใน
ระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล บทบาทในการส่งเสรมิกิจการสภาองค์กรชุมชนของ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกฎหมายระดบัอนุบญัญตั ิ(กฎหมายลูก) ที�ตอ้งออกตามพระราชบญัญตัฯิ 
แม้ว่าวิธีการดําเนินงานของพระราชบัญญัติฯ ดงักล่าว จะมีปญัหาในเชิงของการออกแบบ
นโยบายกต็าม  

2)  ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งเป้าหมายของนโยบาย 
พบว่า เป้าหมายต่างๆ ของพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 

2551 มคีวามสอดคลอ้ง และมลีกัษณะที�หนุนเสรมิซึ�งกนัและกนัเป็นอย่างด ีดงัที�กล่าวไวแ้ลว้       
ในประเดน็เรื�องความชดัเจนของนโยบายว่า พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็น
นโยบายสาธารณะที�มเีป้าหมายที�มคีวามเป็นนามธรรมสงู และอาจสามารถตคีวามเป้าหมายของ
นโยบายนี*ไดอ้ย่างกวา้งขวาง และหลากหลาย อยา่งไรกต็ามเพื�อใหก้ารวเิคราะหใ์นประเดน็นี*มี
ความชัดเจนมากที�สุด ผู้วิจัยจึงได้อาศัยผลการศึกษาวิจัยในเรื�อง “ เจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตั ิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551” ซึ�งเป็นเนื*อหาส่วนหนึ�งของรายงานการศกึษา
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ของ ประสาน บุญโสภาคย,์ ศรรีาชา เจรญิพาณิชย ์
และพวงผกา บุญโสภาคย์ (2552: 12-20) ที�ได้ดําเนินการศกึษาในเรื�องนี* โดยใชว้ธิกีารศกึษา
วเิคราะหค์าํอภปิรายของสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตใินการประชุมพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.... และหมายเหตุท้ายพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551         
โดยสามารถสรุปสาระสําคญัของเจตนารมณ์ หรือเป้าหมายของพระราชบญัญตัิสภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ไดด้งันี* 1) เพื�อรบัรูแ้ละรองรบัสถานภาพและบทบาทขององคก์รประชาชนใน
ท้องถิ�นต่างๆที�รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน โดยองค์กรชุมชนและ          
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สภาองคก์รชุมชนเหล่านี*ไม่เป็นองค์กรของทางราชการ และไม่มอีํานาจหน้าที�ในการปกครอง
หรือการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรใดไม่ว่าในระดับท้องถิ�น ระดับภูมิภาค หรือ
ระดบัชาต ิมแีต่ภารกจิในการจดัการกบัวถิขีองตนเองและชุมชนของตนเอง และสะทอ้นความ
คดิเหน็ของภาคประชาชนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น หน่วยงานราชการ และรฐับาลไดท้ราบ
เท่านั *น 2) เพื�อใหก้ารรบัรองและคุ้มครองสทิธขิองชุมชนตามที�บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 สามารถดําเนินการไดอ้ย่าง
เป็นรปูธรรมหรอืกค็อื เกดิขึ*นจรงิและใชบ้งัคบัได ้3) เพื�อพฒันาระบอบประชาธปิไตย และระบบ
ธรรมาภบิาล ในระดบัฐานราก โดยเปิดช่องทางใหป้ระชาชนและองคก์รชุมชนในหมู่บา้น ตาํบล 
และชมุชน (ชุมชนกรณีพื*นที�เขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร–เพิ�มเตมิโดยผูว้จิยั) ทั �วประเทศ
ไดเ้ขา้มสี่วนร่วมในกระบวนการประชาธปิไตยอกีช่องทางหนึ�ง ซึ�งเป็นช่องทางให้ประชาชนได้
ทํางานแบบประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลา ประชาชนไดเ้รยีนรู้ประชาธปิไตยโดยปฏิบตัิจรงิใน
กระบวนการประชาธปิไตยแบบมสี่วนร่วม ไม่จํากดัแค่เพยีงการมสี่วนร่วมในรูปแบบของการ
เลอืกตั *งในกระบวนการประชาธปิไตยแบบตวัแทนเทา่นั *น 4) เพื�อใหพ้ื*นที�ทางสงัคมแก่ประชาชน
ในหมูบ่า้น  ตาํบล และชมุชนต่างๆ (ชมุชน-เพิ�มเตมิโดยผูว้จิยั) ในการร่วมกนัคดิร่วมกนัทาํเพื�อ
แกไ้ขปญัหาและพฒันาชุมชนของตนเองและประเทศชาต ิ 5. เพื�อส่งเสรมิใหช้มุชนเขม้แขง็และ
พึ�งตนเองไดอ้ยา่งยั �งยนื 

จากสาระสําคญัของเจตนารมณ์ หรือเป้าหมายของพระราชบัญญัต ิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ดังที�ได้นําเสนอในข้างต้น เมื�อนําเอามาวิเคราะห์ก็ พบว่า 
เป้าหมายทั *ง 5 ประการของพระราชบญัญตัฯิ ต่างมคีวามสอดคล้อง และมลีกัษณะที�หนุนเสรมิ
ซึ�งกนัและกนัเป็นอย่างด ีทั *งนี* เนื�องจาก แนวคดิ หรอืหลกัการในเรื�องชุมชนเขม้แขง็ สิทธชิุมชน 
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  ที�ถูกนําเอามากําหนดเป็นเป้าหมายของ
พระราชบญัญตัฯิ ฉบบันี* ลว้นมคีวามเกี�ยวขอ้ง และต่างเกื*อกลูซึ�งกนัและกนั เพราะแนวคดิ หรอื
หลักการดังกล่าว ต่างมีรากฐานทางความคิดที�มุ่งเน้นไปที�การเสริมสร้างพลงัอํานาจให้กบั
ประชาชน (Empowerment) เพื�อใหป้ระชาชนมบีทบาทสาํคญัในการปกครอง และการพฒันา
ประเทศเหมอืนกนั  

โดยอาจพจิารณาตวัอยา่งของความสอดคลอ้ง และลกัษณะที�หนุนเสรมิ
ซึ�งกนัและกนัของเป้าหมายต่างๆ ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ได ้ดงันี* 
เช่น เป้าหมายข้อที� 1 เพื�อรบัรู้ และรองรับสถานภาพและบทบาทขององค์กรประชาชน         
ในท้องถิ�นต่างๆที�รวมตัวกนัเป็นองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน จะมีส่วนช่วยทําให้
ประชาชนที�รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชนที�ได้ร ับการรับรองจาก
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 มคีวามรู้สกึมั �นใจในการทํางานมากขึ*น เพราะมี
กฎหมายรบัรองสถานะและบทบาทอยา่งชดัเจน ซึ�งเมื�อประกอบเขา้กบั เป้าหมายขอ้ที� 2 เพื�อให้
การรบัรอง และคุม้ครองสทิธิของชุมชนตามที�บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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พทุธศกัราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 สามารถดําเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม หรอืกค็อื
เกดิขึ*นจรงิและใชบ้งัคบัได ้กจ็ะยิ�งทาํใหป้ระชาชนที�รวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชน และสภาองคก์ร
ชมุชนยิ�งมคีวามมั �นใจในการทาํงานมากขึ*นไปอกี เพราะพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
2551 เป็นกฎหมายที�รองรบับทบัญญตัมิาตรา 66 และมาตรา 67 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 (เป็นกฎหมายลูกของรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั) ซึ�งรบัรองสทิธิ
ของบุคคลที�รวมตวักนัเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ�น และชุมชนท้องถิ�นดั *งเดิม ในอนัที�จะอนุรกัษ์
จารตีประเพณีหรอืภูมปิญัญาทอ้งถิ�น ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ�นและของชาต ิมสี่วนร่วม 
ในการจดัการ การบํารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม และ
ความหลากทางชวีภาพอย่างสมดุลและยั �งยนื ซึ�งทาํใหอ้งคช์ุมชนและสภาองคก์รชมุชนที�ไดร้บั
การรบัรองตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ย่อมไดร้บัการรบัรองในเรื�องสทิธิ
ชุมชนตามรฐัธรรมนูญดว้ยโดยปรยิาย หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�ง กค็อื ทําใหป้ระชาชนที�รวมตวักนั
เป็นองคก์รชมุชน และสภาองคก์รชมุชนไดร้บัการรบัรองสถานภาพ และบทบาทจากรฐัธรรมนูญ 
ซึ�งเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศดว้ยนั �นเอง และเมื�อประกอบเขา้กบั เป้าหมายขอ้ที� 4 เพื�อให้
พื*นที�ทางสงัคมแกป่ระชาชนในหมูบ่า้น  ตาํบล และชมุชนต่างๆ ในการร่วมกนัคดิร่วมกนัทาํเพื�อ
แก้ไขปญัหาและพฒันาชุมชนของตนเองและประเทศชาติ ก็จะมีส่วนช่วยทําให้ประชาชนที�
รวมตวักนัเป็นองค์กรชุมชน และสภาองคก์รชุมชน และประชาชนทั �วๆ ไปในชุมชนต่างๆ ได้มี
โอกาสมาแลกเปลี�ยนเรยีนรู้ และมสี่วนร่วมในการร่วมคดิร่วมทํา เพื�อแกไ้ขปญัหาและพฒันา
ชุมชนและประเทศชาตขิองตนมากยิ�งขึ*น และนําไปสู่ การบรรลุเป้าหมายในขอ้ที� 3 เพื�อพฒันา
ระบอบประชาธปิไตย และระบบธรรมาภบิาลในระดบัฐานราก และขอ้ที� 5 เพื�อส่งเสรมิใหช้มุชน
เขม้แขง็และพึ�งตนเองไดอ้ย่างยั �งยนื ดงัที� นายโสภณ สุภาพงษ์ หนึ�งในสมาชกิสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติ ได้อธิปรายถึงร่างพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ... ระหว่างการประชุม
พจิารณาร่างพระราชบญัญตัฯิ ว่า 

 
กฎหมายฉบบันี*จะสรา้งสงัคมที�เขม้แขง็ และประชาธปิไตยที�เขม้แขง็ และยั �งยนื
ให้กับสังคมไทยได้ครับ แต่ประชาธิปไตยหรือสังคมที�เข้มแข็งนี*จะเกิดขึ*น          
กต่็อเมื�อมกีารเรยีนรู ้และการพึ�งตนเองได ้การเรยีนรูเ้หล่านี*เป็นพื*นฐานสาํคญั
มากสาํหรบัประชาธปิไตยทางตรง ซึ�งเราจะตอ้งเสรมิไป...ถา้เราเปิดโอกาสใหม้ี
การเรยีนรูเ้ราจะขา้มไปสูเ่ศรษฐกจิพอเพยีงที�มสีงัคมเขม้แขง็ มปีระชาธปิไตยที�
ยั �งยืนด้วยการเรียนรู้ (ประสาน บุญโสภาคย์, ศรีราชา เจริญพาณิช และ              
พวงผกา บุญโสภาคย,์ 2552: 20)  
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สะท้อนให้เห็นได้อย่างชดัเจนว่าเป้าหมายต่างๆของพระราชบัญญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 มคีวามสอดคล้องและมลีกัษณะที�หนุนเสรมิซึ�งกนัและกนัเป็น
อยา่งด ี

3)  ความเข้าใจในเป้าหมายของนโยบายของหน่วยงานในระดับ
นโยบาย 

(1) ผู้บริหารของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเข้าใจ        
ในเป้าหมายของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นอย่างด ีและเหน็ว่าวิธีการ
ดําเนินงานของพระราชบญัญตัฯิ มคีวามเหมาะสมแล้ว พบว่า ผูบ้รหิารระดบัสูงของสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน ซึ�งเป็นหน่วยงานหลกัที�มอีํานาจหน้าที�ในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหม้ี
การจัดตั *งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตําบล มีความเข้าใจในเป้าหมายของ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นอย่างดี เนื�องจากผู้บริหารของสถาบันฯ          
ส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมกบัขบวนองค์กรชุมชนทั �วประเทศในการผลกัดนักฎหมายฉบบันี*
ตั *งแต่แรก ทําให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ แนวคดิ และเนื*อหาสาระของกฎหมายสภา
องค์กรชุมชนมาตั *งแต่ต้น ประกอบกบัการที�สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนได้ถูกกําหนดให้เป็น
หน่วยงานหลกัในการสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชน ตั *งแต่ร่างกฎหมายฉบบัแรกๆ ทาํใหท้าง
ผูบ้รหิารของสถาบนัฯไดใ้หค้วามสนใจและความสาํคญัในการตดิตามการผลกัดนั ร่างกฎหมาย
สภาองคก์รชุมชนอย่างใกล้ชดิอยู่ตลอดเวลา (เนื�องจากเป็นร่างกฎหมายที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบั
บทบาทหน้าที�ของสถาบันฯโดยตรง) ดังนั *น จึงอาจกล่าวได้ว่า สถาบันองค์กรชุมชนเป็น
หน่วยงานของรฐัที�มคีวามเขา้ใจในเจตนารมณ์ และเนื*อหาสาระของพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชมุชน พ.ศ. 2551 มากที�สดุ ในบรรดาหน่วยงานของรฐัดว้ยกนั  

สําหรบัในส่วนของวิธกีารดําเนินงานพระราชบัญญตัิสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ทางผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (รวมถึงผู้บริหาร
ระดบักลาง และเจา้หน้าที�ปฏบิตักิาร) ต่างเห็นตรงกนัว่า โดยภาพรวมกฎหมายฉบบันี*มคีวาม
เหมาะสมอยู่แล้ว และยงัไม่ควรดําเนินการแกไ้ขกฎหมายในประเด็นใดๆ (โดยเฉพาะประเด็น
การแกไ้ขพระราชบญัญตัใินเรื�องการใหส้ภาองคก์รชมุชนมคีวามเป็นอสิระ มสีาํนักงานเป็นของ
ตนเอง และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลได้โดยตรง และ             
การเปลี�ยนแปลงลกัษณะกฎหมายจาก “กฎหมายเชงิส่งเสรมิ” เป็น “กฎหมายเชิงบังคบั”) 
เนื�องจากลกัษณะ และเนื*อหาสาระของพระราชบญัญตัฯิ มคีวามเหมาะสมอยู่แลว้ หากแกไ้ขอาจ
ก่อใหเ้กดิผลเสยีมากกว่าผลด ีดงัตวัอย่างความคดิเห็นของผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชนท่านหนึ�งที�สะทอ้นในเรื�องนี*ว่า  
 

กฎหมาย (พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551) ไมไ่ดม้ปีญัหาอะไร  แต่
ขึ*นอยู่กบัคนเอาไปใช ้คอื ตอนนี*แนวเขยีนกฎหมายจะเป็น 2 สายบางทเีขยีน
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ใหม้อีํานาจชดัเจน บงัคบัว่าต้องมอีาํนาจ ตอ้งมงีบ ต้องไดก้ารจดัสรร แต่ว่า
กฎหมายหลายฉบับที�เ ป็นแบบนี*  เช่น พ.ร .บ. กองทุนฟื* นฟู เกษตรกร            
อนันี*กเ็ขยีนไว้ดีมาก แต่ว่าพอไปในทา้ยที�สุดก็ไปไม่ได้เพราะว่ามนัไปติดกบั
กฎหมาย ต้องมานั �งตคีวาม และก็คิดว่าเป็นกฎหมายเชงิบงัคบั ดฉิันรู้สกึว่า
โทนของกฎหมายที�เป็นเชงิสง่เสรมิ มนักเ็ป็นเรื�องที�ดอียูแ่ลว้ เพราะถา้ไปบงัคบั 
ทุกคนกข็ี�กนัไปมา ทุกคนกค็ดิว่าตนเองกม็กีฎหมายในมอื กฎหมายถ้าเราไป        
ดูกฎหมายที�ลงไปในพื*นที� มนักไ็ม่รู้ว่าม ีพ.ร.บ. กี�ฉบบั และทุกคนกจ็ะไปถือ
ของตวัเอง และกไ็ม่ยอมกนั ... อย่างเรื�องที�จะเป็นอสิระจาก พอช. กแ็ล้วแต่   
แต่ว่าเขา (แกนนําองค์กรชุมชนที�ต้องการแกไ้ขพระราชบัญญตัิสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551–ผู้วิจัย) ก็ต้องไปดูว่า ถ้าในซีกชุมชนเองยงัมีกฎหมาย             
หลายตัวที�เขา้ไปเกี�ยวข้อง คอื กฎหมายอันหนึ�งมนัก็ยิ�งแยกคน อย่างงาน
ส่วนมาก กระทรวงการพฒันาสงัคม และความมั �นคงของมนุษย ์เช่น พ.ร.บ. 
สภาเดก็และเยาวชน ถา้ไมโ่ยงกนัในเชงิพื*นที�มนักย็ิ�งแยกคน และในกฎหมายที�
มนัเป็นกฎหมายเชงิพื*นที� ที�จรงิมนักไ็ม่ควรมหีลายฉบบัมากเกนิไป และยิ�งไป
ยุ่งกับกฎหมายมากๆ ดูตอนหลังคนคงไม่กล้าทําอะไร กลัวผิดกฎหมาย              
มนัแขง็ตวั คอื ยิ�งคนไม่มีความไว้วางใจกนัมากเท่าไหร่ มนักย็ิ�งมกีฎหมายเขม้
ขึ*นๆ และปรากฏว่าเขม้ขึ*นมนักส็ะดุดเพราะกฎหมายทั *งหลายแหละ 

 
การเสนอเรื�องของการเป็นองค์กรอิสระตรงนี*  ถ้าเขาจะทําเรื�องนั *น เขาก็ต้อง           
ออกแรงกันจริงจัง เพราะการผลักกฎหมายแต่ละฉบับนี�มันไม่ใช่ง่ายแบบที�           
เราคยุกนัแต่ในเวท ีแลว้ออกไดห้รอก หรอืว่าบางทกีารเสนอแกอ้าจจะขาดทุนกไ็ด ้
อาจจะมคีนมาล้วงลูกว่า กฎหมายนี� (พระราชบญัญัตสิภาองค์กรชุมชน, 2551)
ออกสมยัสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ องค์ประชุมในตอนนั *นไม่ครบเลยถือโอกาส
ยกเลิกซะเลย อะไรอย่างนี* ยิ�งเป็นความเสี�ยง (รายชื�อผู้ให้สมัภาษณ์เชิงลึก, 
ภาคผนวก ข) 

(2)  แกนนําที�มีบทบาทสําคัญในที�ประชุมชาติของสภาองค์กร
ชุมชนตําบล มีความเข้าใจในเป้าหมายของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551           
เป็นอย่างดี  แต่เห็นว่าวิธีการดําเนินงานของพระราชบัญญตัิฯ อาจจะยงัไม่สามารถนําไปสู ่           
การบรรลุเป้าหมายของพระราชบญัญตัไิด ้พบว่า แกนนําที�มบีทบาทสาํคญัในที�ประชุมชาตขิอง
สภาองคก์รชุมชนตาํบล เช่น ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการในคณะกรรมการ
ดําเนินการประชุมของที�พระชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล (เป็นกลไกหลักใน             
การดําเนินงานที�จ ัดตั *งขึ*นโดยที�ประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล) ส่วนใหญ่             
มีความเข้าใจในเป้าหมายของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นอย่างด ี
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เนื�องจากแกนนําสภาองค์กรชุมชนกลุ่มนี*ส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการผลกัดนักฏหมายฉบับนี*         
มาโดยตลอด ตั *งแต่การเสนอความตอ้งการ และแนวคดิเกี�ยวกบัสภาองคก์รชมุชน การจดัทาํร่าง
กฎหมาย การปรับปรุงร่างกฎหมาย การเจรจาต่อรอง การรณรงค์ และการชุมนุมกดดัน          
จนประสบความสาํเรจ็สามารถประกาศใชเ้ป็นกฎหมายได ้ทาํใหแ้กนนําสภาองคก์รชุมชนกลุ่มนี*
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเจตนารมณ์ หลกัการ แนวคดิ เนื*อหาสาระ และววิฒันาการของกฏหมาย
สภาองคก์รชมุชนในแต่ละชว่งเวลาอยา่งชดัเจน 

อยา่งไรกต็าม แกนนําสภาองคก์รชุมชนกลุ่มนี*กม็คีวามเหน็ว่า วธีกีาร
ดําเนินงานของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีข้อจํากดัหลายประการที�อาจ         
ไม่สามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของพระราชบญัญตัฯิ ที�ตอ้งการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน และส่งเสรมิประชาธปิไตยในระดบัฐานรากได ้ทั *งนี*เนื�องจากพระราชบญัญตัทิี�ประกาศใชอ้ยู่
ในปจัจุบนั ไดถ้กูปรบัเปลี�ยนเนื*อหาสาระในส่วนที�เป็นวธิกีารดําเนินการจากการร่างพระราชบญัญตัิ
ฉบบัแรกๆเป็นอย่างมาก เช่น การตดัประเด็นเรื�องอํานาจในการตดิตามตรวจสอบการทํางานของ
หน่วยงานภาครฐัทุกระดบั การลดสถานะของสภาองคก์รชุมชนในระดบัจงัหวดั และระดบัชาต ิจาก 
“องค์การ” เป็น “ที�ประชุม” การลดทอนโอกาสในการเขา้ถงึงบประมาณ  ฯลฯ (ปรบัเนื*อหาของ
กฎหมายเพื�อลดแรงตา้นจากกระทรวงมหาดไทย เพื�อใหร้่างพระราชบญัญตัผิา่นการพจิารณาลงมติ
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย) ทําให้กรอบวิธกีารดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551  ยังไม่เอื*ออํานวยให้สามารถขับเคลื�อนงานสภาองค์กรชุมชนได้อย่างมีพลัง และ          
อาจนําไปสูก่ารไมบ่รรลุเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัฯิได ้

ส่งผลให้แกนนําที�มีบทบาทสําคัญในที�ประชุมในระดับชาติของ 
สภาองคก์รชุมชนตาํบลส่วนใหญ่ พยายามเรยีกรอ้ง และผลกัดนัใหม้กีารแกไ้ขพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ในประเดน็ต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะประเดน็เรื�องการแกไ้ข
กฎหมายเพื�อให้สภาองคก์รชมุชนมคีวามเป็นอสิระ มสีํานักงานเป็นของตนเอง มอีาํนาจหน้าที�
ในการส่งเสริม กิจการสภาองค์กรชุมชนแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสามารถรับ
งบประมาณสนบัสนุนจากทางรฐับาลไดโ้ดยตรง จะเป็นประเดน็ที�มกีารเรยีกรอ้งกนัมากที�สดุ 

(3)  ผูบ้รหิารของกระทรวงมหาดไทยมคีวามเขา้ใจในเป้าหมายของ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 แต่ยังไม่เห็นด้วยกับวิธีการดําเนินงานของ
พระราชบัญญัติฯ มากนัก พบว่า โดยภาพรวมแล้วผู้บริหารของส่วนราชการต่างๆ ใน
กระทรวงมหาดไทยที�มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 
2551 เช่น กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น มีเข้าใจในเป้าหมายของ
พระราชบญัญตัฯิ ว่าตอ้งการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน และส่งเสรมิประชาธปิไตยในระดบั
ฐานราก แต่ยังไม่เห็นด้วยมากนักกับวิธีการดําเนินงานของพระราชบัญญัติฯ ที�กําหนดให้ม ี          
การจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนที�มสีถานะทางกฎหมายขึ*นมาดาํเนินบทบาทภารกจิในระดบัต่างๆ               
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โดยกระทรวงมหาดไทยไดแ้สดงจุดยนืคดัคา้นกฎหมายสภาองคก์ร
ชุมชนมาโดยตลอด ตั *งแต่ข ั *นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติจนถึงขั *นตอนการลงมติให้
ประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย โดยในช่วงที�ร่างพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชนมลีกัษณะที�มุง่เน้น
การกาํหนดใหส้ภาองคก์รชมุชนมบีทบาทในการเป็นสภาคูข่นาน ทั *งในระดบัตําบล จงัหวดั และ
ชาติ  และมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตดัสนิใจ ปฏิบัต ิและตดิตามตรวจสอบการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับนั *น ทางกระทรวงมหาดไทยคัดค้านว่าร่างพระราชบัญญัต ิ         
สภาองคก์รชุมชน อาจขดักบัรฐัธรรมนูญที�กําหนดใหป้จัเจกชนมสีทิธเิสรภีาพด้านต่างๆ มใิช่
สิทธิขององค์กรใดองค์กรหนึ�งโดยเฉพาะอาจขดัแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับที�กําลังร่างอยู่ใน
ขณะนั *น (รฐัธรรมนูญ 2550) รวมทั *งอาจก่อให้เกดิปญัหาความทบัซ้อนกบัอํานาจหน้าที�ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น และปญัหาความขดัแยง้ในพื*นที�ได ้

ต่อมาเมื�อไดม้กีารปรบัร่างพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน ให้มี
ลกัษณะเป็นกฎหมายส่งเสริมไม่เกี�ยวข้องกับงบประมาณ ไม่ไปกระทบกบักฎหมายอํานาจ
หน้าที�ที�มอียู่เดิม ตดัประเด็นเรื�องการติดตามตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดบั และปรับให้ สภาองค์กรชุมชนมสีถานะเป็นองค์การเฉพาะในระดบัตําบล ส่วนระดับ
จงัหวดั และชาตใิหม้ฐีานะเป็นเพยีงแคท่ี�ประชมุเท่านั *น (ร่างพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชนใน
ชว่งเวลานี*  มลีกัษณะที�ใกลเ้คยีงกบัพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551) ซึ�งในกรณีนี*
ทางกระทรวงมหาดไทยกค็ดัคา้นโดยใหเ้หตุผลว่า เนื�องจากรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดป้ระกาศ               
ใชแ้ล้ว และมบีทบญัญตัิว่าด้วยสทิธมินุษยชน พร้อมทั *งมบีทบญัญตัใิห้ทางรฐับาลดําเนินการ
ออกกฎหมายรองรบับทบญัญตัติ่างๆ ที�รฐัธรรมนูญกาํหนดไวใ้หภ้ายใน 1 ปี ดงันั *น จงึควรรอ 
ใหม้กีารออกกฎหมายต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัสทิธมินุษยชนตามรฐัธรรมนูญกอ่น แลว้คอ่ยพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชนเพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิปญัหากฎหมายซํ*าซอ้นกนั 

หลังจากนั *น  ก็ได้มีกา รปรึกษาหารือกันนอกรอบระหว่ า ง
นายกรัฐมนตรี ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย์ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปว่า หากฝ่ายปกครอง 
(กระทรวงมหาดไทย) ยงัไมส่บายใจที�จะใหอ้อกกฎหมายสภาองคก์รชมุชนเป็นพระราชบญัญตักิ็
ควรตราเป็นระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรแีทน และใหก้ระทรวงพฒันาสงัคมและความมั �นคงของ
มนุษยไ์ปยกร่าง ซึ�งเมื�อรา่งยกเสรจ็กไ็ดม้กีารประชุมพจิารณาร่างระเบยีบนายกรฐัมนตรว่ีาดว้ย 
“การสง่เสรมิเครอืขา่ยองคก์รชมุชน พ.ศ. ...”  ซึ�งกระทรวงมหาดไทยกย็งัยนืยนัในหลกัการเดมิ 
คอื  ควรรอให้กฎหมายลูกตามรฐัธรรมนูญว่าดว้ยสทิธชิุมชนดา้นต่างๆ ออกมาก่อนเพื�อไม่ให้
เกดิความซํ*าซ้อนกนัของกฎหมาย และเมื�อได้มกีารเสนอร่างพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. ... เขา้สู่การพจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ โดยมนีางมกุดา อนิต๊ะสาร ผูเ้สนอเป็น           
ผูอ้ภปิราย และมผีูอ้ภปิรายสนับสนุน 9 ท่าน กม็ผีูอ้ภปิรายคดัคา้นเพยีง 1 ท่านเท่านั *น ซึ�งกค็อื 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยฐานะสมาชกิสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 
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[องค์การมหาชน], 2550: 14) โดยได้อภิปรายแสดงความคดิเห็นต่อร่างพระราชบัญญัต ิ          
สภาองคก์รชมุชนว่า 
 

กา รที� เ ร าพยายามส่ ง เสริม ให้องค์กร เหล่ า นี* มีลักษณะเ ป็นราชกา ร                
ไม่น่าจะเหมาะสม แล้วก็จะเป็นการจํากดัพลงัของชุมชนเสยีเองดว้ยซํ*า และ
เมื�อใดที�มกีารรวมตวักนัเป็นเรื�องเป็นราว มกีฎหมายรองรบั ผมกม็ั �นใจว่าคนที�
แสวงหาผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ�ง อาทเิชน่ ทางการเมอืงกเ็ขา้แทรกอย่าง
แน่นอน หนีไมพ่น้ครบั การผลกัดนัความตอ้งการของตนเองหรอืกลุ่มบุคคลใน
หมู่บ้านชุมชนนั *น เราผลักดันความต้องการของตนเองหรือกลุ่มบุคคลใน
หมู่บ้านชุมชนนั *น เรามีระบบของเขาอยู่แล้วระบบใหญ่ที�สุด ก็คือ ระบบ
การเมืองในระดับชาติ อนัได้แก่ การที�ประชาชนเลือกผู้แทนเขามาในสภา 
พรรคใดมีเสียงข้างมากหรือรวมกนัได้เสียงขา้งมาก ก็จะเป็นรฐับาลบริหาร
ประเทศ นํานโยบายที�ตัวหาเสียงไว้มาสั �งการให้หน่วยงานราชการ และ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที�ของรัฐปฏิบัติต่อพี�น้องประชาชนตามที�ได้สญัญากับ
ประชาชนไว้ เพราะฉะนั *น การผลกัดนัของหมู่บ้านชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการของกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ มีระเบียบรองรับหรือไม่นะครบั ก็สามารถ
ผลกัดนัผา่นทางผูแ้ทนราษฎรเหล่านี*ได้อยูแ่ลว้ หรอืในระดบัเลก็ลงมาในระดบั
พื*นที�ก็คือ ระบบของการกระจายอํานาจการปกครองตัวเองที�เรียกองค์กร
ปกครองทอ้งถิ�น อยา่งนี*เป็นไปกนัทั �วโลก 

 
เพราะฉะนั *น อยากจะเรยีนว่า การที�เราจะสนับสนุนใหอ้งคก์รชุมชนเป็นราชการ 
หรือมคีวามเป็นราชการสูงขึ*นนี* น่าจะกอ่ใหเ้กดิปญัหามากกว่าจะเป็นการแกไ้ข
ปญัหา ปจัจุบนันี*เรามเีสอื 2 ตวัอยูใ่นพื*นที�อยู่แล้ว คอืทอ้งที�และทอ้งถิ�น ทอ้งที�        
ก็ได้แก่ กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน ท้องถิ�น ก็ได้แก่ สภาท้องถิ�น และผู้บริหารท้องถิ�น 
อบต. เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเหล่านี* ฉะนั *นเรากาํลงัจะสรา้งเสอือกี
ตวัหนึ�ง คอืเสอืตวัที� 3 และต่อไปถา้ไม่สาํเรจ็การแกไ้ขปญัหาของชาตบิา้นเมอืง
ไมส่าํเรจ็ กอ็าจจะมตีวัที� 4 ที� 5 ออกไปอกี  ซึ�งกระผมคดิว่าไม่น่าจะเป็นแนวทาง
ที�ถูกต้อง ไม่น่าจะเป็นแนวทางที�เป็นนานาอารยะประเทศเขาทํากนั เพราะว่า
เท่าที�ผมไปตรวจสอบดู องค์กรชุมชน หรือเอ็นจีโอ (NGO) อะไรอย่างนี*            
อย่างมากเขาก็จดทะเบียนเพื�อรบัการสนับสนุนจากภาครฐั แต่ว่าการที�จะเป็น             
ตัวเป็นตนอีกภาคหนึ�ง ผมก็คิดว่าน่าจะไม่สอดคล้องกับหลักของการบริหาร
บ้านเมือง รวมทั *งหลักรัฐธรรมนูญที�กระผมได้กล่าวต่อไปด้วย (สํานักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภา, 2550: 27/1-28/2) 
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สะท้อนให้เห็นได้อย่างชดัเจนว่า กระทรวงมหาดไทยมจีุดยนืไม่
เห็นด้วยกบักฎหมาย หรอืนโยบายสภาองค์กรชุมชนมาโดยตลอด ซึ�งแมว้่าหลงัจากที�มกีารได้
ประกาศใชพ้ระราชบัญญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ทางกระทรวงมหาดไทย         
ก็ไม่ได้แสดงท่าทีคดัค้านกฎหมายฉบับนี*อย่างชดัเจนอกี แต่ก็อาจพจิารณาถึงพฤตกิารณ์ที�        
สื�อแสดงถงึความไมเ่หน็ดว้ยกบัวธิกีารดําเนินงานของพระราชบญัญตัฯิ ของทางกระทรวงมหาดไทย
ได ้ดงัที�ผูว้จิยัจะไดนํ้าเสนอเนื*อหาในเรื�องนี*ในหวัขอ้ 4) ความร่วมมอืและความจรงิใจของหน่วยงาน
ในระดบันโยบายและ 5) ผลการแปลงนโยบายซึ�งเป็นเนื*อหาในสว่นต่อไป 

4)  ความรว่มมอื และความจรงิใจของหน่วยงานในระดบันโยบาย 
(1)  สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และที�ประชุมในระดบัชาตขิอง

สภาองค์กรชุมชนตําบล ต่างให้ความร่วมมือ และมีความจริงใจในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญตัสิภาองค์กร พ.ศ. 2551 แต่ขาดการประสานความร่วมมอืระหว่างกนัอย่างมี
เอกภาพพบว่า สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนในฐานะที�เป็นหน่วยงานหลักที�มีหน้าที�ในการ
ส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนตําบล  และที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล 
ในฐานะที�เป็นเวทกีลางของสภาองค์กรชุมชนทั �วประเทศที�มหีน้าที�ในการขบัเคลื�อนงานเชงิ
นโยบายกบัรฐับาลและหน่วยงานภาครฐัต่างๆ และสนับสนุนการดําเนินงานของสภาองค์กร
ชุมชนทุกระดบัต่างให้ความร่วมมอื และมีความจริงใจในการดําเนินการตามพระราชบญัญตั ิ       
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นอย่างด ีโดยทั *ง 2 หน่วยงานต่างพยายามออก กฎ กตกิา 
ระเบียบ ขอ้บังคบั กําหนดแผน แผนงาน โครงการ จดัตั *งกลไก/โครงสร้าง การทํางานต่างๆ 
ตลอดจนปฏิบัติการเพื�อสนับสนุนการจัดตั *ง และพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตาม
พระราชบญัญตัฯิ อยา่งต่อเนื�อง 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ของ 2 หน่วยงานสาํคญัดงักล่าว ยงัเป็นไปในลกัษณะแบบ “ต่างฝ่ายต่างทํา” 
มากกว่า “ร่วมคดิร่วมทําอย่างใกลช้ดิ” ส่งผลใหก้ารกาํหนดมาตรการเพื�อรองรบัการปฏบิตักิาร
ตามพระราชบัญญัติฯและการขบัเคลื�อนงานในระดับนโยบายระหว่างสถาบันพฒันาองค์กร
ชุมชน และที�ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน ตําบล ที�ผ่านมายังขาดความเป็น
เอกภาพ และการบรูณาการการทาํงานรว่มกนัที�มปีระสทิธภิาพเทา่ที�ควร 

ทั *งนี*  น่าจะเป็นผลมาจากการที�หน่วยงานทั *ง 2 ดังกล่าว ได้มี
ปญัหาในเรื�องความสมัพนัธ์ในการทาํงานร่วมกนัมาอย่างต่อเนื�อง โดยอาจมสีาเหตุหลกัมาจาก
การที�ผู้บริหารของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชนและแกนนําที�มบีทบาทสําคญัในที�ประชุมใน
ระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบลมมีุมมอง  หรือความคดิเห็นต่อวิธีการดําเนินงานของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ที�แตกต่างกนัอย่างชดัเจน กล่าวคอื ทางผูบ้รหิาร
ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (รวมถงึเจ้าหน้าที�ในระดบัต่างๆ ของสถาบันพฒันาองค์กร
ชุมชน) เห็นว่า ลกัษณะหรอืวธิกีารของพระราชบญัญตัทิี�เป็นกฎหมายเชงิส่งเสรมิ มุ่งเน้นการ          
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มสี่วนร่วมการรบัรองสถานภาพ และบทบาทขององคก์รชุมชน แต่ไม่มุ่งเน้นเรื�องอาํนาจ และ
การบงัคบั และกําหนดใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนเป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสรมิกจิการ
สภาองคก์รชุมชน เป็นสิ�งที�มคีวามถกูตอ้ง และเหมาะสมอยู่แล้ว และสามารถนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของพระราชบญัญตัิฯได้ แต่ต้องอาศยัเวลา ในขณะที�แกนนําที�มบีทบาทสําคญัในที�
ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตาํบลส่วนใหญ่ กลบัเหน็ว่า ลกัษณะ หรอืวธิกีารของ
พระราชบัญญัติมีข้อจํากดัหลายประการที�อาจไม่สามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
พระราชบญัญตัฯิได ้เนื�องจากพระราชบญัญตัทิี�ใชอ้ยู่ในปจัจุบนัได้ถูกปรบัเปลี�ยนเนื*อหาสาระ      
ในส่วนที�เป็นวธิกีารดําเนินการจากร่างพระราชบญัญตัฉิบบัแรกๆ เป็นอย่างมาก ทําใหว้ธิกีาร
ดาํเนินการของพระราชบญัญตัฯิ ยงัไม่เอื*ออาํนวยใหส้ามารถขบัเคลื�อนงานสภาองคก์รชุมชนได้
อยา่งมพีลงัเท่าที�ควร สง่ผลใหแ้กนนําสภาองคก์รชุมชนกลุ่มนี*พยายามเรยีกรอ้ง และผลกัดนัให้
มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฯในประเด็นต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไข
กฎหมายเพื�อให้สภาองคก์รชมุชนมคีวามเป็นอสิระ มสีํานักงานเป็นของตนเอง มอีาํนาจหน้าที�
ในการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสามารถรับ
งบประมาณสนบัสนุนจากทางรฐับาลไดโ้ดยตรง 

ความแตกต่างทางความคิดในเรื�องความเหมาะสมของวิธีการ
ดาํเนินงานของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ดงักล่าว น่าจะเป็นมลูเหตุที�สาํคญั
ที�ทําให้ผู้บริหารของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชนกบัแกนนําที�มีบทบาทสําคญัในที�ประชุมใน
ระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบลเริ�มมทีศันคตใินทางลบต่อกนั ซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัปญัหา
ความขดัแยง้ที�เกดิขึ*นจากการทาํงานร่วมกนั เชน่ การบรหิารงาน การบรหิารงบประมาณ ฯลฯ 
กย็ิ�งทาํใหท้ศันคตใินทางลบระหว่าง 2 ฝา่ยมมีากขึ*นไปอกี และเมื�อยิ�งมทีศันคตใินทางลบต่อกนั
มากขึ*น กระแสเรยีกร้องใหม้กีารแกไ้ขพระราชบญัญตัิฯ เพื�อให้สภาองค์กรชุมชนมคีวามเป็น
อสิระกม็มีากขึ*นดว้ย และทาํใหท้ศันคตขิองทั *ง 2 ฝา่ย ที�มต่ีอกนัมแีนวโน้มแย่ลงไปอกี จนส่งผล
กระทบในทางลบต่อความสมัพนัธ์ในการทํางานร่วมกนัระหว่างทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
กบัที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบลอยา่งสาํคญั  

ทั *งนี* อาจพจิารณาตวัอยา่งความคดิเหน็ที�สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ ปญัหา
ความสมัพันธ์ในการทํางานร่วมกนั ความแตกต่างทางความคิดในเรื�องความเหมาะสมของ
วธิกีารดาํเนินงานของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และการมทีศันคตใินทางลบ
ต่อกนัระหว่างผู้บริหารของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และแกนนําที�มีบทบาทสําคญัในที�
ประชมุระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบลไดด้งันี* 

 

ผูบ้รหิารของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 
ตวัอยา่งความคดิเหน็ที� 1  

 

ตอนนี* คอื เขา้ใจว่าขบวนสภาฯเองสว่นหนึ�งคนที�เขาเคลื�อน พ.ร.บ. สภาฯ เดมิ
เลยเขากอ็ยากเป็นอสิระ ไมอ่ยากอยูใ่นสว่นของที� พอช. ที�มตีรงนี*สนับสนุน คอื 
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อยากมสีํานักงานของตวัเอง อยากมงีบประมาณอะไรของตวัเอง ซึ�ง พอช.เอง   
กค็ุยว่า ตรงนี*เขากส็ามารถเดนิหน้า ลกัษณะนี*ได้ ถ้าเขาจะปรบัแกไ้ข พ.ร.บ. 
เพื�อให้มตีรงนี* แต่เขาเองกค็งต้องออกแรงกนัทํา เพราะการเคลื�อนกฎหมาย  
แต่ละฉบบัมนักไ็มใ่ชเ่รื�องงา่ย เพราะว่ากฎหมายสภาฯแรงตา้นมนักม็สีูงอยู่แลว้ 
ไมว่่ามหาดไทยหรอืว่าอะไรกท็าํไปในส่วนหนึ�ง แต่ว่าพอความที�เขารูส้กึอยาก
เป็นอสิระเจา้หน้าที�เองกร็ะมดัระวงัตวัพอสมควร เขา้ไปเกี�ยวขอ้งมากกจ็ะบอก
ว่าไปครอบงํา ถ้าไม่เขา้ไปเกี�ยวเลย เขาก็รู้ส ึกว่าไม่สนใจ ตรงนี* การจดับท 
(บทบาทความสมัพนัธ์-ผู้วิจ ัย) มนัก็ไม่ค่อยลงตวั เพราะว่าบางทีแค่เรื�อง           
การสื�อสาร บางทคีุยเรื�องนี*นิดเดียว เอาไปตคีวามใหญ่โตอกีเรื�องหนึ�ง ขณะที� 
พอช.เองโดยเฉพาะในเรื�องงบประมาณ เขาก็รู้สกึว่า ต้องแยกงบสนับสนุน
ขบวนสภาฯ โดยเฉพาะใหข้บวนสภาฯเขาเป็นคนตดัสนิใจคลา้ยๆเป็นคนดูแล
บริหารงานเอง ขณะที� พอช. เราก็เป็นองค์กรที�ร ับงบจากรัฐบาล และ           
ใช้เงินกองทุน ถ้าเกิดว่าการหนุนชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง เราก็รู้ส ึกว่า              
เรื�องสภาฯ ก็ควรเป็นเรื�องหนึ�งในขบวนองค์กรชุมชน ไม่ใช่แยกไปต่างหาก 
เพราะพื*นที�ที�มกีารเลอืกตั *งกนัทกีแ็ยกกนัแลว้ ชุมชนกบัทอ้งถิ�นกแ็ยกกนัแล้ว 
เกดิสภาฯกบัขบวนองคก์รชุมชน (เครอืขา่ยองคก์รชุมชนต่างๆ) แยกกนัอกีมนัก็
ยิ�งแตกเป็นเสี�ยงๆ กนัไปใหญ่ (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
ตวัอยา่งความคดิเหน็ที� 2 
 
ตรงแกนนํา (แกนนําของที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบล)  
เขาลากไปไงถงึขนาดจะไปสรา้งองคก์รของตวัเอง งบประมาณจากตรงกลางมา
โดยไม่ผ่าน พอช. คอื พอช. ไม่ได้ปิดกั *นในการที�เขาจะเป็นอสิระ แต่ถามว่า
องคก์รนี*มนัตอ้งมรีะบบของการวางแผนว่าจะกา้วไปสูจุ่ดนั *นเมื�อไหร ่และใครจะ
เข้ามาบริหารตวัองค์กรนี*  แต่ที�แน่ๆ คือ เขาลากไปเลย พอเขาลากไปเลย          
เรากร็ูอ้ยูแ่ลว้ว่า ระบบการลากนี* จะทาํใหต้วัองคก์รลาํบาก พอลําบากมนัส่งผล
กบัคนขา้งล่าง ถ้าไปไม่ได้หน่วยงานรฐัเหน็ไม่มปีระโยชน์  ก็อาจยุบ พ.ร.บ. 
สภาองคก์รชมุชนไปเลย  

 
พอแกนนํา (แกนนําในที�ประชุมระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล) เขาโยงกนั
เขา้มาเขาลมืฐาน (ฐานมวลชน–ผูว้จิยั) ลมืความคดิที�เป็นธรรมชาต ิพอเขาขึ*นมา 
เขาก็สร้างระบบตาม พ.ร.บ. สภาฯ พอขึ*นมาเต็มที� ก็มีประธาน รองประธาน          
มกีรรมการ คณะต่างๆ และคนกลุ่มนี*กุมโครงสร้างหมด พอกุมโครงสรา้งกไ็ปหา
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ทรพัยากร บางทกีอ็าจชวน พอช. ทะเลาะด้วยบางครั *ง คอื  มนักลายเป็นบางท ี
พนัธมติรที�ใกลต้วัที�สดุ กลายเป็นศตัรูไปเลย แกนนําเขาคดิแบบนั *น ทาํไมคดิแบบ
นั *น คดิเพราะว่าระบบภายนอกที�เขา้มาส่งเสรมิที�ไม่ตรงกนั หรอืแกนนําบางคนที�มี
ตัวของตัวเองอยู่แล้ว บางคนก็คิดเรื�องของการมีบทบาทมีอํานาจในตัวสภาฯ 
ประกอบกบัระบบภายนอกกม็าส่งเสรมิให้เป็นแบบนั *น ทําให้ตวั พอช. ที�เคยมี
เป้าหมายว่าจะสนับสนุนไปตามกระบวนการใหเ้ป็นเวทกีลางมนักลบักลายเป็นเวที
อาํนาจไป (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
 

แกนนําที�มบีทบาทสําคญัในที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กร
ชมุชนตาํบล 

 

ตวัอยา่งความคดิเหน็ที� 1  
 

“พอช. ไม่คอ่ยวางใจ เพราะเราไปลดงานเขา เมื�อสภาฯ ตั *งครบ มนัลดงาน 
ผูจ้ดัการภาคฯ ลดงาน ลดบทบาท” (รายชื�อผูไ้ดส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
ตวัอยา่งความคดิเหน็ที� 2  

 
แขง็บวกแขง็ บวกแขง็เท่ากบัอ่อน (หมายถึง องคก์รชุมชนที�มคีวามเขม้แขง็ 
แต่พอมารวมตวักนัเป็นสภาองคก์รชุมชนแลว้กลบักลายเป็นสภาองคก์รชุมชน
ที�ออ่นแอ–ผูว้จิยั) ถา้อยา่งนี* แสดงว่าชาวบา้นกบั พอช.มองตรงกนั ถา้แขง็บวก
แข็งเท่ากับอ่อน ก็แสดงว่า ข้อกําหนด หรือระเบียบของสภาฯ มีปญัหา 
เพราะฉะนั *น ชาวบ้านเสนอแก้ พ.ร.บ. สภาฯบางเรื�อง พอชาวบ้านเสนอแก ้
พ.ร.บ. สภาฯ พอช. โกรธ เพราะว่าจะเป็นอสิระไม่อยู่ใต ้พอช. นี�คอืประเด็น           
กค็ุณบอกว่าแขง็บวกแขง็บวกแขง็เท่ากบัอ่อน แสดงว่าไอต้รงนี*มนัผดิ พ.ร.บ. 
ผดิ แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่นะสภาฯเป็นตวัมาตรวัด เป็นตวัเช็ค (ตรวจสอบ–
ผูว้จิยั) องคก์รชมุชนที�เขาทาํงานมาตั *งแต่อดตี ถา้ง ั *นกแ็กท้ี�องคก์รกนั 

 
เรื�องแกไ้ขกฎหมายสภาองค์กรชุมชน เป็นเรื�องยาวนานมาก แต่ว่าที�แกนนํา
สภาฯ เคลื�อน การที�บุคคลกลุ่มหนึ�งออกมาต่อสู้ เพื�อให้มีการเปลี�ยนแปลง
กฎหมาย มีการยกร่างกฎหมาย มีการแก้กฎหมาย เราถือว่าเรื�องนั *นเป็น
การเมืองภาคพลเมอืง แกนนําที�ทํางานสภาฯ คิดว่าเคลื�อนเรื�องการแก้ไข 
พ.ร.บ.สภาฯ เป็นงานหนึ�งที�เขาจะฝึกใหแ้กนนําออกมาสู ้เป็นการฝึกใหแ้กนนํา
ออกมาเปลี�ยนแปลง มนัไมใ่ชว่่าจะใหไ้ดผ้ลในการแก ้พ.ร.บ. สภาฯ อย่างเดยีว 
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แต่มนัเป็นการเอาคนเล็ก คนน้อย ออกมาคดิมาแก้ไขไปผลกัดนัทางรฐัสภา 
ทางรฐับาล แมก้ระทั �งสูก้บัความคดิของ พอช. เอง เราถอืว่านี�คอื งานหนึ�งนะ 
เป็นการยกระดบัการต่อสูภ้าคประชาชน แต่ พอช. มอง แค่ว่า เรากาํลงัจะเลอืก
นกกระสามาเป็นนาย คอื เปลี�ยนแปลงนาย... คอื เขามองแค่นี* (รายชื�อผูใ้ห้
สมัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

  
(2)  กระทรวงมหาดไทยให้ความร่วมมอื และความจริงใจในการ

ประสานใหม้กีารจดัตั *ง และการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชน แต่ยงัไมใ่หค้วามร่วมมอื และ
ความจรงิใจในการออกหลกัเกณฑใ์หอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นสามารถอุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่
สภาองค์กรชุมชน ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาองค์ชุมชน พ.ศ. 2551 พบว่า          
โดยภาพรวมกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความร่วมมอื และความจริงใจในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในส่วนของการช่วยประสานให้มกีารจดัตั *ง และ
ดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ หลงัจากที�ผู้บรหิารสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนและแกนนําขบวนองค์กรชุมชนได้เขา้พบหารือกบัผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของ
กรมการปกครอง เกี�ยวกบัการประสานสนับสนุนการจดัตั *งและการดําเนินงานของสภาองคก์ร
ชุมชน (ในช่วงเริ�มต้นของการบังคบัใช้พระราชบัญญัติ (วันที� 29 เมษายน พ.ศ. 2551)          
ทางอธบิดกีรมการปกครองกไ็ดด้ําเนินการออกหนังสอืถงึผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั ขอให้
แจง้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งศกึษาทําความเขา้ใจพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เพื�อ
สรา้งความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มลูตามความเหมาะสม รวมถงึแจง้ใหน้ายอาํเภอทราบ เพื�อทาํ
ความเขา้ใจในเนื*อหาสาระของพระราชบญัญตัฯิ และประกาศสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ วิธกีารแบบการจดแจ้งจดัตั *งชุมชน และการจดแจ้งจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนตําบล 
ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และชี*แจงใหก้าํนัน ผูใ้หญ่บา้นทราบ (สถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน, 2552ก: 32) นอกจากนี*ทางกรมการปกครองยงัได้ประสานให้มกีารออก
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บา้นการปฏบิตัหิน้าที� และ
การประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 (ประกาศใช ้26 มถิุนายน พ.ศ. 2551) และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง รายชื�อกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรมที�ผู้นําหรือผู้แทนกลุ่มเป็น
กรรมการหมู่บ้านโดยตําแหน่ง (ประกาศใช ้15 กนัยายน พ.ศ. 2551) ที�กําหนดให้ผู้นําหรือ
ผู้แทนกลุ่มหรือหรือกลุ่มกิจกรรมกําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี*  18 กลุ่ม            
ซึ�งรวมถึงกลุ่มองค์กรชุมชนที�ได้มีการจดแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนเป็น
กรรมการหมูบ่้านโดยตําแหน่ง ส่งผลใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นกบัสภาองคก์รชุมชนตําบลมกีาร
ทํางานเชื�อมโยงกัน ซึ�งการให้ความร่วมมือของทางกรมการปกครองดังกล่าวได้จัดทําให ้     
การจดัตั *ง และการดําเนินงานตามภารกจิของสภาองค์กรชุมชนตําบลในส่วนภูมภิาคโดยรวม
คอ่นขา้งเป็นไปอยา่งราบรื�น และมปีญัหาอปุสรรคน้อยกว่าที�คาดการณ์ไว ้
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แต่สาํหรบัในสว่นของการดาํเนินการ เพื�อออกหลกัเกณฑใ์หอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นสามารถใหก้ารอุดหนุนคา่ใชจ้่ายแก่สภาองคก์รชุมชน ตามพระราชบญัญตัิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 นั *น พบว่า ทางกระทรวงมหาดไทยยงัไม่ใหค้วามร่วมมอื และ
ความจรงิใจในการดาํเนินการเรื�องนี*เทา่ที�ควร กล่าวคอื หลงัจากที�ผูบ้รหิารสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน และแกนนําขบวนองคก์รชุมชนไดเ้ขา้ร่วมปรกึษาหารอืกบัผูบ้รหิารของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ�น  เกี�ยวกบัการสร้างความเข้าใจกบัเจ้าหน้าที�และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 
การจดแจ้งการจดัตั *งสภาองค์กรชมุชนในเขตเมอืง และการวางแนวทางให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ�นสามารถอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัติฯ ในวันที� 8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 แลว้ (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2551) ต่อมาทาง
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น ไดม้คีาํสั �งแต่งตั *งคณะทาํงานประสานสนับสนุนการทาํงานตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ลงวนัที� 26 สงิหาคม พ.ศ. 2551 โดยมรีองอธบิดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น เป็นประธาน มีคณะทํางานจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ�น  ผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 3 สมาคม ผู้นําชุมชน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน โดยมฝี่ายเลขานุการร่วมเพื�อทําหน้าที�
ประสานการสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน และวางแนวทางการใหเ้งนิอดุหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นต่อสภาองคก์รชมุชน (พรรณทพิย ์เพช็รมาก, 2551) ซึ�งคณะทาํงาน
ชุดนี*ได้ดําเนินการจดัประชุมหารอืผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อจดัทําขอ้เสนอแนว
ทางการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนเพยีงครั *งเดยีว ในวนัที� 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551 แต่หลงัจากนั *น
คณะทาํงานชดุนี*กไ็มม่กีารประชมุ หรอืจดักจิกรรมใดๆ รว่มกนัอกีเลย  

จนในปี พ.ศ. 2552 ทางคณะกรรมการดําเนินการของที�ประชุมใน
ระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบลได้ทําหนังสอืถึงอธิบดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น 
เพื�อขอให้มกีารจดัประชุมคณะทํางานประสานสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชบญัญตั ิ        
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เพื�อหารอืแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาองค์กร
ชุมชนตําบล แต่ทางอธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นได้มหีนังสอืลงวันที� 25 สงิหาคม 
2552 ถงึผูอ้ํานวยการสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนแจ้งว่า ทางกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น 
ยงัไมส่ามารถจดัการประชุมคณะทาํงานดงักล่าวไดเ้นื�องจากอยู่ในระหว่างการปรบัปรุงกฏตาม
แนวทาง เงื�อนไขการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ตามมติ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
[องคก์ารมหาชน], ม.ป.ป.) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ทางสถาบันองค์กรชุมชนได้ดําเนินการ
ประสานงานกบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น  เกี�ยวกบัแนวทางการอุดหนุนคา่ใชจ้่ายในการ
ดําเนินการของสภาองค์กรชุมชนตําบลและการดําเนินการจัดประชุมในระดับจังหวัดของ         
สภาองคก์รชมุชนตาํบล ซึ�งกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น ไดแ้จง้ว่า ทางกระทรวงมหาดไทย
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ได้ออกหนังสือด่วนมากที� มท 0808.2/ ว74 ลงวนัที� 8 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด เพื�อแจ้งเรื�องหลักเกณฑ์ในการตั *งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตามที�คณะกรรมการกระจายอาจ
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดอ้อกประกาศเรื�อง หลกัเกณฑ์ในการสนับสนุนขององคก์ร
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ในการใหบ้รกิารสาธารณะ ลงวนัที� 
23 พฤศจกิารยน พ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น อาจตั *งงบประมาณเพื�อ
อุดหนุนแก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที�จดัตั *งตามกฎหมายตามประกาศของ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ซึ�งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นสามารถให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชนได้ (สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
[องคก์ารมหาชน], ม.ป.ป.) 

โดยการตั *งงบประมาณอุดหนุนใหแ้ก่องคก์รประชาชน (ตอ้งจดัตั *ง
มาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ปี) องคก์รการกุศล และองคก์รที�จดัตั *งตามกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งเป็นไป
เพื�อการใชจ้่ายในดา้นบุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ ์และการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร หรอืสิ�งก่อสรา้ง
อื�นและเป็นไปตามอตัราที�กําหนด โดยคดิจากรายได้ของปีงบประมาณที�ผ่านมาซึ�งไม่รวมเงนิ
อดุหนุนจากรฐั ในอตัราตามตารางที� 4.1 
 
ตารางที� 4.1  รอ้ยละของงบประมาณ ที�องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ�น สามารถใหก้ารสนับสนุน 
         แก่องคก์รประชาชน องคก์รการกุศล และองค์กรที�จดัตั *งตามกฏหมาย โดย 
         คดิจากรายไดข้องปีงบประมาณที�ผา่นมาซึ�งไมร่วมเงนิอดุหนุนจากรฐั 
 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 
อตัราที�สามารถ

สนับสนุน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(อบจ.) 

10 การคาํนวณวงเงนิงบประมาณ
ดงักล่าวใหร้วมถงึงบประมาณที�
สนบัสนุนใหแ้กอ่งคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิ�นอื�นๆ สว่นราชการและ
หน่วยงานอื�นๆ ของรฐัในเขต
จงัหวดัดว้ย และสามารถให้
ดาํเนินการแทนได ้

2. เทศบาลตาํบล/เทศบาลเมอืง 3 เทศบาลขนาดกลาง และเทศบาล 
ขนาดเลก็ 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ) 
 

 
 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 
อตัราที�สามารถ

สนับสนุน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

3. เทศบาลนคร 2 เทศบาลขนาดใหญ่ 
4. องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
(อบต.) 

5 - 

5. กรุงเทพมหานคร  
และเมอืงพทัยา 

ไมไ่ดร้ะบุ - 

 
แหล่งที�มา:  ไททศัน์ มาลา, 2553: 184. 
 

การให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นข้างต้น ต้อง
คาํนึงถงึสถานะทางการคลงัของตวัเองดว้ย และองคก์ร หรอืหน่วยงานที�ขอรบัการอุดหนุนจะตอ้งมี
การเสนอโครงการ/กิจกรรมที�จะขอรบัเงนิอุดหนุนซึ�งอยู่ในอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นและประชาชนในเขตพื*นที�ได้ร ับประโยชน์ และให้นําโครงการ/กิจกรรมนั *นบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ�นก่อนการตั *งงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม         
สว่นในกรณีที�มปีญัหาขอ้ขดัขอ้งในการดาํเนินงาน ไดม้กีารระบุอาํนาจใหแ้กผู่ว้่าราชการจงัหวดัเป็น
ผูม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัในฐานะเป็นผูก้าํกบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที� มท 
0808.2/ ว74 ลงวันที�  8 มกราคม พ.ศ. 2553 ถงึผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั เรื�อง การตั *ง
งบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น จะมผีลทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถใหก้ารอดุหนุนค่าใชจ้่ายแกส่ภาองคก์ร
ชุมชนได้ แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ยงัไม่ใช่หลักเกณฑ์สําหรับใช้ในกรณี การให้การอุดหนุน
ค่าใชจ้่ายให้แก่สภาองค์กรชุมชนตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นเพยีง
หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิอดุหนุนทั �วๆ ไปที�ทางกระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดขึ*น และปรบัปรุงเป็น
ระยะๆ อยู่แลว้ และหลกัเกณฑ์ในการให้เงนิอุดหนุนดงักล่าวกเ็ป็นหลกัเกณฑท์ี�ถูกกําหนดขึ*น
โดยทางกระทรวงมหาดไทย แต่เพยีงฝา่ยเดยีว  

โดยเฉพาะถา้พจิารณาในส่วนของการใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายใน
การดําเนินการแก่ สภาองค์กรชุมชนตําบล/เทศบาล/เขต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัไิวอ้ย่างชดัเจนในมาตรา 22 วรรคสอง 



132 

และวรรคสาม ว่าใหก้รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการที�องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น (องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา) จะให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั �วไปในการดําเนินการของ       
สภาองคก์รชุมชนตําบล/เทศบาล/เขต โดยหารอืกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน กจ็ะทําใหเ้ห็น
ได้อย่างชดัเจนว่าหลักเกณฑ์การให้เงนิอุดหนุนที�กระทรวงมหาดไทยได้จดัทําขึ*นนั *น ยงัไม่
เป็นไปตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่า 
กระทรวงมหาดไทยยงัไม่ได้ใหค้วามร่วมมอื และความจรงิใจในการออกหลกัเกณฑ์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นสามารถอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัต ิ        
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งแทจ้รงิ 

5)  ผลการแปลงนโยบาย 
(1)  กฏหมายระดับอนุบัญญัติ (กฏหมายลูก) ที�ต้องออกตาม

พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ออกไดเ้ฉพาะในส่วนที�อยู่ในความรบัผดิชอบของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน พบว่า นับตั *งแต่ไดเ้ริ�มมกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชมุชน พ.ศ. 2551 มาจนถงึปจัจุบนั ไดม้กีารออกกฎหมายระดบัอนุบญัญตัติามพระราชบญัญตัฯิ
ดงันี* (ตารางที� 4.2) 
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ตารางที� 4.2  กฎหมายระดบัอนุบญัญตัทิี�ตอ้งออกตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ที�สามารถออกได ้
 

เรื�อง และบทบญัญตัิ 
ของพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  

ที�ระบใุห้ออกกฎหมายระดบัอนุบญัญตัิ 

กฎหมายระดบัอนุบญัญตัิที�ต้อง
ออกตามพระราชบญัญตัิสภา

องคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 

หน่วยงานที�รบัผิดชอบใน
การออกกฎหมายระดบั             

อนุบญัญตัิ 
หมายเหตุ 

1. ออกประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและแบบ
การจดแจ้งจดัตั ,งชุมชน ชุมชนท้องถิ�น ชุมชนท้องถิ�น
ดั ,งเดิม และสภาองคก์รชุมชนตาํบล 
“หลกัเกณฑว์ธิกีารและแบบจดแจง้การจดัตั *งชุมชน ชมุชน
ทอ้งถิ�น ชุมชนท้องถิ�นดั *งเดิมตามวรรคหนึ�ง และการจด
แจ้งการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนตําบลตามวรรคสี�และ
วรรคห้า ให้เป็นไปตามสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องคก์รมหาชน) ประกาศกาํหนด” (มาตรา 5 วรรคหก) 

ประกาศสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 
(องคก์รมหาชน) เรื�องหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร แบบการจดแจง้การจดัตั *ง
ชุมชน และการจดแจง้การจดัตั *งสภา
องคก์รชุมชนตาํบล ตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน 
พ.ศ. 2551 ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 
2551 

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  

2. ออกประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและแบบ
การจดแจ้งการยุบเลิกสภาองคก์รชุมชนตาํบล 
”หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และแบบการจดแจ้งการยุบเลิกสภา
องคก์รชุมชนตําบลใหเ้ป็นไปตามที�สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน (องค์กรมหาชน) ประกาศกําหนด” (มาตรา 10 
วรรคสาม) 

ยงัไมม่กีารออกกฎหมายอนุบญัญตัิ
ในเรื�องนี* 

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  

 

�
�
�
 

 



134 

ตารางที� 4.2 (ต่อ) 
 

เรื�อง และบทบญัญตัิ 
ของพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  

ที�ระบใุห้ออกกฎหมายระดบัอนุบญัญตัิ 

กฎหมายระดบัอนุบญัญตัิที�ต้อง
ออกตามพระราชบญัญตัิสภา

องคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 

หน่วยงานที�รบัผิดชอบใน
การออกกฎหมายระดบั             

อนุบญัญตัิ 
หมายเหตุ 

3. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการที�องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมือง
พทัยา) จะให้การอดุหนุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ
แก่สภาองคก์รชุมชนตาํบลเป็นเงินอดุหนุนทั �วไป  
“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�สภาองคก์รชุมชนตาํบลอยู่
ในเขตอาจใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการของ
สภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นเงนิอุดหนุนทั �วไปตามที�กรม
ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�นกาํหนด” (มาตรา 22 วรรค
สอง)  
“ในการกาํหนดตามวรรคสองใหก้รมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ�นหารือกบัสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
มหาชน) ดว้ย” (มาตรา 22 วรรคสาม) 
 

ยงัไมม่กีารออกกฎหมายอนุบญัญตัิ
ในเรื�องนี* แต่ทางกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ�น แจง้ว่าใหย้ดึ
หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิอดุหนุนตาม
แนวทางที�หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที� มท 
0808.2/ ว74 ลงวนัที� 8 มกราคม 
พ.ศ. 2553 กาํหนด 

1. กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น  
2. สถาบันพฒันาองค์กร
ชมุชน 

กรณีมาตรา 22 
วรรคสองและวรรค
สามกรมสง่เสรมิ 
การปกครองทอ้งถิ�น
ตอ้งออกกฎหมาย
อนุบญัญตัใินเรื�องนี*
โดยหารอืกบัสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน 

 

�
�
�
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ตารางที� 4.2 (ต่อ) 
 

เรื�อง และบทบญัญตัิ 
ของพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  

ที�ระบใุห้ออกกฎหมายระดบัอนุบญัญตัิ 

กฎหมายระดบัอนุบญัญตัิที�ต้อง
ออกตามพระราชบญัญตัิสภา

องคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 

หน่วยงานที�รบัผิดชอบใน
การออกกฎหมายระดบั             

อนุบญัญตัิ 
หมายเหตุ 

4. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการที�องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรุงเทพมหานครจะให้การอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมในระดับ
จงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตาํบลเป็นเงินอุดหนุน
ทั �วไป 
“องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอาจใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่าย
ในการดํ า เนินการจัดประชุมในระดับจังหวัดของ        
สภาองคก์รชุมชนตาํบลเป็นเงนิอุดหนุนทั �วไปตามที� กรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น กาํหนด” (มาตรา 29) 

ยงัไมม่กีารออกกฎหมายอนุบญัญตัิ
ในเรื�องนี* แต่ทางกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ�น แจง้ว่าใหย้ดึ
หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิอดุหนุนตาม
แนวทางที�หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที� มท 
0808.2/ ว74 ลงวนัที� 8 มกราคม 
พ.ศ. 2553 กาํหนด 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ�น  

กรณีมาตรา 29 
หมายความรวมถงึ
กรุงเทพมหานครดว้ย
เนื�องจากองคก์รบรหิาร
สว่นจงัหวดัและ
กรุงเทพมหานครเป็น
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�นที�มอีาณาเขต
ครอบคลุมพื*นที�ตลอด
ทั *งจงัหวดัเหมอืนกนั 
(ประสาน บุญโสภาคย์
, ศรรีาชา เจรญิพานิช 
และพวงผกา บุญ
โสภาคย ์                 
, ����) 

�
�
�
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ตารางที� 4.2  (ต่อ) 
 

เรื�อง และบทบญัญตัิ 
ของพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  

ที�ระบใุห้ออกกฎหมายระดบัอนุบญัญตัิ 

กฎหมายระดบัอนุบญัญตัิที�ต้อง
ออกตามพระราชบญัญตัิสภา

องคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 

หน่วยงานที�รบัผิดชอบใน
การออกกฎหมายระดบั             

อนุบญัญตัิ 
หมายเหตุ 

5. กําหนดข้อบังคับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินการจดัประชุมในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ
ระดบัตาํบลของสภาองคก์รชุมชนตาํบล 
“ใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน) กาํหนด
ข้อบังคับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัด
ประชมุในระดบัชาต ิระดบัจงัหวดัและระดบัตําบลของสภา
องค์กรชุมชนตําบลเป็นเงินอุดหนุนทั �วไปตามควรแก่
กรณี” (มาตรา 34)  

ขอ้บงัคบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(องคก์รมหาชน) ว่าดว้ยการอุดหนุน
ค่า ใช้จ่ า ยในกา รดํ า เนิ นการจัด
ประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัด 
และระดับตําบลของสภาองค์กร
ชุมชนตําบล พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ 
วนัที� 27 สงิหาคม พ.ศ. 2553 

สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน  

�
�
�
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จากตารางที� 4.2 จะเหน็ไดว้่ากฎหมายระดบัอนุบญัญตัทิี�ตอ้งออก
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�สามารถออกได้ คือ กฎหมายระดับ        
อนุบญัญตัทิี�อยู่ในความรบัผดิชอบของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนโดยตรงเท่านั *น แต่ในส่วนที�
อยู่ในความรบัผดิชอบของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น  กระทรวงมหาดไทย ซึ�งได้แก่ 1) 
การออกหลกัเกณฑ์ในการที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา) จะให้การอุดหนุนค่าใชจ้่าย      
ในการดาํเนินการแก่สภาองคก์รชุมชนตําบล/เทศบาล/เขต เป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป โดยหารอืกบั
ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มาตรา 22 วรรคสอง และวรรคสาม) และ 2) การออก
หลักเกณฑ์ในการที�องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะให้การอุดหนุน
ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล/เขต เป็นเงนิ
อุดหนุนทั �วไป (มาตรา 29) นั *น ยงัไม่มกีารดําเนินการตามพระราชบัญญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 เพราะทางกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น ไดเ้พยีงแต่แจง้ใหย้ดึหลกัเกณฑก์ารให้
เงนิอดุหนุนทั �วๆ ไปที�ทางกระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดขึ*น และปรบัปรงุเป็นระยะๆ อยูแ่ลว้  

การไม่มหีลักเกณฑ์การให้เงนิอุดหนุนแก่สภาองค์กรชุมชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 โดยตรง ไดท้ําให้
เกดิปญัหาในการให้เงนิอุดหนุนแก่สภาองค์กรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในทาง
ปฏบิตัหิลายๆ ประการ เชน่ ทาํใหก้รงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา ซึ�งเป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นรูปแบบพเิศษไม่สามารถใหก้ารสนับสนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองค์กรชุมชนได ้เพราะไม่มี
หลกัเกณฑร์องรบัการใหก้ารอดุหนุนคา่ใชจ้่ายแก่สภาองคก์รชุมชน ทั *งนี* เนื�องจากหลกัเกณฑท์ี�
ทางกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั มผีลครอบคลุมเฉพาะกบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ�นรปูแบบทั �วไปเทา่นั *น (องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วน
ตาํบล) แต่ไมม่ผีลครอบคลุมถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบพเิศษ รวมทั *ง ทาํใหอ้งคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ซึ�งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
รปูแบบทั �วๆ ไปบางแหง่ ไม่กล้าที�จะใหก้ารสนับสนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองคก์รชุมชน เพราะเกรงว่า
จะผดิหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิอุดหนุนที�ทางกระทรวงมหาดไทยได้กาํหนดไว้ ทั *งนี* เนื�องจากการ
ไม่มหีลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่สภาองค์กรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นตาม
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 2551 โดยตรง ไดท้ําใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตอ้ง
พยายามตคีวามหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิอุดหนุนทั �วๆไปที�มอียู่ ซึ�งในหลายกรณี ขอ้ความที�ปรากฏ
ในหลกัเกณฑ ์กบัขอ้เท็จจรงิที�มอียู่กม็ลีกัษณะที�คาบเกี�ยว หรอืไม่ตรงกนัเสยีทเีดยีว ทําใหเ้กดิ
ความยากลําบาก และความกงัวลในการพิจารณาค่อนขา้งมาก ซึ�งเมื�อผนวกเข้ากบัปญัหา
ทางด้านการคลงั และปญัหาอื�นๆ ที�มอียู่แล้ว จงึทําองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นตดัสนิใจไม่ให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น (รายละเอียดเกี�ยวกับเรื�องการออก
หลกัเกณฑ์การใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นสามารถใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองค์กร
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ชุมชนตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ของทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ�น ผู้วิจ ัยได้กล่าวไว้อย่างละเอียดแล้วในหัวข้อ 4) ความร่วมมือและความจริงใจของ
หน่วยงานในระดบันโยบาย) 

การที�กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  ยังไม่ดําเนินการออก
หลกัเกณฑ์การใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองค์กรชุมชน น่าจะมสีาเหตุหลกัมาจากปญัหา
การขาดสภาพบงัคบั และปญัหาการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�ไม่เหมาะสมของตวั
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เอง (รายละเอยีดเกี�ยวกบัเรื�องปญัหาการขาด
สภาพบังคับ และปญัหาการกําหนดโครงสร้างการบริหารนโยบายที�ไม่เหมาะสมของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ขอใหพ้จิารณาที�หวัขอ้ 4.1.1.1 การออกแบบ
นโยบาย) ซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัการที�ทางกระทรวงมหาดไทยยงัไม่เหน็ดว้ยกบัวธิกีารดําเนินของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ที�กาํหนดใหม้กีารจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนที�มฐีานะ
ทางกฎหมายขึ*นมาดําเนินบทบาทภารกิจในระดับต่างๆ มากนัก ทําให้การยอมรับ หรือ           
ความร่วมมือในการที�จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี*ของส่วนราชการต่างๆ                          
ในกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างมีอยู่น้อย เมื�อเปรียบเทียบกบัหน่วยงานที�เป็นผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี*  เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และที�ประชุมในระดับชาติของ                
สภาองคก์รชมุชนตาํบล เป็นตน้  

(2)  แผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนของที�ประชมุ
ในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล กบัแผนงานการสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองคก์ร
ชุมชนของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนยงัไม่มคีวามสอดคล้องซึ�งกนัและกนัอยา่งแทจ้รงิ พบว่า 
แผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน ซึ�งเป็นแผนที�ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภา
องค์กรชุมชนตําบลมมีตใิห้จัดทํา และเห็นชอบเพื�อใช้เป็นแนวทางหลกัให้สภาองค์กรชุมชน
ตําบล ที�ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบล และที�ประชุมในระดบัชาติของ          
สภาองคก์รชุมชนตาํบลถอืปฏบิตัริ่วมกนัเพื�อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะ 3 ปี กบัแผนงาน
การสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตัิการประจําปีของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนที�สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนใชเ้ป็น
แนวทางในการดําเนินการเพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาสังคมตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัตั *งสถาบนัฯ ที�ผา่นมา ยงัไมม่คีวามสอดคลอ้งซึ�งกนัและกนัอยา่งแทจ้รงิ 

ทั *งนี* เพราะถงึแมว้่า กจิกรรมกลยทุธ์หรอืแนวทางการปฏบิตัต่ิางๆ 
(วธิีการ) ของแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนและแผนงานการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนจะมลีกัษณะที�สอดคล้องและต่างหนุนเสริมซึ�งกนั แต่ในส่วนของ
เป้าหมาย ซึ�งเป็นสิ�งที�ชี*นําการจดัสรรทรพัยากรและการปฏบิตังิานที�แทจ้รงินั *น กลบัไม่มคีวาม
สอดคล้องกนัเลย ทั *งในเชิงของจํานวนและตวัชี*ว ัดของเป้าหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ�งก็คือ 
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน                       
“ไมใ่ชเ่ป้าหมายเดยีวกนั” โดยอาจพจิารณาเปรยีบเทยีบเป้าหมายของแผนทั *งสอง ไดด้งันี* 
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เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน 
ฉบบัที� 1 (พ.ศ. 2553-2555) ของที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตาํบล 

 
แหล่งที�มา:  ที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตําบล, 2553: 3. 

เป้าหมายการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชน 
  ในช่วงปี 2553-2555 การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน มเีป้าหมายที�การจดัตั *ง         
สภาองค์กรชุมชนให้ครบทุกตําบล รวมทั *งในเขตเทศบาลเมือง  เทศบาลนคร และ
กรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2555  โดยมกีารพฒันาคุณภาพสภาองคก์รชุมชนตําบล        
ที�จดัตั *งแลว้ควบคูไ่ปดว้ย เพื�อใหส้ภาองคก์รชมุชนสามารถปฏบิตัภิารกจิตามมาตรา 21 ได ้
 

เป้าหมาย ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 

จดัตั ,ง 1,075 500 2,500 2,500 893 7,468 
พฒันาคณุภาพ  1,325 2,130   2,500   1,513           7,468 

                                        
สาํหรบัการพฒันาคณุภาพขบวนสภาองคก์รชุมชนมปีระเดน็สาํคญั ดงันี* 

- วเิคราะหพ์ื*นที� (คน กลุม่/องคก์ร ฐานทนุ/ประเดน็งานพฒันาเดมิ ฯลฯ) จดัทําขอ้มลู
ศกัยภาพของพื*นที� 

- จัดระบบการทํางานของสภาองค์กรชุมชนที�จัดตั *งแล้ว (ทีมงาน แผนงาน การ
บรหิารจดัการ ขอ้ตกลงในการทาํงานรว่มกนั ตวัชี*วดัเพื�อการตดิตามการดาํเนินงาน 
ฯลฯ) เพื�อนําไปสูก่ารจดัการตนเอง และการพึ�งตนเองของสภาองคก์รชมุชนตําบล 

- พัฒนาศักยภาพคน องค์กร แกนนํา ให้มีเอกภาพทางความคิด/อุดมการณ์  
เอกภาพในการทาํงานรว่มกนั  

- สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตําบลที�จัดตั *งแล้ว  จดัทําแผนชวีติชุมชน แผนการ
พฒันาความคุณภาพ/ความเขม้แขง็ของสภาองค์กรชุมชนตําบล  แผนการพฒันา
ชมุชนทอ้งถิ�น  

- ใชก้รณีรปูธรรม/ความสาํเรจ็จากสภาองคก์รชมุชนตําบลที�จดัตั *งแลว้  เป็นพื*นที�การ
เรยีนรูเ้พื�อการขยายผลตามพื*นที�เป้าหมายที�กาํหนดรว่มกนั  

- ประสานเชื�อมโยงการทาํงานรว่มกบัหน่วยงาน/ภาคใีนทุกระดบั 
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เป้าหมายของแผนงานการสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองค์กร
ชุมชนของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (เป้าหมายของตวัชี*วดัเรื�องสภาองค์กรชุมชนในแผนปฏบิตัิ
งานประจาํปีของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555) 

 
แหล่งที�มา:  สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552. 

ตวัชี,วดั ปี พ.ศ. 2553  
- สภาองคก์รชมุชนตาํบลที�มผีลการดาํเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 

1) จํานวนสภาองค์กรชุมชนตําบลที�จดัตั *งใน         
ปี พ.ศ. 2551 มกีารดําเนินการ ตามมาตรา 19 
และมาตรา 21 ที�เป็นภารกจิพื*นฐาน ขอ้ที� 10-
12 และภารกจิดา้นอื�น 3 ขอ้ ตามปญัหาความ
ตอ้งการและความพรอ้มของสภาองคก์รชุมชน
ตําบล 

432 716 1,000 1,000 1,000 

2) จํานวนสภาองค์กรชุมชนตําบลที�จดัตั *งใน         
ปี พ.ศ. 2552 มกีารดําเนินการตาม มาตรา 19 
และมาตรา 21 (ตามปญัหาความตอ้งการ และ
ความพร้อมของสภาองค์กรชุมชนตําบล ซึ�ง         
น้อยกว่าที�ดาํเนินการในขอ้ 1.) 

- - - 284 568 

รวม (แห่ง) 432 761 1,000 1,284 1,568 
หมายเหต:ุ เงื�อนไขในการประเมนิผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 

1) สภาองคก์รชุมชนตาํบลสามารถเป็นตวัเชื�อมประสานการทํางานระหว่าง ชุมชน    
   ทอ้งที�และทอ้งถิ�นอยา่งเป็นรปูธรรม (โดยสภาองคก์รชมุชนตอ้งระบุกจิกรรมท ี   
   แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของ การเชื�อมโยง) 
2) ในกรณีที� พอช. ไมส่ามารถดาํเนินการไดค้รบถว้นตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
   ขอ้ที� 1 หรอืค่าคะแนนระดบั 3 (สภาองคก์รชมุชนตําบลมกีารดาํเนินงานตาม     
   พ.ร.บ. สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 19 และมาตรา 21 ภารกจิ  
   พื*นฐาน และตามปญัหาความตอ้งการและความพรอ้มของสภาองคก์รชมุชน  
   ตาํบล ไดแ้ก ่ขอ้ที� 10-12 ภารกจิ 3 ขอ้ จาํนวน 1,000 แหง่) จะไมป่ระเมนิผล  
   การดาํเนินงานในขอ้ที� 2 หรอืค่าคะแนนระดบัที� 4 - 5            
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แหล่งที�มา:  สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553. 

 
 

ตวัชี,วดั ปี พ.ศ. 2554 
- สภาองคก์รชมุชนตาํบลที�มผีลการดาํเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 

1) สภาองค์กรชุมชนตําบลที�จดัตั *งในปี พ.ศ. 
2552 สามารถดาํเนินการ ตามมาตรา 19 และ
มาตรา 21 ที�เป็นภารกจิพื*นฐาน ขอ้ที� 10-12 
และภารกจิด้านอื�น 3 ขอ้ ตามปญัหาความ
ตอ้งการและความพรอ้มของสภาองคก์รชุมชน
ตําบล 

393 443 493 493 493 

2) สภาองคก์รชุมชนตําบลที�จดัตั *งในปี พ.ศ. 
2553 สามารถดาํเนินการตาม มาตรา 19 และ
มาตรา   21 (ตามปญัหาความตอ้งการและ
ความพร้อมของสภาองค์กรชุมชนตําบล ซึ�ง
น้อยกว่าที�ดาํเนินการในขอ้ 1.) 

- - - X/2 x 

รวม (แห่ง) 393 443 493 
493+ 
x/2 

493+x 

หมายเหต:ุ  1)  ขอ้ 2 คา่ x คอืจาํนวนสภาองคก์รชมุชนตาํบลที�จดัตั *งในปี พ.ศ. 2553 
                 2)  เงื�อนไขในการประเมนิผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก ่ 

(1)  สภาองคก์รชุมชนตําบลสามารถเป็นตวัเชื�อมประสานการทาํงาน
ระหวา่งชมุชน ทอ้งที�และทอ้งถิ�นอยา่งเป็นรปูธรรม (โดยสภาองคก์รชมุชนตอ้งระบุกจิกรรม
ที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของการเชื�อมโยง) 

(2)  ในกรณีที� พอช. ไมส่ามารถดาํเนินการไดค้รบถว้นตามเกณฑก์ารให้
คะแนน ขอ้ที�  1 หรอืคา่คะแนนระดบั 3 (ระดบัสภาองคก์รชมุชนตาํบลมกีารดาํเนินงานตาม 
พ.ร.บ. สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 19 และมาตรา 21 ภารกจิพื*นฐาน และ
ตามปญัหาความตอ้งการและความพรอ้มของสภาองคก์รชมุชนตาํบล ไดแ้ก่ ขอ้ที� 10-12 
และภารกจิอื�น 3 ขอ้ จาํนวน  493 แหง่) จะไมป่ระเมนิผลการดาํเนินงานในขอ้ที� 2 หรอืคา่
คะแนนระดบัที� 4-5 
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แหล่งที�มา:  สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2554. 
 

ตวัชี,วดั ปี พ.ศ. 2555 
- สภาองคก์รชมุชนตาํบลที�มผีลการดาํเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 

1) สภาองค์กรชุมชนตําบลที�จดัตั *งในปี พ.ศ. 
2553 สามารถดาํเนินการ ตามมาตรา 19 และ
มาตรา 21 ที�เป็นภารกจิพื*นฐาน ขอ้ที� 10-12 
และภารกจิดา้นอื�น 3 ขอ้ ตามปญัหาความ
ต้องการและความพร้อมของสภาองค์กร
ชมุชนตําบล 

 
 

684 

 
 

734 

 
 

784 

 
 

784 

 
 

784 

2) สภาองคก์รชุมชนตาํบลที�จดัตั *งในปี พ.ศ. 
2554 สามารถดาํเนินการตาม มาตรา 19 และ
มาตรา 21 (ตามปญัหาความต้องการและ
ความพร้อมของ สภาองค์กรชุมชนตําบล             
ซึ�งน้อยกว่าที�ดาํเนินการในขอ้ 1.) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

X/2 

 
 
x 

รวม (แห่ง) 693 743 784 
784+ 
x/2 

784+x 

หมายเหต:ุ  1)  ขอ้ 2 ค่า x คอืจาํนวนสภาองคก์รชมุชนตําบลที�จดัตั *งในปี 2554 
                 2)  เงื�อนไขในการประเมนิผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก ่ 

(1)  สภาองคก์รชุมชนตาํบลสามารถเป็นตวัเชื�อมประสานการทาํงาน
ระหวา่งชมุชน ทอ้งที�และทอ้งถิ�นอยา่งเป็นรปูธรรม (โดยสภาองคก์รชมุชนตอ้งระบุกจิกรรม
ที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของการเชื�อมโยง) 

(2)  ในกรณีที� พอช. ไมส่ามารถดาํเนินการไดค้รบถว้นตามเกณฑก์ารให ้
คะแนนขอ้ที� 1 หรอืคา่คะแนนระดบั 3 (ระดบัสภาองคก์รชมุชนตาํบลมกีารดาํเนินงานตาม 
พ.ร.บ. สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 19 และมาตรา 21 ภารกจิพื*นฐาน และ
ตามปญัหาความตอ้งการ และความพรอ้มของสภาองคก์รชมุชนตาํบล ไดแ้ก ่ขอ้ที� 10-12 
และภารกจิอื�น 3 ขอ้ จาํนวน 784 แหง่) จะไมป่ระเมนิผลการดาํเนินงานในขอ้ที� 2 หรอืคา่
คะแนนระดบัที� 4-5 
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จากการพิจารณาเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื�อน         
สภาองคก์รชุมชนฉบบัที� 1 (พ.ศ. 2553-2555) ของที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชน
ตาํบลกบัเป้าหมายของแผนงานการสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนของสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนจะเหน็ได้ว่า เป้าหมายของแผนทั *ง 2 มคีวามแตกต่างกนัใน 2 ประเด็นใหญ่ๆ 
ไดแ้ก ่

ประเด็นที� � จํานวนของเป้าหมาย กล่าวคือ เป้าหมายของแผน
ยทุธศาสตรก์ารขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชน จะประกอบดว้ยเป้าหมาย 2 ประเภท คอื เป้าหมาย
การจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนตําบล กบั เป้าหมายการพฒันาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนตําบลที�
จดัตั *งแลว้ ในขณะที�เป้าหมายของแผนงานการสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนจะมี
เป้าหมายเพยีงประเภทเดยีวคอื เป้าหมายในการทาํใหส้ภาองคก์รชุมชนตาํบลที�จดัตั *งแลว้มผีล
การดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (มผีลการดําเนินงานตามมาตรา 19 และมาตรา 21 ของ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551) หรือก็คือ เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ          
สภาองคก์รชมุชนตาํบลที�จดัตั *งแลว้เทา่นั *น ซึ�งทําใหเ้ป้าหมายของแผนทั *ง 2 มคีวามแตกต่างกนั
ในเชงิของจาํนวนเป็นประการแรก 

ประเด็นที� � ตัวชี*ว ัดของเป้าหมาย กล่าวคือ เป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพสภาองคก์รชุมชนที�จดัตั *งแล้วของแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนกบั
แผนงานการสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนมตีวัชี*วดัของเป้าหมายที�ค่อนขา้งแตกต่าง
กนัมาก โดยในส่วนของเป้าหมายการพฒันาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนตําบลที�จดัตั *งแล้วของ
แผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนไม่ได้มกีารกําหนดตัวชี*วดัของเป้าหมายไว้
อยา่งชดัเจน มแีต่เพยีงระบุไวว้่าพฒันาคณุภาพสภาองคก์รชมุชนตาํบลเพื�อใหส้ภาองคก์รชมุชน
ตําบลสามารถดําเนินภารกจิตามมาตรา 21 ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ได ้ 
ดงันั *นจงึอาจถอืไดว้่าเป็นภารกจิตามมาตรา 21 ทั *ง 12 ขอ้ คอืตวัชี*วดัของเป้าหมายการพฒันา
คณุภาพสภาองคก์รชมุชน แต่ในสว่นของเป้าหมายการพฒันาคณุภาพสภาองคก์รชุมชนตาํบลที�
จดัตั *งแลว้ (สภาองคก์รชุมชนตําบลที�มผีลการดําเนินงานอย่างเป็นรปูธรรม) ของแผนงานการ
สนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชนกลบัมกีารกําหนดตวัชี*วดั และเกณฑใ์นการวดัผลได้
อยา่งชดัเจนและละเอยีด ซึ�งมผีลทาํใหเ้ป้าหมายการพฒันาคณุภาพสภาองคก์รชมุชนตําบลของ
ทั *ง 2 แผน มคีวามแตกต่างกนัทั *งในเชงิของระดบัและมาตรฐานของเป้าหมายเป็นอย่างมาก         
ดงัตวัอย่างเช่น ปี พ.ศ. 2553 แผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนได้กําหนด
เป้าหมายจาํนวนสภาองคก์รชุมชนที�มคีณุภาพ คอื สามารถดําเนินภารกจิตามมาตรา 21 ไดท้ั *ง 
12 ขอ้ ไว้สงูถงึ 3,455 สภา (ทั *งนี*เนื�องจากยุทธศาสตร์ระบุไว้ว่า พฒันาคุณภาพสภาองคก์ร
ชมุชนตาํบลที�จดัตั *งแลว้ เพื�อใหส้ภาองคก์รชมุชนตาํบลสามารถดาํเนินภารกจิตามมาตรา 21 ได ้
ดงันั *น ถ้าพจิารณาตามความมุ่งหมายนี*เป้าหมายของจํานวนสภาองค์กรชุมชนที�มคีุณภาพในปี 
พ.ศ. 2553 ย่อมตอ้งเท่ากบัผลรวมของเป้าหมายการพฒันาคุณภาพ ปี พ.ศ. 2552 (1,325)+ 
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เป้าหมายการพฒันาคณุภาพปี พ.ศ. 2553 (2,130) คอื 3,455) ในขณะที�แผนงานการสนับสนุน
การขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชนไดก้าํหนดเป้าหมายสงูสุดของจํานวนสภาองคก์รชุมชนตําบลที�
มคีุณภาพหรอืจํานวนสภาองค์กรชุมชนตําบลที�มผีลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมไว้เพยีง 
1,568 สภา เท่านั *น โดยกาํหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลไวว้่า สภาองคก์รชุมชนตําบลจะไดน้ับ
ได้ว่าม ี        ผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ถ้าจดัตั *งในปี พ.ศ. 2551 จะต้องมกีาร
ดําเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 21 ที�เป็นภารกจิพื*นฐานขอ้ที� 10-12 และภารกจิอื�นๆ          
3 ขอ้ ตามปญัหาความตอ้งการและความพรอ้มของสภาองค์กรชุมชนตําบล แต่ถ้าจดัตั *งในปี 
พ.ศ. 2552 จะตอ้งมกีารดาํเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 21 ตามปญัหาความตอ้งการและความ
พรอ้มของสภาองคก์รชุมชน ซึ�งน้อยกว่าสภาองคก์รชมุชนตาํบลที�จดัตั *งขึ*นในปี พ.ศ. 2551 ได ้

ความแตกต่างของเป้าหมายของแผนในขา้งตน้ ยอมสะทอ้นให้เหน็ได้
เป็นอย่างดีว่าแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน ซึ�งเป็นทิศทางหลักในการ
ขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนทุกระดบักบัแผนงานการสนับสนุนขบัเคลื�อนสภาองค์กร
ชุมชน ซึ�งเป็นแนวทางหลกัในการส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนของสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน ยงัไม่มคีวามสอดคลอ้งซึ�งกนัและกนัอย่างแทจ้รงิ ซึ�งสอดคลอ้งกบัตวัอย่างความคดิเห็น
ของแกนนําของที�ประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลท่านหนึ�งที�สะท้อนเกี�ยวกบั
ปญัหาดงักล่าวว่า 
 

พอช. (สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน) พอเขาไปรบังบจากรฐับาลมา เขาไม่ได้
รบัมาเฉยๆ เขามตีวัชี*วดัมาดว้ย เพราะฉะนั *น พอช. เอง เขากจ็ําเป็นตอ้งตอบ
ตวัชี*วดัของงบประมาณประจําปี กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ) เขากําหนดมาดว้ยว่า เรารบังบประมาณแผ่นดินมาเท่าไหร่ แล้วมี
ตวัชี*วดัเท่าไหร ่มกีรอบระยะเวลาทาํเท่าไหร ่ซึ�งกรอบตวัชี*วดัที� พอช. ไปรบัมา
จากรฐักบัแผนที�ชาวบ้านต้องการในการพฒันาคุณภาพของสภาฯ มนัคนละ
เรื�องกนั... 
 
“อะไรที�เขา (สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน) ให้ไปทํา เขาเอายุทธศาสตร์ตาม
ตวัชี*วดัที�เขาไปตกลงกบั กพร.มากาํหนด มนัไม่ใชยุ่ทธศาสตร์ที�สภาฯทาํจาก
ขา้งล่างอกีแลว้” 
 
เรา (ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตําบล) บอกแล้ว เราทําแผน
ครั *งละ 3 ปี เราบอกแลว้ และเรากเ็สนอไปทุกปีแลว้ว่ามขีอ้ปลกีย่อย เสนอไป
ทกุปี มนัอยูใ่นมอืเขาแลว้ ในเรื�องยทุธศาสตรท์ี�เราตอ้งการ แต่เขา (สถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชน) กไ็มไ่ดส้นใจ (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
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ความไม่สอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กร
ชมุชน กบัแผนงานการสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชน กไ็ดส้่งผลทาํใหแ้ผนงาน และ
โครงการต่างๆ ที�กาํหนดขึ*นเพื�อรองรบัแผนทั *ง 2 ในขา้งตน้ ไมส่อดคลอ้งกนัไปดว้ย และส่งผล
ต่อเนื�องทาํใหก้ารดาํเนินการส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนในภาพรวมทั *งประเทศ ขาดความ
ชดัเจน ขาดความเป็นเอกภาพ และขาดพลงั เนื�องจากไม่ทราบว่าเป้าหมายในการส่งเสริม
กจิการสภาองคก์รชมุชน ที�ตอ้งการบรรลุรว่มกนัอยา่งแทจ้รงิ ระหว่างที�ประชมุในระดบัชาตขิอง
สภาองคก์รชมุชนตาํบล กบัสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน ในแต่ละชว่งเวลา คอือะไร และมจีาํนวน
เท่าไหร่ เพราะในขณะที�ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตาํบลไดก้ําหนดเป้าหมาย 
ที�ตอ้งการบรรลุไวส้งูมาก ตามความปรารถนาที�ตอ้งการใหก้จิการสภาองคก์รชุมชนมคีวามกา้วหน้า 
และมีบทบาทสําคญัในการแก้ไขปญัหา และการพฒันาชุมชนท้องถิ�น สถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชนกลับต้องกําหนดเป้าหมายที�ต้องการบรรลุไว้ค่อนข้างตํ�า และมีความแตกต่างกันใน
รายละเอยีดอย่างสาํคญั ตามเงื�อนไขที�ไดจ้ากการเจรจาตกลงกบัทางสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (กพร.) ในแต่ละปี  

ทั *งนี* น่าจะเป็นผลมาจากการที�แกนนําที�มบีทบาทสาํคญัในการประชุม
ในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบล กบัผูบ้รหิารของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนได้มปีญัหา                   
ในเรื�องความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันมาอย่างต่อเนื�อง โดยอาจมีสาเหตุหลักมาจาก          
การมทีศันคตใินทางลบต่อกนั อนัเนื�องมาจากความเหน็ต่างในเรื�องความเหมาะสมของวธิกีาร
ดาํเนินงานของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 จงึทาํใหท้ั *งสองฝ่าย ยงัไม่สามารถ
ร่วมมือกันกําหนดมาตรการรองรับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน               
พ.ศ. 2551 ได้อย่างมีเอกภาพ และในทางกลับกันการที�ย ังไม่สามารถร่วมมือกันกําหนด
มาตรการรองรบัการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ ไดอ้ย่างมเีอกภาพนี�เอง กน่็าจะเป็นปจัจยั
อกีประการหนึ�งที�ทาํใหท้ั *ง 2 ฝา่ย มทีศันคตใินทางลบต่อกนัมากขึ*นไปอกี ซึ�งส่งผลทาํใหป้ญัหา
ในเรื�องความสมัพนัธ์ในการทํางานร่วมกนัของทั *ง 2 ฝ่าย ยงัไม่มพีฒันาการที�ดีข ึ*น รวมทั *ง           
อาจมแีนวโน้มที�แยล่งดว้ย  

4.1.1.3  การสรา้งการยอมรบั 
เป็นการประเมินว่าหน่วยงานในระดับนโยบายที�ทําหน้าที�ในการแปลง

พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 สูก่ารปฏบิตั ิไดม้กีารดําเนินการอย่างไรในการทํา
ให้หน่วยปฏิบัติ และกลุ่มเป้าหมาย ในพื*นที�กรุงเทพมหานครยอมรับที�จะดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 กฏ ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ รวมถงึแผน 
แผนงาน และโครงการต่างๆที�กาํหนดขึ*นเพื�อรองรบัการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ โดย
สามารถพจิารณาผลการประเมนิ ไดด้งันี* 

1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนใช้การประสานงาน การติดตาม
ประเมนิผลการดําเนินงาน การจดัสรรงบประมาณ และการประชาสมัพนัธ์เป็นเครื�องมอืในการ
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ผลักดันให้หน่วยปฏิบัติต่างๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานครยอมรับที�จะดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง พบว่า สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนได้พยายามผลกัดนัให้หน่วยปฏิบตัต่ิางๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานครยอมรบัที�จะ
ดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวที�เกี�ยวขอ้ง
โดยอาศัยการติดตามประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ และการประสานงาน และ             
การประชาสมัพนัธเ์ป็นเครื�องมอืสาํคญั 

ด้านการประสานงาน ทางสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนได้ดําเนินการ
ประสานงานกบัทางสาํนกังานภาคกรงุเทพฯ และปรมิณฑล (สาํนักงานปฏบิตักิารภาคกรุงเทพฯ 
ปรมิณฑล และตะวนัออก) และกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารทําหนังสอืตดิต่อ หรอืการสื�อสาร
เป็นลายลกัษณ์อกัษร การประชุม การจดัสมัมนา และการฝึกอบรม ในการทาํความเขา้ใจ และ
สรา้งการยอมรบัต่อนโยบาย และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�ของสาํนักงาน
ภาคฯ และของกรุงเทพมหานคร อย่างไรกต็ามก็พบว่า การดําเนินการประสานงานกบัทาง
กรงุเทพมหานครในขา้งตน้ ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าที�ควร ดงัที�ทางผูบ้รหิารของสถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชนท่านหนึ�งไดใ้หข้อ้มลูว่า 
 

“ของ กทม. (กรงุเทพมหานคร) นี�การประสานเชงินโยบายกไ็มถ่งึกบัไดคุ้ยเป็น
เรื�องเป็นราว...” 

 
“...ที�ทาง พอช ประสานกบั กทม กลายเป็นว่า ยุคนั *น ประสานไดเ้ป็นเรื�องของ
บ้านมั �นคง เรื�องที�อยู่อาศยั เรื�องสภาฯ ก็ไม่ได้มกีารประสานอะไรเป็นเรื�อง         
เป็นราวเทา่ไหร่” (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
ดา้นการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน ทางสถาบนัพฒันาองค์กร

ชมุชนไดก้าํหนดใหภ้ารกจิการส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนตามพระราชบญัญตัชิุมชน พ.ศ. 
2551 เป็นส่วนหนึ�งของยุทธศาสตร์ของทางสถาบันฯ และมอบหมายใหเ้ป็นภารกจิหลกัที�ทาง
หน่วยงานสาํนักงานภาคฯ ตอ้งดําเนินการ โดยอาศยัตวัชี*วดัผลการปฏบิตังิาน (Key Performance 
Indicator) ซึ�งเป็นเครื�องมอืในการตดิตาม และประเมนิผลการดําเนินงานเป็นเครื�องมอืสําคญั          
ในการผลกัดนัใหส้าํนักงานภาคฯ ยอมรบั และปฏบิตัติามนโยบาย 

ดา้นการจดัสรรงบประมาณ ทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนไดใ้ชก้าร
จดัสรรงบประมาณเป็นเครื�องมอืสนับสนุนใหข้บวนองค์กรชุมชนและสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�
กรงุเทพมหานครยอมรบั และดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และ
มาตรการที�เกี�ยวขอ้ง โดยจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน การจดัการ
ประชุมของสภาองคก์รชุมชนเขต และการจดัการประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน
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กรุงเทพมหานคร ฯลฯ มาอย่างต่อเนื�องจนถงึปจัจุบัน (จงัหวดัอื�นๆ ทั �วประเทศกเ็ป็นไปใน
ลกัษณะนี*เชน่เดยีวกนั)  

ด้านการประชาสมัพนัธ์ ทางสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนได้พยายาม
ดําเนินการประชาสมัพนัธ์เรื�องสภาองค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ส ื�อต่างๆ เช่น  
แผ่นพบั หนังสอืพมิพ์ หนังสอื คู่มอื วทิยุ โทรทศัน์ เว็บไซด์ ฯลฯ การจดัประชุม การสมัมนา 
การฝึกอบรม การจดัตั *งคณะทํางาน ฯลฯ กบัขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร สภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอิสระต่างๆ และ
ประชาชนทั �วไปในพื*นที�กรุงเทพมหานคร เพื�อใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่างๆ เหล่านี*
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องสภาองคก์รชุมชน ตระหนักถงึประโยชน์ และความสาํคญัของ
สภาองค์กรชุมชน รวมทั *งยอมรับที�จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน           
พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง  

2)  ที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตําบลใชก้ลไกในระดบั
ภาคเป็นตวักลางในการประสานงานใหส้ภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชน และมาตรการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการ
ตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 พบว่า หลงัจากที�ประชุมในระดบัชาติของ 
สภาองคก์รชุมชนตาํบลไดม้มีตเิห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชมุชน และ
กําหนดมาตรการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 แล้ว กจ็ะได้มกีารมอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินการซึ�งเป็นกลไกหลกัในการ
ดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบลทําการประสานงานกบักลไก
ของสภาองค์กรชุมชนระดบัภาค ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาค 
และคณะทาํงานขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนภาค ในภมูภิาคต่างๆทั �วประเทศ เพื�อใหก้ลไกระดบั
ภาคทั *ง 2 ดําเนินการประสานใหท้ี�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนต่างๆในภาค 
พจิารณาดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน และมาตรการต่างๆ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการตามพระราชบัญญตัฯิของที�ประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กร
ชุมชนตําบล ตามความเหมาะสมกบัสภาพปญัหา และความตอ้งการของแต่ละพื*นที� ซึ�งในกรณี
ของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครกจ็ะได้รบัการประสานความร่วมมอืจากคณะอนุกรรมการ
ประสานงานสภาองคก์รชมุชนภาคกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และตะวนัออก และคณะทาํงาน
ขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนภาคกรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล และตะวนัออก  
 

4.1.2  การนํานโยบายไปปฏิบติัในระดบัจลุภาค (Micro Policy Implementation) 
 เป็นการประเมินว่าหน่วยปฏิบัติในพื*นที�กรุงเทพมหานครได้ให้การยอมรับต่อ
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 กฏ ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ รวมถงึแผน 
แผนงาน และโครงการต่างๆที�กําหนดขึ*นเพื�อรองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ 
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หรือไม่อย่างไร  และมกีารดําเนินการแสวงหาการสนับสนุนเพื�อปฏิบตัติามพระราชบญัญตัฯิ 
และมาตรการที�เกี�ยวข้องอย่างไร รวมทั *งมีการดําเนินการอย่างไรในการปรับเปลี�ยน
พระราชบัญญัติฯ และมาตรการต่างๆ ที�เกี�ยวข้องที�ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของ          
การปฏบิตัจิรงิ ตลอดจนประเมนิว่าหน่วยงานกลาง และหน่วยงานปฏบิตัใินพื*นที�ได้ดาํเนินการ
อยา่งไร ในการสรา้งความต่อเนื�องในการดาํเนินงานตามนโยบายของหน่วยปฏบิตั ิโดยสามารถ
พจิารณาผลการประเมนิได ้ดงันี* 

4.1.2.1  การระดมพลงั 
การประเมนิในขั *นตอนของการระดมพลงั (Mobilization) ในที�นี*จะเป็นการ

ประเมินว่า หน่วยปฏิบัติในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) สํานักงานภาคกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล (หรอืสํานักงานปฏิบัตกิารภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก) ที�เป็นหน่วย
ปฏิบัติการที�ร ับผิดชอบงานส่งเสริมกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 2) กรงุเทพมหานครที�เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในพื*นที� และ 
3.ขบวนองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร (กรณีในชว่งเวลาที�ยงัไมม่กีารจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนใน
พื*นที�กรุงเทพมหานคร) และสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากที�ได้มกีารจดัตั *ง            
สภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครแล้ว) ที�มีสถานะเป็นทั *งกลุ่มขับเคลื�อน และ
กลุ่มเป้าหมายของนโยบายได้ใหก้ารยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
กฏ ระเบียบขอ้ บังคบั ประกาศ รวมถึงแผน แผนงาน และโครงการต่างๆที�กําหนดขึ*นเพื�อ
รองรบัการตามพระราชบญัญตัฯิ หรอืไมอ่ยา่งไร และมกีารดาํเนินการแสวงหาการสนับสนุนเพื�อ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัฯิ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งอย่างไร ตลอดจนประเมนิว่าหน่วยปฏิบตัิ
ดังกล่าวได้มีการดําเนินการอย่างไรในการจัดสรรทรพัยากรในการดําเนินงาน และการจัด
โครงสรา้ง/กลไกการดาํเนินงาน 

1)  การยอมรบัของหน่วยปฏบิตั/ิกลุ่มเป้าหมาย 
(1)  สํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้การยอมรับต่อ

พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ.���� และมาตรการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเป็นอย่างด ีพบว่า 
สํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สํานักงานปฏิบตักิารภาคกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และ
ตะวันออก) ได้ให้การยอมรับต่อพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 กฏระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ แผน แผนงานและโครงการต่างๆ ที�กาํหนดขึ*นเพื�อรองรบัการดาํเนินการตาม
พระราชบญัญตัฯิ เป็นอย่างด ีทั *งนี* เพราะทางสํานักงานภาคฯ ในฐานะที�เป็นหน่วยงานหลกั       
ในการปฏบิตักิารส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครของสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนได้มสี่วนร่วมในการผลกัดนัให้เกดิพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
ตั *งแต่ตน้อยู่แลว้ และเมื�อมกีารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัฯิ งานสภาองคก์รชุมชนกถ็ูกนําเอาไป
กาํหนดเป็นสว่นหนึ�งยทุธศาสตรข์องทางสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (เนื�องจากหมวด 4 มาตรา 
34-35 ของพระราชบัญญัติได้กําหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมอีํานาจหน้าที�ในการ
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ส่งเสริมกจิกรรมของสภาองค์กรชุมชน) ประกอบกบัลกัษณะงานสภาองค์กรชุมชนก็มคีวาม
สอดคล้องกบัภารกจิของทางสํานักงานภาคฯ ที�ม ีอยู่เดิมอยู่แล้ว ทําให้ทางสํานักงานภาคฯ 
ยอมรับที�จะดําเนินตามนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ตั *งแต่ในช่วงเริ�มต้นของ        
การบังคบัใช้พระราชบญัญตัิฯ จนถึงปจัจุบนั ทั *งนี*อาจพจิารณา ความคดิเหน็ที�แสดงออกถึง        
การยอมรบั หรือเห็นด้วยในนโยบายของอดีตผู้จ ัดการสํานักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพฯ
ปรมิณฑล และตะวนัออกที�กล่าวว่า  

 

ผมมคีวามคดิว่า พ.ร.บ. ฉบบันี*คอ่นขา้งออกมาด ีสนับสนุนใหช้าวบา้นไม่เป็น
องค์กรเถื�อน เป็นองคก์รที�ถูกรองรบั การสนับสนุนจากรฐัไม่เกดิ แต่พอตรงนี*
เขา้มารฐักต็้องเขา้มายอมรบัในตวัองคก์รเพิ�มมากขึ*น (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์
เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 

 สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูจ้ดัการภาคกรงุเทพฯและปรมิณฑล ที�กลา่วว่า 
 

พดูถงึ พ.ร.บ. สภาองคก์รชมุชน ดฉินัมองว่าจรงิๆแลว้ การพฒันาชมุชนที�ผ่าน
มาองค์กรมันไม่มีกฏหมายรองรับที�ช ัดเจน เพราะฉะนั *น การมี พ.ร.บ.          
มนัเป็นเรื�องที�ดี ทําให้องค์กรชาวบ้านที�ทํางานลุกขึ*นมาดูแลตวัเองได้มทีี�ยนื
เป็นของตัวเอง โดยมีกฏหมายรองรับที�ผ่านมา มีองค์กรชาวบ้านเกิดขึ*น         
มาเยอะแยะ ถา้ที�หน่วยงานรฐัสนับสนุนกไ็ด้ รบัการรบัรองว่ามอีงคก์รรบัรอง            
แต่กรณีชาวบา้นจดัขึ*นเอง ที�ชื�อไม่ไดไ้ปพอ้งกบัหน่วยงานรฐักม็กัจะถกูมองว่า
เป็นองคก์รเถื�อน เพราะฉะนั *นการมสีภาองคก์รชมุชน หนึ�งมนัทาํใหม้ทีี�ยนืของ
ภาคประชาชน อนัที�สองก็ยังมองว่าสภาองค์กรชุมชนมันยังบอกเรื�องของ
บทบาทภาระคอื หน้าที�ของประชาชนเช่นที�จะมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ�น
ของเขา และการพฒันาประเทศได้ด้วย เพราะว่าในการพฒันาเนี�ยมนัมลีําดบั
ของการพฒันา มนัมเีวทตีั *งแต่สภาฯตําบล จงัหวดั ไปจนถงึเวทชีาต ิอนันี*มอง
ในเชงิคอนเซป [แนวคดิ – ผูว้ิจยั] ก่อน อนันี*ดฉัินเหน็ด้วย แลว้กส็นับสนุน              
ในเรื�องของการมสีภาองค์กรชุมชนอย่างน้อยประชาชนที�ไม่เคยมกีฏหมาย            
ของตัว เอง การที�มี พ.ร .บ .  ฉบับนี* เ ป็นกฏหมายของภาคประชาชน                  
การที�ประชาชนเขา้ถึงและใช้ประโยชน์กบัมนัได้อนันี*ดฉัินถอืว่าเป็นเรื�องที�ด ี
(รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
 

(2)  กรงุเทพมหานครใหก้ารยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตราการที�เกี�ยวขอ้งค่อนขา้งน้อย พบว่า โดยภาพรวมกรุงเทพมหานคร
ยงัให้การยอมรบัต่อพระราชบัญญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตราการที�เกี�ยวขอ้ง
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ค่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะในช่วงแรกของการบังคบัใช้พระราชบญัญตัิฯ ซึ�งเป็นช่วงเวลาของ        
การดาํเนินการจดัตั *งสภาองคช์มุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร ทางกรงุเทพมหานครไดแ้สดงออก
ถงึการไม่ใหก้ารยอมรบัต่อพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 อย่างชดัเจน โดย
กรงุเทพมหานครไมอ่อกคาํสั �งใหผู้อ้าํนวยการเขตซึ�งเป็นผูม้อีาํนาจในการรบัรองการจดแจง้การ
จัดตั *งองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัต ิ         
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ดําเนินการรบัรองจดแจง้จดัตั *งสภาองค์กรชมุชน ซึ�งส่งผลทําให ้          
ผูอ้าํนวยเขตทกุเขตปฏเิสธการรบัจดแจง้การจดัตั *งองคก์รชมุชน และสภาองคก์รชมุชน  

ทั *งนี*  เนื� องจากกรุงเทพมหานครเห็นว่า คํานิยามของ ชุมชน          
ในระเบยีบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชมุชน พ.ศ. 2534  มคีวามแตกต่างจากคํานิยาม
ของ  ชุมชน ตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 กล่าวคอื คาํว่า “ชุมชน” ตาม              
คํานิยามของระเบยีบกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534  หมายถงึ “ชุมชน
แออดั ชุมชนชานเมอืง เคหะชุมชน หมู่บา้นจดัสรร และชุมชนเมอืงที�กรุงเทพมหานครกาํหนด
ขึ*นทั *งนี*โดยทาํเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร” ซึ�งเป็นชมุชนที�มพีื*นที�ชดัเจน และเป็นชุมชน
ที�ได้ร ับคําสั �งจากทางกรุงเทพมหานครให้มกีารจัดตั *ง ส่วนคําว่า ชุมชน ตามคํานิยามของ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 หมายถึง “กลุ่มประชาชนที�รวมตัวกันโดย          
มผีลประโยชน์และวตัถุประสงคร์่วมกนัเพื�อช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนกนั หรอืทาํกจิกรรมอนัชอบ
ด้วยกฎหมายและศลีธรรมร่วมกัน หรือดําเนินการอื�นอันเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก              
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื�องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้"            
ซึ�งเป็นชุมชนที�เกดิจากกลุ่มคนที�เกดิจากปจัเจกบุคคลมารวมตวักนัเพื�อทาํกจิกรรมใดกจิกรรม
หนึ� งร่วมกันโดยไม่จําเป็นต้องมีพื*นที�ในการรวมตัวที�ชัดเจน และได้รับคําสั �งจากทาง
กรุงเทพมหานครให้มีการจัดตั *ง ดังนั *น ด้วยความแตกต่างของคํานิยามนี*  ทําให้ทาง
กรงุเทพมหานครจงึตดัสนิใจยงัไมด่ําเนินการใดๆ ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  

การปฏิเสธการรับการจดแจ้งการจัดตั *งองค์กรชุมชน และสภา
องค์กรชุมชนของทางกรุงเทพมหานครดังกล่าว ก็ได้ทําให้ขบวนองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานครรวมตวักนัเคลื�อนไหวกดดนั ทางกรุงเทพมหานครอยู่หลายครั *ง ทั *งในรูปของ
การให้เครอืข่ายองค์กรชุมชนทั *ง 14 เขต นําเอกสารการจดแจ้งทั *งหมดไปยงัสํานักงานเขตใน
พื*นที�ของตนเองและให้นําประชาชนไปอย่างน้อย 10 คน การใหเ้ครอืข่ายองค์กรชุมชนไปทวง
ถามความคบืหน้าในเรื�องการจดแจง้จดัตั *งจากสํานักงานเขต การเตรยีมระดมเครอืขา่ยองคก์ร
ชุมชนในทุกพื*นที�ของกรุงเทพมหานครไปประมาณ 500 คน ไปชุมนุมปิดล้อมศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร รวมทั *งทาํใหท้างสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนไดจ้ดัตั *งคณะกรรมการไปหารอื
กบัทางกรุงเทพมหานครเกี�ยวกบัปญัหาการรบัจดแจ้งจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนถงึ 2 ครั *ง และ
ดว้ยผลของการเคลื�อนไหวกดดนัของเครอืข่ายองค์กรชุมชน และการเจรจาของสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน กท็ําใหท้างกรุงเทพมหานคร ยอมตกลงให้ยดึคาํนิยาม ชุมชน ตามพระราชบญัญตัิ
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สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นหลกั และยอมรบัรองการจดแจ้งการจดัตั *งองค์กรชุมชน และ
สภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร (ชยัยนต ์ประดษิฐศลิป์, สุทธธิรรม เลขววิฒัน์, จํารูญ 
สวยด ีและชยัณรงค ์เครอืนวน, 2553: 36-38) ตลอดจนใหก้ารสนับสนุนในเรื�องต่างๆ (บางเรื�อง) 
ตามพระราชบญัญตัฯิ มาจนถงึปจัจุบนั 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าทางกรุงเทพมหานครจะยอมรบัรองการจดแจ้ง
จดัตั *งสภาองคก์รชุมชน และใหก้ารสนับสนุนในเรื�องต่างๆ ตามพระราชบญัญตัฯิ มาจนถงึปจัจุบนั 
แต่ก็ยงัคงให้การยอมรบัต่อพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ค่อนขา้งน้อยอยู่ ทั *งนี* 
เพราะนอกจากที�ทางกรุงเทพมหานครจะยังคงไม่เห็นด้วยกับคํานิยามของ “ชุมชน” ตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ดงัที�กล่าวมาในขา้งต้นแลว้ กน่็าจะมสีาเหตุอกีส่วน
หนึ�งมาจากปญัหาการขาดสภาพบงัคบั และปญัหาการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�ไม่
เหมาะสมของตวัพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เอง (รายละเอยีดเกี�ยวกบัเรื�อง
ปญัหาการขาดสภาพบงัคบั และปญัหาการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�ไมเ่หมาะสม
ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ขอใหพ้จิารณาที�หวัขอ้ 4.1.1.1 การออกแบบ
นโยบาย) ผนวกกบัการที�กรุงเทพมหานครยงัไม่เหน็ด้วยกบัเนื*อหาสาระของพระราชบญัญตัฯิ และ
มาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ในบางส่วนดว้ย โดยเฉพาะในเรื�องของวธิกีารดําเนินงานของพระราชบญัญตัฯิ 
ที�ทางกรงุเทพมหานครเหน็ว่ายงัไมม่เีหมาะสม และกอ่ใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตั ิตวัอยา่งเช่น เรื�อง
การรับรองการจดแจ้งการจัดตั *งองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนที�ขาดความชดัเจน  
อย่างเพยีงพอในเรื�องหลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการพจิารณาว่า องคก์รชุมชนที�จะไดร้บัการรบัรอง
การจดแจ้งจดัตั *งจะต้องมีคุณสมบัติพื*นฐานอย่างไร เรื�องการกําหนดให้ผู้อํานวยการเขตเป็นผู้มี
หน้าที�ในการรบัรองการจดแจง้การจดัตั *งองค์กรชุมชน แทนที�จะใหป้ระธานชมุชนของชุมชนที�จดัตั *ง
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครเป็นผูม้หีน้าที�ในการรบัรองการจดแจ้งการจดัตั *งองค์กรชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองค์กรชุมชน และเรื�องการอนุญาตให้คณะกรรมการชุมชนของชุมชนที�จ ัดตั *งตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครสามารถจดแจ้งจดัตั *งเป็นองค์กรชุมชนเพื�อเป็นสมาชกิของสภาองค์กร
ชุมชนได้ ฯลฯ ดงัตวัอย่างความคดิเหน็ของผูบ้รหิารของกรุงเทพมหานครที�รบัผดิชอบงานดา้นการ
พฒันาชมุชนทา่นหนึ�งที�สะทอ้นว่า  
 

ในแง่ของ พ.ร.บ. (พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551)  กค็ดิว่าเขา 
มเีจตนาดทีี�จะใหอ้งคก์รชมุชนมคีวามเป็นอสิระหรอืเป็นเรื�องของการจะใหเ้ขา
สามารถพึ�งพาตวัเองได ้เป็นที�ยอมรบัของกลุ่ม ในแงข่อง พ.ร.บ.นะ เพื�อใหเ้กดิ
การขบัเคลื�อน เป็นกลไกหนึ�งที�ทําให้เกดิความเขม้แขง็ได้ในระดบัหนึ�ง อนันี*
เจตนาด ีแต่ว่าในเรื�องของเชงิกลไกกม็ปีญัหาเหมอืนกนัในทางปฏบิตัวิ่าแล้ว
เขาจะทาํไดจ้รงิไหมในเรื�องของความเขม้แขง็ แล้วกลุ่มที�เป็นองค์กรชุมชนจะ
เป็นตวัแทนของประชาชนสว่นใหญ่ไดจ้รงิหรอืเปล่า ในแต่ละองคก์รเนี�ยแค่ไหน



152 

ถอืว่าเป็นองคก์รชมุชนได ้ตั *งแต่ 2 คน ขึ*นไปหรอืว่าเป็นพนัคน หรอืว่ามคีวาม
เขม้แขง็ ไมไ่ดร้ะบุความชดัเจนในส่วนนั *น  คอื สามารถจดัตั *งไดแ้ต่ไม่รูว้่ายงัไง 
แล้วกเ็รื�องของแนวทางการจดัตั *งกไ็ม่ได้ระบุชดัเจนว่าการจดัตั *งใครจะมาช่วย
สนับสนุน เขาจัดตั *งได้เองไหม หรือเขาต้องมาคุยกนัในระดับเขตว่าต้องมี
องคก์รนั *นองคก์รนี*ในเขตนี* อนันี*เราไม่สามารถไปกาํหนดกฎเกณฑไ์ด ้ในเรื�อง
ของกลไกการทํางานนะ แต่ว่าในหน้าที�ของเรากจ็ะมกีารใหค้วามรูใ้นเรื�องของ
การสรา้งกลุ่ม การสรา้งองคก์ร แต่เราไม่มอีาํนาจหน้าที�หรอืบทบาทโดยตรงใน
การที�จะบอกให้จดเป็นองค์กรชุมชนนะ เพื�อไปเป็นสภาองค์กรสภาชุมชน            
อนันี*เราคงไมม่หีน้าที� 

 
ถ้าพูดถงึตวั พ.ร.บ.ในนิยามต่างๆ ในความคดิผมยงัขาดอะไรไปหลายส่วนที�
เกี�ยวกบั กทม. ซึ�งทาํใหก้ารทาํงานของ กทม.ลาํบาก การดําเนินการใหต้รงทุก
เรื�องนี�ไม่ได้ ผมยกตวัอย่างนิยามคาํว่า “หมู่บ้าน” ในนี*บอกว่าใหร้วมชุมชนที�
จดัตั *งตามระเบียบของหน่วยงานนั *นๆ แต่ว่าพอไปถงึการจดัตั *งองค์กรชุมชน
กลบัไม่ไดพู้ดถงึอํานาจหน้าที�ของชุมชน ถ้าเป็นหมู่บ้านให้ผูใ้หญ่บ้าน แต่ถ้า
องคก์รชุมชนอื�นใหก้ํานัน พอเป็น กทม. ใหเ้ป็น ผอ.เขตเลย นิยามตรงนี*กเ็ลย
ไมม่คีวามสมบรูณ์ตรงที�ว่าไมไ่ดใ้หอ้าํนาจหน้าที�กบัชมุชนโดยตรง เพราะฉะนั *น
วิธีการจดแจ้งก็เลยเป็นความไม่ชดัเจนในการจดแจ้งว่า กทม.ทําไมไม่ให้
ประธานชมุชนรบัรององคก์รชมุชนนั *นๆ 

 
นิยามของ พ.ร.บ. ว่าต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน ซึ�งคําว่าหมู่บ้านหมายความรวมถึง
ชุมชนที�จดัตั *งตามประกาศของทางราชการ แต่วธิกีารจดแจ้งนี�ไมไ่ดใ้ห้อาํนาจ
ในการรบัรองการจดแจง้ในชมุชนนั *นๆ นี�คอืความไมช่ดัเจนส่วนหนึ�ง ทาํใหก้าร
จดแจ้งมปีญัหาในทางปฏิบตัดิ้วย เช่น ถ้าเป็นคณะกรรมการชุมชน สามารถ 
จดเป็นองคก์รชมุชนไดเ้ลย 

 
ทาํไมไม่ใหป้ระธานชุมชนรบัรององค์กรชุมชนในแต่ละชุมชน กรรมการชุมชน
ในแต่ละชุมชนที�มวีาระ 2 ปี สามารถจดไดไ้หม สมมตวิ่าจดได ้คณะกรรมการ
ชดุนี*มวีาระแค่ 2 ปี แลว้พอพน้จากนั *น กรรมการชุดใหมม่า องคก์รชมุชนนั *นก็
ยังเป็นอยู่หรือเปล่า ถือว่ายุบไปไหม มันไม่มีหลักเกณฑ์ข้อกําหนดตัวนี*              
จากทาง พอช. ในฐานะที�เขามหีน้าที�ในการกําหนดหลกัเกณฑ์ยงัไม่ชดัเจน           
ปลัดก็ส ั �งไม่ได้ เขาไม่ได้ให้อํานาจปลัด (รายชื�อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก, 
ภาคผนวก ข) 
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การที�ทางกรุงเทพมหานครยงัให้การยอมรบัต่อพระราชบัญญตัิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตราการที�เกี�ยวขอ้งค่อนข้างน้อยนี�เอง ที�ได้ส่งผลอย่าง
สาํคญัต่อการดําเนินการจดัสรรทรพัยากรในการดําเนินงาน การจดัโครงสรา้ง/กลไกการดาํเนินงาน
การปฏบิตั ิและการสรา้งความต่อเนื�องในการดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ของทางกรงุเทพมหานคร ดงัที�ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวในเนื*อหาสว่นต่อไป 

(3)  ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครใหก้ารยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�
เกี�ยวขอ้งเป็นอย่างด ี พบว่า ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีในช่วงเวลาที�ยงัไม่มี
การจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร) และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(กรณีหลงัจากที�ไดม้กีารจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครแลว้) ไดใ้หก้ารยอมรบั
ต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ตลอดจน กฏระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แผน 
แผนงาน และโครงการที�เกี�ยวข้องเป็นอย่างดี ทั *งนี* เพราะก่อนช่วงเวลาที�จะมีการบังคบัใช้
พระราชบญัญตัฯิ ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครได ้เคยผา่นประสบการณ์การทํางานใน
รูปแบบของสภาผูนํ้าที�ทําหน้าที�ในการจดัทําแผนแม่บทชุมชนเพื�อเสนอต่อหน่วยงานต่างๆที�
เกี�ยวขอ้ง ผา่นทางโครงการการลงทนุเพื�อสงัคม (Social Investment Project: SIP) อยู่ก่อนแลว้ 
ประกอบกบัการทํางานของขบวนองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานครที�ผ่านมาก็ประสบปญัหา        
ในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ที�ให้การสนับสนุนงานด้านการพฒันาต่างๆ ทั *งนี*
เนื�องจากสถานภาพของขบวนองคก์รชุมชนที�มสีถานะที�ไม่เป็นทางการ (ชยัยนต์ ประดษิฐศลิป์ 
และคณะ, 2553: 32) ทาํใหไ้มไ่ดร้บัการยอมรบั หรอืถกูมองว่าเป็น “องคก์รเถื�อน” ดงันั *นเมื�อเกดิ
กระแสการเคลื�อนไหวเพื�อผลกัดนัใหเ้กดิการออกร่างพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. .... 
ขึ*น  ทั �วประเทศ ทางแกนนําคนสาํคญัของขบวนองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครหลายๆท่าน เช่น 
นายณัชพล เกิดเกษม และนายสุรศักดิ < อินทรประสิทธิ < ฯลฯ จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลกัดนั รา่งพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ ...ดว้ย เพื�อใหก้ฎหมายที�รบัรอง
สถานภาพขององคก์รชมุชน และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนผา่นการพจิารณาเหน็ชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั *น เมื�อทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยสํานักงาน
ปฏบิตักิารภาคกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และตะวนัออก (สาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑลใน
ปจัจุบนั) ไดเ้ริ�มดาํเนินการขบัเคลื�อนการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ.���� ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร จงึได้รบัความร่วมมอืจากทางขบวนองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครในการเขา้ร่วมเป็นคณะทํางานขบัเคลื�อนการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเป็น           
อยา่งด ีจนทาํใหส้ามารถดาํเนินการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนเขตจาํนวน 14 สภา ไดใ้นชว่งแรก 

หลังจากนั *น สภาองค์กรชุมชนเขตทั *ง 14 สภา ก็ได้ร่วมมือกัน
ดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ.���� และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ร่วมกบั
ทางสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนจนทาํใหม้กีารจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร
เพิ�มขึ*นในทุกปี จนในปจัจุบนั (พ.ศ. 2555) มจีาํนวนสภาองคก์รชมุชนเขต 32 เขต 
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ทั *งนี*  อาจพิจารณา ความคดิเห็นของแกนนําสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรบั และตระหนักในความสําคญั ของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน (2551) ดงันี* 
 

ผมว่า พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน เป็นประโยชน์ที�สุด อย่างน้อยความเป็น
ศกัดิ <ศรขีองชาวบ้านเอง การยกระดบัชุมชน เพื�อเป็นตวัอย่าง จากประชาชน
เล็กๆ ที�เป็นพลเมือง คําว่า พลเมือง มีความหมายพอสมควรนะ คือ เขามี
สาํนึกรกัทอ้งถิ�น มกีารคดิว่าทอ้งถิ�นนั *น เขาสามารถจดัการได ้เพราะฉะนั *นมนั
เป็น พ.ร.บ. ที�ทาํใหป้ระชาชนทั �วไป ยกระดบัตวัเองขึ*นมาเป็นพลเมอืง และกม็ี
ศกัดิ <ศรเีท่ากนั เท่ากนักบักลุ่มพลเมอืงดว้ยกนั แลว้กเ็ท่ากนักบัหน่วยงานดว้ย 
ไมใ่ชใ่หใ้ครมาสั �ง (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
สอดคล้องกับความคิด เห็นของแกนนําสภาองค์กรชุมชน

กรุงเทพมหานครอกีท่านหนึ�ง ที�ได้อธิบายถึงประโยชน์ และความสําคญัของพระราชบัญญตั ิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรบัต่อพระราชบญัญตัิฉบบันี*เป็น
อยา่งมาก โดยกล่าวว่า 
 

อนัดับแรกเลยสําหรับการมองพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนฉบับนี*  คือ 
เรื�องการมนีัยสําคญัแฝงตวัอยู่ในนั *น ซึ�งกค็อื การเมอืงภาคพลเมอืงเป็นหวัใจ 
“กล่าวคอื มกีารแฝงอาํนาจของพลเมอืงไว้ในตวั ถงึแมว้่า ในตอนนี*จะยงัไม่มี
อํานาจในเชิงกฏหมาย แต่ก็เป็นอํานาจของการจัดกระบวนการการเรียนรู ้         
การผลกัดนั การเปิดแนวคดิ หรอืมุมมองใหม่ ซึ�งจะนําไปสู่การเปลี�ยนแปลง
ของสงัคมไทยในอนาคต ซึ�งผมถอืว่าเป็นเครื�องมอืสาํคญัของพี�น้องคนไทยใน
อนาคตที�อยู่ฐานราก แต่ในขณะเดยีวกนัก็ต้องมกีารใชเ้ป็นด้วย ซึ�งหากเรามี
การใชเ้ป็นกจ็ะถือว่าเป็นสิ�งที�เราสามารถรองรบั สิ�งที�สภาองค์กรชุมชนทําได ้
โดยจากที�แต่กอ่นถกูมองว่าทาํเรื�องเถื�อนๆ ไมม่กีฏหมายรองรบั ต่างคนต่างทํา 
ไมม่กีารเชื�อมรอ้ยหรอืเชื�อมโยงกนัขาดพลงั ซึ�ง พ.ร.บ. ตวันี*เขา้มาชว่ยได ้และ
ถือเป็นหลักคิดสําคัญของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน และผมก ็              
ขอเน้นยํ*าว่า เป็นเครื�องมอืสาํคญัของภาคประชาชนที�ใหอ้าํนาจประชาชนโดย
กฏหมายฉบับนี*  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการใช้ให้เ ป็น (รายชื�อผู้ให้
สมัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
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2)   การแสวงหาการสนับสนุนภายในหน่วยปฏบิตัแิละหน่วยงานภายนอก 
(1)  สํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑลไดพ้ยายามแสวงหา

ความรว่มมอืในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการ
ที�เกี�ยวขอ้ง จากภายในสํานักงานภาคฯ หน่วยงานในสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน และภาค
ชุมชนค่อนขา้งมาก แต่ยงัขาดการแสวงหาความร่วมมอืจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ของรฐัอื�นๆ อยา่งจรงิจงั พบว่า โดยภาพรวมแลว้ ทางสาํนกังานภาคกรงุเทพฯและปรมิณฑลได้
พยายามแสวงหาความร่วมมอืในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 
และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง จากเจ้าหน้าที�ภายในสํานักงานภาคฯ ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที�ขอ้ง
หน่วยงานอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งภายในสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน แกนนําขบวนองคก์รชุมชน และ
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครค่อนขา้งมาก โดยอาศยัทั *งการจดัการประชมุ การฝึกอบรม 
การสมัมนา และการประสานงานอยา่งไมเ่ป็นทางการเป็นเครื�องมอืในการแสวงหาความร่วมมอื 
โดยเฉพาะในช่วงของการขบัเคลื�อนการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
ในชว่งแรก จะมกีารดาํเนินการระดมความรว่มมอืในลกัษณะนี*มากเป็นพเิศษ  

แต่สาํหรบัในสว่นของการระดมความรว่มมอืในการดําเนินงานตาม
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง จากกรุงเทพมหานคร 
และหน่วยงานของรฐัอื�นๆ นั *น กลบัพบว่า ยงัไมม่กีารดาํเนินการในเรื�องนี*อยา่งชดัเจนแต่อยา่งใด  

(2)  กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการแสวงหาความร่วมมอืในการ
ดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุม พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง เฉพาะ
ภายในหน่วยงานของตนเอง และยงัไม่ได้ดําเนินการแสวงหาความร่วมมอือย่างเต็มศกัยภาพ
พบว่า ทางกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการแสวงหาความร่วมมือในการดําเนินงานตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง เฉพาะภายในหน่วยงาน
ของตนเอง และยงัไม่ได้ดําเนินการแสวงหาความร่วมมอือย่างเต็มศกัยภาพ กล่าวคอื ในช่วง
ระยะเวลาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมา 
กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการแสวงหาความร่วมมอืจากขา้ราชการ และเจ้าหน้าที�ของตน            
โดยอาศยัเพยีงแค่การออกหนังสอืสั �งการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที�ของกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เท่านั *น แต่ไม่มกีารกําหนด และ
มอบหมาย นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ และงบประมาณที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิกจิการ           
สภาองค์กรชุมชนเป็นการเฉพาะ ให้กบัหน่วยงานต่างๆ ของทางกรุงเทพมหานครที�ทํางาน
รว่มกบัสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร เชน่ สาํนักงานพฒันาสงัคม และสาํนักงานเขตต่างๆ             
แต่อย่างใด ดงัพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูที�ของผูบ้รหิารของกรุงเทพมหานครที�รบัผดิชอบงานดา้น
การพฒันาชมุชนทา่นหนึ�งใหไ้วว้่า 
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นโยบายของกรุงเทพฯ ในเรื�องสภาฯ ถ้าโดยตรงผมจําไม่ได้ว่าเคยมสีั �งการ          
ในลกัษณะไหนที�นอกเหนือจาก พ.ร.บ. ตวันี*บา้ง แต่ไม่น่าจะม ีน่าจะเป็นว่าให้
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน นั �นแหละ ก็คือ ให้ข ับเคลื�อน            
ตาม พ.ร.บ. 

 
ในเรื�องของแผนงานโครงการเพื�อสภาฯ โดยเฉพาะคงไมม่เีพราะว่ามนัเป็นเรื�องที� 
พอช. (สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน) ตอ้งแจง้ว่าเราตอ้งดาํเนินการส่วนไหน เพราะ
บทบาทของเราไม่มโีดยตรง แต่บทบาทในการส่งเสรมิสนับสนุน พอช. ตอ้งเป็น
คนขบัเคลื�อนไมใ่ช ่กทม. (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
 

จ ากข้อมูลดัง กล่ า วส ะท้อน ให้ เ ห็น ได้ เ ป็ นอย่ า งดีว่ า ทา ง
กรงุเทพมหานครยงัไมไ่ดด้าํเนินการแสวงหาความรว่มมอืจากขา้ราชการ และเจา้หน้าที�ของทาง
กรุงเทพมหานครเพื�อปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 อย่างเตม็
ศกัยภาพ และด้วยการที�ทางกรุงเทพมหานครยงัไมไ่ด้ดาํเนินการแสวงหาความร่วมมอืภายใน
องค์กรอย่างเตม็ที�นี�เองที�เป็นส่วนหนึ�งที�ทําใหก้ารดําเนินการส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชน
ของทางสํานักงานเขตต่างๆ ที�ผ่านมายังคงจํากัดอยู่เฉพาะในรูปของการรับจดแจ้งจัดตั *ง        
สภาองคก์รชมุชนเขต การใหก้ารสนับสนุนสถานที�ในการประชมุ การมาเขา้รว่มการประชุม และ
การมารบัขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอของสภาองคก์รชุมชนเท่านั *น ทั *งนี* เป็นผลมาจากการที�ทาง
กรุงเทพมหานครยงัใหก้ารยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ค่อนขา้ง
น้อยนั �นเอง 

(�) ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร  ไดพ้ยายามแสวงหาความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อปฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งเป็นอย่างมากพบว่า 
ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีในช่วงเวลาที�ยงัไม่มกีารจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนใน
พื*นที�กรุงเทพมหานคร) และสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากที�ได้มกีารจดัตั *ง
สภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครแล้ว) พยายามแสวงหาความร่วมมอืจากภาคส่วน
ต่างๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อปฏบิตัติามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�
เกี�ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรชุมชนต่างๆ ในพื*นที�
กรงุเทพมหานครดว้ยกนั ทางขบวนองคก์รชุมชน และสภาองคก์รชุมชนไดพ้ยายามดําเนินการ
ประสานความร่วมมือด้วยการจัดตั *งคณะทํางานในระดับต่างๆ ทั *งระดับเขต กลุ่มเขต และ
จงัหวดัลงไปเปิดเวททีําความเขา้ใจกบั แกนนําและสมาชกิองค์กรชุมชนในเขตต่างๆ ในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับทางเจ้าหน้าที�ของทางสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล          
อย่างต่อเนื�อง ตั *งแต่เริ�มมกีารบงัคบัใช้พระราชบัญญตัิฯ โดยเฉพาะตั *งแต่ช่วงปีที� 2 ของ          
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การบงัคบัพระราชบญัญตัฯิ เป็นตน้ไป บทบาทในการแสวงหาความร่วมมอืจากองคก์รชุมชนใน
พื*นที�กรุงเทพมหานครเกอืบทั *งหมดจะเป็นของทางสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร 

สําหรบัในส่วนของการแสวงหาความร่วมมอืหน่วยงานต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องซึ�งได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร สภาพัฒนาการเมือง 
สํานักงานปฏิรูป สถาบันการศกึษาต่างๆ ฯลฯ ทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครได้
พยายามประสานขอความร่วมมอื โดยการทําหนังสอืตดิต่อ เสนอแผนและโครงการ ขอเขา้พบ
และเข้าร่วมการประชุมและกจิกรรมต่างๆที�หน่วยงานต่างๆเหล่านี*เป็นผู้จดั และเชิญผู้แทน
หน่วยงานต่างๆมาเขา้ร่วมการประชมุ และกจิกรรมของสภาองคก์รชุมชน ซึ�งส่งผลทําใหผ้ลการ
ประสานความร่วมมอืโดยภาพรวมที�ผา่นมา ค่อนขา้งมแีนวโน้มที�ดขีึ*นอย่างต่อเนื�อง โดยในช่วง
ปี พ.ศ. 2554–2555 จะเป็นช่วงเวลาที�สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครไดร้บัความร่วมมอื 
และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะความร่วมมอืและการสนับสนุน
จากสถาบนัการศกึษาจะค่อนขา้งมคีวามโดดเด่นมากเป็นพเิศษ แต่สาํหรบัในส่วนของผลการ
ประสานความร่วมมอืกบัทางกรุงเทพมหานครที�มฐีานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในพื*นที�
นั *น กลบัคอ่นขา้งมกีารพฒันาการที�คอ่นขา้งน้อยเมื�อเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื�นๆ   

3)  การจดัสรรทรพัยากรในการดาํเนินงาน 
(1)  งบประมาณ 
สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนพยายามมุง่เน้นการจดัสรรงบประมาณ

สนบัสนุนลงไปที�พื*นที�เขต รวมทั *งพยายามใชก้ารจดัสรรงบประมาณเป็นเครื�องมอืในการบูรณา
การความรว่มมอืระหว่างสภาองคก์รชมุชนกบัองคก์รชมุชน เชงิประเดน็ในพื*นที� พบว่า แนวโน้ม
ของการจดัสรรงบประมาณของทางสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนจะมุ่งเน้นการจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนลงไปที�พื*นที�ตาํบล/เขต/เทศบาล มากขึ*น กล่าวคอื ตั *งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา 
ทางสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนไดด้าํเนินการปรบัเปลี�ยนรปูแบบการจดัสรรงบประมาณจากเดมิ
ที�จดัสรรไปให้ทางขบวนองค์กรชุมชนระดบัภาค หรือจังหวดั แล้วใหท้างขบวนองค์กรชุมชน
ระดบัภาค หรอืจงัหวดั พจิารณาจดัสรรต่อใหท้างขบวนองคก์รชุมชนระดบัตําบล/เขต/เทศบาล 
ต่อไป มาเป็นการจดัสรรงบประมาณแบบทางตรงที�ทางสถาบันฯ จะเป็นผู้รบัผดิชอบในการ
จดัสรรงบประมาณลงไปที�ขบวนองคก์รชุมชนระดบัตําบล/เขต/เทศบาล เอง โดยใหท้างขบวน
องค์กรชุมชนระดบัตําบล/เขต/เทศบาล เป็นผู้เสนอแผนงาน/โครงการผ่านทางขบวนองค์กร
ชมุชนระดบัจงัหวดัมาที�ทางสาํนกังานภาคฯ เพื�อดาํเนินกระบวนการต่อจนนําไปสูก่ารทาํ บนัทกึ
ความร่วมมอื (MOU) ระหว่างขบวนองค์กรชุมชน ตําบล/เขต/เทศบาล กบัทางสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน ทั *งนี*เพื�อใหง้บประมาณในการสนับสนุนสามารถลงสู่พื*นที�ได้รวดเร็ว และทั �วถงึ
มากขึ*น 

นอกจากนี* ทางสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึ�งเป็น
หน่วยปฏบิตักิารพื*นที�ของทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กพ็ยายามใชก้ารจดัสรรงบประมาณ
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เป็นเครื�องมอืในการ บูรณาการความร่วมมอืระหว่างสภาองค์กรชุมชนกบัองค์กรชุมชนเชิง
ประเด็นในพื*นที� กล่าวคอื ทางสถาบนัฯได้พยายามส่งเสรมิใหอ้งค์กรชุมชนเชงิประเด็นต่างๆ 
เช่น ประเดน็สวสัดกิารชมุชน ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม องคก์รการเงนิ ฯลฯ เสนอ
แผนงาน โครงการ เพื�อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากทางสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน
ร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนเขตของตน เพื�อใหเ้กดิแผนพฒันาร่วม และการใชง้บประมาณในการ
ขบัเคลื�อนงานร่วมกนั ระหว่างสภาองค์กรชุมชน กบัองค์กรชุมชนเชงิประเด็นต่างๆ ในเขต          
ซึ�งในกรณีที�สภาองคก์รชุมชนเขตมคีวามสมัพนัธ์ที�ดกีบัองคก์รชุมชนเชงิประเด็นที�เป็นสมาชกิ 
การจดัสรรงบประมาณในลักษณะนี*จะช่วยทําให้การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนกบั
องคก์รชมุชนมคีวามเชื�อมโยงกนัและเป็นเอกภาพมากขึ*น แต่ถา้ในกรณีที�สภาองคก์รชุมชนเขต
มปีญัหาความขดัแยง้กบัองคก์รชุมชนเชงิประเดน็ที�เป็นสมาชกิอยา่งรุนแรง รปูแบบการจดัสรร
งบประมาณแบบนี*ก็เป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้ความขดัแย้งระหว่างสภาองค์กรชุมชน กบัองค์กร
ชุมชนเชงิประเด็นต่างๆ มคีวามรุนแรงมากยิ�งขึ*น จนหลายๆกรณี ทําใหส้ภาองค์กรชุมชนไม่
สามารถทาํงานร่วมกบัองค์กรชุมชนเชงิประเดน็ในพื*นที�ของตนไดอ้กีต่อไป เชน่ กรณีของเขต
คนันายาวที�มปีญัหาในการใชง้บประมาณร่วมกนัระหว่างสภาองคก์รชุมชนเขตกบัองคก์รชุมชน
เชงิประเดน็จนนําไปสูค่วามขดัแยง้อยา่งรนุแรงจนไมส่ามารถทาํงานรว่มกนัไดอ้กีต่อไป เป็นตน้ 

กรุงเทพมหานครยังไม่ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื�อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร พบว่า ตั *งแต่เริ�มมกีารบงัคบัใช้
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 2551 ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร มาจนถงึปจัจุบนัทาง
กรุงเทพมหานครยงัไม่เคยได้ดําเนินการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดับเขต และจังหวัดแต่อย่างใด ทั *งนี* เพราะทาง
กรุงเทพมหานครยงัไม่ไดม้นีโยบายในการส่งเสริมกจิการสภาองคก์รชุมชนที�นอกเหนือไปจาก
การรบัรองการจดแจ้งการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชน การให้การสนับสนุนสถานที�ในการประชุม 
การมาเขา้ร่วมการประชุม และการมารบัขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอของสภาองคก์รชุมชนเท่านั *น 
และพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติหน้าที�บังคบัให้
กรุงเทพมหานครซึ�งมฐีานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นต้องสนับสนุนงบประมาณ หรือ
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานแก่สภาองคก์รชุมชนเพยีงแต่แคร่ะบุใหก้รุงเทพมหานคร อาจใหก้าร
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาองค์กรชุมชนเขต เป็นเงนิอุดหนุนทั �วไปตามที�            
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นกาํหนดเทา่นั *น  

ประกอบกบัหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องการให้การสนับสนุน
งบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแก่สภาองค์กรชุมชนที�มอียู่ในปจัจุบัน ซึ�งก็คือ 
หนังสอืด่วนมากของกระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ ว74 ถงึผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั 
เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการจดัตั *งงบประมาณรายจ่าย และการใชจ้่ายงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ลงวนัที�  8 มกราคม พ.ศ. 2553 ที�กาํหนดให้องค์กรปกครอง
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สว่นทอ้งถิ�น ไดแ้ก ่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนตําบล อาจตั *ง
งบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนเพื�ออุดหนุนแก่ องคก์ารประชาชน องคก์รการกุศล และองคก์รที�
จดัตั *งตามกฏหมายในอตัรารอ้ยละ ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ�น เรื�อง หลกัเกณฑก์ารสนับสนุนขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
และองค์การบรหิารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะลงวนัที� 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  
(รายละเอียดในเรื�องนี*พิจารณาได้ในตารางที� 4.1) ก็ไม่ได้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมกับ
กรงุเทพมหานครที�มฐีานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบพเิศษแต่อย่างใด ส่งผลทาํให้
ทางกรุงเทพมหานครยงัไม่สามารถดําเนินการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครได้ เนื�องจากไม่มกีฏระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ
ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์การสนับสนุน หรือการอุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองค์กรชุมชนของ
ทางกรงุเทพมหานคร  ตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน (2551) ดงัตวัอยา่ง
ความคดิเหน็ของของผูบ้รหิารของกรุงเทพมหานครที�รบัผดิชอบงานดา้นการพฒันาชมุชนท่าน
หนึ�งที�สะทอ้นว่า 
 

เรื�องของงบประมาณก็เหมือนกนั ใน พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน บอกว่าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชน 
แต่ว่าใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นเป็นผูก้ําหนดโดยให้หารอืกบั พอช. 
ไมไ่ดพ้ดูถงึ กทม. ตกลงว่า กทม. ตอ้งรอ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�นเป็น
คนพจิารณาหรอืไง? แล้วในนี*มนัเป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป และวธิกีาํหนดหลกัเกณฑ์
ต่างๆ พอช. ก็ยังไม่ได้กําหนดให้ชัดเจน (รายชื�อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก, 
ภาคผนวก ข) 

 
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) มงีบประมาณ

ในการดําเนินงานที�เพยีงพอ ในขณะที�สภาองค์กรชุมชนเขตบางส่วนประสบปญัหาการขาด
แคลนงบประมาณในการดําเนินงาน พบว่า สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) 
มงีบประมาณในการดาํเนินงานที�เพยีงพอ สามารถขบัเคลื�อนภารกจิและใหก้ารสนับสนุนในดา้น
ต่างๆ แกส่ภาองคก์รชมุชนเขต และขบวนองคก์รชมุชนในพื*นที�ไดอ้ย่างต่อเนื�อง ทั *งนี* เนื�องจาก
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร หรอืสมชัชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร สามารถ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันบัณฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ (นิด้า)           
สภาพฒันาการเมอืง สาํนักงานปฏริปู (สปร.) ฯลฯ เพื�อขอรบัการสนับสนุนทางดา้นงบประมาณ 
และด้านอื�นๆได้ ไม่ได้อาศยัแต่งบประมาณที�ทางสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนจดัสรรใหเ้พยีง
อยา่งเดยีว จงึทาํใหท้างสมชัชาสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครยงัไมป่ระสบปญัหาขาดแคลน
งบประมาณในการดาํเนินงาน 
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ในขณะที�สภาองค์กรชุมชนเขตบางส่วนประสบปญัหาการขาด
แคลนงบประมาณ ในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะในสว่นของสภาองคก์รชมุชนเขตพื*นที�พฒันาต่อ 
เพราะงบประมาณที�ทางสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนจดัสรรใหก้บัทางสภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆ 
เป็นเงนิจํานวนที�ไม่มาก เพราะลกัษณะและวตัถุประสงคข์องงบประมาณที�ทางสถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชนจดัสรรใหก้บัทางสภาองคก์รชุมชนเขตนั *น เป็นงบประมาณเพื�อการจดัประชุมสภา
องค์กรชุมชนเป็นส่วนใหญ่ (โดยมคีวามมุ่งหมายว่าการจดัการประชุมดงักล่าวจะนําไปสู่การ
พูดคุย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และการเชื�อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนด้วยกนั และ
ระหว่างสภาองคก์รชุมชนหน่วยงานต่างๆ ในพื*นที�ได)้ ไม่ใช่งบประมาณเพื�อการขบัเคลื�อนงาน
แก้ไขปญัหา หรือพฒันาโดยตรง ดงันั *น ถ้าสภาองค์กรชุมชนเขตสภาใดไม่สามารถเชื�อมโยง
ความร่วมมอืกบัองค์กรชุมชนในพื*นที�เขต และหรือหน่วยงานต่างๆ ได ้ก็จะทําใหส้ภาองค์กร
ชุมชนเขตนั *น ประสบกบัปญัหาการขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงานค่อนข้างมาก          
จนบางสภาองคก์รชุมชนเขตไมส่ามารถดาํเนินการจดัใหม้กีารประชุม ปีละ 4 ครั *งตามกฎหมายได ้

สว่นในกรณีสภาองคก์รชุมชนเขตที�เป็นพื*นที�เขม้ขน้ ส่วนใหญ่จะมี
ปญัหาการขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงานน้อยกว่าสภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�พฒันา
ต่อเนื�องจากสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*มแีกนนําสภาองค์กรชุมชนที�มคีวามรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการทํางานมาก และสามารถใชก้ารประชุม หรือเวทขีองสภาองค์กรชุมชน
เขตไปเชื�อมโยงประสานความร่วมมือกบัองค์กรชุมชนในพื*นที�เขต และหน่วยงานต่างๆ ได ้              
ทําให้สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*มงีบประมาณในการดําเนินงานจากหลายๆทาง หรือสามารถ
บรูณาการงบประมาณเพื�อขบัเคลื�อนภารกจิของตนได ้

(2)  บุคลากร 
สํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจํานวนเจ้าหน้าที�

ปฏิบตังิานพื*นที�ไม่เพยีงพอต่อการดําเนินภารกจิการส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�
กรงุเทพมหานครไดอ้ยา่งทั �วถงึ พบว่า ภายในสาํนกังานภาคฯ  จะมเีจา้หน้าที�ปฏบิตังิานในพื*นที�
จํานวนไมม่าก เมื�อเปรยีบเทยีบกบัขอบเขตของพื*นที�ปฏบิตักิารและประเดน็งานพฒันาต่างๆที�
ตอ้งรบัผดิชอบ เชน่ ในกรณีปี พ.ศ. 2555 สาํนักงานภาคฯ มเีจา้หน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�อยู่ 7 คน 
แต่ตอ้งรบัผดิชอบในการสนบัสนุนงานพฒันาหลกัประมาณ 9-10 ประเดน็งาน เช่น ประเดน็งาน
ที�อยู่อาศัย สวัสดิการชุมชน แผนแม่บทชุมชน องค์กรการเงิน เศรษฐกิจและทุนชุมชน 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม สื�อชุมชน สภาองคก์รชุมชน ฯลฯ ในพื*นที� 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
กรงุเทพมหานคร นนทบุร ีปทุมธานี และสมุทรปราการ ทาํใหเ้จ้าหน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�  1 คน 
ตอ้งรบัผดิชอบงานพฒันาต่างๆ จํานวนมาก ในพื*นที�หลายจงัหวดัซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัปจัจยัใน
ดา้นศกัยภาพและปจัจยัดา้นความถนดัที�เจา้หน้าที�แต่ละคนมมีากน้อยไมเ่ท่ากนัแลว้  ทาํใหก้าร
ปฏบิตักิารหนุนเสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครของเจา้ที�ปฏบิตังิานพื*นที�
โดยภาพรวม สามารถดําเนินการสนับสนุนและตดิตามการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชมุชน
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กรุงเทพมหานครไดเ้ฉพาะในระดบัจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัไม่สามารถดําเนินการสนับสนุน
และติดตามการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนในระดบักลุ่มเขต และเขตได้อย่างทั �วถึง         
ซึ�งแมว้่าในปจัจุบันจะได้มคีวามพยายามในการแก้ไขปญัหานี* โดยทางสํานักงานที�ประชุมใน
ระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนได้ดําเนินการจ้างบุคคลภายนอกเขา้มาดํารงตําแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที�ผูป้ระสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและตะวนัออก จํานวน 1 
ตําแหน่ง เพื�อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�ของสํานักงานภาคฯ แต่กย็งัไม่
สามารถชว่ยบรรเทาปญัหานี*ไดอ้ยา่งชดัเจนแต่อยา่งใด 

เจ้าหน้าที�ปฏิบัติงานพื*นที�ของสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลส่วนใหญ่ ยงัมศีกัยภาพที�ไม่เพยีงพอต่อการดําเนินการส่งเสริมกจิการสภาองค์กร
ชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล พบว่า เจา้หน้าที�ปฏบิตังิาน
พื*นที�ของสาํนักงานภาคฯ ส่วนใหญ่ยงัมคีวามรูแ้ละความสามารถไมเ่พยีงพอต่อการดําเนินการ
สนบัสนุนและตดิตามการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยขาดความรู้
ในเชงิแนวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการ และขอ้มลูขา่วสารเชงิสถานการณ์ที�สาํคญั จําเป็นและเกี�ยวขอ้ง
ต่อการขับเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชน รวมทั *งขาดความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ การตดิตามประเมนิผล การใหข้อ้เสนอแนะเชงิยุทธศาสตร์ที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัปญัหาการมภีาระงานที�มากแลว้ ทําใหก้าร
ดําเนินการส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนของเจ้าหน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�โดยภาพรวมยงัขาด
ความชดัเจน ทั *งนี*เนื�องจากเจา้หน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�ที�มปีระสบการณ์ในการทาํงานหลายท่าน
ได้ลาออกจากงาน และถูกโยกย้ายไปทํางานในหน่วยงานอื�นๆภายในสถาบันพฒันาองค์กร
ชุมชน ส่งผลให้เข้าหน้าที�ปฏิบตัิงานพื*นที�ปฏิบัติงานอยู่ในปจัจุบนัส่วนใหญ่ มปีระสบการณ์       
ในการทาํงานไม่มาก (หลายคนเพิ�งสาํเรจ็การศกึษามาไม่นาน) ทาํใหค้วามรูแ้ละความสามารถ
ในการทาํงานที�มอียูค่อ่นขา้งจาํกดัไปดว้ย 

แกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครที�มี
อยู่ในปจัจุบนัยงัมจีํานวนที�ไม่เพยีงพอต่อการขบัเคลื�อนงาน โดยเฉพาะแกนนํา และสมาชกิที�
เป็นเยาวชน และคนรุ่นใหม่ พบว่า แมว้่าภาพรวมการขบัเคลื�อนงานในช่วงที�ผ่านมาจะทําให้
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถระดมแกนนํา และสมาชิกองค์กรชุมชน/ชุมชนใน
พื*นที�เขา้มารว่มขบัเคลื�อนงานไดม้ากขึ*นอยา่งต่อเนื�องกต็าม (ในปี พ.ศ. 2555 สภาองคก์รชุมชน
เขตต่างๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานครมสีมาชกิที�เป็นตัวแทน หรอืผู้นําองค์กรชุมชน และเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันทั *งหมดประมาณ �,��� คน–ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน), (2555ข) แต่ถ้าพิจารณาเปรียบเทยีบกบัขนาดของพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
จํานวนประชากรที�อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร จํานวนและระดบัความรุนแรงของปญัหา
ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และประเด็นทางนโยบายที�ทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร
ตอ้งการขบัเคลื�อนแลว้ กท็ําใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครยงัตอ้ง
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อาศยัแกนนํา และสมาชกิองค์กร/ชุมชน อกีเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะแกนนํา และสมาชกิที�
เป็นเยาวชน และคนรุน่ใหมท่ี�มจีติสาธารณะ ซึ�งปจัจุบนัยงัมจีาํนวนอยูน้่อยมาก  

ดงัพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูที�ไดจ้ากสรุปการประเมนิความพงึพอใจการ
ทาํงานสภาองคก์รชมุชนเขต ซึ�งเป็นขอ้มลูที�จดัทําขึ*นเพื�อประเมนิผลการดําเนินงานของสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครหลงัจากที�ดําเนินงานครบ 4 ปี ที�พบว่า ผูต้อบแบบประเมนิ (ซึ�งส่วนใหญ่
เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน โดยมสีดัส่วนสงูถงึรอ้ยละ 84.67) ส่วนใหญ่เป็นผูท้ี�มอีายุตั *งแต่ 41 ปี
ขึ*นไป คดิเป็นสดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 89.24 ในขณะที�ผูท้ ี�มอีายุไม่เกนิ 40 ปี กลบัมสีดัส่วนเพียงแค่
รอ้ยละ 10.77 เท่านั *น (รายละเอยีดดงัตารางที� 4.3) ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาการขาดแคลนแกนนํา 
และสมาชกิที�เป็นเยาวชน และคนรุ่นใหม่ของสภาองค์กรชุมชนได้อย่างชดัเจน และถ้าปล่อยให้
ปญัหานี*ดํารงอยูต่่อไปโดยไมม่กีารแกไ้ข กย็่อมเป็นที�แน่นอนว่าสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร
จะต้องประสบปญัหาการขาดแคลนแกนนํา และสมาชกิของสภาองคก์รชุมชนที�รุนแรงมากยิ�งขึ*นไป
อีกหลายเท่า ทั *งนี*  เพราะแกนนํา และสมาชิกที�เป็นเยาวชน และคนรุ่นใหม่ที�มีอยู่ในปจัจุบัน             
(อายุไมเ่กนิ 40 ปี)  ซึ�งจะเป็นกลุ่มคนที�มบีทบาทสําคญัในการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชน
ในอนาคต มีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 10.77 ซึ�งน้อยกว่าแกนนํา และสมาชิกที�เป็นผู้ใหญ่ และ
ผูส้งูอาย ุ(41 ปีขึ*นไป) ที�เป็นกลุ่มคนที�มบีทบาทสาํคญัในการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนใน
ปจัจุบนั ที�มสีดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ 89.24 อยู่ประมาณ  8 เท่า ซึ�งถา้ปล่อยใหป้ญัหานี*ดําเนินอยู่ต่อไป
โดยไม่มีการแก้ไข ก็ย่อมมีความเป็นไปได้ว่ า แกนนํา และสมาชิกสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครในอนาคตจะมจีํานวนน้อยกว่าปจัจุบนัหลายเท่าตวั โดยเฉพาะเมื�อผนวกเขา้กบั
ปญัหาการเป็น “สงัคมผูสู้งอายุ” ของประเทศไทยที�มแีนวโน้มรุนแรงมากขึ*นเรื�อยๆ ก็อาจทําให้
ปญัหาการขาดแคลนแกนนํา และสมาชกิของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครทวคีวามรุนแรงมาก
ยิ�งขึ*นไปอีกได้ ดงันั *น การพฒันาศกัยภาพแกนนํา และสมาชกิที�มีอยู่ และแสวงหาแกนนํา และ
สมาชกิเพิ�มเตมิอยา่งสมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง โดยเฉพาะแกนนํา และสมาชกิที�เป็นเยาวชน และคนรุ่น
ใหม่ จงึมคีวามสาํคญั และจําเป็นต่อประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความยั �งยนืของการขบัเคลื�อน
งานของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครเป็นอยา่งมาก  
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ตารางที� 4.3  จาํนวน และสดัสว่นของผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจการทาํงานสภาองคก์ร
         ชมุชนเขต จาํแนกตามอายุของผูต้อบ 
 

อายุของผู้ตอบแบบประเมินฯ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า หรือเท่ากบั 20 ปี 3 0.58 

10.77 21- 30 ปี 22 4.23 
31- 40 ปี 31 5.96 
41- 50 ปี 89 17.11 

89.23 51- 60 ปี 194 37.31 
61 ปีขึ*นไป 181 34.81 

รวม 520 100  
 
แหล่งที�มา:  สมชัชาสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร, 2556ข. 
  

แกนนําของสภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื�องสภาองค์กรชุมชน รวมทั *งขาดความสามารถในการใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื�องมือ
ขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหา และการพฒันาในพื*นที� พบว่า แกนนําของสภาองค์กรชุมชนเขตส่วน
ใหญ่ ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในสถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองคก์รชมุชนอย่าง
แท้จริง รวมทั *งขาดความสามารถในการใช้สภาองค์กรชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื�อร่วมกนัแก้ไขปญัหาและพฒันาเรื�องต่างๆที�มีผลกระทบต่อ
คณุภาพชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนในพื*นที�ที�ไดอ้ย่างชดัเจน ซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัปญัหาความ
ขาดแคลนแกนนําสภาองค์กรชุมชน จึงส่งผลให้การขับเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมที�ผ่านมายงัขาดพลงัที�จะนําไปสูก่ารสรา้งผลลพัธ์ที�จะส่งผลให้เกดิ
การเปลี�ยนแปลงในทางบวกในพื*นที�กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

(3)  วสัดุอุปกรณ์ และสถานที�ในการดาํเนินงาน 
สภาองค์กรชุมชนเขตทั *งหมดสามารถหาสถานที�เพื�อใช้ในการ

จดัการประชุมและจดักจิกรรมของตนเองได้ แต่ส่วนใหญ่ขาดแคลนสถานที�ทํางานที�ใชใ้นการ
เตรยีมการจดัประชุมและจดักจิกรรมต่างๆ ที�เหมาะสม พบว่า  สภาองคก์รชุมชนเขตทั *งหมด 
สามารถหาสถานที�เพื�อใชใ้นการจดัการประชมุของตนเองได ้ซึ�งสถานที�ที�สามารถจดัหาไดจ้ะมี
ความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื*นที� เชน่ บางเขตจะมหีอ้งประชุมของสาํนักงานเขตเป็น สถานที�
ประชุม บางเขตก็จะมีวดัเป็นสถานที�ประชุม หรือบางเขตจะมทีี�ทําการประชุมของชุมชนใด
ชุมชนหนึ�ง หรือหลายชุมชนเป็นสถานที�ประชุมเป็นต้น แต่ในกรณีของสถานที�ที�จะใช้เป็นที�
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ทาํงานของคณะทาํงานเพื�อเตรยีมจดัการประชมุและจดักจิกรรมของสภาองคก์รชุมชนเขตในแต่
ละครั *งนั *น กลบัพบว่า สภาองคก์รชมุชนเขตสว่นใหญ่มปีญัหาความขาดแคลนในเรื�องนี* ทาํใหใ้น
การดําเนินงานเพื�อจดัเตรยีมการประชุมและกจิกรรมต่างๆของคณะทํางานต้องอาศยับ้านพกั
ของประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรญัญกิ หรอืแกนนําสภาองคก์รชุมชนเขตคนหนึ�งคนใด
เป็นที�ทาํงาน ซึ�งสว่นใหญ่มกัไมม่คีวามพรอ้มดา้นสิ�งแวดล้อมในการอาํนวยความสะดวกมากนัก 
เช่น ไม่มโีต๊ะ เกา้อี* ที�จะรองรบัคนจํานวนมากๆ หรอืไม่มสีถานที�ที�จะใชใ้นการจดัเกบ็เอกสาร
อย่างเป็นระบบ เป็นต้น รวมทั *งไม่มีความสะดวกในการที�จะเดินทางมาประชุมหรือติดต่อ
ประสานงานดว้ย เนื�องจากบ้านพกัของแกนนําสภาองคก์รชุมชนบางท่านอาจจะอยู่ในบรเิวณที�
สามารถเดนิทางมาได้สะดวกเฉพาะในส่วนของแกนนําและสมาชกิที�คุ้นเคยกบัแกนนําที�เป็น
เจ้าของบ้านพกัเท่านั *น แต่ไม่เป็นการสะดวกสาํหรบัแกนนําบางส่วนที�อาจจะมทีี�พกัที�ห่างไกล
ออกไป หรอืไม่คุ้นเคยกบัเส้นทางการเดินทางไปยงับ้านพกัของแกนนําดงักล่าว โดยเฉพาะ      
ในเขตที�มพีื*นที�ขนาดใหญ่ และมชีุมชนในเขตจํานวนมากจะยิ�งมปีญัหามากขึ*น ซึ�งปญัหาการ
ขาดแคลนที�ทาํงานของคณะทาํงานสภาองคก์รชมุชนเขตนี*ไดถ้กูหยบิยกเอาไปเป็นขอ้เสนอของ
ที�ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ครั *งที� 1 ปี พ.ศ. 2555            
เพื�อนําเสนอแกท่างกรุงเทพมหานครใหช้ว่ยจดัหาสถานที�ในการทาํงานใหก้บัสภาองคก์รชุมชน
เขตต่างๆ ซึ�งทางกรุงเทพมหานครกไ็ดร้บัขอ้เสนอในเรื�องนี*  แต่จากการตดิตามของผูว้จิยักไ็ม่
พบว่าไดม้กีารดาํเนินการเพื�อตอบสนองขอ้เสนอดงักล่าวแต่อยา่งใด 

สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถหาสถานที�เพื�อใชใ้น
การจดัการประชุม และจดักจิกรรมของตนเองไดอ้ย่างต่อเนื�อง และมสีถานที�ทํางานหรอืศูนย์
ประสานงานประจําที�มีความพร้อมทางด้านสิ�งอํานวยความสะดวกในการทํางาน พบว่า          
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถหาสถานที�เพื�อใชใ้นการจดัการประชุมและการจดั
กจิกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื�อง ทั *งการประชุมและการทํากจิกรรมของคณะทํางาน และของ
สมาชิกสมัชชาสภาองค์กรชุมชนทั *งหมด โดยสถานที�ที�สามารถจัดหาได้ส่วนใหญ่จะเป็น          
หอ้งประชมุ และหอ้งเรยีนต่างๆของทางสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และหอ้งประชุมของ
ทางสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สาํหรบัในส่วนของสถานที�ทํางานหรอืศูนย์ประสานงานที�ทาง
คณะทํางานของสมชัชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครใชใ้นการทํางานเพื�อจดัเตรยีมการ
ประชุมและการทาํกจิกรรมต่างๆ นั *น ไดร้บัการสนับสนุนจากทางสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิาร
ศาสตร์ โดยทางสถาบนัฯไดม้อบหอ้งทํางานจํานวน 1 หอ้ง พรอ้มโต๊ะประชมุ โต๊ะทาํงาน เกา้อี* 
กระดานไวท์บอร์ด และคอมพวิเตอร์ตั *งโต๊ะ ใหเ้พื�อสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร ซึ�งการมทีี�ทํางานหรือศูนย์ประสานงานประจําที� มีส ิ�งอํานวยความ
สะดวกพร้อมมูลนี*ทําให้คณะทํางานของสมชัชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถ
ดาํเนินการจดัเตรยีมการประชมุและกจิกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทั *งทาํใหแ้กนนํา
และที�ปรกึษาของสมชัชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครมโีอกาสได้พูดคุย ปรกึษาหารอื 



165 

เพื�อวิเคราะห์สถานการณ์ และกําหนดเพื�อปรบัยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนงานบ่อยครั *งข ึ*น 
เนื�องจากมทีี�ประชุมหรอืที�ทํางาน พรอ้มด้วยสิ�งอาํนวยความสะดวกที�สามารถใชง้านได้ทุกวนั 
โดยไมต่อ้งทาํเรื�องขออนุญาต 

4)  การจดัโครงสรา้ง / กลไกการดาํเนินงานตามนโยบาย 
(1)  สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน และสาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ได้จัดโครงสร้าง/กลไกเพื�อดําเนินการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง
อย่างชัดเจน และต่อเนื�อง พบว่า ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ดําเนินการจัดการ
โครงสร้าง/กลไกการดําเนินงานในหลายรูปแบบและหลายระดับ เพื�อให้การสนับสนุนแก่          
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครตั *งแต่เริ�มมกีารบังคบัใช้พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 จนถงึปจัจุบนั โดยในชว่งแรกของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัฯิ ซึ�งเป็นชว่งเวลาของ
การขบัเคลื�อนการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ทางสถาบันพฒันาองคก์ร
ชุมชน โดยการประสานของทางสํานักงานภาคฯ ได้ออกคําสั �งแต่งตั *งคณะทํางานขบัเคลื�อน  
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวัด) เพื�อเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื�อนการ
จดัตั *งสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และคณะทํางานขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชน
ภาคกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และตะวนัออกเพื�อเป็นกลไกสนับสนุนการขบัเคลื�อนการจดัตั *งสภา
องค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร จงัหวัดปริมณฑล และจงัหวดัในภาคตะวันออก และ
หลงัจากที�ได้มกีารจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัอื�นๆ แล้ว ต่อมา         
กไ็ด้มกีารจดัตั *งคณะกรรมการ และคณะทํางานต่างๆ ขึ*นมาอกีหลายชุด เพื�อใหก้ารสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร ทั *งทางตรง และทางออ้มมาจนถงึปจัจุบนั 

นอกจากนี* ทางสาํนกังานภาคฯ ยงัไดพ้ยายามเชื�อมโยงโครงสรา้ง/
กลไกการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครเข้ากับโครงสร้าง/กลไกการ
ดําเนินงานต่างๆ ของขบวนองค์กรชุมชนที�มีอยู่  เช่น คณะประสานงานองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร  เครอืขา่ยสวสัดกิารชุมชนกรุงเทพมหานคร ฯลฯ เพื�อใหเ้กดิการบูรณาการ 
และความเป็นเอกภาพในการขบัเคลื�อนงานระหว่างสภาองคก์รชุมชน กบัขบวนองค์กรชุมชน
ต่างๆ ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

(2) สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครไดจ้ดัโครงสรา้ง/ กลไกการ
ดําเนินงาน มากไปกว่าที�พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และประกาศต่างๆ ได้กาํหนดไว ้พบว่า โครงสรา้ง/กลไกการดําเนินงาน ของสภาองค์กรชุมชน
ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร นอกจากที�จะมสีภาองคก์รชมุชนเขต และที�ประชมุในระดบัจงัหวดัของ
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นโครงสรา้ง/กลไกในการดาํเนินงานตามกฎหมายแลว้ 
ทางสภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานครยงัได้ร่วมกนัจดัตั *งโครงสร้าง/กลไก
การดําเนินงานอื�นๆเพิ�มเตมิขึ*นมาดว้ย เช่น ใชม้ตขิองที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์ร
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ชุมชนกรุงเทพมหานครจัดตั *งสมชัชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครเพื�อเป็นกลไกหลัก        
ในการขบัเคลื�อนงานระดบัจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และ
สนับสนุนการขบัเคลื�อนของสภาองค์กรชุมชนเขต และองคก์รชุมชนในพื*นที� จดัตั *งเครอืข่าย 
สภาองค์กรชุมชนในระดบักลุ่มเขต (โซน) ขึ*น 6 กลุ่ม เพื�อเป็นตวักลางในการติดต่อสื�อสาร            
การสนับสนุน และการ เชื� อมโยงการดํา เนินงานระหว่า งสมัชชาสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร กบัสภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆเป็นตน้ นอกจากนี*ภายในสมชัชาสภาองค์กร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนระดบักลุ่มเขตและสภาองค์กรชุมชนเขต
ต่างๆ กจ็ะมกีารจดัโครงสรา้ง/กลไกการดําเนินงานย่อยอกีเป็นจํานวนมาก เชน่ ภายในสมชัชา
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ก็จะมกีารจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็น คณะทํางานด้าน
ยทุธศาสตร ์คณะทาํงานดา้นขอ้มลู คณะทาํงานดา้นวชิาการ ฯลฯ เป็นตน้ 

(3)  กรุงเทพมหานครได้ใช้โครงสร้าง/ กลไกการดําเนินงานที�มีอยู่
แล้วในการดําเนินการตามพระราชบัญญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง 
แต่ยงัไม่มกีารจดัตั *ง หรือร่วมจดัตั *งโครงสร้าง/กลไกการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ หรอื
คณะทํางานเพื�อส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร พบว่า ทาง
กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมโครงสร้าง/กลไกเพื�อรองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัต ิ      
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งโดยมอบหมายใหก้ลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพชุมชน ซึ�งเป็นหน่วยงานย่อยของสํานักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้ร ับผิดชอบงานด้าน         
สภาองค์กรชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวสัดกิารที�เป็นหน่วยงานย่อยของสาํนักงานเขตต่างๆ เป็นผูร้บัผดิชอบงานดา้นสภาองค์กรชุมชน
ในพื*นที�เขตของตน แต่ยงัไม่มกีารดําเนินการจดัตั *ง หรือร่วมจดัตั *งโครงสรา้ง/กลไกการดําเนินงาน 
ในรูปของคณะกรรมการหรอืคณะทาํงาน รวมกบัทางสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ทุกระดบั) 
และหรอืทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและหรอืหน่วยงานอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อดําเนินการส่งเสรมิ
กจิการสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครแต่อยา่งใด 

4.1.2.2  การปฏบิตั ิ
การประเมนิในขั *นตอนการปฏิบัตินี* เป็นการประเมนิว่าหน่วยปฏิบตัิในพื*นที� 

กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการปรบัเปลี�ยนพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 กฏ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แผน แผนงาน และโครงการต่างๆ ที�ไดม้กีารยอมรบัแล้วออกมา       
ในรูปของการปฏิบตัิการจริงในพื*นที�อย่างไร หรือกล่าวอกีนัยหนึ�งก็คอื เป็นการประเมนิการ
ดาํเนินงานตามนโยบาย และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งนั �นเอง โดยผูว้จิยัจะแบ่งการประเมนิในสว่นนี*
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ตามกจิกรรมหลกัที�นโยบายนี*กําหนดไว้ ซึ�งได้แก่ �) การจดัตั *งสภา
องค์กรชุมชน และ 2) การดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชน โดยในแต่ละส่วนจะอธิบายถึง
ลกัษณะการดําเนินภารกจิของสภาองค์กรชุมชน และลกัษณะการสนับสนุนที�มตี่อการดําเนิน
ภารกิจของสภาองค์กรชุมชนไปด้วย เพื�อให้สามารถเห็นภาพความเชื�อมโยงกนั ระหว่าง
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ปรากฏการณ์ทั *ง 2 สว่น ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ�งจะชว่ยทาํใหส้ามารถเขา้ใจปรากฏการณ์ของการนํา
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน (2551) ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานครที�เป็นจรงิไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งมากขึ*น 

1)  การจดัตั *งสภาองคก์รชมุชน 
(1)  สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) เป็นหน่วย

ปฏิบตัหิลกัในการส่งเสรมิการจดตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร พบว่า ตลอด
ระยะเวลาของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ในพื*นที�กรุงเทพมหานครที�
ผ่านมา หน่วยงานที�มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�
กรุงเทพมหานครมากที�สุด คอื สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยการจดัตั *งสภาองค์กร
ชุมชนเขต ชุดแรก จํานวน 14 สภา ในช่วงเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2551 เกดิขึ*นจากการส่งเสรมิ
การจดัตั *งของคณะทํางานขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครซึ�งประกอบดว้ยแกนนํา
องคก์รชมุชนเชงิประเดน็ต่างๆในพื*นที� เจา้หน้าที�ของสาํนกังานภาคกรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล 
และตะวนัออก และผูแ้ทนจากภาคกีารพฒันาต่างๆ เช่น ภาคประชาสงัคม และสถาบนัการศกึษา 
ฯลฯ แต่หลงัจากการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตชุดแรกแลว้ บทบาทในการส่งเสรมิการจดัตั *ง
สภาองคก์รชุมชนเขตเกอืบทั *งหมดจะอยู่ที�ทางสภาองค์กรชมุชนกรุงเทพมหานคร โดยทางสภาฯ 
จะดําเนินการจูงใจ และผลกัดนัใหแ้กนนําขบวนองคก์รชุมชนในเขตต่างๆที�ยงัไม่ไดด้ําเนินการ
ตั *งสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�เขตของตน ดาํเนินการประสานงานกบัองคก์รชุมชนต่างๆที�อยู่ใน
พื*นที�เพื�อจัดตั *งสภาองค์กรชุมชน และทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครก็จะจัดตั *ง
คณะทํางานลงไปจดัประชุมเพื�อสรา้งความเขา้ใจเรื�องสภาองคก์รชุมชนและขั *นตอนการจดแจ้ง
จดัตั *งสภาองคก์รชุมชนกบัแกนนําชุมชนต่างๆที�อยู่ในพื*นที�เขตร่วมกบัทางแกนนําสภาองค์กร
ชุมชนในระดบักลุ่มเขต และหรอื คณะผูป้ระสานการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนของเขตที�ต้องการ
จัดตั *งสภาองค์กรชุมชนนั *นๆ ซึ�งถ้ากระบวนการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนในเขตนั *นสามารถ
ดาํเนินการไปไดถ้งึข ั *นตอนการประชุมเพื�อจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนแลว้ กจ็ะมกีารเชญิเจา้หน้าที�
ของทางสาํนักงานภาคฯ เขา้มารว่มเป็นผูส้งัเกตการณ์และสกัขพียานในการประชมุเพื�อเป็นการ
รบัรองในทางพฤตินัยว่าได้มกีารจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนในเขตนั *นแล้ว ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่า 
บทบาทในการดําเนินการสง่เสรมิการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนในช่วงที�ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็น
ของทางสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครมากกว่าทางสาํนักงานภาคฯ ที�เป็นหน่วยปฏบิตักิาร
พื*นที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 

(2)  การดําเนินการส่งเสริมการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร เป็นไปอยา่งเขม้ขน้ในช่วงปีแรกของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชมุชน พ.ศ.2551 กอ่นที�จะมแีนวโน้มเบาบางลงเรื�อยๆในปีต่อๆมา พบว่า ในช่วงปีแรกของการ
บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน (2551) โดยเฉพาะในช่วงเดอืน มถุินายน-สงิหาคม 
พ.ศ. 2551 เป็นช่วงเวลาที�มกีารระดมความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ เพื�อดําเนินการส่งเสรมิ 
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การจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครมากที�สดุ โดยในชว่งเวลาดงักล่าวสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน โดยการประสานงานของสํานักงานภาคกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และ
ตะวนัออก (สาํนกังานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑลในปจัจุบนั) ไดอ้อกคาํสั �งแต่งตั *งคณะทํางาน
ขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครที�มีสมาชิกประกอบด้วยแกนนําองค์กรชุมชน           
เชงิประเดน็ต่างๆในพื*นที�เจ้าหน้าที�ของสํานักงานภาคฯ และผูแ้ทนจากภาคการพฒันาต่างๆ 
เชน่ ภาคประชาสงัคม และสถาบนัการศกึษา ฯลฯ เพื�อทําหน้าที�ขบัเคลื�อนการจดัตั *งสภาองคก์ร
ชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งการขบัเคลื�อนการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนในขณะนั *นไดอ้าศยั
ความมุมานะ และความเพยีรพยายามของคณะทํางานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของ
คนทาํงานที�เป็นแกนนําองคก์รชมุชน  

เนื�องจากต้องเร่งดําเนินการเปิดเวททีําความเข้าใจเกี�ยวกบัเรื�อง
สภาองค์กรชุมชน และดําเนินการเคลื�อนไหวกดดนัทางกรุงเทพมหานคร (ดงัที�กล่าวไว้อย่าง
ละเอยีดแล้วในส่วนของหวัขอ้ 4.2.2.1 การระดมพลงั) เพื�อจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตให้ได้
อย่างน้อยจํานวน 10 สภา ภายในวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2551 และจดัการประชุมในระดบั
จังหวัดของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครครั *งแรก ทั *งนี* เพราะการที�พระราชบัญญัต ิ       
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  มคีวามเชื�อมโยงกบัพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. 
2551 ที�ระบุใหท้ี�ประชมุระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนเป็นผูเ้ลอืกกนัเอง เพื�อไปเป็นสมาชกิ
สภาพฒันาการเมอืง จงัหวดัละ 1 คน ภายใน 210 วนั หลงัจากที�พระราชบญัญตัิสภาพฒันา
การเมอืง พ.ศ. 2551 มผีลบงัคบัใช้ หรอืภายใน 26 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (หากตั *งสภาองคก์ร
ชุมชนเขตไม่ได้ภายในวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2551 กไ็ม่สามารถส่งตวัแทนของที�ประชุมใน
ระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครเขา้รว่มเป็นสมาชกิสภาพฒันาการเมอืงได)้  

ผลจากความพยายามในการขบัเคลื�อนการจดัตั *งดงักล่าวทําใหท้ํา
คณะทาํงานขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร สามารถจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนไดถ้งึ
จาํนวน 14 สภา ภายในวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2551 และนําไปสู่การจดัประชุมในระดบัจงัหวดั
ของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครครั *งแรกในที�สดุ ซึ�งหลงัจากการขบัเคลื�อนการจดัตั *งสภา
องคก์รชุมชนในชว่งแรกไปแลว้ในปีเดยีวกนั กม็กีารดําเนินการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตขึ*น
อกี 3 สภา  

แต่เมื�อเข้าสู่ปีที� 2 ของการบังคบัใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ.2551 เป็นตน้ไป แนวโน้มของความเขม้ขน้ในการดําเนินการส่งเสรมิการจดัตั *งสภา
องค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครของทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับ
จงัหวดั)  ซึ�งเป็นเครอืขา่ยรว่มของสภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆในพื*นที�กรุงเทพมหานคร กบัทาง
สํานักงานภาคฯมนี้อยลงอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะในส่วนของทางสํานักงานภาคฯ จะมคีวาม
เข้มข้นในการขบัเคลื�อนการจัดตั *งน้อยลงเป็นพิเศษ ทั *งนี*อาจเนื�องมาจากยุทธศาสตร์ร่วม
ระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนกบัที�ประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนในช่วงหลงั 



169 

จะมุ่งเน้นไปที�การส่งเสริมการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนควบคู่ไปกบัการพัฒนาคุณภาพของ         
สภาองคก์รชุมชนที�จดัตั *งแลว้ดว้ย และการส่งเสรมิการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนจะมุง่เน้นใหเ้กดิ
การจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนบนพื*นฐานของความพรอ้ม ความเขา้ใจ และการเหน็ประโยชน์ของ
การมสีภาองค์กรชุมชน ดงัพจิารณาได้จากแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน 
ฉบบัที� 1 (พ.ศ.  2553-2555) ในยุทธศาสตร์ที� 1 แนวทางที� 1.1 ข้อ 2 ซึ�งเขยีนว่า “การเกดิ            
สภาฯ ใหม่เน้นการเกดิขึ*นดว้ยความเขา้ใจ มคีวามพรอ้มและเหน็ประโยชน์ของการจดัตั *ง โดย
ไม่เร่งรีบเหมือนช่วงที�ผ่านมา” ทําให้การส่งเสริมการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานครในช่วงหลังดําเนินการไปตามแนวทางนี*ด้วย  ซึ�งสอดคล้องกับผลการ
สงัเกตการณ์ของผูว้จิยัที�สงัเกตเห็นว่า การลงพื*นที�เพื�อไปส่งเสรมิการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน
ของทางคณะทํางานของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และเจา้หน้าที�ของสาํนักงานภาคฯ 
จะเกดิขึ*นก็ต่อเมื�อมกีารประสานขอความช่วยเหลือมาจากทางคณะผูป้ระสานการจดัตั *งสภา
องคก์รชมุชนของเขตที�ตอ้งการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนนั *นๆ เอง ไม่ไดเ้กดิจากความตอ้งการไป
ปลุกเรา้ หรอืเร่งรดัใหม้กีารจดัตั *งของแกนนําสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร หรอืสํานักงาน
ภาคกรงุเทพฯ และปรมิณฑลแต่อยา่งใด 

(3)  กรุงเทพมหานครดําเนินบทบาทในการรบัจดแจ้งการจัดตั *ง
สภาองคก์รชมุชน แต่ยงัไมไ่ดด้าํเนินบทบาทการสง่เสรมิการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชน พบว่า การ
ดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน (2551) และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งในส่วนของ
การส่งเสรมิการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนของทางกรุงเทพมหานครที�ผา่นมาส่วนใหญ่ยงัคงจํากดั
อยู่เฉพาะการดําเนินการรบัรองการจดแจ้งการจดัตั *งองค์กรชุมชน และการจดแจ้งการจดัตั *ง  
สภาองคก์รชุมชนเขต ผา่นทางผูอ้าํนวยการเขตของสาํนักงานเขตต่างๆ ซึ�งเป็นการดําเนินการ
ตามมาตรฐานขั *นตํ�าที�พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดไว ้เท่านั *น แต่ยงั
ไม่มกีารดําเนินการในลักษณะของการส่งเสรมิการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนอย่างชดัเจน เช่น  
การชว่ยประชาสมัพนัธเ์รื�องสภาองคก์รชมุชนแก่คณะกรรมการชมุชน และแกนนําองคก์รชุมชน
ในชมุชนที�จดทะเบยีนกบัทางกรงุเทพมหานคร หรอืการสง่เสรมิ และสนับสนุนใหค้ณะกรรมการ
ชุมชน และแกนนําองคก์รชุมชนในเขตที�ยงัไม่ได้มกีารจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน มารวมตวักนั
จดัตั *งสภาองคก์รชมุชน เป็นตน้ ซึ�งลว้นแต่เป็นสิ�งที�ทางสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร และ
สํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ดําเนินการร้องขอหรือขอความร่วมมอืจากทาง
กรงุเทพมหานครมาโดยตลอด ระยะเวลาของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตั ิทั *งๆ ที�ในมาตรา 22 
วรรคหนึ�งของพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้บญัญตัไิว้อย่างชดัเจนว่าให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และหน่วยงานของรฐัส่งเสรมิสนับสนุนและให้ความร่วมมอื รวมตลอด
ทั *งชี*แจงทาํใหเ้กดิความเขา้ใจแก่สภาองคก์รชุมชนตาํบล และชุมชนทุกประเภทตามที�รอ้งขอกต็าม 

(4)  การขาดความพร้อมของขบวนองค์กรชุมชนในพื*นที�เขตเป็น
สาเหตุหลักที�ทําให้ไม่สามารถจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตได้ กล่าวคือ สภาองค์กรชุมชน
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กรุงเทพมหานครและสํานักงานภาคกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และตะวนัออก (สํานักงานภาค
กรงุเทพฯ และปรมิณฑลในปจัจุบนั) ไดพ้ยายามร่วมกนัผลกัดนัใหม้กีารจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขต
ใหค้รบ ทกุพื*นที�เขตของกรุงเทพมหานคร (ปจัจุบนักรุงเทพมหานครแบ่งพื*นที�การปกครองออกเป็น 
50 เขต) มาโดยตลอด แต่จากฐานข้อมูลสภาองค์กรชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนใน
ปจัจุบนั พบว่า มสีภาองคก์รชุมชนเขตที�ถกูรบัรองแลว้จํานวน 32 สภา แสดงใหเ้หน็ว่าในปจัจุบนัมี
พื*นที�เขตจํานวนไม่น้อยที�ยงัไม่มีการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชน ซึ�งจากการสมัภาษณ์เชงิลึก การ
สมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตการณ์กท็าํใหท้ราบว่าสาเหตุที�ทําให้
ไมส่ามารถจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนไดค้รบทั *ง 50 เขต นั *น น่าจะมสีาเหตุอยู ่2 สาเหตุใหญ่ๆ ไดแ้ก ่ 

สาเหตุที� 1 ผูอ้ํานวยการเขตไม่ยอมรบัรองการจดแจ้งการจดัตั *ง
องคก์รชุมชนเพื�อการจดแจง้การจดัตั *งสภาองคก์รชุมชน กล่าวคอื การจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน
ในพื*นที�กรงุเทพมหานครตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 จะตอ้งเริ�มจากการที�
องคก์รชุมชนในพื*นที�เขตนั *นไดย้ื�นเรื�อง และไดร้บัการรบัรองการจดแจง้การจดัตั *งองคก์รชมุชน
จากผู้อํานวยการเขตของพื*นที�เขตนั *นก่อน จงึจะสามารถไปดําเนินการประชุมเพื�อจดัตั *งสภา
องค์กรชุมชนได้ (เมื�อสามารถประชุมจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนไดแ้ล้วจะตอ้งใหผู้อ้าํนวยการเขต
รบัรองการจดแจ้งการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน และแจ้งให้สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนทราบ           
จงึจะทําใหก้ารจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนดงักล่าวมผีลตามกฎหมาย) ซึ�งปญัหาสําคญัสาํหรบักรณีนี*           
คอื ผูอ้าํนวยการเขตในบางพื*นที�จะมคีวามเขม้งวดในการดาํเนินการรบัรองการจดแจง้การจดัตั *ง 
องค์กรชุมชน ทําให้องค์กรชุมชนที�ไม่ได้ถูกจัดตั *งโดยทางราชการ จะถูกตรวจสอบสถานะ          
(ว่าเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที�มอียู่จรงิหรอืไม่) ค่อนขา้งนาน หรอืบางกรณีกอ็าจจะไม่ได้รบัการ
รบัรอง ซึ�งส่งผลทาํใหก้ระบวนการจดัตั *งสภาองค์กรชมุชน มคีวามล่าชา้ หรอืไม่สามารถจดัตั *ง
สภาองคก์รชุมชนได้ อย่างไรกต็าม กพ็บว่าสาเหตุนี*ไม่ใช่สาเหตุหลกัที�ทําใหไ้ม่สามารถจดัตั *ง
สภาองคก์รชุมชนเขตได้ครบ 50 เขต ทั *งนี*เนื�องจากผูอ้าํนวยการเขตที�มคีวามเขม้งวดในการ
รบัรองการจดแจง้จดัตั *งองคก์รชมุชนดงักลา่วมจีาํนวนไมม่าก  

สาเหตุที� 2 การขาดความพรอ้มของขบวนองค์กรชุมชนในพื*นที�
เขต สาเหตุนี* เป็นสาเหตุหลักที�ทําให้ยงัไม่สามารถจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนได้เต็มพื*นที�เขต
กรุงเทพมหานคร ทั *งนี* เนื�องจาก พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่ได้มี
บทบญัญตับิงัคบัใหต้อ้งมกีารจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนทุกพื*นที� ตําบล/เทศบาล/เขต ในประเทศ 
แต่ใหจ้ดัตั *งตามความพรอ้มและความเหน็พอ้งตอ้งกนัของคนส่วนใหญ่ในพื*นที� ดงันั *น พื*นที�เขต
ที�ยงัไม่มคีวามพร้อม หรือมคีวามสนใจที�จะจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน ก็จะไม่จดัตั *งสภาองค์กร
ชมุชนกไ็ด ้แต่เพื�อเป็นการส่งเสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และยกระดบัการขบัเคลื�อนงาน
สภาองคก์รชมุชนในภาพรวมของพื*นที�กรุงเทพมหานคร ทางสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร 
และสํานักงานภาคฯ จึงได้ร่วมกนัส่งเสริมให้มีการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตให้เต็มพื*นที�
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กรุงเทพมหานคร โดยพยายามส่งเสรมิใหข้บวนองค์กรชุมชนต่างๆ ในพื*นที�เขตที�ยงัไม่มกีาร
จัดตั *งสภาองค์กรชุมชน ร่วมตวักันจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขต (เขตทั *ง 50 เขตในพื*นที�
กรงุเทพมหานครมขีบวนองคก์รชุมชนขบัเคลื�อนประเดน็งานพฒันาต่างๆอยู่ แต่ว่าในแต่ละเขต
มจีาํนวนองคก์รชมุชนมากน้อยไมเ่ท่ากนั) ซึ�งในทางปฏบิตัแิลว้การส่งเสรมิการจดัตั *งสว่นใหญ่ก็
จะเริ�มจากแกนนําขบวนองค์กรชุมชนในพื*นที�ที�มคีวามสนใจจดัตั *งก่อน ซึ�งเป็นกลุ่มคนจํานวน 
ไม่มาก เพื�อให้แกนนํากลุ่มนี* เป็น คณะผู้ประสานงาน หรือตัวกลางที�ทําหน้าที�ในการ
ประสานงานระหว่างองค์กรชุมชนในพื*นที�กบัคณะทํางานส่งเสรมิการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน
ของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที�ของสํานักงานภาคฯ ในการจดัเวททีํา
ความเขา้ใจเรื�องสภาองค์กรชุมชน และกระบวนการจดแจง้จดัตั *งสภาองคก์รชุมชน เพื�อใหเ้กดิ
ความเข้าใจร่วมกนัและนําไปสู่การดําเนินการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนเขต แต่จากการศกึษา 
พบว่า การดําเนินการส่งเสริมให้มกีารจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนดังกล่าว มปีญัหาสําคญัอยู่ 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก ่1) ไมม่แีกนนําขบวนองคก์รชมุชนในพื*นที�เขตที�มคีวามสนใจจะจดัตั *งสภาองคก์ร
ชมุชนเขตอย่างจรงิจงั คอื พื*นที�เขตนั *นมแีกนนําขบวนองคก์รชมุชนที�สนใจจะจดัตั *งสภาองคก์ร
ชุมชนอยู่ แต่แกนนํากลุ่มนี*ยงัไมพ่ร้อม หรอืตอ้งการดําเนินบทบาทเป็นคณะผูป้ระสานงานการ
จดัตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�เขตของตน ทําใหพ้ื*นที�เขตดงักล่าวยงัไม่มกีารเคลื�อนไหวใดๆ 
เพื�อใหม้กีารจดัตั *งสภาองคก์รชุมชน 2) มขีบวนองคก์รชุมชนในพื*นที�เขตทําหน้าที�เป็นคณะผู้
ประสานงานการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชน แต่ยงัไมส่ามารถดาํเนินการประสานใหม้กีารจดัตั *งสภา
องคก์รชุมชนได้สาํเรจ็ คอื พื*นที�เขตนั *นมขีบวนองคก์รชุมชนที�สนใจจะจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน 
และพรอ้มที�จะดาํเนินบทบาทเป็นคณะผูป้ระสานงานการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�เขตของตน 
แต่การดําเนินการประสานงานที�ผ่านมา ยงัไม่สามารถนําไปสู่การจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนได ้
จากการศกึษา พบว่า ปจัจยัที�สําคญัที�ส่งผลทําใหก้ารประสานงานการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน
ของคณะผูป้ระสานงานยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็มดีงันี* 1) การขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภา
องคก์รชุมชนของคณะผูป้ระสานงาน กล่าวคอื คณะผูป้ระสานงานยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
เรื�องสถานะ บทบาทภารกิจ และเป้าหมาย ตลอดจนกระบวนการการจัดตั *งของสภาองค์กร
ชมุชนที�เพยีงพอ ทาํใหค้ณะผูป้ระสานงานยงัไมส่ามารถสื�อสาร และทาํความเขา้ใจในเบื*องตน้ใน
เรื�องสภาองค์กรชุมชนกับแกนนําองค์กรชุมชนต่างๆที�อยู่ในพื*นที�เขตของตนได้อย่าง               
มปีระสทิธิภาพ ส่งผลให้แกนนําองค์กรชุมชนต่างๆ ในพื*นที�ในภาพรวมยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจในเรื�องสภาองค์กรชุมชน และขาดความสนใจที�จะร่วมจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน และต้อง
อาศยักระบวนการทําความเขา้ใจในเรื�องสภาองค์กรชุมชนจากคณะทํางานสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครและเจา้หน้าที�ของสาํนกังานภาค เป็นหลกั ทาํใหก้ระบวนการจดัตั *งสภาองคก์ร
ชุมชนดําเนินไปอย่างล่าชา้ 2) การขาดความสามารถในการสรา้งการยอมรบัต่อแกนนําองคก์ร
ชุมชนอื�นๆของคณะผูป้ระสานงาน กล่าวคอื คณะผูป้ระสานงานยงัไม่สามารถสรา้งการยอมรบั
ต่อแกนนําองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ในพื*นที�เขตได้ ทําให้แกนนําองค์กรชุมชนเหล่านี*ปฏิเสธ       
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ที�จะเขา้รว่มกระบวนการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนกบัคณะผูป้ระสานงาน ซึ�งสง่ผลใหอ้งคก์รชุมชน
ที�เขา้รว่มกระบวนการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�เขตดงักล่าวมจีํานวนน้อย จนไม่เหมาะสม
ที�จะจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนในเขตพื*นที�นั *น (เพราะจะทําให้สภาองค์กรชุมชนที�จดัตั *งขึ*นนั *น     
ไม่สามารถสะท้อนความเป็นตวัแทนขององค์กรชุมชนในพื*นที�เขตได)้ ทั *งนี*อาจเป็นผลมาจาก
การที�แกนนําที�เป็นคณะผูป้ระสานดงักล่าว ยงัไม่มคีวามรูค้วามสามารถในการทํางานพฒันาที�
เพยีงพอ และหรอืมบุีคลกิภาพ และพฤตกิรรมที�ไม่เหมาะสม และหรอือาจเป็นผลมาจากการที�
คณะผูป้ระสานงานกบัแกนนําองค์กรชุมชนต่างๆในพื*นที�มปีญัหาความขดัแยง้ระหว่างกนัอยู่
ก่อนแลว้ 3) ลกัษณะของพื*นที�เขตที�มคีวามเป็นชุมชนเมอืงสงู ลกัษณะของพื*นที�เขตที�มคีวาม
เป็นชุมชนเมืองสูง คือ มีประชากรหนาแน่น คนมีวิถีชีวิตที�เร่งรีบ แข่งขนั ต่างคนต่างอยู ่       
ขาดความใกล้ชดิผูกพนักนั และขาดจิตสํานึกสาธารณะ หรือจติสํานึกของสงัคม จะทําให้การ
ดํา เนินการประสานงานให้มีการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที� เขตดังกล่าว  ของ              
คณะผู้ประสานงานทําได้ยากขึ*น ตวัอย่างเช่น เขตที�อยู่ในพื*นที�กลุ่มเขตรตันโกสนิทร์ เป็นต้น 
ทั *งนี* เนื�องจากพื*นที�เขตที�มลีกัษณะของความเป็นชมุชนเมอืงสงูดงักล่าว จะมกีารรวมตวักนัของ
ประชาชนเป็นชมุชน หรอืเป็นกลุ่มองคก์รชุมชน ค่อนขา้งน้อย และความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชน 
หรือระหว่างองคก์รชุมชนต่างๆในพื*นที�เขต กค็่อนขา้งขาดความเหนียวแน่น เมื�อเปรยีบเทยีบ
กบัพื*นที�เขตอื�นๆ ที�มีลักษณะของความเป็นเมืองน้อยกว่า เช่น เขตที�อยู่ในพื*นที�กลุ่มเขต             
ศรนีครนิทร ์กลุม่เขตบรูพา เป็นตน้ 4) ความขดัแยง้ และการต่อสูท้างการเมอืงที�รุนแรงในพื*นที�
เขต กล่าวคือ พื*นที�เขตที�มีความขดัแย้ง และการต่อสู้ทางการเมืองที�รุนแรง จะทําให้การ
ดําเนินการประสานงานให้มกีารจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนของคณะผูป้ระสานงานทําได้ยากขึ*น 
โดยเฉพาะถา้แกนนําที�เป็นคณะผูป้ระสานงานฝกัใฝ่พรรคการเมอืงที�เป็นพรรคคู่แข่งกบัพรรค
การเมืองที�แกนนําองค์กรชุมชนในพื*นที�ส่วนใหญ่นิยม หรือสนับสนุน ก็จะยิ�งทํา ให ้              
การประสานงานเพื�อจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนมคีวามยากมากยิ�งขึ*น ดงัพจิารณาไดจ้ากขอ้มูลที�
ทางแกนนําขบวนองคก์รชุมชนท่านหนึ�งที�เป็นคณะผูป้ระสานงานการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ยไดส้ะทอ้นในเรื�องนี*ว่า 
 

การเมืองรุนแรงมากมีผลนะ เพราะว่าเขตป้อมปราบฯ เป็นเขตพรรค
ประชาธิปตัย์ อย่างผมนี�ไม่ชอบพรรคนี*  คือ เรื�องแบบนี*มนัปกปิดกนัไม่ได ้
ชุมชนก็อยู่ในอาณัติของนักการเมอืง อย่างผมเชญิ คอื เขาก็รู้ว่าผมไม่ชอบ
พรรคประชาธปิตัย ์เวลาผมเชญิเขามาประชมุมาคุยกนัเขากไ็ม่มาสนใจ เพราะ
เขามองว่าเป็นเรื�องของการเมอืงทั *งๆ ที�ไม่ใช่ (รายชื�อผู้ใหส้มัภาษณ์เชงิลกึ, 
ภาคผนวก ข) 
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ทั *งนี* เนื�องจากความขดัแยง้ และการต่อสูท้างการเมอืงในประเทศ
ไทย ตั *งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ไดแ้พร่กระจายไปสู่ผูค้นในสงัคมไทยอย่างกวา้งขวาง และ
หยั �งลึกในทุกระดับตั *งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค ระดับชุมชนจนถึงระดับครอบครัว ดังนั *น           
การดําเนินการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนซึ�งเป็นกิจกรรมที�ตั *งอยู่บนพื*นฐานของเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมยอมตอ้งได้รบัผลกระทบอย่างสาํคญัจากวกิฤตคิวามขดัแยง้ทาง
การเมอืงดงักล่าวโดยมอิาจหลกีเลี�ยงได ้

2)  การดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชน 
(1)  ระดบัจงัหวดั 
1. สภาองค์กรชุมชนเขตต่างๆในพื*นที�กรุงเทพมหานครใชส้มชัชา

องค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื�อนระดบัจงัหวดั และสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนเขต และองค์กรชุมชนในพื*นที� และใชท้ี�ประชุมในระดับ
จงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครเป็นกลไกหลกัในการเสนอขอ้เสนอแนะอย่างเป็น
ทางการต่อทางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง พบว่า  การดาํเนินงานในระดบัจงัหวดั 
หรือระดบัพื*นที�กรุงเทพมหานครของสภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆ จะอาศยักลไกสมชัชาองค์กร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร ซึ�งเป็นองคก์รเครอืขา่ยร่วมของสภาองคช์มุชนเขตที�ไม่ไดม้สีถานะทาง
กฎหมายตามบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 แต่จดัตั *งดว้ยมตขิองที�
ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื�อน 
โดยมปีระเดน็ปญัหา และนโยบายหลกั  9 ประเดน็ ที�ขบัเคลื�อนร่วมกนั ไดแ้ก่ 1) ยาเสพตดิ 2) 
สงัคมและวฒันธรรม 3) สิ�งแวดลอ้มและภยัพบิตั ิ4) เศรษฐกจิอาชพี 5) โครงสรา้งกรุงเทพมหานคร
และระบบกรรมการชุมชน  6) ที�อยูอ่าศยั 7) สุขภาพ 8) การศกึษา 9) การทุจรติและประสทิธภิาพ
การทาํงานภาครฐั (โดยเฉพาะประเดน็โครงสรา้งกรุงเทพมหานคร และประเดน็สิ�งแวดลอ้มและ
ภยัพบิตัจิะเป็นเรื�องที�ทางสมชัชาสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นเป็นพเิศษในปจัจุบนั 
(พ.ศ. 2555-2556) ซึ�งในการขบัเคลื�อนประเด็นปญัหาและนโยบายดงักล่าวจะอาศยัการจดัการ
ประชุมในระดับต่างๆของสภาองค์กรชุมชนทั *งระดับจังหวัด ระดับกลุ่มเขต และระดับเขต           
เป็นเครื�องมอืในการระดมขอ้มูล ระดมความคดิเห็น และระดมความร่วมมอืจากแกนนํา และ
สมาชกิของสภาองคก์รชมุชนและองคก์รชุมชนในพื*นที�ต่างๆ  

สาํหรบัการสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนเขต 
และองค์กรชุมชนต่างๆในพื*นที�ทางสมัชชาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการ
สนบัสนุนในเรื�องต่างๆ ดงันี* 1) การส่งเสรมิการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขต 2) สนับสนุนการจดั
เวททีบทวนการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขต 3) สนับสนุนงบประมาณการขบัเคลื�อน
งานใหก้บัสภาองค์กรชุมชนเขต และองค์กรชุมชนต่างๆ 4) จดัตั *งคณะทํางานลงพื*นที�ตดิตาม
สนับสนุนและช่วยประสานเชื�อมโยงกบัหน่วยงานต่างๆ 5) พฒันาศกัยภาพแกนนําสภาองคก์ร
ชุมชนเขต และแกนนําองค์กรชุมชนต่างๆ โดยการหนุนเสรมิทกัษะและความรูท้างดา้นการบรหิาร
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จดัการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการขบัเคลื�อนงานสภาองค์กรชุมชน 6) สนับสนุน
การแกไ้ขปญัหาของสภาองคก์รชุมชนเขต และนําปญัหาของสภาองคก์รชุมชนเขตแต่ละพื*นที�
ขึ*นสูก่ารพจิารณาของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร หรอืของ
สมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครเพื�อร่วมกนัแกไ้ขปญัหาซึ�งใหก้ารสนับสนุนในเรื�อง
ต่างๆในขา้งตน้จะอาศยักลไกต่างๆในระดบัจงัหวดั และระดบักลุม่เขตเป็นตวัดาํเนินการ 

ส่วนในด้านการใชท้ี�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร ซึ�งเป็นโครงสรา้ง/กลไกการดาํเนินงานในระดบัจงัหวดัที�มสีถานะทางกฎหมาย
ชดัเจน ตามบทบัญญัตใินพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 นั *น จะเป็นการใช้ที�
มุ่งเน้นไปเพื�อการดําเนินการเสนอขอ้เสนอแนะต่างๆ อย่างเป็นทางการต่อกรุงเทพมหานคร 
และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งขอ้เสนอแนะต่างๆที�ทางที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานครไดเ้สนอไปนั *นโดยสว่นใหญ่แลว้กจ็ะมทีี�มาจากการดาํเนินการขบัเคลื�อน
ของทางสมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครที�ไดด้ําเนินการรวบรวมขอ้มูล ปญัหา และ
ข้อเสนอแนะจากทางสภาองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชนต่างๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร        
อย่างต่อเนื�อง ทั *งนี* เพื�อเป็นการผลกัดนัใหป้ญัหาและขอ้เสนอแนะของสภาองค์กรชุมชน และ
องค์กรชุมชนต่างๆ มโีอกาสไปสู่การรบัรูข้องทางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที�เกยีวขอ้ง  
ให้มากขึ*น หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�งกค็อื เป็นความพยายามในการใชส้ถานะทางกฎหมายของที�
ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครในการหนุนเสรมิการขบัเคลื�อน
งานของสภาองคก์รชมุชนและองคก์รชมุชนต่างๆ ใหเ้ป็นที�ยอมรบัของทางกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมากขึ*น นั �นเอง 

2. โดยภาพรวมสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถ
ขบัเคลื�อนงานร่วมกบัขบวนองค์กรชุมชนระดบัจังหวดัอื�นๆไดค้่อนขา้งด ีมเีพยีงบางส่วนที�มี
ปญัหาในการเชื�อมโยงประสานการทํางานร่วมกนั จากการศกึษา พบว่า นับตั *งแต่ไดเ้ริ�มมกีาร
บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร จนถงึปจัจุบนั 
โดยภาพรวมสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครหรอืสมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร
สามารถขบัเคลื�อนงานร่วมกบัขบวนองคก์รชมุชนระดบัจงัหวดัอื�นๆ ที�ทาํงานร่วมกบัทางสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน เช่น ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ที�เป็นเครอืข่ายร่วมของขบวน
องคก์รชุมชนต่างๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ขบวนองคก์รชุมชนประเด็นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม ขบวนองคก์รชมุชนประเดน็องคก์รการเงนิ ขบวนองค์กรชุมชนประเดน็สุขภาพ 
ฯลฯ ได้อย่างค่อนขา้งมเีอกภาพ และมกีารบูรณาการซึ�งกนัและกนั ทั *งนี*เนื�องจากแกนนําของ
ขบวนองคก์รชมุชนในระดบัจงัหวดัดงักล่าวสว่นใหญ่จะเป็นคนกลุ่มเดยีวกนักบัคนที�เป็นแกนนํา
และสมาชกิของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทําให้การขบัเคลื�อนงานของขบวนองค์กร
ชุมชนจังหวัดดังกล่าวกับสมชัชาองค์กรชุมชนย่อมมีความสอดคล้องและเชื�อมโยงกนัโดย
ธรรมชาตอิยูแ่ลว้ 



175 

สาํหรบัขบวนองคก์รชมุชนระดบัจงัหวดัที�มปีญัหาในการเชื�อมโยง
ประสานงานทาํงานร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร จากการศกึษา พบว่า คอื ขบวน
องคก์รชมุชนประเดน็สวสัดกิาร (เครอืขา่ยสวสัดกิารชมุชนกรุงเทพมหานคร) และขบวนองคก์ร
ชุมชนประเด็นที�อยู่อาศยั (สหพนัธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมอืงแห่งชาติ (สอช.) พื*นที�
กรุงเทพมหานคร) โดยขบวนองค์กรชุมชนทั *ง 2 ประเด็น แมว้่าจะได้ดําเนินงานร่วมกบัทาง      
สภาองค์กรชุมชนอยู่เป็นระยะ แต่กย็งัไม่เคยได้มกีารวางแผน และการขบัเคลื�อนงานร่วมกนั
อยา่งชดัเจนเทา่ที�ควร ทั *งนี* เนื�องจากขบวนองคก์รชมุชนทั *ง 2 ประเดน็เป็นขบวนองคก์รชุมชน
ที�สามารถยกระดบัการขบัเคลื�อนงานของตนสู่ระดบันโยบาย หรอืการสนับสนุนของรฐับาลได้
แล้ว ทําใหม้แีนวทางการสนับสนุน และแนวทางการแกไ้ขปญัหาของตนเองที�เป็นระบบอย่าง
ชดัเจน ประกอบกบัที�ผ่านมาทางสภาองค์กรชุมชนเองกย็งัไม่สามารถขบัเคลื�อนงานให้เกดิผล
กระทบในเชิงของการแก้ไขปญัหา หรือการพัฒนาในพื*นที�ได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที�ควร         
จึงส่งผลให้ขบวนองค์กรชุมชนทั *ง 2 ประเด็น ยงัไม่เห็นถึงความสําคญั และจําเป็นในการใช ้       
สภาองคก์รชมุชนเป็นเครื�องมอืขบัเคลื�อนประเดน็งานของตนมากนกั 

3. กรุงเทพมหานครดําเนินบทบาทในการจัด และเข้าร่วม        
การประชุมในระดบัจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร เพื�อรบัขอ้เสนอและชี*แจง
แสดงความคิดเห็นต่อที�ประชุมรวมทั *งเข้าร่วมกิจกรรมอื�นๆ ที�ทางสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครเชญิ แต่ยงัไม่ดําเนินบทบาทในการเปิดโอกาสการมสี่วนร่วม การสร้างความ
ร่วมมือ และการให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ตลอดระยะเวลา ของการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในพื*นที�
กรุงเทพมหานครที�ผ่านมา กรุงเทพมหานครโดยกลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพชุมชน 
สํานักพฒันาสงัคม ได้ดําเนินการประสานให้มกีารจัดการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร ตามที�สภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆ ไดร้่วมกนัรอ้งขอ  ทุกปี ตามมาตรา 24 
ของพระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้
มอบหมายใหร้องผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และหรอืผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุมเพื�อรบัขอ้เสนอ 
และชี*แจงแสดงความคิดเห็นต่อที�ประชุมแทนทุกๆครั *งที�มกีารประชุม รวมทั *งเมื�อมกีรณีที�ทาง
สมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครได้จดักจิกรรมการประชุม และสมัมนา และไดม้กีารส่ง
หนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรอื�นๆทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการ
มอบหมายใหผู้แ้ทน หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งเขา้มาร่วมกจิกรรม เช่น กรณีงานเสวนาเรื�อง บทเรยีนภยั
พบิตัภิาคประชาชนสู่ระบการจดัการภยัพบิตัริปูแบบใหม่ ในวนัที� 26 สงิหาคม พ.ศ. 2555 ณ หอ้ง
ประชุมจีระ บุญมาก สถาบนับัณฑติพฒันาบรหิารศาสตร์ ทางผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครได้
มอบหมายผูอ้าํนวยการกองเครื�องจกัรกล สาํนักงานระบายนํ*า มาเขา้รว่มการเสวนาแทน เป็นตน้ 

สว่นในกรณีของการดําเนินบทบาทในเชงิของการเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วม การสร้างความร่วมมอื และการให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชน
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กรุงเทพมหานคร กลับพบว่า ไม่ปรากฏแต่อย่างใด กล่าวคือ นับตั *งแต่เริ�มมีการบังคบัใช้
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 จนถงึปจัจุบนั กย็งัไม่มกีารดําเนินการใดๆ ของ
ทางกรุงเทพมหานครที�สื�อแสดงถึงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแก่สภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครเลย เช่น ยงัไม่มกีารดําเนินการในมาตรา 25 (1) และ (2) ที�บญัญตัิให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครอาจดําเนินการจดัการใหม้กีารประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครได้เมื�อ 1) มีกรณีที�จะจัดทําหรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 2) เหน็เป็นการสมควรที�จะรบัฟงัความคดิเหน็ของสภาองคก์รชุมชน เป็นตน้ 
นอกจากนี*กย็งัไมป่รากฏว่าไดม้กีารดาํเนินการใดในลกัษณะที�เป็นการสรา้งความรว่มมอืระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบัสภาองค์กรชุมชน เช่น การจัดตั *งคณะทํางานหรือคณะกรรมการร่วม
ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัสภาองค์กรชุมชนเพื�อแก้ไขปญัหาต่างๆ หรอื การมอบหมายให้
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครชว่ยดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งในกจิการอนัเป็นหน้าที�ของ
ทางกรุงเทพมหานคร เช่น การพฒันาและอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม การบํารุงรกัษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิ�น เป็นตน้ ตลอดจนยงัไม่มกีารจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิการจดัประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชน
กรงุเทพมหานครตามบทบญัญตัใินมาตรา 29 ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
แต่อยา่งใด 

ทั *งนี* เป็นผลมาจากการที�กรุงเทพมหานครยงัให้การยอมรบั หรอื
ให้ความสําคญักบัพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ค่อนข้างน้อย ประกอบกบั
หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้การสนับสนุนงบประมาณ หรอืการอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการ
ดาํเนินการจดัประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนที�มอียู่ในปจัจุบนักไ็มไ่ดม้ผีลบงัคบัใช้
ครอบคลุมกบักรุงเทพมหานครที�มฐีานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรปูแบบพเิศษแต่อย่าง
ใด ส่งผลทําใหท้างกรุงเทพมหานครยงัไม่สามารถดําเนินการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุน
การดําเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครได้ เนื�องจาก      
ไม่มีกฏระเบียบ ข้อบังคบั หรือประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ หรือ
ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชน ตามบทบญัญตัใิน
มาตรา 29 ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ.2551 (รายละเอยีดขอใหก้ลบัไปพจิารณา
เพิ�มเตมิที�หวัขอ้3) การจดัสรรทรพัยากรในการดาํเนินงาน หวัขอ้ยอ่ย (1) งบประมาณ) 

4. สาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑลดําเนินบทบาทในการให้
การสนับสนุนแก่สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพในด้านการเชื�อมโยงประสานงานกบัขบวนองค์กร
ชุมชนอื�นๆด้านงบประมาณในการดําเนินงาน และด้านเจ้าหน้าที�สนับสนุนการดําเนินงาน         
แต่ขาดการดาํเนินบทบาทในดา้นการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และ
ด้านการสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานเชงินโยบายที�ชดัเจน พบว่า การขบัเคลื�อนงานของสภา
องคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครที�ผา่นมา ไดร้บัการสนับสนุนในดา้นต่างๆ จากสํานักงานภาคฯ 
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อย่างต่อเนื�อง ทั *งในด้านการสนับสนุนการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขต การจดัการประชุม และ        
การฝึกอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพแกนนําสภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆ การจดักจิกรรมการประชุม
และการจดัตั *งกลไก/คณะทาํงานรว่มเพื�อสนับสนุนการเชื�อมโยงประสานงานระหว่างสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครกบัขบวนองคก์รชุมชนในระดบัจงัหวดัอื�นๆการจดัสรรงบประมาณเพื�อ
สนับสนุนการดาํเนินงาน และการมอบหมายใหเ้จา้หน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�ของทางสาํนักงานภาคฯ 
ลงพื*นที�ใหก้ารสนบัสนุนและตดิตามการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร 

อยา่งไรกต็าม กพ็บว่า การดาํเนินการสนับสนุนของทางสาํนักงาน
ภาคฯ ในดา้นการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งและด้านการสนับสนุน
การขบัเคลื�อนงานเชิงนโยบายของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครยังไม่มีความชดัเจน
เท่าที�ควร โดยในดา้นการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ พบว่า ทางสาํนักงานภาคฯ 
ยงัขาดการดําเนินการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานหลกัที�เกี�ยวขอ้งกนัอย่างจรงิจงั และ
ต่อเนื�อง เช่น กรุงเทพมหานคร สถาบนัการศึกษา และองค์กรภาคประชาสงัคมต่างๆ ฯลฯ           
ในการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ทําให้การ
ดาํเนินการประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งที�ผา่นมาเกอืบทั *งหมดเป็นบทบาทของ
ทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร สําหรับในด้านการสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานเชิง
นโยบายต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร พบว่า ทางสํานักงานภาคฯ ยงัไม่ได ้        
ใหก้ารสนับสนุนในเรื�องนี*อยา่งจรงิจงัเทา่ที�ควร โดยเฉพาะการขบัเคลื�อนงานเชงินโยบายในเรื�อง
การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที�เป็นประเด็นเชงินโยบายหลกัที�
สําคญัประเดน็หนึ�งของทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ดงัตวัอย่างความคดิเห็นของ
ผูบ้รหิารของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนทา่นหนึ�งที�ไดแ้สดงความเหน็ว่า  

 
เท่าที�ดู อาจจะไม่ได้ถงึไดไ้ปเกี�ยวกบัเขา (สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานค)
เท่าไหร่ หรอืว่าไปหนุน สมมุตอิย่างที�เขาเคลื�อนเรื�องจดัระเบยีบบรหิาร กทม. 
การที�จะตามไปสนับสนุน หรอืช่วยดงึเรื�องนี*ข ึ*นมา หรอือะไรพวกนี*กย็อมรบัว่า 
พอช. เอง ก็อาจจะไม่ได้มบีทในส่วนตรงนี*เท่าไหร่ ค่อนขา้งห่าง เขา้ใจว่า 
เครือข่าย สภาฯ กทม. ก็วิจารณ์เรื�องนี*อยู่เหมอืนกนั เขารู้สึกเหมือน พอช.เอง         
กไ็มไ่ดต้ามไปหนุนเสรมิในเรื�องนี* (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
 

5. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
สภาพฒันาการเมอืง สาํนักงานปฏริปู สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั และ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เป็นองค์กรภาคีหลักที�ให้ความร่วมมือ และ             
การสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร พบว่า การขบัเคลื�อน
งานของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครที�ผ่านมา ไดร้บัความร่วมมอื และการสนับสนุนจาก
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องค์กรภาคีหลายๆ ภาคส่วนอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2554-ปจัจุบัน โดย            
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครไดม้อีงคก์รภาคหีลกัที�ใหก้ารสนับสนุนและรว่มขบัเคลื�อนงาน
อย่างใกล้ชิดประมาณ 6 องค์กร ซึ�งได้แก่ 1) สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)           
ใหก้ารสนับสนุนการขบัเคลื�อนขบวน งบประมาณ และจดัเจา้หน้าที�สนับสนุนการดําเนินภารกจิ
ของสภาองคก์รชมุชน 2) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์สนบัสนุนสถานที�โดยใหจ้ดัตั *งศนูย์
ประสานงานสมชัชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้าง
เครอืขา่ยองคก์รชมุชน ฝึกอบรมการจดัทาํเวบ็ไซดแ์ละใหส้มชัชา สภาองคก์รชุมชนใชเ้ซริฟ์เวอร์
ของสถาบนัฯ เปิดเว็บไซด์ http://coc.nida.ac.th/ ของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร เพื�อ
เผยแพร่งานและเชื�อมโยงงานสภาองค์กรชุมชนเขตกับสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด              
3) สํานักงานปฏริูป ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณและร่วมขบัเคลื�อนงานการปฏริูปต่างๆ เช่น การ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร สิ�งแวดล้อมการทุจรติคอร์รปัช ั �น ฯลฯ              
4) สภาพฒันาการเมอืง ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ ร่วมขบัเคลื�อนงาน และพฒันาศกัยภาพ
กลไกและแกนนําของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร (5) สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอสใหก้ารส
นับสนุนในการจัดเวทีภาคประชาชนของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครและนําเสนอสู่
สาธารณะ (6) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ใหก้ารสนับสนุนสถานที�
ในการประชุมและร่วมขบัเคลื�อนงานการแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัินํ*าท่วมในกรุงเทพมหานคร ซึ�ง      
การให้ความร่วมมอืและสนับสนุนขององค์กรภาคหีลกัเหล่านี*ได้ช่วยให้การขบัเคลื�อนงานของ
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มที�ชดัเจนมากขึ*นในชว่งหลงั 

6. การขบัเคลื�อนงานสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครจะ
มุ่งเน้นที�ระดับจังหวดัมากกว่าระดับเขต พบว่า แนวโน้มของการขบัเคลื�อนงานสภาองค์กร
ชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครจะมุ่งเน้นไปที�การขบัเคลื�อนงานในระดับจังหวัด มากกว่า          
การขบัเคลื�อนงานระดับเขต โดยเฉพาะตั *งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา แนวโน้มของ          
การขบัเคลื�อนงานในลกัษณะดงักล่าวยิ�งมคีวามชดัเจนมากขึ*นเรื�อยๆ ทั *งๆ ที�พระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดมุ้่งเน้นความสําคญัไปที�พื*นที�ตําบล/เขต/เทศบาล ซึ�งเป็นเขต
พื*นที�รบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นระดบัล่าง เช่น องคก์ารบรหิารส่วนตําบล และ
เทศบาลต่างๆ เป็นหลกั จงึไดก้ําหนดใหส้ภาองคก์รชุมชนมสีถานะเป็นองคก์รเฉพาะในระดบั
พื*นที�ตาํบล/เขต/เทศบาล สว่นในระดบัจงัหวดั และระดบัชาตนิั *นใหม้สีถานะเป็นเพยีง “ที�ประชมุ” 
ของสภาองคก์รชุมชนตําบล/เขต/เทศบาล ต่างๆ เท่านั *น ซึ�งจากการสมัภาษณ์กบัแกนนํา และ           
ที�ปรกึษาของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครหลายๆ ท่าน และการสงัเกตการณ์ประชุม และ
การดําเนินกจิกรรมต่างๆ ของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครหลายๆ ครั *ง ทาํใหท้ราบว่า 
ลกัษณะของการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครที�มแีนวโน้มมุ่งเน้นไปที�
การขบัเคลื�อนงานในระดบัจงัหวดั มากกว่าการขบัเคลื�อนงานในระดบัเขตนั *น มสีาเหตุมาจาก
การที�โครงสร้างการบรหิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในพื*นที�กรุงเทพมหานครมคีวาม
แตกต่างไปจากโครงสรา้งการบรหิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในจงัหวดัอื�นๆ  
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ทั *งนี*  เพราะการที�กรุงเทพมหานครมโีครงสร้างการบริหารแบบ 
“ชั *นเดียว” คอื มกีรุงเทพมหานครที�เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรูปแบบพเิศษ ทําหน้าที�
รบัผดิชอบในการจัดทําบรกิารสาธารณะทั �วพื*นที�กรุงเทพมหานคร โดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดั
กรุงเทพมหานครที�มาจากการเลือกตั *งของประชาชนเป็นผู้บงัคบับญัชาของขา้ราชการ และ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทั *งหมด ส่วนผูอ้ํานวยการเขตที�มหีน้าที�ดูแลรบัผดิชอบการใหบ้รกิาร
ของสํานักงานเขตต่างๆ ซึ�งเป็นหน่วยปฏิบัติการพื*นที�ที�ทําหน้าที�ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนโดยตรง มฐีานะเป็นขา้ราชการประจําที�อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของผูว่้าราชการ
กรงุเทพมหานคร เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขต และองคก์รชุมชนที�
ทาํงานในระดบัพื*นที�เขตเป็นอย่างมาก เพราะเมื�อมกีารเสนอปญัหาและขอ้เสนอแนะใดๆไปที�
ทางสํานักงานเขต ส่วนใหญ่ก็มกัจะไม่ได้รบัการตอบสนองในทางปฏิบตั ิหรอืได้รบัการชี*แจง
กลบัมาว่าปญัหาและขอ้เสนอที�เสนอมานั *น ไมอ่ยู่ในขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของผูอ้าํนวยการเขต 
ทําให้แกนนํา และที�ปรกึษาของสมชัชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครหลายท่านเห็นว่า  
การที�จะทําใหป้ญัหาและขอ้เสนอแนะต่างๆของทางสภาองคก์รชุมชนเขตและองคก์รชุมชนใน
พื*นที�เขตมโีอกาสที�จะไดร้บัการตอบสนองมากขึ*นได้ จะต้องอาศยัการขบัเคลื�อนงานในระดบั
จงัหวดั โดยมุง่เน้นการเสนอปญัหาและขอ้เสนอแก่ทางผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสาํคญั 
เพื�อใหผู้ว้่าราชการกรงุเทพมหานครนําเอาปญัหา และขอ้เสนอที�ไดไ้ปพจิารณากาํหนดนโยบาย 
และดาํเนินการสั �งการใหผู้ท้ ี�เกี�ยวขอ้งนําเอาไปปฏบิตั ิซึ�งแตกต่างจากจงัหวดัอื�นๆ ที�มโีครงสรา้ง
การบรหิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นแบบ “2 ชั *น” ที�ในระดบัจงัหวดัจะมอีงคก์รการบรหิาร
ส่วนจงัหวดั  ทําหน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําบริการสาธารณะในภาพรวมของพื*นที�จงัหวัด           
(มนีายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัที�มาจากการเลอืกตั *ง เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ พนักงาน
และลูกจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั) ส่วนในระดบัทอ้งถิ�นจะมอีงค์การบรหิารส่วนตําบล
ทําหน้าที�รบัผดิชอบในการจัดทําบริการสาธารณะในพื*นที�ชนบท (มนีายกองค์กรบรหิารส่วน
ตําบลมทีี�มาจากการเลอืกตั *งเป็นผู้บงัคบับัญชาขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบลนั *น) และเทศบาลทาํหน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทาํบรกิารสาธารณะในเขตเมอืง 
(มนีายกเทศมนตรทีี�มาจากการเลอืกตั *งเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ พนักงานและลูกจา้งของ
เทศบาลนั *น) เพราะ สภาองคก์รชุมชนตาํบล หรอืเทศบาลในพื*นที�จงัหวดัอื�นๆ สามารถดาํเนินการ
เสนอปญัหาของพื*นที� และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
นายกเทศมนตรซีึ�งเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิ�นที�มอีาํนาจหน้าที�ในการดําเนินการแกไ้ขปญัหาของพื*นที�ได้
โดยตรง ดงันั *น โดยภาพรวมแลว้สภาองคก์รชุมชนในจงัหวดัอื�นๆ จะมคีวามจําเป็นในการที�จะตอ้ง
ไปดาํเนินการขบัเคลื�อนงานระดบัจงัหวดัน้อยกว่าสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 

(2)  ระดบัเขต 
1. เจ้าหน้าที�ปฏิบัติงานพื*นที�ของสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลสามารถลงพื*นที�สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
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กรงุเทพมหานคร ไดเ้ฉพาะในระดบัจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัไมส่ามารถลงพื*นที�สนับสนุนและ
ตดิตามการดาํเนินงานในระดบักลุ่มเขต และเขตไดอ้ยา่งทั �วถงึ พบว่า การลงพื*นที�เพื�อสนับสนุน 
และตดิตามการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครของเจา้หน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�
ของทางสาํนักงานภาค จะอยูท่ี�ระดบัจงัหวดัเป็นสว่นใหญ่โดยจะอยูใ่นรปูของการเขา้ร่วมประชุม 
และการทํากจิกรรมต่างๆ ของสมชัชา สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และการเขา้ร่วม
ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ส่วนการลงพื*นที�เพื�อสนับสนุน
และตดิตามการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครในระดบักลุ่มเขตนั *นจะมน้ีอย
กว่าในระดบัจงัหวดัคอ่นขา้งมาก และไม่ทั �วถงึทุกกลุ่มเขต เช่น เมื�อมกีารจดัเวทสีาธารณะเพื�อ
รบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนใน  กลุ่มเขต เจ้าหน้าที�ปฏิบตังิานพื*นที�จะไม่ไปทุกกลุ่มเขต  
แต่อาจเลอืกไปประมาณ �-� กลุ่มเขต ที�เป็นกลุ่มเขตที�ต้องการความช่วยเหลอื หรอืเป็นกลุ่ม
เขตที�มแีกนนําที�มปีระสบการณ์ในการทาํงานสภาองคก์รชมุชนไมม่าก เป็นตน้ สาํหรบัในระดบั
เขต พบว่า เป็นพื*นที�ที�เจา้หน้าที�ปฏบิตักิารพื*นที�ลงไปดาํเนินการสนบัสนุน และตดิตามน้อยที�สดุ
โดยสว่นใหญ่จะลงไปในกรณีที�พื*นที�เขตนั *นมปีญัหาความขดัแยง้ระหว่างแกนนําองคก์รชุมชนที�
รุนแรง หรือกรณีที�สภาองค์กรชุมชนเขตนั *น ได้ดําเนินกจิกรรมที�สําคญัและมกีารร้องขอให้
เจ้าหน้าที�ช่วยลงพื*นที� เช่น กรณีที�สภาองค์กรชุมชนเขตนั *นไดด้ําเนินการคดัเลอืกสมาชกิใหม ่
และมกีารรอ้งขอให้เจ้าหน้าที�ช่วยลงพื*นที� หรอืกรณีที�สภาองค์กรชุมชนเขตนั *น ไดด้ําเนินการ
คดัเลอืกสมาชกิใหม่เนื�องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรอืเนื�องจากกรณีอื�นๆ กจ็ะมกีาร
เชญิเจา้หน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�มาเขา้รว่มเพื�อใหค้าํแนะนํา และรว่มเป็นสกัขพียาน เป็นตน้           

ทั *งนี* เนื�องจากทางสํานักงานภาคฯมจีํานวนเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิงาน
พื*นที�จํานวนไม่มาก เมื�อเปรยีบเทยีบกบัขอบเขตของพื*นที�ปฏิบตักิารและประเด็นงานพฒันา
ต่างๆที�ต้องรับผิดชอบ (รายละเอียดในเรื�องนี*กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ การจัดสรรทรัพยากร        
การดําเนินงานด้านบุคลากร) ทําให้ทางสํานักงานภาคฯ มคีวามจําเป็นต้องจดัสรรเจ้าหน้าที�
ปฏบิตังิานพื*นที�ที�มอียู่กระจายไปสนับสนุน และตดิตามการดําเนินงานพฒันาต่างๆ ของขบวน
องค์กรชุมชนในหลายพื*นที�ในเวลาเดยีวกนั ดงันั *น การลงพื*นที�เพื�อสนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ ของเจ้าหน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที� 
จงึทาํไดค้อ่นขา้งจาํกดัมาก และตอ้งอาศยัการพจิารณาความสาํคญั และจําเป็นของการลงพื*นที�
ในแต่ละครั *งเป็นสําคญั ดงัตวัอย่างความคดิเห็นของแกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตท่านหนึ�งที�
สะทอ้นว่า  
 

เจา้หน้าที�เฉพาะกจิน้อย เจา้หน้าที�คนหนึ�ง ทาํทุกเรื�องไมท่นั หรอกนะ อย่าว่า
แต่จะเหน็พื*นที�เขตเลย เจ้าหน้าที�มเีวลาว่างลงได้แค่จงัหวดั ไม่มเีวลาว่างลง
ระดบัเขต บางพื*นที� ถา้ไมเ่กดิการรอ้งเรยีนกไ็มล่ง (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, 
ภาคผนวก ข) 
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สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารของสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชนที�รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครท่านหนี�ง          
ที�แสดงความคดิเหน็เกี�ยวกบัการทาํงานของสาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑลว่า  

 
ตวัของ พอช.เอง เรากย็งัไม่สามารถสรา้งกระบวนการของชาวบ้านทั *งหมดที�
ทํางานใน กทม.  มแีต่ผู้แทนเขต คณะทํางานจงัหวดั สกั 4-5 คน ที�สามารถ
สร้างความเข้าใจอย่างเข้าอกเข้าใจ ดิฉันว่า เราไม่ได้ทํางานเชิงลึก คือ 
เจ้าหน้าที� พอช. ที�ทํางานลงไปได้แค่ระดบัจงัหวดั คอื กทม. มนัใหญ่เกนิไป 
(รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
 

2. สํานักงานเขตต่างๆดําเนินบทบาทในการให้การสนับสนุน
สถานที�ประชุมแก่สภาองค์กรชุมชนเขต และมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที�เขา้ร่วมการประชุม และ 
การทาํกจิกรรมต่างๆ ตามที�สภาองคก์รชมุชนเขตรอ้งขอ แตย่งัไมม่กีารดาํเนินบทบาทในการให้
การสนับสนุนของบประมาณ การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม และการสร้างความร่วมมือกบั         
สภาองคก์รชุมชนเขต พบว่า การขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆ ทั *งสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�เป็นพื*นที�เข้มขน้ และพื*นที�พัฒนาต่อ โดยส่วนใหญ่จะได้ร ับความร่วมมือ และ         
การสนับสนุนจากสาํนักงานเขตในเรื�องของสถานที�การประชมุ และการมอบหมายใหเ้จา้หน้าที�
เขา้ร่วมการประชมุ และทํากจิกรรมต่างๆ ตามที�รอ้งขอค่อนขา้งด ีคอื ถา้สภาองคก์รชุมชนเขต
ไดด้ําเนินการสานขอความร่วมมอื และการสนับสนุนในเรื�องดงักล่าวมาล่วงหน้าในระยะเวลาที�
เหมาะสมแลว้ โดยส่วนใหญ่ทางสาํนักงานเขตกจ็ะไม่ปฏเิสธที�จะให้ความร่วมมอืและการสนับสนุน
แต่อย่างใด 

อย่ า งไรก็ตาม พบว่ า  นอกจากการ ให้ความร่ วมมือและ           
การสนับสนุนในเรื�องดงักล่าวแลว้ กไ็มป่รากฏว่าทางสาํนักงานเขตไดม้กีารดําเนินการในการให้
ความร่วมมอื และการสนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชนเขตในเรื�องใดอกี โดยเฉพาะในเรื�องที�มี
ความสาํคญั และจาํเป็นต่อการดาํเนินภารกจิของสภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงาน การส่งเสรมิใหส้ภาองค์กรชุมชนเขตได้มสี่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาเขต การนําเอาขอ้เสนอหรอืแผนของสภาองคก์รชุมชนเขตไปพจิารณาเพื�อบูรณาการเขา้
เป็นส่วนหนึ�งของแผนพฒันาเขต การดําเนินการสรา้งความร่วมมอืกบัสภาองค์กรชุมชนเขต           
ในรูปแบบของการจดัตั *งคณะทํางานหรอืคณะกรรมการร่วมหรือในลกัษณะอื�นๆ เพื�อร่วมกนั
แก้ไขปญัหาต่างๆในพื*นที�เขต ฯลฯ เป็นต้น ดังพิจารณาได้จากตัวอย่างความคิดเห็นของ
เจา้หน้าที�รบัผดิชอบดา้นการพฒันาชมุชนของสาํนักงานเขตท่านหนึ�งที�ใหข้อ้มลูว่า 
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เรื�องสนับสนุนงบประมาณให้กับสภาฯตามอํานาจหน้าที�ที� เขตทราบมา           
ไม่มนีะครบั เขากจ็ะมงีบประมาณสนับสนุน เขากจ็ะมงีบฯผ่านมาทาง พอช. 
แต่กไ็มไ่ดเ้กี�ยวกบัทางเขต จะมกีลไกคณะกรรมการของเขาดาํเนินการอยู ่

 
เขากท็ําของเขา ไม่แจ้งเรามา เรากไ็ม่รู้ว่ามกีจิกรรมอะไรบ้าง แล้วกใ็นส่วนที�
ทางเขตจะเขา้ไปสนับสนุนแต่ละเรื�องมอีะไรบ้าง ตามรฐัธรรมนูญเขตปฏิเสธ
ไม่ได้และหน่วยงานอื�นกป็ฏิเสธเรื�องตรงนี*ไม่ได้ เพยีงแต่ว่ามนัยงัขาด ผมก็
มองว่ามนัยงัขาดการปะตดิปะต่ออยู ่มนัยงัไม่สามารถรอ้ยท่อเป็น ท่อเดยีวได้
ในลกัษณะของการทํางาน ยงัไม่เป็นระบบ เวลา เขามกีจิกรรมก็เชญิเขตไป
ร่วมเป็นเกยีรต ิร่วมทาํกจิกรรมบา้ง อย่างที�ผมว่า มนัยงัไม่มกีารสรุปบทเรยีน
ร่วมกนั ยงัไม่มกีารลงรายละเอยีดในแต่ละเรื�องเท่าไหร่นัก เขตกม็ภีารกจิดา้น
อื�นมากมาย การจดแจ้งมันก็เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน แต่ว่า
ภารกจิอื�นๆ ถา้หากทางสภาฯ เขาขอมากเ็ป็นกรณีๆ ไป (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์
เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
 

ทั *งนี* กรุงเทพมหานครที�เป็นหน่วยงานกลางยงัไมไ่ด้กาํหนดและ
มอบหมายนโยบายใหท้างสํานักงานเขตดําเนินการใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนในเรื�อง
สภาองคก์รชุมชน นอกเหนือไปจากการรบัจดแจ้งการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน การสนับสนุน
สถานที�ในการประชมุ และการเขา้ร่วมการประชมุตามที�สภาองคก์รชมุชนเขตรอ้งขอ แต่อย่างใด 
ประกอบกบัหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องการให้การสนับสนุนงบประมาณ หรอืการอุดหนุน
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานแกส่ภาองคก์รชุมชนที�มอียูใ่นปจัจุบนักไ็ม่ไดม้ผีลบงัคบัใชค้รอบคลุม
กบักรงุเทพมหานครที�มฐีานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบพเิศษแต่อย่างใด ส่งผลทาํให้
ทางสาํนักงานเขต ซึ�งเป็นหน่วยงานยอ่ยของกรุงเทพมหานครยงัไมส่ามารถดําเนินการจดัสรร
งบประมาณเพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�เขตของตนได ้เนื�องจาก
ไม่มีกฏระเบียบ ข้อบังคบั หรือประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ หรือ
ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานแก่สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ตามบทบญัญตัใินมาตรา 22 
วรรคสอง และวรรคสาม ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 (รายละเอยีดขอให้
กลบัไปพจิารณาเพิ�มเติมที�หวัขอ้ 3) การจัดสรรทรพัยากรในการดําเนินงาน หวัขอ้ย่อย               
(1) งบประมาณ) 

3. สภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ และสภาองคก์รชุมชนเขต
พื*นที� พฒันาต่อ มลีกัษณะการดําเนินงาน ลกัษณะของแกนนํา ระบบการบรหิารจดัการภายใน 
และลกัษณะการประสานเชื�อมโยงกบัหน่วยงานภายนอกที�แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน กล่าวคอื  
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1)  ลกัษณะการดาํเนินงาน 
สภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ พบว่า สภาองค์กรชุมชนเขต

กลุ่มนี*ส่วนใหญ่ คือ สภาองค์กรชุมชนเขตชุดแรกที�ถูกจัดตั *งขึ*นในพื*นที�กรุงเทพมหานคร          
(มจีาํนวน 14 สภา) ซึ�งโดยภาพรวม สภาองคก์รชุมชนเขตกลุ่มนี*สว่นใหญ่จะดําเนินการจดัการ
ประชุม และกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื�อง โดยในแต่ละปีจะจดัการประชุมสภาองคก์รชมุชนเขต
ตามกฎหมายได ้ไมต่ํ�ากว่าปีละ 4 ครั *ง (มาตรา 19) จดัการประชมุคณะทาํงานสภาองคก์รชุมชน
เขตประมาณ  เดอืนละ 1 ครั *ง และจดักจิกรรมเพื�อสนบัสนุนการขบัเคลื�อนงานขององคก์รชุมชน
ในพื*นที�อย่างสมํ�า เสมอ และสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี* จะให้ความสําคัญกับการใช้
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551  เป็นเครื�องมอืในการแกไ้ขปญัหา และการพฒันา
ชมุชนทอ้งถิ�นเป็นอยา่งมาก โดยจะมกีารศกึษาเนื*อหาสาระของพระราชบญัญตัอิยา่งจรงิจงั และ
ใช้บทบัญญตัต่ิางๆของพระราชบญัญตัฯิ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการแก้ปญัหาต่างๆ 
ของชุมชน ตวัอย่าง เช่น กรณีของสภาองคก์รชุมชนเขตสายไหม ไดใ้ชบ้ทบญัญตัใินมาตรา 21 
(6) ในการแกไ้ขปญัหาผลกระทบจากการสรา้งหา้งคา้ปลกีต่างชาตใินพื*นที�เขตสายไหม โดยจดั
เวทเีสวนา หรอืเวทสีาธารณะ เรื�อง “ชวีติชาวสายไหมจะเป็นอย่างไร เมื�อเงนิบาทไทยไหลออก
นอก” โดยมผีูเ้ขา้ร่วมการประชุมในเวทถีงึ  870 คน เพื�อสร้างความเขา้ใจใหก้บัประชาชนให้
ทราบถึงผลกระทบเกี�ยวกบัการสร้างหา้งค้าปลีกต่างชาติในพื*นที�เขตสายไหม ซึ�งการจดัเวที
เสวนาสาธารณะของสภาองคก์รชมุชนเขตสายไหมในครั *งนี*ไดนํ้าไปสูก่ารระงบัการสรา้งหา้งคาร์
ฟูร์และห้างโลตัสในพื*นที�เขตสายไหมได้ กรณีของสภาองค์กรชุมชนเขตบางซื�อที�ได้ใช้
บทบัญญตัิในมาตราเดียวกนัในการแกไ้ขปญัหาผลกระทบจากนโยบายของรัฐ โดยเปิดเวที
สาธารณะเพื�อรวบรวม และนําเสนอข้อมูลผลกระทบจากการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ให้กับ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และกรณีของสภาองคก์รชุมชนเขตคลองเตย ที�ไดใ้ชบ้ทบญัญตัใินมาตรา
เดียวกนันี*ในการแกไ้ขปญัหาเรื�องที�อยู่อาศยั โดยเปิดเวทสีาธารณะเพื�อรวบรวมขอ้มูล และ          
ใช้ข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนมาต่อรองกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อให ้        
ผอ่นผนัการไล่รื*อที�อยูอ่าศยัที�บุกรกุที�สาธารณะ เป็นตน้ 

นอกจากนี*  สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*ยงัพยายามประยุกต์ใช้
กฎหมายใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของขบวนองค์กรชมุชนที�มอียู่เดมิ โดยพยายามจะใช ้หรอืกล่าว
อ้างถึงกฎหมายเท่าที�จําเป็นเท่านั *น เช่น กรณีเมื�อต้องประสานขอความร่วมมือจากทาง
สาํนักงานเขต หรอืหน่วยงานภาครฐัต่างๆ หรอื กรณีของการนับองคป์ระชุม หรอืการลงมตใิน
เรื�องที�สําคญัในการประชุม สภาองค์กรชุมชนเขต เป็นต้น ส่วนรูปแบบการทํางานอื�นๆ เช่น 
ลกัษณะของการพดูคุยในการประชุม การจดัโครงสร้าง/กลไก และบทบาทในการทํางาน ฯลฯ  
จะปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิหรอืความตอ้งการขององคก์รสมาชกิที�มอียู ่ทั *งนี*เพื�อพยายาม
ผลักดันให้สภาองค์กรชุมชนเขตมฐีานะเป็นเวทีกลาง ที�ส่งเสริมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และ          
การเชื�อมโยงความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆในพื*นที�เพื�อร่วมกนัแก้ไขปญัหาและพฒันา
ชมุชนทอ้งถิ�น 
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สภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�พัฒนาต่อ พบว่า โดยภาพรวม         
สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*จะมกีารจดัการประชุม และกิจกรรมต่างๆ น้อยกว่าสภาองค์กร
ชมุชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ และปญัหาหลกัของสภาองคก์รชมุชนกลุ่มนี* คอื ยงัไม่สามารถใชส้ถานะ
ทางกฎหมายของสภาองคก์รชุมชน หรอืพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินการแกป้ญัหาต่างๆ ของชุมชนไดม้ากเท่าที�ควร โดยอาจแบ่งลกัษณะ
ของปญัหานี*ไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) ยงัไม่ใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. 
2551 ในการแกไ้ขปญัหาของชุมชนอยา่งชดัเจน กล่าวคอื มกีารจดัการประชุม และกจิกรรมของ
สภาองคก์รชมุชนเขตอยา่งสมํ�าเสมอ แต่ยงัไมม่กีารเปิดเวทสีาธารณะเพื�อรวบรวมปญัหา ขอ้มูล 
และแนวทางการแกไ้ขจากองค์กรสมาชกิ และประชาชนทั �วๆ ไป แล้วนําเสนอต่อหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งอยา่งชดัเจน ทําใหบ้ทบาทของสภาองคก์รชุมชนกลุ่มนี*เน้นหนักไปที�การเป็นตวักลาง
ในการจดัการประชุม และกจิกรรมต่างๆ ใหก้บัองคก์รชุมชนพื*นที� มากกว่าการเป็นตวักลางใน
การเชื�อมโยงประสานให้เกิดการแก้ไขปญัหาร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในพื*นที� 2) ใช้
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่เหมาะสม คอื ไม่สามารถใชพ้ระราชบัญญตัฯิ 
หรือสถานะทางกฎหมายของสภาองค์กรชุมชนให้สอดคล้องกบัวัฒนธรรมการทํางานของขบวน
องค์กรชุมชนที�มอียู่เดิมได้ เช่น การใช้สภาองค์กรชุมชนเขตในลักษณะที�ส ื�อแสดงถึงการเป็น
องค์กรกลาง หรอืองค์กรนําที�มสีถานะ บทบาท และอํานาจเหนือกว่าองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิ
ทั *งหมด รวมทั *งพยายามรวมอํานาจการตดัสนิใจในการใชง้บประมาณต่างๆ ไว้ที�ตวัสภาองค์กร
ชุมชนเป็นหลกั และหรอืการทําใหก้ารประชุมของสภาองคก์รชุมชนเขตมคีวามเป็นทางการมาก
เกินไป ด้วยการกล่าวอ้างถึงบทบัญญัติต่างๆ ในกฎหมายตลอดการประชุมจนทําให้สมาชิก
บางส่วนเกดิความรู้สกึอดึอดั และหรอืด้วยการกําหนดกติกาการประชุมที�มลีกัษณะเขม้งวดต่อ
สมาชกิมาก เช่น หากองค์กรชมุชนที�เป็นสมาชกิองคก์รใดไมส่่งตวัแทนเขา้ร่วมประชุมครบ 3 ครั *ง 
กจ็ะตดัสทิธอิงคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกินั *นออกจากการเป็นองคป์ระชุม เป็นตน้ ทาํใหส้ภาองค์กร
ชมุชนเขตกลุ่มนี*มแีนวโน้มที�จะมปีญัหาความขดัแยง้ภายในสงู ดงัเช่น กรณีของสภาองคก์รชมุชน
เขตคนันายาวที�มปีญัหาความขดัแยง้ภายในระหว่างแกนนําสภาองคก์รชมุชนดว้ยกนั และระหว่าง
แกนนําสภาองค์กรชุมชนกบัองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิอย่างรุนแรง จนไม่สามารถจดัการประชุม
หรอืกจิกรรมใดในนามของสภาองคก์รชุมชนไดเ้ป็นเวลากว่า 1 ปีแลว้ เป็นตน้ 

2)  ลกัษณะของแกนนํา 
สภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ พบว่า สภาองคก์รชุมชนเขตกลุ่ม

นี*จะมีแกนนําที�มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานพัฒนาชุมชนสูงอยู่
ค่อนขา้งมาก (ประมาณ 10-15 คน)  โดยส่วนใหญ่จะเริ�มทํางานพฒันาชุมชนมาตั *งแต่ก่อนมี
โครงการลงทุนเพื�อสงัคม (Social Investment Project: SIP) ในปี พ.ศ. 2541 และโดยภาพรวม
แกนนําสภาองคก์รชุมชนเขตกลุ่มนี*คอ่นขา้งที�จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชุมชนที�ดี
ทั *งในดา้นของสถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองคก์รชุมชน ที�เป็นเรื�องของความคดิ
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เชงินามธรรมที�ใชเ้ป็นเครื�องชี*นําในการขบัเคลื�อนงาน และดา้นของกระบวนการ หรอืขั *นตอนตาม
กฎหมาย ซึ�งเป็นเรื�องที�มคีวามสําคญั และจําเป็นต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญตัฯิ เช่น  
การดําเนินการจดแจ้งการจดัตั *งองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน การดําเนินบทบาทภารกจิ
ตามมาตรา  21  และการอ้างสิทธิ หรือการใช้ประโยชน์จากพระราชบญัญตัิฯ เช่น การอ้าง
บทบญัญตัิตามบทบญัญตัิในมาตรา 22 วรรคหนึ�ง เพื�อขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
หน่วยงานของรฐัส่งเสรมิสนับสนุน ให้ความร่วมมอื และชี*แจงทาํความเขา้ใจในเรื�องที�รอ้งขอ เป็น
ต้น หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�ง กค็อื แกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี* มคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื�อง
สภาองคก์รชุมชนทั *งในเชงิของแนวคดิ และวธิกีารดาํเนินงาน ทาํใหแ้กนนําสภาองค์กรชุมชนเขต
กลุ่มนี*มกัไดร้บัการยอมรบั และนับถอืจากองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิ และจากแกนนําสภาองคก์ร
ชุมชนเขตอื�นๆ ส่งผลใหแ้กนนําของสภาองคก์รชุมชนกลุ่มนี*มบีทบาทสําคญัในการขบัเคลื�อนงาน
ของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) เป็นอย่างมาก ดงัตวัอย่าง เช่นกรณีของ 
คุณณัชพล เกิดเกษม แกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง ที�ได้รับการยอมรับและ              
การสนับสนุนจากสมาชิก สภาองค์กรชุมชนทุกระดบั จนได้รบัการเลือกตั *งให้เป็นประธานสภา
องคก์รชุมชนเขตลาดกระบงั ประธานสมชัชาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และประธานที�ประชมุใน
ระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดจนถงึปจัจุบนั (2556) เป็นตน้ 

สภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�พฒันาต่อ พบว่า สภาองคก์รชมุชนเขต
กลุ่มนี*จะมแีกนนําที�มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการทํางานพฒันาชุมชนสูงอยู่
เชน่กนั แต่โดยรวมแลว้จะมจีํานวนที�น้อยกว่ากลุ่มสภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ (ประมาณ 
5-10 คน) และ แกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี* ส่วนใหญ่จะมคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื�อง 
สภาองคก์รชุมชนที�น้อยกว่าแกนนําสภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ค่อนขา้งมากทั *งในด้าน
ของสถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองคก์รชมุชน และดา้นของกระบวนการ หรอื
ขั *นตอนตามกฎหมาย โดยเฉพาะความรู้ความเขา้ใจในด้านสถานะ บทบาทภารกิจ และ
เป้าหมายของสภาองคก์รชุมชนของสภาองค์กรชุมชน มกัจะเป็นขอ้จํากดัที�สําคญัของแกนนํา
สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*มากกว่าแกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มแรก ซึ�งทําให้การ
ขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชมุชนเขตกลุ่มนี*บางสว่นมปีญัหา และอปุสรรคคอ่นขา้งมาก (ดงัที�
กล่าวเอาไว้แล้วในหวัขอ้ลกัษณะการดําเนินงาน) โดยเฉพาะในส่วนของปญัหาความขดัแย้ง
ภายใน ทั *งนี* เนื�องจากการที�แกนนํายงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในสถานะ บทบาทภารกจิ และ
เป้าหมาย ซึ�งเป็นเรื�องของแนวคดิ หลกัการ และเจตนารมณ์ของสภาองค์กรชุมชนที�ชดัเจน
อย่างเพียงพอ ทําให้แกนนําขาดหลกัคิดที�จะนําเอาไปใช้ในการวาง และกํากบับทบาทของ          
สภาองค์กรชุมชนเขตให้มคีวามเหมาะสมต่อบรบิทของพื*นที� ส่งผลให้เกิดพฤติการณ์การใช ้          
สภาองค์กรชุมชนที�ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกบัวฒันธรรมการทํางานของขบวนองค์กร
ชุมชนที�มอียู่เดิมได้ ดงัตวัอย่างความคดิเห็นของเจ้าหน้าที�ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนที�
รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�ได้สะทอ้น
ถงึปญัหาดงักล่าวว่า 
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ปญัหาสาํคญัของสภาฯ ใน กทม. คอื การนํา พ.ร.บ. สภาองคก์รชุมชน ไปใช ้
หนึ�งตัวแกนนํายึดติดกับ พ.ร.บ. มากเกินไป พูดกบั ชาวบ้านก็เอาภาษา
กฎหมายไปคุยว่า พ.ร.บ. ตอ้งมหีน้าที�อย่างนั *น อย่างนี* ตอ้งมภีารกจิอะไรบ้าง 
1 2 3 4 พอออกมาเสรจ็มนัเกดิความแขง็ตวัของชดุผูนํ้าตรงนั *นทุกเรื�องทุกราว 
ที�ผา่นมาที�เหน็ขอ้ตดิขดั กค็อืว่าทาํงานของสภาฯ กลไกสภาฯ เนี�ยมนัทาํใหเ้กดิ
การแขง็ตวัของชาวบ้านทําให้เกดิการมสี่วนร่วมของชาวบ้านด้านล่างมนี้อย 
(รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
 

3)  ระบบการบรหิารจดัการภายใน 
สภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�เข้มข้น พบว่ า โดยภาพรวมแล้ว         

สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*ส่วนใหญ่จะมีระบบการบริหารจัดการภายในที�ค่อนข้างดี โดยม ี        
การวางแผนการทํางาน การจัดโครงสร้าง/กลไกในการดําเนินงาน การจัดทํากฎระเบียบ กติกา          
การประชุม และการดําเนินงานที�ชดัเจน มกีารจดัทาํระบบขอ้มลูและเอกสารที�ด ีรวมทั *งมกีารตดิต่อ
ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอยู่อย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งส่งผล          
ทําใหส้ภาองคก์รชุมชนเขตกลุ่มนี*สามารถขบัเคลื�อนงานต่างๆ ได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะในส่วน
ของงานด้านการประชุมจะมคีวามต่อเนื�องและเป็นระบบสูง ทั *งนี*เนื�องจาก สภาองค์กรชุมชนเขต
กลุ่มนี*มแีกนนําสภาองคก์รชุมชนที�ทาํหน้าที�ดา้นการจดัการ หรอื กองเลขา ที�มคีวามสามารถและมี
จิตใจที�เสียสละอยู่หลายท่าน (เนื�องจากตําแหน่งกองเลขา ต้องทําหน้าที�เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก            
ในการจัดเตรียมการประชุม และกจิกรรมต่างๆ รวมทั *งต้องทําหน้าที�ในการจดบันทึก และสรุป         
การประชุม การจดัทาํขอ้มลูเอกสารต่างๆ ของสภาองคก์รชุมชนเขต ซึ�งเป็นงานที�ต้องใชเ้วลา และ
อาศยัความอดทนคอ่นขา้งมาก เมื�อเปรยีบเทยีบกบัตําแหน่งงานอื�นๆ) 

สภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�พัฒนาต่อ พบว่ า  โดยภาพรวม           
สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*มรีะบบการบรหิารจดัการภายในที�ด้อยกว่ากลุ่มสภาองค์กรชุมชนเขต
พื*นที�เขม้ขน้ค่อนขา้งชดัเจน โดยเฉพาะในเรื�องของการวางแผนการทํางาน การจดัทําระบบขอ้มูล
และเอกสาร การประสานงาน และการติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน ทั *งนี*เพราะ สภาองค์กร
ชุมชนเขตกลุ่มนี*มจีํานวนแกนนําที�มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานพฒันา
ชุมชน น้อยกว่ากลุ่มแรกค่อนขา้งมาก รวมทั *งขาดแคลนแกนนําที�สามารถทาํหน้าที�ดา้นการจดัการ 
หรือ กองเลขา ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะถ้ากรณีที�สภาองค์กรชุมชนเขตนั *นมปีญัหา        
ความขดัแยง้ระหว่างแกนนําสภาองคก์รชุมชนดว้ยกนั และหรอืระหว่างแกนนําสภาองคก์รชมุชนกบั
องคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิ กจ็ะยิ�งทาํใหร้ะบบการบรหิารจดัการภายในของสภาองคก์รชุมชนเขตนั *น
ด้อยประสิทธิภาพลงไปอกี เช่น กรณีของสภาองค์กรชุมชนเขตคนันายาวที�ปญัหาความขดัแย้ง
ภายในได้ทําให้เกดิความแตกแยกระหว่างแกนนําสภาองค์กรชุมชนด้วยกนั และระหว่างแกนนํา 
สภาองค์กรชุมชนกับองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิก จนทําให้ไม่สามารถสรุปผลการดําเนินงาน          
รว่มกนัได ้เป็นตน้ 
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4)  ลกัษณะการประสานเชื�อมโยงกบัหน่วยงานภายนอก 
สภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�เข้มขน้ พบว่า สภาองค์กรชุมชนกลุ่มนี*   

จะมกีารประสานเชื�อมโยงการทํางานกบัหน่วยงานภายนอกค่อนขา้งมาก ทั *งกบัสภาองค์กรชุมชน
ด้วยกนัและหน่วยงานนอกอื�นๆ ในพื*นที�เขต โดยในส่วนของสภาองค์กรชุมชนจะมกีารประสาน
เชื�อมโยงการทํางานกบัสภาองค์กรชุมชนเขตอื�น (สภาองค์กรชุมชนเขตต่อสภาองค์กรชุมชนเขต) 
เครอืข่ายสภาองค์กรชุมชนระดบักลุ่มเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) 
อย่างใกล้ชดิ และสมํ�าเสมอ เนื�องจากแกนนําของสภาองคก์รชมุชนเขตกลุ่มนี*ส่วนใหญ่จะมบีทบาท
สําคญัในการขบัเคลื�อนงานระดบักลุ่มเขต และระดบัจังหวัดด้วย สําหรับในส่วนของหน่วยงาน
ภายนอกอื�นๆ ในพื*นที�เขต เช่น สาํนักงานเขต วดั สถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐัต่างๆ และ
นกัการเมอืง ฯลฯ ทางสภาองคก์รชุมชนเขตกลุ่มนี*กไ็ดม้กีารดําเนินการประสานเชื�อมโยงการทาํงาน
อย่างต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอเช่นกนั แต่การตอบสนองของหน่วยงานภายนอกเหล่านี*ในแต่ละเขต       
กจ็ะมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามสภาพของบรบิทใน แต่ละพื*นที�เขต  

สิ�งที�เป็นลกัษณะเด่นที�สาํคญัของการประสานเชื�อมโยงการทํางานกบั
หน่วยงานภายนอกของสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*คอื จะมคีวามระมดัระวงัในเรื�องการถูกชกัจูง 
หรือครอบงําจากหน่วยงานภายนอก  โดยเฉพาะจากนักการเมืองในพื*นที� เช่น สมาชกิสภาเขต 
สมาชิก สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างมาก โดยแกนนําของ        
สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*ได้พยายามจดัความสมัพนัธ์กบัฝ่ายการเมอืงในพื*นที� โดยการแสดง
จุดยนือย่างชดัเจนว่า “การร่วมมอืกบันักการเมอืงเป็นสิ�งที�ทําได้ แต่จะต้องระมดัระวงัไม่ใหนํ้าไปสู่
การทําใหส้ภาองค์กรชุมชนเป็นเครื�องมอืของนักการเมอืง” ดงัเช่น กรณีของสภาองคก์รชุมชนเขต
ลาดกระบงัที�ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเตอืนแกนนําทา่นหนึ�งที�ไดพ้ยายามเสนอใหท้างคณะทํางานของ
สภาฯ อนุญาตใหส้มาชกิสภาเขตจากพรรคการเมอืงใหญ่พรรคหนึ�งมาร่วมงานกบัทางสภาองค์กร
ชุมชนฯ ระหว่างที�กําลังประชุมคณะทํางานสภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง ว่าถ้าจะเชิญ
นักการเมอืงมาร่วมงานกค็วรเชญิทั *ง 2 พรรคใหญ่ ไม่ควรเลอืกเชญิเพยีงพรรคใดพรรคหนึ�ง เพราะ
อาจทาํใหส้ภาองคก์รชุมชนเขตลาดกระบงัถูกมอง หรอืถกูครหาจากองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิ และ
ประชาชนทั �วไปในชุมชนว่า เป็นสภาองค์กรชุมชนของพรรคการเมอืง หรอื ขั *วการเมอืงสใีดสหีนึ�ง 
ซึ�งจะเป็นผลเสียต่อภาพลกัษณ์ในเรื�องความเป็นกลางทางการเมืองของสภาองค์กรชุมชนเขต
ลาดกระบงัอยา่งรุนแรง พรอ้มกลา่วถอ้ยคาํในลกัษณะที�เป็นการยื�นคาํขาดปิดทา้ยว่า  

 
“ถา้พี�จะเล่นการเมอืง พี�ตอ้งออกจากสภาฯนะ” (รายชื�อผูเ้ขา้รว่มการสนทนากลุ่ม, 
ภาคผนวก ข) 

 
ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ไดเ้ป็นอยา่งดวี่า แมว้่าสภาองคก์รชมุชนเขตกลุ่ม

นี*จะใหค้วามสาํคญักบัการประสานเชื�อมโยงกบัหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื�อประโยชน์ในการ
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ขับเคลื�อนงานก็ตาม แต่ก็คํานึงถึงเป็นอิสระ และความเป็นกลางของทางการเมืองของ         
สภาองค์กรชุมชนอยู่เสมอ ทั *งนี*เพื�อพยายามทําให้สภาองค์กรชุมชนสามารถดําเนินบทบาท          
ในการเป็น “พื*นที�สาธารณะ” หรอื “พื*นที�กลาง” ของทกุภาคสว่นในพื*นที�ใหไ้ดม้ากที�สดุ 

สภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�พัฒนาต่อ  พบว่า โดยภาพรวม        
สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*จะมีการประสานเชื�อมโยงการทํางานกบัหน่วยงานภายนอกใน
ลกัษณะเชน่เดยีวกนักบัสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มพื*นที�เขม้ขน้ คอื มกีารประสานเชื�อมโยงการ
ทาํงานกบัสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครทุกระดบั และหน่วยงานภายนอกอื�นๆ ในพื*นที�
เขต แตอ่าจมคีวามสมํ�าเสมอ และต่อเนื�องน้อยกว่ากลุ่มสภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้อยูบ่า้ง  

อยา่งไรกต็าม สิ�งที�อาจเป็นความแตกต่างระหว่างสภาองคก์รชุมชน
เขตกลุ่มนี* (บางส่วน) กบัสภาองคก์รชุมชนเขตกลุ่มพื*นที�เขม้ขน้ คอื เรื�องของความสามารถในการ
จัดความสัมพนัธ์กับฝ่ายการเมือง หรือการรักษาระยะห่างจากฝ่ายการเมืองในพื*นที� ซึ�งม ี        
สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มพื*นที�พฒันาต่อหลายสภาประสบปญัหาในเรื�องนี*  เช่น กรณีของ          
สภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาวที�ถูกนักการเมอืงเขา้มาแทรกแซงการดําเนินงานตั *งแต่ในขั *น
เตรยีมการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน ตลอดมาจนถงึ ณ ปจัจุบนั (พ.ศ. 2556) โดยเขา้มาดําเนิน
บทบาททั *งในดา้นของการเป็นผูใ้หข้อ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัเรื�องพระราชบญัญตัสิภาองค์ชุมชน 
พ.ศ. 2551 การเป็นผู้ช่วยในการประสานงานกับแกนนําชุมชนในเขต และข้าราชการของ
สาํนักงานเขต การเป็นผูไ้กล่เกลี�ยความขดัแยง้ระหว่างแกนนําสภาองค์กรชุมชน และการเป็น
ผูส้นับสนุนงบประมาณในการประชมุแกส่ภาองคก์รชมุชน ดงัอาจพจิารณาไดจ้ากตวัอยา่งขอ้มลู
ที�แกนนําสภาองคก์รชมุชนคนันายาวหลายๆ ท่านไดใ้หไ้วด้งันี* 

 
“ณ เวลานั *น ไม่ทราบว่ามี พ.ร.บ. เรื�องนี* เกิดขึ*นมา แต่มารู้ทีหลังจากการ
สื�อสารของนักการเมอืงทอ้งถิ�น” 

  
หลงัจากที�ทราบเราก็มกีารเสนอให้ ตอบตรงๆเลยว่า เราขอให้นักการเมอืง
ท้องถิ�นเป็นคนนัดเชิญมาคุย นัดแกนนําชุมชนมาคุย นัดมาเพราะเขามี
ศกัยภาพที�จะเชญิคน อยา่งพวกผม ผมเป็นประธานชมุชนชุมชนหนึ�ง แต่ผมจะ
ไปเรยีกประธานชุมชนอกี 40 ชุมชน มาคุย ผมคงมศีกัยภาพไม่พอ ผมกเ็ลย
บอกทา่นว่า “นดัใหผ้มหน่อยนะทา่น นดัใหห้น่อย” พอท่านนัดใหเ้สรจ็ ผมกน็ัด
เจา้หน้าที�เขต 
 
ผมเป็นคนไปขอให้นักการเมอืงช่วยเรียกคนมาจด เพราะเขตไม่ได้ให้ความ
ร่วมมอื เพราะเราส่งไปเขาบอกว่า เขาไม่มคีาํสั �งจาก กทม. เขาจงึรบัรองให้
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ไม่ได้ ผมจึงไปที� พอช. ไปเอาเอกสารเพราะมีเวลาอีกไม่กี�ว ัน จึงไปบอก
นกัการเมอืง ชว่ยบอกหวัหน้าฝา่ยพฒันาชมุชนใหช้ว่ยรบัรองกลุ่มหน่อย 
 
เขาบีบๆ เดี�ยวผมเล่าให้ฟงั เรยีกผมไปด้วย ต่อหน้าท่าน ส.ส. ตอนนั *นท่าน
เป็น ส.ก. อยู่ ฝ่ายนั *นก็หาว่า คุณ ก. ขบัเคลื�อนทํางานอะไรไม่เป็น เขาพูด
อย่างนี*เลยนะ ผมบอกว่าทําไม่เป็นได้อย่างไร ขบัเคลื�อนมาแลว้ จะให้สละให้
พวกเขาขึ*นมาไดอ้ยา่งไร ผมบอกว่ามนัครบวาระหรอืยงั และเขาผดิอะไร จะให้
ลาออกไดอ้ยา่งไร ผมยอมไมไ่ด.้.. 

 
ผมก็พูดตรงๆ เลย “ท่าน [นักการเมอืง - ผู้วิจยั] ครบั ผมจะประชุมครั *งนี*               
แต่ผมไม่มงีบประมาณเลยครบั ท่านจะว่าไง ท่านสามารถเชญิคนให้ผมไดม้ั *ย               
ผมเชิญเขาอาจจะไม่มา” อย่างนี* เราก็ใช้ศักยภาพของเขานัด ทีนี*ไอ้พวกนี*  
[แกนนําชุมชนในเขตคนันายาว - ผูว้ ิจยั] กเ็กรงใจว่า นักการเมอืงเขาเคย
ช่วยเหลือ พอนักการเมืองบอกว่า “พี�ไปประชุมหน่อย สภาฯ เขาประชุม”          
พวกนี*กม็าประชมุให ้นี�เรากใ็ชเ้ครดติเขา เพื�อใหเ้กดิการประชุมได ้เรากไ็ม่ตอ้ง
ใชง้บประมาณ เราตอ้งใชเ้ขา 
 
ผมเห็นว่าไม่ใช่เรื�องผิด คนจะมาบอก “ไปอิงกับนักการเมือง” ผมถามว่า            
ใครบ้างไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง ซกีของคุณ สมมุตคิุณไม่อยู่กบันักการเมอืง
ชุดนี* คุณก็อยู่ซีกนู้น มันหนีกนัไม่ออกหรอกครบัประชาชนกบันักการเมือง 
(รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม, ภาคผนวก ข) 
 

จากข้อมูลที�ได้นําเสนอมาในข้างต้น ย่อมสะท้อนให้เห็นได้เป็น
อย่างดวี่า ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาวกบัฝ่ายการเมอืงในพื*นที�เป็น
ความสมัพนัธ์ในเชงิของ “ระบบอุปถมัภ์” ที�สภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาว ตกอยู่ในฐานะของ
การเป็น “ผูร้บัการอปุภมัภ”์ และฝา่ยการเมอืงดาํรงฐานะเป็น “ผูอุ้ปถมัภ์” มากกว่าความสมัพนัธ์
ในเชงิของ “การเป็นผูร้่วมงาน” หรอื “หุน้ส่วน” ในการพฒันาชุมชนท้องถิ�น ที�เป็นเจตนารมณ์
หลักตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และด้วยการจัดวางความสมัพนัธ์ที�
บดิเบือนไปจากหลกัการ และเจตนารมณ์ของสภาองค์กรชุมชนนี�เองที�เป็นปจัจยัเร่งที�สําคญั
ประการหนึ�งที�ทําให้ความขัดแย้งระหว่างแกนนําสภาองค์กรชุมชน และระหว่างแกนนํา       
สภาองคก์รชมุชนกบัองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิในเขตคนันายาวขยายบานปลายออกไปมากจน
แกไ้ข และเยยีวยา ไดย้าก ดงัที�แกนนําสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาวทา่นหนึ�งไดส้ะทอ้นว่า  
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“ทีแรกมันก็เดินไปได้ มันมีปญัหา เพราะนักการเมืองเข้ามาแทรกแซง 
ประชาชนเลยแตกแยก” (รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม, ภาคผนวก ข) 
 

 จากลกัษณะการดําเนินงาน ลกัษณะของแกนนํา ระบบการบรหิารจดัการภายใน และ
ลกัษณะการประสานเชื�อมโยงกบัหน่วยงานภายนอก ที�แตกต่างกนัระหว่างสภาองค์กรชุมชน
เขตพื*นที�เขม้ข้น กบัสภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�พ ัฒนาต่อ ในข้างต้น สามารถนํามาสรุป
เปรยีบเทยีบไดเ้ป็นตารางที� 4.4 ดงันี* 
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ตารางที� 4.4  ตารางเปรยีบเทยีบลกัษณะการดําเนินงาน ลกัษณะของแกนนํา ระบบการบรหิารจดัการภายใน และลกัษณะการประสานเชื�อมโยง 
                  กบัหน่วยงานภายนอก ระหว่างสภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้กบัสภาองคก์รชมุชนเขตพื*นที�พฒันาต่อ 
 

ประเดน็ 
ในการ

เปรียบเทียบ 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�เข้มข้น 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�พฒันาต่อ 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

 พื,นที�เข้มข้น* 
สาระสาํคญั 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

พื,นที�พฒันาต่อ* 
สาระสาํคญั 

1. ลกัษณะ 
การดาํเนินงาน 

1. เขตคลองเตย  
2. เขตบางขนุเทยีน  
3. เขตบางนา             
4. เขตลาดกระบงั    
5. เขตคลองสามวา  
6. เขตบางซื�อ  
7. เขตดสุติ  
8. เขตมนีบุร ี 
9. เขตยานนาวา  

 10.เขตพระโขนง 
 11.เขตราษฎรบ์รูณะ  
 12.เขตหลกัสี�  

สว่นใหญ่จะดาํเนินการจดัการ
ประชมุ และกจิกรรมต่างๆ 
อยา่งต่อเนื�อง และให้
ความสาํคญักบัการใช้
พระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชมุชน พ.ศ. 2551 เป็น
เครื�องมอืในการแกไ้ขปญัหา 
และการพฒันาชมุชนทอ้งถิ�น
เป็นอยา่งมาก รวมทั *งพยายาม
ประยกุต์ใชก้ฎหมายใหเ้ขา้กบั
วฒันธรรมกบัขบวนองคก์ร
ชมุชนที�มอียูเ่ดมิ 

1. เขตคนันายาว  
2. เขตสะพานสงู  
3. เขตประเวศ  
4. เขตบางคอแหลม  
5. เขตพญาไท              
6. เขตหว้ยขวาง  
7. เขตบางแค  
8. เขตบางเขน  
9. เขตบางพลดั  

 10.เขตตลิ�งชนั  
 11.เขตหนองแขม  
 12.เขตราชเทว ี

โดยภาพรวมจะมีการจัดการประชุม และ
กจิกรรมต่างๆอย่างต่อเนื�อง แต่อาจจะน้อยกว่า
กลุ่ มสภาองค์กรชุ มชนเขตพื*นที� เข้มข้น         
แต่ปญัหาหลกัของสภาองคก์รชุมชนกลุ่มนี* คอื 
ยงัไม่สามารถใช้สถานะทางกฎหมายของสภา
องค์กรชุมชน หรอืพระราชบัญญัตสิภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการแก้ปญัหาต่างๆ ของชุมชนได้มาก
เท่าที�ควร โดยอาจแบ่งลักษณะของปญัหานี*         
ได้ เ ป็ น  2 ส่ วนใหญ่ๆ  ได้ แก่  1.ยัง ไม่ ใช้
พระราชบญัญตัฯิ ในการแกไ้ขปญัหาของชุมชน
อย่างชดัเจน 2.ใชพ้ระราชบญัญตัฯิ ไมเ่หมาะสม 

�
�
�
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ตารางที� 4.4  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ในการ

เปรียบเทียบ 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�เข้มข้น 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�พฒันาต่อ 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

 พื,นที�เข้มข้น* 
สาระสาํคญั 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

พื,นที�พฒันาต่อ* 
สาระสาํคญั 

 
 13.เขตจตจุกัร  
 14.เขตสายไหม 
 15.เขตบงึกุม่ 

มีแกน นํ าที� มีความรู้
ความสามารถ และ 

 13.เขตทววีฒันา  
 14.เขตลาดพรา้ว 
 15.เขตบางบอน 
 16.เขตหนองจอก  
 17.เขตจอมทอง 

ซึ�งทําให้สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*มแีนวโน้ม
ที�จะมปีญัหาความขดัแยง้ภายในสงู 

2. ลกัษณะของ 
แกนนํา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน
พฒันาชุมชนสงูอยู่คอ่นขา้งมาก 
และโดยภาพรวมแกนนําสภา
องคก์รชมุชนเขตกลุ่มนี*คอ่นขา้ง        
ที�จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�อง
สภาองคก์รชุมชนที�ดทีั *งในดา้น
ของสถานะ บทบาทภารกจิ 
และเป้าหมายของสภาองคก์ร
ชมุชน และดา้นของ
กระบวนการ หรอืขั *นตอนตาม
กฎหมาย 

มีแกน นํ าที� มีความรู้ คว ามสามารถและ
ประสบการณ์ในการทํางานพัฒนาชุมชนสูง        
แต่โดยรวมแล้วจะมีจํานวนที�น้อยกว่ากลุ่ม        
สภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที� เข้มข้น  และ            
แกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*ส่วนใหญ่      
จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชุมชน
ที�น้อยกว่าแกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�
เข้มข้นค่อนข้างมากทั *งในด้านของสถานะ 
บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองค์กร
ชุมชน และด้านของกระบวนการ หรือขั *นตอน
ตามกฎหมาย 

�
�
�
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ตารางที� 4.4  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ในการ

เปรียบเทียบ 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�เข้มข้น 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�พฒันาต่อ 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

 พื,นที�เข้มข้น* 
สาระสาํคญั 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

พื,นที�พฒันาต่อ* 
สาระสาํคญั 

3. ระบบการบรหิาร
จดัการภายใน 

  
 

ส่วนใหญ่จะมรีะบบการบรหิาร
จัดการภายในที�ค่อนข้างดี ซึ�ง
ส่งผลทําให้สภาองค์กรชุมชน
เขตกลุ่มนี*สามารถขับเคลื�อน
งาน ต่า งๆ  ได้อย่ า งชัด เ จน 
โดยเฉพาะในส่วนของงานด้าน
การประชุมจะมีความต่อเนื�อง
และเป็นระบบสงู ทั *งนี*เนื�องจาก 
สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี*มี
แกนนําสภาองค์กรชุมชนที�ทํา
หน้าที�ด้านการจดัการ หรือ กอง
เลขา ที�มีความสามารถ และมี
จติใจที�เสยีสละอยูห่ลายทา่น 

  
 

โดยภาพรวมจะมรีะบบการบรหิารจดัการภายใน
ที�ด้อยกว่ากลุ่มสภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�
เขม้ขน้ค่อนขา้งชดัเจน ทั *งนี* เพราะสภาองค์กร
ชุมชนเขตกลุ่มนี*มีจํานวนแกนนําที�มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน
พฒันาชุมชน น้อยกว่ากลุ่มแรกค่อนข้างมาก 
รวมทั *งขาดแคลนแกนนําที�สามารถทําหน้าที�
ด้านการจัดการ หรือกองเลขา ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

�
�
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ตารางที� 4.4  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ในการ

เปรียบเทียบ 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�เข้มข้น 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�พฒันาต่อ 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

 พื,นที�เข้มข้น* 
สาระสาํคญั 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

พื,นที�พฒันาต่อ* 
สาระสาํคญั 

4. ลกัษณะการ
ประสานเชื�อมโยง
กบัหน่วยงาน
ภายนอก 

  
 

มกีารประสานเชื�อมโยงการ
ทาํงานกบัหน่วยงานภายนอก
ค่อนขา้งมาก แต่สิ�งที�เป็น
ลกัษณะเด่นที�สาํคญัของการ
ประสานเชื�อมโยงการทาํงาน
กบัหน่วยงานภายนอกของ
สภาองคก์รชมุชนเขตกลุ่มนี*คอื 
จะมคีวามระมดัระวงัในเรื�อง
การถูกชกัจงู หรอืครอบงาํจาก
หน่วยงานภายนอก  
โดยเฉพาะจากนกัการเมอืงใน
พื*นที� ทั *งนี* เพื�อพยายามทาํให้
สภาองคก์รชมุชนสามารถ 

  
 

โดยภาพรวมจะมีการประสานเชื� อมโยง         
การทํางานกับหน่วยงานภายนอกในลักษณะ
เช่นเดียวกันกับสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่ม           
พื*นที�เข้มข้น แต่สิ�งที�อาจเป็นความแตกต่าง
ระหว่างสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี* (บางส่วน) 
กบัสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มพื*นที�เขม้ข้น คือ                   
เรื�องของความสามารถในการจดัความสมัพนัธ ์             
กับฝ่ายการเมือง หรือการรักษาระยะห่าง          
จากฝ่ายการเมืองในพื*นที� ซึ�งมีสภาองค์กร
ชุมชนเขตกลุ่มพื*นที�พฒันาต่อหลายสภาประสบ      
ปญัหาในเรื�องนี*  จนทําให้การขับเคลื�อนงาน                 
ของสภาองค์ กร ชุมชน เขตบิ ด เบื อนไป                     
จากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตั ิ                 

�
�
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ตารางที� 4.4 (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ในการ

เปรียบเทียบ 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�เข้มข้น 

สภาองคก์รชุมชนเขต 
พื,นที�พฒันาต่อ 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

 พื,นที�เข้มข้น* 
สาระสาํคญั 

พื,นที�เขต 
ที�เป็นสภาฯ 

พื,นที�พฒันาต่อ* 
สาระสาํคญั 

 

  
 

ดํา เนินบทบาทในการเ ป็น 
“พื*นที�สาธารณะ” หรอื “พื*นที�
กลาง” ของทุกภาคส่วน      
ในพื*นที�ใหไ้ดม้ากที�สดุ 

  
 

สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ���� และกลายเป็น
เครื�องมือในการระดม และรักษามวลชนของ
นักการเมอืงในพื*นที� รวมทั *งเป็นมลูเหตุที�สาํคญั
ที�ทํ า ให้ เกิดป ัญหาความขัดแย้ งภายใน             
สภาองคก์รชุมชนเขตอยา่งรนุแรงดว้ย 

 
หมายเหตุ: * พื*นที�เขตที�เป็นสภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้ และสภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�พฒันาต่อในตารางที� 4.4 นี* เป็นสถานภาพของ  
                สภาองคก์รชมุชนเขต ในปี พ.ศ. 2555 ซึ�งในความเป็นจรงิแลว้สถานภาพของสภาองคก์รชมุชนเขตดงักล่าวจะไม่มลีกัษณะ          
                ที�หยดุนิ�ง แต่จะเปลี�ยนแปลงแปรผนัไปตามสถานการณ์เฉพาะของแต่ละสภาองคก์รชมุชนเขตนั *นๆ 
 
 
 

�
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ปญัหาหลกัในการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ 
คอื ปญัหาในเรื�องการบรหิารจดัการของสภาองคก์รชุมชนเขต และปญัหาการขาดความรูค้วาม
เขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชมุชนของแกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชมุชนเขต 

จากการสงัเคราะหร์ายงานผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชน
เขตต่างๆระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 โดยพจิารณาเฉพาะปญัหาในการดําเนินงานอนัดบัแรกที�
สภาองคก์รชุมชนเขตประสบ (เพื�อสะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาที�แทจ้รงิของสภาองคก์รชมุชนไดอ้ย่าง
ชดัเจน) พบว่า ปี พ.ศ. 2551 มสีภาองคก์รชุมชนเขตที�รายงานปญัหาในการดําเนินงานจํานวน 
9 สภา จากจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�จดัส่งรายงาน 15 สภา หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
60.00 ปี พ.ศ. 2552 มสีภาองคก์รชุมชนเขตที�รายงานปญัหาในการดําเนินงานจํานวน 12 สภา 
จากจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�จดัส่งรายงาน 19 สภา หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 63.16        
ปี พ.ศ. 2553 มสีภาองค์กรชุมชนเขตที�รายงานปญัหาในการดําเนินงานจํานวน 19 สภา จาก
จาํนวนสภาองคก์รชมุชนเขตที�จดัสง่รายงาน 20 สภา หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 95.00 ปี พ.ศ. 
2554 มสีภาองค์กรชุมชนเขตที�รายงานปญัหาในการดําเนินงานจํานวน 13 สภา จากจํานวน
สภาองคก์รชุมชนเขตที�จดัส่งรายงาน 16 สภา หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 81.25 ปี พ.ศ. 2555 
มจีํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�รายงานปญัหาในการดําเนินงาน จํานวน 17 สภา จากจํานวน
สภาองคก์รชมุชนที�จดัส่งรายงาน 21 สภา หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 80.95 เฉลี�ย 5 ปี สดัส่วน
ของจาํนวนสภาองคก์รชมุชนเขตที�รายงานปญัหาในการดาํเนินงานต่อจํานวนสภาองคก์รชุมชน
เขตที�จดัส่งรายงาน คดิเป็นรอ้ยละ 76.07 ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่าสภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่
ลว้นประสบปญัหาในการดาํเนินงานมาโดยตลอด ทั *งนี* สามารถพจิารณารายละเอยีดของปญัหา
ในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขต ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ไดใ้นตารางที� 4.5 
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ตารางที� 4.5  ปญัหาในการดาํเนินงานอนัดบัแรกที�สภาองคก์รชุมชนเขตประสบ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 
 

 
ประเดน็ปัญหา 

 
ตวัอย่างลกัษณะของปัญหา 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์รชุมชน  
ที�ประสบปัญหาในการดาํเนินงานต่างๆ ในแต่ละปี 

 

ค่าเฉลี�ย 
5 ปี 
( x̄ ) 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
2551 2552 2553 2554 2555 

1.การบรหิารจดัการ ขาดคนทาํงาน คณะทาํงานทะเลาะเบาะ
แวง้ ขาดความเขา้ใจซึ�งกนัและกนั           
การจดักลไก การทาํงานขาดความชดัเจน
ในตวับุคคล แกนนําทาํงานหลายดา้นมี
เวลาทาํงานน้อย การทาํงานมปีญัหา      
ในดา้นเอกสาร เช่น การเขยีนโครงการ
และการสรปุงาน ฯลฯ 

3 
(33.33) 

(1)* 

4 
(33.33) 

(1)* 

6 
(31.58) 

(1)* 

4 
(30.77) 

(2)* 
 

7 
(41.18)  

(1)* 

 
34.04 
(1)* 

 
4.15 

2.ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื� อ ง         
สภาองคก์รชุมชน 

แกนนําและสมาชกิสภาองคก์รชุมชนเขต
บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื�อง
เจตนารมณ์ และระบบการทํางานของ
สภาองคก์รชุมชน 

2 
(22.22) 

(2)* 

3 
(25.00) 

(2)* 

5 
(26.31) 

(2)* 

5 
(38.46) 

(1)* 

4 
(23.53) 

(2)* 

 
27.10 
(2)* 

 
6.53 

3.งบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการทํางาน           
ก า ร จัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น       
การดาํเนินงานขาดความต่อเนื�องและล่าชา้ 

2 
(22.22) 
  (2)* 

3 
(25.00) 
  (2)* 

3 
(15.79) 
  (4)* 

1 
(7.69) 
  (4)* 

2 
(11.76) 
  (4)* 

 
16.49 
(4)* 

7.17 

�
�
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ตารางที� 4.5 (ต่อ) 
 

 

แหล่งที�มา:  สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข. 
หมายเหตุ:  * = อนัดบัของปญัหาในการดาํเนินงานอนัดบัแรกของสภาองค์กรชุมชนเขต 
 

 
ประเดน็ปัญหา 

 
ตวัอย่างลกัษณะของปัญหา 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์รชุมชน  
ที�ประสบปัญหาในการดาํเนินงานต่างๆ ในแต่ละปี 

 
ค่าเฉลี�ย 

5 ปี  
( x̄ ) 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
2551 2552 2553 2554 2555 

4.ความรว่มมอืจาก
กรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานของ
รฐัอื�นๆ 

กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของรฐั
อื�นๆ ขาดความเขา้ใจในบทบาทของสภา
องค์กรชุมชน ให้ความสําคญั และความ
รว่มมอืกบัสภาองคก์รชมุชนน้อย ฯลฯ 

2 
(22.22) 

(2)* 

2 
(16.67) 

(4)* 

5 
(26.31) 

(2)* 

3 
(23.08) 

(3)* 

3 
(17.65) 

(3)* 

 
21.19 
(3)* 

 
3.99 

5.อื�นๆ ภัยธรรมชาติ  ( อุทกภัย )  ทํ า ให้กา ร
ดาํเนินงานล่าชา้ 

0 
(0) 

 (0)* 

0 
(0) 

 (0)* 

0 
(0) 

 (0)* 

0 
(0) 

 (0)* 

1 
(5.88) 
 (5)* 

 
1.88 
  (5)* 

2.63 

�
�
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จากตารางที� 4.5 เมื�อพจิารณาปญัหาในการดําเนินงานอนัดบัแรกที�
สภาองคก์รชมุชนเขตประสบในภาพรวม (ค่าเฉลี�ย 5 ปี) พบว่าปญัหาในเรื�องการบรหิารจดัการ 
โดยมสีดัสว่นของสภาองคก์รเขตที�ประสบปญัหานี*สงูถงึรอ้ยละ 34.04 (อนัดบั 1) รองลงมาไดแ้ก่ 
ปญัหาความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชมุชนของแกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชุมชนเขต 
มสีดัสว่นของสภาองคก์รชมุชนเขตที�ประสบปญัหานี*รอ้ยละ 27.10 (อนัดบั 2) ส่วนปญัหาในการ
ดาํเนินงานที�สภาองคก์รชมุชนประสบน้อยที�สดุ คอื ปญัหาอื�นๆ เชน่ ปญัหาภยัธรรมชาตทิี�ทาํให้
เกดิการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนล่าชา้ มสีดัส่วนของสภาองค์กรชุมชนเขตที�ประสบ
ปญัหานี*เพยีงร้อยละ 1.18 (อนัดบั 5) รองลงมาได้แก่ ปญัหาด้านงบประมาณมสีดัส่วนของ         
สภาองคก์รชมุชนเขตที�ประสบปญัหานี*รอ้ยละ 16.49 (อนัดบั 4) 

ถา้แยกพจิารณาปญัหาในการดาํเนินงานอนัดบัแรกที�สภาองคก์รชมุชน
เขตประสบในแต่ละปีระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 กจ็ะพบว่า ผลที�ได้ในแต่ละปีจะมคีวาม
คล้ายคลงึกนักบัผลในภาพรวม (ค่าเฉลี�ย 5 ปี) เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปญัหาในเรื�องการ
บริหารจดัการกบัปญัหาความรู้ความเขา้ใจในเรื�องสภาองค์กรชุมชนของสมาชกิสภาองค์กร
ชุมชนเขต โดยปญัหาในเรื�องการบริหารจัดการได้รับการจัดอันดับให้เป็นปญัหาในการ
ดาํเนินงานที�สภาองคก์รชมุชนเขตประสบมากที�สดุ เป็นอนัดบั 1 ถงึ 4 ครั *งในรอบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 
2551-2553, พ.ศ. 2555)  ส่วนปญัหาความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชุมชนของแกนนํา 
และสมาชกิฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัใหอ้นัดบัที� 2 ถงึ 4 ครั *งในรอบ 5 ปีเชน่กนั (ปี พ.ศ. 2551-
2553, พ.ศ. 2555) ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่าปญัหาทั *ง 2 ดังกล่าวเป็นปญัหาหลักที�สําคัญที�        
สภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆประสบมาตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

นอกจากนี*  เมื�อพิจารณาไปที� ตัวอย่างลักษณะของปญัหาในเรื�อง         
การบรหิารจดัการ และปญัหาความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชมุชนของสมาชกิฯ จะพบว่า
ลกัษณะของปญัหาทั *ง 2 ปญัหาขา้งต้น ล้วนแต่เป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบั “แกนนํา และสมาชกิ
สภาองคก์รชุมชนเขต” ทั *งสิ*น หรอื กล่าวอกีนัยหนึ�งปญัหาทั *ง 2 ปญัหา คอื “ปญัหาในเรื�องของ
ความพรอ้มของแกนนําและสมาชกิสภาองค์กรชุมชนเขต” นั �นเอง ซึ�งปญัหานี*เป็นปญัหาหลกั
ของสภาที�สภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ไดป้ระสบพบเจอมาตลอด ดงัพจิารณาไดจ้ากผลรวม
ของสดัสว่นของสภาองคก์รชมุชนเขตที�ประสบปญัหาทั *ง 2 ปญัหาทั *งในภาพรวม (คา่เฉลี�ย 5 ปี) 
และในแต่ละปีลว้นแลว้แต่มสีดัส่วนเกนิรอ้ยละ 50 ทั *งสิ*น (ค่าเฉลี�ย 5 ปี รอ้ยละ 61.14, พ.ศ. 
2551 รอ้ยละ 55.55, พ.ศ. 2552 รอ้ยละ 58.33, พ.ศ. 2553 รอ้ยละ 57.89, พ.ศ. 2554 รอ้ยละ 
69.23 และ พ.ศ. 2555 รอ้ยละ 64.71) ดงันั *น การดําเนินการเพื�อเสรมิสรา้งความพรอ้มใหก้บั
แกนนําและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตต่างๆ จึงเป็นสิ�งที�มีความสําคัญและจําเป็นต่อ         
การพฒันาคณุภาพหรอืศกัยภาพในการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนเขตเป็นอย่างมาก 
รวมทั *งเป็นปจัจยัพื*นฐานที�จะช่วยผลกัดนัใหเ้กดิการบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
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4.1.2.3  การสรา้งความต่อเนื�อง 
การประเมินในขั *นตอนของการสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเนื�อง 

(Institutionalization or Continuation) นี* เป็นการประเมนิว่าหน่วยงานในระดบันโยบาย และ
หน่วยปฏบิตัไิด้ดําเนินการสรา้งความต่อเนื�องในการดําเนินงานตามนโยบายของหน่วยปฏิบตั ิ
ในพื*นที�กรุงเทพมหานครอย่างไร ตลอดจนประเมินว่าหน่วยปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติในพื*นที�
กรุงเทพมหานครได้ให้การยอมรบั และถือเอาภารกจิตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน     
พ.ศ. 2551 เขา้เป็นส่วนหนึ�งของภารกจิประจําวนั หรอืไม่อย่างไร โดยพจิารณารายละเอยีด          
ในแต่ละประเดน็ไดด้งันี* 

1)  สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลใชก้ารประสานงาน การตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน และการประชาสมัพนัธ์เป็น
เครื�องมอืในการผลกัดนัใหเ้กดิการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
อย่างต่อเนื�อง พบว่า สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และสํานักงานภาคฯ ในฐานะที�เป็นหน่วย
อาํนวยการ และหน่วยปฏบิตักิารที�มอีาํนาจหน้าที�โดยตรงในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหม้กีาร
จดัตั *งและพฒันากิจการสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551          
ได้พยายามส่งเสริมให้เกดิความต่อเนื�องในการดําเนินงานตามพระราชบัญญตัฯิ โดยอาศยัการ
ประสานงาน การตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน และการประชาสมัพนัธเ์ป็นเครื�องมอืสาํคญั 

ด้านการประสานงาน ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ใช้การ
ประสานงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การทําหนังสอืตดิต่อ หรอืการสื�อสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การประชุม การจัดสมัมนา การฝึกอบรม การจัดตั *งคณะทํางาน ฯลฯ เป็นเครื�องมอืในการ
ผลกัดนั และกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของสํานักงานภาคฯ ดําเนินการตาม
พระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 สําหรบัในส่วนของทางสํานักงานภาคฯ ได้ใช ้        
การประสานงานในรูปแบบของการประชุม การจดัสมัมนา การฝึกอบรม การจดัตั *งคณะทาํงาน 
เป็นเครื�องมอืในการผลกัดนั และกระตุน้ส่งเสรมิใหแ้กนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
และแกนนําขบวนองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ และใชก้ารทาํ
หนังสอืตดิต่อ หรอืการสื�อสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการประสานงาน และขอความรว่มมอืจาก
ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�ของกรุงเทพมหานครในการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ   

ดา้นการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน
ได้กําหนดให้ภารกิจการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนตามกฏหมายเป็นส่วนหนึ�งของ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และมอบหมายให้เป็นภารกิจหลักที�ทางสํานักงานภาคฯ ต้อง
รบัผดิชอบดําเนินการ โดยอาศยัตวัชี*วดัผลการปฏบิตังิาน (Key Performance Indicator) เป็น
เครื�องมอืในการควบคุมผลการดําเนินงานของสํานักงานภาคฯ ซึ�งเมื�อสํานักงานภาคฯ ได้รบั
มอบภารกจิ และตวัชี*วดัผลการปฏบิตังิานดา้นสภาองค์กรชุมชนจากสถาบนัฯ มาแลว้ ผูจ้ดัการ
สํานักงานภาคฯจะดําเนินการแบ่งความรบัผดิชอบที�ได้ไปยงัเจ้าหน้าที�ของสํานักงานภาคฯ 
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เพื�อให้ภารกิจ และตัวชี*ว ัดผลการปฏิบัติงานของสํานักงานภาคฯ ถูกถ่ายทอดลงสู่ความ
รบัผดิชอบของตวัเจา้หน้าที�ของสาํนกังานภาคฯ ทุกๆ คน ซึ�งส่งผลทาํใหง้านการส่งเสรมิกจิการ
สภาองคก์รชมุชนมลีกัษณะเป็นงานประจาํของเจา้หน้าที�สาํนักงานภาคฯ โดยปรยิาย 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ทางสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน และสาํนักงาน
ภาคฯ ได้พยายามดําเนินการประชาสมัพนัธ์เรื�องสภาองค์กรชุมชน โดยใช้ สื�อต่างๆ เช่น          
แผ่นพบั หนังสอืพมิพ์ หนังสอื คู่มอื วทิยุ โทรทศัน์ เว็บไซด์ ฯลฯ ตลอดจนการจดัการประชุม 
การจดักจิกรรม และการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ทั *งที�เกี�ยวขอ้งกบักจิการสภาองค์กรชุมชน
โดยตรง และโดยอ้อม เป็นเครื�องมอืในการรณรงคส์่งเสรมิภาคส่วนต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งได้แก่ 
ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�ของสาํนกังานภาคฯ แกนนําสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร แกนนํา
ขบวนองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร และผูบ้รหิารของสถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐั และ
องคก์รอสิระต่างๆ ไดต้ระหนักถงึประโยชน์และความสาํคญัของสภาองคก์รชมุชน และยอมรบัที�
จะดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งเตม็ใจ และต่อเนื�อง  

อย่างไรก็ตาม พบว่า การพยายามดําเนินการส่งเสริมให้เกดิความ
ต่อเนื�องในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน และสาํนักงาน
ภาคฯ ดังกล่าว ยงัคงได้ผลเฉพาะในส่วนของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของสํานักงานภาคฯ         
แกนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร แกนนําขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร
บางสว่น และผูบ้รหิารของสถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐั และองคก์รอสิระบางแหง่ ซึ�งมอียู่
จาํนวนไมม่ากเทา่นั *น  

2)  กรุงเทพมหานครดาํเนินการสรา้งความต่อเนื�องในการดําเนินงาน
ตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยอาศยัการสั �งการเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นหลัก พบว่า ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการสร้างความต่อเนื�องในการ
ดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 โดยใชว้ธิกีารออกหนังสอืสั �งการให้
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที�ของกรุงเทพมหานครดําเนินการตามพระราชบัญญตัิฯ เป็นหลัก          
แต่ยงัไม่มกีารดาํเนินการในลกัษณะที�เป็นการส่งเสรมิ หรอืชกัจูงใจใหข้า้ราชการและเจา้หน้าที�
ของกรงุเทพมหานคร โดยเฉพาะในส่วนของขา้ราชการและเจา้หน้าที�ที�สงักดัสาํนักพฒันาสงัคม 
และสํานักงานเขตต่างๆ เห็นความสําคญั และมคีวามเต็มใจที�จะปฏิบตัิตามพระราชบัญญตั ิ          
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งชดัเจน เชน่ การจดัการประชมุเพื�อชี*แจงทาํความเขา้ใจ และ
มอบนโยบายเกี�ยวกบัเรื�องการส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนอย่างสมํ�าเสมอ การจดัสมัมนา 
การจดัการฝึกอบรมเกี�ยวกบัเรื�องสภาองค์กรชุมชน ฯลฯ ดงัที�ผูบ้รหิารของกรุงเทพมหานครที�
รบัผดิชอบงานดา้นการพฒันาชมุชนท่านหนึ�งใหข้อ้มลูว่า 

 
ผมทาํเรื�องให ้50 เขต มาร่วมประชุมชี*แจงทําความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�อง พ.ร.บ.
สภาองคก์รชุมชน ที�สหกรณ์เครดติยเูนี�ยนนะที�ประชุมใหญ่กนัครั *งเดยีว หารอื
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กนัแล้ว กไ็ม่เคยมกีารพดูคุยกนัอกีเลย ซึ�งตอนนั *นเป็นการทําความเขา้ใจใน
เบื*องตน้เทา่นั *นเอง ซึ�งไมไ่ดเ้จาะลกึลงไป ซึ�งหลายๆ เขตกย็งังงๆ อยู่ (รายชื�อ
ผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
นอกจากนี* กรุงเทพมหานครยงัไม่ไดก้าํหนดใหง้านการส่งเสรมิกจิการ

สภาองค์กรชุมชนเป็นส่วนหนึ�งในตัวชี*ว ัดผลการปฏิบัติงานของสํานักพัฒนาสังคม และ
สาํนักงานเขต ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ ของขา้ราชการ และเจา้หน้าที�ของ
ทางกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมที�ผ่านมา มลีกัษณะเป็นการดําเนินงานตามนโยบาย เพราะ
เป็นหน้าที�ที�กฎหมายบัญญัติบังคับไว้มากกว่าเป็นการดําเนินงานตามนโยบายด้วยความ
ตระหนักถึงประโยชน์ และความสําคัญของนโยบาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ� ง ก็คือเป็นการ          
“ทาํเพราะกฎหมายบงัคบั” มากกว่า “ทาํดว้ยความเตม็ใจ”  นั �นเอง ซึ�งเป็นพฤตกิรรมการดําเนิน
นโยบายที�ไม่ส่งผลดต่ีอความสําเร็จของการนําพระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551          
ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานคร แต่อยา่งใด 

3)  สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครดําเนินการสรา้งความต่อเนื�อง
ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยอาศยัการสรา้งผลงาน
เชงิรูปธรรม การประชาสมัพนัธ์ และการประสานงานเป็นเครื�องมอื พบว่า แกนนําสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในส่วนของแกนนําในระดับจงัหวดัได้พยายามผลกัดนัให ้
แกนนําและสมาชกิสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรงุเทพมหานครและภาคส่วนต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง 
เช่น สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครฐั สถาบันการศกึษา องค์กร
อิสระ ขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ และประชาชนทั �วๆไป ฯลฯ ยอมรับที�จะดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อย่างต่อเนื�อง โดยพยายามส่งเสรมิ และผลกัดนั
ใหแ้กนนํา และสมาชกิสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครทุกระดบัเร่งสรา้งผลงานเชงิ
รูปธรรม และนําเอาผลงานที�มีไปประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื�อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ เว็บไซด์ ฯลฯ และผ่านทางการประชุม และการจดักจิกรรมของ  สภาองคก์รชุมชน        
ทกุระดบั ตั *งแต่ระดบัเขตจนถงึระดบัชาต ิ 

รวมทั *ง แกนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครยังได้ใช้การ
ประสานงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การทําหนังสอืตดิต่อ หรอืการสื�อสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การประชมุ การจดัสมัมนาการฝึกอบรม การจดัตั *งคณะทาํงาน ฯลฯ เป็นเครื�องมอืในการผลกัดนั 
และกระตุน้สง่เสรมิ เพื�อใหแ้กนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร และภาคสว่น
ต่างๆ เหน็ประโยชน์ และความสาํคญัของการมสีภาองคก์รชมุชน และเตม็ใจที�จะดาํเนินการตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งตอ่เนื�อง 

อยา่งไรกต็าม พบว่า การดําเนินการสรา้งความต่อเนื�องในการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร
ดงักล่าว ยงัคงไดผ้ลเฉพาะในส่วนของผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
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(เนื�องจากสถาบันฯมีหน้าที�ในการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนตามกฏหมายอยู่แล้ว)              
แกนนําสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครในระดบัเขต และจงัหวดั แกนนําขบวนองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานครบางส่วน และผู้บริหารของสถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐั และองค์กร
อสิระ บางแหง่ เชน่ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั สภาพฒันาการเมอืง สาํนกังานปฏริปู ฯลฯ เทา่นั *น 
 
4.2  ผลสมัฤทธิa ของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551                 
       ไปปฏิบติั (Results) ในพื,นที�กรงุเทพมหานคร 
 

เนื*อหาสาระของส่วนนี*จะมุ่งตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการวจิยัในขอ้ที� 2 ที�กาํหนด
ไว้ว่า  เพื�อประเมนิผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตั ิ      
ในพื*นที�กรุงเทพมหานครเป็นสาํคญั โดยผลการประเมนิผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตั ิ(Results) ประกอบดว้ยผลการประเมนิ 2 ส่วน คอื           
1) ผลการประเมนิผลผลิต (Outputs) และ 2) ผลการประเมนิผลลพัธ์ (Outcomes) จากการ
พจิารณาผลการประเมนิทั *ง 2 ส่วน ดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปไดว้่า การนําพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานครที�ผา่นมายงัไมบ่รรลุผลสมัฤทธิ <
เท่าที�ควร เนื�องจากสามารถทําให้เกิดความสําเร็จได้เฉพาะในระดับผลผลิตของนโยบาย 
กล่าวคอื สามารถบรรลุผลผลติของการนํานโยบายไปปฏบิตัใินดา้นผลการดําเนินงานของสภา
องคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร  และผลการดําเนินงานของที�ประชมุในระดบัจงัหวดั
ของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร แต่ยงัไม่สามารถบรรลุผลผลิตด้านผลการจดัตั *งสภา
องคก์รชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร (หลกัเกณฑใ์นการประเมนิขอใหพ้จิารณาที� บทที� 3 
หวัขอ้ 3.4 กรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั หรอื บทที� 4 หวัขอ้ 4.2.1 ผลผลติ) ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็
ว่าการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมา ได้ทําให้สภา
องค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ทั *งในระดบัเขต และระดบัจงัหวดัสามารถขบัเคลื�อน
บทบาทภารกจิต่างๆ ไดค่้อนขา้งด ีแต่ยงัไมส่ามารถทําใหเ้กดิการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนตาม
เป้าหมายที�กําหนดไว้ ในขณะที�ในระดับผลลัพธ์ของนโยบายกลับยังไม่สามารถทําให้เกิด
ความสาํเรจ็ได้ กล่าวคอื สามารถบรรลุผลลพัธ์ของการนํานโยบายไปปฏบิตัใินด้านผลลพัธ์ต่อ
สภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธ์ภายใน หรอืผลลพัธ์ในเบื*องตน้ของ
นโยบายเพยีงดา้นเดยีวเทา่นั *น แต่ยงัไมส่ามารถบรรลุผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อองคก์รชุมชนที�เป็น
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และผลลัพธ์ต่อประชาชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธ์ภายนอก หรอืผลกระทบต่อสงัคม อนัเป็นผลลพัธ์หลกัตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 (หลักเกณฑ์ในการประเมนิขอให้
พจิารณาที� บทที� 3 หวัขอ้ 3.4 กรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั หรอื บทที� 4 หวัขอ้ 4.2.2 ผลลพัธ์) 
ทั *งนี* สามารถพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิทั *ง 2 สว่น ไดด้งันี* 
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 4.2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
 การประเมนิผลผลติของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิ
ในพื*นที�กรุงเทพมหานครในครั *งนี* ผูว้ ิจยัได้ประยุกต์ใชต้วัแบบการบรรลุเป้าประสงค์ (Goal-
Attainment Model) ของ Vedung (1997 อา้งถงึใน ณัฐฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 358) ในการประเมนิผล 
โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมนิว่า หากผลผลิตทุกด้าน หรอือย่างน้อยผลผลิตด้านผลการ
ดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร กบัผลผลิตด้านอื�นๆ อกีด้านหนึ�ง 
(ผลผลิตด้านผลการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร หรือ ผลผลิตด้านผล         
การดําเนินงานของที�ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร)  ประสบ
ความสําเร็จ ถือว่าการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื*นที�
กรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จในระดับผลผลิต แต่ถ้าไม่ถือว่าการนําพระราชบัญญัต ิ        
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานครยงัไม่ประสบความสําเร็จในระดบั
ผลผลติ” ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า การนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ.  2551 ไปปฏิบตัิ
ในพื*นที�กรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จในระดับผลผลิต เนื� องจากการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัฯิ ที�ผ่านมา สามารถบรรลุผลผลติของการนํานโยบายไปปฏิบตัใินด้านผลการ
ดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร  และผลการดําเนินงานของที�
ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร แมว้่าจะยงัไมส่ามารถทาํใหเ้กดิ
ความสําเร็จในผลผลิตด้านผลการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานครกต็าม 
ทั *งนี*สามารถพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิผลผลติทั *ง 3 ดา้น ได ้ดงันี* 

4.2.1.1  ผลการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 
การประเมินผลผลิตด้านผลการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�

กรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัชี*วดัในการประเมนิผลไว ้ คอื จํานวนสภาองคก์รชุมชนเขต
ที�สามารถจดัตั *งขึ*นไดใ้นพื*นที�กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิว่า “ผลการ
จดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตเป็นไปตามเป้าหมายที�สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดไว ้
หรอืไม่หากไดเ้ท่ากบั หรอื มากกว่าถอืว่าประสบความสาํเรจ็  แต่ถา้ไดน้้อยกว่า ถอืว่ายงัไม่ประสบ
ความสาํเรจ็” ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ผลผลติในดา้นผลการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็  

ทั *งนี*  เนื�องจากผลการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตที�ผ่านมายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที� สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครได้กําหนดไว้ กล่าวคือ ทางสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดเป้าหมายการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตไวว้่า ภายในปี พ.ศ. 2552 จะ
ขยายการจดแจ้งจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนให้ได้ 40 เขต (สภา) จากพื*นที�เขตที�มอียู่ทั *งหมด 50 เขต 
แต่จากการพจิารณาจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�มอียู่ทั *งหมดในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มจีํานวน
สภาองคก์รชมุชนเขตเพยีง  20 สภา เท่านั *น ซึ�งต่อมากไ็ดม้กีารปรบัเป้าหมายการจดัตั *งสภาองคก์ร
ชุมชนเขตอกีหลายๆ ครั *ง  เช่น ในปี พ.ศ. 2554 ทางสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครไดก้ําหนด
เป้าหมายการจดัตั *ง สภาองคก์รชุมชนเขตไวว้่าภายใน ปี พ.ศ. 2555 จะขยายการจดแจ้งจดัตั *งสภา
องค์กรชุมชนให้ครบทั *ง 50 เขต (สภา) ในขณะที�จํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�มอียู่ทั *งหมดในปี 
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พ.ศ. 2555 มจีํานวนเพยีง  32 สภา เท่านั *น (รายละเอยีดของจํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 พิจารณาได้ในตารางที� 4.6) จะเห็นได้ว่าจํานวน         
สภาองค์กรชุมชนเขตที�สามารถจัดตั *งได้จริง กบัเป้าหมายในการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตที�
กาํหนดไวล้่วงหน้า มชี่องว่างที�ห่างกนัมาก มาโดยตลอดระยะเวลาของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร  

 
ตารางที� 4.6  จาํนวนสภาองคก์รชมุชนเขตที�จดัตั *งไดใ้นพื*นที�กรงุเทพมหานคร ระหว่างปี                
                  พ.ศ. 2551–2555  จาํแนกตามกลุ่มเขต 
 

 
 

กลุ่มเขต 

จาํนวน 
เขตทั ,งหมด 
ที�มีอยู่ใน    
กลุ่มเขต 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของ 
สภาองคก์รชุมชนเขตที�จดัตั ,งได้ 

2551 2552 2553 $%%4 
 

2555 
 

รวม 

กลุ่ม
รตันโกสนิทร ์

9 
(100) 

3 
(33.33) 

1 
(11.11) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(44.44) 

กลุ่ม 
บรูพา 

9 
(100) 

3 
(33.33) 

0 
(0) 

2 
(22.22) 

1 
(11.11) 

0 
(0) 

6 
(66.66) 

กลุ่ม 
ศรนีครนิทร์ 

8 
(100) 

4 
(50.00) 

2 
(25.00) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(12.50) 

7 
(87.50) 

กลุ่ม 
เจา้พระยา 

9 
(100) 

3 
(33.33) 

0 
(0) 

1 
(11.11) 

2 
(22.22) 

0 
(0) 

6 
(66.66) 

กลุ่ม 
กรุงธนใต ้

8 
(100) 

2 
(25.00) 

0 
(0) 

1 
(12.50) 

1 
(12.50) 

� 
(��.��) 

� 
(��.�0) 

กลุ่ม 
กรุงธนเหนือ 

7 
(100) 

2 
(28.57) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(28.57) 

0 
(0) 

4 
(57.14) 

รวม 
50 

(100) 
17 

(34.00) 
3 

(6.00) 
4 

(8.00) 
6 

(12.00) 
2 

(4.00) 
32 

(64.00) 
แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน),  2555ข.                    
หมายเหตุ:  การจาํแนกกลุ่มเขตในตารางที� 4.5 นี* ผูว้จิยัไดจ้าํแนกตามที�สภาองคก์รชมุชน         
       กรงุเทพมหานครไดก้าํหนด และใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั เพื�อใหข้อ้มลูที�ไดส้อดคลอ้งกบั
       ความตอ้งการ และการปฏบิตักิารจรงิของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร 
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เพื�อ ให้สามารถพิจารณาผลการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร ไดอ้ย่างละเอยีด และชดัเจนมากขึ*น ผูว้จิยัจงึไดท้าํการวเิคราะหผ์ลการจดัตั *ง
สภาองคก์รชุมชนเขตเพิ�มเตมิ โดยทําการพจิารณาสดัส่วนของจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�
จดัตั *งได้ทั *งหมด กบัจํานวนเขตทั *งหมดในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และสดัส่วนของจํานวนสภา
องคก์รชุมชนเขตที�จดัตั *งไดใ้นแต่ละกลุ่มเขต กบัจํานวนเขตทั *งหมดที�มอียู่ในแต่ละกลุ่มเขตของ
พื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งผลการวเิคราะห์ พบว่า จํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�จดัตั *งในพื*นที�
กรุงเทพมหานครใน ปี พ.ศ. 2555 มจีํานวนทั *งหมด 32 สภา จากจํานวนเขตในกรุงเทพมหานคร         
ที�มอียู่ทั *งหมด 50 เขต หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6�.00 และเมื�อพจิารณาไปที�พื*นที�ระดบักลุ่ม
เขต พบว่า กลุ่มเขตที�มกีารจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตมากที�สุด คอื กลุ่มศรนีครนิทร ์มจีํานวน
สภาองคช์มุชนเขต 7 สภา จากจาํนวนทั *งหมดที�มอียูใ่นกลุ่มเขต 8 เขต หรอืคดิเป็นสดัสว่นสงูถงึ
รอ้ยละ 87.50 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มบูรพาและกลุ่มเจา้พระยาที�มจีํานวนสภาองคก์รชุมชนเขต
เท่ากนั คอื 6 สภา จากจาํนวนเขตทั *งหมดที�มอียูใ่นกลุ่มเขตทั *ง 2 กลุ่ม คอื 9 เขต หรอืมสีดัสว่น
คิดเป็นร้อยละ 66.66 สําหรับ กลุ่มเขตที�มีการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตน้อยที�สุด คือ           
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ มจีาํนวนสภาองคก์รชมุชนเขตเพยีง 4 สภา จากจํานวนเขตทั *งหมดที�มอียูใ่น
กลุ่มเขต 9 เขต หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 44.44 รองลงมาได้แก่ กลุ่มกรุงธนเหนือ            
มจีํานวนสภาองค์กรชุมชนเขต 4 สภา จากจํานวนเขตทั *งหมดที�มอียู่ ในกลุ่มเขต 7 เขต หรือ  
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57.14 ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่มเขตรตันโกสนิทร ์และกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
เป็นกลุ่มเขตที�มคีวามพร้อมในการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนเขตน้อย กว่ากลุ่มเขตอื�นๆ ในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร ซึ�งทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และสํานักงานปฏิบัติการภาค
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน ควรตอ้งดาํเนินการสง่เสรมิ และสนับสนุน
การจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนในพื*นที� 2 กลุ่มเขตนี* มากเป็นพเิศษ เพื�อให้การจัดตั *งสภาองค์กร
ชมุชนเขตมคีวามครอบคลุมพื*นที�กรงุเทพมหานครไดม้ากขึ*น ซึ�งจะนําไปสู่การทําใหส้ภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร สามารถสะทอ้น และสนองตอบปญัหา และความตอ้งการของประชาชน
ที�อาศยัอยูใ่นพื*นที�กรุงเทพมหานครไดด้กีว่าเดมิ 

4.2.1.2  ผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
การประเมนิผลผลิตด้านผลการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้กําหนดตวัชี*วดัในการประเมินผลไว้  คอื ผลการดําเนินงานตาม
บทบาทภารกจิในมาตรา 21 ที�กาํหนดใหม้กีารดําเนินงานตามบทบาทภารกจิ 12 ขอ้  โดยกาํหนด
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิว่า “สดัส่วนของจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�สามารถดําเนินงานตาม
บทบาทภารกจิในมาตรา 21 (มทีั *งหมด 12 ขอ้) ต่อจํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�จดัส่งรายงานผล
การดําเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 มแีนวโน้มเป็นอย่างไร หากบทบาทภารกจิส่วนใหญ่        
(7 ขอ้ขึ*นไป) มแีนวโน้มของสดัสว่นที�คงที� หรอืสงูข ึ*น ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้มแีนวโน้มของ
สัดส่วนที�ตํ�าลงถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จ” ซึ�งผลการประเมิน พบว่า ผลผลิตในด้านผล         
การดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรงุเทพมหานคร ประสบความสาํเรจ็  
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ทั *งนี*  เนื�องจาก สดัส่วนของจํานวนสภาองค์กรชุมชนที�สามารถดําเนินบทบาท
ภารกจิต่างๆ ตามมาตรา 21 ต่อจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�จดัส่งรายงานผลการดําเนินงาน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555 มแีนวโน้มที�สูงขึ*นถงึ 11 ภารกจิ จากจํานวนภารกจิทั *งหมดที�มอียู ่12 
ภารกจิ ซึ�งไดแ้ก่ มาตรา 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่ามี
จํานวน สภาองค์กรชุมชนเขตที�สามารถดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 มากขึ*น
เรื�อยๆ หลงัจากที�ได้เริ�มมกีารบงัคบัใชพ้ระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปแล้ว                
(ขอใหพ้จิารณาขอ้มลูในตารางที� 4.7 ประกอบดว้ย) 
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ตารางที� 4.7  สดัสว่นของสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกจิต่างๆตามมาตรา 21 ในแต่ละปี และอนัดบัของภารกจิตามมาตรา 21         
        ที�สภาองคก์รชมุชนสามารถดาํเนินการได ้จาํแนกตามปี พ.ศ. 2551 - 2555 
 

 
ปี พ.ศ. 

สดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจต่างๆตามมาตรา 21 (12 ข้อ) ในแต่ละปี และ                       
อนัดบัของภารกิจตามมาตรา $& ที�สภาองคก์รชุมชนเขตสามารถดาํเนินการได้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2551 
53.33 
(5)* 

46.67 
(7)* 

66.67 
(2)* 

26.67 
(12)* 

46.67 
(7)* 

40.00 
(9)* 

60.00 
(3)* 

60.00 
(3)* 

40.00 
(9)* 

53.33 
(5)* 

40.00 
(9)* 

86.67 
(1)* 

2552 
73.68 
(1)* 

42.11 
(7)* 

73.68 
(1)* 

31.58 
(10)* 

42.11 
(7)* 

31.58 
(10)* 

63.16 
(2)* 

57.89 
(5)* 

31.58 
(10)* 

57.89 
(5)* 

42.11 
(7)* 

63.16 
(2)* 

2553 
70.00 
(3)* 

50.00 
(7)* 

65.00 
(6)* 

50.00 
(7)* 

45.00 
(10)* 

35.00 
(11)* 

75.00 
(2)* 

85.00 
(1)* 

30.00 
(12)* 

70.00 
(3)* 

50.00 
(7)* 

70.00 
(3)* 

2554 
93.75 
(3)* 

56.25 
(9)* 

75.00 
(7)* 

56.25 
(9)* 

75.00 
(7)* 

43.75 
(11)* 

81.25 
(6)* 

100.00 
(1)* 

43.75 
(11)* 

100.00 
(1)* 

87.50 
(4)* 

87.50 
(4)* 

2555 
80.95 
(3)* 

71.43 
(6)* 

66.67 
(9)* 

57.14 
(11)* 

71.43 
(6)* 

66.67 
(9)* 

71.43 
(6)* 

76.19 
(5)* 

52.38 
(12)* 

85.71 
(1)* 

80.95 
(3)* 

85.71 
(1)* 

ค่าเฉลี�ย % ปี 
( x̄ ) 

74.34 
(3)* 

53.29 
(9)* 

69.40 
(6)* 

44.33 
(10)* 

56.04 
(8)* 

43.40 
(11)* 

70.17 
(5)* 

75.82 
(2)* 

39.54 
(12)* 

73.39 
(4)* 

60.11 
(7)* 

78.61 
(1)* 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

14.48 11.37 4.58 14.25 15.81 13.82 8.66 17.61 9.18 19.46 22.45 11.26 

�
�
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แหล่งที�มา : สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข. 
หมายเหต:ุ  1. บทบาทภารกจิตามมาตรา 21 มทีั *งหมด 12 ขอ้ ไดแ้ก ่

1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื* นฟูจารีต
ประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ�น ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองชุมชนและของ
ชาต ิ

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชกิองค์กรชุมชนร่วมมอืกบักรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานของรฐัในการจดัการ การบาํรุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตทิี�จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและประเทศชาตอิยา่งยั �งยนื 

3)  เผยแพร่และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่สมาชกิองค์กรชุมชนรวมตลอดทั *งการ
รว่มมอืกนัในการคุม้ครองคณุภาพสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยั �งยนื 

4)  เสนอแนะปญัหาและแนวทางแกไ้ขและการพฒันาต่อกรุงเทพมหานครเพื�อ
นําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทาํแผนพฒันาของกรุงเทพมหานคร 

5)  เสนอแนะปญัหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอนั
เกี�ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือของ
กรงุเทพมหานคร 

6)  จดัใหม้เีวทกีารปรกึษาหารอืกนัของประชาชนเพื�อสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ความคดิเห็นต่อการดําเนินโครงการหรอืกิจกรรมของ
กรุงเทพมหานครหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนที�มผีลหรอือาจก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อมหรอืทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพอนามยั 
คณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชน  

7)  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในเขตเกดิความเขม้แขง็และสมาชกิ
องคก์รชมุชน รวมตลอดทั *งประชาชนทั �วไปในตําบลสามารถพึ�งพาตนเองได้
อยา่งยั �งยนื 

8)  ประสานและรว่มมอืกบัสภาองคก์รชมุชนอื�น 
9)  รายงานปญัหาและผลที�เกดิขึ*นในเขตอนัเนื�องจากการดําเนินงานใด ๆ ของ

กรงุเทพมหานครหรอืหน่วยงานของรฐั โดยรายงานต่อกรงุเทพมหานครและ
หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง 

10)  วางกตกิาในการดาํเนินกจิการของสภาองคก์รชมุชนเขต 
11)  จดัทํารายงานประจําปีของสภาองค์กรชุมชนเขต รวมถงึสถานการณ์ด้าน

ต่าง ๆที�เกดิขึ*นในเขตเพื�อเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทั �วไปทราบ 
12)  สนอรายชื�อผูแ้ทนสภาองคก์รชมุชนเขตเพื�อไปร่วมประชุมในระดบัจงัหวดั

ของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครจาํนวน 2 คน 
2.  * = อนัดบัของภารกจิตามมาตรา 21 ที�สภาองคก์รชุมชนเขตสามารถดาํเนินการได ้
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เพื�อให้สามารถพจิารณาผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 
ของสภาองคก์รชมุชนในเขตพื*นที�กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งละเอยีด และชดัเจนมากขึ*น ผูว้จิยัจงึ
ไดท้าํการจดัอนัดบัของภารกจิตามมาตรา 21 ที�สภาองคก์รชุมชนเขตสามารถดําเนินการไดใ้นแต่ละ
ปี รวมทั *งจดัอนัดบัของภารกจิตามมาตรา 21 จากการคํานวณหาค่าเฉลี�ย 5 ปี ด้วย ซึ�งผลการจดั
อนัดบั พบว่า อนัดบัของภารกจิต่างๆตามมาตรา 21 ที�สภาองคก์รชมุชนเขตสามารถดาํเนินการได้
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ในภาพรวมมแีนวโน้มที�จะมอีันดบัเหมอืนกนั หรอืใกล้เคยีงกนัใน 
ตัวอย่างเช่น ภารกิจที� 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนเขตร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานของรัฐในการจัดการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตทิี�จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและประเทศชาตอิย่างยั �งยนื ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น
อนัดบัที� 7 ถงึ 3 ปี (พ.ศ. 2551, 2552, 2553) จากทั *งหมด 5 ปี สว่นปีที�เหลอื 2 ปี กไ็ดร้บัการ        
จดัอนัดบัเป็นอนัดบัที� 9 (พ.ศ.2554) และอนัดบัที� 6 ซึ�งเป็นอนัดบัที�ถอืว่ามคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก 
เป็นต้น และด้วยลักษณะของอนัดบัที�เหมือนกนัหรือใกล้เคียงกนัในกลายๆปีนี�เองที�จะส่งผลให ้       
ผลการจดัอนัดบัไดจ้ากการคาํนวณหาคา่เฉลี�ย 5 ปี ของจํานวนสดัส่วนของสภาองคก์รชุมชนเขตที�
สามารถดําเนินบทบาทภารกจิต่างๆตามมาตรา 21 ในแต่ละปี มลีกัษณะที�ค่อนขา้งสอดคล้องกบั       
ผลการจดัอนัดบัที�ไดใ้นแต่ละปีดว้ย (ขอใหพ้จิารณาขอ้มลูในตารางที� 4.6 ประกอบดว้ย) 

ซึ�งจากแนวโน้มของสดัส่วนของจํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถดาํเนิน
บทบาทภารกิจต่างๆตามมาตรา 21 ต่อจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�จ ัดส่งรายงานผล          
การดําเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555 และแนวโน้มผลการจดัอนัดบับทบาทภารกจิต่างๆ
ตามมาตรา 21 ที�สภาองค์กรชุมชนเขตสามารถดาํเนินการไดใ้นระหว่างปี  พ.ศ. 2551-2555 
สะท้อนใหเ้ห็นว่า แมว้่าโดยภาพรวม สภาองค์กรชมุชนเขตจะสามารถขบัเคลื�อนภารกจิต่างๆ
ตามมาตรา 21 ไดม้ากขึ*นถึง 11 ภารกจิ แต่ลกัษณะแบบแผนของผลการดําเนินงาน หรือ
ผลผลติ (Outputs) ต่างๆ ที�ไดจ้ากการขบัเคลื�อนงานตามบาทบาทภารกจิในมาตรา 21 ในช่วงปี 
พ.ศ. 2551-2555 ยงัมกีารเปลี�ยนแปลงค่อนขา้งน้อย โดยภารกจิที�สภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆ
สามารถดาํเนินการไดม้ากในทุกปีสว่นใหญ่จะเป็นภารกจิพื*นฐานที�สามารถดําเนินการไดไ้มย่าก 
ซึ�งได้แก่ มาตรา 21 (8) (10) (11) และ(12) ดงัตวัอย่าง เช่น มาตรา 21 (12) (ภารกจิที� 12) 
เสนอรายชื�อผู้แทนสภาองค์กรชุมชนเขตเพื�อไปเขา้ร่วมกบัการประชุมระดบัจงัหวัดของสภา
องคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที� 1 จํานวน 2 ครั *ง 
(พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555) อนัดบัที� 2 จํานวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2552) อนัดบัที� 3 จํานวน 1 ครั *ง 
(พ.ศ. 2553) และอนัดบัที� 4 จํานวน1 ครั *ง (พ.ศ. 2554) รวมทั *งไดอ้นัดบัที� 1 จากการคาํนวณหา
ค่าเฉลี�ย 5 ปี และมาตรา 21 (8) (ภารกจิที� 8) ประสานและร่วมมอืกบัสภาองค์กรชุมชนอื�น 
ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที� 1 จํานวน 2 ครั *ง (พ.ศ. 2553 และพ.ศ. 2554) อนัดบัที� 3 
จํานวน 1 ครั *ง (พ.ศ.2551) และอนัดบัที� 5 จํานวน 2 ครั *ง (พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555)  และ
อนัดบัที� 2 จากการคาํนวณหาคา่เฉลี�ย 5 ปี เป็นตน้  
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ในขณะที�ภารกิจที�สภาองค์กรชุมชนเขตสามารถดําเนินการได้น้อยทุกๆปี         
ส่วนใหญ่จะเป็นภารกจิหลกัที�มคีวามสาํคญั ซึ�งไดแ้ก่ บทบาทภารกจิในมาตรา 21 (1) (2) (3) 
(4) (5) (6) (7) และ (9) ที�ถงึแมว้่าภารกจิเหล่านี*จะถูกนําเอาไปดําเนินการมากขึ*น โดยเฉพาะ
ในช่วงปีท้ายๆ (พ.ศ. 2554-2555) แต่ก็ได้รบัการจัดอนัดับให้เป็นกลุ่มภารกิจที�สภาองค์กร
ชุมชนเขตดําเนินการไดน้้อยทุกๆ ปี ตวัอย่างเช่น มาตรา 21 (9) (ภารกจิที�  �) รายงานปญัหา
และผลที�เกดิขึ*นในเขตอนัเนื�องจากการดาํเนินงานใดๆ ของกรุงเทพมหานครหรอืหน่วยงานของ
รฐั โดยรายงานต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง ได้รบัการจดัอนัดบัเป็น
อนัดบัที� 12 จํานวน 2 ครั *ง (พ.ศ. 2553 และ2555) อนัดบัที� 11 จํานวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2554) 
อนัดบัที� 10 จาํนวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2552) อนัดบัที� 9 จาํนวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2551) และอนัดบัที� 12 
จากการคาํนวณหาคา่เฉลี�ย 5 ปี มาตรา 21 (4) (ภารกจิที� 4) เสนอแนะปญัหาและแนวทางแกไ้ข
และการพฒันาต่อกรุงเทพมหานครเพื�อนําไปประกอบการพจิารณา ในการจดัทํา แผนพฒันา
ของกรุงเทพมหานคร ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที� 12 จํานวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2551) อนัดบัที� 
11 จํานวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2555) อนัดบัที� 10 จํานวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2552) อนัดบัที� 9 จํานวน 1 
ครั *ง (พ.ศ. 2554) อนัดบัที� 7 จํานวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2553) และอนัดบัที� 10 จากการคาํนวณหา
ค่าเฉลี�ย 5 ปี และมาตรา 21 (6) (ภารกจิที�  6) จดัใหม้เีวทกีารปรกึษาหารอืกนัของประชาชน 
สง่เสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการใหค้วามคดิเหน็ต่อการดําเนินโครงการหรอืกจิกรรม
ของกรุงเทพมหานครหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนที�มผีลหรอือาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ�งแวดล้อม หรอืทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติของประชาชนใน
ชมุชน ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที� 11 จาํนวน 2 ครั *ง (พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554) อนัดบัที� 
10 จํานวน 1 ครั *ง (พ.ศ. 2552) อนัดบัที� 9 จํานวน 2 ครั *ง (พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555) และ
อนัดบัที� 11 จากการคาํนวณหาคา่เฉลี�ย 5 ปี เป็นตน้  

ดงันั *น ผู้วจิยัจึงเหน็ว่าการที�จะทําใหผ้ลการดําเนินงานตามมาตรา 21 ของ      
สภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆ สามารถก่อใหเ้กดิผลลพัธ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภา
องคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดด้ยีิ�งขึ*นจะตอ้งพยายามสง่เสรมิหรอืผลกัดนัใหส้ภาองคก์รชุมชนเขต
ต่างๆ ขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิในมาตรา 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ให้มากขึ*น 
โดยเฉพาะมาตรา 21 (2) (4) (5) (6) และ (9) ที�ยงัมอีนัดบัของการดาํเนินภารกจิอยูใ่นกลุ่มทา้ยๆ 

นอกจากนี*ผูว้จิยั ยงัไดนํ้าเสนอขอ้มูลผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิใน
มาตรา 21 ทั *ง 12 ขอ้ ของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2551-
2555  ซึ�งประกอบดว้ย ตวัอย่างของผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 จํานวน
ของสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกจิต่างๆตามมาตรา 21 และสดัส่วนของ
จาํนวนสภาองคก์รชมุชนที�สามารถดําเนินบทบาทภารกจิต่างๆ ตามมาตรา 21 ต่อจํานวนสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�จดัส่งรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละปี และค่าเฉลี�ย 5 ปี ของสดัส่วนของจํานวน
สภาองคก์รชุมชนที�สามารถดําเนินบทบาทภารกจิต่างๆ ตามมาตรา 21 ต่อจํานวนสภาองคก์รชุมชน
เขตที�จดัสง่รายงานผลการดําเนินงาน ซึ�งสามารถพจิารณารายละเอยีดไดใ้นตารางที� 4.8  
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ตารางที� 4.8  ผลการดําเนนิงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 ของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆตามมาตรา $& ในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย 5 ปี 
( x̄ ) 

 (ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

2551 2552 2553 2554 2555 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สมาชิก
องค์กรชุมชนอนุรกัษ์หรอืฟื*นฟูจารตี
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ�น ศิลปะ 
หรือวฒันธรรมอนัดีของชุมชน และ
ของชาต ิ
 

ส่งเสรมิ และสนับสนุนองค์กรชุมชนที�เป็น
สมาชกิในการจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรตใิน
โอกาสต่ างๆ และจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทยที�สําคัญ เช่น ว ันสงกรานต ์ 
วันลอยกระทง ฯลฯ และการอนุรักษ์
ประเพณศีลิปะวฒันธรรมและภูมปิญัญาของ
ชุมชนท้องถิ�น เช่น ศิลปะวฒันธรรมของ
ชุมชน การผลิตนํ* ายาใช้ในครัวเรือน         
การแข่งเรอืยาว การมีชมรมภาษาอาหรบั 
การอนุรกัษ์ภูมปิญัญาของผูสู้งอายุ การจดั
ให้มีพิพิธภัณฑ์พื*นบ้าน ฯลฯ รวมทั *งการ
ส่งเสรมิให้เยาวชนเป็นคนกตญั�ูรู้คุณพ่อ
แม่  และตระหนักถึงคุณค่ าและความ
ภาคภมูใิจในมรดก วฒันธรรมและความเป็น
ไทย โดยมกีารเชื�อมโยงและการดาํเนินงาน
กบัสภาวฒันธรรม 

8 
(53.33) 

14 
(73.68) 

14 
(70.00) 

15 
(93.75) 

17 
(80.95) 

 
73.34 

 
14.84 

 
 
 

 

�
�
�
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ตารางที� 4.8  (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆ ตามมาตรา 21 ในแต่ละปี 

 
ค่าเฉลี�ย 5 ปี 

( x̄ ) 
 (ร้อยละ) 

 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
2551 2552 2553 2554 2555 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก
อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น เ ข ต ร่ ว ม มื อ กั บ
กรงุเทพมหานครและหน่วยงาน 
ของรฐัในการจดัการ การบาํรงุ 
รกัษา และการใชป้ระโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติที�จะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศ 
ชาตอิยา่งยั �งยนื 

สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้งคก์รชุมชน 
ที� เ ป็ น ส ม า ชิ ก ร่ ว ม มื อ กั บ ท า ง
กรงุเทพมหานครและหน่วยงานของรฐั 
เช่น หน่วยทหาร ในการดแูลรกัษาและ 
ทาํความสะอาดคคูลองต่างๆ การปลูก 
แ ล ะ อ นุ รัก ษ์ ต้ น ไม้ แ ล ะป่ าช า ย เ ล น         
การรณรงค์การใช้ นํ* าประปากระแส        
ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า การส่งเสริมการทํา
และใชปุ้๋ ยชวีภาพในการทาํเกษตร  
การรไีซเคลิขยะและการแกป้ญัหา 
นํ*ากดัเซาะชายฝ ั �งทะเลและชายทะเล 
บางขนุเทยีน ฯลฯ 
 

7 
(46.67) 

8 
(42.11) 

10 
(50.00) 

9 
(56.25) 

15 
(71.43) 

 
53.29 

 
11.37 

 
 
 
 

 
 
 

�
�
�
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ตารางที� 4.8  (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆ ตามมาตรา 21 ในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย 5 ปี 
( x̄ ) 

 (ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

2551 2552 2553 2554 2555 
3. เผยแพร่และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
แก่สมาชกิองคก์รชุมชนรวมตลอด 
ทั *งการร่วมมือกันในการคุ้มครอง
คุณภาพสิ�งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั �งยนื 
 

อบรมและสง่เสรมิใหอ้งคก์รชุมชนที� 
เป็นสมาชิกและชุมชนต่างๆ ทํานํ*าหมัก
ชีวภาพหรือ EM และนํามาใช้ในการ
บําบัดนํ* าเสียในชุมชนและคูคลอง และ
รว่มกนัอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ แม่นํ*า 
และคคูลองอบรมการคดัแยกขยะให ้
แกนนําชุมชน จดัตั *งธนาคารขยะ และ 
จดัใหม้ีเวทสีาธารณะในเรื�องสิ�งแวดล้อม
ระดับเขตเพื�อระดมความคิดเห็น และ
ความร่วมมือในการแก้ปญัหาในด้าน
สิ�งแวดลอ้ม เช่น กรณี สภาองค์กรชุมชน
เขตบางขุนเทียนได้ใช้เวทีสภาองค์กร
ชุมชนเป็นเครื�องมือในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการ
แกไ้ขปญัหานํ*ากดัเซาะชายฝ ั �งชาย 
ทะเลบางขนุเทยีน เป็นตน้ 

10 
(66.67) 

14 
(73.68) 

13 
(65.00) 

12 
(75.00) 

14 
(66.67) 

 
69.40 

 
4.58 

 
 
 
 �

�
�
 

 



215 
 

ตารางที� 4.8  (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆ ตามมาตรา 21 ในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย 5 ปี 
( x̄ ) 

 (ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

2551 2552 2553 2554 2555 
4. เสนอแนะปญัหาและแนวทางแก้ไข
และการพฒันาต่อกรงุเทพมหานครเพื�อ
นําไปประกอบการพิจารณาในการ
จดัทาํแผนพฒันาของกรุงเทพมหานคร 

รวบรวมและเสนอแผนชุมชนของชุมชน
ต่างๆในเขต และเสนอปญัหาและแนว
ทางการแก้ ไขในด้านกายภาพ ด้ าน
สิ�งแวดลอ้มและภยัพบิตั ิดา้นสงัคม  
ด้านที�อยู่ อาศัย  ด้านการศึกษา ด้าน
สวสัดกิารผู้สูงอายุ ด้านการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ฯลฯ ใหก้บัทางสาํนักงานเขตและ
กรงุเทพมหานคร 

4 
(26.67) 

6 
(31.58) 

10 
(50.00) 

9 
(56.25) 

12 
(57.14) 

 
44.33 

 
14.25 

 
 

5. เสนอแนะปญัหาและแนวทางแกไ้ข 
หรอืความตอ้งการของประชาชนอนั
เกี�ยวกบัการจดัทาํบรกิารสาธารณะ
ของหน่วยงานของรฐัหรอืของ
กรงุเทพมหานคร 

เสนอแนะปญัหาและแนวทางการแกไ้ข หรอื
ความต้องการของประชาชนในเรื�องการทํา
บรกิารสาธารณะในดา้นกายภาพโครงสรา้ง
พื*นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ  
ดา้นสขุภาพ ดา้นป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข 
ปญัหาอบายมุข ดา้นนนัทนาการ ดา้น 
การสัญจรคมนาคมด้านการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภค ฯลฯ กบัทางกรงุเทพมหานคร  
และหน่วยงานของรฐัต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง 

7 
(46.67) 

8 
(42.11) 

9 
(45.00) 

12 
(75.00) 

15 
(71.43) 

 
56.04 

 
15.81 

�
�
�
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ตารางที� 4.8  (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆ ตามมาตรา 21 ในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย 5 ปี 
( x̄ ) 

 (ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

2551 2552 2553 2554 2555 
6. จดัใหม้เีวทกีารปรกึษาหารอืกนัของ
ประชาชนเพื�อสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน ในการใหค้วามคดิเหน็
ต่อการดาํเนินโครงการหรอืกจิกรรม
ของกรุงเทพมหานครหรอืหน่วยงาน
ของรฐัหรอืเอกชนที�มผีลหรอือาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบ  ต่อคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาต ิ
สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติของ
ประชาชนในชุมชน  
 

จดัใหม้เีวทสีาธารณะในระดบัเขต เพื�อระดม
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน เช่น กรณขีองสภาองคก์รชุมชนเขต
สายไหม ไดจ้ดัตั *งเวทเีพื�อสรา้งความเขา้ใจ
ให้กับประชาชนให้ทราบถึงผลกระทบที�
เกดิขึ*นจากการสรา้งหา้งคา้ปลกีต่างชาต ิ
ในพื*นที�เขตสายไหม หรอืกรณขีอง 
สภาองค์กรชุมชนเขตบางซื�อ ได้จัดให้ม ี
เวทปีรกึษาหารอืในเรื�องโครงการของ 
รฐับาลในการสรา้งรฐัสภาแห่งใหม่ และ 
สรา้งทางรถไฟฟ้าที�สง่ผลกระทบกบัชุมชน 
ที�ถูกไล่รื*อในด้านเศรษฐกจิและสงัคม กรณี
ของสภาองค์กรชุมชนเขตดุสติที�ไดจ้ดัเวที
รบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนที�ได้ร ับ
ผลกระทบจากโครงการก่อสรา้งสะพานขา้ม
แม่นํ*าเจา้พระยาบรเิวณเกยีกกาย เป็นตน้ 

6 
(40.00) 

6 
(31.58) 

7 
(35.00) 

7 
(43.75) 

14 
(66.67) 

 
43.40 

 
 

 
13.82 

 
 
 
 
 

�
�
�
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ตารางที� 4.8  (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆ ตามมาตรา 21 ในแต่ละปี 

 
ค่าเฉลี�ย 5 ปี 

( x̄ ) 
 (ร้อยละ) 

 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D) 2551 2552 2553 2554 2555 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ชุมชนในเขตเกิดความเข้มแข็งและ
สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั *ง
ประชาชนทั �วไปในตําบลสามารถ
พึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งยั �งยนื 
 

จดัอบรมหรอืส่งแกนนําองค์กรชุมชนที�เป็น
สมาชิกไปอบรมพัฒนาศักยภาพในเรื�อง
ต่างๆ เช่น เร ื�องความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั
สภาองค์กรชุมชน เรื�องเศรษฐกิจพอเพยีง 
เรื�องข้อมูลและการทําข้อมูลต่างๆ จัด
ประชุมกลุ่มย่อยในระดับชุมชนจัดประชุม
สภาองคก์รชุมชนเขตเพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
บูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรชุมชน
เชงิประเดน็ต่างๆในเขต รวมทั *ง สนับสนุน 
และติดตามการขบัเคลื�อนงานขององค์กร
ชุมชนต่างๆในเขต และจัดทําโครงการฝึก
อาชีพให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะคนใน
ชุมชนที�เป็นผูด้อ้ยโอกาสผูว้่างงาน และผูท้ี�
กาํลงัประสบปญัหาความเดอืนรอ้นต่างๆ 

9 
(60.00) 

12 
(63.16) 

15 
(75.00) 

13 
(81.25) 

15 
(71.43) 

 
70.17 

 

 
8.66 

 
 
 
 

 
 

�
�
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ตารางที� 4.8 (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆตามมาตรา $& ในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย 5 ปี 
( x̄ ) 

 (ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
2551 2552 2553 2554 2555 

8. ประสานและรว่มมอืกบั         
สภาองคก์รชุมชนอื�น 

ประสานและร่วมมอืกบัสภาองค์กรชุมชน
เขตอื�นๆทั *งในระดบัเขตต่อเขต ระดบักลุ่ม
เขตและระดบัจงัหวดั ในลกัษณะของการ
ประชุ ม  ก า รแลก เ ปลี� ย นข้อมู ล กา ร
แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้และการขบัเคลื�อนงาน
พฒันารว่มกนั 

9 
(60.00) 

11 
(57.89) 

17 
(85.00) 

16 
(100) 

16 
(76.19) 

 
75.82 

 
17.61 

9. รายงานปญัหาและผลที�เกดิขึ*นใน
เขตอนัเนื�องจากการดาํเนินงานใด ๆ 
ของกรงุเทพมหานครหรอืหน่วยงาน
ของรฐั โดยรายงานต่อ
กรงุเทพมหานครและหน่วยงานของ
รฐัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

รายงานปญัหาและผลที�เกิดขึ*นในเขต ซึ�ง
เ กิ ด จ ากการดํ า เ นิ นการต่ า งๆของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานของรฐั เช่น 
กรณีของสภาองค์กรชุ มชนเขตดุสิต          
ได้รายงานปญัหาและผลกระทบจาก
โครงการปรบัปรุงท่อระบายนํ*าใหชุ้มชนพระ
ยาประสทิธิ < เกี�ยวกบัคณุภาพการดาํเนินงาน
ของผูร้บัเหมา และมาตรฐานการให้บรกิาร 
กรณีของสภาองคก์รชุมชนเขตสะพานสงูได้
รายงานปญัหาและผลกระทบจากการ      
ขุดลอกคคูลองบางจุดที�มากเกนิไปจนทําให้
เกดิดนิทรุด ฯลฯ  

6 
(40.00) 

6 
(31.58) 

6 
(30.00) 

7 
(43.75) 

11 
(52.38) 

 
39.54 

 
9.18 

�
�
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ตารางที� 4.8 (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆตามมาตรา 21 ในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย 5 ปี 
( x̄ ) 

 (ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

2551 2552 2553 2554 2555 
10. วางกตกิาในการดาํเนินกจิการของ
สภาองคก์รชุมชนเขต 
 

วางกติกาในการดําเนินกิจการของสภา
องคก์รชุมชนในเรื�องต่างๆ เช่น การกําหนด
ห้วงเวลาของการประชุมโดยกําหนดให้มี
การประชุมสามัญทุก � เดือน และการ
ประชุมย่อยทุกเดือน การกําหนดบทบาท
หน้าที�ของประชาชนสภาองค์กรชุมชนเขต 
คณะทํางานของสภาองค์กรชุมชนเขต การ
กําหนดข้อบงัคบัในการอภปิราย การเสนอ
บัญญัติ และการลงมติในที�ประชุม การ
กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเบกิจ่ายเงนิ และ
การจ่ายเบี*ยพาหนะคา่เดนิทาง ฯลฯ 

8 
(53.33) 

11 
(57.89) 

14 
(70.00) 

16 
(100) 

18 
(85.71) 

 
73.39 

 
19.46 

 
 

11.  จัดทํ า ร า ย ง านปร ะ จํ า ปี ข อ ง        
ส ภ า อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น เ ข ต  ร ว ม ถึ ง
สถานการณ์ดา้นต่างๆที�เกดิขึ*น ในเขต
เ พื� อ เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช าสัม พัน ธ์ ใ ห้
ประชาชนทั �วไปทราบ 

จดัทาํรายงานประจาํปีของสภาองคก์รชุมชน
เขตและสถานการณ์ด้านต่างๆที�เกิดขึ*นใน
เขต แล้วนําไปประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซด ์
วทิยุชุมชน โทรทศัน์ แผ่นพบั รวมถึงผ่าน
การประชุมของคณะกรรมการชุมชน การ
ประชุมของสํานักงานเขต และการประชุม
และการเปิดเวทสีาธารณะของสภาองค์กร
ชุมชนเขต 

6 
(40.00) 

8 
(42.11) 

10 
(50.00) 

14 
(87.50) 

17 
(80.95) 

 
60.11 

 
22.45 

�
�
�
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ตารางที� 4.8 (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจในมาตรา 21 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆตามมาตรา 21 ในแต่ละปี 

 
ค่าเฉลี�ย 5 ปี 

( x̄ ) 
 (ร้อยละ) 

 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
2551 2552 2553 2554 2555 

12. เสนอรายชื�อผูแ้ทนสภาองคก์รชุมชน
เขตเพื�อไปรว่มประชุมในระดบัพื*นที�
กรุงเทพมหานครของสภาองคก์รชุมชน
เขตจํานวน � คน 

- 13 
(86.67) 

12 
(63.16) 

14 
(70.00) 

14 
(87.50) 

18 
(85.71) 

 
78.61 

 
11.26 

จาํนวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�มอียูใ่น
แต่ละปี 

- 17 20 24 30 32 - - 

จํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�จัดส่ง
รายงาน 

- 15 19 20 16 21 - - 

สดัสว่น (รอ้ยละ) ของจาํนวนสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�จดัสง่รายงานต่อจํานวนสภา
องคก์รชุมชนเขตที�มอียูใ่นแต่ละปี  

- 88.24 95.00 83.33 53.33 65.63 - - 

 
 แหล่งที�มา: สงัเคราะห์จาก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข.  

�
�
�
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นอกจากการดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิที�พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน            
พ.ศ. 2551 ไดก้ําหนดไว้แล้ว สภาองค์กรชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานครยงัได้ดําเนินงาน
ตามภารกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการพฒันาความเขม้แข็งขององค์กรชุมชน และ       
การสนับสนุนการพฒันาชุมชนในด้านต่างๆอีกด้วย ซึ�งจากการประเมนิ พบว่า สดัส่วนของ
จํานวนสภาองค์กรชุมชนที�สามารถดําเนินบทบาทภารกจิอื�นๆ ต่อจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขต        
ที�จดัส่งรายงานผลการดําเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555 มแีนวโน้มที�สูงขึ*นถงึ 5 ภารกจิ        
จากจํานวนภารกจิทั *งหมดที�มอียู่ 8 ภารกจิ (ภารกจิที� 8 คอื ภารกจิอื�นๆ) ไดแ้ก่ ภารกจิที� 1,3,4,5 
และ 7 ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่ามจีํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกจิอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้องกบัการส่งเสรมิการพฒันาความเข้มแขง็ขององค์กรชุมชน และการสนับสนุนการ
พฒันาชุมชนมมีากขึ*นเรื�อยๆ หลงัจากที�ไดเ้ริ�มมกีารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ไปแลว้ (ขอใหพ้จิารณาขอ้มลูในตารางที� 4.9 ประกอบดว้ย) 
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ตารางที�  4.9  สดัสว่นของสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิอื�น ในแต่ละปีและอนัดบัของบทบาทภารกจิอื�นๆที�สภาองค์กรชุมชน
          สามารถดาํเนินการได ้จาํแนกตามปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555  
 

 
ปี พ.ศ. 

สดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจอื�นๆในแต่ละปี                                      
และอนัดบัของบทบาทภารกิจอื�นๆที�สภาองคก์รชุมชนสามารถดาํเนินการได้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2551 
46.64 
(6)* 

73.33 
(1)* 

40.00 
(7)* 

73.33 
(1)* 

53.33 
(4)* 

53.33 
(4)* 

60.0 
(3)* 

20.00 
(8)* 

2552 
47.37 
(6)* 

68.42 
(1)* 

42.11 
(7)* 

68.42 
(1)* 

52.63 
(5)* 

57.89 
(3)* 

57.89 
(3)* 

15.79 
(8)* 

2553 
80.00 
(4)* 

95.00 
(1)* 

45.00 
(7)* 

95.00 
(1)* 

80.00 
(4)* 

60.00 
(6)* 

90.00 
(3)* 

15.00 
(8)* 

2554 
81.25 
(3)* 

81.25 
(3)* 

62.50 
(6)* 

87.50 
(1)* 

81.25 
(3)* 

50.00 
(7)* 

87.50 
(1)* 

25.00 
(8)* 

2555 
57.14 
(4)* 

57.14 
(4)* 

52.38 
(6)* 

76.19 
(1)* 

66.67 
(2)* 

38.10 
(7)* 

61.90 
(3)* 

19.05 
(8)* 

ค่าเฉลี�ย 5 ปี 
( x̄ ) 

62.49 
(5)* 

75.03 
(2)* 

48.40 
(7)* 

80.09 
(1)* 

66.78 
(4)* 

51.86 
(6)* 

71.46 
(3)* 

18.97 
(8)* 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

17.07 14.18 9.17 10.89 13.83 8.63 15.87 3.98 

�
�
�
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แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข. 
หมายเหต:ุ  1. บทบาทภารกจิอื�นๆ ไดแ้ก ่

1)  สาํรวจ รวบรวมขอ้มลูพื*นฐานและปญัหาของประชาชนในเขต 
2)  รบัรองสถานภาพกลุ่ม/องคก์รชมุชนในเขต 
3)  สนบัสนุนใหเ้กดิเวทสีภาองคก์รชุมชนระดบัชมุชน เพื�อเชื�อมโยงการทาํงาน

กบัคณะกรรมการชมุชน 
4)  หนุนเสรมิใหเ้กดิการเชื�อมโยงการทาํงานรว่มกนัระหว่างกลุ่ม/ชุมชนในเขต 
5)  เชื�อมโยงงานพฒันาที�ดําเนินการอยูแ่ลว้ในเขตมาดาํเนินการต่อโดยผา่น

เวทสีภาองคก์รชมุชนเขต 
6)  รว่มกนัจดัทาํแผนชมุชนในระดบัชมุชน/เขต 
7)  ประชาสมัพนัธง์านสภาองคก์รชมุชน 
8)  อื�นๆ 

       2. * = อนัดบัของภารกจิตามมาตรา 21 ที�สภาองคก์รชุมชนเขตสามารถดาํเนินการได ้
 

เพื�อใหส้ามารถพจิารณาผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิอื�นๆ ของสภา
องค์กรชุมชนในเขตพื*นที�กรุงเทพมหานครได้อย่างละเอยีด และชดัเจนมากขึ*น ผูว้จิยัจงึได้ทํา
การจดัอนัดบัของภารกจิอื�นๆ ที�สภาองค์กรชุมชนเขตสามารถดําเนินการได้ในแต่ละปี รวมทั *งจัด
อนัดบัของภารกจิอื�นๆ จากการคาํนวณหาค่าเฉลี�ย 5 ปี ดว้ย ซึ�งผลการจดัอนัดบั พบว่า อนัดบัของ
ภารกจิอื�นๆที�สภาองค์กรชุมชนเขตสามารถดําเนินการได้ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 โดย
ภาพรวมแลว้ มลีกัษณะที�คลา้ยคลงึกบัผลการจดัอนัดบัของภารกจิต่างๆ ตามมาตรา 21 คอื ผล
การจดัอนัดบัในแต่ละปีจะเหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัมาก ตวัอยา่งเชน่ ภารกจิที� 4 หนุนเสรมิให้
เกดิการเชื�อมโยงการทาํงานร่วมกนัระหว่างกลุ่ม/ชมุชนในเขต ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที� 1 
ทกุปี ในชว่งปี พ.ศ. 2551-2555 และภารกจิที� 7 ประชาสมัพนัธง์านสภาองคก์รชมุชน ไดร้บัการ
จดัอนัดบัเป็นอนัดบัที� 3 จํานวน 4 ครั *ง  (พ.ศ.2551-2553, 2555) จากทั *งหมด 5 ปี สว่นที�เหลอื
อกี 1 ครั *ง ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที� 1 (พ.ศ. 2554)  ซึ�งถอืว่าเป็นอนัดบัที�ใกลเ้คยีงกนั
มาก เป็นตน้ ซึ�งผลการจดัอนัดบัในแต่ละปีที�เหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัมากนี�เอง ที�ทาํใหผ้ลการ
จดัอนัดบัที�ไดจ้ากการคาํนวณหาคา่เฉลี�ย 5 ปี มลีกัษณะที�สอดคลอ้งกบัผลการจดัอนัดบัในแต่ละ
ปีเป็นอยา่งมาก (ขอใหพ้จิารณาขอ้มลูในตารางที� 4.9 ประกอบดว้ย) 

นอกจากนี*ผูว้จิยั ยงัไดนํ้าเสนอขอ้มูลผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิอื�นๆ ของสภา
องคก์รชุมชนเขตในพื*นที�กรงุเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ซึ�งประกอบดว้ย ตวัอยา่งของ
ผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิอื�นๆ จํานวนของสภาองค์กรชุมชนเขตที�สามารถดําเนิน
บทบาทภารกจิอื�นๆ และสดัส่วนของจาํนวนสภาองคก์รชมุชนที�สามารถดําเนินบทบาทภารกจิอื�นๆ 
ต่อจาํนวนสภาองคก์รชมุชนเขตที�จดัสง่รายงานผลการดาํเนินงานในแต่ละปี และคา่เฉลี�ย 5 ปี ของ
สดัส่วนของจํานวนสภาองคก์รชุมชนที�สามารถดําเนินบทบาทภารกจิอื�นๆ ต่อจํานวนสภาองค์กร
ชุมชนเขตที�จดัส่งรายงานผลการดําเนินงาน ซึ�งสามารถพจิารณารายละเอยีดได้ในตารางที� 4.10
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ตารางที� 4.10  ผลการดาํเนนิงานตามบทบาทภารกจิอื�นๆ ของสภาองคก์รชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 
     

 
บทบาทภารกิจอื�นๆ 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจอื�นๆ 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์รชุมชนเขตที�
สามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจอื�นๆในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย          
5 ปี ( x̄ ) 
(ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2551 2552 2553 2554 2555 
1. สาํรวจ รวบรวมขอ้มูล
พื*นฐานและปญัหาของ
ประชาชนในเขต 

           - 7 
(46.67) 

9 
(47.37) 

16 
(80.00) 

13 
(81.25) 

12 
(57.14) 

 
62.49 

 
17.07 

2. รบัรองสถานภาพกลุ่ม/
องคก์รชุมชนในเขต  

- 11 
(73.33) 

13 
(68.42) 

19 
(95.00) 

13 
(81.25) 

12 
(57.14) 

 
75.03 

 
14.18 

3. สนับสนุนใหเ้กิดเวท ี       
สภาองค์กรชุมชนระดับ
ชุมชน เพื�อเชื�อมโยงการ
ทํางานกบัคณะกรรมการ
ชุมชน 
 

เปิดเวทสีภาองค์กรชุมชนเขตทําความ
เขา้ใจและแนะนําใหอ้งคก์รสมาชกิจดัตั *ง
สภาองค์กรชุมชนระดบัชุมชนเพื�อเป็น
เวทีในการพูดคุยและรวบรวมเรื�องราว
ต่ า ง ๆของ ชุ มช น  แล ะ เ สนอ ไปที�          
สภาองค์กรชุ มชนระดับ เขต  และ
เชื�อมโยงการทํางานกับคณะกรรมการ
ชุ มชนที� จัดตั *งขึ* นตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร และเชญิคณะกรรมการ
ชุ มชนต่ า งๆ ใ นพื* นที� เ ข ต เ ข้ า ร่ ว ม         
การประชุมของสภาองคก์รชุมชน 

6 
(40.00) 

8 
(42.11) 

9 
(45.00) 

10 
(62.50) 

11 
(52.38) 

 
48.40 

 
9.17 

 
 

�
�
�
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ตารางที� 4.10  (ต่อ) 
     

 
บทบาทภารกิจอื�นๆ 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจอื�นๆ 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์รชุมชนเขตที�
สามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจอื�นๆในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย          
5 ปี ( x̄ ) 
(ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2551 2552 2553 2554 2555 
 เขตทุกครั *ง รวมทั *งพยายามรณรงค์ให้

องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกไปเข้าร่วม
การประชุมของคณะกรรมการชุมชนใน
ชุมชนของตนเองและการประชุ ม
ประจําเดอืนของคณะกรรมการชุมชนใน
เขตที�จดัโดยสาํนกังานเขต     

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

4. หนุนเสรมิใหเ้กิดการ
เ ชื� อ ม โย งการทํ า ง าน
ร่ ว มกันร ะหว่ า งกลุ่ ม /
ชุมชนในเขต 

ใช้การประชุมของสภาองค์กรชุมชนเขต
ในการเชื�อมโยงใหอ้งค์กรชุมชนต่างๆใน
เขตไดท้ํางานร่วมกนั ทั *งในประเดน็งาน 
ที�อยู่อาศยั สิ�งแวดล้อม สวสัดกิารชุมชน 
องค์กรการเงิน สุขภาพ ยาเสพติด 
เศรษฐกจิชุมชน เยาวชน ฯลฯ 

11 
(73.33) 

13 
(68.42) 

19 
(95.00) 

14 
(87.50) 

16 
(76.19) 

 
80.09 

 
10.89 

5. เชื�อมโยงงานพฒันาที�
ดาํเนินการอยู่แลว้ในเขต
มาดาํเนินการต่อโดยผ่าน
เวทสีภาองคก์รชุมชนเขต 

เชื� อม โยงประเด็นงาน ที�อยู่ อ าศัย 
สิ�งแวดล้อม สวสัดิการชุมชน องค์กร
การเงนิ สุขภาพ ยาเสพตดิ เศรษฐกิจ
ชุมชน เยาวชน การศกึษา ฯลฯ 

8 
(53.33) 

10 
(52.63) 

16 
(80.00) 

13 
(81.25) 

14 
(66.67) 

 
66.78 

 
13.83 

 

 
 

�
�
�
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ตารางที� 4.10  (ต่อ) 
 

 
บทบาทภารกิจอื�นๆ 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจอื�นๆ 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์รชุมชนเขตที�
สามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจอื�นๆในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย          
5 ปี ( x̄ ) 
(ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2551 2552 2553 2554 2555 
6. รว่มกนัจดัทาํแผน
ชุมชนในระดบัชุมชน/เขต 

- 8 
(53.33) 

11 
(57.89) 

12 
(60.00) 

8 
(50.00) 

8 
(38.10) 

 
51.86 

 
8.63 

7. ประชาสมัพนัธง์าน          
สภาองคก์รชุมชน 
 

ให้ความรู้และทําความเข้าใจในเรื�อง
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุ มชน         
พ.ศ.���� ทั *งในเรื�องของกระบวนการจดั
แจ้งจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน และบทบาท
ภารกิจของสภาองค์กรชุมชน ผ่ าน           
เว็บไซด์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ แผ่นพบั 
รวมถงึผ่านการประชุมของคณะกรรมการ
ชุมชน การประชุมของสาํนกังานเขต 
การเปิดเวทีสาธารณะของสภาองค์กร
ชุมชนเขต และการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ
รว่มกบัชุมชน 

9 
(60.00) 

 
 

11 
(57.89) 

 
 

18 
(90.00) 

 
 

14 
(87.50) 

 
 

13 
(61.90) 

 
 

 
71.46 

 
 
 

 
15.87 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
�
�
�
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ตารางที� 4.10  (ต่อ) 
     

 
บทบาทภารกิจอื�นๆ 

 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตาม

บทบาทภารกิจอื�นๆ 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์รชุมชนเขตที�
สามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจอื�นๆในแต่ละปี 

ค่าเฉลี�ย          
5 ปี ( x̄ ) 
(ร้อยละ) 

ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2551 2552 2553 2554 2555 
8.อื�นๆ 

 
ใหค้วามรูเ้รื�องแนวทางการทํางานตาม
ม าตรา  21 แล ะว า งแนวท างกา ร
ขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชนเขตใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ผลักดันการจัดตั *งสื�อเพื�อ
การศกึษาในนามของสภาองคก์รชุมชน 
ฯลฯ 

3 
(20.00) 

3 
(15.79) 

3 
(15.00) 

4 
(25.00) 

4 
(19.05) 

 
18.97 

 
3.98 

จาํนวนสภาองคก์รชุมชน
เขตที�มอียู่ในแต่ละปี 

- 17 20 24 30 32 - - 

จาํนวนสภาองคก์รชุมชน
เขตที�จดัสง่รายงาน 

- 15 19 20 16 21 - - 

สดัสว่น (รอ้ยละ) ของ
จาํนวนสภาองคก์รชุมชน
เขตที�จดัสง่รายงานต่อ
จาํนวนสภาองคก์รชุมชน
เขตที�มอียู่ในแต่ละปี 

- 88.24 95.00 83.33 53.33 65.63 - - 

  
แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข.

�
�
	
 

 



228 
 

4.2.1.3  ผลการดาํเนินงานของที�ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชน 
           กรงุเทพมหานคร  
การประเมนิผลผลิตด้านผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของ  

สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ําหนดตวัชี*วดัในการประเมนิผลไว้  คอื ผลการ
ดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 27 ที�กาํหนดใหม้กีารดําเนินงานตามบทบาทภารกจิ 5 ขอ้  
โดยกําหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “ผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 27 
ทั *ง 5 ข้อ ของที�ประชุมในระดบัจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 
2551-2555 เป็นอย่างไร หากสามารถดําเนินบทบาทภารกจิส่วนใหญ่ (3 ขอ้ขึ*นไป) ไดทุ้กปี  ถอืว่า
ประสบความสาํเรจ็ แตถ่า้ไมไ่ดถ้อืว่ายงัไม่ประสบความสาํเรจ็” ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ผลผลติใน
ด้านผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจังหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร             
ประสบความสาํเรจ็  

ทั *งนี*  เนื�องจาก ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ที�ประชุมในระดับจังหวัดของ        
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 27 ได ้            
4 ขอ้ จากทั *งหมด 5 ขอ้ ในทุกๆปี ดงัพจิารณารายละเอยีดไดใ้นตารางที� 4.11 
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ตารางที� 4.11  ผลการดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา  27  ของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร ระหว่างปี                          
          พ.ศ. 2551-2555 
 

บทบาทภารกิจตามมาตรา 27 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตามบทบาท 

ภารกิจในมาตรา 27 
ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 
1. เสนอแนวทางการพฒันาต่อผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครเพื�อนําไปประกอบการพจิารณาใน
การจดัทาํแผนพฒันากรงุเทพมหานคร 

เสนอประเดน็ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 9 เรื�อง ไดแ้ก ่             
1. ยาเสพตดิ 2. สงัคมและวฒันธรรม 3.สิ�งแวดลอ้มและ       
ภยัพบิตั ิ4.เศรษฐกจิ/อาชพี  5.โครงสรา้งกรุงเทพมหานคร                    
6.ที�อยู่อาศยั 7.สขุภาพ 8. การศกึษา และ 9.การทจุรติและ
ประสทิธภิาพการทาํงานภาครฐั 

� � � � � 

2. เสนอแนะต่อผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครหรอื
หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัปญัหาและแนว
ทางแกไ้ข หรอืความตอ้งการของประชาชนในเรื�อง
การจดัทาํบรกิารสาธารณะและการพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม คณุภาพชวีติ และสิ�งแวดลอ้ม 

เสนอประเดน็ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 9 เรื�อง ไดแ้ก ่             
1. ยาเสพตดิ 2.สงัคมและวฒันธรรม 3.สิ�งแวดลอ้มและ       
ภยัพบิตั ิ4.เศรษฐกจิ/อาชพี  5.โครงสรา้งกรุงเทพมหานคร                    
6.ที�อยู่อาศยั 7.สขุภาพ 8. การศกึษา และ 9.การทจุรติและ
ประสทิธภิาพการทาํงานภาครฐั 

� � � � � 

3. สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืกนั
ระหวา่งสภาองคก์รชมุชนเพื�อใหป้ระชาชนสามารถ
พึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งยั �งยนื 

สง่เสรมิและสนบัสนุน ใหม้กีารจดัประชมุและจดัเวที
สาธารณะในระดบักลุ่มเขตและระดบัจงัหวดัอย่างตอ่เนื�อง 

� � � � � 

4. เสนอขอ้คดิเหน็ในเรื�องที�ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครปรกึษา 

- � � � � � 

       

�
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ตารางที� 4.11 (ต่อ) 
 

บทบาทภารกิจตามมาตรา 27 
ตวัอย่างของผลการดาํเนินงานตามบทบาท 

ภารกิจในมาตรา 27 
ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 
5. เสนอรายชื�อผูแ้ทนที�ระดบัจงัหวดัของสภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร 2 คน เพื�อไปร่วมประชมุใน
ระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชน 

- � � � � � 

 

 แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข, เอกสาร และสรปุการประชุมต่างๆ ของสมชัชาสภาองคก์รชุมชน  

               กรงุเทพมหานคร และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัแกนนําสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครหลายๆท่าน 
หมายเหตุ:  � มกีารดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ  � ไมม่กีารดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ 
         

 จากตารางที� 4.11 จะเหน็ไดว้่าที�ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครสามารถดาํเนินบทบาทภารกจิตามมาตรา 27 ได ้        
ในขอ้ที� 1, 2 ,3 และ 5 ในทกุปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ยกเวน้ขอ้ที� � คอื เสนอขอ้คดิเหน็ในเรื�องที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครปรกึษา ที�ไมส่ามารถ
ดําเนินการได้เลยนับตั *งแต่เริ�มมกีารประชุมในระดับจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครจนถงึปจัจุบนั ทั *งนี*เพราะที�ผ่านมาผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครทุกท่านในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 ยังไม่เคยได้เข้าร่วมการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครเลย            
แมแ้ต่ครั *งเดยีว มแีต่มอบหมายใหร้องผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผูแ้ทนมาเขา้ร่วมการประชุมเพื�อชี*แจงแสดงความคดิเหน็ รบัขอ้เสนอแนะ และ
แนวทางการพฒันาแทนโดยไมม่กีารขอคาํปรกึษาจากที�ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครแต่อยา่งใด 
 นอกจากการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิที�พระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดไว้แล้ว ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของ         
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครยงัไดด้าํเนินงานตามภารกจิอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนและสภาองคก์ร
ชมุชนเขตต่างๆ และการสนบัสนุนการพฒันาชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครในภาพกวา้งอกีดว้ย โดยมผีลการดาํเนินงานดงัตาราง 4.12 

�
�
�
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ตารางที� 4.12  ผลการดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิอื�นๆ ของที�ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 
 

บทบาทภารกิจอื�นๆ ตวัอย่างผลการดาํเนินงาน 
ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 
1. สนบัสนุนการ
ทาํงานของสภาองคก์ร
ชมุชนเขต 

สนบัสนุนงบประมาณการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชมุชนเขต จดัตั *งคณะทาํงานลงพื*นที�
ตดิตามสนบัสนุน และชว่ยประสานเชื�อมโยงกบัหน่วยงานต่างๆ รวมทั *งพฒันาศกัยภาพ
แกนนําสภาองคก์รชุมชนเขต โดยการหนุนเสรมิทกัษะและความรูท้างดา้นการบรหิาร
จดัการ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการขบัเคลื�อนงานสภาองคก์รชุมชน 
ตลอดจนสนับสนุนการแกไ้ขปญัหาของสภาองคก์รชมุชนเขต และนําปญัหาของ 
สภาองคก์รชมุชนเขตแต่ละเขตขึ*นสู่การพจิารณาเพื�อร่วมกนัแกไ้ขปญัหาในที�ประชมุ 
ในระดบัจงัหวดั หรอืในการประชมุของสมชัชาสภาองค์กรชมุชนกรงุเทพมหานคร 

� � � � � 
 
 
 
 
 

2. เชื�อมโยงการทาํงาน
ตามประเดน็งาน
พฒันาต่างๆของสภา
องคก์รชมุชนเขต 

เชื�อมโยงประเด็นงานที�อยู่อาศยั ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมองค์กรการเงิน 
สขุภาพ ยาเสพตดิ เศรษฐกจิชุมชน สวสัดกิารชมุชน ฯลฯ 
 
 
 

� � � � � 
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ตารางที� 4.12 (ต่อ) 
 

บทบาทภารกิจอื�นๆ ตวัอย่างผลการดาํเนินงาน 
ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 
3. ประสานการ            
ทาํงานรว่มกบัศนูย์
ประสานงาน/กลไกการ
ทาํงานภาคชุมชนระดบั
จงัหวดัที�มอียูเ่ดมิ 

ประชมุแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้วางแผน ดาํเนินการและตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื�อนงาน
ร่วมกนักบัขบวนองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร ทั *งสภาองคก์รชมุชน องคก์ร
ชมุชนเชงิพื*นที� และองคก์รชมุชนเชงิประเดน็ต่างๆ  

� � � � � 

4. จดัตั *งกลไก             
เพื�อสนบัสนุนการ
ขบัเคลื�อนงานของ 
สภาองคก์รชมุชนเขต 
องคก์รชมุชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร 

ใชม้ตทิี�ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครจดัตั *งสมชัชา 
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร และกลไก/คณะทาํงานเพื�อขบัเคลื�อนงานในระดบั
ต่างๆ และสนบัสนุนการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนเขต และองคก์รชมุชนใน
พื*นที�กรุงเทพมหานคร 

� � � � � 

 

แหล่งที�มา: สงัเคราะหข์อ้มลูจาก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข, เอกสาร และสรุปการประชมุต่างๆ ของสมชัชาสภาองคก์รชมุชน 
               กรงุเทพมหานคร และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัแกนนําสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครหลายๆ ทา่น 
หมายเหตุ:  � มกีารดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ  � ไมม่กีารดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิ 
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 4.2.2  ผลลพัธ์ (Outcomes) 
 การประเมนิผลลพัธ์ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิ
ในพื*นที�กรุงเทพมหานครในครั *งนี*  ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ตัวแบบการบรรลุเป้าประสงค ์              
(Goal-Attainment Model) ของ Vedung (1997 อา้งถงึใน ณัฐฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 358) ในการ
ประเมินผล โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินว่า “หากผลลัพธ์ทุกด้าน หรืออย่างน้อย
ผลลพัธด์า้นผลลพัธต่์อสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร กบัผลลพัธ์ดา้นอื�นๆ อกีดา้น
หนึ� ง  (ผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ ต่อองค์กรชุมชนที� เ ป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร หรือ ผลลพัธ์ด้านผลลัพธ์ต่อประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร) ประสบ
ความสําเร็จ ถือว่าการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื*นที�
กรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จในระดับผลลพัธ์ แต่ถ้าไม่ถือว่าการนําพระราชบญัญตั ิ         
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานคร ยงัไมป่ระสบความสําเร็จใน
ระดบัผลลพัธ์” ซึ�งผลการประเมิน พบว่า การนําพระราชบัญญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551            
ไปปฏิบัติในพื*นที�กรุงเทพมหานครยังไม่ประสบความสําเร็จในระดับผลลัพธ์ เนื� องจากการ
ดําเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ ที�ผ่านมา สามารถบรรลุผลลพัธ์ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
ในดา้นผลลพัธต่์อสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธภ์ายใน หรอืผลลพัธ์
ในเบื*องต้นของนโยบายเพยีงด้านเดยีวเท่านั *น แต่ยงัไม่สามารถบรรลุผลลพัธ์ด้านผลลพัธ์ต่อ
องคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และผลลพัธ์ต่อประชาชนใน
พื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธ์ภายนอก หรอืผลกระทบต่อสงัคม อนัเป็นผลลพัธ์หลกั
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ทั *งนี*  สามารถพิจารณา
รายละเอยีดของผลการประเมนิผลลพัธท์ั *ง 3 ดา้น ได ้ดงันี* 

4.2.2.1  ผลลพัธต่์อสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 
การประเมนิผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 

ซึ�งประกอบไปดว้ยตวัชี*วดั 7 ตวันี* ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “ตวัชี*วดัส่วนใหญ่ 
(4 ตวัขึ*นไป) ของผลลพัธ์ด้านนี*ประสบความสาํเรจ็ หรอืไม่ หากประสบความสาํเรจ็ ถอืว่าผลลพัธ์
ดา้นนี*ประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้ไม ่ถอืว่าผลลพัธ์ดา้นนี*ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็” ซึ�งผลการประเมนิ 
พบว่า ผลลพัธต่์อสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครประสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เพราะตวัชี*วดัของผลลพัธใ์นดา้นนี* ประสบความสาํเรจ็ถงึ 5 ตวั จากตวัชี*วดัที�
มทีั *งหมด 7 ตวั โดยอาจพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิตวัชี*วดัทั *ง 7 ตวั ได ้ดงันี* 

1)  ความรูค้วามสามารถของแกนนําสภาองคก์รชมุชน 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�

กรงุเทพมหานคร ในตวัชี*วดัความรูค้วามสามารถของแกนนําสภาองคก์รชุมชน ผูว้จิยัไดก้าํหนด
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “แกนนําสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ทั *งในระดบั
เขตและระดับจังหวัดมีความรู้ความสามารถที�มากขึ*น หรือไม่ หากมากขึ*นถือว่าประสบ
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ความสําเรจ็ แต่ถ้าคงที� หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสาํเร็จ” ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า 
ตวัชี*วดัความรูค้วามสามารถของแกนนําสภาองคก์รชมุชน ประสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจาก การดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมาได้ทําใหแ้กนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ทั *งในระดบั
เขตและระดบัจงัหวดัมคีวามรูค้วามสามารถที�มากขึ*น ทั *งในเรื�องความรูค้วามเขา้ใจในสถานะ 
บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองค์กรชุมชน และความรู้ความสามารถในการทํางาน
พฒันาต่างๆ ดงัตวัอยา่งความคดิเหน็ของแกนนําสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�
ใหข้อ้มลูว่า  
 

จากการทํางานดว้ยกนัมา ผมว่ามแีนวโน้มดขีึ*นเยอะเลยครบั จากผูนํ้าของเรา 
เมื�อก่อนมอียู่ �-5 คน ที�เป็นตวัหลกัในจงัหวดั แต่ตอนนี*เรามกีนัสกัประมาณ 
70 - 80 คน คอื มนัขยายผล แต่ความเขม้แขง็มนัอาจจะไม่เท่ากนั คนที�เขม้แขง็
มากจะอยู่ส่วนบน แต่ว่าพยายามนําน้องๆ ไปพัฒนาศักยภาพต่อเนื�อง            
แลว้กใ็หบ้ทบาทเขาเป็นพระเอก บางเวท ีผมไม่ไดพ้ดูแมแ้ต่คาํเดยีวนะ คอืให้
พวกน้องๆ ขึ*นเพื�อที�จะได้ฝึกทกัษะของตนเอง เพื�อการเรียนรู้ร่วมกนั อนันี*           
เราสรา้งผูนํ้าใหม่ตลอดเวลาถอืว่าดกีว่าในอนาคตจะมผีูนํ้าอย่างพวกเราเยอะ            
ที�จะมาทาํงานในแต่ละพื*นที� (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

   
สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของแกนนําสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร

อกีทา่นหนึ�งที�ใหข้อ้มลูว่า 
 

มปีระธานสภาฯ กค็อื มแีกนนํา และกค็อืม ีนักยุทธศาสตร์มคีวามเขา้ใจ คอื 
อยา่งน้อยที�เป็นสภา กค็อื อยา่งน้อยเขตละ �-5 คน เขา้ใจในเรื�องของตวับรบิท
สภาฯ มากขึ*น เขา้ใจบทบาทของตวัเองมากขึ*น เขา้ใจตวัเองมากขึ*นความรู้
ความสามารถดขีึ*นอนันี*คอื พฒันาการที�คนเห็นและองคก์รในพื*นที�กเ็ริ�มตื�นตวั
มากขึ*น อนันี*คอืที�เหน็พฒันาการ (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
สอดคล้องกบัความคิดเห็นของเจ้าหน้าที�ของสถาบันพฒันาองค์กร

ชุมชนที�รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�
สะทอ้นว่า 
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ต้องยอมรับว่าสภาฯทําให้เกิดแกนนําใหม่ๆที�มีความเก่งขึ*น เยอะมาก             
มเีห็นแบบพลิกฝ่ามอืเลยนะ จากคนหนึ�งที�ไม่ค่อยสะท้อนความคิดเห็นอะไร 
เมื�อเขามีเวทีของเขาเอง เขาก็จะรู้จ ักสะท้อนมีความคิดเป็นระบบมากขึ*น       
มกีารทํางานที�ชดัเจนขึ*น สภาฯ ไม่เพยีงแต่เป็นเวท ีแต่มนัสามารถสร้างคน
ดว้ยกระบวนการทํางานของตวัมนัเองไดด้้วย (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, 
ภาคผนวก ข) 

 
ทั *งนี* เนื�องจากในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 ปี ที�ผ่านมาได้มกีารจัด

กิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดับเขต กลุ่มเขต และจังหวัดอย่าง
ต่อเนื�อง ทําให้แกนนําสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่มโีอกาสได้แลกเปลี�ยนเรยีนรู้ เกี�ยวกบัเรื�อง
แนวคดิ หลกัการ แนวทางการปฏิบตั ิและประสบการณ์ในเรื�องสภาองคก์รชุมชน การทํางาน
พฒันาชุมชนต่างๆ รวมทั *งการฝึกอบรมทกัษะที�จําเป็นสําหรบัการทํางานพฒันา เช่น การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�จาํเป็น การสรุปการประชมุ การทาํขอ้มลู การใชแ้ละบนัทกึขอ้มลูในเวบ็
ไซด์ ฯลฯ จากแกนนําสภาองค์กรชุมชนด้วยกนัและวทิยากรจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
ภาคประชาสงัคม และสถาบนัการศกึษาต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ จงึส่งผลให้แกนนําสภาองค์กร
ชมุชนกรงุเทพมหานครสว่นใหญ่ มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นต่างๆ ที�มากขึ*น 

2)  ระบบการบรหิารจดัการของสภาองคก์รชมุชน 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�

กรุงเทพมหานคร ในตัวชี*วดัระบบการบริหารจดัการของสภาองค์กรชุมชน ผูว้ิจยัได้กําหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินว่า “สภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ และสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) มรีะบบการบรหิารจดัการที�ดขีึ*น หรอืไม ่หากดขีึ*นถอืว่าประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรอืด้อยลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ” ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า 
ตวัชี*วดัระบบการบรหิารจดัการของสภาองคก์รชมุชน ประสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจากการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมา ได้ทําให้สภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) มรีะบบการบรหิารจดัการที�ดขีึ*น ทั *งในด้านการวางแผนการ
ดาํเนินงาน การจดัโครงสรา้ง/กลไกการทาํงาน การจดัทาํขอ้มลู การตดิต่อประสานงาน และการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดังตัวอย่างความคิดเห็นของแกนนําสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครทา่นหนึ�งที�สะทอ้นว่า  

     
“การบรหิารจดัการนี�ดขีึ*น คอ่ยๆ คบืคลานขึ*นไปเรื�อยๆ ไมถ่ดถอยเลย” 
(รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
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สอดคล้องกบัความคดิเห็นของผู้บริหารของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชนที�รบัผดิชอบ

งานสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครทา่นหนึ�งที�ใหข้อ้มลูว่า 
 

ระบบการบริหารจัดการของสภาฯ กทม. ทั *งระดบัเขตและทั *งระดับจังหวัด           
ถา้เทยีบกบัตอนตน้ๆ กด็ขีึ*นตามลําดบั เพราะเราทาํงานมาหลายปีกด็ขี ึ*นบ้าง 
แต่ถามว่ามนัเป็นระบบชดัเจนมั *ย อาจจะยงั แต่กด็ูดขี ึ*น (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์
เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของนักวชิาการที�ทาํงานร่วมกบัสภาองคก์ร

ชมุชนกรงุเทพมหานครทา่นหนึ�งที�ใหข้อ้มลูว่า 
 
การทํางานในระยะหลงัๆ ของสภาฯ กทม. หลงัที�มกีารเรียนรู้ประสบการณ์             
มกีารสอน วิธีการต่างๆ ขึ*นมาแล้ว มกีารทํางานที�เป็นระบบมากขึ*น ระบบ
ขอ้มลู กด็ีข ึ*น ระบบเอกสารต่างๆก็มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย มแีบบแผน
มากขึ*น นี�คือสิ�งที�กระบวนการทํางานก็จะมกีารพฒันาดีขึ*น (รายชื�อผู้ให้
สมัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูที�ไดจ้ากสรุปการประเมนิความพงึพอใจการทํางาน

ของสภาองคก์รชุมชนเขต (รายละเอยีดดงัตารางที� 4.13) และสรุปการประเมนิความพงึพอใจ        
ในการทํางานของขบวนสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดดังตารางที� 4.14)         
ซึ�งเป็นขอ้มลูที�จดัทาํขึ*นเพื�อประเมนิผลการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร
หลงัจากที�ดําเนินงานครบ 4 ปี  ที�พบว่า มผีูต้อบแบบประเมนิตอบว่า พงึพอใจ (ทําไดด้ ีและ
พอใชไ้ดร้วมกนั) ในงาน/บทบาทดา้นการบรหิารจดัการของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร
ทั *งในระดบัเขต และระดบัจงัหวดั คดิเป็นสดัส่วนสงูถงึประมาณรอ้ยละ 70-80 ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็
ว่าสภาองคก์รชมุชนชมุชนเขตสว่นใหญ่ และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) 
ในปจัจุบนัมรีะบบการบรหิารจดัการที�ดหีลงัจากที�ดาํเนินบทบาทภารกจิต่างๆ มาแลว้ 4 ปี  
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ตารางที� 4.13  ความพงึพอใจในการทาํงานของสภาองคก์รชมุชนเขต “ดา้นการบรหิารจดัการ”            
           ในสรปุการประเมนิความพงึพอใจการทาํงานของสภาองคก์รชุมชนเขต 

 

 

แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สมชัชาสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร, 2556ข. 
 

ตารางที� 4.14  ความพงึพอใจในการทาํงานของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร                                      
                    “ดา้นการบรหิารจดัการ” ในสรปุการประเมนิความพงึพอใจในการทาํงานของ  
                   ขบวนสภาองคก์รชุมชนกรงุเทพมหานคร 
 

งาน/บทบาทของ 
สภาองคก์รชุมชน 

ทาํได้ดี พอใช้ได้ 
ยงัไม่
พอใจ 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มีความ 

เหน็ 
รวม 

1. จดัทาํขอ้มลู พฒันา
ยทุธศาสตร ์แผนงานของ        
ภาคประชาชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร 

12 
(21.05) 

38 
(66.67) 

7 
(12.28) 

0  
(0) 

57 
(100) 

(87.72)    

งาน/บทบาทของ 
สภาองคก์รชุมชน 

ทาํได้ดี พอใช้ได้ 
ยงัไม่
พอใจ 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มีความ 

เหน็ 
รวม 

1. รว่มจดัทาํขอ้มลู วางแผน/
ประสานแผนการพฒันา
ชมุชนในเขต 

202 
(40.48) 

208 
(41.68) 

76 
(15.23) 

13 
(2.61) 

499 
(100) 

(82.16)    
2. ประสานการทาํงานรว่มกนั
ของชุมชน และทอ้งถิ�น  

204 
(40.56) 

220 
(43.74) 

63 
(12.52) 

16 
(3.18) 

503 
(100) 

(84.30)    
3. ประสานหน่วยงาน/ภาคี
มารว่มสนบัสนุนงานพฒันา 
ที�ชมุชนทอ้งถิ�นเป็นหลกั 

191 
(38.43) 

222 
(44.67) 

72 
(14.49) 

12 
(2.41) 

497 
(100) 

(83.10)    
4. สื�อสรา้งความเขา้ใจ และ
รายงานผลการดาํเนินงานของ 
สภาองคก์รชุมชนเขตให ้    
คนในเขตไดร้บัรู ้

191 
(38.43) 

215 
(43.26) 

76 
(15.29) 

15 
(3.02) 

497 
(100) 

(81.69) 
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ตารางที� 4.14  (ตอ่) 
 

งาน/บทบาทของ 
สภาองคก์รชุมชน 

ทาํได้ดี พอใช้ได้ 
ยงัไม่
พอใจ 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มีความ 

เหน็ 
รวม 

2. ประสานเชื�อมโยงขบวน
องคก์รชมุชน เครอืขา่ยงาน
พฒันาดา้นตา่งๆในพื*นที�
กรุงเทพมหานครเพื�อวาง            
แผนขบัเคลื�อนงานร่วมกนั 

19 
(34.55) 

22 
(40.00) 

14 
(25.45) 

0 
(0) 

55 
(100) 

(74.55)    
     

    
3. ประสานเชื�อมโยงการทํางาน
ของหน่วยงาน/ภาคพีฒันาที�
เกี�ยวขอ้งใหร้่วมสนบัสนุนงาน
พฒันาตามแนวทาง/แผนงาน
ของภาคชุมชน 

12 
(21.05) 

34 
(59.65) 

11 
(19.30) 

0 
(0) 

57 
(100) 

(80.70)    
     

    
4. สื�อสาร สรา้งความเขา้ใจ 
รายงานผลการดาํเนินงานของ 
สภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานครใหผู้ท้ี�
เกี�ยวขอ้งและสาธารณะ 

13 
(22.81) 

29 
(50.88) 

15 
(26.32) 

0 
(0) 

57 
(100) 

(73.69)    
     

    
 

 แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สมชัชาสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร, 2556ก. 
 

โดยสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครในระดับจังหวัด หรือก็คือ
สมชัชาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครจะค่อนขา้งมรีะบบการบรหิารจดัการที�ด ีและเป็นระบบ
มากกว่าในระดบัเขต ทั *งนี*เนื�องจากสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครในระดับจังหวดัจะม ี        
แกนนําซึ�งเป็นตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนเขตพื*นที�เข้มข้นที�มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน และมทีี�ปรกึษาที�เป็นผูนํ้าองคก์รพฒันาเอกชนและอดตีผูบ้รหิารและ
เจ้าหน้าที�ในหน่วยงานภาครฐั ที�ทํางานดา้นการพฒันาชุมชนและสงัคมที�มคีวามรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ในการทํางานสูง มาร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานหลายท่าน รวมทั *ง           
มสีถานที�ทํางานหรอืศนูยป์ระสานงานประจําที�มคีวามพรอ้มทางดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกใน
การทํางาน ในขณะที�ในระดบัเขตโดยภาพรวมแลว้จะมแีกนนําและที�ปรกึษาที�มทีกัษะความรู ้
ความสามารถประสบการณ์ในการบรหิาร และพฒันาชมุชนที�น้อยกว่าระดบัจงัหวดัค่อนขา้งมาก 
รวมทั *งขาดแคลนสถานที�ทํางาน ที�ใช้ในการเตรียมการจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ             
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ที�เหมาะสม ทาํใหก้ารบรหิารจดัการของสภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ดูดอ้ยกว่าระดบัจงัหวดั 
โดยเฉพาะสภาองค์กรชุมชนเขตที�มีฐานะเป็นพื*นที�พฒันาต่อจะมรีะบบการบริหารจัดการที�               
ดอ้ยกว่าระดบัจงัหวดัอยา่งคอ่นขา้งชดัเจน  

3)  ผลการขบัเคลื�อนงานพฒันาของสภาองคก์รชุมชน 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�

กรุงเทพมหานคร ในตวัชี*วดัความชดัเจนในการขบัเคลื�อนงานพฒันาของสภาองค์กรชุมชน 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิว่า “สภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ และสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) มผีลการขบัเคลื�อนงานพฒันาที�ดขี ึ*น หรอืไม ่หากดขี ึ*น
ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอืแยล่งถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็” ซึ�งผลการประเมนิ 
พบว่า ตวัชี*วดัผลการขบัเคลื�อนงานพฒันาของสภาองคก์รชมุชนประสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจาก การดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมา ได้ทําให้สภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ และสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) สามารถขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ ไดด้ขีึ*น โดยในระดบัเขตมี
ผลการขบัเคลื�อนงานที�ดขี ึ*นเรื�อยๆ ตามลําดบั ดงัพจิารณาได้จากขอ้มูลสดัส่วนของจํานวนสภา
องคก์รชุมชนที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกจิตามมาตรา 21 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) (มาตรา 21 
[1] – [6] เป็นบทบาทภารกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ) ต่อจํานวนสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�จดัส่งรายงานผลการดําเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555  ที�มแีนวโน้มของสดัส่วน
สงูขึ*นทั *ง 6 ภารกจิ  (รายละเอยีดดงัตารางที� 4.15)  

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูสดัสว่นของจาํนวนสภาองคก์รชุมชนที�สามารถดําเนิน
บทบาทภารกจิอื�นๆ เรื�อง “การเชื�อมโยงงานพฒันาที�ดําเนินการอยู่แล้วในเขตมาดําเนินการต่อ         
โดยผ่านเวทีสภาองค์กรชุมชนเขต” ต่อจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�จ ัดส่งรายงานผลการ
ดําเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555 ที�มีแนวโน้มของสัดส่วนสูงขึ*นเช่นกัน (รายละเอียด           
ดงัตารางที� 4.16) 
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ตารางที� 4.15  ผลการดาํเนนิงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 (1) (2) (3) (4) (5) และ(6) 
          ของสภาองคก์รชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 

 

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆตามมาตรา $& ในแต่ละปี 
2551 2552 2553 2554 2555 

1. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้มาชกิ
องคก์รชมุชนอนุรกัษ์หรอืฟื*นฟูจารตี
ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น ศลิปะ หรอื
วฒันธรรมอนัดขีองชุมชน และของชาต ิ

8 
(53.33) 

14 
(73.68) 

14 
(70.00) 

15 
(93.75) 

17 
(80.95) 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้มาชกิ
องคก์รชมุชนเขตร่วมมอืกบั
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานของรฐั
ในการจดัการการบาํรงุรกัษา และการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิี�จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน และ
ประเทศชาตอิยา่งยั �งยนื 

7 
(46.67) 

8 
(42.11) 

10 
(50.00) 

9 
(56.25) 

15 
(71.43) 

3. เผยแพรแ่ละใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่
สมาชกิองคก์รชุมชนรวมตลอดทั *งการ
รว่มมอืกนัในการคุม้ครองคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุล และยั �งยนื 

10 
(66.67) 

14 
(73.68) 

13 
(65.00) 

12 
(75.00) 

14 
(66.67) 

4. เสนอแนะปญัหาและแนวทางแกไ้ข
และการพฒันาต่อกรงุเทพมหานครเพื�อ
นําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทาํ
แผนพฒันาของกรงุเทพมหานคร 

4 
(26.67) 

6 
(31.58) 

10 
(50.00) 

9 
(56.25) 

12 
(57.14) 

5. เสนอแนะปญัหาและแนวทางแกไ้ข 
หรอืความตอ้งการของประชาชนอนั
เกี�ยวกบัการจดัทาํบรกิารสาธารณะของ
หน่วยงานของรฐัหรอืของ
กรุงเทพมหานคร 

7 
(46.67) 

8 
(42.11) 

9 
(45.00) 

12 
(75.00) 

15 
(71.43) 
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ตารางที� 4.15  (ต่อ) 
 

     

 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 

 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินบทบาทภารกิจ

ต่างๆตามมาตรา $& ในแต่ละปี 
2551 2552 2553 2554 2555 

6. จดัใหม้เีวทกีารปรกึษาหารอืกนัของ
ประชาชนเพื�อสง่เสรมิการมสี่วนรว่มของ
ประชาชนในการใหค้วามคดิเหน็ต่อ              
การดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมของ
กรุงเทพมหานครหรอืหน่วยงานของรฐั
หรอืเอกชนที�มผีลหรอือาจกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้มหรอื
ทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพอนามยั 
คณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชน  

6 
(40.00) 

6 
(31.58) 

7 
(35.00) 

7 
(43.75) 

14 
(66.67) 

 

 

แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข. 
 

ตารางที� 4.16  ผลการดาํเนนิงานตามบทบาทภารกจิอื�นๆ เรื�อง “การเชื�อมโยงงานพฒันาที�    
           ดาํเนินการอยู่แลว้ในเขตมาดาํเนินการต่อโดยผา่นเวทสีภาองคก์รชุมชนเขต”                 
          ของสภาองคก์รชุมชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 
 

 

บทบาทภารกิจอื�นๆ 

จาํนวน และสดัส่วน (ร้อยละ) ของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินงานตามบทบาท

ภารกิจอื�นๆในแต่ละปี 
2551 2552 2553 2554 2555 

เชื�อมโยงงานพฒันาที�
ดาํเนินการอยูแ่ลว้ในเขตมา
ดาํเนินการต่อโดยผา่นเวที
สภาองคก์รชุมชนเขต 

8 
(53.33) 

10 
(52.63) 

16 
(80.00) 

13 
(81.25) 

14 
(66.67) 

 
 

แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข. 
 

สอดคล้องกับข้อมูลสรุปการประเมินความพึงพอใจการทํางานของ          
สภาองคก์รชุมชนเขตที�พบว่า มผีูต้อบแบบประเมนิตอบว่า พงึพอใจ (ทําไดด้ ีและพอใชไ้ดร้วมกนั) 
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ในงาน/บทบาทด้านการขบัเคลื�อนงานพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนเขต คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง
ประมาณร้อยละ 70–90 ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่าสภาองค์กรชุมชนชุมชนเขตส่วนใหญ่ในปจัจุบัน
สามารถขบัเคลื�อนงานพัฒนาต่างๆ ได้ดี หลังจากที�ดําเนินบทบาทภารกิจต่างๆ มาแล้ว 4 ปี 
(รายละเอยีดดงัตารางที� 4.17) 
 

ตารางที� 4.17  ความพงึพอใจในการทาํงานของสภาองคก์รชมุชนเขต “ดา้นการขบัเคลื�อนงาน
           พฒันา” ในสรุปการประเมนิความพงึพอใจการทาํงานของสภาองคก์รชุมชนเขต 

 

 

แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สมชัชาสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร, 2556ข. 

งาน/บทบาทของ 
สภาองคก์รชุมชน 

ทาํได้ดี พอใช้ได้ 
ยงัไม่
พอใจ 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี

ความ 
เหน็ 

รวม 

1. เป็นเวทกีลางในการ
ปรกึษาหารอืเพื�อแกไ้ขปญัหา/  
การพฒันาชมุชนทอ้งถิ�น       
อยา่งต่อเนื�อง 

247 
(49.01) 

213 
(42.26) 

35 
(6.94) 

9 
(1.79) 

504 
(100) 

(91.27)    
    

2. สง่เสรมิใหก้ลุ่มจดัการ 
ดแูลรกัษา ฟื*นฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิดนิ นํ*า 
ปา่ สิ�งแวดลอ้ม 

155 
(31.00) 

232 
(46.40) 

87 
(17.40) 

26 
(5.20) 

500 
(100) 

(77.40)    
    

3. สง่เสรมิใหก้ลุ่มดแูล ฟื*นฟู        
ภมูปิญัญาวฒันธรรม  

159 
(32.19) 

233 
(47.17) 

74 
(14.98) 

28 
(5.67) 

494 
(100) 

(79.36)    
4. เสนอแนะปญัหาและ 
แนวทางแกไ้ขของชุมชน
เพื�อใหส้าํนักงานเขตนําไป 
ทาํแผนพฒันาเขต 

159 
(31.93) 

243 
(48.80) 

74 
(14.86) 

22 
(4.42) 

498 
(100) 

(80.73)    
    

5. จดัเวทใีหค้นในเขตม ี       
สว่นร่วมในการใหค้วามเหน็ 
ต่อโครงการที�จะสง่ผลกระทบ       
ต่อชมุชน 

183 
(37.81) 

226 
(46.69) 

63 
(13.02) 

12 
(2.48) 

484 
(100) 

(84.50)    
    



243 
 

 
โดยปจัจุบันสภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่จะขับเคลื�อนงานพัฒนา         

ในประเดน็งานพื*นฐานที�เป็นปญัหาร่วมขององคก์รชุมชนในเขตเฉลี�ยประมาณ 3-4 เรื�อง ซึ�งแต่ละ
เขตกจ็ะใหค้วามสําคญักบัประเด็นงานต่างๆแตกต่างกนัไปตามปญัหาและความสนใจขององค์กร
สมาชกิในเขตนั *น โดยประเดน็งานพฒันาที�สาํคญัที�สภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ดําเนินการ ไดแ้ก่ 
ประเดน็งานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม (รวมถงึภยัพบิตั)ิ สวสัดกิารชุมชน องคก์ารการเงนิ
ที�อยู่อาศยั เศรษฐกิจชุมชน ยาเสพติด โดยเฉพาะประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  
สวัสดิการชุมชน และองค์กรการเงนิ มักจะเป็นประเด็นงานหลักที�สภาองค์กรชุมชนเขตต่างๆ 
ดาํเนินการขบัเคลื�อน ซึ�งตวัอย่างของสภาองคก์รชมุชนเขตที�มผีลการขบัเคลื�อนงานที�โดดเด่น ไดแ้ก่ 
สภาองค์กรชุมชนเขตสายไหม ที�ได้จดัเวทเีสวนาเรื�อง  “ชวีติชาวสายไหมจะเป็นอย่างไร เมื�อเงนิ
บาทไทยไหลออกนอก” เมื�อวนัที� 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ที�โรงเรยีนฤทธิ <ยะวรรณาลยั 2 โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมในเวทถีงึ  870 คน เพื�อสร้างความเขา้ใจใหก้บัประชาชนใหท้ราบถงึผลกระทบ
เกี�ยวกบัการสรา้งหา้งคา้ปลกีต่างชาตใินพื*นที�เขตสายไหม ซึ�งการจดัเวทเีสวนาสาธารณะของสภา
องคก์รชุมชนเขตสายไหมในครั *งนี*ไดนํ้าไปสูก่ารระงบัการสรา้งหา้งคาร์ฟูรแ์ละหา้งโลตสัในพื*นที�เขต
สายไหมได้ และสภาองคก์รชุมชนเขตลาดกระบงั ที�ได้มบีทบาทสําคญัร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการจัดการกบัปญัหาอุทกภัยครั *งใหญ่ในพื*นที�เขตช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2544 โดยการขบัเคลื�อนแผน “ลาดกระบงัโมเดล” ซึ�งประกอบดว้ย (1) การสาํรวจพื*นที�
เสี�ยงโดยรอบ (2) การตั *งรบัโดยการจดัประชุมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการเคลื�อนตวัของนํ*า เพื�อให้ผูนํ้า
ชุมชนหรือตัวแทนถ่ายทอดข่าวสารสู่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและร่วมกบัชุมชนขุดลอกคูคลองให ้        
นํ*าไหลสะดวก รวมทั *งในความรูแ้ก่ประชาชนถงึการป้องกนัความปลอดภยัจากไฟฟ้าทั *งก่อนนํ*าท่วม
และหลงันํ*าท่วม (3) การเฝ้าระวงัโดยร่วมกนัติดตามสถานการณ์นํ*านําเอาขอ้มูลมาวเิคราะห์และ 
แจ้งขอ้มูลใหก้บัทางชมุชน ซึ�งส่งผลทําใหชุ้มชนต่างๆในเขตลาดกระบงัสามารถเตรยีมตวัตั *งรบันํ*า
ไดอ้ยา่งทนัท่วงทเีมื�อนํ*ามา (4)การดแูลโดยเขา้ชว่ยเหลอืชุมชนที�ประสบภยันํ*าท่วม โดยนําเอาถุงยงั
ชพี นํ*าดื�ม และอาหารสดเขา้ไปแจกจ่ายใหป้ระชาชนในชุมชน และเปิดศูนย์พกัพงิผูป้ระสบภยันํ*า
ท่วม จดัทาํโรงครวั รวมทั *งเปิดศูนยพ์กัพงิตอ้นรบัคนกลบัเขา้บ้านไมไ่ด้ และ (5) การฟื*นฟู โดยเขา้
ไปดูแลเรื�องไฟฟ้าและการซ่อมแซมที�อยู่อาศยัในเบื*องตน้ ร่วมกนัสรา้งเครื�องผลกัดนันํ*าที�พฒันามา
จากประชาชนในชุมชนที�มาเขา้ร่วมประชุม และเสนอแผนกจิกรรมฟื*นฟูใน 5 ประเดน็ คอื 1) การ
บําบดันํ*าเสยี 2) การผนันํ*าออกจากชมุชน 3) การจดัการสิ�งแวดลอ้ม ขยะโคลน และการทําความ
สะอาดชุมชนหลงันํ*าลด 4) การซ่อมสร้างชุมชน และ5) ด้านเศรษฐกจิ การประกอบอาชพี ซึ�ง             
การดําเนินการตามแผน “ลาดกระบังโมเดล” นี* มสี่วนช่วยทําใหป้ระชาชนในพื*นที�เขตลาดกระบงั
ไดร้บัความเสยีหายทางดา้นชวีติและทรพัย์สนิจากวกิฤตอุิทกภยัน้อยลงและประเดน็ด้านอุทกภยันี* 
กเ็ป็นประเด็นงานที�สําคญัที�ทางสภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบงัพยายามขบัเคลื�อนอย่างต่อเนื�อง
มาจนถงึปจัจุบนั 
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ส่วนในระดบัจงัหวดั กม็ผีลการขบัเคลื�อนงานที�ดขีึ*นเรื�อยๆ เช่นเดยีวกบั
ในระดบัเขต โดยเฉพาะตั *งแต่ชว่งปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา ที�ทางสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 
ไดร้่วมกบั สาํนกังานปฏริปูจดัเวทรีวมรวมความคดิเหน็ของประชาชนผา่นการจดัเวทสีาธารณะ 
6 กลุ่มเขตในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 1) กลุ่มเขตศรนีครนิทร์ 2) กลุ่มเขตเจา้พระยา 3) กลุ่มเขต
บูรพา 4) กลุ่มเขตรตันโกสินทร์ 5) กลุ่มเขตธนบุรีเหนือ 6) กลุ่มเขตธนบุรีใต้ เพื�อนําเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ระหว่างวนัที� 17-23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� ซึ�งทําให้ทาง          
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถประมวลประเดน็ปญัหาขอ้ขดัขอ้ง และขอ้เสนอการ
แกไ้ขปญัหาพื*นฐาน 9 ดา้น 1) ยาเสพตดิ 2) สงัคมและวฒันธรรม 3) สิ�งแวดลอ้มและภยัพบิตั ิ
4) เศรษฐกจิ/อาชพี 5) โครงสรา้งกรุงเทพมหานคร และระบบกรรมการชุมชน 6) ที�อยู่อาศยั           
7) สุขภาพ 8) การศกึษา และ 9) การทุจริตและประสทิธกิารทาํงานของภาครฐั ซึ�งปญัหาและ
ขอ้เสนอดงักล่าว ต่อมาได้พฒันามาเป็นขอ้เสนอ “การปฏิรูปกรุงเทพมหานคร สู่การปฏิรูป
ประเทศไทย แกไ้ขประเดน็นโยบาย 9 เรื�อง” โดยประเด็นที�ทางสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร
มุง่เน้นใหค้วามสาํคญัในการขบัเคลื�อนในเบื*องตน้เพื�อใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาและพฒันาในระดบั
โครงสร้างมี 5 เรื�อง ได้แก่ 1) เรื�องที�อยู่อาศัย 2) ยาเสพติด 3) ทุจริตและประสิทธิภาพ         
การทํางานภาครัฐ 4) สิ�งแวดล้อมและภัยพิบัติ 5) โครงสร้างกรุงเทพมหานคร และระบบ
กรรมการชมุชน ต่อมาในชว่งกลางปี พ.ศ. 2555 ประเดน็ในการขบัเคลื�อนของสภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานครก็ได้มุ่งเน้นเจาะจงไปที�ประเด็นสิ�งแวดล้อม และภัยพิบัติ และโครงสร้าง
กรงุเทพมหานครเป็นสาํคญั  

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 ถงึตน้ปี พ.ศ. 2556 อนัเป็นช่วงเวลาของ
รณรงคห์าเสยีงเลอืกตั *งผูว้่าราชการจงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเดน็ในการขบัเคลื�อนกม็ุง่เน้น
ไปที�เร ื�องของโครงสร้างกรุงเทพมหานครมากขึ*น โดยสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และองคก์รภาคทีั *งภาคเอกชนและประชาสงัคม ได้ร่วมกนั
จดัตั *งเครอืข่าย “เปลี�ยนกรุงเทพดว้ยมอืเรา” เป็นองคก์รประสานงานในการผลกัดนัการปฏิรูป
โครงสรา้งกรุงเทพมหานคร เพื�อใหม้กีารเลอืกตั *งผูบ้รหิารเขตทั *ง 50 เขต และเกดิสภาพลเมอืง
ทั *งระดับเขตและระดับจังหวัด โดยเชื�อว่าการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยทําให้ประชาชน           
ชาวกรุงเทพมหานครสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิาร และการพฒันาท้องถิ�นได้อย่าง        
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึ*น โดยสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครไดจ้ดัให้มเีวที
สาธารณะใน 6 กลุ่มเขตเพื�อรบัฟงัความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ... ฉบบัประชาชน รวบรวมความคดิเหน็ และขอ้เสนอของประชาชนต่อ
ผูส้มคัรผูว้่าราชการจงัหวดักรุงเทพมหานคร และนําร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเสนอต่อผู้สมัคร              
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในเวทแีสดงวสิยัทศัน์ผู้สมคัรผูว้่ากรุงเทพมหานคร วนัที� 19 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2556 ณ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
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หลังจากนั *นทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครก็ได้ดําเนินการ
เชื�อมโยงกบัเครอืขา่ยภาคประชาชนอื�นๆในพื*นที�กรุงเทพมหานครเพื�อยกระดบัการขบัเคลื�อน
โดยการจัดตั *ง “สภาพลเมืองกรุงเทพฯ” ซึ�งได้เริ�มมีการเปิดประชุมสภาพลเมืองกรุงเทพฯ           
ครั *งแรกในวันที� 3 มีนาคม พ.ศ. 2556  ระหว่างช่วงเวลานับคะแนนเลือกตั *งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีการถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์ และ             
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน จาก 14 เครือข่าย ซึ�งการประชุมในวันนี*ที�ประชุม             
สภาพลเมอืงกรุงเทพฯมมีติให้  (1) ให้มทีมีประสานงานสภาพลเมอืงกรุงเทพฯ (2) ให้ผูแ้ทน
เครือข่ายละ 1 คน มารวมเป็นคณะติดตามงานประเด็นทําแผนการดําเนินงานเสนอ
กรุงเทพมหานคร โดยใหท้ี�ประชมุใหญ่สภาพลเมอืงกรุงเทพฯกําหนดมตใินการขบัเคลื�อน และ 
(3) ให้มกีารกําหนดตัวชี*วัดและแผนติดตามการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครและมีการ
ประเมินผลทุกสิ*นเดือน ทั *งนี* เพื�อให้การเสนอแนะและการติดตามการดําเนินงานของ
กรงุเทพมหานครเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และในปจัจุบนั สภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานครกําลังดําเนินการรวบรวมรายชื�อประชาชน 20,000 คน เพื�อเสนอร่าง
พระราชบญัญตับิรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ฉบบัประชาชนสู่การพจิารณาของ
รฐัสภาต่อไป ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่าการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร               
มแีนวโน้มที�ดขี ึ*น  

สอดคล้องกับข้อมูลที�ได้จากสรุปการประเมินความพึงพอใจในการ
ทํางานของขบวน  สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ที�พบว่า มผีูต้อบแบบประเมนิตอบว่า  
พงึพอใจ (ทาํได้ด ีและพอใชไ้ดร้วมกนั) ในงาน/บทบาทดา้นการขบัเคลื�อนงานพฒันาของสภา
องคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร คดิเป็นสดัสว่นสงูถงึประมาณรอ้ยละ 70–80 ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่า
สภาองค์กรชุมชนชุมชนกรุงเทพมหานครในปจัจุบนัสามารถขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ ได้ด ี
หลงัจากที�ดาํเนินบทบาทภารกจิต่างๆ มาแลว้ 4 ปี (รายละเอยีดดงัตารางที� 4.18) 
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ตารางที� 4.18  ความพงึพอใจในการทาํงานของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร “ดา้นการ  
                    ขบัเคลื�อนงานพฒันา” ในสรปุการประเมนิความพงึพอใจในการทาํงานของ 
                    ขบวนสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร 
 

 

แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร, 2556ก. 
 

4)  ความสามารถในการเป็นพื*นที�กลางขององคก์รชมุชนในพื*นที� 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�

กรงุเทพมหานคร ในตวัชี*วดัความสามารถในการเป็นพื*นที�กลางขององคก์รชุมชนในพื*นที� ผูว้จิยั
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินว่า “สัดส่วนของจํานวนองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิก          
สภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุง เทพมหานคร ต่อจํานวนองค์กรชุมชนทั *งหมดในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร ที�ไดร้บัการรบัรองสถานภาพจากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน ระหว่างปี พ.ศ. 
2551-2555 มแีนวโน้มเป็นอยา่งไร หากมแีนวโน้มของสดัส่วนที�สงูข ึ*นถอืว่าประสบความสาํเรจ็ 
แต่ถา้มแีนวโน้มของสดัสว่นที�คงที� หรือตํ�าลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ” ซึ�งผลการประเมนิ 
พบว่า ตวัชี*วดัความสามารถในการเป็นพื*นที�กลางขององคก์รชมุชนในพื*นที� ประสบความสาํเรจ็ 

งาน/บทบาทของ 
สภาองคก์รชุมชน 

ทาํได้ดี พอใช้ได้ 
ยงัไม่
พอใจ 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี

ความ 
เหน็ 

รวม 

1. นําปญัหาของชุมชนจาก      
สภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆ  
มาปรกึษาหารอืแนวทางแกไ้ข
ปญัหาและเสนอต่อหน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง 

19 
(33.93) 

26 
(46.43) 

10 
(17.86) 

1 
(1.79) 

56 
(100) 

(80.36)    
     

    
2. นําขอ้มลูปญัหา 
แผนพฒันาภาคประชาชน
เสนอต่อผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

15 
(26.79) 

28 
(50.00) 

12 
(21.43) 

1 
(1.79) 

56 
(100) 

(76.79)    
    

3. รวบรวมปญัหาของชุมชน
ในกรงุเทพมหานคร และ
แนวทางการแกไ้ขเสนอต่อ       
ที�ประชมุระดบัชาตขิอง       
สภาองคก์รชมุชนตาํบล 

14 
(25.45) 

27 
(49.09) 

14 
(25.45) 

0 
(0) 

55 
(100) 

(74.54)    
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ทั *งนี* เนื�องจากการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผา่นมาได้ทาํใหส้ภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินบทบาทในการ
เป็นพื*นที�กลางขององค์กรชุมชนในพื*นที� หรือกค็อื สามารถทาํการรวบรวมองค์กรชุมชนต่างๆ 
ในพื*นที�ให้มาเป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนได้มากขึ*นอย่างต่อเนื�อง ดงัพจิารณาได้จากขอ้มูล
แสดงสดัส่วนของจํานวนองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
ต่อจํานวนองค์กรชุมชนทั *งหมดในพื*นที�กรุงเทพมหานครที�ได้รบัการรบัรองสถานภาพจาก
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนในตารางที� 4.19 ซึ�งเป็นขอ้มลูเชงิประจกัษ์ที�สามารถสะทอ้นใหเ้หน็
ถึงความสามารถในการเป็นพื*นที�กลางขององค์กรชุมชนในพื*นที�ของสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครไดใ้นเบื*องตน้  
 

ตารางที� 4.19  สดัสว่นของจาํนวนองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�  
           กรุงเทพมหานครต่อจํานวนองคก์รชุมชนทั *งหมดในพื*นที�กรุงเทพมหานครที�ไดร้บั
          การรบัรองสถานภาพจากสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 
    

ปี พ.ศ. 

จาํนวนองคก์ร
ชุมชนทั ,งหมดที�
ได้รบัการรบัรอง 

สถานภาพฯ  
(องคก์ร) 

จาํนวนองคก์ร
ชุมชนที�เป็นสมาชิก
สภาองคก์รชุมชนฯ

(องคก์ร) 

สดัส่วนของจาํนวน
สภาองคก์รชุมชนฯ
ต่อจาํนวนองคก์ร
ชุมชนทั ,งหมดฯ  

(ร้อยละ) 
2551 2,567 892 34.63 
2552 2,753 960 34.87 
2553 2,901 1,103 38.02 
2554 2,943 1,746 59.33 
2555 3,260 1,934 59.33 

 

แหล่งที�มา: สงัเคราะหจ์าก สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน), 2555ข, 2555ค.   
 

จากตารางที�  4.19 จะเหน็ไดว้่าสดัส่วนของจํานวนขององคก์รชุมชนที�
เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครต่อจํานวนองคก์รชุมชนทั *งหมดในพื*นที�
กรุงเทพมหานครได้รบัการรบัรองสถานภาพจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนระหว่างปี พ.ศ. 
2551-2555 มแีนวโน้มที�เพิ�มสงูขึ*นอย่างต่อเนื�องจากรอ้ยละ 34.63 ในปี พ.ศ. 2551 เพิ�มขึ*นเป็น
รอ้ยละ 59.33 ในปี พ.ศ.2554 ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่าสภาองค์กรชมุชนกรุงเทพมหานครสามารถ
ดําเนินบทบาทในการเป็นพื*นที�กลางให้กบักลุ่มองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครที�ทํางาน
รว่มกบัสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนไดม้ากขึ*นอยา่งชดัเจน 
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อย่างไรก็ตามถา้พจิารณาไปที�สดัส่วนของจํานวนองค์กรชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครต่อจาํนวนองคก์รชุมชนทั *งหมดที�มอียู่ในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร (ทั *งที�ได้และไม่ได้รบัการรบัรองสถานภาพจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน)         
กจ็ะพบว่า สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครยงัสามารถทําหน้าที�ในการเป็นพื*นที�กลางใหก้บั
องคก์รชุมชนทั *งหมดที�มอียูใ่นพื*นที�กรุงเทพมหานครไดน้้อยมาก โดยแกนนําสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานครหลายๆ ท่าน ไดป้ระมาณการว่าสดัส่วนของจํานวนองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิ
สภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครต่อจํานวนองค์กรชุมชนทั *งหมดที�มีอยู่ในพื*นที�
กรุงเทพมหานครน่าจะอยู่ที�ประมาณรอ้ยละ 10-20 เท่านั *น ดงัอาจพจิารณาตวัอย่างคาํอธบิาย 
ในเรื�องนี*จากแกนนําสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครทา่นหนึ�งที�แสดงความเหน็ว่า   
 

สภาฯ กทม รวบรวมกลุ่มไดป้ระมาณ 20% ของกลุ่มพี�น้องทั *งหมด เพราะว่า
จรงิๆ แลว้ กทม. มโีครงสรา้งสงัคมที�ซบัซอ้น แต่ถา้เป็นเรื�องของชมุชนที� กทม. 
เขารบัรอง เรื�องของกลุ่มชมุชนที�หน่วยงานต่างๆ เขาตั *งใหอ้นันี*เรยีกว่าเกนิครึ�ง
ที�เขา้มา แต่มนัมกีลุ่มที�เป็นภาคเอกชน กลุ่มชมรม สมาคมต่างๆ ที�เขามยี่านต่างๆ 
ที�เขา้มาร่วมกบัเราอยูย่งัน้อย (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 

สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของแกนนําสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร
อกีทา่นหนึ�งที�สะทอ้นว่า   
 

เนื�องจากเขตพื*นที�ใน กทม. มันกว้างใหญ่ไพศาลไม่เหมือนในต่างจังหวัด         
คอื มคีนมาก องคก์รมาก ดงันั *น ผมว่าสภาฯ กทม. รวบรวมกลุ่มองคก์รได้แค ่           
10-15% ซึ�งยงัไม่ถงึครึ�งดว้ยซํ*าไป ต้องใชเ้วลาพอสมควร เพราะคนมนัมาก
จรงิๆ ใน กทม. (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 

ดว้ยการที�สภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครยงัสามารถดาํเนินบทบาท
ในการเป็นพื*นที�กลางขององค์กรชุมชนที�มอียู่ทั *งหมดในพื*นที�ได้อย่างจํากดันี�เอง ที�ส่งผลให ้       
การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครยังขาดพลังและไม่ได้ร ับ         
การยอมรบัจากทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครฐัอื�นๆมากเท่าที�ควร ทั *งนี*  เพราะ            
การขาดความสามารถในการเป็นตวัแทนของกลุ่มองคก์รชุมชนที�หลากหลายอย่างเพยีงพอย่อม
ส่งผลในทางลบต่อความชอบธรรม ซึ�งเป็นปจัจยัที�มผีลต่อความสาํเรจ็และความลม้เหลวในการ
ขบัเคลื�อนของสภาองคก์รชมุชนอยา่งสาํคญั 
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5)  ความสามารถของสภาองคก์รชมุชนในการพึ�งพาตนเองทาง 
     งบประมาณ 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�

กรุงเทพมหานคร ในตัวชี*ว ัดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนในการพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณ ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “สภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ และ
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวัด) สามารถพึ�งพาตนเองทางงบประมาณได ้
หรือไม่ หากได้ถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ได้ถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ” ซึ�งผล          
การประเมิน พบว่า ตัวชี*ว ัดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนในการพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณ ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจาก การดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมาได้ทําให้สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณไดเ้ฉพาะในระดบัจงัหวดั แต่ยงัไม่สามารถทําให้สภาองค์กรชุมชนระดบัเขตส่วน
ใหญ่สามารถพึ�งพาตนเองทางงบประมาณได ้กล่าวคอื สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครระดบั
จงัหวดัสามารถที�จะขบัเคลื�อนกจิกรรมต่างๆตามภารกจิได ้โดยไม่จําเป็นตอ้งอาศยังบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันพฒันาองค์กรชุมชนเป็นหลกั แต่สามารถไปเชื�อมโยงความร่วมมอืกบั
หน่วยงานอื�นๆ เชน่ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์สํานักงานปฏริูป สภาพฒันาการเมอืง 
ฯลฯ เพื�อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณได้ ทําใหส้ภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถ
ขบัเคลื�อนงานไปไดโ้ดยไมม่ปีญัหาการขาดแคลนงบประมาณ 

ตรงกันข้ามกับสภาองค์กรชุมชนระดับเขต ที�ส่วนใหญ่ (ได้แก ่        
สภาองคก์รชมุชนเขตพื*นที�ขยายผลทั *งหมด สภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�พฒันาต่อส่วนใหญ่ และ
สภาองคก์รชุมชนเขตพื*นที�เขม้ขน้บางส่วน) ยงัจําเป็นตอ้งอาศยังบประมาณสนับสนุนจากทาง
สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนเป็นหลกั เพราะยงัสามารถเชื�อมโยงความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื�นๆ 
และระดมการสนับสนุนจากสมาชกิไดน้้อย ทําใหง้บประมาณที�นํามาใชใ้นการขบัเคลื�อนภารกจิ
ต่างๆ ค่อนขา้งมจีํานวนจํากดัมาก  ทั *งนี* เพราะงบประมาณที�ทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน
สนบัสนุนใหก้บัสภาองคก์รชมุชนมจีาํนวนไมม่าก เนื�องจากเป็นการจดัสรรงบประมาณสนับสนุน
เพยีงเพื�อให้พอเพยีงต่อการดําเนินภารกจิพื*นฐานของสภาองคก์รชุมชน เช่น การประชุมตาม
มาตรา 19 ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�กําหนดใหม้กีารจดัประชุม         
อย่างน้อยปีละ 4 ครั *ง เป็นตน้ โดยมคีวามมุ่งหวงัใหท้างสภาองคก์รชมุชนใชง้บประมาณส่วนนี*
ไปขบัเคลื�อนภารกิจต่างๆ ร่วมกบัขบวนองค์กรชุมชน และหน่วยงานภาคตี่างๆ ดงันั *น หาก 
สภาองค์กรชุมชนเขต สภาใดสามารถเชื�อมโยงความร่วมมือกบัภาคส่วนอื�นๆ ได้น้อยก็จะ
ประสบปญัหาการขาดแคลนงบประมาณในการดาํเนินงานคอ่นขา้งมาก ดงัตวัอยา่งความคดิเหน็
ของแกนนําสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�ใหข้อ้มลูว่า 
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โดยภาพรวม ผมคดิว่ายงัจะมสีภาฯ ที�พึ�งพาตนเองได ้แต่จงัหวดัพึ�งพาตวัเอง 
ไดแ้ลว้ แต่ถา้เป็นระดบัเขตผมเขา้ใจว่า ประมาณ 40% ที�พึ�งพาตวัเอง แสวงหา
ความร่วมมอืจากภายนอกได้แล้ว กม็รีะบบทุนภายในของตวัเองได้ แต่ก็ยงัมี
อีกเยอะที�ต้องอาศยังบฯ ในการหล่อลื�นจาก พอช. โดยตรง ก็ยงัมีอยู่เยอะ
พอสมควร (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
 

สอดคล้องกบัความคดิเห็น ของผู้บรหิารของสถาบันพฒันาองค์กร
ชุมชนที�รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�ให้
ขอ้มลูว่า  
    

เขา (สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร–ผูว้จิยั) กข็บัเคลื�อนไดเ้องเยอะนะ เขา
ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ยอะเลย โดยเฉพาะระดบัจงัหวดัที�จะลงไป
หนุนเสรมิพื*นที� เขากม็ชี่องทางที�จะใช้งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เยอะ 
ไมต่อ้งรอ พอช. อยา่งเดยีว 

 
ส่วนระดบัเขตเป็นบางพื*นที� อย่างเขตดุสติแบบนี*ผู้นําเขาเก่ง เขาประสาน           
เขาพึ�งตนเองได้ เขาก็จัดแจง เขาก็ประสานหน่วยงานต่างๆ เยอะหน่อย          
อย่างเขตสายไหม เขากจ็ดัแจงทําไปของเขา พอได้บ้างแต่ไม่ทุกเขต มนัก็มี
หลายเขตที�จดัแจงตวัเองได ้(รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

     
6)  ความรว่มมอืและการสนับสนุนของกรงุเทพมหานครตอ่สภาองคก์ร 
     ชมุชน 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�

กรงุเทพมหานคร ในตวัชี*วดัความร่วมมอืและการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อสภาองคก์ร
ชุมชนผู้วิจยัได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินว่า “กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมอื และ         
การสนับสนุนแกส่ภาองคก์รชมุชนเขตสว่นใหญ่ และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบั
จงัหวดั) มากขึ*น หรือไม่ หากมากขึ*นถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรอืน้อยลงถอืว่า        
ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็”  ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ตวัชี*วดัความร่วมมอืและการสนับสนุนของ
กรงุเทพมหานครต่อสภาองคก์รชมุชนยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจากการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผา่นมา ยงัไมส่ามารถทาํใหก้รงุเทพมหานครใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนแก่
สภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) ได้มากขึ*น 
กล่าวคือ ตลอดระยะที�ผ่านมาของการบังคบัใช้พระราชบัญญัติฯ ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร           
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การให้ความร่วมมอื และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครที�มต่ีอสภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ 
และสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร ยงัไมม่กีารเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดขี ึ*นอยา่งชดัเจน 

โดยในส่วนของการใหค้วามรว่มมอื และการสนบัสนุนของกรงุเทพมหานคร
ต่อสภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ ก็ยงัคงจํากดัอยู่เฉพาะในรูปแบบของการดําเนินการรับ     
จดแจ้งการจดัตั *งชุมชน และจดแจ้งการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน การสนับสนุนสถานที�ในการ
ประชมุ การเขา้รว่มการประชมุ และการมารบัขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอของสภาองคก์รชุมชนเขต 
สําหรบัในส่วนของการใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อสภาองค์กร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) กม็ลีกัษณะเช่นเดียวกนักบัระดบัเขต คอื ยงัคงจํากดั       
อยูเ่ฉพาะในรปูแบบของการดาํเนินการจดัใหม้กีารประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานคร (เมื�อมกีารร้องขอจากสภาองค์กรชุมชนตามบทบญัญัตใินมาตรา 24 ของ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551) การเข้าร่วมการประชุม และการมารับข้อ
เรียกรอ้งและขอ้เสนอของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ซึ�งรูปแบบการให้ความร่วมมอื 
และการสนับสนุนที�กล่าวมา ล้วนแต่เป็นรูปแบบการให้ความร่วมมือ และการสนับสนุน           
ในลกัษณะพื*นฐานตามมาตรฐานขั *นตํ�าของพระราชบญัญตัฯิ เทา่นั *น  

แต่ยงัไมม่กีารนําเอาขอ้เสนอ หรอืแผนของสภาองคก์รชุมชนไปบูรณาการ
เข้าเป็นส่วนหนึ�งของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาเขต การสนับสนุน
งบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดับ เขตและระดับจังหวัด              
การดาํเนินการเพื�อตอบสนองขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอต่างๆ ของสภาองค์กรชมุชนอย่างชดัเจน 
และเป็นรปูธรรม ซึ�งเป็นรปูแบบการใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนที�สาํคญัตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ดังตัวอย่างความคดิเห็นของแกนนํา              
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครทา่นหนึ�งที�สะทอ้นว่า   
    

คงที� หมายความว่า ไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่จรงิๆ จะว่าไม่ช่วยอะไรเลยมนัก็
ไม่ได้หรอก จะว่าไปกค็อื กทม. ก็คอื เขตต่างๆ ด้วย ซึ�งส่วนใหญ่เขตต่างๆ  
เขากจ็ะใหค้วามร่วมมอืในส่วนของสถานที� เราขอใชส้ถานที�เนี�ย เขาโอเคหมด 
เกอืบทกุเขตนะ แต่กม็บีางเขตที�ไม่ใหน้ะ เช่น ขอใชจ้ดัสถานที�ประชุมบางส่วน
ก็ไปนั �งคุยกัน กทม. ก็จะให้ความร่วมมือเรื�องนี*อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเป็น            
เรื�องของทรพัยากรอื�นๆ อย่างเช่น เรื�องของงบประมาณ เรื�องขององคค์วามรู ้          
เรื� องของแผนงาน ที� เขาทําอยู่ขอข้อมูลของเขาเนี� ย เขายังไม่ให้เลย             
ซึ�งพดูงา่ยๆ กเ็ป็นอยา่งนี*มานานแลว้ 

 
เราขยบัลุกไปหา กทม. ถงึขั *นเชญิผูว้่า กทม. มาคยุ ลุกไปเชญิผูว้่าดว้ยตนเอง 
เชญิฝา่ยบรหิาร กทม. เขา้มาคยุ เขากไ็มต่อบสนองเชงิรุกกบัเรา เพราะฉะนั *น 
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เขาจะไม่ทํางานเชิงรุกกับเรา...อะไรที�เป็นปญัหาเนี�ยเขาแค่แก้ตัวให้เรา 
กลายเป็นว่า เหมือนเราไปร้องเขา แต่เราไม่เคยร้องเขานะ เราไม่เคยไป
รอ้งเรยีนเขานะ แต่เราไปเพื�อเสนอแนวทางการแกไ้ข เขากค็งคดิว่าจะเอาเหรอ            
ง ั *นกร็บัๆ ไว้ แล้วกจ็บ ไม่มอีะไรซึ�งตามไปมนักแ็ค่นี* (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์  
เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน

ที�รบัผดิชอบงานสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�สะทอ้นว่า 
 

ผอ.เขต นี�ก็คือผู้ว่าคนหนึ�งนั �นเอง เขาไม่สนใจ คือ เขาไม่เอื*อไง ซึ�งการที�
หน่วยงานในพื*นที�ไม่มนีี�เป็นปญัหาใหญ่... ถา้ กทม. ไม่หอืไมอ่อืในการทาํงาน 
ชาวบ้านกไ็ม่กลา้เตม็ที�ที�จะทํางาน ดฉิันว่า กทม. เองกเ็ป็นอุปสรรคอย่างมาก
เลย กทม. ไม่เอื*อ อนันี*ก็ไม่รู้จะแก้ไขยงัไง ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ว่าเองในทุกยุค       
ทกุสมยั หน่วยงานขา้ราชการที�ทําอยูใ่นพื*นที�ทาํเหมอืนกบัธุระไม่ใช่ จรงิๆแลว้
กม็เีป้าหมายเดยีวกนัคอื ช่วยเหลอืประชาชนในพื*นที� กทม. สภาฯ เองกช็่วย
แกไ้ขปญัหา ชว่ยใหป้ญัหามนัน้อยลงไมใ่หป้ญัหามนัปะทมุากขึ*น เขากไ็มส่นใจ 
หน่วยงาน กทม.เองก็ไม่ส่งเสริมไม่สนใจ (รายชื�อผู้ให้ส ัมภาษณ์เชิงลึก, 
ภาคผนวก ข) 

 
สอดคล้องกบัความคิดเห็นของเจ้าหน้าที�ของสถาบันพฒันาองค์กร

ชุมชนที�รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�
สะทอ้นว่า 
 

ความร่วมมอืระหว่างเขตกบัหน่วยงานใน กทม. กบัหน่วยชาวบา้นทั *งในระดบัเขต 
ระดบัจังหวัดมีน้อยมาก แต่ในขณะเดียวกนัในความพยายามของชาวบ้านเอง       
ในการที�จะเขา้ไปยื�นขอ้เสนอ เขา้ไปมสีว่นร่วมในการที�จะคดิไปทาํงานร่วมกบั 
กทม. ไดร้บัการตอบรบัน้อยมาก เพราะว่าอนัที� 1 ภายใตต้วัของชาวบา้นเองก็
จะมสีายการเมอืงอยู่ด้วย ซึ�งเขาจะไมค่่อยยอมรบั อนัที� 2 ในตวัของเขตเองก็
พยายามที�จะใชรู้ปแบบของการบรหิารงานที�ยดึระบบราชการ การเมอืงอะไร
พวกนี*มาใช ้และ กเ็ป็นขอ้เสนอในการที�จะใหช้าวบ้านเขา้มาทํางานร่วมซึ�งมนั
ต่างจากแนวคดิและมุมมองของชาวบ้านพอสมควร มนัจึงทําให้ในเรื�องของ 
การที�จะต้องไปทํางานร่วมกนัและได้รบัการสนับสนุนจาก กทม. มนี้อยมาก 
(รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 



253 
 

ทั *งนี* เนื�องจาก กรุงเทพมหานครเหน็ว่าโดยปกตทิางกรุงเทพมหานคร
ไดด้าํเนินการตอบสนองปญัหา และความตอ้งการของชมุชน และองคก์รชมุชนในพื*นที�เขตต่างๆ 
อยู่แล้ว ในรูปของการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนแผนของชุมชน และการดําเนินงานของ
องค์กรชุมชน และชุมชนต่างๆที�จดทะเบยีนกบัทางกรุงเทพมหานคร (และถอืว่าการสนับสนุน
ดังกล่าวเท่ากับเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครใน
ทางออ้มไปด้วย) ประกอบกบัมองว่าตวัสภาองค์กรชุมชนก็ไม่ได้มบีทบาทหลกัในการที�จะไป
ดาํเนินการขบัเคลื�อนงานต่างๆ เอง รวมทั *งหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนงบประมาณ หรอืการใหเ้งนิ
อุดหนุนแก่ สภาองค์กรชุมชนที�ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�นได้กําหนดให้ใช ้         
ในปจัจุบนักไ็มไ่ด้มผีลครอบคลุมถงึกรุงเทพมหานครที�เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นรปูแบบ
พเิศษด้วย ซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัการที�กรุงเทพมหานครพจิารณาว่างบประมาณของตนเองมอียู่
อย่างค่อนขา้งจํากดัเมื�อเทียบกบัภารกจิที�มอียู่ และทําให้ทางกรุงเทพมหานครตดัสนิใจที�จะ          
ไม่ดําเนินการในการนําเอาขอ้เสนอ หรอืแผนของสภาองคก์รชุมชนไปผนวกเป็นส่วนหนึ�งของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาเขต และให้การสนับสนุนงบประมาณแก่                
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร  

ปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจพจิารณาต่อไปได้ว่า การที�กรุงเทพมหานคร
ยงัไม่ให้ความร่วมมอื และการสนับสนุนแก่สภาองคก์รชุมชนอย่างเต็มที� จริงๆ แล้ว ส่วนหนึ�ง
น่าจะมสีาเหตุ มาจากปญัหาการขาดสภาพบงัคบั และปญัหาการกําหนดโครงสรา้งการบริหาร
นโยบายที�ไมเ่หมาะสมของตวัพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เอง ซึ�งเมื�อประกอบ
เขา้กบั การที�กรุงเทพมหานครยงัไม่เหน็ว่า สภาองค์กรชุมชนมคีวามสาํคญัต่อการดําเนินงาน
ของตนเองอย่างไร เพราะโดยปกตกิรุงเทพมหานครกม็เีครอืขา่ยชุมชนที�ทาํงานร่วมกนัอยูค่รบ
ทั *ง �� เขต มีระบบของสภาเขต และสภากรุงเทพมหานครในการสะท้อนปญัหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื*นที�อยู่แล้ว กบัการดําเนินบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครที�ผ่านมา กย็งัไม่สามารถสรา้งการมสี่วนร่วมจากองค์กรชุมชน และประชาชน
ทั �วๆไปส่วนใหญ่ในพื*นที� และหรือทําให้เกดิการเปลี�ยนแปลง หรือการแก้ไขปญัหาในพื*นที�
กรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมได้ จึงทําให้ทางกรุงเทพมหานครยัง             
ไม่ตัดสินใจให้การสนับสนุนมากไปกว่าการดําเนินภารกิจพื*นฐานตามที�พระราชบัญญัต ิ            
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 บญัญตั ิ 

7)  ความรว่มมอืและการสนบัสนุนของหน่วยงานอื�นๆต่อสภาองคก์ร 
     ชมุชน 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�

กรุงเทพมหานคร ในตวัชี*วดัความร่วมมอืและการสนับสนุนของหน่วยงานอื�นๆต่อสภาองคก์ร
ชุมชนผู้วิจัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินว่า “หน่วยงานอื�นๆ (นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร) ให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ และ           
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สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) มากขึ*น หรอืไม่ หากมากขึ*นถอืว่าประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรือน้อยลง ถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ”  ซึ�งผลการประเมิน พบว่า 
ตัวชี*ว ัดความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานอื�นๆต่อสภาองค์กรชุมชน ประสบ
ความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจากการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมาได้ทําให้หน่วยงานต่างๆ ทั *งภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
สถาบนัการศกึษา และองคก์รอสิระต่างๆ ใหค้วามรว่มมอืและการสนับสนุนแก่สภาองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานครทั *งในระดบัเขตและระดบัจงัหวดัมากขึ*นอย่างต่อเนื�อง ทั *งในเชงิของจํานวน
หน่วยงาน และคุณภาพของการให้ความร่วมมอื โดยเฉพาะในระดับจังหวัดในปจัจุบันได้มี
หน่วยงานที�ใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนกว่า 16 หน่วยงาน (ในทางปฏบิตัเิมื�อหน่วยงาน
ไดใ้หค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนแก่สภาองคก์รชุมชนในระดบัจงัหวดัแลว้ ส่วนใหญ่กจ็ะให้
ความร่วมมอื และการสนับสนุนแก่สภาองคก์รชุมชนในระดบัเขตไปด้วย โดยอาศยัสภาองคก์ร
ชุมชนระดับจังหวัดเป็นตัวประสาน) โดยหน่วยงานที�ให้ความร่วมมือและสนับสนุนต่อสภา
องค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครอย่างชดัเจนได้แก่ (1) สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ให้การสนับสนุนการขบัเคลื�อนขบวน งบประมาณ และจดัเจ้าหน้าที�สนับสนุนการ
ดําเนินภารกจิของสภาองคก์รชุมชน (2) สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ สนับสนุนสถานที�
โดยใหจ้ดัตั *งศนูยป์ระสานงานสมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณ
โครงการสรา้งเครอืขา่ยองคก์รชุมชน ฝึกอบรมการจดัทําเวบ็ไซด์ และใหส้มชัชาสภาองค์กรชุมชน
ใช้เซิร์ฟเวอร์ของสถาบันฯ เปิดเว็บไซด์ http://coc.nida.ac.th/ ของสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร เพื�อเผยแพร่งาน และเชื�อมโยงงานสภาองค์กรชุมชนเขต กบัสภาองค์กร
ชุมชนระดบัจงัหวดั (3) สํานักงานปฏริูป ให้การสนับสนุนงบประมาณ และร่วมขบัเคลื�อนงาน
การปฏริปูต่างๆ เชน่ การปฏริปูโครงสรา้งการบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร สิ�งแวดลอ้มการ
ทุจรติคอรร์ปัชั �น ฯลฯ (4) สภาพฒันาการเมอืงใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ ร่วมขบัเคลื�อนงาน 
และพัฒนาศักยภาพกลไก และแกนนําของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (5) 
สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอสให้ การสนับสนุนในการจดัเวทภีาคประชาชนของสภาองค์กรชมุชน
กรุงเทพมหานคร และนําเสนอสู่สาธารณะ (6) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ให้การสนับสนุนสถานที�ในการประชุม และร่วมขบัเคลื�อนงานการแก้ไขปญัหา            
ภยัพบิตันํิ*าทว่มในกรงุเทพมหานคร 

โดยในบรรดาหน่วยงานที�ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนสภาองค์กร
ชุมชนอย่างชดัเจนดงักล่าว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรเ์ป็นหน่วยงานที�ใหค้วามร่วมมอื
และสนบัสนุนแกส่ภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครมากที�สดุ  

ทั *งนี* อาจพจิารณาตวัอย่างความคดิเหน็เกี�ยวกบัเรื�องความร่วมมอืและ
การสนับสนุนของหน่วยงานอื�นๆ ต่อสภาองคก์รชมุชนได ้ดงันี* 
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 ตวัอยา่งความคดิเหน็ที� 1  
 

มปีระสบความสําเรจ็เยอะครบั เช่น สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนใหก้ารสนับสนุน
ต่อเนื�อง สภาพฒันาการเมอืง สนบัสนุนต่อเนื�อง สถาบนัพระปกเกลา้สนับสนุน
เป็นบางครั *ง กองทนุพฒันาการเมอืง สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ
[สช.] สสส. [สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ] มนีะ...นอกนั *นก ็
สปร. [สํานักงานปฏิรูป] ของท่านอาจารย์ประเวศ วะสี ของท่านอานันท ์         
ปนัยารชนุ เนี�ย แต่ตอนนี*ทา่นไมอ่ยูแ่ลว้นะ แลว้กย็งัจะมขีองนิดา้ นิดา้คอืเซน็ต์
สญัญายาวเลยนะ คอื ให้ใชส้ถานที�เป็นศนูย์ประสานงานดว้ยถงึ 12 ปีครบั แลว้ก็
มกีจิกรรมสนับสนุนเรื�องสถานที�ใชฟ้รไีมเ่กบ็ตงัส์ แต่บางเรื�องเนี�ย มสีนับสนุน
กาแฟมาด้วย แล้วก็ให้สื�อไปออกรายการด้วย คือ ความร่วมไม้ร่วมมือที�
ประทับใจมาก ส่วนทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงักใ็หส้ถานที�จดัประชุมได ้แลว้กค็รอูาจารยเ์นี�ยกม็าทาํการสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ ซึ�งทางวชิาการเราไดเ้ยอะมากเลยครบั นิด้าเนี�ยถอืว่าเป็น
อนัดบัหนึ�งนะ อาจจะมเีกอืบ �� อาจารย์เนี�ยมาช่วยเรา แมแ้ต่อธกิารบดเีอง 
ต่อมากเ็ป็นธรรมศาสตร์ กห็ลายท่าน จุฬากห็ลายท่าน จุฬานี�กอ็ย่าง อาจารย์
จรสั สุวรรณมาลา อาจารย์ประภาส ปิ�นตบแต่ง กม็าสนับสนุนเรื�องวิชาการ        
เราตลอด แล้วกม็ ีCSR ใหก้ารสนับสนุนเราอยู่ เฉพาะเรื�องที�จําเป็น ฉะนั *น        
เรามหีน่วยงานภาคทีี�ประสานกนัอยู่ ยกเวน้ กทม. เท่านั *น นอกนั *นพวกเราไป
ไหนทุกคนตอ้นรบัหมด เปิดประตูตอ้นรบัเราหมด (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, 
ภาคผนวก ข) 

  
 ตวัอยา่งความคดิเหน็ที� 2 
 

เดี�ยวนี*กจ็ะเหน็ที�ชดัๆ กจ็ะเหน็สถาบนัการศกึษาเขา้มาไมว่่า จะเป็นเขา้มาช่วย
ขบวนกลไกสภาฯ เขา้มาสนับสนุนภาคประชาชนค่อนขา้งมาก พื*นที� กทม.            
มสีถาบนัการศกึษาที�เขา้มาสนับสนุนภาคประชาชนค่อนขา้งมาก และชดัเจนก็
คอื นิด้า คอืใหส้ถานที�ประชุมให้อะไรกแ็ล้วแต่หรอืว่าจะขอสถานที�ในการจดั
ประชุมสัมมนา หรือว่าสนับสนุนงบประมาณบางเรื�องก็ได้ (รายชื�อผู้ให้
สมัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
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ทั *งนี* เนื�องจากสถานะทางกฎหมาย และการเป็นองคก์รภาคประชาชน
ที�เป็นทางการของสภาองค์กรชุมชนได้ทําให้หน่วยงานต่างๆที�ต้องการทํางานพฒันาร่วมกบั
ชุมชน หรือองค์กรชุมชนในพื*นที�มชี่องทางในการทํางานที�ชดัเจน และหลากหลายมากขึ*น 
โดยเฉพาะการมสีถานะตามกฎหมายของสภาองคก์รชุมชนไดม้สี่วนชว่ยทาํใหห้น่วยงานภาครฐั
ต่างๆ (โดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐัที�เป็นส่วนราชการ) มคีวามมั �นใจในการใหก้ารสนับสนุนแก่
องค์กรชุมชนมากขึ*น เพราะมั �นใจว่า หากให้ความร่วมมอืและการสนับสนุนไปแลว้ จะไม่ทําให้
เกดิการผดิกฏหมาย หรอืกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทางราชการ หรอืเกดิปญัหาอื�นๆตามมา  

4.2.2.2  ผลลพัธต่์อองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชนในพื*นที� 
           กรงุเทพมหานคร 
การประเมนิผลลพัธด์า้นผลลพัธต่์อองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน

ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร ซึ�งประกอบไปดว้ยตวัชี*วดั 7 ตวันี* ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมนิว่า “ตวัชี*วดัส่วนใหญ่ (4 ตวัขึ*นไป) ของผลลัพธ์ด้านนี*ประสบความสําเร็จ หรอืไม่ หาก
ประสบความสําเร็จ ถอืว่าผลลัพธ์ด้านนี*ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ ถือว่าผลลพัธ์ด้านนี*ยงัไม่
ประสบความสาํเรจ็”  ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ผลลพัธ์ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์ร
ชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจาก ตวัชี*วดัของผลลพัธ์ในด้านนี* ยงัไม่ประสบความสําเร็จแม้แต่
ตวัชี*วดัเดยีว โดยอาจพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิตวัชี*วดัทั *ง 7 ตวั ไดด้งันี* 

1)  ความรูค้วามสามารถของแกนนําองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภา           
     องคก์รชมุชน 
การประเมนิผลลัพธ์ด้านผลลพัธ์ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภา

องคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ในตวัชี*วดัความรูค้วามสามารถของแกนนําองคก์รชุมชน
ที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน ผูว้ิจยัได้กําหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “แกนนําองค์กร
ชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนสว่นใหญ่มคีวามรูค้วามสามารถที�มากขึ*น หรอืไม่ หากมากขึ*น
ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถ้าคงที� หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสาํเรจ็”  ซึ�งผลการประเมนิ 
พบว่า ตวัชี*วัดความรู้ความสามารถของแกนนําองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน           
ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจากการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมา ยงัไม่สามารถช่วยทําให้แกนนําองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กร
ชุมชนส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามสามารถที�มากขึ*นได้ ทั *งในเรื�องของความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั
สถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองคก์รชมุชน รวมทั *งความรูค้วามสามารถในการ
ทาํงานพฒันา 

เนื�องจากการจดัการประชุม และการจดักจิกรรมการพฒันาศกัยภาพ
ต่างๆ ของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครในระดบัต่างๆที�ผ่านมา โดยเฉพาะระดบักลุ่มเขต 
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และระดบัจงัหวดั ส่วนใหญ่ยงัจํากดัอยู่เฉพาะกบัแกนนําองค์กรชุมชนที�มบีทบาทเป็นแกนนํา
ของสภาองคก์รชุมชนเขต ซึ�งมจีํานวนอยู่เพยีงประมาณ เขตละ 2-3 คน เท่านั *น ซึ�งคนกลุ่มนี* 
ส่วนใหญ่ กค็อื ตวัประธาน รองประธาน และเลขานุการของสภาองคก์รชมุชนเขต ประกอบกบั
การประชุมและการดําเนินกจิกรรมของสภาองค์กรชุมชนเขตในลกัษณะของการดําเนินการ
ร่วมกบัองค์กรสมาชกิทั *งเขตกม็ไีม่บ่อย ครั *งมากนัก เช่น การจดัประชุมของสภาองค์กรชุมชน
เขตต่างๆตามมาตรา �� ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ส่วนใหญ่กจ็ดัตาม
มาตรฐานขั *นตํ�าที�กฎหมายบญัญตัไิว ้คอื จะจดัประชุมปีละ 4 ครั *งเท่านั *น จงึส่งผลทาํให้จํานวน
แกนนําองค์กรชุมชนที�ได้รบัการพฒันาศกัยภาพมน้ีอย เมื�อเปรียบเทียบกบัจํานวนแกนนํา
องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตในแต่ละเขต ดังตัวอย่างความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที�ของสํานักงานที�ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลที�ร ับผดิชอบงาน
สง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครทา่นหนึ�งที�สะทอ้นว่า 

 

เรื�ององคก์รสมาชกินี�เป็นปญัหาหนึ�งเป็นปญัหาที�ต้องไดร้บัการแกไ้ขดว้ย และ
กลุ่มองค์กรที�มาจดแจ้งกบัสภาฯมนัไม่ได้มคีวามเขม้แขง็ สภาฯเองบางพื*นที�
บางเขตกไ็ม่ได้ไปหนุนกลุ่มองค์กรที�ต้องมาคุยกนั สรา้งความเขม้แขง็ร่วมกนั 
กลุ่มมนัไม่ได้ถูกอบรม คือ เมื�อมาอบรมมนัก็มาอบรมเฉพาะสมาชิกสภาฯ  
เวลาไปอบรม เวลาไปพฒันาอะไร กต็วัแกนนํา 2 - 3 คน ประธาน รองประธาน 
เลขาฯ แต่มนัไมไ่ดอ้บรมกลุ่มองคก์รสมาชกิเลย อนันี*ถอืว่าเป็นขอ้คน้พบที�ตอ้ง
ไดม้กีารแกไ้ขรว่มกนั (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 

สอดคล้องกบัความคิดเห็นของเจ้าหน้าที�ของสถาบันพฒันาองค์กร
ชุมชนที�รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�
แสดงความเหน็ว่า 
 

ภาพรวม ยงัเหมอืนเดมินะ แต่ในเชงิของวธิคีดิของคนที�เป็นแกนนําเท่านั *นที�
มันขยับ เพราะที�ผ่านมา มันไม่แปลกที�แกนนํามีไม่มากและหลากหลาย 
เพราะว่ากระบวนการจากขา้งล่างขึ*นมาขา้งบนนบัจากชมุชนมาเขต จากเขตมา
จงัหวดั มนัเป็นกลุ่มคนจํานวนหนึ�งเท่านั *นเอง เพราะฉันนั *นกลุ่มคนที�เขา้มา
ทาํงานในระดบัเขตกด็ ีระดบัจงัหวดั โอกาสที�เขาจะเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเองมนั
มสีงู แต่ขณะเดยีวกนัหากจะมองไปที�ชมุชนหรอืว่าเครอืขา่ยในเขตจะน้อยมาก 
เพราะฉะนั *นจากประสบการณ์ที�เหน็การทาํงาน...เหมอืนกบัว่ามนักไ็ม่ถงึกบัอยู่
กบัที�นะกม็มีานิดหนึ�งไมช่ดัเจน ถา้มนัจะม ีมนัจะมเีป็น เรื�องๆไปนะมบีางเรื�อง
บางเขตเทา่นั *น (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
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ทั *งนี* เพราะการจดัการประชุม และจดักจิกรรมของสภาองคก์รชุมชน 
ทั *งในระดบัเขต และระดบัจงัหวดัในแต่ละครั *ง จะตอ้งใชง้บประมาณคอ่นขา้งมาก เนื�องจากธรรม
เนียมปฏิบตัขิองขบวนองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ทั *งสภาองค์กรชุมชน และขบวน
องค์กรชุมชนเชงิประเด็นอื�นๆ จะต้องมกีารจดัเลี*ยงอาหารกลางวนั (กรณีมกีารประชุมทั *งวนั) 
อาหารว่าง และจ่ายค่าเดนิทางใหก้บัแกนนําสภาองค์กรชุมชน และแกนนําองคก์รชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์รชมุชน ที�มาเขา้รว่มการประชมุ หรอืรว่มกจิกรรมทุกครั *ง เพื�อเป็นการบรรเทา
ภาระคา่ใชจ้่ายใหก้บัแกนนําองคก์รสมาชกิที�สละเวลาส่วนตวัหรอืเวลาทํางานมาเขา้ร่วมประชุม 
หรอืทาํกจิกรรมกบัสภาองคก์รชุมชน ซึ�งถา้หากการประชุมหรอืการจดักจิกรรมครั *งใด ไมม่กีาร
จดัเลี*ยงอาหารและไมจ่่ายคา่เดนิทาง (โดยเฉพาะคา่เดนิทาง) กจ็ะทาํใหม้ปีญัหาตามมาในหลาย
ลกัษณะ เชน่ มกีารต่อว่า หรอืนินทาแกนนําสภาองค์กรชุมชนที�เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการ
ประชมุ หรอืจดักจิกรรม หรอืการไมม่าเขา้รว่มการประชมุ หรอืกจิกรรมในครั *งต่อๆไป เป็นตน้             

2)  ระบบการบรหิารจดัการขององคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์ร 
     ชมุชน 
การประเมนิผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภา

องค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ในตวัชี*วดัระบบการบรหิารจดัการขององค์กรชุมชนที�
เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน ผูว้จิยัได้กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “องคก์รชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์รชมุชนส่วนใหญ่ มรีะบบการบรหิารจดัการที�ดขีึ*น หรอืไม่ หากดขีึ*นถอืว่าประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรือด้อยลงถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ”  ซึ�งผลการประเมิน พบว่า 
ตวัชี*วดัระบบการบรหิารจดัการขององค์กรชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน ยงัไม่ประสบ
ความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจากการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผา่นมา ยงัไมส่ามารถทาํใหอ้งคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนส่วนใหญ่มี
ระบบการบรหิารจดัการที�ดขี ึ*นได ้ทั *งในดา้นการวางแผนการดาํเนินงาน การจดัโครงสรา้ง/กลไก
การทาํงานการจดัทาํขอ้มลู การตดิต่อประสานงาน และการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน 

เพราะ การดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครที�ผ่าน
มายงัไมส่ามารถดําเนินบทบาทในการพฒันาศกัยภาพใหก้บัแกนนําองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิ
สภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ได้ (ดงัที�กล่าวไว้แล้วในหวัข้อความรู้ความสามารถของแกนนํา
องค์กรชุมชน) ทําให้แกนนําองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ยงัไม่ได้มี
โอกาสในการที�จะนําเอาความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงานพฒันาที�ไดร้บัเพิ�มขึ*นจาก
การจดักจิกรรมส่งเสรมิของสภาองค์กรชุมชนไปใชใ้นการพฒันาระบบการบริหารจดัการของ
องคก์รชมุชนของตน ได ้สง่ผลทาํใหร้ะบบการบรหิารจดัการขององคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิของ
สภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รบัการพฒันาให้ดขี ึ*นกว่าเดมิ ดงัตวัอย่างความคดิเหน็
ของที�ปรกึษาของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครทา่นหนึ�งที�แสดงความเหน็ว่า 
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 “การพฒันาองค์กรชมุชนใน กทม. ผมว่ามนัยงัไม่ไปถงึไหนนะ ทั *งภาพใหญ่ดว้ย 
(สภาองคก์รชมุชนทั �วประเทศ)...” (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
3)  ผลการขบัเคลื�อนงานพฒันาขององคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภา 
     องคก์รชมุชน 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ ต่อองค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิก             

สภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครในตวัชี*วดัความชดัเจนในการขบัเคลื�อนงานพฒันา
ขององคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า 
“องคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนสว่นใหญ่ มผีลการขบัเคลื�อนงานพฒันาที�ดขีึ*น หรอืไม ่
หากดีขึ*นถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรือแย่ลงถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ”  ซึ�งผล            
การประเมิน พบว่า ตัวชี*ว ัดผลการขับเคลื�อนงานพัฒนาขององค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิก                 
สภาองคก์รชมุชนยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจาก การดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมา ยงัไมส่ามารถทาํใหอ้งคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนสว่นใหญ่
ขบัเคลื�อนงานพฒันาไดด้ขี ึ*น ดงัพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูสรุปการประเมนิความพงึพอใจการทาํงาน
ของสภาองคก์รชุมชนเขต ที�มผีูต้อบแบบประเมนิ (ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน 
โดยมสีดัส่วนสงูถงึรอ้ยละ 84.74) ตอบว่า “การมสีภาองคก์รชุมชนเขตไดท้าํใหไ้ด้ร่วมกนัแกไ้ข
ปญัหา/จดัการงานพฒันาดา้นต่างๆในเขตมากขึ*น” คดิเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 40.84  

สอดคล้องกับข้อมูลที�ได้จากสรุปการประเมินความพึงพอใจในการ
ทํางานของขบวน สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ที�มผีู้ตอบแบบประเมนิตอบว่า “ขบวน
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครได้ทําให้งานพฒันาภาคชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร
เด่นชดั เกดิผลมากขึ*น” คดิเป็นสดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 33.33 

ทั *งนี* เพราะถงึแมว้่าในชว่ง 4 ปี ที�ผา่นมา สภาองคก์รชมุชนจะสามารถ
ขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ ได้อย่างชดัเจนมากขึ*นกต็าม แต่กย็งัถอืว่ากําลงัอยู่ในขั *นตอนของ
การพฒันาที�ยงัตอ้งอาศยัระยะเวลาในการขยายผล ประกอบกบัลกัษณะของการดาํเนินบทบาท
ภารกจิของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที�การขบัเคลื�อนงาน
พฒันาเพื�อมุ่งตอบสนองปญัหา และความต้องการโดยรวมของพื*นที�มากกว่า การลงไปหนุน
เสรมิ หรอืพฒันาองคก์รชมุชนแต่ละองคก์รใหส้ามารถขบัเคลื�อนงานตามความสนใจ หรอืปญัหา
ของตนได้ดีขึ*น จึงส่งผลทําให้องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ ยงัไม่
สามารถขบัเคลื�อนงานพัฒนาได้ชดัเจนมากขึ*น ดังตวัอย่างความคดิเห็นของที�ปรึกษาของ              
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�แสดงความเหน็ว่า  
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สภาฯ ยงัมลีักษณะของการทําหน้าที�การพฒันาองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิก         
ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ มันเป็นในลักษณะของกลุ่มขบัเคลื�อนภาพรวมร่วมกัน
มากกว่า (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
4)  ความสามารถในการเชื�อมโยงเครอืขา่ยขององคก์รชมุชนที�เป็น 
     สมาชกิสภาองคก์รชมุชน 
การประเมนิผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภา

องค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครในตวัชี*วดัความสามารถในการเชื�อมโยงเครือข่ายของ
องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ผู้วิจัยได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิว่า 
“องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ สามารถเชื�อมโยงเครือข่ายได้มากขึ*น 
หรอืไม ่หากมากขึ*นถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสาํเรจ็”  
ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ตวัชี*วดัความสามารถในการเชื�อมโยงเครอืขา่ยขององคก์รชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์รชมุชน ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจากการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
���� ที�ผ่านมา ยงัไม่สามารถทําใหอ้งคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนส่วนใหญ่สามารถ
เชื�อมโยงเครอืข่ายไดม้ากขึ*น ดงัพจิารณาได้จากขอ้มลูสรุปการประเมนิความพงึพอใจการทํางาน
ของสภาองค์กรชุมชนเขต ที�มีผู้ตอบแบบประเมนิ (ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน           
โดยมสีดัส่วนสงูถงึร้อยละ 84.74) ตอบว่า “การมสีภาองคก์รชุมชนเขตได้ทําใหเ้กดิการเชื�อมโยง
การทาํงานรว่มระหว่างกลุ่ม/เครอืขา่ยตา่งๆในเขตมากขึ*น” คดิเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 35.88  

อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าการดําเนินการที�ผ่านมา จะไม่สามารถทําให้
องคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนสว่นใหญ่สามารถเชื�อมโยงเครอืข่ายไดม้ากขึ*นตาม
เกณฑ์ที�กําหนด  แต่ก็ถือว่าได้ทําให้องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนสามารถ
เชื�อมโยงเครือข่ายได้มากขึ*นกว่าช่วงเวลาที�ยังไม่มีสภาองค์กรชุมชน ซึ�งสอดคล้องกับ                  
ขอ้มลูที�ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม และ             
การสงัเกตการณ์ ที�พบว่าการดําเนินบทบาทภารกจิของสภาองค์กรชุมชนได้ช่วยทําให้เกิด           
การเชื�อมโยงเครือข่ายขององค์กรชุมชนในพื*นที� ทั *งในลกัษณะที�เป็นการเชื�อมโยงเครอืข่าย
ระหว่างองคก์รชมุชนในประเดน็งานเดยีวกนั เชน่ แกนนําองคก์รชมุชน ประเดน็งานสิ�งแวดลอ้ม 
องคก์รการเงนิ สวสัดกิารชุมชน ฯลฯ ในพื*นที�จะใชก้ารประชุมหรอืการดําเนินกจิกรรมของสภา
องค์กรชุมชนทั *งในระดบัเขต กลุ่มเขต หรอืจงัหวดัในการเชื�อมโยงการทํางานร่วมกนั หรอืใน
ลกัษณะที�เป็นการเชื�อมโยงเครอืขา่ยระหว่างองคก์รชุมชนต่างประเดน็งาน เช่น แกนนําองคก์ร
ชุมชนประเดน็สวสัดกิารอาจใชเ้วทสีภาองคก์รชุมชนเป็นโอกาสในการโน้มน้าว หรอืชกัชวนให้
แกนนําองคก์รชมุชนประเด็นสิ�งแวดล้อมที�ยงัไมไ่ด้เป็นสมาชกิกลุ่มสวสัดกิารชุมชนมาเขา้ร่วม
เป็นสมาชกิ และช่วยเป็นแกนนําหรอืตวัแทนในการช่วยขยายเครอืข่ายต่อไป ซึ�งจรงิๆ แล้ว
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ลกัษณะการเชื�อมโยงเครอืข่ายในขา้งต้นเป็นแบบแผนโดยทั �วไปที�มีอยู่มาแต่เดิมขององค์กร
ชุมชนต่างๆ อยู่แล้ว แต่การมสีภาองค์กรชุมชน ได้มสี่วนช่วยทําให้องค์กรชุมชนในพื*นที�มี
โอกาสในการเชื�อมโยง หรอืขยายเครอืขา่ยของตนไดม้ากขึ*น ทั *งนี* เนื�องจาก การดําเนินบทบาท
ภารกจิตามกฎหมายของสภาองคก์รชมุชนไดส้่งเสรมิใหอ้งคก์รชมุชนมโีอกาสไดม้าพบปะ และ
ทํากิจกรรมร่วมกันมากกว่าในช่วงเวลาที�ย ังไม่มีสภาองค์กรชุมชน โดยกรณีในระดับเขต             
สว่นใหญ่จะมกีารจดัประชุม สภาองคก์รชุมชนเขตตามกฎหมายอย่างน้อยไมต่ํ�ากว่าปีละ 4 ครั *ง 
สว่นกรณีในระดบัจงัหวดั โดยปกตกิจ็ะมกีารจดัการประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน
ตามกฎหมาย ไมต่ํ�ากว่าปีละ 1 ครั *ง รวมทั *งยงัมกีารจดัประชุมหรอืกจิกรรมต่างๆ ของสมชัชา
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครที�มกีารเชิญตวัแทนจากสภาองค์กรชุมชนเขต และขบวน
องค์กรชุมชนเขต (กรณีพื*นที�ย ังไม่ได้จัดตั *งสภาองค์กรชุมชนเขต) ทั *ง 50 เขตในพื*นที�
กรงุเทพมหานครมาเขา้รว่มอยา่งต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอเฉลี�ยประมาณเดอืนละ 1 ครั *ง ดว้ย 

5)  ความสามารถในการพึ�งพาตนเองทางงบประมาณขององคก์รชมุชน 
     ที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ ต่อองค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิก                

สภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครในตวัชี*วัดความสามารถในการพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณขององคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินว่า “องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ สามารถพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณไดม้ากขึ*น หรอืไม่ หากมากขึ*นถอืว่าประสบความสําเร็จ แต่ถา้คงที� หรอืน้อยลงถอืว่า 
ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็”  ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ตวัชี*วดัความสามารถในการพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณขององคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

เนื�องจาก การดําเนินการตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ที�ผ่านมา ยังไม่สามารถทําให้องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่
สามารถพึ�งพาตนเองทางงบประมาณได้มากขึ*น โดยข้อมูลที�ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก           
การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตการณ์ ต่างชี*ไปในทาง
เดยีวกนัว่าสภาองคก์รชมุชนยงัไมส่ามารถดําเนินบทบาทในการเสรมิสรา้งความสามารถในการ
พึ�งพาตนเองทางงบประมาณให้กบัองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ได ้
ส่งผลทําให้องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่มีพฤติการณ์การพึ�งพา
งบประมาณสนับสนุนจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน หรอืจากหน่วยงานอื�นๆ (หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ�ง) ไมแ่ตกต่างไปจากชว่งเวลาที�ยงัไมม่สีภาองคก์รชมุชนอยา่งชดัเจนแต่อยา่งใด  

ทั *งนี* น่าจะสบืเนื�องมาจากการที�การดําเนินบทบาทภารกิจของสภา
องคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครที�ผา่นมา ยงัไม่สามารถทําใหต้วัสภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่
เองสามารถพึ�งพาตนเองทางงบประมาณได ้รวมทั *งยงัไมส่ามารถช่วยทาํใหอ้งคก์รชุมชนที�เป็น
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่สามารถเชื�อมโยงเครือข่าย และได้รบัความร่วมมือ และ        
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การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ ไดม้ากขึ*นกว่าเดมิ (พจิารณารายละเอยีด
เพิ�มเตมิไดท้ี� หวัขอ้ความสามารถของสภาองคก์รชุมชนในการพึ�งพาตนเองทางงบประมาณ ความ
ร่วมมอืและสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อองค์กรชุมชน และความร่วมมอืและการสนับสนุน 
ของหน่วยงานอื�นๆต่อองค์กรชุมชน) จงึส่งผลทําให้องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน 
สว่นใหญ่ยงัมคีวามสามารถในการพึ�งพาตนเองทางงบประมาณไม่แตกต่างไปจากเดมิ 

6)  ความรว่มมอืและการสนบัสนุนของกรงุเทพมหานครตอ่องคก์ร 
     ชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ ต่อองค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิก          

สภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครในตัวชี*ว ัดความร่วมมือและการสนับสนุนของ
กรุงเทพมหานครต่อองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน ผูว้จิยัได้กาํหนดหลกัเกณฑ ์
ในการประเมินว่า “กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมอื และการสนับสนุนแก่องค์กรชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์รชมุชนส่วนใหญ่มากขึ*น หรอืไม่ หากมากขึ*นถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� 
หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ”  ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ตวัชี*วดัความร่วมมอื และ
การสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน ยงัไม่ประสบ
ความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจาก การดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผา่นมา ยงัไมส่ามารถทาํใหก้รงุเทพมหานครใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนแก่
องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่มากขึ*น ดงัพจิารณาได้จากขอ้มูลสรุป          
การประเมินความพึงพอใจการทํางานของสภาองค์กรชุมชนเขต ที�มีผู้ตอบแบบประเมิน                  
(ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชน โดยมสีดัส่วนสูงถึงร้อยละ 84.74) ตอบว่า “การม ี          
สภาองคก์รชุมชนเขตได้ทําให้เกดิการเชื�อมโยงระหว่างชุมชน ท้องถิ�น และหน่วยงานภาคมีากขึ*น” 
คดิเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 37.02  

สอดคล้องกบัขอ้มลูที�ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ การสมัภาษณ์อย่าง
ไมเ่ป็นทางการ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตการณ์ที� พบว่า ลกัษณะของการใหค้วามร่วมมอื 
และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครที�มต่ีอองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนตลอด   
ระยะเวลากว่า 4 ปีที�ผ่านมา ยงัไม่มคีวามแตกต่างไปจากช่วงเวลาก่อนที�จะมกีารบังคบัใช้
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อย่างชดัเจน โดยกรุงเทพมหานครยงัคงใหค้วาม
ร่วมมือและการสนับสนุนต่อองค์กรชุมชนต่างๆ ตามกรอบของแผนและงบประมาณที�
กรุงเทพมหานครได้จดัทําขึ*นเองเป็นสําคญั เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กบัชุมชนที�จด
ทะเบียนกับทางกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมให้ชุมชนวางแผนชุมชน ฯลฯ ซึ�งเป็นการ
สนบัสนุนในรปูแบบที�มคีวามโน้มเอยีงไปในลกัษณะของการสั �งการแบบบนลงล่าง (Top-Down) 
หรอืคดิมาเสร็จเรยีบรอ้ยแล้วและไปมอบหมาย หรอืโน้มน้าวให้ทํามากกว่าที�จะเปิดโอกาสให้
องคก์รชมุชนไดม้สีว่นร่วมในการคดิและตดัสนิใจอย่างแทจ้รงิ ในขณะที�การใหค้วามร่วมมอืและ
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สนับสนุนต่อองค์กรชุมชนตามที�องค์กรชุมชนได้ เสนอหรือ เรียกร้องนั *น  กลับไม่ม ี                 
การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดขีึ*นเท่าที�ควร ไม่ว่าจะเป็นขอ้เสนอและขอ้เรยีกรอ้งขององคก์รชุมชน
ประเด็นที�อยู่อาศยั สวสัดกิารชุมชน องคก์รการเงนิ หรือทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
ฯลฯ ต่างไดร้บัการตอบสนองไมแ่ตกต่างไปจากเดมิอย่างชดัเจนแต่อยา่งใด  

ทั *งนี*  เนื�องจากทางกรุงเทพมหานคร เห็นว่าการให้ความร่วมมอืและ
สนับสนุนต่อชมุชนและองคก์รชุมชนในพื*นที�ของตนที�มอียู ่มคีวามเหมาะสมอยู่แลว้ และที�ผ่านมา 
กไ็ดพ้ยายามปรบัปรงุระบบการทาํงาน และเปิดโอกาสใหป้ระชาชน และชุมชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม
ในการพฒันากรงุเทพมหานครอย่างต่อเนื�อง ประกอบกบัที�ผ่านมาทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
และสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครเอง กย็งัไม่สามารถดําเนินบทบาทในการเชื�อมโยงประสาน 
โน้มน้าว หรอืผลักดนัให้กรุงเทพมหานครปรบับทบาทในการทํางานร่วมกบัชุมชน และองค์กร
ชุมชนในพื*นที�ไดอ้ยา่งชดัเจน จงึสง่ผลใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อ
องคก์รชมุชนต่างๆในพื*นที�ยงัไมม่กีารเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดขี ึ*นเท่าที�ควร 

7)  ความรว่มมอืและการสนบัสนุนของหน่วยงานอื�นๆต่อองคก์รชมุชน 
     ที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน 
การประเมนิผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์ร

ชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครในตวัชี*ว ัดความร่วมมอืและการสนับสนุนของหน่วยงานอื�นๆต่อ
องค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ผู้วิจัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินว่า 
“หน่วยงานอื�นๆ (นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร) ให้ความร่วมมอื และการสนับสนุนแก่องค์กร
ชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ มากขึ*น หรือไม่ หากมากขึ*นถือว่าประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าคงที� หรือน้อยลงถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ”  ซึ�งผลการประเมิน พบว่า 
ตวัชี*วดัความร่วมมอืและการสนับสนุนของหน่วยงานอื�นๆต่อองค์กรชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์ร
ชมุชน ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็  

ทั *งนี* เนื�องจากการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 
2551 ที�ผ่านมา ยงัไม่สามารถทําให้หน่วยงานต่างๆ ทั *งภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
สถาบนัการศกึษา และองคก์รอสิระต่างๆ ใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนแก่องคก์รชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์รชมุชนสว่นใหญ่มากขึ*น ดงัพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูสรุปการประเมนิความพงึพอใจ
การทํางานของสภาองคก์รชุมชนเขต ที�มผีูต้อบแบบประเมนิ (ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสมาชกิสภาองคก์ร
ชุมชน โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 84.74) ตอบว่า “การมีสภาองค์กรชุมชนเขตได้ทําให้เกิด           
การเชื�อมโยงชมุชน ทอ้งถิ�น และหน่วยงานภาคมีากขึ*น” คดิเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 37.02  

อยา่งไรกต็าม แมว้่าการดาํเนินการที�ผา่นมาจะไมส่ามารถทําใหอ้งคก์ร
ชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ได้ร ับความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ มากขึ*น แต่กถ็อืว่าไดท้ําใหอ้งคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนไดร้บั
ความรว่มมอื และการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มากขึ*นกว่าเดมิ ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที�ได้
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จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตการณ์ 
ที�พบว่า การดําเนินบทบาทภารกจิของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดบัเขต และ
ระดบัจงัหวดัไดม้สี่วนช่วยทาํให้องคก์รในพื*นที�กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะองคก์รชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์รชุมชน ได้รบัความร่วมมอื และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มากขึ*น     
ทั *งในเชงิของจาํนวนหน่วยงาน และคณุภาพของการใหค้วามร่วมมอื  

ทั *งนี*  เพราะการมสีภาองค์กรชุมชนที�เป็นองค์กรภาคประชาชนหรือ
ภาคชมุชนที�มสีถานะทางกฎหมายรองรบัไดช้ว่ยทําใหเ้กดิชอ่งทางในการประสานความร่วมมอื 
ระหว่างภาคชุมชนดว้ยกนัและภาคชุมชนกบัหน่วยงานอื�นๆที�ชดัเจนมากขึ*น เพราะการมกีลไก
ของภาคชมุชนที�เป็นทางการในระดบัพื*นที�เขต และจงัหวดัเพิ�มขึ*นมา ไดท้าํใหห้น่วยงานต่างๆที�
ตอ้งการทํางานพฒันาร่วมกบัชุมชน หรอืงค์กรชุมชนในพื*นที�มชี่องทางในการทํางานที�ชดัเจน
และหลากหลายมากขึ*น หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�งคอื ทาํใหช้อ่งว่างระหว่างหน่วยงานต่างๆ กบัภาค
ชุมชนลดน้อยลง รวมทั *ง การมสีถานะตามกฎหมายของสภาองค์กรชุมชนยงัมสี่วนช่วยทําให้
หน่วยงานภาครฐัต่างๆ (โดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐัที�เป็นส่วนราชการ) มคีวามมั �นใจในการให้
การสนับสนุนแกอ่งคก์รชมุชนมากขึ*น (ใหก้ารสนับสนุนองคก์รชมุชนผา่นทางสภาองคก์รชมุชน) 
เพราะมั �นใจว่า หากให้ความร่วมมอืและการสนับสนุนไปแล้วจะไม่ทําให้เกดิการผดิกฎหมาย 
หรือกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ หรือเกดิปญัหาอื�นๆตามมา โดยตวัอย่างของ
หน่วยงานที�ไดใ้หค้วามร่วมมอืและการสนับสนุนต่อองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครอย่าง
ชัดเจนอันเนื�องมาจากการประสานความร่วมมือของสภาองค์กรชุมชนได้แก่ (1) สถาบัน
บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ ได้ใหก้ารสนับสนุนสถานที�ในการประชุมการทํากจิกรรมและการ
ฝึกอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพแก่องคก์รชุมชนต่างๆ (2) สํานักงานปฏริูป ได้ใหก้ารสนับสนุน
งบประมาณ และร่วมขบัเคลื�อนงานการปฏิรูปต่างๆ เช่นในประเด็นสิ�งแวดล้อม ที�อยู่อาศยั 
สุขภาพ ฯลฯ (3) สภาพฒันาการเมอืง สนับสนุนงบประมาณร่วมขบัเคลื�อนงาน และพฒันา
ศกัยภาพแกนนําองคก์รชุมชนต่างๆ และ (4) สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส นําเสนอขา่วสารการ
ขบัเคลื�อนงานขององคก์รชมุชนต่างๆ สูก่ารรบัรูข้องสาธารณะชน ฯลฯ ซึ�งความร่วมมอืและการ
สนับสนุนของหน่วยงานต่างๆเหล่านี*  แม้ว่าจะยังไม่สามารถช่วยทําให้องค์กรชุมชนต่างๆ 
สามารถขบัเคลื�อนงานจนกอ่ใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงหรอืการแกไ้ขปญัหาในพื*นที�ไดอ้ย่างชดัเจน
ไดก้ต็าม แต่กไ็ดม้ผีลในการชว่ยทาํใหอ้งคก์รชมุชนต่างๆ มโีอกาสในการที�จะพฒันาตนเอง และ
ขบัเคลื�อนงานพฒันาต่างๆ เพื�อตอบสนองต่อปญัหา และความต้องการของชุมชนและสงัคม
โดยรวมไดม้ากขึ*น 

4.2.2.3  ผลลพัธต่์อประชาชนในพื*นที�กรงุเทพมหานคร 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร              

ซึ�งประกอบไปดว้ยตวัชี*วดั 3 ตวันี* ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “ตวัชี*วดัส่วนใหญ่ 
(2 ตวัขึ*นไป) ของผลลพัธ์ด้านนี*  ประสบความสําเร็จ หรอืไม่ หากประสบความสําเร็จ ถอืว่า
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ผลลพัธ์ด้านนี* นี*ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ถือว่าผลลพัธ์ด้านนี* ยงัไม่ประสบความสําเร็จ”              
ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ผลลพัธต่์อประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจาก ตวัชี*วดัของผลลพัธ์ในด้านนี* ยงัไม่ประสบความสําเร็จแม้แต่
ตวัชี*วดัเดยีวโดยอาจพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิตวัชี*วดัทั *ง 3 ตวั ไดด้งันี* 

1)  ความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชมุชนของประชาชน 
การประเมนิผลลพัธด์า้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร

ในตัวชี*ว ัดความรู้ความเข้าใจในเรื�องสภาองค์กรชุมชนของประชาชน ผู้วิจัยได้กําหนด
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “มปีระชาชนทั �วๆไปที�อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานครที�รูจ้กัหรอืมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องสภาองค์กรชุมชนมากขึ*นอย่างชดัเจน หรอืไม่ หากมากขึ*นอย่าง
ชดัเจนถือว่าประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่มากขึ*นอย่างชดัเจน ถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ”                
ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ตวัชี*วดัความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชุมชนของประชาชน ยงั
ไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี*เนื�องจาก การดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 
2551 ที�ผ่านมา ยงัไม่สามารถทําใหป้ระชาชนทั �วๆไปที�อาศยัอยูใ่นพื*นที�กรุงเทพมหานคร รูจ้กัหรอื  
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาองคก์รชมุชนไดม้ากขึ*นอย่างชดัเจน เพราะในปจัจุบนัสภาองคก์ร
ชมุชน กย็งัคงเป็นที�รูจ้กั และเขา้ใจเฉพาะในกลุ่มประชาชนที�อยูใ่นวงการพฒันาชุมชน (ประชาชนที�
ทํางานด้านการพฒันาชุมชน หรอืมคีวามสนใจในการศึกษาดา้นการพฒันาชุมชน) เป็นส่วนใหญ่ 
(เกอืบทั *งหมด) ไม่แตกต่างไปจากช่วงเริ�มแรกของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัฯิ อย่างชดัเจน และ 
กม็ปีระชาชนที�อยู่ในวงการพฒันาชุมชนเพยีงส่วนน้อยเท่านั *นที�มคีวามรู้ความเขา้ใจเรื�องสถานะ 
บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองค์กรชุมชนอย่างถูกต้อง และชดัเจน ดังตัวอย่างความ
คดิเหน็ของแกนนําสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครทา่นหนึ�งที�ใหข้อ้มลูว่า 

 

คดิว่าคงไม่ถงึ 20% เลย แต่ถา้คนสนใจเรื�องของขบวนองคก์รชุมชนคนที�เขา           
มคีวามใส่ใจเกี�ยวกบัเรื�องของการทาํงานการเมอืง ส่วนใหญ่จะรูจ้กัสภาองคก์ร
ชมุชน คน กทม.ไมใ่ชว่่าจะสนใจการเมอืงภาคพลเมอืงแบบนี* บางทเีขากส็นใจ
การเมอืงใหญ่อย่างเดยีวเลย แต่บางคนที�เขาสนใจที�เขาทํากลุ่มองค์กรส่วน
ใหญ่จะรูจ้กั 

 

ในส่วนของชมุชนที� กทม. แต่งตั *งรบัรอง 2,000 กว่าชุมชน ส่วนใหญ่สกัประมาณ 
30 - 40% จะรูจ้กั แลว้กท็ี�ทํางานกบั พอช.อยูแ่ลว้ แลว้กอ็งคก์รภาคสงัคมต่างๆ 
ถา้ถามเขาว่ารูจ้กัสภาองคก์รชมุชนหรอืไม่ ผมว่ากจ็ะรูจ้กัอยู่เยอะ...แต่มนักย็งั
จาํกดัอยูใ่นคนในวงการพฒันา สว่นคนพวกหาเชา้กนิคํ�าอย่างนี*ไมรู่จ้กั (รายชื�อ
ผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 
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สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของแกนนําสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร
อกีทา่นหนึ�งที�ใหข้อ้มลูว่า 
 

“คนทั �วไปไม่รู้จ ัก ที�รู้จ ักก็คือ คนในแวดวงของขบวนการพัฒนา พวกสาย
ชาวบ้านที�สมัพนัธ์กบั พอช. สายชาวบ้านที�สมัพนัธ์กบั สสส. สายชาวบ้านที�
สมัพนัธก์บั สปสช. แต่ขบวนอื�นๆ ยงัไม”่ 

 
“คนที�เขา้ใจเรื�องสภาฯนี� กป็ระมาณสกั ถงึ 5% หรอืเปล่ากไ็มรู่”้ 

 
“มันเป็นสภาของขบวนการองค์กรชุมชน มนัยังไม่เป็นสภาของชาวบ้าน” 
(รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
นอกจากนี*  ยังสอดคล้องกับข้อมูลที�ได้จากการสังเกตการณ์ และ          

การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกบัประชาชนที�อยู่ในบริเวณสถานที�ที�ใช้ในการดําเนิน
กจิกรรมต่างๆของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดบัเขตและระดบัจงัหวดั ที�พบว่า 
ประชาชนที�อยู่ในบริเวณสถานที�ที�ใช้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครทั *งในระดบัเขตและระดบัจงัหวดั เกอืบทั *งหมดจะไม่รูจ้กัหรอืไมม่คีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกี�ยวกบัสภาองคก์รชุมชนเลย แมว้่าจะเคยเหน็การประชุมหรอืการดําเนินกจิกรรมต่างๆ
ของสภาองคก์รชุมชนอยูก่ต็าม โดยกรณีระดบัเขต จากการศกึษาในพื*นที�ที�กาํหนดใหเ้ป็นพื*นที�
ในการศกึษาวิจยั ซึ�งได้แก่ สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง และสภาองค์กรชุมชนเขตคนันายาว 
พบว่า ประชาชนที�ไม่ได้มฐีานะเป็นประธาน หรอืกรรมการชุมชนหรือทํางานด้านการพฒันา
ชุมชน จะไม่รู้จ ัก หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื�องสภาองค์กรชุมชนเลย โดยเมื�อม ี          
การสอบถามเกี�ยวกบัเรื�องสภาองคก์รชมุชนประชาชนกลุ่มนี*มกัจะเขา้ใจว่า ผูว้จิยักาํลงัสอบถาม
ตนเกี�ยวกบัเรื�อง “สภาเขต” ซึ�งเป็นสภาของผูแ้ทนทอ้งถิ�นที�มาจากเลอืกตั *งของประชาชน  แต่ถา้
เป็นกรณีประชาชนที�มฐีานะเป็นประธานชุมชน หรอืทํางานดา้นการพฒันาชุมชน ส่วนใหญ่แลว้ 
จะรูจ้กั หรอืมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชมุชน แต่กม็เีพยีงสว่นน้อยเท่านั *นที�มคีวามรู้
ความเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชมุชนอยา่งละเอยีด และชดัเจน โดยเฉพาะความรูค้วามเขา้ใจใน
เรื�องสถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของสภาองคก์รชมุชน  

ส่วนกรณีระดบัจงัหวดั ซึ�งได้แก่ การประชุมและการดําเนินกจิกรรม
ต่างๆของทางสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครและที�ประชุมระดับจังหวัดของ          
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร กพ็บว่า ไดผ้ลในลกัษณะที�คล้ายคลงึกนักบัผลในระดบัเขต 
กล่าวคือ ประชาชนที�ไม่ได้อยู่วงการพฒันาชุมชน จะไม่รู้เลยว่าสภาองค์กรชุมชน คืออะไร          
มบีทบาทหน้าที�อะไร และมคีวามสําคญัอย่างไร และเมื�อเห็นการประชุมหรอืดําเนินกจิกรรม
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ต่างๆของทางสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครและที�ประชุมระดับจังหวัดของ             
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครก็มกัจะเข้าใจเพียงว่าเป็นการดําเนินกิจกรรมของภาค
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการดําเนินกจิกรรมต่างๆของสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครส่วนใหญ่ จะจดัที�มหาวทิยาลยัต่างๆ โดยเฉพาะที�สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร์ (นิด้า) อยู่บ่อยครั *ง ทําให้การประชุมและการทํากิจกรรมของสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครในบางครั *งจะมนีกัศกึษา และอาจารยข์องสถาบนัฯที�ไมไ่ดเ้กี�ยวขอ้งโดยตรงเขา้
มารว่มดว้ย  ซึ�งเทา่ที�ผูว้จิยัไดม้โีอกาสสงัเกต และสอบถาม พบว่า นักศกึษา และอาจารยก์ลุ่มนี*
จะไม่รูจ้กั หรอืมคีวามรูเ้กี�ยวกบัเรื�องสภาองคก์รชุมชนเลย และเมื�อสอบถามต่อไปว่า ทาํไมถงึ
มาเขา้ร่วมการประชุมหรือกจิกรรมที�สภาองค์กรชุมชนจดักไ็ด้คําตอบตามมาว่า เพราะเห็นม ี
การประชาสมัพนัธว์่ามกีารจดักจิกรรมของภาคประชาชน เลยสนใจมาดู ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ไดว้่า
การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครในระดบัจงัหวดั กย็งัเป็นที�รูจ้กัและ
เขา้ใจในวงจาํกดัอยูเ่ฉพาะกบัคนในวงการพฒันาชมุชน เชน่เดยีวกบัระดบัเขต 

ทั *งนี*  อาจเป็นผลมาจากการที�สภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ และ            
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) ยงัไม่สามารถดําเนินการจดัเวทสีาธารณะที�
เปิดกว้างใหป้ระชาชนทั �วไปมาเขา้ร่วมได้บ่อยครั *งมากนัก ประกอบกบัการดําเนินการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เกี�ยวกบัเรื�องสภาองค์กรชุมชนกบัประชาชนทั �วๆไป ของทางสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครที�ผ่านมา ก็ยังไม่มปีระสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเท่าที�ควร ซึ�งเมื�อผนวกเข้ากบัการที�สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครยังไม่
สามารถขบัเคลื�อนงานให้เกดิผลงานที�ส่งผลกระทบในทางบวกต่อประชาชนที�อาศยัอยู่ในพื*นที�
กรงุเทพมหานครไดอ้ย่างชดัเจน จงึส่งผลทาํใหส้ภาองคก์รชุมชนยงัไม่เป็นที�รูจ้กัของประชาชน
ทั �วไปในวงกวา้งมากขึ*น    

2)  การใหค้วามสาํคญัตอ่สภาองคก์รชมุชนของประชาชน 
การประเมนิผลลพัธด์า้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร

ในตวัชี*วดัการให้ความสาํคญัต่อสภาองค์กรชุมชนของประชาชน ผู้วจิยัไดก้ําหนดหลกัเกณฑ ์         
ในการประเมนิว่า  “มปีระชาชนทั �วๆไปที�อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ที�ให้ความสําคญัต่อ
สภาองค์กรชุมชนมากขึ*นอย่างชดัเจน หรือไม่ หากมากขึ*นอย่างชดัเจนถือว่าประสบความสําเร็จ            
แต่ถา้ไม่มากขึ*นอย่างชดัเจน ถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ”  ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ตวัชี*วดั 
การใหค้วามสาํคญัต่อสภาองคก์รชมุชนของประชาชน ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจากการดําเนินงานตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผา่นมา ยงัไมส่ามารถทาํใหป้ระชาชนทั �วๆไป ที�อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร
ตระหนกัถงึความสาํคญัของการมสีภาองคก์รชมุชนไดม้ากขึ*นอยา่งชดัเจน ทั *งนี* สบืเนื�องมาจาก
การที�สภาองค์กรชุมชนยังคงเป็นที�รู้จ ักเฉพาะคนในวงการพัฒนาชุมชนเป็นส่วนใหญ่              
(เกือบทั *งหมด) ไม่แตกต่างไปจากช่วงเริ�มแรกของการบังคบัใช้พระราชบัญญัติฯ จึงส่งผล
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ต่อเนื�องทําใหป้ระชาชนทั �วไป ซึ�งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ยงัไมไ่ดใ้หค้วามสนใจ หรอืความสาํคญั
ต่อสภาองค์กรชุมชนไปด้วยโดยปริยาย ดงัพจิารณาได้จากขอ้มูลรายงานผลการดําเนินงาน 
“การทบทวนตนเองเพื�อการพฒันาคุณภาพสภาองคก์รชมุชนสูชุ่มชนทอ้งถิ�นจดัการตนเอง” ของ
สภาองคก์รชุมชนเขต 22 สภา ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ที�แสดงใหเ้ห็นว่ามจีํานวนประชาชน
ทั �วไปที�เขา้รว่มเวทกีารทบทวนตนเองของสภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆ (ซึ�งเป็นกจิกรรมที�สาํคญั
ของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร) คดิเป็นสดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 5.15 ของจํานวนผูเ้ขา้ร่วม
เวทกีารทบทวนฯ ทั *งหมด เท่านั *น (รายละเอยีดดงัตารางที� 4.20)   
 
ตารางที� 4.20  จํานวน และสดัสว่นของผูเ้ขา้ร่วมเวทกีารทบทวนตนเองของสภาองคก์รชมุชนเขต 
          22 สภา ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามสถานะของผูเ้ขา้รว่ม 
 

สถานะของผู้เข้าร่วมเวทีการทบทวน
ตนเองของสภาองคก์รชุมชนเขต 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สมาชกิจากตวัแทนกลุ่ม/เครอืขา่ยชมุชน   734 90.06 
สมาชกิจากผูท้รงคณุวุฒ ิ 10 1.23 
ที�ปรกึษา /หน่วยงานที�เชญิมาร่วมประชมุ 29 3.56 
กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น 0 0 
ผูบ้รหิาร/สภา/สมาชกิ อปท. 0 0 
ประชาชนทั �วไป  42 5.15 
 รวม 815 100 

 
แหล่งที�มา: สมชัชาสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร, 2556ค. 
 

สอดคล้องกับตัวอย่างความคิดเห็นของแกนนําสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครทา่นหนึ�งที�ใหข้อ้มลูว่า 

 
“คนธรรมดา [ประชาชนทั �วไป–ผู้วิจัย) ให้ความสําคัญน้อย ตัวชี*ว ัดก็คือ             
เวลาเราเชิญออกสื�อคนธรรมดาที�เดินเข้ามาร่วมงานเองโดยไม่มีใครไปบอก           
มน้ีอย” (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
สอดคล้องกบัขอ้มลูที�ได้จากการสงัเกตการณ์ และการสมัภาษณ์อย่าง

ไม่เป็นทางการกับประชาชนที�อยู่ในบริเวณสถานที�ที�ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของ         
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สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร ที�พบว่า ประชาชนที�อยู่ในบรเิวณสถานที�ที�ใชใ้นการดาํเนิน
กจิกรรมต่างๆของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ทั *งในระดบัเขตและระดบัจงัหวดัเกอืบ
ทั *งหมดจะไมรู่จ้กัหรอืไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาองคก์รชุมชนเลย แมว้่าจะเคยเหน็การ
ประชุมหรือการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนอยู่ก็ตาม ซึ�ง ณ จุดนี*ย่อมที�จะ
สามารถสรุปต่อไปไดว้่า ประชาชนส่วนใหญ่เหล่านี*จะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัสภาองคก์รชมุชน
ดว้ยโดยปรยิาย เพราะเมื�อไมรู่จ้กักย็่อมไม่สามารถจะใหค้วามสาํคญัได ้และจากการที�ผูว้จิยัได้
ดําเนินการสังเกตการณ์การดําเนินกิจกรรมต่างๆของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร           
ในระดบัต่างๆ ในหลายๆโอกาส กพ็บว่า โดยสว่นใหญ่แลว้ผูเ้ขา้รว่มการประชมุและกจิกรรมของ
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดับเขตและระดบัจงัหวัดจะเป็นสมาชิกคนเดิมๆ 
โดยเฉพาะสมาชกิที�มบีทบาทสาํคญั จะเจอแทบทุกครั *งที�เขา้ไปสงัเกตการณ์ สว่นสมาชกิใหม่ที�
เพิ�งมาเข้ามาร่วมการประชุมหรือกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนจะมีจํานวนไม่มาก ส่วน
ประชาชนทั �วไปที�ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของสภาองคก์รชมุชนแต่เขา้มาร่วมการประชุม และกจิกรรม
ของสภาองคก์รชุมชนด้วยความสนใจส่วนตวัโดยไม่ได้รบัเชญินั *นจะมน้ีอยมาก (ดงัจะเห็นได้
จากตารางที� 4.21 ที�ได้นําเสนอไปขา้งต้น)  และมเีฉพาะในการประชุมหรอืกจิกรรมสําคญั
เท่านั *น เช่น การเปิดเวทสีาธารณะของสภาองค์กรชุมชนเขต และสมชัชาสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ เป็นต้น ซึ�งคนกลุ่มนี*ส่วนใหญ่จะไม่รู้จ ัก หรือมีความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกบัเรื�องสภาองคก์รชมุชนเลย เพยีงแต่เขา้ใจว่าเป็นกจิกรรมของภาคประชาชนเลยสนใจมา
เขา้ร่วม หรือถ้าพอรู้จกั ก็ไม่ได้มคีวามรู้ความเขา้ใจในรายละเอยีดเกี�ยวกบัเรื�องสภาองค์กร
ชุมชนอย่างชดัเจน ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่าคนที�ใหค้วามสาํคญักบัสภาองคก์รชุมชนยงัคงจํากดัอยู่
เฉพาะกบัคนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงประชาชน
ทั �วๆไปซึ�งเป็นกลุ่มคนสว่นมากในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 

3)  การมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาของชุมชน และสงัคมของประชาชน  
การประเมนิผลลพัธด์า้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร

ในตวัชี*วดัการมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาของชุมชน และสงัคมของประชาชน ผูว้จิยัไดก้าํหนด
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “มปีระชาชนทั �วๆไปที�อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ที�เขา้มามี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาของชุมชนและสงัคมร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครมากขึ*น
อย่างชดัเจนหรอืไม่ หากมากขึ*นอย่างชดัเจนถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้ไม่มากขึ*นอยา่งชดัเจน 
ถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ”  ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ตัวชี*วดัการมสี่วนร่วมในการแก้ไข
ปญัหาของชมุชน และสงัคมของประชาชน ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั *งนี* เนื�องจาก การดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผา่นมายงัไมส่ามารถกระตุน้ส่งเสรมิให้ประชาชนทั �วๆไปในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
ตระหนกัถงึความสาํคญัของปญัหาของชมุชนตนเองและสงัคม และเขา้มามสี่วนร่วมในการแกไ้ข
ปญัหาไดม้ากขึ*นอยา่งชดัเจน กล่าวคอื ผลสาํเรจ็ของการส่งเสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนที�
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อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานครเกอืบทั *งหมด กย็งัคงจํากดัอยู่เฉพาะกบัประชาชนที�อยู่ใน
วงการพฒันาชุมชน ไม่แตกต่างไปจากช่วงเริ�มแรกของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัฯิ แต่อย่าง
ใด และสว่นมากกย็งัจาํกดัอยูเ่ฉพาะกบัประเดน็ปญัหาที�เป็น “ประเดน็รอ้น” ซึ�งเป็นปญัหาความ
เดอืดร้อนเร่งด่วนของประชาชนเป็นสําคญั เช่น กรณีปญัหาอุทกภยัครั *งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2554 ทางสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครกส็ามารถระดมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนกลุ่มต่างๆเขา้มาช่วยเยยีวยา และบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพื*นที�
เขตต่างๆได ้เป็นตน้ ส่วนกรณีปญัหาที�เป็น “ประเด็นเยน็” ซึ�งเป็นปญัหาความเดอืดร้อนของ
ประชาชนที�ไม่เร่งด่วน แต่มผีลกระทบในทางลบต่อคณุภาพชวีติของประชาชนในวงกว้าง เช่น 
ปญัหาสุขภาพอนามยั ปญัหาขาดสวสัดกิารของคนในชุมชน ปญัหาการประกอบอาชพี ฯลฯ  
ปญัหาในลกัษณะนี*ทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครยงัสามารถระดมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการแกไ้ขปญัหาไดน้้อย ทั *งในเชงิจํานวนคนที�เขา้มามสี่วนร่วม และคุณภาพของ
การเขา้ไปมสีว่นร่วม ดงัตวัอยา่งคดิเหน็ของแกนนําสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครท่านหนึ�ง
ที�สะทอ้นว่า 
 

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมันจะต้องไปดูกระแสประเด็นร่วม 
[ประเด็นร้อน] เช่น มีครั *งหนึ� งที�มีความขัดแย้งทางความคิดในเรื�องของ
การเมืองที�ราชประสงค์ ตอนนั *นก็มีการกระชับวงล้อมในเขตนั *น แต่เรา
พยายามที�จะชว่ยได ้เขตสองเขตเทา่นั *น เชน่ เขตดนิแดง เขตปทุมวนั ตอนนั *น
เราออกสื�อระดมความชว่ยเหลอื... ถา้นับเป็นเมด็เงนิกน่็าจะได ้10 ลา้นบาทขึ*น               
กแ็สดงว่าถา้มปีระเดน็ร่วมจรงิๆ สภาองค์กรชุมชนกส็ามารถทํางานไดส้ําเรจ็  
อนันี*เป็นครั *งแรกเลยนะ ส่วนปี 54 เราระดมความชว่ยเหลอืนํ*าท่วมผ่านช่องทาง
สื�อไทยพบีเีอส แต่เราไม่รบัเป็นเงนิ ความเชื�อถอืของเราอยู่ตรงนี* เราจะไม่ให้
เงนิเขา้บญัชอีะไรเดด็ขาด แต่ว่าถา้มคีนมนํี*าใจอยากชว่ยเหลอือะไร เช่น เรอืที�
ไดม้าจากบรษิัทที�โคราชมาจากบรษิทัไตโต เขาเอาเรอืมาให้เลย เราก็เอาไป
แจกของจริงเลย... ทั *งนี*  ผมเชื�อว่า ประเด็นร่วมนี*สําคญั เช่น เราจัดตั *ง สสร.           
ภาคประชาชน 292 คน คือ ก็มีคนแสดงตัวตนออกมาแล้วว่าจะมาร่วมกับเรา               
หรอืเราประกาศว่าจะเสนอรายชื�อ 10,000 รายชื�อ เพื�อขอเสนอ พ.ร.บ. การบรหิาร
ราชการ กทม. ของภาคประชาชนเราเอง ก็มีคนแสดงเจตนารมณ์เยอะ อนันี*
ประเดน็ร่วมครบั  
 
ส่วนประเด็นการพฒันา (ประเด็นเยน็) จุดยากครับ เพราะว่าสภาองค์กรชุมชน 
หนึ�งไม่มเีงนิเดือน ไม่มเีบี*ยเลี*ยง มแีต่ค่าพาหนะ ฉะนั *น การที�จะระดมจิตอาสา
ขึ*นมานั *นเป็นเรื�องลําบาก เพราะว่าผู้นําบางคนเขามรีายได้วันละหนึ�งพนับาท       
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ในการขายของ ซึ�งการที�เขาจะหยุดมาประชุมกบัเราค่อนขา้งลําบาก เพราะเรา             
มแีต่ค่าพาหนะใหว้นัละ 400 บาท แล้วกน็านๆ มาประชุมท ีฉะนั *น ถ้าไม่ม ี         
จติอาสาจริงๆ จะเขา้มาทํางานในจุดนี*ไม่ได้ ฉะนั *น ประเด็นการพฒันานี�จะต้อง
คอ่ยเป็นคอ่ยไป (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
สอดคล้องกบัความคิดเห็นของเจ้าหน้าที�ของสถาบันพฒันาองค์กร

ชุมชนที�รบัผดิชอบงานส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�
สะทอ้นว่า 
 

ถ้าเป็นเรื�องของ กทม. ถ้ามีสถานการณ์ร่วม มันก็กระเทือนพอสมควร 
ยกตัวอย่างเช่น เรื�องของภัยพิบัติใช้กระแสภัยพิบัติ และก็ใช้เวทีของ           
สภาองค์กรชุมชนในการดึงคนให้ลุกขึ*นมาหรือว่าพยายามที�จะใช้พลังของ
ชมุชนกเ็หน็ภาพอยู ่แต่ว่าไมต่่อเนื�อง มนัใชเ้พยีงบางโอกาสบางจงัหวะ ภายใต้
โจทย์วธิงีบประมาณของหน่วยงานที�ลงไป แต่ไมไ่ดเ้ป็นการพยายามใชส้ภาฯ 
ไปดงึคนเล็กน้อยที�พยายามจะทําแบบต่อเนื�อง แบบตามมตีามเกดิ หรอืว่าใช้
ทุนของชาวบ้านเป็นสําคญัในการดงึพี�ดงึน้อง มนัไม่ไดเ้ป็นแบบนั *น แต่ว่ามนั 
จะดงึได ้เมื�อมสีถานการณ์อะไรขึ*นมา เป็นบางโอกาสบางจงัหวะ” (รายชื�อผูใ้ห้
สมัภาษณ์เชงิลกึ, ภาคผนวก ข) 

 
สําหรับสาเหตุที�สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครยังส่งเสริมให้

ประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของปญัหาของชมุชนของตนเอง
และสงัคม และเขา้มามสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาไดน้้อยมากนั *น ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัต่างๆ ต่างให้
คาํอธิบายไปลกัษณะเดยีวกนัว่า เป็นเพราะประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยงัไม่
รูจ้กัว่าสภาองค์กรชุมชนคอือะไร มบีทบาทภารกจิอะไร และมคีวามสําคญัต่อตนเองอย่างไร          
ซึ�งเมื�อไม่รูจ้กักย็่อมไม่ใหค้วามสําคญั และไม่เขา้มามสี่วนร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนโดยปรยิาย 
ประกอบกับโดยทั �วไปแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธปิไตยแบบ มสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ ยงัคงคุน้เคยแต่ระบอบประชาธปิไตยแบบทางออ้มที�
เน้นการเลอืกตั *ง และแบบแผนความสมัพนัธ์ของระบบอุปถมัภ์ ทําให้การใชส้ภาองค์กรชุมชน
เป็นเครื�องมอืในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปญัหา และพฒันาชุมชน 
และสงัคมสามารถทําได้จํากดัมากในทางปฏิบัติ ดังตัวอย่างความคดิเห็นของนักวิชาการที�
ทาํงานรว่มกบัสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครท่านหนึ�งที�ไดใ้หค้าํอธบิายไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า 
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คอื มนัเป็นธรรมชาติของมนุษย์ อนันี*มนัตอ้งอาศยัหลกัวิชาการกค็อื เรื�อง 
ทฤษฎเีกมส ์(Game Theory–ผูว้จิยั) คอื เรื�องส่วนรวมคนสนใจน้อย เพราะว่า
แต่ละคน กม็เีรื�องที�จะตอ้งดแูลเรื�องสว่นตวัของตนเอง และธรรมชาตวิฒันธรรม
ของคนไทยกค็อื อย่าไปยุ่งเรื�องของคนอื�น และเขากจ็ะไดไ้ม่มายุง่กบัเรา นี�คอื
ธรรมชาตขิองคนไทย ซึ�งอาจมลีกัษณะแบบนี*ค่อนขา้งจะเขม้ขน้มากสกัหน่อย 
คอื เรื�องส่วนรวมอย่าไปอย่าไปยุ่ง คอื เรื�องที�ไม่ใช่เรื�องของเราอย่าไปยุ่ง ใคร
จะเดอืดรอ้นอยา่งไร กใ็หเ้ขาแกก้นัไปเอง ถงึเวลาที�เราเดอืดรอ้น เรากจ็ะใชว้ธิี
ระบบอปุถมัภ์กไ็ปเขา้หาผูห้ลกัผูใ้หญ่ แกป้ญัหากนัไป อนันี* คอื สงัคมไทย คอื 
พื*นฐานของสังคมไทย เพราะฉะนั *น ธรรมชาติของภาคประชาชนเราต้อง
วเิคราะหใ์นเชงิของการเป็น Flat organization  (องคก์รแบบแนวราบ–ผูว้จิยั) 
เพราะฉะนั *น  แต่ละคนกต็วัใครตวัมนั  ซึ�งแนวราบการรวมตวักนัจะทําไดย้าก
มาก และไมม่ใีครที�จะไปมอีทิธพิลกบัใคร เราไปบงัคบัเขาไม่ได ้เขาบงัคบัเรา
ไมไ่ด ้อนันี* การรวมตวัมนัตอ้งเกดิจากความสมคัรใจเท่านั *น มนัเป็นงานอาสา 
มนัตอ้งเป็นจติสาธารณะ มนัเป็นเรื�องจํากดัมาก (รายชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์เชงิลกึ, 
ภาคผนวก ข) 

 
4.3  ปัจจยัที�มีผลต่อผลสมัฤทธิa ของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชมุชน              
       พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพื,นที�กรงุเทพมหานคร 
 

จากผลการประเมนิกระบวนการ และผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร ในขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถ สรุปปจัจยั
ที�มผีลต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�
กรงุเทพมหานครในรปูของตวัแบบ (Model) ไดด้งันี* 
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ภาพที� 4.1  ตวัแบบแสดงปจัจยัที�มผีลต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน  
               พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร 
 
 จากตัวแบบแสดงปจัจัยที�มีผลต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานครขา้งตน้ ผูว้จิยัขอใหน้ิยามศพัท ์และอธบิาย
ความสมัพนัธเ์ชงิตรรกะระหว่างปจัจยัต่างๆ ในตวัแบบ ดงันี* 
 

4.3.1  ลกัษณะของนโยบาย 
 หมายถงึ ลกัษณะของการออกแบบนโยบาย รวมทั *งลกัษณะของเป้าหมาย และวธิกีาร
ดาํเนินงานของของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 
 โดยปจัจัยด้านลักษณะของนโยบาย มีผลต่อผลสัมฤทธิ <ของการนําพระราชบัญญัต ิ       
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร ทั *งในทางบวก และทางลบ ดงันี* 
 ผลในทางบวก พบว่า ลักษณะของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551             
ที�มเีป้าหมายมุ่งเน้นไปที�การเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการส่งเสรมิประชาธิปไตย         

ลกัษณะของ
นโยบาย 

 

ทรพัยากร 
 

 

การประชาสมัพนัธ์ 
 

สภาพแวดล้อม           
ทางการเมือง 

 

กลุ่มเป้าหมายของ
นโยบาย 

 

ผลสมัฤทธิa  
ของการนํา

พระราชบญัญติั 
สภาองคก์ร

ชุมชน  
พ.ศ. 2551 
ไปปฏิบติั 
ในพื,นที�

กรงุเทพมหานคร 

การยอมรบัต่อนโยบาย               
ของหน่วยงานที�รบัผิดชอบ 
ในการนํานโยบายไปปฏิบติั 

ความร่วมมือระหว่าง         
หน่วยงานที�รบัผิดชอบใน 
การนํานโยบายไปปฏิบติั 

การประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงาน 
ที�รบัผิดชอบในการ 

นํานโยบายไปปฏิบติั 
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ในระดับฐานราก และวธิีการดําเนินงานที�กําหนดใหม้กีารจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนที�มสีถานะทาง
กฎหมายขึ*นมาดําเนินบทบาทภารกจิในระดบัต่างๆ นั *น มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของ
องค์กรชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศ  (รวมถึงองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร) ซึ�งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย จึงทําใหอ้งค์กรชุมชนส่วนหนึ�งที�มคีวามพร้อม เขา้ร่วมกระบวนการ
การจัดตั *งสภาองค์กรชุมชน และเมื�อเกิดการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนแล้ว ขบวนองค์กรชุมชน
ดงักล่าว ก็ดําเนินบทบาทเป็นสภาองค์กรชุมชนทําหน้าที�ขบัเคลื�อนภารกจิในระดบัต่างๆ ตาม
พระราชบญัญตัฯิ มาอยา่งตอ่เนื�อง จนถงึปจัจุบนั  
 นอกจากนี* ลกัษณะของเป้าหมาย และวธิกีารดําเนินงานของพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ดงักล่าว กเ็ป็นที�ยอมรบัของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  ที�ประชุมในระดบัชาติ
ของสภาองค์กรชุมชนตําบล สํานักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร จนทําให้หน่วยงานต่างๆ เหล่านี*นํา            
เอาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวข้องไปปฏิบัติในพื*นที�
กรงุเทพมหานครอยา่งต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอจนถงึปจัจุบนัดว้ย 
 ผลในทางลบ พบว่า การที�พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีปญัหา            
ในเชงิของการออกแบบนโยบาย (Policy Design Problem) ไดส้่งผลทาํใหเ้กดิปญัหาในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติตามมาเป็นอย่างมาก โดยปญัหาในเชิงของการออกแบบนโยบายของ
พระราชบญัญตัฯิ ที�ส่งผลทําให้เกดิปญัหาในการนํานโยบายไปปฏิบตัมิอีย่างน้อย 4 ประเด็น
ใหญ่ๆ ดงันี* 

1)  ปญัหาการขาดสภาพบงัคบัของกฎหมาย กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที�ขาดสภาพบงัคบั (Sanction) ที�ขาดบทบญัญตัิ
เกี�ยวกบัการใหร้างวลั (Reward) และการลงโทษ (Guilty) รวมถงึการกาํหนดกรอบระยะเวลา (Time 
Frame) ในการปฏบิตักิารตามบทบญัญตัต่ิางๆ ของพระราชบญัญตัฯิ นั *น ไดส้่งผลทาํใหภ้าค
ส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงาน หรอืเจ้าหน้าที�ของรฐั และองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นขาดแรงจูงใจที�จะดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ ฉบบันี* ซึ�งสง่ผลกระทบ
ในทางลบต่อการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัเิป็นอยา่งมาก ทั *งใน
ระดบัมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) โดยเฉพาะในดา้นของการยอมรบั และการให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งของหน่วยงาน และ
เจา้หน้าที�ของกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นต่างๆ    

2)  ปญัหาการกําหนดโครงสร้างการบริหารนโยบายที�ไม่เหมาะสม กล่าวคอื 
การที�พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัใิหห้น่วยงานจํานวนมากมหีน้าที�                
ในการส่งเสรมิกิจการสภาองค์กรชุมชนได้ทําให้เกิดปญัหาความซับซ้อนในการบริหารงาน 
(Complexity of Administration) ตามมา โดยเฉพาะเมื�อพจิารณาไปที�เนื*อหาของพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี*ที�กําหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที�มีอํานาจหน้าที�ในการ
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สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารจดัตั *ง และพฒันากจิการของสภาองคก์รชมุชน และประสานความ
รว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการดาํเนินตามพระราชบญัญตั ิโดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย์เป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัฉิบบันี* แต่กลไกหรอื
หน่วยงานที�ทําหน้าที�ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ ส่วนใหญ่กลบัอยู่ภายใต้การบงัคบั
บญัชา และการดาํกบัดแูลของทางกระทรวงมหาดไทย ทั *งๆ ที�พระราชบญัญตัฉิบบันี*ไม่ไดม้กีาร
บญัญตัใิหก้รมการปกครอง และกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น มอีาํนาจหน้าที�ในการส่งเสรมิ
กิจการสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติฯ อย่างชัดเจน รวมทั *งให้ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รกัษาการตามพระราชบัญญตัฉิบบันี*แต่อย่างใดนั *น ก็ได้ทําให้เกิด
ปญัหาในการสั �งการ การประสานงาน และการควบคมุการบรหิารนโยบายตามมาอยา่งหลกีเลี�ยง
ไมไ่ด ้ทั *งนี* เนื�องจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ซึ�งเป็นหน่วยงานหลกัที�มอีาํนาจหน้าที�ในการ
ส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบญัญตัิฯ ไม่มอีํานาจในการบังคบับัญชา และ
กํากบัดูแล ให้กลไกหรอืหน่วยงานส่วนใหญ่ ที�มหีน้าที�ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิ
ฉบบันี*ปฏิบัตติามกฎหมายได้ แต่ทําได้เพยีงแค่การประสานงานและขอความร่วมมอืเท่านั *น               
ซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัปญัหาของการขาดสภาพบงัคบัของพระราชบญัญตัฯิ แล้ว กย็ิ�งทําให้การ
ดําเนินการกระตุน้ส่งเสรมิเพื�อให้หน่วยงานที�มหีน้าที�ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิฯ 
ปฏบิตัติามกฎหมายมคีวามยากลําบากมากยิ�งขึ*น ซึ�งสง่ผลต่อเนื�องทาํใหห้น่วยงานส่วนใหญ่ให้
การยอมรบั และความร่วมมอืในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฉิบบันี*คอ่นขา้งน้อยไปดว้ย 

3)  ปญัหาการกําหนดให้สภาองค์กรชุมชนพึ�งพิงทรัพยากรของหน่วยงานรัฐ
ส่วนกลางเป็นหลัก กล่าวคือ การที�พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 บัญญัติให ้       
สภาองคก์รชุมชนระดบัต่างๆ ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณภายใตก้ารพจิารณาของหน่วยงานรฐั
ส่วนกลาง โดยเฉพาะจากกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมั �นคงของมนุษย์ และสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนเป็นหลกันั *น ทําใหส้ภาองค์กรชุมชนขาดความเป็นอสิระในการบรหิารจดัการตนเอง 
และการขบัเคลื�อนงานพฒันาอย่างเต็มที� รวมทั *งมีแนวโน้มที�จะถูกใช้เป็นเครื�องมือในการสร้าง
ผลงาน และความชอบธรรมใหก้บัหน่วยงานของรฐั มากกว่าการแกไ้ขปญัหา และตอบสนองความ
ต้องการที�แทจ้รงิของประชาชนในชุมชนท้องถิ�นต่างๆ ด้วย ทั *งนี* เนื�องจากงบประมาณ ซึ�งเป็น
ทรพัยากรทางการบรหิารที�สาํคญัยิ�งประการหนึ�งของสภาองคก์รชุมชน สว่นใหญ่ลว้นอยู่ในการ
กาํกบั ควบคมุ และการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิใจของหน่วยงานรฐัสว่นกลางทั *งสิ*น 

4)  ปญัหาเรื�องคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์กรชุมชน
ตาํบล กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตักิาํหนดคุณสมบตั ิ
และลกัษณะตอ้งหา้มของสมาชกิสภาองคก์รชุมชนที�มุง่เน้นการป้องกนั หรอืลดการครอบงาํจาก
ฝ่ายการเมืองต่อสภาองค์กรชุมชนนั *น ก็เป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้สภาองค์กรชุมชนระดับต่างๆ 
(รวมถึงสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร) ประสบกบัปญัหาการขาดแคลนแกนนํา 
และสมาชกิสภาองค์กรชุมชนที�มศีกัยภาพในการขบัเคลื�อนงานพฒันา เนื�องจากการกําหนด
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คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที�มุ่งเน้นการป้องกนั หรือลด              
การครอบงาํจากฝา่ยการเมอืงนั *น ในทางหนึ�งกเ็ท่ากบัเป็นการตดั หรอืกดีกนัทรพัยากรบุคคลที�
มศีกัยภาพในชมุชนทอ้งถิ�นต่างๆออกไปดว้ย 

นอกจากนี* ลกัษณะของวธิกีารดําเนินงานของของพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ที�กําหนดให้มีการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชนที�มีสถานะทางกฎหมายขึ*นมา
ดาํเนินบทบาทภารกจิในระดบัต่างๆ นั *น ที�ยงัไมเ่ป็นที�เหน็ดว้ยของทางกระทรวงมหาดไทยมาก
นัก รวมทั *ง วธิกีารดาํเนินงานของพระราชบญัญตัฯิ ในหลายๆ ส่วน เช่น เรื�องหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการรับรองการจดแจ้งการจัดตั *งองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนที�ขาดความ
ชดัเจนอย่างเพยีงพอ เรื�องการกาํหนดให้ผูอ้าํนวยการเขตมหีน้าที�ในการรบัรองการจดแจง้การ
จดัตั *งองคก์รชมุชน และเรื�องการอนุญาตใหค้ณะกรรมการชุมชนของชุมชนที�จดัตั *งตามระเบยีบ
กรงุเทพมหานครสามารถจดแจง้จดัตั *งเป็นองคก์รชมุชนเพื�อเป็นสมาชกิของสภาองคก์รชุมชนได ้
ฯลฯ กย็งัไม่เป็นที�เหน็ด้วยของทางกรุงเทพมหานคร ซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัปญัหาการขาดสภาพ
บงัคบั และปญัหาการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�ไมเ่หมาะสม อนัเป็นปญัหาในเชงิ
ของการออกแบบนโยบาย (Policy Design Problem) ของตวัพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 เอง กน่็าจะเป็นสาเหตุที�ทําใหห้น่วยงานทั *งสองยงัไม่ให้การยอมรบั และความ
รว่มมอืในการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ เท่าที�ควร  

รวมทั *ง ลกัษณะวธิกีารดาํเนินงานของของพระราชบญัญตัฯิ กน่็าจะเป็นสาเหตุ
สําคญัที�ทําให้เกดิปญัหาในด้านความสมัพนัธ์ และความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชนกบัที�ประชุมระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบลด้วย เนื�องจากความเหน็ต่างในเรื�อง
ความเหมาะสมของวธิกีารดาํเนินงานของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ระหว่าง
ผูบ้รหิารของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและแกนนําที�มบีทบาทสาํคญัในที�ประชุมในระดบัชาติ
ของสภาองคก์รชมุชนตาํบล น่าจะเป็นมลูเหตุหลกัที�ทาํใหท้ั *ง 2 ฝา่ย ต่างมทีศันคตใินทางลบต่อกนั 
ซึ�งส่งผลในทางลบต่อความสมัพนัธ์ และความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กบั             
ที�ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน อย่างสําคัญ จนส่งผลทําให้หน่วยงานทั *งสอง                   
ยงัไม่สามารถประสานงานกนัเพื�อกําหนดมาตรการรองรบัการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัฯิ 
ร่วมกนัไดอ้ย่างสอดคล้อง และมเีอกภาพและส่งผลต่อเนื�องทําใหก้ารดําเนินการส่งเสรมิกจิการ
สภาองคก์รชุมชนในภาพรวมทั *งประเทศ (รวมถงึในพื*นที�กรุงเทพมหานคร) ยงัไมม่ปีระสทิธิภาพ 
และประสทิธผิลเทา่ที�ควร 
 

4.3.2  การประสานงานระหว่างหน่วยงานที�รบัผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบติั 
หมายถงึ การดาํเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบาย

ไปปฏิบตัิ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทําหนังสอืตดิต่อ หรอืการสื�อสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร           
การประชุม การจัดสมัมนา การฝึกอบรม การจดัตั *งคณะทํางาน เป็นต้น โดยมวีตัถุประสงค์
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เพื�อใหห้น่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตัเิกดิการยอมรบัในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติฯ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งอย่างเต็มใจ และต่อเนื�อง และเกดิความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 

โดยปจัจยัด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไป
ปฏบิตั ิมผีลต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใิน
พื*นที�กรุงเทพมหานคร ทั *งในทางบวก และทางลบ ดงันี* 

ผลในทางบวก พบว่า การประสานงานระหว่างสาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร อย่างสมํ�าเสมอ  
ได้มีส่วนช่วยทําให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของสํานักงานภาคฯ แกนนําสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร และแกนนําขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถร่วมมือกัน
ดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ไดอ้ย่าง
ชดัเจน และต่อเนื�องมาจนถงึปจัจุบนั 

ผลในทางลบ พบว่า การประสานงานระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกับ                    
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น (กระทรวงมหาดไทย) และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (รวมถงึ
สํานักงานภาคกรุ งเทพฯ และปริมณฑล) กับกรุง เทพมหานครที�ไม่มีประสิทธิภาพ                  
(การประสานงานที�ไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าวส่วนหนึ�งน่าจะมีสาเหตุมาจากการกําหนด
โครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�ไม่เหมาะสมของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
ตั *งแต่ตน้) ไดท้ําใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น และกรุงเทพมหานคร ยงัคงใหก้ารยอมรบั 
ความร่วมมือในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 น้อยอยู ่                 
ซึ�งสง่ผลในทางลบต่อการใหค้วามรว่มมอื และการสนบัสนุนของกรุงเทพมหานครต่อสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครอย่างสําคญั โดยเฉพาะในมิติของการให้การสนับสนุนทาง ด้าน
งบประมาณ 
  

4.3.3  การประชาสมัพนัธ์ 
หมายถึง การดําเนินการสื�อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้สื�อต่างๆ เช่น แผ่นพบั 

หนังสอืพมิพ์ หนังสอื คู่มอื วทิยุ โทรทศัน์ เว็บไซด์ ฯลฯ การจดัการประชุม การสมัมนา และ     
การฝึกอบรม เป็นต้น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อโน้มน้าว หรอืจูงใจใหก้ลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
และหน่วยงาน หรอืบุคคลที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏิบตัติระหนักถงึประโยชน์ และ
ความสาํคญัของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และยอมรบัที�จะดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัฯิ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเตม็ใจ และต่อเนื�อง 

โดยปจัจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อผลสัมฤทธิ <ของการนําพระราชบัญญัต ิ         
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร ทั *งในทางบวก และทางลบ ดงันี* 
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ผลในทางบวก พบว่า การประชาสมัพนัธ์ของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และสภา
องค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้มสี่วนช่วยทําให้ผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที�ของสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน  แกนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครในระดับเขต จงัหวัด และแกนนํา
ขบวนองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครบางส่วน และผู้บริหารของสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครฐั และองค์กรอสิระบางแห่ง เช่น สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั สภาพฒันาการเมอืง สาํนักงานปฏริปู เป็นตน้ 
ให้การยอมรบั และให้ความร่วมมอืในการดําเนินการตามพระราชบัญญตัิฯ และมาตรการที�
เกี�ยวขอ้ง อย่างเตม็ใจ และต่อเนื�องจนถงึปจัจุบนั 

ผลในทางลบ พบว่า การประชาสมัพนัธข์องสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน และสภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร ยงัไมส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายของนโยบายที�เป็นประชาชนทั �วๆไป
ไดม้ากเท่าที�ควร ทําใหป้ระชาชนทั �วๆไป ซึ�งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื*นที�กรุงเทพมหานครยงั
ไมรู่้จกัว่าสภาองคก์รชุมชนคอือะไร มบีทบาทภารกจิอะไร และมคีวามสาํคญัต่อตนเองอย่างไร 
จนสง่ผลต่อเนื�องทาํใหป้ระชาชนทั �วๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานครเขา้มามสี่วนร่วมกบัสภาองคก์ร
ชุมชนในการแกไ้ขปญัหาของชมุชน และสงัคมน้อยมาก  ซึ�งสง่ผลในทางลบต่อผลลพัธ์ของการ
นําพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ในด้าน
ผลลพัธต่์อประชาชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครอยา่งสาํคญั  
 

4.3.4  สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
หมายถึง  สภาพแวดล้อมทางการเมืองของพื*นที�กรุง เทพมหานคร ซึ� งได้แก ่

สภาวะการณ์ของความขดัแย้ง และการต่อสู้ทางการเมือง การแทรกแซงจากนักการเมือง             
ในพื*นที� และวฒันธรรมทางการเมอืงของประชาชนสว่นใหญ่ที�อาศยัอยูใ่นพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

โดยป จัจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง มีผลต่อผลสัมฤทธิ <ของการนํา
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานครในทางลบ  

กล่าวคือ สภาวะการณ์ของความขดัแย้ง และการต่อสู้ทางการเมอืงที�รุนแรงในพื*นที�
กรุงเทพมหานครที�ผ่านมา ได้ส่งผลในทางลบต่อการดําเนินการจัดตั *งสภาองค์กรชุมชน          
(ผลการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร) ในพื*นที�กรุงเทพมหานครเป็นอย่าง
มาก ทั *งนี*เนื�องจากความขดัแยง้ และการต่อสูท้างการเมอืงในประเทศไทย ตั *งแต่ปี พ.ศ. 2548 
เป็นต้นมา ไดแ้พร่กระจายไปสู่ผูค้นในสงัคมไทยอย่างกวา้งขวาง และหยั �งลกึในทุกระดบัตั *งแต่
ระดับประเทศ ภูมิภาค ระดับชุมชนจนถึงระดับครอบครัว ดังนั *น การดําเนินการจัดตั *ง           
สภาองคก์รชมุชน ซึ�งเป็นกจิกรรมที�ตั *งอยูบ่นพื*นฐานของเครอืขา่ยความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม
ยอมต้องได้รบัผลกระทบอย่างสําคญัจากวิกฤติความขดัแย้งทางการเมอืงดงักล่าวโดยมอิาจ
หลกีเลี�ยงได ้ 
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นอกจากนี*  ปญัหาการแทรกแซงการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตจาก
นกัการเมอืงในพื*นที� กเ็ป็นอุปสรรคที�สาํคญัที�ทาํใหก้ารขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนเขต
บดิเบือนไปจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และกลายเป็น
เครื�องมอืในการระดม และรกัษามวลชนของนักการเมอืงในพื*นที� รวมทั *งเป็นมลูเหตุที�สาํคญัที� 
ทาํใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ภายในสภาองคก์รชมุชนเขตอยา่งรุนแรงดว้ย  

อกีทั *ง การที�ประชาชนส่วนใหญ่ที�อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานครยงัคงมวีฒันธรรม
ทางการเมืองที�คุ้นชินแต่ระบอบประชาธิปไตยแบบทางอ้อมที�เน้นการเลือกตั *ง และแบบ             
แผนความสมัพนัธข์องระบบอปุถมัภ์  แต่ยงัไมเ่ขา้ใจ และเชื�อมั �นในวฒันธรรมทางการเมอืงแบบ
ประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงินั *น กเ็ป็นอปุสรรคที�สาํคญัยิ�งที�ทาํใหก้ารใชส้ภาองคก์ร
ชุมชนเป็นเครื�องมอืส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปญัหา และพฒันาชุมชน 
และสังคม สามารถทําได้จํากัดมากในทางปฏิบัติ ซึ�งส่งผลในทางลบต่อผลลัพธ์ของ                     
การนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานคร ในดา้น
ผลลพัธต่์อประชาชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครเป็นอยา่งมาก 
 

4.3.5 การยอมรบัต่อนโยบายของหน่วยงานที�รบัผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบติั 
หมายถงึ การยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ของหน่วยงานใน

ระดบันโยบาย ซึ�งไดแ้ก ่1.สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2. ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์ร
ชุมชนตําบล 3. กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น) 
และหน่วยงานในระดบัปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งไดแ้ก ่1) สาํนักงานภาคกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล (สาํนักงานปฏิบตักิารภาคกรุงเทพฯปรมิณฑล และตะวนัออก) 2) กรุงเทพมหานคร 
และ 3.ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีในช่วงเวลาที�ยงัไม่มกีารจดัตั *งสภาองค์กร
ชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร) และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากที�ไดม้ี
การจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรงุเทพมหานครแลว้) 

โดยปจัจยัดา้นการยอมรบัต่อนโยบายของหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไป
ปฏิบตั ิมผีลต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตั ิ        
ในพื*นที�กรงุเทพมหานคร ทั *งในทางบวก และทางลบ ดงันี* 

ผลในทางบวก พบว่า การยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 เป็น
อย่างดีของทางสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(หน่วยงานในระดับนโยบาย) สํานักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลทําให้เกดิการประสานงาน 
และความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานดงักล่าวในการนําเอาพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งไปปฏิบัติในพื*นที�กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื�อง และ
สมํ�าเสมอ จนส่งผลทําใหส้ภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดบัเขต และระดบัจงัหวดั
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สามารถขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิตามกฎหมายส่วนใหญ่ได ้(มาตรา 21 และมาตรา 27 หรอื
สามารถบรรลุผลผลติดา้น 1) ผลการดําเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
และ 2) ผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร) 
และมคีวามเขม้แขง็เพิ�มมากขึ*น (สามารถบรรลุผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร)  

ผลในทางลบ พบว่า การยอมรบัต่อพระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�
ค่อนขา้งน้อยของทางกระทรวงมหาดไทย (โดยเฉพาะกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น) และ
กรุงเทพมหานคร ได้ทําให้หน่วยงานทั *งสอง ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัฯิ และความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื�นๆ ที�รบัผดิชอบในการนําพระราชบญัญตัฯิ 
ไปปฏบิตัเิทา่ที�ควร โดยในกรณีของทางกระทรวงมหาดไทยไดใ้หค้วามร่วมมอืในการประสานให้
มีการจัดตั *ง และการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชน แต่ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการออก
หลกัเกณฑ์ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถอุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองค์กรชุมชน ตาม
บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองคช์ุมชน พ.ศ. 2551 ซึ�งส่งผลทําใหก้รุงเทพมหานคร          
ซึ�งเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบพเิศษไม่สามารถใหก้ารสนับสนุนค่าใชจ้่ายแก่สภา
องคก์รชุมชนได ้เพราะไมม่หีลกัเกณฑร์องรบัการใหก้ารสนับสนุนหรอืการอุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่
สภาองค์กรชุมชน โดยกรุงเทพมหานครยังคงให้ความร่วมมือในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัฯิ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งเฉพาะในเรื�องพื*นฐานเท่านั *น เช่น การรบัจดแจ้ง  
การจดัตั *งชุมชน และจดแจ้งการจดัตั *งสภาองค์กรชุมชน การสนับสนุนสถานที�ในการประชุม  
การจดัใหม้กีารประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (เมื�อมกีารรอ้งขอ
จากสภาองคก์รชุมชนตามบทบญัญตัใินมาตรา 24 ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 
2551) การเขา้รว่มการประชุม และการมารบัขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอของสภาองคก์รชมุชน แต่
ยงัไม่มกีารนําเอาขอ้เสนอ หรอืแผนของสภาองค์กรชุมชนไปบูรณาการเขา้เป็นส่วนหนึ�งของ
แผนพฒันากรุงเทพมหานคร และแผนพฒันาเขต การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาองค์กร
ชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดับเขตและระดับจังหวัด การดําเนินการเพื�อตอบสนองข้อ
เรยีกรอ้งและขอ้เสนอต่างๆ ของสภาองคก์รชุมชนอย่างชดัเจน และเป็นรปูธรรม ซึ�งเป็นการให้
ความร่วมมอื และการสนับสนุนที�สาํคญัตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 และการที�หน่วยงานทั *งสอง ดงักล่าวยงัไม่ใหค้วามร่วมมอืในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัฯิ เท่าที�ควร กไ็ด้ส่งผลในทางลบต่อผลสมัฤทธิ <ของพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรุงเทพมหานครอยา่งสาํคญั   
 

4.3.6  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที�รบัผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบติั 
หมายถงึ ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ที�ประชุมในระดบัชาติของ

สภาองคก์รชุมชนตาํบล กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น (กระทรวงมหาดไทย) สาํนักงานภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑล (สํานักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก) 
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กรงุเทพมหานคร ขบวนองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร (กรณีในชว่งเวลาที�ยงัไมม่กีารจดัตั *งสภา
องคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร) และสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากที�
ได้มกีารจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครแล้ว) ในการนําเอาพระราชบญัญตั ิ  
สภาองคก์รชมุชน  พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร 

โดยปจัจยัด้านความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
มผีลต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื*นที�
กรงุเทพมหานคร ทั *งในทางบวก และทางลบ ดงันี* 

ผลในทางบวก พบว่า ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สาํนักงานภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานคร และความรว่มมอืระหว่างที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตําบล กบั
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลทาํใหเ้กดิการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน  
พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งไปปฏิบัติในพื*นที�กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื�อง และ
สมํ�าเสมอ จนส่งผลในทางบวกต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร (ดงัที�กล่าวไวแ้ลว้ในปจัจยัดา้นการยอมรบัต่อนโยบาย
ของหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตั)ิ 

ผลในทางลบ พบว่า ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน กบักรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิ�น ความร่วมมอืระหว่างที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตาํบลกบั
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ความร่วมมือระหว่างสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (รวมถึง
สํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) กับกรุงเทพมหานคร และความร่วมมือระหว่าง          
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร และกรงุเทพมหานครที�มอียูค่อ่นขา้งน้อย ไดส้่งผลในทางลบ
ต่อผลสัมฤทธิ <ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบัติในพื*นที�
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก (ดังที�กล่าวไว้แล้วในปจัจัยด้านการยอมรบัต่อนโยบายของ
หน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตั)ิ  

นอกจากนี* ปญัหาความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน กบัที�ประชุมใน
ระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล กไ็ดท้ําใหห้น่วยงานทั *ง 2 ยงัไม่สามารถประสานงานกนั
เพื�อกาํหนดมาตรการรองรบัการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัฯิ ร่วมกนัไดอ้ยา่งมเีอกภาพ ซึ�ง
ส่งผลทําให้การสนับสนุนของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน และที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภา
องคก์รชมุชนตาํบล ต่อสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร (รวมถงึจงัหวดัอื�นๆ) ที�ผ่านมา ยงัไม่
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลเทา่ที�ควร  
  

4.3.7  ทรพัยากร 
หมายถึง บุคลากร ซึ�งได้แก่  แกนนํา และสมาชิก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ

สถานที�ในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขต และสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร และ
เจา้หน้าที�ปฏบิตังิานพื*นที�ของสาํนกังานภาคกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
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โดยปจัจยัด้านทรพัยากร มผีลต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร ทั *งในทางบวก และทางลบ ดงันี* 

ผลในทางบวก พบว่า การที�สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวัด)                
มงีบประมาณในการดําเนินงานที�เพยีงพอ สามารถหาสถานที�เพื�อใชใ้นการจดัการประชมุ และจดั
กจิกรรมของตนเองได้อย่างต่อเนื�อง และมสีถานที�ทํางาน หรอืศูนย์ประสานงานประจําที�มคีวาม
พร้อมทางด้านสิ�งอํานวยความสะดวกในการทํางานนั *น ได้ส่งผลทําให้สภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครสามารถขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิตามกฎหมาย (มาตรา ��) และใหก้ารสนับสนุน
ในด้านต่างๆ แก่สภาองคก์รชุมชนเขต และขบวนองคก์รชุมชนต่างๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร        
ไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง และสมํ�าเสมอ มาจนถงึปจัจุบนั 

ผลในทางลบ พบว่า การขาดแคลนแกนนํา สมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที�ปฏิบตังิานพื*นที�ของสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ทั *ง           
ในเชงิของปรมิาณ (จาํนวน) และคณุภาพ  (ศกัยภาพ) การขาดแคลนงบประมาณในการดาํเนินงาน
ของสภาองคก์รชุมชนเขตบางส่วน และการขาดแคลนสถานที�ทํางานที�เหมาะสมของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตส่วนใหญ่ เป็นอุปสรรคที�สําคญัยิ�งที�ทําให้การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมที�ผ่านมา ยงัขาดพลงัที�จะนําไปสู่การสรา้งผลลพัธ์ที�จะส่งผลให้
เกดิการเปลี�ยนแปลงในทางบวกในพื*นที�กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรปูธรรม 

 
4.3.8  กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
หมายถึง สภาองค์กรชุมชนเขต สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจังหวดั) 

องคก์รชมุชนต่างๆ และประชาชนทั �วๆไปที�อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานคร 
โดยปจัจยัด้านกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย มผีลต่อผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัิ

สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื*นที�กรงุเทพมหานคร ทั *งในทางบวก และทางลบ ดงันี* 
ผลในทางบวก พบว่า การที�สภาองคก์รชุมชนเขต สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร        

(ระดบัจงัหวดั) องคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครบางส่วนที�มคีวามพรอ้ม ไดใ้หก้ารยอมรบั
ต่อพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และเขา้ร่วมกระบวนการขบัเคลื�อนบทบาท
ภารกจิในระดบัต่างๆ ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 มาอย่างต่อเนื�องจนถงึ
ปจัจุบัน ได้ส่งผลทําให้สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั *งในระดบัเขต และระดบัจงัหวัด
สามารถขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิตามกฎหมายสว่นใหญ่ได ้และมคีวามเขม้แขง็เพิ�มมากขึ*น 

ผลในทางลบ พบว่า การที�องค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยังไม่ให้
ความสําคญัต่อพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และไม่มาเขา้ร่วมจดแจ้งเป็นสมาชกิ
สภาองค์กรชุมชนนั *น ได้ส่ งผลทําให้การขับเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ยงัขาดพลงั และไม่ได้รบัการยอมรบัจากทางกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานภาครฐัอื�นๆมากเท่าที�ควร ทั *งนี* เพราะการขาดความสามารถในการเป็นตัวแทนของ
องค์กรชุมชนที�หลากหลายอย่างเพยีงพอไดส้่งผลในทางลบต่อความชอบธรรม ซึ�งเป็นปจัจยัที�มผีล
ต่อความสาํเรจ็และความลม้เหลวในการขบัเคลื�อนของสภาองคก์รชุมชนอย่างสาํคญั 
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นอกจากนี*การที�ประชาชนทั �วๆ ไป ที�อาศยัอยู่ในพื*นที�กรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ ยงัไมรู่จ้กั
ว่าสภาองคก์รชมุชน คอือะไร มบีทบาทภารกจิอะไร และมคีวามสําคญัต่อตนเองอย่างไร กไ็ด้ส่งผล
ทําใหป้ระชาชนทั �วๆ ในพื*นที�กรุงเทพมหานครเขา้มามสี่วนร่วมกบัสภาองค์กรชุมชนในการแกไ้ข
ปญัหาของชุมชน และสงัคมน้อยมาก ซึ�งส่งผลในทางลบต่อผลลัพธ์ของการนําพระราชบัญญตั ิ      
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ในด้านผลลัพธ์ต่อประชาชน          
ในพื*นที�กรงุเทพมหานครเป็นอยา่งมาก 

 
4.3.9  ผลสมัฤทธิaของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติั 
           ในพื,นที�กรงุเทพมหานคร 
หมายถงึ ผลผลติ และผลลพัธ์ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 

ไปปฏบิตั ิ
โดยปจัจยัผลสมัฤทธิ <ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิ

ในพื*นที�กรงุเทพมหานครนี* ไดร้บัผลจากปจัจยัต่างๆ ในขา้งตน้ทั *งในทางบวก และทางลบ  
กล่าวคือ ผลรวมจากปจัจัยด้านต่างๆ ซึ�งได้แก่ 1) ปจัจัยด้านลักษณะของนโยบาย          

2) ปจัจัยด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานที�ร ับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ               
3) ปจัจัยด้านการประชาสมัพนัธ์ 4) ปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมอืง 5) ปจัจัยด้าน             
การยอมรบัต่อนโยบายของหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิัต ิ6) ปจัจยัด้าน
ความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ7) ปจัจยัดา้นทรพัยากร 
และ 8) ปจัจยัดา้นกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย ไดท้ําใหก้ารนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื*นที�กรุงเทพมหานครที�ผ่านมายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ <เท่าที�ควร 
เนื�องจากสามารถทาํใหเ้กดิความสาํเรจ็ไดเ้ฉพาะในระดบัผลผลติของนโยบาย กล่าวคอื สามารถ
บรรลุผลผลติของการนํานโยบายไปปฏบิตัใินดา้นผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขตใน
พื*นที�กรุงเทพมหานคร  และผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวัดของสภาองค์กร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร แต่ยงัไมส่ามารถบรรลุผลผลติดา้นผลการจดัตั *งสภาองคก์รชุมชนเขตใน
พื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมา ไดท้ําใหส้ภาองคก์รชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ทั *งในระดบัเขต และ
ระดบัจังหวัดสามารถขบัเคลื�อนบทบาทภารกิจต่างๆ ได้ค่อนขา้งดี แต่ยงัไม่สามารถทําให ้         
เกดิการจดัตั *งสภาองคก์รชมุชนตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ในขณะที�ในระดบัผลลพัธ์ของนโยบาย
กลบัยงัไมส่ามารถทาํใหเ้กดิความสาํเรจ็ได ้กล่าวคอื สามารถบรรลุผลลพัธ์ของการนํานโยบายไป
ปฏบิตัใินดา้นผลลพัธต่์อสภาองคก์รชมุชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธ์ภายใน หรอื
ผลลัพธ์ในเบื*องต้นของนโยบายเพียงด้านเดียวเท่านั *น แต่ยังไม่สามารถบรรลุผลลัพธ ์         
ดา้นผลลพัธ์ต่อองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร และผลลพัธ์
ต่อประชาชนในพื*นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธภ์ายนอก หรอืผลกระทบต่อสงัคม อนัเป็น
ผลลพัธห์ลกัตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 



 
บทที� 5 

 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาวิจยัเรื�อง “การนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตั ิ: 
กรณีศกึษาพื+นที�กรุงเทพมหานคร” ในบทที� 5 นี+ ประกอบไปด้วย สรุปผลการวจิยั อภิปราย
ผลการวจิยั ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและเชงิปฏบิตั ิและขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั +งต่อไป ดงัอาจ
พจิารณารายละเอยีดได ้ดงันี+ 
 
5.1  สรปุผลการวิจยั 
 
 5.1.1  กระบวนการของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551                
                       ไปปฏิบติัในพื-นที�กรงุเทพมหานคร 
 การประเมนิกระบวนการของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2555 ไปปฏิบตั ิ              
ในพื+นที�ของกรุงเทพมหานครนี+ ผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคดิในเรื�องกระบวนการของการนํานโยบาย              
ไปปฏบิตั ิของ Berman (1978 อา้งถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 32-42) ที�ไดแ้บ่งกระบวนการของ
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิออกเป็น 2 ขั +นตอนหลกั คอื ข ั +นตอนในระดบัมหภาค (Macro) และ
ขั +นตอนในระดับจุลภาค (Micro) ทั +งนี+  เพื�อมุ่งทําความเข้าใจในปรากฏการณ์ของการนํา
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ ทั +งในระดับนโยบาย และระดับ
ปฏบิตักิาร ตลอดจนความสมัพนัธ์เชื�อมโยงระหว่างการนํานโยบายไปปฏบิตัใิน 2 ระดบั ทั +งนี+           
อาจพจิารณาผลการประเมนิกระบวนการของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
ไปปฏบิตั ิไดด้งันี+ 

5.1.1.1  การนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัมหภาค (Macro Policy  
           Implementation) 
เป็นการประเมนิการออกแบบนโยบายของพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน 

พ.ศ. 2551 และการดําเนินนโยบายของหน่วยงานในระดบันโยบาย ซึ�งไดแ้ก่ V) สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนที�เป็นหน่วยงานหลกัที�มอีาํนาจหน้าที�ในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหม้กีารจดัตั +ง
และพฒันากจิการของสภาองค์กรชุมชนตําบล X) ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชน
ตําบล ซึ�งเป็นเวทกีลางในการเชื�อมโยงการทํางานระหว่างสภาองคก์รชุมชนตําบลทั �วประเทศ 
และY. กระทรวงมหาดไทยที�เป็นหน่วยงานที�มหีน้าที�ในการประสานใหม้กีารรบัรองการจดแจ้ง
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การจดัตั +งองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน (โดยกรมการปกครอง) และกาํหนดหลกัเกณฑ ์
ในการที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจะใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองค์กรชุมชนเป็นเงนิ
อุดหนุนทั �วไป (โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น) ว่าได้ดําเนินการแปลงพระราชบญัญตั ิ
สภาองคก์รชุมชน  พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบตัิ อย่างไร รวมทั +งประเมนิว่าหน่วยงานในระดบั
นโยบายที�ทาํหน้าที�ในการแปลงนโยบายดงักล่าว ไดม้กีารดาํเนินการอย่างไรในการทาํใหห้น่วย
ปฏิบตัใินพื+นที�กรุงเทพมหานครยอมรบัที�จะดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 กฏ ระเบยีบขอ้ บงัคบั ประกาศ รวมถงึแผน แผนงาน และโครงการต่างๆที�กาํหนด
ขึ+นเพื�อรองรบัการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ โดยอาจพจิารณาผลการประเมนิได ้ดงันี+ 

1)  การออกแบบนโยบาย  
พบว่า พระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มปีญัหาในเชิง

ของการออกแบบนโยบาย (Policy Design Problem) ซึ�งส่งผลทําใหเ้กดิปญัหาในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติตามมาเป็นอย่างมาก โดยปญัหาในเชิงของการออกแบบนโยบายของ
พระราชบญัญตัฯิ มอียา่งน้อย 4 ประเดน็ใหญ่ๆ  ดงันี+ 

(1) ป ัญหากา รขา ดสภ าพบัง คับ ของกฎหมา ย  กล่ า ว คือ 
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที�ขาดสภาพบงัคบั (Sanction) โดย
ขาดบทบญัญตัเิกี�ยวกบัการใหร้างวลั (Reward) และการลงโทษ (Guilty) รวมถงึการกาํหนด
กรอบระยะเวลา  (Time Frame) ในการปฏบิตักิารตามบทบญัญตัต่ิางๆ ของพระราชบญัญตัฯิ 
ซึ�งสง่ผลทาํใหภ้าคสว่นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะในสว่นของหน่วยงาน หรอืเจา้หน้าที�ของรฐั 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นขาดแรงจูงใจที�จะดําเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ ฉบบันี+ หรอื
กล่าวอกีนัยหนึ�ง ก็คอื พระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่ได้บญัญตัิกําหนดให้
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที�ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น มีภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ในการปฏบิตังิานตามกฎหมายฉบบันี+นั �นเอง  ซึ�งสภาพการณ์ดงักล่าวไดส้่งผล
กระทบในทางลบต่อการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัเิป็นอย่าง
มาก ทั +งในระดบัมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) โดยเฉพาะในด้านของการยอมรบั และ      
การใหค้วามร่วมมอืในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งของหน่วยงาน 
และเจา้หน้าที�ของกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นต่างๆ   

(2)  ปญัหาการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�ไมเ่หมาะสม 
กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัใิหห้น่วยงานของรฐั เช่น 
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นต่างๆ มหีน้าที�ในการส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชน นั +น แมว้่าจะช่วยทําให้เห็นถงึ
ความพยายามในการที�จะแสดงออกใหเ้หน็ว่าสภาองคก์รชมุชนไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารสนับสนุนของ
หน่วยงานใดหน่วยงาน หนึ� งเท่านั +นก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็เท่ากับเป็นการทําให้
พระราชบญัญตัิฉบับนี+มหีน่วยงานเข้ามาเกี�ยวข้องเป็นจํานวนมากด้วย ซึ�งทําให้เกดิปญัหา  
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ความซบัซ้อนในการบรหิารงาน (Complexity of Administration) ตามมา โดยเฉพาะเมื�อ
พจิารณาไปที�เนื+อหาของพระราชบญัญตัิฉบบันี+ที�กําหนดให้สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนเป็น
หน่วยงานหลกัที�มอีาํนาจหน้าที�ในการส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารจดัตั +ง และพฒันากจิการ
ของสภาองค์กรชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินตาม
พระราชบญัญตั ิ(มาตรา 35 [3]) โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคง
ของมนุษย์เป็น  ผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัฉิบบันี+ แต่กลไกหรอืหน่วยงานที�ทําหน้าที�ใน
การดําเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ ส่วนใหญ่กลบัอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชา และการดํากบั
ดูแลของทางกระทรวงมหาดไทย ทั +งๆ ที�พระราชบญัญตัฉิบับนี+ไม่ได้มกีารบญัญตัใิหก้รมการ
ปกครอง และกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น มอีํานาจหน้าที�ในการส่งเสรมิกจิการสภาองคก์ร
ชุมชนตามพระราชบญัญตัิฯ อย่างชดัเจน รวมทั +งให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น         
ผู้ร ักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี+แต่อย่างใดนั +น ก็ได้ทําให้เกิดปญัหาในการสั �งการ           
การประสานงาน และการควบคมุการบรหิารนโยบายตามมาอยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ด ้ทั +งนี+ เนื�องจาก
สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน ซึ�งเป็นหน่วยงานหลักที�มีอํานาจหน้าที�ในการส่งเสริมกิจการ           
สภาองคก์รชุมชนตามพระราชบญัญตัฯิ ไม่มอีาํนาจในการบงัคบับญัชา และกาํกบัดูแลใหก้ลไก
หรือหน่วยงานส่วนใหญ่ ที�มหีน้าที�ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี+ปฏิบัติตาม
กฎหมายได ้แต่ทาํได้เพยีงแค่การประสานงานและขอความร่วมมอืเท่านั +น ซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบั
ปญัหาของการขาดสภาพบงัคบัของพระราชบัญญตัิฯ แล้ว ก็ยิ�งทําให้การดําเนินการกระตุ้น
สง่เสรมิเพื�อใหห้น่วยงานที�มหีน้าที�ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ ปฏบิตัติามกฎหมาย 
มคีวามยากลําบากมากยิ�งขึ+น ซึ�งส่งผลต่อเนื�องทําให้หน่วยงานส่วนใหญ่ให้การยอมรบั และ
ความรว่มมอืในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฉิบบันี+คอ่นขา้งน้อยไปดว้ย 

(3)  ปญัหาการกําหนดให้สภาองค์กรชุมชนพึ�งพิงทรัพยากรของ
หน่วยงานรัฐส่วนกลางเป็นหลัก กล่าวคือ การที�พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
บญัญตัใิห้สภาองค์กรชุมชนระดบัต่างๆ ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณภายใต้การพจิารณาของ
หน่วยงานรฐัส่วนกลาง โดยเฉพาะจากกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมั �นคงของมนุษย์ และ
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนเป็นหลกันั +น ทําใหส้ภาองคก์รชุมชนขาดความเป็นอสิระในการบรหิาร
จดัการตนเอง และการขบัเคลื�อนงานพฒันาอย่างเต็มที� รวมทั +งมแีนวโน้มที�จะถูกใชเ้ป็นเครื�องมอื       
ในการสร้างผลงาน และความชอบธรรมให้กบัหน่วยงานของรัฐ มากกว่าการแก้ไขปญัหา และ
ตอบสนองความต้องการที�แท้จริงของประชาชนในชุมชนท้องถิ�นต่างๆ ด้วย ทั +งนี+  เนื�องจาก
งบประมาณ ซึ�งเป็นทรัพยากรทางการบรหิารที�สําคญัยิ�งประการหนึ�งของสภาองค์กรชุมชน  
ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในการกาํกบั ควบคุม และการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิใจของหน่วยงานรฐัส่วนกลาง
ทั +งสิ+น ซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการณ์ของความสมัพนัธ์เชงิอํานาจที�ไม่เท่าเทียมระหว่าง
ภาครฐั และภาคประชาชน ที�ไม่สอดคล้องกบับรบิทของการบรหิารกจิการสาธารณะภายใต้
แนวคดิการบรหิารปกครอง (Governance) ที�เน้นการบรหิารกจิการสาธารณะภายใตห้ลกัการ
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ประชาธิปไตย และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม (ภาคประชาชน) ในฐานะที� เ ป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที� เ ท่า เทียม (Development 
Partnership) ที�มผีลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เป็นหมายรว่ม อยา่งแทจ้รงิ 

(4) ปญัหาเรื� องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก         
สภาองคก์รชุมชนตาํบล กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัิ
กําหนดให้บุคคลที�จะเป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนตําบลต้องไม่เคยเป็น หรือเคยเป็นผู้ดํารง   
ดําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น ผู้มตํีาแหน่งในพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหน้าที�ของพรรคการเมอืงในระยะเวลาหนึ�งปี 
ก่อนวนัคดัเลอืก  (มาตรา 7 (2)) และตอ้งไมเ่คยสมคัรรบัเลอืกตั +งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น หรอืเขา้รบัการสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภาในระยะเวลาหนึ�งปีก่อนวนัคดัเลอืก (มาตรา 7 
(3)) นั +น แมว้่าจะเป็นการช่วยป้องกนั หรอื  ลดการครอบงําจากฝ่ายการเมอืงต่อสภาองค์กร
ชมุชนกต็าม แต่ในอกีทางหนึ�งกเ็ท่ากบัเป็นการตดั หรอืกดีกนัทรพัยาการบุคคล ที�มศีกัยภาพใน
ชุมชนทอ้งถิ�นต่างๆ ออกไปดว้ย ซึ�งสภาพการณ์ดงักล่าวนี+มสี่วนทําใหส้ภาองคก์รชุมชนระดบั
ต่างๆ ประสบปญัหาการขาดแคลนแกนนํา และสมาชกิที�มศีกัยภาพในการขบัเคลื�อนงานพฒันาดว้ย 

โดยปญัหาของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551         
ในเชงิของการออกแบบนโยบายส่วนใหญ่ (3 ประเดน็ ไดแ้ก ่ประเดน็ 1. 2. และ 3) มสีาเหตุ
หลกัมาจากการเมอืงในการกาํหนดนโยบาย (Politics of Policy Formulation) ของพระราชบญัญตัฯิ 
ที�เป็นการต่อสู ้และประนีประนอมระหว่างกลุ่มสนับสนุน กบักลุ่มต่อตา้นกฎหมายสภาองคก์ร
ชมุชน จนทาํใหเ้กดิการปรบัเปลี�ยนเนื+อหาสาระของร่างกฎหมายสภาองคก์รชุมชนอยู่หลายครั +ง 
จนส่งผลให้เกดิปญัหาในเชิงของเนื+อหาสาระ หรอืการออกแบบนโยบายของพระราชบญัญตั ิ
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ดงัที�ไดก้ล่าวมา 

2)  การแปลงนโยบาย 
พบว่า กฎหมายระดับอนุบัญญัติที�ต้องออกตามพระราชบัญญัต ิ       

สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ทั +งหมด 5 เรื�อง ซึ�งไดแ้ก่ 1) ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร
และแบบการจดแจ้งจดัตั +งชุมชน ชุมชนท้องถิ�น ชุมชนท้องถิ�นดั +งเดิม และสภาองค์กรชุมชน
ตําบล  2) ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและแบบการจดแจง้การยุบเลกิสภาองคก์รชุมชน
ตาํบล   3) หลกัเกณฑใ์นการที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (องคก์ารบรหิารส่วนตําบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา) จะให้การอุดหนุนค่าใชจ้่าย          
ในการดําเนินการแก่สภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป 4) หลกัเกณฑ์ในการที�
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และกรุงเทพมหานครจะใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการดําเนินการ
จดัประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป และ 5) ขอ้บงัคบั
การอดุหนุนคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการจดัประชมุในระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และระดบัตาํบลของ
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สภาองค์กรชุมชนตําบล สามารถออกได้เฉพาะเรื�องที� 1 และ 5 ซึ�งเป็นเรื�องที�อยู่ในความ
รบัผดิชอบของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนโดยตรง ส่วนเรื�องที� 2 (อยู่ในความรบัผดิชอบของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน), 3 และ 4 ยงัไม่มีการดําเนินการ โดยเฉพาะเรื�องที� 3 และ 4           
ซึ�งเป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิอุดหนุนแก่สภาองค์กรชุมชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น อนัเป็นเรื�องที�สาํคญัยิ�งต่อการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
และอยู่ในความรบัผดิชอบของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น  กระทรวงมหาดไทย โดยทาง
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�นได้เพยีงแต่แจ้งใหย้ดึหลกัเกณฑ์การให้เงนิอุดหนุนทั �วๆ ไปที�
ทางกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดขึ+น และปรับปรุงอยู่เป็นระยะๆ อยู่แล้ว ซึ�งการไม่มี
หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่สภาองค์กรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 โดยตรง ไดท้ําใหเ้กดิปญัหาในการใหเ้งนิอุดหนุน
แก่สภาองคก์รชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในทางปฏบิตัหิลายๆ ประการ เช่น ทําให้
กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา ซึ�งเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นรปูแบบพเิศษไมส่ามารถ
ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชนได้ เพราะไม่มหีลกัเกณฑ์รองรบัการให้การ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชน ทั +งนี+ เนื�องจากหลกัเกณฑ์ที�ทางกระทรวงมหาดไทย
กาํหนดให้ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั มผีลครอบคลุมเฉพาะกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรปูแบบทั �วไป
เท่านั +น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล) แต่ไม่มีผล
ครอบคลุมถงึองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นรปูแบบพเิศษ เป็นตน้  

นอกจากนี+ ยงัพบว่า แผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชน 
ซึ�งเป็นแผนที�ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบลมมีตใิหจ้ดัทาํ และเหน็ชอบเพื�อ
ใชเ้ป็นแนวทางหลกัใหส้ภาองคก์รชุมชนตําบล ที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชน
ตําบล และที�ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลถือปฏิบัติร่วมกนัเพื�อนําไปสู ่       
การบรรลุเป้าหมายระยะ 3 ปี กบัแผนงานการสนบัสนุนการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชน ซึ�งเป็น
ส่วนหนึ�งของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิารประจําปีของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนที�
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนินการเพื�อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชนและประชาสังคมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั +งสถาบันฯ ที�ผ่านมา ยังไม่มีความ
สอดคล้องซึ�งกันและกนัอย่างแท้จริง ทั +งนี+ เพราะถึงแม้ว่า กจิกรรม กลยุทธ์ หรือแนวทาง          
การปฏบิตัต่ิางๆ (วธิกีาร) ของแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชน และแผนงาน
การสนับสนุนการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชนจะมลีกัษณะที�สอดคล้องและต่างหนุนเสรมิซึ�งกนั 
แต่ในส่วนของเป้าหมาย ซึ�งเป็นสิ�งที�ชี+นําการจดัสรรทรพัยากรและการปฏบิตังิานที�แทจ้รงินั +น 
กลบัไม่มคีวามสอดคล้องกนัเลยทั +งในเชงิ ของจํานวน และตวัชี+วดัของเป้าหมาย ซึ�งความไม่
สอดคลอ้งซึ�งกนัและกนัระหว่างแผนทั +งสองดงักล่าว ไดส้่งผลทําใหแ้ผนงาน และโครงการต่างๆ 
ที�กําหนดขึ+นเพื�อรองรบัแผนทั +งสองในขา้งต้น  ขาดความสอดคล้องซึ�งกนัและกนัไปด้วย และ
ส่งผลต่อเนื�องทําให้การดําเนินการส่งเสรมิกิจการสภาองค์กรชุมชนในภาพรวมทั +งประเทศ              
ยงัขาดความชดัเจน  ขาดความเป็นเอกภาพ และขาดพลงั  
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3)  การสรา้งการยอมรบั 
พบว่า สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนใช้การประสานงาน การติดตาม

ประเมนิผลการดําเนินงาน การจดัสรรงบประมาณ และการประชาสมัพนัธ์เป็นเครื�องมอืในการ
ผลักดันให้หน่วยปฏิบัติ ต่างๆในพื+นที�กรุง เทพมหานครยอมรับที�จ ะดํา เนินการตาม
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวข้อง ส่วนที�ประชุมใน
ระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบลใชก้ลไกในระดบัภาคเป็นตวักลางในการประสานงานให้
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขบัเคลื�อนสภาองค์กร
ชมุชน และมาตรการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน 
พ.ศ. 2551  

5.1.1.2  การนํานโยบายไปปฏบิตัใินระดบัจุลภาค (Micro Policy  
            Implementation) 
เป็นการประเมนิว่าหน่วยปฏบิตัใินพื+นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งไดแ้ก่ 1) สาํนักงาน

ภาคกรงุเทพฯและปรมิณฑล (หรอืสาํนกังานปฏบิตักิารภาคกรงุเทพฯปรมิณฑล และตะวนัออก) 
ที� เ ป็นหน่วยปฏิบัติกา รที� ร ับผิดชอบงานส่ ง เสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�
กรุงเทพมหานครของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 2) กรุงเทพมหานครที�เป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นในพื+นที� และ 3) ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีในช่วงเวลาที�ยงัไม่มี
การจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร) และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(กรณีหลงัจากที�ไดม้กีารจดัตั +งสภาองคก์รชมุชนในพื+นที�กรุงเทพมหานครแลว้)ที�มสีถานะเป็นทั +ง
กลุ่มขบัเคลื�อน และกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย ไดใ้หก้ารยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ. 2551 กฎ ระเบยีบขอ้ บงัคบั ประกาศ รวมถงึแผน แผนงาน และโครงการต่างๆ          
ที�กําหนดขึ+นเพื�อรองรบัการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ หรือไม่อย่างไร  และมกีาร
ดําเนินการแสวงหาการสนับสนุนเพื�อปฏิบัตติามพระราชบญัญตัฯิ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง
อยา่งไร รวมทั +งมกีารดาํเนินการอยา่งไรในการปรบัเปลี�ยนพระราชบญัญตัฯิ และมาตรการต่างๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งที�ไดม้กีารยอมรบัแลว้ออกมาในรปูของการปฏบิตัจิรงิ ตลอดจนประเมนิว่าหน่วยงาน
กลาง และหน่วยงานปฏิบตัิในพื+นที�ได้ดําเนินการอย่างไร ในการสร้างความต่อเนื�องในการ
ดาํเนินงานตามนโยบายของหน่วยปฏบิตั ิโดยสามารถพจิารณาผลการประเมนิไดด้งันี+ 

1)  การระดมพลงั 
เรื�องการยอมรบัของหน่วยปฏบิตั/ิ กลุ่มเป้าหมาย และการแสวงหาการ

สนับสนุนภายในหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานภายนอก พบว่า สํานักงานภาคกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลใหก้ารยอมรบัต่อพระราชบัญญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการต่างๆ         
ที�เกี�ยวขอ้งเป็นอย่างด ีและพยายามแสวงหาความร่วมมอืในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิฯ 
และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง   จากภายในสาํนกังานภาคฯ หน่วยงานในสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
และภาคชุมชนค่อนขา้งมาก แต่ยงัขาดการแสวงหาความร่วมมอืจากกรุงเทพมหานคร และ
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หน่วยงานของรฐัอื�นๆ อย่างจรงิจงั ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานครใหก้ารยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการ 
ที�เกี�ยวขอ้งเป็นอย่างด ีและไดพ้ยายามแสวงหาความร่วมมอืจากภาคสว่นต่างๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ
ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัฯิ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งเป็นอย่างมาก ส่วนกรุงเทพมหานคร            
ให้การยอมรับต่อพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวข้อง
ค่อนขา้งน้อย และได้ดําเนินการแสวงหาความร่วมมอืในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิฯ 
และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง เฉพาะภายในหน่วยงานของตนเอง แต่ยงัไม่ได้ดําเนินการแสวงหา
ความรว่มมอือยา่งเตม็ศกัยภาพ 

เรื�องการจดัสรรทรพัยากรในการดําเนินงาน ด้านงบประมาณ พบว่า 
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนพยายามมุ่งเน้นการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนลงไปที�พื+นที�เขต 
รวมทั +งพยายามใชก้ารจดัสรรงบประมาณเป็นเครื�องมอืในการบูรณาการความร่วมมอืระหว่าง
สภาองค์กรชุมชนกบัองค์กรชุมชนเชงิประเด็นในพื+นที� กรุงเทพมหานครยงัไม่ได้ดําเนินการ
จดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานคร และสภา
องค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจังหวดั) มงีบประมาณในการดําเนินงานที�เพยีงพอ 
ในขณะที�สภาองค์กรชุมชนเขตบางส่วนประสบปญัหาการขาดแคลนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ด้านบุคลากร พบว่า สาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑล มจีํานวนเจ้าหน้าที�
ปฏิบตังิานพื+นที�ไม่เพยีงพอต่อการดําเนินภารกจิการส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�
กรุงเทพมหานครได้อย่างทั �วถงึ รวมทั +งเจ้าหน้าที�ปฏิบัติงานพื+นที�ที�มอียู่กย็งัมศีกัยภาพที�ไม่
เพยีงพอต่อการดําเนินการส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานครอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และแกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานครที�
มอียูใ่นปจัจุบนักย็งัมจีาํนวนที�ไมเ่พยีงพอต่อการขบัเคลื�อนงาน โดยเฉพาะแกนนํา และสมาชกิที�
เป็นเยาวชน และคนรุ่นใหม่ นอกจากนี+แกนนําของสภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ก็ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องสภาองค์กรชุมชน รวมทั +งขาดความสามารถในการใชส้ภาองค์กร
ชุมชนเป็นเครื�องมอืขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหา และการพฒันาในพื+นที� ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และ
สถานที�ในการดาํเนินงาน พบว่า สภาองคก์รชมุชนเขตทั +งหมดสามารถหาสถานที�เพื�อใชใ้นการ
จดัการประชุมและจดักจิกรรมของตนเองได้ แต่ส่วนใหญ่ขาดแคลนสถานที�ทํางานที�ใชใ้นการ
เตรียมการจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ที� เหมาะสม ในขณะที�สภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครสามารถหาสถานที�เพื�อใชใ้นการจดัการประชุม และจดักจิกรรมของตนเองได้
อย่างต่อเนื�อง และมสีถานที�ทํางานหรือศูนย์ประสานงานประจําที�มคีวามพร้อมทางด้านสิ�ง
อาํนวยความสะดวกในการทาํงาน 

เรื�องการจัดโครงสร้าง/กลไกการดําเนินงานตามนโยบาย พบว่า 
สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน และสาํนกังานภาคกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ไดจ้ดัโครงสรา้ง/ กลไก
เพื�อดําเนินการส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตัิ
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สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งอย่างชดัเจน และต่อเนื�อง สภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครได้จดัโครงสรา้ง/ กลไกการดําเนินงาน มากไปกว่าที�พระราชบัญญตั ิ 
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และกฏระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศต่างๆ ไดก้าํหนดไว้ และ
กรุงเทพมหานครได้ใช้โครงสร้าง/ กลไกการดําเนินงานที�มีอยู่แล้วในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง แต่ยงัไม่มกีารจดัตั +ง 
หรอืร่วมจดัตั +งโครงสรา้ง/กลไกการดําเนินงานในรปูของคณะกรรมหรอืคณะทาํงานเพื�อส่งเสรมิ
กจิการสภาองคก์รชมุชนในพื+นที�กรงุเทพมหานคร 

2)  การปฏบิตั ิ
(1)  การจดัตั +งสภาองคก์รชมุชน 
พบว่า สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจังหวัด) เป็น

หน่วยปฏบิัตหิลกัในการส่งเสรมิการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งการ
ส่งเสริมการจัดตั +งสภาองค์กรชุมชนเป็นไปอย่างเข้มข้นในช่วงปีแรกของการบังคับใช้
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 กอ่นที�จะมแีนวโน้มเบาบางลงเรื�อยๆ ในปีต่อๆมา 
ส่วนกรุงเทพมหานครดําเนินบทบาทในการรบัจดแจ้งการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชน แต่ยงัไม่ได้
ดาํเนินบทบาทการสง่เสรมิการจดัตั +งสภาองคก์รชมุชน  

นอกจากนี+ ยงัพบว่า การขาดความพรอ้มของขบวนองค์กรชุมชน
ในพื+นที�เขต เป็นสาเหตุหลักที�ทําให้ไม่สามารถจัดตั +งสภาองค์กรชุมชนเขตได้ โดยปญัหานี+
สามารถแยกออกไดเ้ป็น  2 ลกัษณะใหญ ่ไดแ้ก ่1) ไมม่แีกนนําขบวนองคก์รชมุชนในพื+นที�เขตที�
มคีวามสนใจจะจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนเขตอย่างจรงิจงั 2) มขีบวนองค์กรชุมชนในพื+นที�เขตทํา
หน้าที�เป็นคณะผูป้ระสานงานการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชน แต่ยงัไม่สามารถดําเนินการประสาน
ใหม้กีารจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนได้สาํเรจ็ ซึ�งจากการศกึษา พบว่า ปจัจยัที�สําคญัที�ส่งผลทาํให้
การประสานงานการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนของคณะผูป้ระสานงานยงัไม่ประสบความสําเรจ็มี
ดงันี+ 1) การขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชุมชนของคณะผูป้ระสานงาน 2) การขาด
ความสามรถในการสร้างการยอมรับต่อแกนนําองค์กรชุมชนอื�นๆ ของคณะผู้ประสานงาน               
3) ลกัษณะของพื+นที�เขตที�มคีวามเป็นชุมชนเมอืงสูง และ4. ความขดัแยง้ และการต่อสู้ทาง
การเมอืงที�รนุแรงในพื+นที�เขต  

(2)  การดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชน 
(2.1)  ระดบัจงัหวดั 
พบว่า สภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆในพื+นที�กรุงเทพมหานครใช้

สมชัชาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครซึ�งเป็นองคก์รเครอืขา่ยร่วมของสภาองคช์ุมชนเขตที�ไม่ได้
มสีถานะทางกฎหมายตามบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกลไก
หลกัในการขบัเคลื�อนระดบัจงัหวดั และสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนเขต 
และองค์กรชุมชนในพื+นที� และใชท้ี�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
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ซึ�งเป็นโครงสร้าง/กลไกการดําเนินงานในระดบัจังหวัดที�มสีถานะทางกฎหมายชดัเจนตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกลไกหลักในการเสนอ
ขอ้เสนอแนะอย่างเป็นทางการต่อทางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และโดย
ภาพรวมสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครกส็ามารถที�จะขบัเคลื�อนงานร่วมกบัขบวนองคก์ร
ชมุชนระดบัจงัหวดัอื�นๆ ไดค่้อนขา้งด ีมเีพยีงบางสว่นเทา่นั +นที�มปีญัหาในการเชื�อมโยงประสาน
การทาํงานรว่มกนั อกีทั +ง ลกัษณะการขบัเคลื�อนงานสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร
ที�ผ่านมากจ็ะมุ่งเน้นที�ระดบัจังหวดัมากกว่าระดบัเขต โดยการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กร
ชุมชนกรุงเทพมหานครดังกล่าวได้รับความร่วมมอื และการสนับสนุนจากองค์กรภาคหีลัก            
ซึ�งไดแ้ก่ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน สภาพฒันาการเมอืง 
สาํนักงานปฏริปู สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั และสถานีโทรทศัน์ไทย  
พบีเีอส (Thai PBS)  

สาํหรบัการสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร พบว่า  สาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑลดําเนินบทบาทในการใหก้าร
สนับสนุนแก่สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพในดา้นการเชื�อมโยงประสานงานกบัขบวนองคก์รชุมชน
อื�นๆด้านงบประมาณในการดําเนินงาน และดา้นเจ้าหน้าที�สนับสนุนการดําเนินงาน แต่ขาด            
การดําเนินบทบาทในด้านการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และด้าน           
การสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานเชงินโยบายที�ชดัเจน ส่วนกรุงเทพมหานครดําเนินบทบาทใน
การจดั และเขา้ร่วมการประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร เพื�อรบั
ขอ้เสนอและชี+แจงแสดงความคดิเหน็ต่อที�ประชุมรวมทั +งเขา้ร่วมกจิกรรมอื�นๆที�ทางสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครเชญิ แต่ยงัไม่ดาํเนินบทบาทในการเปิดโอกาสการมสี่วนร่วม การสรา้ง
ความรว่มมอื และการใหก้ารสนับสนุนงบประมาณแกส่ภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร 

(2.2)  ระดบัเขต 
พบว่า สภาองค์กรชุมชนเขตพื+นที�เข้มข้น และสภาองค์กร

ชมุชนเขตพื+นที�พฒันาต่อมลีกัษณะการดาํเนินงาน ลกัษณะของแกนนํา ระบบการบรหิารจดัการ
ภายใน และลกัษณะการประสานเชื�อมโยงกบัหน่วยงานภายนอกที�แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ดงันี+ 

ด้านลักษณะการดําเนินงาน พบว่า  สภาองค์กรชุมชนเขต
พื+นที�เขม้ขน้ส่วนใหญ่จะดําเนินการจดัการประชุม และกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื�อง และจะให้
ความสาํคญักบัการใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551  เป็นเครื�องมอืในการแกไ้ข
ปญัหา และการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นเป็นอย่างมาก รวมทั +งพยายามประยุกต์ใชก้ฎหมายใหเ้ขา้
กบัวัฒนธรรมกับขบวนองค์กรชุมชนที�มีอยู่เดิม ส่วนสภาองค์กรชุมชนเขตพื+นที�พฒันาต่อ         
โดยภาพรวมสภาองคก์รชมุชนเขตกลุ่มนี+จะมกีารจดัการประชมุ และกจิกรรมต่างๆอยา่งต่อเนื�อง
เชน่กนั แต่อาจจะน้อยกว่ากลุ่มสภาองคก์รชมุชนเขตพื+นที�เขม้ขน้ แต่ปญัหาหลกัของสภาองคก์ร
ชุมชนกลุ่มนี+ คอื ยงัไม่สามารถใชส้ถานะทางกฎหมายของสภาองค์กรชุมชน หรอืพระราชบญัญตัิ
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สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการแกป้ญัหาต่างๆ ของชุมชน
ไดม้ากเท่าที�ควรโดยอาจแบ่งลกัษณะของปญัหานี+ได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ยงัไม่ใช้
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ในการแกไ้ขปญัหาของชุมชนอย่างชดัเจน ซึ�งทํา
ใหบ้ทบาทของสภาองคก์รชุมชนกลุ่มนี+เน้นหนักไปที�การเป็นตวักลางในการจดัการประชุม และ
กจิกรรมต่างๆ ให้กบัองค์กรชุมชนพื+นที� มากกว่าการเป็นตวักลางในการเชื�อมโยงประสานให้
เกดิการแกไ้ขปญัหาร่วมกนัระหว่างภาคสว่นต่างๆ ในพื+นที�  2) ใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่เหมาะสม ซึ�งทําใหส้ภาองคก์รชมุชนเขต กลุ่มนี+มแีนวโน้มที�จะมปีญัหา
ความขดัแยง้ภายในสงู 

ด้านลักษณะของแกนนํา พบว่า สภาองค์กรชุมชนเขตพื+นที�
เขม้ขน้จะมแีกนนําที�มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานพฒันาชุมชนสูง           
อยู่ค่อนขา้งมาก และโดยภาพรวมแกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี+ค่อนขา้งที�จะมคีวามรู้
ความเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชมุชนที�ดทีั +งในดา้นของสถานะ บทบาทภารกจิ และเป้าหมายของ
สภาองคก์รชมุชน และดา้นของกระบวนการ หรอืขั +นตอนตามกฎหมาย ทาํใหแ้กนนําสภาองคก์ร
ชมุชนเขตกลุ่มนี+มกัไดร้บัการยอมรบั และนับถอืจากองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิ และจากแกนนํา
สภาองคก์รชมุชนเขตอื�นๆ สง่ผลใหแ้กนนําของ  สภาองคก์รชุมชนกลุ่มนี+มบีทบาทสาํคญัในการ
ขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) เป็นอย่างมาก ส่วน          
สภาองคก์รชุมชนเขตพื+นที�พฒันาต่อจะมแีกนนําที�มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การทํางานพฒันาชุมชนสูงอยู่เช่นกนั แต่โดยรวมแล้วจะมจีํานวนที�น้อยกว่ากลุ่มสภาองค์กร
ชุมชนเขตพื+นที�เข้มขน้ และ แกนนําสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี+ ส่วนใหญ่จะมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชมุชนที�น้อยกว่าแกนนําสภาองคก์รชมุชนเขตพื+นที�เขม้ขน้ค่อนขา้งมาก
ทั +งในด้านของสถานะ บทบาทภารกิจ และเป้าหมายของสภาองค์กรชุมชน และด้านของ
กระบวนการ หรอืขั +นตอนตามกฎหมาย โดยเฉพาะความรูค้วามเขา้ใจในดา้นสถานะ บทบาท
ภารกจิ และเป้าหมายของสภาองค์กรชุมชนของสภาองค์กรชุมชน มกัจะเป็นขอ้จํากดัที�สําคญั
ของแกนนําสภาองคก์รชมุชนเขตกลุ่มนี+มากกว่าแกนนําสภาองคก์รชุมชนเขตกลุ่มแรก ซึ�งทาํให้
การขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชนเขตกลุ่มนี+บางส่วนมปีญัหา และอุปสรรคค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในสว่นของปญัหาความขดัแยง้ภายใน 

ดา้นระบบการบรหิารจดัการภายใน พบว่า สภาองค์กรชุมชน
เขตพื+นที�เขม้ขน้ส่วนใหญ่จะมรีะบบการบรหิารจดัการภายในที�ค่อนขา้งดี ซึ�งส่งผลทําให้สภา
องคก์รชมุชนเขตกลุ่มนี+สามารถขบัเคลื�อนงานต่างๆ ไดอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะในส่วนของงาน
ดา้นการประชมุจะมคีวามต่อเนื�องและเป็นระบบสงู ทั +งนี+เนื�องจาก สภาองคก์รชมุชนเขตกลุ่มนี+มี
แกนนําสภาองค์กรชุมชนที�ทําหน้าที�ดา้นการจดัการ หรอื กองเลขา ที�มคีวามสามารถ และมี
จติใจที�เสยีสละอยู่หลายท่าน ส่วนสภาองค์กรชมุชนเขตพื+นที�พฒันาต่อ โดยภาพรวมจะมรีะบบ
การบรหิารจดัการภายในที�ดอ้ยกว่ากลุ่มสภาองคก์รชุมชนเขตพื+นที�เขม้ขน้ค่อนขา้งชดัเจน ทั +งนี+
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เพราะสภาองค์กรชมุชนเขตกลุ่มนี+มจีํานวนแกนนําที�มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ 
ในการทาํงานพฒันาชมุชน น้อยกว่ากลุ่มแรกค่อนขา้งมาก รวมทั +งขาดแคลนแกนนําที�สามารถ
ทาํหน้าที�ดา้นการจดัการ หรอื กองเลขาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะถา้กรณีที�สภาองคก์ร
ชุมชนเขตนั +นมปีญัหาความขดัแยง้ระหว่างแกนนําสภาองค์กรชุมชนด้วยกนั และหรอืระหว่าง
แกนนําสภาองค์กรชุมชนกบัองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิ กจ็ะยิ�งทําให้ระบบการบรหิารจดัการ
ภายในของสภาองคก์รชมุชนเขตนั +นดอ้ยประสทิธภิาพลงไปอกี  

ด้านลักษณะการประสานเชื�อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
พบว่า สภาองค์กรชุมชนเขตพื+นที�เข้มข้นจะมีการประสานเชื�อมโยงการทํางานกับหน่วยงาน
ภายนอกค่อนขา้งมาก แต่สิ�งที�เป็นลกัษณะเด่นที�สําคญัของการประสานเชื�อมโยงการทํางานกบั
หน่วยงานภายนอกของสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี+คอื จะมคีวามระมดัระวังในเรื�องการถูกชกัจูง 
หรอืครอบงาํจากหน่วยงานภายนอก  โดยเฉพาะจากนักการเมอืงในพื+นที� ทั +งนี+ เพื�อพยายามทําให้
สภาองคก์รชมุชนสามารถดาํเนินบทบาทในการเป็น “พื+นที�สาธารณะ” หรอื “พื+นที�กลาง” ของทุก
ภาคส่วนในพื+นที�ใหไ้ดม้ากที�สุด สว่นสภาองคก์รชุมชนเขตพื+นที�พฒันาต่อโดยภาพรวมจะมกีาร
ประสานเชื�อมโยงการทาํงานกบัหน่วยงานภายนอกในลกัษณะเชน่เดยีวกนักบัสภาองคก์รชุมชน
เขตกลุ่มพื+นที�เข้มข้น แต่สิ�งที�อาจเป็นความแตกต่างระหว่างสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มนี+ 
(บางส่วน) กบัสภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มพื+นที�เขม้ขน้ คือ เรื�องของความสามารถในการจัด
ความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมือง หรือการรักษาระยะห่างจากฝ่ายการเมืองในพื+นที� ซึ�งม ี        
สภาองค์กรชุมชนเขตกลุ่มพื+นที�พัฒนาต่อหลายสภาประสบปญัหาในเรื�องนี+  จนทําให้การ
ขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนเขตบดิเบอืนไปจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัสิภา
องคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และกลายเป็นเครื�องมอืในการระดม และรกัษามวลชนของนกัการเมอืง
ในพื+นที� รวมทั +งเป็นมลูเหตุที�สาํคญัที�ทาํใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ภายในสภาองคก์รชมุชนเขต
อยา่งรุนแรงดว้ย  

นอกจากนี+  ยังพบว่า สภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่ล้วน
ประสบปญัหาในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และมาตรการ
ที�เกี�ยวขอ้งมาโดยตลอด โดยปญัหาในการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตมอียู่ 4 เรื�อง
ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) ปญัหาการบรหิารจดัการของสภาองคก์รชุมชนเขต 2) ปญัหาการขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรื�องสภาองคก์รชุมชนของแกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชุมชนเขต 3) ปญัหา
ดา้นงบประมาณ และ 4.ปญัหาการขาดความร่วมมอืจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของรฐั
อื�นๆ แต่ปญัหาที�ปญัหาหลกัในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขตสว่นใหญ่ ในทุกๆ ปี คอื 
ปญัหาการบรหิารจดัการของสภาองค์กรชุมชนเขต และปญัหาการขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
เรื�องสภาองคก์รชมุชนของแกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชมุชนเขต 

สาํหรบัการสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชน
เขต พบว่า สาํนกังานภาคกรงุเทพฯ และปรมิณฑลสามารถสง่เจา้หน้าที�ปฏบิตังิานพื+นที�ลงพื+นที�
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สนับสนุน และตดิตามการดาํเนินงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครได้เฉพาะในระดบั
จงัหวดัเป็นสว่นใหญ่ แต่ยงัไมส่ามารถลงพื+นที�สนับสนุนและตดิตามการดําเนินงานในระดบักลุ่ม
เขต และเขตได้อย่างทั �วถงึส่วนสํานักงานเขตต่างๆ ดําเนินบทบาทในการให้การสนับสนุน
สถานที�ประชุมแก่สภาองค์กรชุมชนเขต และมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที�เขา้ร่วมการประชุม และ 
การทาํกจิกรรมต่างๆตามที�สภาองคก์รชมุชนเขตรอ้งขอ แต่ยงัไม่มกีารดําเนินบทบาทในการให้
การสนับสนุนงบประมาณ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม และการสร้างความร่วมมือกับ          
สภาองคก์รชมุชนเขต 

3)  การสรา้งความต่อเนื�อง 
พบว่า สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน และสาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลใช้การประสานงาน การตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน และการประชาสมัพนัธ ์
เป็นเครื�องมอืในการผลกัดนัใหเ้กดิการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 อย่างต่อเนื�อง ส่วนกรุงเทพมหานครดําเนินการสรา้งความต่อเนื�องในการดําเนินงานตาม
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยอาศยัการสั �งการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น
หลกั และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครดําเนินการสรา้งความต่อเนื�องในการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยอาศัยการสร้างผลงานเชิงรูปธรรม           
การประชาสมัพนัธ์ และการประสานงานเป็นเครื�องมอื ซึ�งการดําเนินการสรา้งความต่อเนื�องใน
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังคงได้ผลเฉพาะในส่วนของผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน แกนนําสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครในระดบั
เขต และจังหวัด แกนนําขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครบางส่วน และผู้บริหารของ
สถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐั และองคก์รอสิระ บางแห่ง ซึ�งมอียูจ่าํนวนไมม่ากเท่านั +น 
 

5.1.2  ผลสมัฤทธิ1ของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551  
          ไปปฏิบติั (Results) ในพื-นที�กรงุเทพมหานคร 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ yของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551          

ไปปฏิบตัิ (Results) ประกอบด้วยผลการประเมนิ 2 ส่วน คอื 1) ผลการประเมนิผลผลิต 
(Outputs) และ 2) ผลการประเมนิผลลพัธ์ (Outcomes) จากการพจิารณาผลการประเมนิทั +ง          
2 ส่วน ดงักล่าว พบว่า การนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�
กรุงเทพมหานครที�ผ่านมายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ yเท่าที�ควร เนื� องจากสามารถทําให้เกิด
ความสาํเรจ็ได้เฉพาะในระดบัผลผลติของนโยบาย กล่าวคอื สามารถบรรลุผลผลติของการนํา
นโยบายไปปฏบิตัใินดา้นผลการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร  
และผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร          
แต่ยงัไม่สามารถบรรลุผลผลติดา้นผลการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร 
(หลกัเกณฑใ์นการประเมนิขอใหพ้จิารณาที� บทที� 3 หวัขอ้ 3.4 กรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั 
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หรือ บทที� 5 หวัขอ้ 5.1.2.1 ผลผลติ) ซึ�งสะท้อน ใหเ้หน็ว่าการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�ผ่านมา ได้ทําให้สภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร          
ทั +งในระดบัเขต และระดบัจงัหวดัสามารถขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิต่างๆ ไดค้่อนขา้งด ีแต่ยงัไม่
สามารถทําให้เกิดการจัดตั +งสภาองค์กรชุมชนตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ ในขณะที�ในระดับ
ผลลพัธ์ของนโยบายกลบัยงัไมส่ามารถทําใหเ้กดิความสําเรจ็ได้ กล่าวคอื สามารถบรรลุผลลพัธ์
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติในด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร             
ซึ�งเป็นผลลัพธ์ภายใน หรือผลลพัธ์ในเบื+องต้นของนโยบายเพียงด้านเดยีวเท่านั +น แต่ยงัไม่
สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�
กรุงเทพมหานคร และผลลพัธ์ต่อประชาชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธ์ภายนอก 
หรือผลกระทบต่อสงัคม อนัเป็นผลลพัธ์หลักตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตสิภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 (หลกัเกณฑใ์นการประเมนิขอใหพ้จิารณาที� บทที� 3 หวัขอ้ 3.4 กรอบแนวคดิ             
ในการศกึษาวจิยั หรอื บทที� 5 หวัขอ้ 5.1.2.2 ผลลพัธ์) ทั +งนี+ สามารถพจิารณารายละเอยีดของ
ผลการประเมนิทั +ง 2 สว่น ไดด้งันี+ 

5.1.2.1  ผลผลติ  (Outputs) 
การประเมนิผลผลติของการนําพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

ไปปฏิบตัใินพื+นที�กรุงเทพมหานครในครั +งนี+ ผูว้ ิจยัได้ประยุกต์ใชต้วัแบบการบรรลุเป้าประสงค ์                 
(Goal-Attainment Model) ของ Vedung (1997 อา้งถงึใน ณัฐฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 358) ในการ
ประเมนิผล โดยกําหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “หากผลผลติทุกด้าน หรอือย่างน้อยผลผลติ
ดา้นผลการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร กบัผลผลติด้านอื�นๆ อกี
ด้านหนึ�ง (ผลผลติด้านผลการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร หรือ ผลผลิต
ดา้นผลการดาํเนินงานของที�ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร)  ประสบ
ความสําเร็จ ถือว่าการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื+นที�
กรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จในระดับผลผลิต แต่ถ้าไม่ถอืว่าการนําพระราชบญัญตัิสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื+นที�กรุงเทพมหานครยงัไม่ประสบความสําเร็จในระดับ
ผลผลติ” ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า การนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิ
ในพื+นที�กรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จในระดับผลผลิต เนื� องจากการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัฯิ ที�ผ่านมา สามารถบรรลุผลผลติของการนํานโยบายไปปฏิบตัใินด้านผลการ
ดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร  และผลการดําเนินงานของที�
ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร แมว้่าจะยงัไมส่ามารถทาํใหเ้กดิ
ความสําเร็จในผลผลิตด้านผลการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานครกต็าม 
ทั +งนี+สามารถพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิผลผลติทั +ง 3 ดา้น ได ้ดงันี+ 

1) ผลการจดัตั +งสภาองคก์รชมุชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร 
การประเมนิผลผลิตด้านผลการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนเขตในพื+นที�

กรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัชี+วดัในการประเมนิผลไว ้ คอื จํานวนสภาองคก์รชุมชนเขต
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ที�สามารถจดัตั +งขึ+นไดใ้นพื+นที�กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิว่า “ผลการ
จดัตั +งสภาองคก์รชุมชนเขตเป็นไปตามเป้าหมายที�สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดไว ้
หรอืไม่หากไดเ้ท่ากบั หรอื มากกว่าถอืว่าประสบความสาํเรจ็  แต่ถา้ไดน้้อยกว่า ถอืว่ายงัไม่ประสบ
ความสาํเรจ็” ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ผลผลติในดา้นผลการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนเขตในพื+นที�
กรงุเทพมหานคร ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็  

ทั +งนี+ เนื�องจากผลการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนเขตที�ผ่านมายงัไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที�สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครไดก้ําหนดไว้ กล่าวคอื ทางสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ได้กําหนดเป้าหมายการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนเขตไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2552       
จะขยายการจดแจง้จดัตั +งสภาองคก์รชุมชนใหไ้ด ้40 เขต (สภา) จากพื+นที�เขตที�มอียู่ทั +งหมด 50 เขต 
แต่จากการพจิารณาจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�มอียู่ทั +งหมดในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มจีํานวน
สภาองคก์รชุมชนเขตเพยีง 20 สภา เท่านั +น ซึ�งต่อมากไ็ดม้กีารปรบัเป้าหมายการจดัตั +งสภาองคก์ร
ชุมชนเขตอกีหลายๆ ครั +ง เช่น ในปี พ.ศ. 2554 ทางสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครได้กําหนด
เป้าหมายการจัดตั +ง สภาองค์กรชุมชนเขตไว้ว่าภายใน ปี พ.ศ. 2555 จะขยายการจดแจ้งจัดตั +ง         
สภาองคก์รชุมชนใหค้รบทั +ง 50 เขต (สภา) ในขณะที�จํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�มอียู่ทั +งหมดใน
ปี พ.ศ. 2555 มจีํานวนเพยีง  32 สภา เท่านั +น จะเหน็ได้ว่าจํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถ
จดัตั +งไดจ้รงิ กบัเป้าหมายในการจดัตั +ง สภาองคก์รชุมชนเขตที�กาํหนดไวล่้วงหน้า มชี่องว่างที�ห่าง
กนัมาก มาโดยตลอดระยะเวลาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551             
ในพื+นที�กรงุเทพมหานคร  

2)  ผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร 
การประเมนิผลผลติดา้นผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตใน

พื+นที�กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัชี+วดัในการประเมนิผลไว ้ คอื ผลการดาํเนินงานตาม
บทบาทภารกจิในมาตรา 21 ที�กาํหนดใหม้กีารดําเนินงานตามบทบาทภารกจิ 12 ขอ้  โดยกาํหนด
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิว่า “สดัส่วนของจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�สามารถดําเนินงานตาม
บทบาทภารกจิในมาตรา 21 (มทีั +งหมด 12 ขอ้) ต่อจํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�จดัส่งรายงานผล
การดําเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 มแีนวโน้มเป็นอย่างไร หากบทบาทภารกจิส่วนใหญ่    
(7 ขอ้ขึ+นไป) มแีนวโน้มของสดัสว่นที�คงที� หรอืสงูขึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้มแีนวโน้มของ
สัดส่วนที�ตํ�าลงถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จ” ซึ�งผลการประเมิน พบว่า ผลผลิตในด้านผล           
การดาํเนินงานของสภาองคก์รชมุชนเขตในพื+นที�กรงุเทพมหานคร ประสบความสาํเรจ็  

ทั +งนี+  เนื�องจาก สดัส่วนของจํานวนสภาองค์กรชุมชนที�สามารถดําเนิน
บทบาทภารกจิต่างๆ  ตามมาตรา 21 ต่อจํานวนสภาองค์กรชุมชนเขตที�จดัส่งรายงานผลการ
ดาํเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2555 มแีนวโน้มที�สงูขึ+นถงึ 1V ภารกจิ จากจํานวนภารกจิทั +งหมด
ที�มอียู่ 12 ภารกจิ ไดแ้ก่ มาตรา 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ซึ�งสะทอ้นให้
เหน็ว่ามจีํานวนสภาองคก์รชุมชนเขตที�สามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 21 มากขึ+น
เรื�อยๆ หลงัจากที�ไดเ้ริ�มมกีารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปแลว้ 
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3)  ผลการดาํเนินงานของที�ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์ร 
     ชมุชนกรุงเทพมหานคร  
การประเมนิผลผลติดา้นผลการดาํเนินงานของที�ประชมุในระดบัจงัหวดั

ของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้กําหนดตวัชี+วดัในการประเมนิผลไว้  คือ            
ผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 27 ที�กาํหนดให้มกีารดําเนินงานตามบทบาท
ภารกจิ 5 ขอ้  โดยกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “ผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิ
ในมาตรา  27 ทั +ง 5 ขอ้ ของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 เป็นอย่างไร หากสามารถดําเนินบทบาทภารกจิส่วนใหญ่ (3 ขอ้ขึ+นไป) 
ไดทุ้กปี  ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้ไมไ่ดถ้อืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็” ซึ�งผลการประเมนิ 
พบว่า ผลผลิตในด้านผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานคร ประสบความสาํเรจ็  

ทั +งนี+ เนื�องจาก ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ที�ประชุมในระดบัจงัหวัด
ของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถดาํเนินงานตามบทบาทภารกจิในมาตรา 27 ได ้
4 ขอ้ จากทั +งหมด  5 ขอ้ ในทกุๆ ปี 

5.1.2.2  ผลลพัธ ์(Outcomes) 
การประเมินผลลัพธ์ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551       

ไปปฏิบัติในพื+นที�กรุงเทพมหานครในครั +งนี+  ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ตัวแบบการบรรลุเป้าประสงค ์
(Goal-Attainment Model) ของ Vedung (1997 อา้งถงึใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554: 358) ในการ
ประเมนิผล โดยกําหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “หากผลลพัธ์ทุกดา้น หรอือย่างน้อยผลลพัธ์
ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร กับผลลัพธ์ด้านอื�นๆ อีกด้านหนึ�ง 
(ผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร หรอื 
ผลลพัธ์ด้านผลลัพธ์ต่อประชาชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร)  ประสบความสําเร็จ ถือว่าการนํา
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�กรุงเทพมหานครประสบความสาํเรจ็
ในระดับผลลพัธ์ แต่ถ้าไม่ถือว่าการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัต ิ        
ในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ประสบความสําเร็จในระดับผลลัพธ์” ซึ�งผลการประเมิน พบว่า           
การนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื+นที�กรุงเทพมหานครยงัไม่
ประสบความสําเร็จในระดับผลลัพธ์ เนื�องจากการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ที�ผ่านมา 
สามารถบรรลุผลลัพธ์ของการนํานโยบายไปปฏิบัตใินด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�
กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธ์ภายใน หรอืผลลพัธ์ในเบื+องตน้ของนโยบายเพยีงด้านเดยีวเท่านั +น 
แต่ยงัไม่สามารถ บรรลุผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�
กรุงเทพมหานคร และผลลพัธ์ต่อประชาชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นผลลพัธ์ภายนอก หรอื
ผลกระทบต่อสงัคม  อนัเป็นผลลพัธ์หลกัตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ. 2551 ทั +งนี+ สามารถพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิผลลพัธท์ ั +ง 3 ดา้น ได ้ดงันี+ 
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1)  ผลลพัธต่์อสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ต่อสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�

กรุงเทพมหานคร  ซึ�งประกอบไปดว้ยตวัชี+วดั 7 ตวันี+ ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า 
“ตัวชี+ว ัดส่วนใหญ่ (4 ตัวขึ+นไป) ของผลลัพธ์ด้านนี+ประสบความสําเร็จ หรือไม่ หากประสบ
ความสําเร็จ ถือว่าผลลัพธ์ด้านนี+ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ ถือว่าผลลพัธ์ด้านนี+ยงัไม่ประสบ
ความสําเร็จ”  ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ผลลพัธ์ต่อสภาองคก์รชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร
ประสบความสาํเรจ็ 

ทั +งนี+ เนื�องจาก ตวัชี+วดัของผลลพัธ์ในดา้นนี+ ประสบความสาํเร็จถงึ 5 ตวั 
จากตวัชี+วดัที�มที ั +งหมด 7 ตวั โดยอาจพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิตวัชี+วดัทั +ง 7 ตวั 
ไดด้งันี+ 
 
ตารางที� 5.1  ผลการประเมนิตวัชี+วดัของผลลพัธ์ต่อสภาองคก์รชมุชนในพื+นที�กรงุเทพมหานคร 
 

ตวัชี-วดั            
ของผลลพัธ ์

หลกัเกณฑ์ในการประเมิน ผลการประเมิน 

1.ความรูค้วาม 
สามารถของแกนนํา            
สภาองคก์รชมุชน 

แกนนําสภาองคก์รชุมชนกรงุเทพมหานครสว่น
ใหญ่ ทั +งในระดบัเขตและระดบัจงัหวดัมคีวามรู้
ความสามารถที�มากขึ+น หรอืไม ่หากมากขึ+นถอื
ว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอืน้อยลง
ถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ประสบความสาํเรจ็ 

2. ระบบการบรหิาร
จดัการของสภา
องคก์รชมุชน 

สภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ ่และสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) มรีะบบ
การบรหิารจดัการที�ดขีึ+น หรอืไม ่หากดขีึ+นถอืว่า
ประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอืดอ้ยลงถอืว่า
ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ประสบความสาํเรจ็ 

3. ผลการขบัเคลื�อน
งานพฒันาของ         
สภาองคก์รชมุชน 

สภาองคก์รชมุชนเขตสว่นใหญ่ และสภาองคก์ร
ชุมชนกรงุเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) มผีล
การขบัเคลื�อนงานพฒันาที�ดขีึ+น หรอืไม ่หาก        
ดขี ึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอื       
แยล่งถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ประสบความสาํเรจ็ 

4. ความสามารถใน
การเป็นพื+นที�กลาง 

สดัสว่นของจาํนวนองคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิ
สภาองคก์รชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ต่อ 

ประสบความสาํเรจ็ 
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ตารางที� 5.1  (ต่อ) 
 

  

ตวัชี-วดั            
ของผลลพัธ ์

หลกัเกณฑ์ในการประเมิน ผลการประเมิน 

 ขององคก์รชมุชนใน
พื+นที� 

 จาํนวนองคก์รชมุชนทั +งหมดในพื+นที�
กรุงเทพมหานคร ที�ไดร้บัการรบัรองสถานภาพ
จากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนระหว่างปี พ.ศ. 
2551-2555 มแีนวโน้มเป็นอยา่งไร หากมี
แนวโน้มของสดัสว่นที�สูงข ึ+นถอืว่าประสบ
ความสาํเรจ็ แต่ถา้มแีนวโน้มของสดัสว่นที�คงที� 
หรอืตํ�าลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

  

5. ความสามารถของ           
สภาองคก์รชุมชนใน
การพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณ 

สภาองคก์รชมุชนเขตสว่นใหญ่ และสภาองคก์ร
ชุมชนกรงุเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) สามารถ
พึ�งพาตนเองทางงบประมาณได ้หรอืไม ่หากได้
ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้ไมไ่ดถ้อืว่ายงัไม่
ประสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

6. ความรว่มมอืและ
การสนับสนุนของ
กรุงเทพมหานครต่อ
สภาองคก์รชุมชน 

กรุงเทพมหานครใหค้วามรว่มมอื และการ
สนบัสนุนแกส่ภาองคก์รชุมชนเขตสว่นใหญ ่
และสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร          
(ระดบัจงัหวดั) มากขึ+น หรอืไม ่หากมากขึ+น       
ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอื
น้อยลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

7. ความรว่มมอืและ
การสนับสนุนของ
หน่วยงานอื�นๆต่อ 
สภาองคก์รชมุชน 

หน่วยงานอื�นๆ (นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร) ใหค้วามรว่มมอื และ         
การสนับสนุนแกส่ภาองคก์รชมุชนเขตสว่นใหญ่ 
และสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร            
(ระดบัจงัหวดั) มากขึ+น หรอืไม ่หากมากขึ+นถอื
ว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอืน้อยลง           
ถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ประสบความสาํเรจ็ 

 
 
 



301 
 

2)  ผลลพัธต่์อองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนในพื+นที� 
     กรงุเทพมหานคร 
การประเมินผลลัพธ์ด้านผลลัพธ์ ต่อองค์กรชุมชนที�เ ป็นสมาชิก        

สภาองคก์รชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งประกอบไปดว้ยตวัชี+วดั 7 ตวันี+ ผูว้จิยัไดก้าํหนด
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “ตวัชี+วดัสว่นใหญ ่(4 ตวัขึ+นไป) ของผลลพัธ์ดา้นนี+ประสบความสาํเรจ็ 
หรอืไม ่หากประสบความสาํเรจ็ ถอืว่าผลลพัธ์ดา้นนี+ประสบความสําเรจ็ แต่ถา้ไม ่ถอืว่าผลลพัธ์ดา้น
นี+ยงัไม่ประสบความสําเร็จ”  ซึ�งผลการประเมิน พบว่า ผลลพัธ์ต่อองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิก         
สภาองคก์รชมุชนในพื+นที�กรงุเทพมหานคร ยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ทั +งนี+ เนื�องจาก ตวัชี+วดัของผลลพัธ์ในด้านนี+ ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็
แมแ้ต่ตวัชี+วดัเดยีว โดยอาจพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิตวัชี+วดัทั +ง 7 ตวั ไดด้งันี+ 
 
ตารางที� 5.2  ผลการประเมนิตวัชี+วดัของผลลพัธ์ต่อองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์ร 
                  ชมุชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร 
 

ตวัชี-วดั            
ของผลลพัธ ์

หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ผลการประเมิน 

1.ความรู้
ความสามารถของ
แกนนําองคก์รชมุชน
ที�เป็นสมาชกิสภา
องคก์รชมุชน 

แกนนําองคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์ร
ชมุชนสว่นใหญ่มคีวามรูค้วามสามารถที�มากขึ+น 
หรอืไม ่หากมากขึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่
ถา้คงที�หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

2. ระบบการบรหิาร
จดัการขององคก์ร
ชมุชนที�เป็นสมาชกิ
สภาองคก์รชมุชน 

องคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน
สว่นใหญ่ มรีะบบการบรหิารจดัการที�ดขีึ+น 
หรอืไม ่หากดขีึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็           
แต่ถา้คงที� หรอืดอ้ยลงถอืว่ายงัไม่ประสบ
ความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

3. ผลการขบัเคลื�อน
งานพฒันาของ
องคก์รชมุชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์ร
ชมุชน 

องคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน
สว่นใหญ่ มผีลการขบัเคลื�อนงานพฒันาที�ดขีึ+น 
หรอืไม ่หากดขีึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็          
แต่ถา้คงที� หรอืแยล่งถอืว่ายงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 
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ตารางที� 5.2  (ต่อ) 
 

  

ตวัชี-วดั            
ของผลลพัธ ์

หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ผลการประเมิน 

4. ความสามารถใน 
การเชื�อมโยงเครอืขา่ย
ขององคก์รชมุชน            
ที�เป็นสมาชกิ                  
สภาองคก์รชมุชน 

องคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน
สว่นใหญ่ สามารถเชื�อมโยงเครอืขา่ยไดม้ากขึ+น 
หรอืไม ่หากมากขึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็         
แต่ถา้คงที� หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

5. ความสามารถใน
การพึ�งพาตนเองทาง
งบประมาณของ
องค์กรชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์ร
ชมุชน 

องคก์รชมุชนที�เป็นสมาชกิสภาองคก์รชมุชน
สว่นใหญ่ สามารถพึ�งพาตนเองทางงบประมาณ
ไดม้ากขึ+น หรอืไม ่หากมากขึ+นถอืว่าประสบ
ความสาํเรจ็ แต่ถา้คงที� หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไม่
ประสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

6. ความรว่มมอืและ
การสนับสนุนของ
กรุงเทพมหานครต่อ
องค์กรชุมชนที�เป็น
สมาชกิสภาองคก์ร
ชมุชน 

กรุงเทพมหานครใหค้วามรว่มมอื และการ
สนบัสนุนแก่องคก์รชุมชนที�เป็นสมาชกิ               
สภาองคก์รชมุชนสว่นใหญ่มากขึ+น หรอืไม ่ 
หากมากขึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แตถ่า้ 
คงที� หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไม่ประสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

7. ความรว่มมอื            
และการสนบัสนุน
ของหน่วยงานอื�นๆ
ต่อองคก์รชมุชนที�
เป็นสมาชกิสภา
องคก์รชมุชน 

หน่วยงานอื�นๆ (นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร) ใหค้วามรว่มมอื และ        
การสนับสนุนแกอ่งค์กรชุมชนที�เป็นสมาชกิ 
สภาองคก์รชมุชนสว่นใหญ่ มากขึ+น หรอืไม ่
หากมากขึ+นถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แตถ่า้คงที� 
หรอืน้อยลงถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

 
3)  ผลลพัธต่์อประชาชนในพื+นที�กรงุเทพมหานคร 
การประเมนิผลลพัธด์า้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร 

ซึ�งประกอบไปดว้ยตวัชี+วดั 3 ตวันี+ ผูว้จิยัไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิว่า “ตวัชี+วดัส่วน
ใหญ่ (2 ตวัขึ+นไป) ของผลลพัธด์า้นนี+ ประสบความสาํเรจ็ หรอืไม ่หากประสบความสาํเรจ็ ถอืว่า
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ผลลพัธ์ด้านนี+ นี+ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่ถือว่าผลลพัธ์ด้านนี+ ยงัไม่ประสบความสําเร็จ”            
ซึ�งผลการประเมนิ พบว่า ผลลพัธต่์อประชาชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็ 

ทั +งนี+ เนื�องจาก ตวัชี+วดัของผลลพัธ์ในด้านนี+ ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็
แมแ้ต่ตวัชี+วดัเดยีวโดยอาจพจิารณารายละเอยีดของผลการประเมนิตวัชี+วดัทั +ง 3 ตวั ไดด้งันี+ 

 
ตารางที� 5.3  ผลการประเมนิตวัชี+วดัของผลลพัธ์ต่อประชาชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร 
 

ตวัชี-วดั            
ของผลลพัธ ์

หลกัเกณฑใ์นการประเมิน ผลการประเมิน 

1. ความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื�องสภาองคก์ร
ชมุชนของประชาชน 

มปีระชาชนทั �วๆไปที�อาศยัอยูใ่นพื+นที�
กรุงเทพมหานครที�รูจ้กั หรอืมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องสภาองคก์รชมุชนมากขึ+น
อยา่งชดัเจน หรอืไม ่หากมากขึ+นอย่างชดัเจน
ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้ไมม่ากขึ+น        
อยา่งชดัเจน ถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

2. การให้
ความสาํคญัต่อสภา
องคก์รชมุชนของ
ประชาชน 

มปีระชาชนทั �วๆไปที�อาศยัอยูใ่นพื+นที�
กรุงเทพมหานคร ที�ใหค้วามสาํคญัต่อสภา
องคก์รชมุชนมากขึ+นอยา่งชดัเจน หรอืไม ่         
หากมากขึ+นอยา่งชดัเจนถอืว่าประสบ
ความสาํเรจ็ แต่ถา้ไม่มากขึ+นอยา่งชดัเจน               
ถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

3. การมสีว่นร่วมใน
การแกไ้ขปญัหาของ
ชมุชน และสงัคมของ
ประชาชน 

มปีระชาชนทั �วๆไปที�อาศยัอยูใ่นพื+นที�
กรุงเทพมหานคร ที�เขา้มามสีว่นรว่มในการ
แกไ้ขปญัหาของชมุชนและสงัคมรว่มกบั         
สภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครมากขึ+น 
อยา่งชดัเจนหรอืไม ่หากมากขึ+นอยา่งชดัเจน 
ถอืว่าประสบความสาํเรจ็ แต่ถา้ไมม่ากขึ+น         
อยา่งชดัเจน ถอืว่ายงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

ยงัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 
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5.1.3  ปัจจยัที�มีผลต่อผลสมัฤทธิ1ของการนําพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  
          พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพื-นที�กรงุเทพมหานคร 
จากผลการประเมนิกระบวนการ และผลสมัฤทธิ yของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร

ชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�กรุงเทพมหานคร ในขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปปจัจยั
ที�มผีลต่อผลสมัฤทธิ yของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�
กรงุเทพมหานครในรปูของตวัแบบ (Model) ไดด้งันี+ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที� 5.1  ตวัแบบแสดงปจัจยัที�มผีลต่อผลสมัฤทธิ yของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร 
               ชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�กรงุเทพมหานคร 
 
 สาํหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัต่างๆ ในตวัแบบนี+ ผูว้จิยัจะขออธบิายพร้อมไปกบั    
การอภปิรายผลการวจิยั ซึ�งเป็นเนื+อหาในหวัขอ้ถดัไป 
 
 

ลกัษณะของ
นโยบาย 

 

ทรพัยากร 
 

 

การประชาสมัพนัธ์ 
 

สภาพแวดล้อม           
ทางการเมือง 

 

กลุ่มเป้าหมายของ
นโยบาย 

 

ผลสมัฤทธิ1  
ของการนํา

พระราชบญัญติั 
สภาองคก์ร

ชุมชน  
พ.ศ. 2551 
ไปปฏิบติั 
ในพื-นที�

กรงุเทพมหานคร 

การยอมรบัต่อนโยบาย               
ของหน่วยงานที�รบัผิดชอบ 
ในการนํานโยบายไปปฏิบติั 

ความร่วมมือระหว่าง         
หน่วยงานที�รบัผิดชอบใน 
การนํานโยบายไปปฏิบติั 

การประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงาน 
ที�รบัผิดชอบในการ 

นํานโยบายไปปฏิบติั 
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5.2  อภิปรายผลการวิจยั 
 

การอภปิรายผลการวจิยัในการศกึษาวจิยัครั +งนี+ ผูว้จิยัไดใ้ชต้วัแบบแสดงปจัจยัที�มผีลต่อ
ผลสัมฤทธิ yของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื+นที�
กรงุเทพมหานคร (ภาพที� 5.1) ซึ�งเป็นตวัแบบที�ไดจ้ากการสรปุผลการประเมนิกระบวนการ และ
ผลสัมฤทธิ yของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื+นที�
กรงุเทพมหานคร เป็นแนวทางหลกัในการอภปิรายผล โดยอาจพจิารณารายละเอยีดได ้ดงันี+ 
 

5.2.1  ลกัษณะของนโยบาย 
ผลการศกึษา พบว่า  พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 มปีญัหาในเชงิของ       

การออกแบบนโยบาย (Policy Design Problem) ซึ�งสง่ผลทาํใหเ้กดิปญัหาในการนํานโยบายไป
ปฏิบตัติามมาเป็นอย่างมาก โดยปญัหาในเชงิของการออกแบบนโยบายของพระราชบญัญตัฯิ              
ที�สง่ผลทาํใหเ้กดิปญัหาในการนํานโยบายไปปฏบิตัมิอียา่งน้อย 4 ประเดน็ใหญ่ๆ  ดงันี+ 

1)  ปญัหาการขาดสภาพบงัคบัของกฎหมาย กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที�ขาดสภาพบงัคบั (Sanction) ที�ขาดบทบญัญตัิ
เกี�ยวกบัการใหร้างวลั (Reward) และการลงโทษ (Guilty) รวมถงึการกาํหนดกรอบระยะเวลา  
(Time Frame) ในการปฏบิตักิารตามบทบญัญตัต่ิางๆ ของพระราชบญัญตัฯิ นั +น ไดส้่งผลทาํให้
ภาคส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงาน หรอืเจา้หน้าที�ของรฐั และองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นขาดแรงจูงใจที�จะดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ ฉบบันี+ ซึ�งสง่ผลกระทบ
ในทางลบต่อการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัเิป็นอยา่งมาก ทั +งใน
ระดบัมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) โดยเฉพาะในดา้นของการยอมรบั และการให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งของหน่วยงาน และ
เจา้หน้าที�ของกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นต่างๆ    

2) ปญัหาการกําหนดโครงสร้างการบริหารนโยบายที�ไม่เหมาะสม กล่าวคอื 
การที�พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตัใิหห้น่วยงานจํานวนมากมหีน้าที�
ในการส่งเสรมิกิจการสภาองค์กรชุมชนได้ทําให้เกิดปญัหาความซับซ้อนในการบริหารงาน 
(Complexity of Administration) ตามมา โดยเฉพาะเมื�อพจิารณาไปที�เนื+อหาของพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี+ที�กําหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที�มีอํานาจหน้าที�ในการ
สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารจดัตั +ง และพฒันากจิการของสภาองคก์รชมุชน และประสานความ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินตามพระราชบญัญตั ิโดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษยเ์ป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัฉิบบันี+ แต่กลไก
หรอืหน่วยงานที�ทาํหน้าที�ในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฯิ สว่นใหญ่กลบัอยู่ภายใตก้าร  
บงัคบับญัชา และการกาํกบัดแูลของทางกระทรวงมหาดไทย ทั +งๆ ที�พระราชบญัญตัฉิบบันี+ไม่ได้
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มกีารบญัญตัิใหก้รมการปกครอง และกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น มอีํานาจหน้าที�ในการ
ส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบญัญตัฯิ อย่างชดัเจน รวมทั +งใหร้ฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รกัษาการตามพระราชบัญญตัฉิบบันี+แต่อย่างใดนั +น ก็ได้ทําให้เกิด
ปญัหาในการสั �งการ การประสานงาน และการควบคมุการบรหิารนโยบายตามมาอยา่งหลกีเลี�ยง
ไมไ่ด ้ทั +งนี+ เนื�องจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ซึ�งเป็นหน่วยงานหลกัที�มอีาํนาจหน้าที�ในการ
ส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบญัญตัิฯ ไม่มอีํานาจในการบังคบับัญชา และ
กํากบัดูแล ใหก้ลไกหรือหน่วยงานส่วนใหญ่  ที�มหีน้าที�ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิ
ฉบบันี+ปฏิบัตติามกฎหมายได้ แต่ทําได้เพยีงแค่การประสานงานและขอความร่วมมอืเท่านั +น         
ซึ�งเมื�อผนวกเขา้กบัปญัหาของการขาดสภาพบงัคบัของพระราชบญัญตัฯิ แล้ว กย็ิ�งทําให้การ
ดําเนินการกระตุน้ส่งเสรมิเพื�อให้หน่วยงานที�มหีน้าที�ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิฯ 
ปฏิบตัติามกฎหมายมคีวามยากลําบากมากยิ�งขึ+น ซึ�งส่งผลต่อเนื�องทําให้หน่วยงานส่วนใหญ่         
ใหก้ารยอมรบั และความร่วมมอืในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัฉิบบันี+ค่อนขา้งน้อยไปดว้ย 

3)  ปญัหาการกําหนดให้สภาองค์กรชุมชนพึ�งพิงทรัพยากรของหน่วยงานรัฐ
ส่วนกลางเป็นหลัก กล่าวคือ การที�พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 บัญญัติให ้        
สภาองคก์รชุมชนระดบัต่างๆ ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณภายใตก้ารพจิารณาของหน่วยงานรฐั
ส่วนกลาง โดยเฉพาะจากกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมั �นคงของมนุษย์ และสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนเป็นหลกันั +น ทําใหส้ภาองค์กรชุมชนขาดความเป็นอสิระในการบรหิารจดัการตนเอง 
และการขบัเคลื�อนงานพฒันาอย่างเต็มที� รวมทั +งมีแนวโน้มที�จะถูกใช้เป็นเครื�องมือในการสร้าง
ผลงาน และความชอบธรรมใหก้บัหน่วยงานของรฐั มากกว่าการแกไ้ขปญัหา และตอบสนองความ
ต้องการที�แทจ้รงิของประชาชนในชุมชนท้องถิ�นต่างๆ ด้วย ทั +งนี+ เนื�องจากงบประมาณ ซึ�งเป็น
ทรพัยากรทางการบรหิารที�สาํคญัยิ�งประการหนึ�งของสภาองคก์รชุมชน สว่นใหญ่ลว้นอยู่ในการ
กาํกบั ควบคมุ และการใชดุ้ลพนิิจตดัสนิใจของหน่วยงานรฐัสว่นกลางทั +งสิ+น 

4)  ปญัหาเรื�องคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์กรชุมชน
ตาํบล กล่าวคอื การที�พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญตักิาํหนดคุณสมบตั ิ
และลกัษณะตอ้งหา้มของสมาชกิสภาองคก์รชุมชนที�มุง่เน้นการป้องกนั หรอืลดการครอบงาํจาก
ฝ่ายการเมือง ต่อสภาองค์กรชุมชนนั +น กเ็ป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้สภาองค์กรชุมชนระดับต่างๆ 
(รวมถึงสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร) ประสบกบัปญัหาการขาดแคลนแกนนํา 
และสมาชกิสภาองค์กรชุมชนที�มศีกัยภาพในการขบัเคลื�อนงานพฒันา เนื�องจากการกําหนด
คุณสมบตั ิและลกัษณะตอ้งห้ามของสมาชกิสภาองคก์รชุมชนที�มุ่งเน้นการป้องกนั หรอืลดการ
ครอบงําจากฝ่ายการเมอืงนั +น ในทางหนึ�งกเ็ท่ากบัเป็นการตดั หรอืกดีกนัทรพัยากรบุคคลที�มี
ศกัยภาพในชมุชนทอ้งถิ�นต่างๆออกไปดว้ย 

ปญัหาในเชงิของการออกแบบนโยบายของตวัพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที�ส่งผลทําให้เกิดปญัหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติในข้างต้น สอดคล้องกับ



307 
 

การศกึษาของ Brever and deLeon (1983 อา้งถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ,์ 2552: 434) ที�พบว่า 
เนื+อหาสาระสําคญัของกฎหมายเป็นสิ�งที�มบีทบาทสําคญัต่อความสําเร็จของการนํานโยบาย        
ไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก กล่าวคอื หากเนื+อหาสาระสําคญัของกฎหมายมคีวามครอบคลุมต่อ
ประเดน็ปญัหานโยบายต่างๆ ที�ตอ้งการจะแกไ้ข การนํานโยบายไปปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามที�กฎหมายบญัญตัิไว้จะมคีวามเป็นไปไดสู้ง ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าหากเนื+อหาสาระสําคญั
ของกฎหมายมขีอ้บกพร่องมาก และไมส่อดคลอ้งกบัเงื�อนไขในการนําไปปฏบิตั ิจะนําไปสู่ความ
ลม้เหลวในการแกไ้ขปญัหาไดม้าก ดงันั +น เนื+อหาสาระสาํคญัของกฎหมาย จงึเป็นปจัจยัที�สาํคญั
อนัดบัตน้ๆ ต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ินอกจากนี+ ยงัสอดคลอ้งกบัทศันะของ 
May (2003) ที�เหน็ว่า ความยุ่งยากที�เกดิขึ+นระหว่างการนํานโยบายไปปฏบิตันิั +น สามารถบรรเทา
ลงได้บางส่วน โดยอาศยัการออกแบบนโยบายที�ด ีซึ�งการออกแบบนโยบายนั +น มสี่วนอย่างสาํคญั
ต่อการวางแนวทางในการนํานโยบายไปปฏบิตัดิว้ย ในทางตรงกนัขา้มการออกแบบนโยบายที�ไม่
เหมาะสม กอ็าจจะนําไปสูค่วามยุง่ยาก และปญัหาในการนํานโยบายไปปฏบิตัไิดเ้ชน่กนั 

นอกจากนี+ลักษณะของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�มี
เป้าหมายมุ่งเน้นไปที�การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน และการส่งเสรมิประชาธิปไตยใน
ระดบัฐานราก และวิธีการดําเนินงานที�กําหนดให้มกีารจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนที�มสีถานะทาง
กฎหมายขึ+นมาดําเนินบทบาทภารกจิในระดบัต่างๆ นั +น มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของ
องค์กรชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศ  (รวมถึงองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร) ซึ�งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย จึงทําใหอ้งค์กรชุมชนส่วนหนึ�งที�มคีวามพร้อม เขา้ร่วมกระบวนการ
การจัดตั +งสภาองค์กรชุมชน และเมื�อเกิดการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนแล้ว ขบวนองค์กรชุมชน
ดงักล่าว กด็ําเนินบทบาทเป็นสภาองค์กรชุมชน ทําหน้าที�ขบัเคลื�อนภารกจิในระดบัต่างๆ ตาม
พระราชบญัญตัฯิ มาอย่างต่อเนื�อง จนถงึปจัจุบนั สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Goggin (1990 
อา้งถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 217-228) ที�ได้ทําการศกึษานโยบายดา้นสาธารณสุขของเด็ก         
ในรฐัต่างๆ ของประเทศสหรฐัอเมรกิา และพบว่า ความครอบคลุมของนโยบายต่อความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นปจัจยัหนึ�งที�มผีลต่อความสําเร็จของการนํานโยบายด้านสาธารณสุขของ
เดก็ไปปฏบิตั ิ 

อีกทั +งลักษณะของเป้าหมาย และวิธีการดําเนินงานของพระราชบัญญัต ิ        
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ดงักล่าว กเ็ป็นที�ยอมรบัของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  ที�ประชุม
ในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล สํานักงานภาคกรุงเทพฯและปรมิณฑล ขบวนองค์กร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร จนทาํให้หน่วยงานต่างๆ เหล่านี+
นําเอาพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งไปปฏิบัตใินพื+นที�
กรงุเทพมหานครอยา่งต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอจนถงึปจัจุบนัดว้ย 
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ในทางตรงกันข้ามลักษณะของวิธีการดําเนินงานของของพระราชบัญญัต ิ         
สภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 ที�กําหนดให้มีการจัดตั +งสภาองค์กรชุมชนที�มีสถานะทาง
กฎหมายขึ+นมาดําเนินบทบาทภารกิจในระดับต่างๆ นั +น กลับยงัไม่เป็นที�เห็นด้วยของทาง
กระทรวงมหาดไทยมากนัก รวมทั +ง วธิีการดําเนินงานของพระราชบญัญตัิฯ ในหลายๆ ส่วน 
เช่น เรื�องหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองการจดแจ้งการจัดตั +งองค์กรชุมชนที�เป็นสมาชิก           
สภาองคก์รชมุชนที�ขาดความชดัเจนอยา่งเพยีงพอ  เรื�องการกาํหนดใหผู้อ้าํนวยการเขตมหีน้าที�
ในการรบัรองการจดแจ้งการจดัตั +งองคก์รชุมชน และเรื�องการอนุญาตให้คณะกรรมการชุมชน
ของชุมชนที�จดัตั +งตามระเบยีบกรุงเทพมหานครสามารถจดแจง้จดัตั +งเป็นองคก์รชมุชนเพื�อเป็น
สมาชกิของสภาองค์กรชุมชนได้ ฯลฯ กย็งัไม่เป็นที�เหน็ดว้ยของทางกรุงเทพมหานคร ซึ�งเมื�อ
ผนวกเขา้กบัปญัหาการขาดสภาพบงัคบั และปญัหาการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�
ไมเ่หมาะสม อนัเป็นปญัหาในเชงิของการออกแบบนโยบาย (Policy Design Problem) (ดงัที�
กล่าวไว้แล้วในช่วงต้นของหัวข้อ 5.2.1 ลักษณะของนโยบาย) ของตัวพระราชบัญญัต ิ         
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เอง กน่็าจะเป็นสาเหตุที�ทําใหห้น่วยงาน ทั +งสองยงัไมใ่หก้าร
ยอมรบั และความรว่มมอืในการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ เท่าที�ควร  

รวมทั +งลกัษณะวธิกีารดําเนินงานของของพระราชบญัญตัฯิ กน่็าจะเป็นสาเหตุ
สาํคญัที�ทาํให้เกดิปญัหาในด้านความสมัพนัธ์ และความร่วมมอื ระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน กบัที�ประชุมระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบลดว้ย เนื�องจากความเหน็ต่างในเรื�อง
ความเหมาะสมของวธิกีารดาํเนินงานของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ระหว่าง
ผูบ้รหิารของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและแกนนําที�มบีทบาทสาํคญัในที�ประชุมในระดบัชาติ
ของสภาองคก์รชมุชนตําบล น่าจะเป็นมลูเหตุหลกัที�ทาํใหท้ั +ง 2 ฝา่ย ต่างมทีศันคตใินทางลบต่อ
กนั ซึ�งส่งผลในทางลบต่อความสมัพนัธ์ และความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
กบัที�ประชุมระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชน อย่างสาํคญั จนส่งผลทําใหห้น่วยงานทั +ง 2  ยงัไม่
สามารถประสานงานกนัเพื�อกําหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ 
ร่วมกนัไดอ้ย่างสอดคล้อง และมเีอกภาพและส่งผลต่อเนื�องทําใหก้ารดําเนินการส่งเสรมิกจิการ
สภาองค์กรชุมชนในภาพรวมทั +งประเทศ (รวมถึงในพื+นที�กรุงเทพมหานคร) ยังไม่มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลเทา่ที�ควร  

ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบัขอ้คน้พบของ Pressman and Wildavsky 
(1978 อา้งถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 251-252) ที�พบว่า การที�นโยบายการสรา้งงานใหช้น 
กลุ่มน้อยที�เมอืงโอ๊คแลนด์ รฐัแคลฟิอรเ์นีย ประสบความลม้เหลว ส่วนหนึ�งมสีาเหตุมาจากการที�
หน่วยงาน และผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินนโยบายนี+มคีวามขดัแยง้กนัอย่างมากในด้านของ
วธิกีาร (Means) ที�จะบรรลุนโยบาย มรีะดบัความเร่งด่วน (Urgency) ที�จะบรรลุเป้าหมาย 
ตลอดจนมทีศันภาพ และวตัถุประสงค์หลกัของตนเองที�แตกต่างกนัไป รวมทั +งสอดคล้องกบั 
แนวคดิของ วรเดช จนัทรศร (2543 อา้งถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 45) ที�อธบิายว่านโยบาย
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ใดที�ต้องอาศยัความร่วมมอื หรอืการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยนโยบายนั +น
มกัจะมีแนวโน้มที�จะล้มเหลวในการนําไปปฏิบัติ เพราะถึงแม้ว่าหน่วยงานที�เกี�ยวข้องจะมี
ความเหน็พอ้งตอ้งกนัในเป้าหมายของนโยบายเพยีงใด แต่แนวโน้มที�จะเกดิความขดัแยง้ในวธิี
บรรลุเป้าหมายก็มีมาก เนื�องจากทศันภาพ ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์หลักของแต่ละ
หน่วยงานแตกต่างกนั 
  
 5.2.2  การประสานงานระหว่างหน่วยงานที�รบัผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบติั 

ผลการศกึษา พบว่า การประสานงานระหว่างสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑล           
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร อย่างสมํ�าเสมอ  
ได้มีส่วนช่วยทําให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของสํานักงานภาคฯ แกนนําสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร และแกนนําขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถร่วมมือกัน
ดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ไดอ้ย่าง
ชดัเจน และต่อเนื�องมาจนถงึปจัจุบนั  
 ในทางกลับกนัการประสานงานระหว่างสถาบันพฒันาองค์กรชุมชนกบักรมส่งเสริม              
การปกครองทอ้งถิ�น (กระทรวงมหาดไทย) และสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (รวมถงึสํานักงาน
ภาคกรงุเทพฯ และปรมิณฑล) กบักรงุเทพมหานครที�ไมม่ปีระสทิธภิาพ (การประสานงานที�ไม่มี
ประสทิธภิาพดงักลา่วสว่นหนึ�งน่าจะมสีาเหตุมาจากการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารนโยบายที�         
ไมเ่หมาะสมของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ตั +งแต่ตน้) กไ็ดท้ําใหก้รมส่งเสรมิ           
การปกครองทอ้งถิ�น และกรุงเทพมหานคร ยงัคงใหก้ารยอมรบั ความร่วมมอืในการดําเนินการ
ตามพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 น้อยอยู่ ซึ�งส่งผลในทางลบต่อการใหค้วาม
ร่วมมือ และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครอย่าง
สาํคญั โดยเฉพาะในมติขิองการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ 

ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Pressman and Widavsky (1973)  
ที�พบว่า ความสามารถในการประสานงานระหว่างฝา่ยต่างๆ หรอืองคก์ารที�รบัผดิชอบในการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิเป็นปจัจยัหนึ�งที�มผีลต่อความลม้เหลวของการนํานโยบายการสรา้งงานใหช้น
กลุ่มน้อยในเมอืงโอ๊คแลนด์ไปปฏบิตั ิ รวมทั +งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Van Horn and Van 
Meter (1975) ที�พบว่า ความเที�ยงตรงสมํ�าเสมอของการสื�อสารระหว่างองคก์ารเป็นปจัจยัที�มี
ความสาํคญัต่อการนํานโยบายไปปฏิบตัิเป็นอย่างมาก นอกจากนี+ยงัสอดคล้องกบัการศกึษา 
ของ Cheema and Rondinelli (1983 อา้งถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ,์ 2552: 460) ที�พบว่า การนํา
นโยบาย และแผนงานไปปฏบิตัเิกี�ยวขอ้งกบัปฏสิมัพนัธ์ และการประสานงานระหว่างองค์การ
โดยตรง ดังนั +น การนํานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จจึงขึ+นอยู่กบัองค์ประกอบที�
สมบูรณ์ของกจิกรรมของหน่วยงานระดบัทอ้งถิ�น ระดบัภูมภิาคจนถงึระดบัชาต ิและขึ+นอยู่กบั
บทบาทขององค์กรเอกชน (NGO) และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ดว้ย ดงันั +น กลไก และทฤษฎี



310 
 

เพื�อการประสานงาน และปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารในระดบัต่างๆ จงึเป็นลกัษณะที�สาํคญัที�สุด
ในการออกแบบองคก์าร 
 
 5.2.3  การประชาสมัพนัธ ์
 ผลการศกึษา พบว่า การประชาสมัพนัธ์ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน และสภาองค์กร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดม้สี่วนช่วยทาํให้ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  
แกนนําสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครในระดับเขต จงัหวดั และแกนนําขบวนองค์กรชุมชน         
ในพื+นที�กรุงเทพมหานครบางส่วน และผูบ้รหิารของสถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐั และองคก์ร
อสิระบางแห่ง เช่น สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั สภาพฒันาการเมอืง สาํนักงานปฏริปู เป็นตน้ ใหก้ารยอมรบั และใหค้วามร่วมมอื
ในการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิฯ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง อย่างเต็มใจ และต่อเนื�องจนถึง
ปจัจุบนั  
 ในทางกลบักนัการประชาสมัพนัธ์ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ที�ยงัไม่สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายของนโยบายที�เป็นประชาชนทั �วๆไปได้มาก
เท่าที�ควร กไ็ดท้ําใหป้ระชาชนทั �วๆไป ซึ�งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื+นที�กรุงเทพมหานครยงัไม่รูจ้กั
ว่าสภาองคก์รชมุชน คอื อะไร มบีทบาทภารกจิอะไร และมคีวามสาํคญัต่อตนเองอย่างไร จนส่งผล
ต่อเนื�องทําใหป้ระชาชนทั �วๆ ในพื+นที�กรุงเทพมหานครเขา้มามสี่วนร่วมกบัสภาองคก์รชมุชนในการ
แกไ้ขปญัหาของชมุชน และสงัคมน้อยมาก ซึ�งส่งผลในทางลบต่อผลลพัธ์ของการนําพระราชบญัญตัิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ในด้านผลลัพธ์ต่อประชาชน        
ในพื+นที�กรงุเทพมหานครอยา่งสาํคญั  
 ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Black (1975 อา้งถงึใน วริชั ลภริตันกุล, 
2553: 152) ที�กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ์ โดยการปลุกกระตุน้ (Arousing) เพื�อสรา้ง และธํารงไว ้
ซึ�งความนิยม เชื�อถอื ศรทัธา จากประชาชน ใหป้ระชาชนเกดิความนิยมเลื�อมใส ศรทัธาในนโยบาย 
และการดําเนินกิจการต่างๆ ของสถาบัน รวมทั +งผลงานต่างๆ ที�ได้กระทํามาแล้ว จะทําให ้         
การดาํเนินงานของสถาบนัเป็นไปดว้ยความสะดวกราบรื�น และบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายของ
สถาบนั ดงันั +น การประชาสมัพนัธ์เพื�อการไดร้บัความนิยมศรทัธาดว้ยแรงสนับสนุนจากประชาชน            
จงึเป็นสิ�งสาํคญัอนัดบัแรกที�สถาบนัจะต้องคํานึงถึง และให้ความสนใจเป็นพเิศษ ทั +งนี+ เนื�องจาก              
หากองค์การสถาบันใดปราศจากความนิยม และแรงศรัทธาสนับสนุนจากกลุ่มประชาชนแล้ว 
องคก์ารสถาบนัแหง่นั +นคงจะดาํเนินงานดว้ยความยากลาํบาก และไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตาม
ตอ้งการได ้รวมทั +งสอดคล้องกบัการศกึษาของ กติต ิบุนนาค (2536) ที�ไดท้าํการศกึษาเรื�องการนํา
นโยบายภาษีมูลค่าเพิ�มไปปฏบิตัใินธุรกจิโรงแรม และพบว่า ปจัจยัด้านการประชาสมัพนัธ์เป็น
ปจัจัยที�มีผลต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก          
โดยการประชาสมัพนัธ์ของกรมสรรพากรที�ลม้เหลว เป็นสาเหตุหลกัที�ทาํใหผู้ป้ระกอบการโรงแรม 
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และประชาชนไม่ปฏบิตัติามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ�ม เนื�องจากขาดความเขา้ใจถึงประโยชน์ที�จะ
ได้รับจากการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ�ม นอกจากนี+ยังสอดคล้องกบัการศึกษาของ          
ธนัยวฒัน์ รตันสคั (2555: 227-228) ที�พบว่า การที�จะทําใหก้ารนํานโยบายไปปฏิบตัปิระสบ
ผลสาํเรจ็นั +น ผูป้ฏบิตัจิะตอ้งรณรงค ์และประชาสมัพนัธ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมายเพื�อใหเ้กดิทศันคตทิี�ดี
ต่อนโยบาย กอ่นที�จะลงมอืปฏบิตัจิรงิ ทั +งนี+ เพื�อลดแรงต่อตา้นนโยบาย และลดความเบี�ยงเบนจาก
มาตรฐานการปฏบิตังิานที�เกดิจากการดาํเนินงานของขา้ราชการระดบัปฏบิตั ิ
 
 5.2.4  สภาพแวดล้อมทางการเมือง  
 ผลการศกึษา พบว่า สภาวะการณ์ของความขดัแยง้ และการต่อสูท้างการเมอืงที�รุนแรง
ในพื+นที�กรงุเทพมหานครที�ผ่านมา ไดส้่งผลในทางลบต่อการดําเนินการจดัตั +งสภาองคก์รชุมชน          
(ผลการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร) ในพื+นที�กรุงเทพมหานครเป็นอย่าง
มาก ทั +งนี+เนื�องจากความขดัแยง้ และการต่อสูท้างการเมอืงในประเทศไทย ตั +งแต่ปี พ.ศ. 2548 
เป็นต้นมา ไดแ้พร่กระจายไปสู่ผูค้นในสงัคมไทยอย่างกวา้งขวาง และหยั �งลกึในทุกระดบัตั +งแต่
ระดบัประเทศ ภูมภิาค ระดบัชุมชนจนถงึระดบัครอบครวั ดงันั +น การดาํเนินการจดัตั +งสภาองคก์ร
ชมุชน ซึ�งเป็นกจิกรรมที�ตั +งอยูบ่นพื+นฐานของเครอืขา่ยความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมยอมตอ้งไดร้บั
ผลกระทบอยา่งสาํคญัจากวกิฤตคิวามขดัแยง้ทางการเมอืงดงักล่าวโดยมอิาจหลกีเลี�ยงได ้ 
 อกีทั +ง ปญัหาการแทรกแซงการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตจากนักการเมอืง        
ในพื+นที�กเ็ป็นอุปสรรคที�สาํคญัที�ทําใหก้ารขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนเขตบิดเบือนไป
จากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และกลายเป็นเครื�องมอืในการ
ระดม และรกัษามวลชนของนักการเมอืงในพื+นที� รวมทั +งเป็นมูลเหตุที�สําคญัที�ทําให้เกดิปญัหา
ความขดัแยง้ภายในสภาองคก์รชมุชนเขตอยา่งรุนแรงดว้ย  
 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชยัยนต์ ประดษิฐศลิป์, สุทธธิรรม เลขววิฒัน์, จํารูญ สวยด ี
และชยัณรงค ์เครอืนวน (2553: 205-206) ที�พบว่า สภาองคก์รชุมชนในจงัหวดัภาคตะวนัออก 
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล บางแห่งถูกครอบงาํโดยนักการเมอืง โดยการส่งบุคคลใกลช้ดิเขา้มามี
ตําแหน่งในสภาองค์กรชุมชน เพราะตอ้งการใชส้ภาองค์กรชุมชนเป็นฐานทางการเมอืงให้กบั
ตนเอง ดงันั +น สภาองค์กรชุมชนบางแห่งจงึทาํงาน เพื�อตอบสนองนักการเมอืงมากกว่าจะเป็น
การทํางานให้กับภาคประชาชน ในทางตรงกนัข้ามสภาองค์กรชุมชนก็เป็นที�พกัใจสําหรับ
นักการเมอืงอกหกัหลายคน โดยนักการเมอืงอกหกัเหล่านี+กพ็ยายามที�จะใชส้ภาองค์กรชุมชน
เป็นเครื�องมอืในการตรวจสอบฝา่ยตรงกนัขา้ม หรอืบางครั +งกใ็ช ้สภาองค์กรชุมชนเป็นฐานใน
การแสวงหางบประมาณจากการทําโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นระดับตําบล หรือระดับจังหวัด 
รวมทั +งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ไททศัน์ มาลา (2553: 259,261) ที�พบว่า มนีักการเมอืงใน
ระดบัท้องถิ�น และนักการเมอืงในระดบัชาติกําลังเล็งเห็นถึงการรักษาฐานเสยีงของตนโดย
พยายามเข้ามามบีทบาทและคลุกคลีกบักิจกรรมและแกนนําของสภาองค์กรชุมชน รวมถึง
แทรกแซงในรปูแบบอื�นๆ ที�หลากหลาย 
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 นอกจากนี+  การที�ประชาชนส่วนใหญ่ที�อาศัยอยู่ในพื+นที�กรุงเทพมหานครยังคงมี
วฒันธรรมทางการเมอืงที�คุน้ชนิแต่ระบอบประชาธปิไตยแบบทางออ้มที�เน้นการเลอืกตั +ง และ
แบบแผนความสมัพนัธ์ของระบบอุปถมัภ์ แต่ยงัไมเ่ขา้ใจ และเชื�อมนัในวฒันธรรมทางการเมอืง
แบบประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วมอย่างแท้จริงนั +น ก็เป็นอุปสรรคที�สําคญัยิ�งที�ทําให้การใช ้        
สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื�องมอืส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปญัหา และ
พฒันาชุมชน และสงัคม สามารถทําได้จํากดัมากในทางปฏิบตัิ ซึ�งส่งผลในทางลบต่อผลลพัธ์
ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื+นที�กรุงเทพมหานคร          
ในดา้นผลลพัธต่์อประชาชนในพื+นที�กรงุเทพมหานครเป็นอยา่งมาก  
 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ไททศัน์ มาลา (2553: 270) ที�พบว่า การพฒันาการเมอืง
ภาคประชาชนโดยใชส้ภาองคก์รชมุชนเป็นฐานของการขบัเคลื�อน ภายใตก้ารขบัเคลื�อนของตวั
ขบวนองคก์รชมุชนต่าง ๆ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความพยายามที�จะผลกัดนัใหอ้าํนาจของประชาชน
ไดเ้ขา้ใกลแ้นวคดิประชาธปิไตยทางตรงมากยิ�งขึ+นไปในตวั แต่ดว้ยรากเหงา้ทางประวตัศิาสตร์ที�
ส่งผลถึงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ได้ทําให้การเข้าใกล้
ประชาธปิไตยแบบทางตรงในสงัคมไทยโดยภาพรวมกลบัเป็นเรื�องที�ลาํบากยิ�ง ดงันั +น การมสี่วน
ร่วมทางการเมอืงของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนจึงยงัมรีะยะห่างจากแนวคิดของ
ประชาธิปไตยทางตรง รวมทั +งสอดคล้องกับผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 กรณีศึกษาตําบลสุขเกษม 
อาํเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีาของ กรกฤษณ์ จงจดักลาง (2551: 68-69) ที�พบว่า ปญัหา 
และอปุสรรคที�อาจจะเกดิขึ+นเมื�อนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปบงัคบัใชก้บั
ชมุชนสว่นหนึ�ง ไดแ้ก ่ปญัหาการที�ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในเรื�องสทิธชิมุชน โดยชุมชนยงั
มองว่าตนเองไม่จําเป็นต้องเขา้ไปยุ่งเกี�ยวกบัการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ ไม่ต้องเข้าไป
ร่วมมือกับรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมองว่าตนเองเป็นเพียงผู้ร ับบริการ ไม่
จําเป็นต้องเขา้ไปเกี�ยวขอ้งใดๆ ดงันั +น เมื�อมกีารนําเอาพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 
2551 ไปบังคับใช้กับชุมชน ก็ย่อมต้องเผชิญกับปญัหา และอุปสรรคข้อนี+  และ 2.ปญัหา
วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนที�ย ังมีการเล่นพรรคเล่นพวก อุปถัมภ์คํ+าจุนกันแบบ
ลูกพี�ลูกน้อง ซึ�งถือเป็นวฒันธรรมการเมอืงแบบทอ้งถิ�นไทย ก็อาจเป็นสาเหตุที�นําไปสู่ความ
ขดัแยง้ที�รนุแรงภายในชุมชน และเป็นปญัหาอุปสรรคที�ทาํใหก้ารนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชมุชน พ.ศ. 2551 ไมบ่รรลุวตัถุประสงคเ์มื�อนําไปบงัคบัใชก้บัชมุชนได ้ 
 ดงันั +น จึงอาจสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมทางการเมอืงเป็นปจัจัยที�มผีลอย่างสําคญัต่อ
ผลสมัฤทธข์องการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน  พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิซึ�งสอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ Van Horn and Van Meter (1975) Sabatier and Mazmanian (1980) และ วรเดช 
จนัทรศร (2540, 2554) ที�พบว่า สภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลย ีเป็นปจัจยัที�มี
ผลต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก รวมทั +ง
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สอดคลอ้งกบั การศกึษาเฉพาะกรณีในกลุ่มประเทศเอเชยีของนักวชิาการหลายๆ ท่าน ที�พบว่า 
บริบททางการเมอืงมอีทิธพิล หรอืมผีลต่อความสาํเรจ็ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ (จุมพล 
หนิมพานิช, 2554: 505) 
 
 5.2.5  การยอมรบัต่อนโยบายของหน่วยงานที�รบัผิดชอบในการนํานโยบาย 
                       ไปปฏิบติั 

ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับต่อพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551           
เป็นอย่างดีของทางสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชน
ตาํบล (หน่วยงานในระดบันโยบาย) สาํนกังานภาคกรุงเทพฯและปรมิณฑล ขบวนองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลทําให้เกดิการประสานงาน 
และความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานดงักล่าวในการนําเอาพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งไปปฏิบัติในพื+นที�กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื�อง และ
สมํ�าเสมอ จนส่งผลทําใหส้ภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั +งในระดบัเขต และระดบัจงัหวดั
สามารถขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิตามกฎหมาย (มาตรา 21 และมาตรา 27 หรอืสามารถบรรลุ
ผลผลติดา้น 1) ผลการดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตในพื+นที�กรุงเทพมหานคร  และ            
2) ผลการดําเนินงานของที�ประชุมในระดบัจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร)             
ส่วนใหญ่ได ้และมคีวามเขม้แขง็เพิ�มมากขึ+น (สามารถบรรลุผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อสภาองคก์ร
ชมุชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร)  

ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบัผลการทดสอบตวัแบบทฤษฎีการนํานโยบายไป
ปฏบิตัขิอง Sabatier and Mazmanian (1980 อา้งถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 160, 163)          
ที�พบว่า การที�นโยบายไดร้บัการยอมรบัในการนําไปปฏิบตัเิป็นอย่างดใีนระยะแรก (ช่วง 5 ปี
แรกของการนํานโยบายไปปฏบิตั)ิ เป็นผลทําใหผ้ลผลติของนโยบายใกล้เคยีงกบัวตัถุประสงคท์ี�
นโยบายต้องการ ซึ�งองค์ประกอบสาํคญัที�ทําใหน้โยบายไดร้บัการปฏิบตัเิป็นอย่างดใีนชว่งแรก
นั +น ส่วนหนึ�งมาจากการที�นโยบายไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานที�นํานโยบายไปปฏบิตัอิย่าง
กวา้งขวาง  

ในทางตรงกนัขา้มการยอมรบัต่อพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที�ค่อนขา้ง
น้อย ของทางกระทรวงมหาดไทย (โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น) และ
กรุงเทพมหานคร  ได้ทําให้หน่วยงานทั +ง 2 ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัฯิ และความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื�นๆ ที�รบัผดิชอบในการนําพระราชบญัญตัฯิ 
ไปปฏบิตัเิทา่ที�ควร โดยในกรณีของทางกระทรวงมหาดไทยไดใ้หค้วามร่วมมอืในการประสานให้
มีการจัดตั +ง และการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชน แต่ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการออก
หลกัเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถอุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองค์กรชุมชนตาม
บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองคช์ุมชน พ.ศ. 2551 ซึ�งส่งผลทําใหก้รุงเทพมหานคร          
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ซึ�งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรูปแบบพิเศษไม่สามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่            
สภาองคก์รชมุชนได ้เพราะไมม่หีลกัเกณฑร์องรบัการใหก้ารสนับสนุนหรอืการอดุหนุนค่าใชจ้่าย
แก่สภาองค์กรชุมชน ส่วนกรณีของทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งเฉพาะในเรื�องพื+นฐานเท่านั +น เช่น 
การรบัจดแจ้งการจดัตั +งชุมชน และจดแจ้งการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชน การสนับสนุนสถานที�        
ในการประชุม การจดัให้มกีารประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(เมื�อมกีารร้องขอจากสภาองค์กรชุมชนตามบทบัญญัติในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัต ิ         
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551) การเขา้ร่วมการประชุม และการมารบัขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอ
ของสภาองคก์รชุมชน แต่ยงัไม่มกีารนําเอาขอ้เสนอ หรอืแผนของสภาองคก์รชุมชนไปบูรณา
การเข้าเป็นส่วนหนึ�งของแผนพฒันากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาเขต การสนับสนุน
งบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั +งในระดับ เขตและระดับจังหวัด             
การดาํเนินการเพื�อตอบสนองขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอต่างๆ ของสภาองค์กรชมุชนอย่างชดัเจน 
และเป็นรูปธรรม ซึ�งเป็นการให้ความร่วมมอื และการสนับสนุนที�สําคญัตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และการที�หน่วยงานทั +ง 2 ดงักล่าวยงัไมใ่หค้วาม
รว่มมอืในการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัฯิ เท่าที�ควร กไ็ดส้่งผลในทางลบต่อผลสมัฤทธิ yของ
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ.2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�กรุงเทพมหานครอยา่งสาํคญั   

ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Yin (1977 อา้งถงึใน วรเดช จนัทรศร, 
2554: 100) ที�พบว่า นโยบายการพฒันาจาํนวนมากตอ้งประสบกบัความลม้เหลว เพราะหวัหน้า
หน่วยปฏบิตัไิมใ่หค้วามร่วมมอื หรอืปฏบิตังิานแบบขอไปท ีทําใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตันิั +น
ไมบ่รรลุเป้าหมายที�กาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Brever and deLeon (1983 อา้งถงึใน 
สมบัต ิธํารงธญัวงศ,์ 2552: 438) ที�พบว่า เมื�อกาํหนดนโยบายเรยีบรอ้ยแลว้ นโยบายจะถูก
นําไปปฏบิตัอิย่างไร หรอืจะได้รบัการนําไปปฏบิตัจิรงิหรอืไม่ คาํตอบของคําถามเหล่านี+ข ึ+นอยู่
กบัการสนับสนุนนโยบาย (Support for Policy) จากผูป้ฏบิตั ิและผูท้ี�ได้รบัผลจากการปฏบิตัิ
ตามนโยบายนั +น รวมทั +ง สอดคล้องกบัผลการสํารวจปญัหาของการนํานโยบายไปปฏบิตัขิอง  
วรเดช จนัทรศร (2532 อา้งถงึใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 99-100) ที�พบว่า ปญัหาดา้นความ
รว่มมอื และการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงเป็นปญัหาหลกัที�สาํคญัปญัหาหนึ�งของการนํานโยบาย
ไปปฏบิตั ิกล่าวคอื การนํานโยบายไปปฏิบตัจิะสาํเรจ็ไม่ไดห้ากสมาชกิในองค์การ (หรอืหน่วย
ปฏบิตั ิ- ผูว้จิยั) ไมร่ว่มมอืกนัปฏบิตัติามแนวทางของนโยบาย หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�ง ปญัหาของ
การนํานโยบายไปปฏบิตัจิะมมีากขึ+นถา้สมาชกิในองคก์าร หรอืหน่วยปฏบิตัไิม่ใหค้วามร่วมมอื 
หรือต่อต้านการเปลี�ยนแปลงที�เป็นผลมาจากนโยบาย นอกจากนี+ยงัสอดคล้องกบัทศันะของ           
วรเดช จันทรศร (2554: 474-475) ที�เห็นว่าการนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย จะต้องอาศยัการสนับสนุนจากหน่วยงาน
สว่นกลางของรฐั และหน่วยงานสว่นทอ้งถิ�นเป็นอยา่งมาก  
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 5.2.6  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที�รบัผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบติั 
 ผลการศกึษา พบว่า ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานักงานภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานคร และความรว่มมอืระหว่างที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตําบล กบั
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลทาํใหเ้กดิการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน  
พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งไปปฏิบัติในพื+นที�กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื�อง และ
สมํ�าเสมอ จนส่งผลในทางบวกต่อผลสมัฤทธิ yของการนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�กรงุเทพมหานคร (ดงัที�กล่าวไวแ้ลว้ในปจัจยัดา้นการยอมรบัต่อนโยบาย
ของหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตั)ิ  
 ในทางกลับกันความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กับกรมส่งเสริม           
การปกครองทอ้งถิ�น ความร่วมมอืระหว่างที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตาํบล กบั        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ความร่วมมือระหว่างสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (รวมถึง
สํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) กับกรุงเทพมหานคร และความร่วมมือระหว่าง        
สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครที�มอียู่ค่อนขา้งน้อยนั +น กไ็ด้ส่งผล
ในทางลบต่อผลสมัฤทธิ yของพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัใินพื+นที�
กรุงเทพมหานคร  เป็นอย่างมาก (ดงัที�กล่าวไว้แล้วในปจัจยัด้านการยอมรบัต่อนโยบายของ
หน่วยงานที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตั)ิ  
 นอกจากนี+ ปญัหาความร่วมมอืระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน กบัที�ประชุมใน
ระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล กไ็ดท้ําใหห้น่วยงานทั +ง 2 ยงัไม่สามารถประสานงานกนั
เพื�อกําหนดมาตรการรองรบัการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัฯิ ร่วมกนัได้อย่างมเีอกภาพ         
ซึ�งส่งผลทําให้การสนับสนุนของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และที�ประชุมในระดับชาติของ           
สภาองคก์รชุมชนตาํบล ต่อสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (รวมถงึจงัหวดัอื�นๆ) ที�ผ่านมา 
ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลเทา่ที�ควร  
 ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Sabatier and Mazmanian (1980) ที�
พบว่า ความเป็นปึกแผน่ของสถาบนั และระหว่างหน่วยงานที�นํานโยบาย ไปปฏบิตั ิเป็นปจัจยัที�
มีความสําคญัมากที�สุดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย Sabatier and Mazmanian                 
ไดย้กตวัอย่างกรณีของ ผลการศกึษาเรื�องการนํานโยบายด้านบรกิารสงัคมไปปฏบิตั ิที�พบว่า 
อุปสรรคที�สําคัญในการลงมือปฏิบัติงานอยู่ที�ความยากในการที�จะขอความร่วมมือในการ
ปฏิบตัิงานจากหน่วยงานที�เป็นตวัแทน หรอืระหว่างหน่วยงานที�กึ�งมอีํานาจเบ็ดเสร็จในการ
ปฏิบตังิาน รวมทั +งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Berman, 1978 (1978 อ้างถงึใน Mary Ann 
Scheirer and James Grifiith:1990: 163 อา้งถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 99)  ที�เหน็ว่า 
ความสาํเรจ็ หรอืความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตัิไม่ไดข้ึ+นอยู่กบัการทํางานภายใน
ขององคก์ารแต่ละแหง่ แต่ขึ+นอยูก่บัความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารระดบัต่างๆ ในกระบวนการนํา
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นโยบายไปปฏบิตั ินอกจากนี+ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วรเดช จนัทรศร (2554) ที�พบว่า 
ปจัจยัดา้นความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิเป็นปจัจยัที�มี
ผลต่อความสาํเรจ็ และความลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 
 5.2.7  ทรพัยากร 
 ผลการศึกษา พบว่า การที�สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวัด)               
มงีบประมาณในการดําเนินงานที�เพยีงพอ สามารถหาสถานที�เพื�อใชใ้นการจดัการประชมุ และจดั
กจิกรรมของตนเองได้อย่างต่อเนื�อง และมสีถานที�ทํางาน หรอืศูนย์ประสานงานประจําที�มคีวาม
พร้อมทางด้านสิ�งอํานวยความสะดวกในการทํางานนั +น ได้ส่งผลทําให้สภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานครสามารถขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิตามกฎหมาย (มาตรา 27) และให้การสนับสนุน
ในดา้นต่างๆ แก่สภาองคก์รชุมชนเขต และขบวนองคก์รชุมชนต่างๆ ในพื+นที�กรุงเทพมหานครได้
อยา่งต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอ มาจนถงึปจัจุบนั  
 แต่ ในขณะเดียวกันการขาดแคลนแกนนํา สมาชิกสภาองค์กรชุ มชนในพื+นที�
กรงุเทพมหานคร และเจา้หน้าที�ปฏบิตังิานพื+นที�ของสาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ทั +งใน
เชงิของปรมิาณ (จํานวน) และคุณภาพ  (ศกัยภาพ) การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน
ของสภาองคก์รชุมชนเขตบางส่วน และการขาดแคลนสถานที�ทํางานที�เหมาะสมของสภาองคก์ร
ชุมชนเขตส่วนใหญ่ ก็เป็นอุปสรรคที�สําคญัยิ�งที�ทําให้การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมที�ผ่านมา ยงัขาดพลงัที�จะนําไปสู่การสรา้งผลลพัธ์ที�จะส่งผลให้
เกดิการเปลี�ยนแปลงในทางบวกในพื+นที�กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรปูธรรม  
 ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบัการศกึษา  Van Horn and Van Meter (1975)        
ที�พบว่า การนํานโยบายไปปฏิบัตติ้องอาศยัปจัจัยด้านทรพัยากร ซึ�งหมายความรวมถงึเงนิ
งบประมาณ และแรงกระตุน้สนับสนุนอื�นๆ เพื�อช่วยใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัเิกดิประสทิธผิล 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Edwards III (1980: 10-12 อา้งถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 
220) ที�พบว่า ถ้าผู้นํานโยบายไปปฏิบัติไม่มทีรพัยากรที�จะนํามาใช้ในการทํางาน การนํา
นโยบายไปปฏบิตัยิ่อมไมป่ระสบความสาํเรจ็ ซึ�งทรพัยากรที�สาํคญั ไดแ้ก่ เจา้หน้าที�ที�มจีํานวน
เหมาะสม และมปีระสบการณ์ มขีอ้มูลเกี�ยวกบัวิธทีําตามนโยบาย ให้คนอื�นเขา้มามสี่วนร่วม        
มีอํานาจหน้าที� และมีเครื�องอํานวยความสะดวก เช่น อาคาร เครื�องมือ ที�ดิน และอุปกรณ์ 
รวมทั +งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Brever and deLeon (1983 อา้งถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ,์ 
2552: 444) ที�พบว่า ทรพัยากร ซึ�งได้แก่ เงนิทุน เวลา บุคลากร เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ที�
จาํเป็นต่างๆ เป็นปจัจยัที�มคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัไิมย่ิ�งหยอ่น
ไปกว่าปจัจัยอื�นๆ กล่าวคอื แผนงาน หรอืโครงการใด แมจ้ะมปีจัจัยอื�นครบถ้วน แต่ถ้าขาด
ปจัจยัเรื�องทรพัยากรในการสนับสนุน อาจกล่าวไดว้่าแผนงาน และโครงการดงักล่าวไดป้ระสบ
ความล้มเหลวตั +งแต่ยงัไม่ได้เร ิ�มต้นลงมือปฏิบัติ นอกจากนี+ยงัสอดคล้องกับการศกึษาของ           
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กติต ิบุนนาค (2536) ที�พบว่า จาํนวนบุคลากร และความรูค้วามสามารถของบุคลากรเป็นปจัจยั
หนึ�งที�ทําใหก้ารนํานโยบายภาษีมลูค่าเพิ�มไปปฏบิตัใินธุรกจิโรงแรมประสบความล้มเหลว และ
การศกึษาของ วรเดช จนัทรศร (2554) ที�พบว่า ความเพยีงพอของทรพัยากรทางการเงนิ และ
ความพรอ้มดา้นวสัดุอุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องใช ้และสถานที� เป็นปจัจยัทางดา้นทรพัยากรที�มี
ความสาํคญัต่อการนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นอยา่งมาก  
 
 5.2.8  กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
 ผลการศกึษา พบว่า การที�สภาองค์กรชุมชนเขต สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร        
(ระดบัจงัหวดั) องคก์รชมุชนในพื+นที�กรุงเทพมหานครบางส่วนที�มคีวามพรอ้ม ไดใ้หก้ารยอมรบั
ต่อพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และเขา้ร่วมกระบวนการขบัเคลื�อนบทบาท
ภารกจิในระดบัต่างๆ ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 มาอย่างต่อเนื�องจนถงึ
ปจัจุบัน ได้ส่งผลทําให้สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั +งในระดบัเขต และระดบัจังหวัด
สามารถขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิตามกฎหมายสว่นใหญ่ได ้และมคีวามเขม้แขง็เพิ�มมากขึ+น  
 แต่ในขณะเดียวกันการที�องค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยังไม่ให้
ความสาํคญัต่อพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ.  2551 และไม่มาเขา้ร่วมจดแจ้งเป็นสมาชกิ
สภาองค์กรชุมชนนั +น ก็ได้ส่งผลทําให้การขับเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ยงัขาดพลงั และไม่ได้รบัการยอมรบัจากทางกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานภาครัฐอื�นๆ มากเท่าที�ควร นอกจากนี+การที�ประชาชนทั �วๆ ไป ที�อาศัยอยู่ในพื+นที�
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยงัไม่รู้จักว่าสภาองค์กรชุมชนคอือะไร มบีทบาทภารกจิอะไร และ        
มคีวามสําคญัต่อตนเองอย่างไร กไ็ด้ส่งผลทําให้ประชาชนทั �วๆ ในพื+นที�กรุงเทพมหานครเขา้มามี
ส่วนร่วมกบัสภาองค์กรชุมชนในการแกไ้ขปญัหาของชุมชน และสงัคมน้อยมาก ซึ�งส่งผลในทางลบ
ต่อผลลัพธ์ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื+นที�
กรงุเทพมหานครในดา้นผลลพัธต่์อประชาชนในพื+นที�กรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก  
 ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบัการศกึษาของ ชยัยนต์ ประดิษฐศลิป์, สุทธธิรรม         
เลขววิฒัน์, จํารูญ สวยดี และชยัณรงค ์เครอืนวน (2553: 202) ที�ได้ทําการศกึษาวิจยัเชงิ
ปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมเพื�อถอดบทเรยีนในการขบัเคลื�อนสภาองค์กรชุมชนในจงัหวดัภาค
ตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพบว่า กระบวนการขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กร
ชมุชนในจงัหวดัภาคตะวนัออก กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ที�ผ่านมา มเีพยีงเฉพาะกลุ่มผูนํ้าภาค
ประชาชนเพยีงไมก่ี�คนเทา่นั +นที�เขา้มามบีทบาทหลกัในการกาํหนดทศิทาง หรอืแนวการทํางาน
ในภาคประชาชน ในทางตรงกนัขา้มประชาชนสว่นใหญ่กลบัไมไ่ดเ้ขา้มามบีทบาทในสภาองคก์ร
ชุมชนมากนัก รวมทั +งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ไททศัน์ มาลา (2553: 261-263) ที�พบว่า  
การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนที�ผ่านมายงัขาดการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื+นที� 
รวมทั +งลักษณะการมสี่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนในปจัจุบันนั +น ก็ยงัมี
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ระยะหา่งจากแนวคดิของความเป็นประชาธปิไตยทางตรง อกีทั +ง ยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
หริญัญ ์หริญัญพพิฒัน์ (2551: 98) ที�พบว่า ประชาชนในชมุชนตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอพนม
ทวน จงัหวดักาญจนบุร ียงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชนเทา่ที�ควร 
 จากปรากฏการณ์ในขา้งต้นสอดคล้องกบัการศกึษาของ Sabatier and Mazmanian 
(1980) ที�พบว่า การสนับสนุนของประชาชนที�มต่ีอนโยบาย และทศันคติของประชาชนที�มต่ีอ
วตัถุประสงค ์และผลติผลของนโยบาย เป็นปจัจยัที�มผีลต่อความสาํเรจ็ และความลม้เหลวของ
การนํานโยบายไปปฏบิตั ิรวมทั +งสอดคล้องกบัการศกึษาของ สมบตั ิธํารงธญัวงศ์ (2552: 33)           
ที�พบว่า ความสาํเรจ็ของนโยบายสาธารณะขึ+นอยู่กบัปจัจยัสาํคญัหลายประการ โดยปจัจยัหนึ�ง             
ที�สําคญัยิ�ง คอื การสนับสนุนจากประชาชน ซึ�งการที�ประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายใด 
แสดงว่านโยบายนั +นสอดคล้องกบัค่านิยม และความต้องการของประชาชนการสนับสนุนจาก
ประชาชน จะเป็นพลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหก้ารนํานโยบายสาธารณะไปปฏบิตับิรรลุเป้าหมาย                       

นอกจากนี+ เมื�อพิจารณาปรากฏการณ์ของการนําพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน              
พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตัใินพื+นที�กรุงเทพมหานคร ดว้ยแนวคดิการบรหิารปกครอง (Governance)  
ที�เป็นแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที�มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม (The 
relationships between Government and Society) (อุษณี มงคลพทิกัษ์สุข, 2555: 177)           
การบริหารกิจการสาธารณะบนรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democratic 
Governance)   (โกวทิย ์ กงัสนันท์, 2552: 32 - 33) และการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในการ
แกไ้ขปญัหา และการพฒันา ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม (ภาคประชาชน) 
ในฐานะที�เป็นหุน้ส่วนการพฒันาที�เท่าเทยีม (Development Partnership) โดยมผีลประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) เป็นหมายร่วม แล้วก็ทําให้เห็นได้อย่างชดัเจนว่า การนํา
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื+นที�กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ได้
เป็นไปตามแนวคดิการบรหิารปกครองอยา่งแทจ้รงิ  
 ทั +งนี+ เนื�องจากดําเนินนโยบายนี+เต็มไปด้วยปญัหา และอุปสรรคในเชงิของการบรหิาร
จดัการเครอืข่าย (Network Management) ที�เป็นเรื�องของการประสานงาน และการสร้าง          
ความร่วมมอืระหว่างตวัแสดงที�หลากหลายในภาคส่วนต่างๆ อย่างชดัเจน โดยเฉพาะในส่วนของ        
การประสานงาน และการสร้างความร่วมมอืระหว่างตวัแสดงที�เป็นหน่วยงานภาครฐั กบัภาค
ชุมชน หรือประชาชน ดังจะเห็นได้จากปญัหาในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ทั +งใน
ระดบัมหภาค และจุลภาคที�เกดิขึ+นตั +งแต่ในขั +นตอนของการออกแบบนโยบาย ที�มปีญัหาการ
กําหนดให้สภาองค์กรชุมชนพึ�งพิงทรพัยากรของหน่วยงานรฐัส่วนกลางเป็นหลัก จนทําให ้           
สภาองคก์รชมุชนขาดความเป็นอสิระในการบรหิารจดัการตนเอง และการขบัเคลื�อนงานพฒันา
อย่างเต็มที� รวมทั +งมแีนวโน้มที�จะถูกใชเ้ป็นเครื�องมอืในการสร้างผลงาน และความชอบธรรม
ให้กบัหน่วยงานของรฐั มากกว่าการแกไ้ขปญัหา และตอบสนองความต้องการที�แท้จริงของ
ประชาชนในชมุชนทอ้งถิ�นต่างๆ  
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 การแปลงนโยบายที�มีปญัหาการขาดการยอมรับ และความร่วมมือของกรมส่งเสริม       
การปกครองส่วนท้องถิ�นในการออกหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นสามารถให้การ
อุดหนุนค่าใชจ้่ายแก่สภาองค์กรชุมชน จนทําใหเ้กดิปญัหาในการให้เงนิอุดหนุนแก่สภาองค์กร
ชุมชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นในทางปฏบิตัหิลายๆ ประการ เช่น ทําให้กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพทัยา ซึ�งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรูปแบบพิเศษไม่สามารถให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชนได้ เพราะไม่มหีลักเกณฑ์รองรบัการให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก ่         
สภาองคก์รชุมชน เป็นต้น และปญัหาการขาดการบูรณาการมาตรการการขบัเคลื�อนการส่งเสริม
กจิการสภาองค์กรชุมชนระหว่างที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบล กบัสถาบัน
พฒันาองคก์รชมุชน ที�สง่ผลทาํใหก้ารดาํเนินการสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชนในภาพรวมทั +ง
ประเทศ ยงัขาดความชดัเจน ขาดความเป็นเอกภาพ และขาดพลงั 
 ตลอดจนการปฏิบัติการในพื+นที�กรุงเทพมหานครที�มีปญัหาการขาดการยอมรับ และ             
ความร่วมมืออย่างแท้จริงของกรุงเทพมหานครในการดําเนินการส่งเสริม และสนับสนุน           
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครในทุกระดบั จนทําใหก้ารขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร ทั +งในระดบัเขต และระดบัจงัหวดั ยงัขาดความชดัเจน และผลงานเชงิรูปธรรมที�
จะนําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาในพื+นที�ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 ดงันั +น เพื�อเป็นการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหก้ารนําพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ สามารถบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และเกดิการใชส้ภาองคก์รชมุชนเป็นเครื�องมอืที�สาํคญัในการเสรมิสรา้งใหเ้กดิการ
บริหารกิจการสาธารณะภายใต้แนวคิดการบริหารปกครองอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงได้จัดทํา
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และเชงิปฏิบตัเิพื�อการแกไ้ข และพฒันาพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการบรหิารจดัการ และการดําเนินงาน
ต่างๆ ขึ+น โดยคํานึงถึงเงื�อนไข หรอื ปจัจยัหลกัที�ทําให้การบรหิารปกครองปฏิบัตงิานได้ หรือ
ประสบความสาํเรจ็ ดงัที� อมัพร ธํารงลกัษณ์ (2553: 31-33) ไดเ้สนอว่าประกอบไปดว้ย 1) ระบบ
ความสามารถรบัผดิชอบไดท้ี�เน้นความไวเ้นื+อเชื�อใจ 2) ความเป็นมอือาชพีของนักบรหิารรฐักจิ 
3) ทกัษะในการประสานความร่วมมอืของนักบรหิารรฐักจิ และ4) การมสี่วนร่วมของประชาชน 
และภาคสว่นอื�นๆ ในสงัคม เป็นสาํคญั  ซึ�งผูว้จิยัจะนําเสนอเนื+อหาสาระในส่วนนี+ ในหวัขอ้  5.3 
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และเชงิปฏบิตั ิ อนัเป็นเนื+อหาในหวัขอ้ถดัไป  
 
5.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบติั 
 
 เนื+อหาสาระของส่วนนี+จะมุ่งตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการวจิยัในขอ้ที� 3 ที�กาํหนด
ไว้ว่า “เพื�อจดัทําขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และเชงิปฏิบตัิที�เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข และ
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พฒันาพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการ
บริหารจัดการ และการดําเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ+น”                 
โดยอาจพจิารณารายละเอยีดได ้ดงันี+ 
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.3.1.1  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื�อการแกไ้ข และพฒันาพระราชบญัญตัสิภา 
           องคก์รชมุชน พ.ศ. 2551  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนนี+ เป็นข้อเสนอแนะเพื�อการแก้ไข และพัฒนา
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ซึ�งเป็นเรื�องที�มคีวามยาก และตอ้งอาศยัระยะเวลา
ในการผลกัดนั ตลอดจนการสนับสนุนทางการเมอืงเป็นอย่างมาก ดงันั +น ขอ้เสนอแนะเหล่านี+       
จงึเป็นเรื�องในระยะยาว ซึ�งอาจพจิารณาได ้ดงันี+ 

1)  ควรได้มกีารแก้ไขพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  
ให้เป็นกฏหมายที�มสีภาพบงัคบักบัหน่วยงานหรอืเจ้าหน้าที�ของรฐั และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น เพื�อเป็นการเพิ�มภาระรบัผดิชอบ (Accountability) ของหน่วยงานหรอืเจา้หน้าที�ของรฐั
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นต่อพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ใหม้มีากขึ+น 
โดยควรแกไ้ขใหม้บีทบญัญตัเิกี�ยวกบัเรื�องการใหร้างวลั (Reward) เช่น การกําหนดใหม้กีาร
มอบรางวลัเชดิชูเกยีรตแิก่หน่วยงานของรฐั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ใหค้วามร่วมมอื
และการสนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ การลงโทษ (Guilty) เช่น การกําหนดให้มี
บทลงโทษแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที�ของรัฐ และองค์กรปกครองที�ไม่ปฏิบัติหน้าที�ตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 โดยอาจระบุใหช้ดัเจนว่ามคีวามผดิทางวนิัย และ
อาญา เป็นต้น รวมไปถงึการกาํหนดกรอบระยะเวลา (Time Frame) ในการปฏบิตักิารตาม
บทบญัญตัิต่างๆของพระราชบัญญัติ เช่น กําหนดให้มีกรอบระยะเวลาในการออกกฎหมาย         
อนุบญัญตัต่ิางๆ (กฏหมายลูก) ตามพระราชบญัญตัวิ่าตอ้งมกีารออกภายในระยะเวลาไหร่หลงั
การบงัคบัใช้พระราชบญัญตัฯิ หรอื กรณีมาตรา 22 ของพระราชบญัญตัฯิที�กาํหนดให้องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นและหน่วยงานของรฐัสนับสนุน และใหค้วามร่วมมอืตลอดทั +งชี+แจงทําความ
เขา้ใจแกส่ภาองคก์รชุมชนตาํบล และชุมชนทุกประเภทตามที�รอ้งขอนั +น กค็วรแกไ้ขเพิ�มเตมิว่า 
ใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาเทา่ไหร่ เป็นตน้ 

2)  ควรได้มกีารแก้ไขพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
เกี�ยวกบัเรื�อง โครงสรา้งการบรหิารนโยบายเพื�อลดปญัหาในการสั �งการ การประสานงาน และ
การควบคุมการบรหิารนโยบายใหน้้อยลง โดยควรบญัญตัใิหก้รมการปกครอง และกรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิ�นมอีาํนาจหน้าที�ในการส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนตามพระราชบญัญตัิ
อย่างชัดเจน เช่น กําหนดให้กรมการปกครองมีอํานาจหน้าที�ในการควบคุมบังคบับัญชา 
นายอาํเภอ กาํนัน และผูใ้หญ่บา้นใหด้าํเนินการรบัจดแจง้การจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนตาํบลตาม
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พระราชบญัญตัฯิ หรอืกําหนดให้กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�นมอีํานาจหน้าที�ในการกํากบั
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นต่างๆ ดําเนินการตามพระราชบัญญตัิ ฯลฯ รวมถึงควร
บญัญตัิใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัิฉบับนี+ด้วย 
เพื�อใหส้ามารถควบคุมบงัคบับญัชา กรมการปกครอง และกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�นให้
ดําเนินการตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ
ประสทิธผิลมากขึ+น นอกจากนี+ยงัควรไดบ้ญัญตัใิหม้คีณะกรรมการบูรณาการการส่งเสรมิกจิการ
สภาองคก์รชมุชนในระดบัต่างๆ ที�ประกอบไปดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพฒันาสงัคม และความมั �นคงของมนุษย ์(รวมถงึสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนดว้ย) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และสภาองคก์รชุมชนเพื�อทําหน้าที�ในการบูรณาการ และตดิตาม
ประเมนิผลการส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนในระดบัต่างๆ ทั +งนี+ เพื�อใหก้ารส่งเสรมิกจิการ
สภาองคก์รชมุชนในทกุระดบัมคีวามเป็นเอกภาพ และมคีวามชดัเจนมากขึ+น 

3)  ควรได้มกีารแก้ไขพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
เกี�ยวกบัเรื�องการสนับสนุนงบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชนให้เป็นไปในลกัษณะที�สามารถ
เขา้ถงึสภาองค์กรชุมชนในระดบัต่างๆ ได้โดยตรงมากที�สุด ลดขั +นตอนการพจิารณา และการ
วางกรอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐให้เหลือเท่าที�จําเป็น แต่คงไว้ซึ�งระบบการ
ตรวจสอบที�ชดัเจน และมปีระสทิธิภาพ ตัวอย่างเช่น อาจกําหนดให้สภาองค์กรชุมชนระดับ
ต่างๆ เป็นผูเ้สนอแผนงาน/โครงการเพื�อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณต่อสํานักงบประมาณ
ผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทําหน้าที�ในการ
ประสานงาน อํานวยความสะดวก และให้ความเห็น (ต่อทั +งสภาองค์กรชุมชน และสํานัก
งบประมาณ) ในการดําเนินการเสนอแผนงาน/โครงการเพื�อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
ดงักล่าว และใหส้าํนกังบประมาณดาํเนินการจดัสรรงบประมาณใหก้บัสภาองคก์รชุมชนในระดบั
ต่างๆ โดยตรง โดยใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนทาํหน้าที�ในการประสานงาน ตดิตาม ส่งเสรมิ 
และสนับสนุนให้สภาองคก์รชุมชนระดบัต่างๆ ดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการที�ไดเ้สนอไป 
เป็นตน้ ทั +งนี+ เพื�อเป็นการลดการกาํกบั และควบคมุ ของหน่วยงานรฐัต่อสภาองคก์รชุมชน และ
เพิ�มความเป็นอสิระในการบรหิารจดัการตนเอง และการขบัเคลื�อนงานพฒันาของสภาองค์กร
ชุมชน และเพื�อเป็นการสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื�องมอืสําคญัในการเสรมิสรา้งให้
เกดิการบริหารกจิการสาธารณะภายใต้แนวคดิการบริหารปกครอง (Governance) ที�เน้น       
การบรหิารกจิการสาธารณะภายใตห้ลกัการประชาธปิไตย และการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอื
ในการแกไ้ขปญัหาสงัคม และการพฒันาประเทศ ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม (ภาคประชาชน) ในฐานะที� เ ป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที� เท่า เทียม (Development 
Partnership) โดยมผีลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เป็นเป้าหมายรว่ม อยา่งแทจ้รงิ 

ทั +งนี+ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ใน 3 ประเดน็ ดงักล่าว ยงัเป็นเพยีงขอ้เสนอแนะในเบื+องตน้ ดงันั +น ก่อนที�จะดําเนินการ
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ผลกัดนัใหม้กีารแกไ้ขพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ตามประเดน็ที�ไดนํ้าเสนอ 
ในขา้งตน้ ควรได้มกีารศกึษาวิจยัแนวทางการแกไ้ขพระราชบญัญตัฯิ ในประเด็นต่างๆ ดงักล่าว 
เพิ�มเตมิในรายละเอยีดก่อน ทั +งนี+ เพื�อให้การแกไ้ขกฎหมายสภาองคก์รชุมชนมคีวามเหมาะสม 
และสามารถนําไปสู่การทําให้กฎหมายสภาองค์กรชุมชนเป็นเครื�องมือที�มีประโยชน์ต่อ        
การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน และการพฒันาประชาธปิไตยในระดบัฐานรากมากขึ+นในที�สดุ 

5.3.1.2  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื�อการแกไ้ข และพฒันามาตรการที�
เกี�ยวขอ้งกบัพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 รวมทั +ง           
การบรหิารจดัการ และการดาํเนินงานตา่งๆ ตามพระราชบญัญตัฯิ           
ในระดบันโยบาย  

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในส่วนนี+เป็นขอ้เสนอแนะเพื�อการแกไ้ข และพฒันา
มาตรการที�เกี�ยวขอ้งกบัพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 รวมทั +งการบรหิารจดัการ 
และการดําเนินงานต่างๆ ตามพระราชบัญญตัิฯ ในระดับนโยบาย ซึ�งแม้ว่าจะเป็นเรื�องที�ม ี        
ความยาก แต่กเ็ป็นสิ�งที�สามารถรเิริ�มดาํเนินการไดใ้นทนัท ีซึ�งอาจพจิารณาได ้ดงันี+ 

1)  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัรฐับาล 
รฐับาลควรมนีโยบายส่งเสริมให้มกีารใช้พระราชบัญญตัิสภาองค์กร

ชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นเครื�องมอืในการสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร          
การพฒันาประเทศที�ชดัเจน และจัดสรรงบประมาณ เครื�องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื�อ
สนบัสนุนการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งเตม็ที� 

2)  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 
(1)  สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนควรให้ความสําคญักบัแนวทาง 

การพฒันาที�ใชพ้ื+นที�เป็นตวัตั +งใหม้ากขึ+น โดยอาศยัการใชส้ภาองคก์รชมุชนเป็นเครื�องมอืหลกัใน
การขบัเคลื�อน และการปรบัเป้าหมายแนวทางการทาํงาน และวธิกีารสนับสนุนงบประมาณใหมุ้ง่
ไปที�พื+นที�ระดบัตําบล/เทศบาล/เขตเพื�อให้เกดิการกระจายอํานาจ และการกระจายทรพัยากร
ต่างๆ ลงไปที�ขบวนองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตําบล/ เทศบาล/เขต ได้อย่างแทจ้ริง  
ซึ�งจะสง่ผลอยา่งสาํคญัต่อการขบัเคลื�อนการแกไ้ขปญัหา และการพฒันาชมุชนทอ้งถิ�น 

(2)  ผู้บริหารของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ควรดําเนินการ
ประสานความร่วมมอื และปรบัความเขา้ใจ กบัแกนนําที�มบีทบาทสาํคญัในที�ประชมุในระดบัชาติ
ของสภาองค์กรชุมชนตําบล เพื�อพัฒนาความสมัพนัธ์ และความร่วมมือในการดําเนินการ
สง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนใหม้คีวามเป็นเอกภาพมากขึ+น   

(3)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนควรดําเนินการประสานความ
ร่วมมอืในระดบันโยบายกบัที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบล สมาคมองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ�น 3 สมาคม ซึ�งได้แก่ สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย 
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กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา และกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น เพื�อใหม้กีารออกหลกัเกณฑ์
ในการที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (องค์การบรหิารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา) จะให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก ่       
สภาองคก์รชุมชนตําบล/เทศบาล/เขต เป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป (มาตรา 22 วรรคสอง และวรรค
สาม) และหลักเกณฑ์ในการที�องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะให้การ
อุดหนุนค่าใชจ้่ายในการดําเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตาํบล/เขต 
เป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป  (มาตรา 29) ตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 
2551 และเพื�อให้เกดิแนวทางร่วมในการใชส้ภาองคก์รชุมชนเป็นเครื�องมอืในการแกไ้ขปญัหา 
และการพฒันาชมุชนทอ้งถิ�น 

(4)  สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนควรสนับสนุนใหเ้กดิการบูรณาการ
ในการขบัเคลื�อนงานงานร่วมกนัระหว่างสภาองคก์รชุมชน กบัขบวนองค์กรชุมชนอื�นๆ ในทุก
ระดบัอย่างเป็นเอกภาพ โดยอาศยัการกําหนดเป้าหมาย และแนวทางทํางานที�ชดัเจน และ          
การออกแบบวธิกีารสนบัสนุนงบประมาณที�สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และแนวทางในการทาํงานที�
กาํหนดไว ้ 

(5)  สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนควรกําหนดให้มแีผนการพฒันา
ศกัยภาพเจา้หน้าที�ที�ทาํหน้าที�ส่งเสรมิกจิการสภาองคก์รชุมชน แกนนํา และสมาชกิสภาองคก์ร
ชุมชนทุกระดบัที�ชดัเจน  เพื�อพฒันาให้เจ้าหน้าที�ฯ แกนนํา และสมาชกิสภาองค์กรชุมชนม ี         
ขดีความสามารถที�เพยีงพอต่อการขบัเคลื�อนงานตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสทิธิผล โดยอาจอาศยัความร่วมมือจากที�ประชุมใน
ระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบล สถาบนัอดุมศกึษา และหรอืหน่วยงานอื�นๆ         

(6)  สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย
เกี�ยวกบัเรื�องสภาองค์กรชุมชนอย่างจรงิจงัมากขึ+น เช่น การศกึษาวิเคราะห์พระราชบญัญตั ิ       
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เพื�อที�จะได้ทราบถงึจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการแก้ไขที�
เหมาะสมของพระราชบัญญตัิองค์กรชุมชนฯ ได้อย่างชดัเจน การศกึษาแนวทางการพฒันา
คณุภาพสภาองคก์รชมุชน เพื�อแสวงหารปูแบบการพฒันาคณุภาพสภาองคก์รชุมชนที�เหมาะสม
ที�สามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจริงได้ และการศกึษาวิจัยประเมินผลการ
ดําเนินงานของสภาองคก์รชุมชนอย่างสมํ�าเสมอ และต่อเนื�องเพื�อให้ได้ขอ้มูล ขอ้คน้พบ และ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากการศกึษาวิจยัไปใช้ประกอบการตดัสนิใจเพื�อดําเนินการแก้ไข และ
พฒันาพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการ
บรหิารจดัการ และการดาํเนินงานต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึ+นต่อไป เป็นตน้     

(7)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนควรเพิ�มการประชาสัมพันธ์
เกี�ยวกบัเรื�องสภาองคก์รชุมชนใหม้ากขึ+นโดยเฉพาะในช่องทางของเวบ็ไซต์ โทรทศัน์ และวทิย ุ
ที�เป็นสื�อที�สามารถเขา้ถงึคนจํานวนมากได้ ทั +งนี+ เพื�อให้สภาองค์กรชุมชนเป็นที�รูจ้กั และรบัรู้
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ของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในวงกว้างมากขึ+น ซึ�งจะเป็นประโยชน์ยิ�งต่อการขบัเคลื�อน
งานของสภาองคก์รชมุชนทั �วประเทศ  

(8) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนควรดําเนินการเจรจาต่อรอง
เกี�ยวกบัเรื�องตวัชี+ว ัดภารกจิของสถาบันอุดมศกึษาต่างๆ กบั ทางสํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา (สกอ.) และสาํนักงานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) เพื�อ
แสวงหาแนวทางการจงูใจ และเอื+ออาํนวยใหผู้บ้รหิาร อาจารย ์และนักวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา
ต่างๆ ทั �วประเทศเขา้มาร่วมใหก้ารสนับสนุน  สภาองคก์รชุมชนในด้านต่างๆ ทั +งในด้านของ    
การฝึกอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพแกนนําการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ และสถานที�ในการประชุม          
การสนับสนุนขอ้มูล และสารสนเทศ และการศกึษาวิจยัเพื�อสนับสนุนการขบัเคลื�อนงานของ  
สภาองคก์รชมุชน ฯลฯ เป็นตน้  

(9)  สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน ควรดําเนินการประสานความ
ร่วมมือในระดับนโยบายกบัทางกรุงเทพมหานครอย่างสมํ�าเสมอ และมปีระสิทธิภาพ เพื�อ
ปรบัปรุงแนวทางในการทํางานร่วมกนัใหม้คีวามเป็นเอกภาพ และเหมาะสมมากยิ�งขึ+น ซึ�งจะ
ช่วยทาํใหห้น่วยงานในระดบัปฏบิตักิารของหน่วยงานทั +ง 2 สามารถร่วมมอืกนัดาํเนินการตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลมากขึ+น  

(10) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ควรเพิ�มการประสานความ
ร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ เพื�อให้
หน่วยงานต่างๆ เหล่านี+ใหค้วามร่วมมอื และการสนับสนุนแกส่ภาองคก์รชมุชนมากขึ+น 

(11) สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนควรจดัใหม้เีจ้าหน้าที�ที�ทําหน้าที�
ส่งเสรมิกจิการสภาองค์กรชุมชนโดยตรง อย่างน้อยจงัหวดัละ 1 คน เพื�อทําหน้าที�ช่วยอํานวย
ความสะดวก จดัทําขอ้มูลเอกสาร และประสานงานการประชุม และการดําเนินกจิกรรมของ           
สภาองคก์รชมุชน  

3)  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัที�ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์ร 
     ชุมชนตําบล 

(1)  ที�ประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลในฐานะที�
เป็นเวทีกลางของสภาองค์กรชุมชนทั �วประเทศ ควรมนีโยบายที�มุ่งเน้นให้ความสําคญักับ          
การสร้างความเป็นสถาบนั (Institutionalization) ใหก้บัสภาองคก์รชมุชน โดยอาศยัการสร้าง
วัฒนธรรมหลัก หรือค่านิยมหลัก การสร้างให้มีระบบของการควบคุมซึ�งกันและกันได ้            
การกาํหนดแนวทางการขบัเคลื�อนงานที�ชดัเจน และการมุง่สรา้งผลงานใหเ้หน็เป็นที�ประจกัษ์แก่
สงัคม ทั +งนี+ เพื�อทาํใหส้ภาองคก์รชมุชนมคีวามเขม้แขง็ เป็นที�ยอมรบัและเชื�อถอืของคนในสงัคม 
และมศีกัยภาพที�จะเตบิโตไปในสภาพแวดลอ้มที�มพีลวตัรสงู 
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(2)  ที�ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลควรมี
นโยบายที�มุง่เน้นใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพสภาองคก์รชมุชนเป็นหลกั โดยอาจอาศยั
แผนการพฒันาศกัยภาพแกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชุมชนที�กาํหนดขึ+นร่วมกบัทางสถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน สถาบนัอุดมศกึษา และหรอืหน่วยงานอื�นๆ เป็นเครื�องมอืสําคญัในการ
ดาํเนินการ  

(3)  แกนนําที�มีบทบาทสําคัญในที�ประชุมในระดับชาติของ        
สภาองคก์รชมุชนตาํบล ควรดาํเนินการประสานความร่วมมอื และปรบัความเขา้ใจ กบัผูบ้รหิาร
ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนเพื�อพฒันาความสมัพนัธ์ และความร่วมมือในการดําเนินการ
สง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนใหม้คีวามเป็นเอกภาพมากขึ+น   
        (4) ที�ประชุมในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตําบล ควรดาํเนินการ
ประสานความร่วมมอืในระดบันโยบายกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สมาคมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น 3 สมาคม ซึ�งได้แก่ สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  และสมาคมองค์การบรหิารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
เมอืงพทัยา และกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น เพื�อให้มกีารออกหลกัเกณฑ์ในการที�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น (องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา) จะให้การอุดหนุนคา่ใชจ้่ายในการดําเนินการแก่สภาองคก์ร
ชุมชนตําบล/เทศบาล/เขต เป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป (มาตรา 22 วรรคสอง และวรรคสาม) และ
หลักเกณฑ์ในการที�องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะให้การอุดหนุน
ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล/เขต เป็นเงนิ
อุดหนุนทั �วไป  (มาตรา 29) ตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
และเพื�อใหเ้กดิแนวทางร่วมในการใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื�องมือในการแก้ไขปญัหา และ 
การพฒันาชมุชนทอ้งถิ�น 

4)  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น ควรดาํเนินการประสานความร่วมมอื

กบัสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 3 สมาคม ซึ�งได้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย สมาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั  และสมาคมองค์การบรหิารส่วนตําบลแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และที�ประชุมใน
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล และเร่งรัดให้มีการออกหลักเกณฑ์ในการที�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น (องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา) จะใหก้ารอุดหนุน ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการแก่สภาองคก์ร
ชุมชนตําบล/เทศบาล/เขต เป็นเงนิอุดหนุนทั �วไป (มาตรา 22 วรรคสอง และวรรคสาม) และ
หลักเกณฑ์ในการที�องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะให้การอุดหนุน
ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล/เขต เป็นเงนิ
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อุดหนุนทั �วไป  (มาตรา 29) ตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
โดยเรว็ และแจง้ใหท้างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นทั �วประเทศทราบ 

5)  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบักรงุเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครควรปรับบทบาทในการทํางานร่วมกบัสภาองค์กร

ชุมชนกรุงเทพมหานครใหม่ (ทั +งระดบัเขต และระดบัจงัหวดั) โดยกาํหนดนโยบายอย่างชดัเจน
ว่า ใหส้ภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครเป็นกลไก หรอืช่องทางหนึ�งในการสรา้งการมสีว่นร่วม
ของประชาชนในการบรหิารการพฒันากรงุเทพมหานคร และดาํเนินการต่างๆ ดงันี+ 

(1)  นําเอาข้อเสนอ หรอืแผนของสภาองค์กรชุมชนไปพิจารณา
จดัทาํแผนพฒันากรุงเทพมหานคร และแผนพฒันาเขต  

(2)  กําหนดให้มีแผน แผนงาน โครงการ และงบประมาณที�
เกี�ยวขอ้งกบัการสง่เสรมิกจิการสภาองคก์รชมุชนเป็นการเฉพาะ ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ของทาง
กรุงเทพมหานครที�ทาํงานร่วมกบัสภาองคก์รชุมชน เช่น สาํนักงานพฒันาสงัคม และสาํนักงาน
เขตต่างๆ  

(3)  กาํหนดใหม้กีารสนับสนุนงบประมาณแกส่ภาองคก์รชมุชนตาม
ความเหมาะสม 

(4)  ดําเนินการเพื�อตอบสนองขอ้เรยีกร้องและขอ้เสนอต่างๆ ของ
สภาองคก์รชมุชนอยา่งชดัเจน และเป็นรปูธรรม  

(5)  สร้างความร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชน เช่น การแต่งตั +ง
ตวัแทนของสภาองค์กรชุมชนเป็นคณะทํางาน หรอืคณะกรรมการเพื�อแกไ้ขปญัหาต่างๆ และ
หรอืการมอบหมายใหส้ภาองคก์รชมุชนชว่ยดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งในกจิการอนัเป็นหน้าที�
ของทางกรงุเทพมหานคร เป็นตน้  

โดยการปรับบทบาทในการทํางานร่วมกับสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครดงักล่าว จะช่วยทําให้กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการตอบสนองปญัหา 
และความตอ้งการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล
มากขึ+น  

6)  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัหน่วยงานอื�นๆ  
หน่วยงานอื�นๆ ซึ�งไดแ้ก่ หน่วยงานของรฐั สถาบนัการศกึษา องค์กร

อสิระ และองคก์รภาคประชาสงัคมต่างๆ ควรใชส้ภาองคก์รชุมชนเป็นกลไก หรอืช่องทางหนึ�ง 
ในการสรา้งการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารการพฒันาประเทศ โดยดาํเนินการต่างๆ 
ดงันี+ 

(1)  นําเอาข้อเสนอ หรอืแผนของสภาองค์กรชุมชนไปพิจารณา
ดาํเนินการ  
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(2)  ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณแก่สภาองค์กรชุมชนในทุกระดบั
ตามความเหมาะสม  

(3)  ดําเนินการเพื�อตอบสนองขอ้เรยีกร้องและขอ้เสนอต่างๆ ของ
สภาองคก์รชมุชนอยา่งชดัเจน และเป็นรปูธรรม  

(4)  สร้างความร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชน เช่น การแต่งตั +ง
ตวัแทนของสภาองค์กรชุมชนเป็นคณะทํางาน หรอืคณะกรรมการเพื�อแกไ้ขปญัหาต่างๆ และ
หรอืการมอบหมายใหส้ภาองคก์รชมุชนชว่ยดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งในกจิการอนัเป็นหน้าที�
ของหน่วยงานนั +น เป็นตน้ 

กา รดํ า เ นินกา รดังกล่ า ว  จ ะช่ วยทํา ให้ห น่ วยงานของรัฐ 
สถาบนัการศกึษา องคก์รอสิระ และองคก์รภาคประชาสงัคมต่างๆ สามารถดําเนินการตอบสนอง
ปญัหา และความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึ+น  
 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั  

ข้อเสนอแนะในส่วนนี+เป็นข้อเสนอแนะเพื�อการพัฒนาการบริหารจัดการ และการ
ดําเนินงานต่างๆ ตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. X��V และมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง 
ในระดบัพื+นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นสิ�งที�สามารถรเิริ�มดําเนินการได้ในทนัท ีดงัพจิารณาได ้
ดงันี+ 

5.3.2.1  ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตัสิาํหรบัสาํนกังานปฏบิตักิารภาคกรุงเทพฯ และ 
            ปรมิณฑล 

1)  สํานักงานปฏิบตัิการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑลควรพยายาม
สง่เสรมิ และสนับสนุน  ใหส้ภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิในมาตรา 21 (1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ซึ�งเป็นบทบาทภารกจิหลกัที�มคีวามสาํคญัใหม้ากขึ+น โดยเฉพาะ
ในส่วนของมาตรา 21 (2) (4) (5) (6) และ (9) ยิ�งควรให้ความสําคัญในการส่งเสริม และ
สนับสนุนมากเป็นพิเศษ เนื� องจากเป็นบทบาทภารกิจที�สภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่          
ไม่สามารถดําเนินการได้มาโดยตลอด ทั +งนี+  เพื�อให้ผลการดําเนินงานตามมาตรา 21 ของ              
สภาองค์กรชุมชนเขตต่างๆ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัต ิ           
สภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดด้ยีิ�งขึ+น  

2)  สํานักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑลควรเข้าไป
ทาํงานเชงิลกึกบัสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครใหม้ากขึ+น โดยเฉพาะในเรื�องการขบัเคลื�อน
งานเชงินโยบายต่างๆ เช่น การขบัเคลื�อนงานเชิงนโยบายในเรื�องการปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที�เป็นประเดน็เชงินโยบายที�สาํคญัของทางสภาองค์กรชุมชน
กรงุเทพมหานคร เป็นตน้ 
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3)  สํานักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑลควรมุ่งเน้น         
การส่งเสรมิ และสนับสนุนการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนในกลุ่มเขตรตันโกสนิทร์ และกลุ่มเขต         
กรงุธนเหนือมากเป็นพเิศษ เนื�องจาก 2 กลุ่มเขต ดงักล่าวเป็นพื+นที�ที�มคีวามพรอ้มในการจดัตั +ง
สภาองค์กรชุมชนเขตน้อยกว่ากลุ่มเขตอื�นๆ ในกรุงเทพมหานคร ทั +งนี+ เพื�อใหส้ามารถจดัตั +ง 
สภาองค์กรชุมชนเขตได้ครอบคลุมพื+นที�กรุงเทพมหานครมากขึ+น ซึ�งจะนําไปสู่การทําให ้           
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร สามารถสะทอ้น และสนองตอบปญัหา และความตอ้งการ
ของประชาชนที�อาศยัอยูใ่นพื+นที�กรงุเทพมหานครไดด้กีว่าเดมิ 

4)  สํานักงานปฏบิตักิารภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ควรสนับสนุน 
และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการขับเคลื�อนงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร กบัขบวนองค์กรชุมชนอื�นๆ ในพื+นที�กรุงเทพมหานครใหม้ากขึ+น โดยเฉพาะ 
ในส่วนของขบวนองคก์รชุมชนประเดน็สวสัดกิาร (เครอืขา่ยสวสัดกิารชมุชนกรุงเทพมหานคร) 
และขบวนองค์กรชุมชนประเด็นที�อยู่อาศยั (สหพนัธ์พฒันาองคก์รชุมชนคนจนเมอืงแห่งชาต ิ
[สอช.] พื+นที�กรุงเทพมหานคร) ที�มปีญัหาในการเชื�อมโยงการทํางานร่วมกบัสภาองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานคร ทั +งนี+  เพื�อให้การขบัเคลื�อนงานของขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ ในพื+นที�
กรุงเทพมหานครมคีวามเป็นเอกภาพ และมีพลังที�จะนําสู่การสร้างการเปลี�ยนแปลง หรือ           
การแกไ้ขปญัหาในพื+นที�กรงุเทพมหานครไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรปูธรรมมากขึ+น 

5)  สาํนักงานปฏบิตักิารภาคกรุงเทพฯ และปรมิณฑลควรดําเนินการ
ประสานความร่วมมอืกบัทางสาํนักพฒันาสงัคม และสาํนักงานเขตต่างๆ ของทางกรุงเทพมหานคร
อย่างสมํ�าเสมอ และมปีระสทิธิภาพ เพื�อให้สามารถร่วมมอืกนัดําเนินการตามพระราชบญัญตัิ
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
มากขึ+น 

6)  สํานักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑลควรเพิ�มการ
ประสานความร่วมมอืกบัทางสถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐั องคก์รอสิระ และองคก์รภาค
ประชาสงัคมต่างๆ ซึ�งมอียู่เป็นจํานวนมากในพื+นที�กรุงเทพมหานคร เพื�อให้หน่วยงานต่างๆ 
เหลา่นี+ใหค้วามรว่มมอื และการสนบัสนุนแกส่ภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครมากขึ+น  

5.3.2.2  ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตัสิาํหรบัสภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์ร 
           ชมุชนกรงุเทพมหานคร 

1)  สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครควรพยายามส่งเสริม และ
สนับสนุนใหส้ภาองคก์รชุมชนเขตต่างๆขบัเคลื�อนบทบาทภารกจิในมาตรา 21 (1) (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) และ (9) ซึ�งเป็นบทบาทภารกจิหลกัที�มคีวามสาํคญัใหม้ากขึ+น โดยเฉพาะในส่วนของ
มาตรา 21 (2) (4) (5) (6) และ (9) ยิ�งควรใหค้วามสาํคญัในการส่งเสรมิ และสนับสนุนมากเป็น
พเิศษ เนื�องจากเป็นบทบาทภารกจิที�สภาองคก์รชมุชนเขตสว่นใหญ่ไมส่ามารถดําเนินการไดม้า
โดยตลอด ทั +งนี+ เพื�อให้ผลการดําเนินงานตามมาตรา 21 ของสภาองค์กรชุมชนเขตต่างๆ 
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สามารถกอ่ใหเ้กดิผลลพัธต์ามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดด้ี
ยิ�งขึ+น  

2)  สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครควร
เลือกขบัเคลื�อนงานเฉพาะเรื�องที�มคีวามสําคญั หรอืมผีลกระทบต่อสงัคมในวงกว้างเป็นหลกั 
เพื�อให้การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนมคีวามชดัเจน และสามารถก่อใหเ้กดิผลงาน          
ในเชงิรปูธรรมไดม้ากขึ+น 

3)  การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชนในพื+นที�กรุงเทพมหานคร
ควรใหค้วามสาํคญักบัการขบัเคลื�อนงานในระดบัพื+นที�เขตใหม้ากขึ+น โดยสภาองคก์รชุมชนเขต
ต่างๆ ควรพยายามขยายฐานองค์กรสมาชกิ แสวงหาแนวร่วม หาคนทํางาน รวบรวมขอ้มูล
พื+นฐาน ปญัหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะขององค์กรชุมชน และชุมชนต่างๆ ที�อยู่ในพื+น
มาจัดทําเป็นแผนพฒันาชุมชนของเขต และมุ่งสร้างผลงานเชงิรูปธรรม ซี�งการดําเนินการ
ดงักล่าวนอกจากจะทาํใหส้ภาองคก์รชมุชนเขตไดร้บัการยอมรบัจากภาคสว่นต่างๆ ในพื+นที�มาก
ขึ+นแล้ว ยังจะเป็นรากฐานที�สําคัญที�ช่วยทําให้การขบัเคลื�อนงานของสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) มคีวามชดัเจน และมพีลงัมากขึ+นด้วย เนื�องจากมมีวลชนให้
การสนับสนุนจาํนวนมาก รวมทั +งมขีอ้มลู และแนวทางการแกไ้ขปญัหาที�ครอบคลุม และชดัเจน 

4)  สภาองค์กรชุมชนเขต และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(ระดบัจงัหวดั) ควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพแกนนํา และสมาชกิสภาองคก์รชุมชน
ในทุกระดบัอย่างจริงจงั และต่อเนื�อง โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพในดา้นการบรหิารจดัการ 
และดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาองคก์รชุมชน ซึ�งเป็นปญัหาหลกัในการดําเนินงานของ
สภาองคก์รชมุชนเขตสว่นใหญ่ ในทกุๆ ปี  

5)  สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครควร
ให้ความสําคญักบัการแสวงหาแกนนํา และสมาชกิสภาองค์กรชุมชนเพิ�มเติมอย่างสมํ�าเสมอ 
และต่อเนื�อง โดยเฉพาะแกนนํา และสมาชกิที�เป็นเยาวชน และคนรุ่นใหม ่เพื�อใหก้ารขบัเคลื�อน
งานของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครมคีวามยั �งยนื และสามารถดาํเนินบทบาทในการเป็น
พื+นที�สาธารณะขององคก์รชมุชน และประชาชนทั �วไปในพื+นที�กรุงเทพมหานครไดใ้นระยะยาว 

6)  สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครควร
พยายามดาํเนินการ  จดัใหม้เีวทสีาธารณะที�เปิดกวา้งใหป้ระชาชนทุกกลุ่มทั +งที�เป็นสมาชกิ และ
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนสามารถมาเขา้ร่วมแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้นําเสนอขอ้มลู ปญัหา 
ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะอย่างต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอ เพื�อเป็นการสร้างการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในวงกวา้ง และพฒันาขอ้เสนอ และแผนของสภาองคก์รชุมชนใหม้คีวามชดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัปญัหา และความตอ้งการของประชาชนสว่นใหญ่มากขึ+น  

7)  สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครควร
มุ่งเน้นการใชส้ื�อต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานต่างๆ ของสภาองคก์รชุมชนอย่าง
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จรงิจงัและต่อเนื�อง โดยเฉพาะในช่องทางของเว็บไซต์ วิทยุ และโทรทศัน์ที�เป็นสื�อที�สามารถ
เขา้ถึงคนจํานวนมากได ้ทั +งนี+ เพื�อใหส้ภาองค์กรชมุชนเป็นที�รู้จกั และรบัรูข้องประชาชน และ
หน่วยงานต่างๆ ในพื+นที�กรุงเทพมหานครมากขึ+น ซึ�งจะเป็นประโยชน์ยิ�งต่อการขบัเคลื�อนงาน
ของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร 

8)  สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครควร
ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการระดมทุน (Fund Raising) อย่างจรงิจงั โดยในการดาํเนินการ
ดงักล่าวอาจขอความร่วมมอืได้จากทางสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ในเรื�องการสนับสนุนขอ้มูล  
การศกึษาวจิยั การฝึกอบรม หรอืการใหค้าํปรกึษา ฯลฯ ทั +งนี+ เพื�อเป็นการเพิ�มขดีความสามารถ
ในการพึ�งพาตนเองทางงบประมาณของสภาองคก์รชุมชน ซึ�งเป็นปจัจยัที�สําคญัต่อความสาํเรจ็
ในการขบัเคลื�อนงานของสภาองคก์รชมุชน 

9)  สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครควร
พฒันาการนําเสนอปญัหา และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ให้มีความชดัเจนมากขึ+น             
โดยการนําเสนอปญัหาต้องสามารถระบุสภาพของปญัหา พื+นที�ที�มปีญัหา และกลุ่มคนที�ได้รบั
ผลกระทบจากปญัหาได ้และขอ้เสนอแนะที�นําเสนอกค็วรเป็นสิ�งที�สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยใน
การดําเนินการดงักล่าวอาจขอความร่วมมอืได้จากทางสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในเรื�องการ
สนบัสนุนขอ้มลู การศกึษาวจิยั การฝึกอบรม หรอืการใหค้าํปรกึษา ฯลฯ ทั +งนี+เพื�อใหป้ญัหา และ
ข้อเสนอแนะที�ทางสภาองค์กรชุมชนได้นําเสนอนั +นมีโอกาสที�จะถูกนําเอาไปปฏิบัติโดย
หน่วยงานต่างๆ ไดม้ากขึ+น  

10)  สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครควรมุ่งเน้นการส่งเสรมิ และ
สนบัสนุนการจดัตั +งสภาองคก์รชมุชนในกลุ่มเขตรตันโกสนิทร ์และกลุ่มเขตกรุงธนเหนือมากเป็น
พเิศษ เนื�องจาก 2 กลุ่มเขต ดงักล่าวเป็นพื+นที�ที�มคีวามพร้อมในการจดัตั +งสภาองค์กรชุมชนเขต
น้อยกว่ากลุ่มเขตอื�นๆ ในกรุงเทพมหานคร ทั +งนี+ เพื�อใหส้ามารถจดัตั +งสภาองคก์รชุมชนเขตได้
ครอบคลุมพื+นที�กรุง เทพมหานครมากขึ+น  ซึ�งจะนําไปสู่การทํา ให้สภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร สามารถสะท้อน และสนองตอบปญัหา และความต้องการของประชาชนที�
อาศยัอยูใ่นพื+นที�กรงุเทพมหานคร ไดด้กีว่าเดมิ 

11) สภาองค์กรชุมชนเขตควรพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับทาง
สาํนักงานเขต และสภาเขตใหม้ากขึ+น โดยควรเขา้ไปร่วมการประชุมที�สาํคญัของทางสาํนักงาน
เขต และสภาเขตในทุกๆครั +ง และพยายามรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ในเรื�องสภาองคก์รชมุชนอย่าง
จรงิจงั และต่อเนื�อง เพื�อใหท้างสาํนักงานเขต และสภาเขตมคีวามเขา้ใจ และใหก้ารยอมรบัต่อ
สภาองคก์รชมุชนเขตมากขึ+น 

12)  สภาองคก์รชมุชนเขต และสภาองคก์รชมุชนกรุงเทพมหานครควร
มุ่งทิศทางการขบัเคลื�อนไปที�พื+นที�ที�ยงัไม่มกีารจัดตั +งเป็นชุมชนให้มากขึ+น เช่น บ้านจดัสรร 
อพาร์ทเมนท์ แฟลต ทาวน์เฮาส์ ซึ�งกลุ่มคนเหล่านี+มคีวามสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการอยู ่            
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โดยสภาองคก์รชมุชนอาจใชส้ถานการณ์วกิฤต ิเช่น นํ+าท่วม ไฟไหม ้ฯลฯ เป็นโอกาสในการไป
เขา้สง่เสรมิใหค้นกลุม่นี+ไดร้วมตวักนัเป็นชมุชนเพื�อดแูลกนัเอง และดูแลบา้นเมอืง รวมทั +งเขา้ไป
เชื�อมโยงเครอืขา่ยการทาํงานกบัคนกลุ่มนี+ เพื�อขยายเครอืขา่ยการทํางานของสภาองคก์รชมุชน
กรงุเทพมหานคร ใหม้คีวามกวา้งขวางมากขึ+น ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนในพื+นที�
กรงุเทพมหานครในภาพกวา้ง 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั -งต่อไป 
 

5.4.1  ควรได้มีการนําเอาตัวแบบแสดงป ัจจัยที�มีผลต่อผลสัมฤทธิ yของการนํ า
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัใินพื+นที�กรุงเทพมหานคร (ภาพที� 4.1 หรอื 
5.1) ไปทําการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ในเชงิปรมิาณ (Quantitative) อกีครั +ง เพื�อใหไ้ด้
ขอ้สรุปเชงิประจกัษ์ ซึ�งจะเป็นประโยชน์ยิ�งต่อการพฒันาตวัแบบนี+ใหม้คีวามเหมาะสมมากขึ+น
ต่อไป 

5.4.2  ควรได้มีการศึกษาวิจัยการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551            
ไปปฏิบตัิ ในจงัหวดัอื�นๆ เพื�อทาํการเปรียบเทยีบผลการวจิยัที�ได้ว่ามคีวามเหมอืน และความ
แตกต่างกบัผลการวจิยัในครั +งนี+ หรอืไมอ่ย่างไร นอกจากนี+ ขอ้มลู ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ทั +งในเชงินโยบาย และเชงิปฏบิตัทิี�ไดจ้ากการศกึษาวจิยัการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัใินจงัหวดันั +นๆ กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจเพื�อดาํเนินการ
แก้ไข และพัฒนาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการที�เกี�ยวข้อง 
ตลอดจนการบรหิารจดัการ และการดาํเนินงานต่างๆ ของสภาองคก์รชมุชนทั +งในระดบัภาพรวม
ของประเทศ และในจงัหวดัที�ถูกกําหนดให้เป็นพื+นที�ที�ใชใ้นการศึกษาวิจยั ใหม้ปีระสทิธิภาพ 
และประสทิธผิลมากขึ+น  

5.4.3   ควรได้มีการศึกษาวิจัยการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551            
ไปปฏบิตั ิโดยใชแ้นวคดิ หรอืทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏบิตัอิื�นๆ  เชน่ แนวคดิการเมอืงของ
การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Politics of Policy Implementation) แนวคดิการวเิคราะหน์โยบาย
แบบถกแถลง (Deliberative Policy Analysis) ฯลฯ เป็นตน้ ทั +งนี+ เพื�อใหไ้ดแ้งมุ่ม หรอืขอ้คน้พบ
ในการศกึษาที�หลากหลายมากขึ+น อนัจะนําไปสู่การเพิ�มพนูความรูค้วามเขา้ใจในปรากฏการณ์
ของการนําพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไปปฏบิตั ิใหก้วา้งขวาง และลกึซึ+งมากขึ+น            
ในที�สดุ 
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สภาองคก์รชมุชนฉบบัที2 M (พ.ศ. 2553 - 2555).  (เอกสารอดัสาํเนา). 

เทวา ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา.  รองประธานสภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาวคนที2 2.   
2555 (10 สงิหาคม).  การสนทนากลุ่ม. 

ทศพร ทองถาวรวงษ์.  รองประธานสภาองคก์รชุมชนเขตลาดกระบงัคนที2 1.  2555 (2 สงิหาคม).  
การสนทนากลุ่ม. 

ธงชยั กระแสร์ฉาย.  กรรมการสภาองคช์มุชนเขตลาดกระบงั.  2555 (2 สงิหาคม).   
การสนทนากลุ่ม. 

ธนัยวฒัน์ รตันสคั.  2546.  นโยบายสาธารณะ.  เชยีงใหม:่ คนึงนิจการพมิพ.์ 
ธนัยวฒัน์ รตันสคั.  2555.  นโยบายสาธารณะ.  พมิพค์รั 4งที2 2.  เชยีงใหม:่ คนึงนิจการพมิพ.์ 
ธรรมศกัดิ O มากนคร.  แกนนําขบวนองคก์รชุมชนประเดน็สวสัดกิารชมุชน.  2555 (30 สงิหาคม).  

การสมัภาษณ์. 
ธรีพงษ์ พรอ้มพอชื2นบุญ.  อดตีผูจ้ดัการสาํนกังานปฏบิตักิารภาคกรงุเทพฯปรมิณฑลเขต

ตะวนัออก.  2555 (30 พฤษภาคม).  การสมัภาษณ์. 
ธรีศกัดิ O ศรแีสงรดิ.  ประธานสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว.  2555 (10 สงิหาคม).   

การสนทนากลุ่ม. 
นพรตัน์ สอนประสม.  กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว.  2555 (26 สงิหาคม).   

การสนทนากลุ่ม. 
บุญทนั มาพงษ์.  ผูป้ระสานงานสภาองคก์รชมุชน ภาคกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและตะวนัออก 

สาํนักงานที2ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนตําบล.  2555 (12 มถุินายน).  
การสมัภาษณ์. 

บุญเรอืง สหีาวฒัน์.  กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว.  2555 (PQ สงิหาคม).   
การสนทนากลุ่ม. 
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บนัลอื สุกใส.  นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการพเิศษ/หวัหน้ากลุ่มงานสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ
ชมุชนสาํนกังานพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร.  2555 (7 กรกฎาคม).   
การสมัภาษณ์. 

ปฐมฤกษ์ เกตทุตั.  ผูอ้าํนวยการศนูยศ์กึษาชุมชนและวฒันธรรมเมอืง คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  2555 (8 มถินุายน).  การสมัภาษณ์. 

ประภาส ปิ2นตบแต่ง อญัชล ีแยม้พยนต ์และศริพิร ยอดกมลศาสตร.์  2555.  รายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ กระบวนการขบัเคลื�อนสภาองคก์รชุมชน  ก้าวย่างผ่านปัญหามุ่งหา
ความสาํเรจ็.  กรงุเทพฯ: สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน). 

ปารชิาต ิวลยัเสถยีร.  อาจารยป์ระจาํภาควชิาการพฒันาชมุชน คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  2555 (2 กรกฎาคม).  การสมัภาษณ์. 

ปารชิาต ิวลยัเสถยีร.  2556.  ชมุชน และลกัษณะของความเป็นชมุชน. ใน เอกสารประกอบการ
เสวนา เรื2อง “ชมุชนไทยในสถานการณ์ที2เปลี2ยนแปลง” (อดตี-ปจัจุบนั-อนาคต).  
(เอกสารอดัสาํเนา).  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื2อง รายชื2อกลุ่ม หรอืกลุ่มกจิกรรม ที2ผูนํ้า หรอืผูแ้ทนกลุม่เป็น
กรรมการหมูบ่า้นโดยตาํแหน่ง พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบบักฤษฎกีา 
125, ตอนพเิศษ 153 ง (15 กนัยายน): 5-7. 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคป์กครองสว่นทอ้งถิ2นเรื2อง กาํหนดอาํนาจและ 
หน้าที2ในการจดัการระบบบรกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ฉบบัที2 2) 
พ.ศ. 2552.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 126, ตอนพิเศษ 184 ง 
(23 ธันวาคม): 28. 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคป์กครองสว่นทอ้งถิ2น เรื2อง หลกัเกณฑก์าร
สนบัสนุนขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลใน
การใหบ้รกิารสาธารณะ พ.ศ. 2552. ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎกีา 126,  
ตอนพเิศษ 184 ง (23 ธนัวาคม): 25-27. 

ประกาศสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) เรื2อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร แบบการจดแจง้การ
จดัตั 4งชมุชนและการจดแจง้การจดัตั 4งสภาองคก์รชุมชนตําบล ตามพระราชบญัญตัสิภา
องคก์รชุมชน พ.ศ. PVVM พ.ศ. 2552.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎกีา 126,ตอน
พเิศษ 10 ง (22 มกราคม): 96-99. 

ปราณี รตันาไกรศร.ี  กรรมการสภาองคช์มุชนเขตลาดกระบงั.  2555 (2 สงิหาคม).   
การสนทนากลุ่ม. 

ประทนิ บวัวเิศษ.  กรรมการสภาองคช์ุมชนเขตลาดกระบงั.  2555 (2 สงิหาคม).  การสนทนากลุ่ม. 
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ประเวศ วะส.ี  2537.  ยทุธศาสตรท์างปัญญาแห่งชาติ.  กรงุเทพฯ: สาํนกังานกองทนุ
สนบัสนุนการวจิยั. 

ประสาน บุญโสภาคย;์ ศรรีาชา เจรญิพาณิชย ์และพวงผกา บุญโสภาคย.์  2552.  รายงาน
การศึกษาพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551.  กรงุเทพฯ: สถาบนั
พฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน). 

พงศกร จติตกิรกาญจน์.  รองประธานสภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาวคนที2 1.  2555  
(10 สงิหาคม).  การสนทนากลุ่ม. 

ไพชมุพล นิ2มเฉลมิ.  ที2ปรกึษาสมชัชาสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานคร.  2555  
(28 มถินุายน).  การสมัภาษณ์. 

พรเทพ บูรณบุรเีดช.  แกนนําสหพนัธพ์ฒันาองคก์รชมุชนคนจนเมอืงแห่งชาต ิ(สอช.) (แกนนํา
ขบวนองคก์รชมุชนประเดน็ที2อยูอ่าศยั).  2555 (1 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

พรรณทพิย ์เพชรมาก.  2551.  รายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตั 6งและพฒันา
กิจการของสภาองคก์รชุมชนตาํบล.  กรงุเทพฯ: สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 
(องคก์ารมหาชน). 

พรรณทพิย ์เพชรมาก.  2553.  ปัจจบุนั/ปฏิปักษ์/ปฏิรปู ชุมชนท้องถิ�นจดัการตนเองสู่         
การปฏิรปูประเทศไทย.  กรงุเทพฯ: สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน). 

พรรณทพิย ์เพช็รมาก.  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน.  2555 (15 มถุินายน).  
การสมัภาษณ์. 

พระราชกฤษฎกีาจดัตั 4งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2543.  ราชกิจจา
นุเบกษา.  ฉบบักฤษฎกีา 117, 71 ก (27 กรกฎาคม): 5-19. 

พระราชกฤษฎกีาจดัตั 4งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที2 2) พ.ศ. 2550.  
ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎกีา 124, 40 ก (8 สงิหาคม): 17-19. 

พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขั 4นตอนกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถิ2น พ.ศ. 2542.  
ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎกีา 116, 114 ก (MW พฤศจกิายน): XY-QQ. 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528.  ราชกิจจานุเบกษา.  
ฉบบัพเิศษ 102, 115 (31 สงิหาคม: 1.. 

พระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. 2551.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎกีา 125, 24 ก 
(29 มกราคม): 1-14. 

พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. PVVM.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎกีา 125, 31 ก   
(8 กุมภาพนัธ)์: 26-28. 

มยรุ ีอนุมานราชธน.  2552.  นโยบายสาธารณะ.  พมิพค์รั 4งที2 3.  กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพมิพ.์   
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มลูนิธสิถาบนัวจิยั และพฒันานโยบาย.  2554.  รายงานการประเมินผลการดาํเนินงานของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2550-2552.  กรงุเทพฯ: สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชมุชน (องคก์ารมหาชน). 

มะลวิลัย ์เพิ2มบุญ.  แกนนําขบวนองคก์รชุมชนเขตป้อมปราบศตัรพูา่ย.  2555 (18 สงิหาคม).   
การสนทนากลุ่ม. 

มาล ีศรปีระเสรฐิ. กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว. 2555 (26 สงิหาคม). การสนทนากลุ่ม. 
ยทุธพงษ์ เขื2อนเมอืง.  เจา้หน้าที2ปฏบิตักิารชมุชน สาํนกังานภาคกรงุเทพมหานครและ

ปรมิณฑล.  2555 (11 มถินุายน).  การสมัภาษณ์. 
ยพุล สมปาง.  กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั.  2555 (2 สงิหาคม).  การสนทนากลุ่ม. 
ยศราช แกว้กนัต.์  เจา้หน้าที2ปฏบิตักิารชมุชน สาํนกังานภาคกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล.  

2555 (7 มถุินายน).  การสมัภาษณ์. 
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบักฤษฎกีา 124, 47ก  

(24 สงิหาคม): 1-127. 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารเป็นกรรมการหมูบ่า้น การปฏบิตัหิน้าที2 และ

การประชมุของคณะกรรมการหมูบ่า้น พ.ศ. 2551.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบั
กฤษฎีกา 125, 107 ง (26 มถินุายน): 6-19. 

ระเบยีบกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยกรรมการชมุชน พ.ศ. 2534.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบบั
กฤษฎีกา 108, 178 (8 ตุลาคม). 

เรอืง เลศิขาว.  กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว.  2555 (26 สงิหาคม).  การสนทนากลุ่ม. 
เรอืงวทิย ์เกษสวุรรณ.  2550.  นโยบายสาธารณะ.  กรงุเทพฯ: บพธิการพมิพ.์ 
เรอืงวทิย ์เกษสวุรรณ.  2551.  การนํานโยบายไปปฏิบติั.  กรุงเทพฯ: บพธิการพมิพ.์ 
เรอืงวทิย ์เกษสวุรรณ.  2553.  ทฤษฎโีครงการและวกิฤตคิวามรูด้า้นทฤษฎสีาเหตุและผลของ

นโยบายสาธารณะไทย.  วารสารรฐัประศาสนศาสตร.์  8 (มกราคม-มถินุายน): 
123 -157. 

วรเดช จนัทรศร.  2554.  ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบติั.  พมิพค์ร ั 4งที2 5.  กรุงเทพฯ: 
พรกิหวานกราฟฟิก. 

วริชั ลภริตันกุล.  2553.  การประชาสมัพนัธ.์  พมิพค์รั 4งที2 12.  กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วรีศกัดิ O วงศว์านิช. แกนนําขบวนองคก์รชุมชนเขตป้อมปราบศตัรพูา่ย.  2555 (18 สงิหาคม).   
การสนทนากลุ่ม. 

ศภุชยั ยาวะประภาษ.  2538.  นโยบายสาธารณะ. พมิพค์รั 4งที2 2.  กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 
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สชุาต ิจงบรบิรูณ์.  กรรมการสภาองคช์มุชนเขตลาดกระบงั.  2555 (2 สงิหาคม).  การสนทนากลุ่ม. 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องค์การมหาชน).  2550.  สภาองคก์รชุมชน : รวมพลงัสร้าง  

ความเข้มแขง็ของชุมชน.  กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์าร
มหาชน). 

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องค์การมหาชน).  2551.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ�น ยืนยนัพร้อมสนับสนุนสภาองคก์รชุมชน.  คน้วนัที2 10 มกราคม 2556 
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แบบสมัภาษณ์ ชดุที� 1 
เกี�ยวกบัการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื/นที�กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
1. แกนนําของสภาองคก์ร
ชมุชนในระดบัชาต ิ
2. ผูจ้ดัการที$ประชมุใน
ระดบัชาตขิองสภาองคก์ร
ชมุชน 
3. ผูป้ระสานงาน สภาองคก์ร
ชมุชน ภาคกรงุเทพฯ 
ปรมิณฑลและตะวนัออก 
4. แกนนําของสภาองคก์ร
ชมุชนกรงุเทพมหานคร 
5. ที$ปรกึษาสภาองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

1. ทา่นมคีวามคดิเหน็ต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งไรบา้ง 
2. การนําเอาพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปดาํเนินการในพื8นที$กรุงเทพมหานครมกีระบวนการ   

อยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
3. การดาํเนินการสง่เสรมิและสนบัสนุนของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนที$มตี่อสภาองคก์รชุมชนในพื8นที$กรุงเทพมหานคร 

ตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร (คาํถามนี	 ถามเฉพาะกบั 1.ผู้ประสานงาน สภาองค์กรชุมชน ภาคกรงุเทพฯ 
ปริมณฑลและตะวนัออก 2. แกนนําของสภาองคก์รชุมชนกรงุเทพมหานคร 3.ที -ปรึกษาสภาองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร) 
4. การดาํเนินการสง่เสรมิและสนบัสนุนของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื$นๆที$มตี่อสภาองคก์รชุมชนในพื8นที$
กรุงเทพมหานครตั 8งแตใ่นอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร (คาํถามนี/ถามเฉพาะกบั 1.ผู้ประสานงาน สภาองคก์รชุมชน 
ภาคกรงุเทพฯ ปริมณฑลและตะวนัออก 2. แกนนําของสภาองคก์รชุมชนกรงุเทพมหานคร 3.ที�ปรึกษาสภาองคก์ร
ชุมชนกรงุเทพมหานคร) 

5. ทา่นเหน็วา่ผลการจดัตั 8งสภาองคก์รชมุชนเขตในพื8นที$กรงุเทพมหานครตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
6. ทา่นเหน็วา่ผลการดาํเนินงานในภาพรวมตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 

21 ที$ไดก้าํหนดใหม้กีารดาํเนินภารกจิ 12 ขอ้ ของสภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆ ในพื8นที$กรงุเทพมหานครตั 8งแต่ในอดตี
จนถงึปจัจบุนัเป็นอยา่งไร  
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ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 

 
 
 
 
 
 
 

7. ท่านเห็นว่าผลการดําเนินงานในภาพรวมของที$ประชุมสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครตามบทบญัญตัิของ
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 27 ที$ได้กาํหนดใหม้กีารดําเนินภารกจิ 5 ขอ้ ตั 8งแต่ในอดตี
จนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 

8. ท่านเห็นว่าการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลต่อสภาองค์กรชุมชนในพื8นที$
กรงุเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กําหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

9. ท่านเหน็ว่าการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลต่อองคก์รชมุชนที$เป็นสมาชกิ
สภาองคก์รชมุชนในพื8นที$กรงุเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

10. ท่านเหน็ว่าการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลต่อประชาชนทั $วๆไปในพื8นที$
กรงุเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

11. ทา่นเหน็ว่าการนําเอาพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551  ไปดําเนินการในพื8นที$กรุงเทพมหานครมปีญัหา
ที$สาํคญัอะไรบา้ง และมสีาเหตุจากอะไร 

12. ท่านมขีอ้เสนอแนะอย่างไรบา้งเพื$อที$จะทําใหพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถบรรลุเจตนารมณ์ที$
กาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้รงิ ทั 8งในระดบัภาพรวมของประเทศและพื8นที$กรงุเทพมหานคร 
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แบบสมัภาษณ์ ชดุที� 2 
เกี�ยวกบัการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื/นที�กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
1. ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน 
2. อดตีผูจ้ดัการสาํนกังาน
ปฏบิตักิารภาคกรงุเทพฯ 
ปรมิณฑล และตะวนัออก 
3. ผูจ้ดัการสาํนกังานภาค
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล  
4. เจา้หน้าที$ของสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชนที$
รบัผดิชอบ และเคย
รบัผดิชอบงานสภาองคก์ร
ชมุชนในเขตพื8นที$
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

1. ทา่นมคีวามคดิเหน็ตอ่พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งไรบา้ง 
2. การนําเอาพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปดําเนินการในพื8นที$กรุงเทพมหานครมกีระบวนการ    

อยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
3. การดาํเนินการสง่เสรมิและสนบัสนุนของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนที$มตี่อสภาองคก์รชุมชนในพื8นที$กรุงเทพมหานคร 

ตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
4. ทา่นเหน็ว่าผลการจดัตั 8งสภาองคก์รชมุชนเขตในพื8นที$กรงุเทพมหานครตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
5. ท่านเห็นว่าผลการดําเนินงานในภาพรวมตามบทบัญญตัิของพระราชบญัญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ใน                  

มาตรา 21 ที$ไดก้าํหนดใหม้กีารดาํเนินภารกจิ 12 ขอ้ ของสภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆ ในพื8นที$กรุงเทพมหานครตั 8งแต่
ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร  

6. ท่านเห็นว่าผลการดําเนินงานในภาพรวมของที$ประชุมสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครตามบทบญัญตัิของ
พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 27 ที$ได้กาํหนดใหม้กีารดําเนินภารกจิ 5 ขอ้ ตั 8งแต่ในอดตี
จนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 

7. ท่านเห็นว่าการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลต่อสภาองค์กรชุมชนในพื8นที$
กรงุเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กําหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

8. ท่านเหน็ว่าการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลต่อองคก์รชมุชนที$เป็นสมาชกิ
สภาองคก์รชมุชนในพื8นที$กรงุเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
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ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 

 
 
 
 
 
 

9. ท่านเหน็ว่าการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลต่อประชาชนทั $วๆไปในพื8นที$
กรงุเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไว้ในนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

10. ทา่นเหน็ว่าการนําเอาพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551  ไปดําเนินการในพื8นที$กรุงเทพมหานครมปีญัหา
ที$สาํคญัอะไรบา้ง และมสีาเหตุจากอะไร 

11. ท่านมขีอ้เสนอแนะอย่างไรบา้งเพื$อที$จะทําใหพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถบรรลุเจตนารมณ์ที$
กาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้รงิ ทั 8งในระดบัภาพรวมของประเทศและพื8นที$กรงุเทพมหานคร 
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แบบสมัภาษณ์ ชดุที� 3 
เกี�ยวกบัการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื/นที�กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
1. หวัหน้ากลุ่มงานสง่เสรมิ 
และพฒันาศกัยภาพชุมชน 
สาํนักพฒันาสงัคม 
กรุงเทพมหานคร 
2. เจา้หน้าที$ของสาํนกังาน
เขตที$ทาํงานรว่มกบั                  
สภาองคก์รชมุชนเขตที$ถกู
กาํหนดใหเ้ป็นพื8นที$ที$ใชใ้น
การศกึษาวจิยั 

 
 
 
 
 

1. ทา่นมคีวามคดิเหน็ตอ่พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งไรบา้ง 
2. การนําเอาพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปดาํเนินการในพื8นที$กรุงเทพมหานครมกีระบวนการ   

อยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
3. การทาํงานรว่มกบัสภาองคก์รชมุชนตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร  
4. กรุงเทพมหานครไดใ้หก้ารสนบัสนุนแกส่ภาองคก์รชมุชนเขตตั 8งแตใ่นอดตีจนถงึปจัจุบนัอย่างไรบา้ง 
5. ทา่นเหน็วา่การดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้ง่ผลต่อสภาองคก์รชุมชนในพื8นที$

กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (กรณีเจา้หน้าที$ของสาํนกังานเขตถามเฉพาะผลที$มตี่อสภาองคก์รชุมชนเขตที$อยู่ใน
พื8นที$รบัผดิชอบ) (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

6. ทา่นเหน็วา่การดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้ง่ผลต่อองคก์รชมุชนที$เป็นสมาชกิ
สภาองคก์รชมุชนในพื8นที$กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (กรณีเจา้หน้าที$ของสาํนกังานเขตถามเฉพาะผลที$มตี่อองคก์ร
ชุมชนที$อยูใ่นพื8นที$รบัผดิชอบ) (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

7.ทา่นเหน็ว่าการดาํเนนิงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลต่อประชาชนทั $วๆไปในพื8นที$
กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (กรณีเจา้หน้าที$ของสาํนกังานเขตถามเฉพาะผลที$มตี่อประชาชนที$อยูใ่นพื8นที$
รบัผดิชอบ) (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

8. ทา่นมขีอ้เสนออยา่งไรบา้งเพื$อที$จะทาํใหพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถบรรลุเจตนารมณ์ที$
กาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้รงิ ทั 8งในระดบัภาพรวมของประเทศและพื8นที$กรงุเทพมหานคร 
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แบบสมัภาษณ์ ชดุที� 4 
เกี�ยวกบัการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื/นที�กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
นกัวชิาการที$ศกึษาดา้น
ชมุชนและประชาสงัคม และ
หรอืนกัวชิาการที$เคยทาํงาน
รว่มกบัสภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

1. ทา่นมคีวามคดิเหน็ต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งไรบา้ง 
2. ทา่นเหน็วา่ผลการจดัตั 8งสภาองคก์รชมุชนเขตในพื8นที$กรงุเทพมหานครตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
3. ทา่นเหน็วา่ผลการดาํเนินงานในภาพรวมตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551              

ใน มาตรา 21 ที$ไดก้าํหนดใหม้กีารดาํเนินภารกจิ 12 ขอ้ ของสภาองคก์รชมุชนเขตต่างๆ ในพื8นที$กรงุเทพมหานคร
ตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร  

4. ทา่นเหน็วา่ผลการดาํเนินงานในภาพรวมของที$ประชมุสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครตามบทบญัญตัขิอง
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 27 ที$ไดก้าํหนดใหม้กีารดาํเนินภารกจิ 5 ขอ้ ตั 8งแต่ในอดตี
จนถงึปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 

5. ทา่นเหน็วา่การดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้ง่ผลต่อสภาองคก์รชุมชนในพื8นที$
กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

6. ทา่นเหน็วา่การดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้ง่ผลต่อองคก์รชมุชนที$เป็นสมาชกิ
สภาองคก์รชมุชนในพื8นที$กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

7. ทา่นเหน็วา่การดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้ง่ผลต่อประชาชนทั $วๆไปในพื8นที$
กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 

8. ทา่นมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเพื$อที$จะทาํใหพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถบรรลุเจตนารมณ์
ที$กาํหนดไวอ้ย่างแทจ้รงิ ทั 8งในระดบัภาพรวมของประเทศและพื8นที$กรุงเทพมหานคร 

�
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แบบสมัภาษณ์ ชดุที� 5 
เกี�ยวกบัการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื/นที�กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
แกนนําขบวนองคก์รชมุชน
เชงิประเดน็ต่างๆ 

 
 
 

1. ทา่นมคีวามคดิเหน็ต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งไรบา้ง 
2. ทา่นเหน็วา่การดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้ง่ผลต่อสภาองคก์รชุมชนในพื8นที$

กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
3. ทา่นเหน็วา่การดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้ง่ผลต่อองคก์รชมุชนที$เป็นสมาชกิ

สภาองคก์รชมุชนในพื8นที$กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
4. ทา่นเหน็วา่การดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 ไดส้ง่ผลต่อประชาชนทั $วๆไปในพื8นที$

กรุงเทพมหานครอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
5. ทา่นมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเพื$อที$จะทาํใหพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถบรรลุเจตนารมณ์

ที$กาํหนดไวอ้ย่างแทจ้รงิ ทั 8งในระดบัภาพรวมของประเทศและพื8นที$กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

�
�
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แบบสมัภาษณ์ ชดุที� 6 
เกี�ยวกบัการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื/นที�กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
ประชาชนที$อาศยัอยูใ่นพื8นที$
เขตที$มกีารจดัตั 8งสภาองคก์ร
ชมุชนเขตที$ถูกกาํหนดใหเ้ป็น
พื8นที$ที$ใชใ้นการศกึษาวจิยั 

 
 

1. ทา่นรูจ้กัสภาองคก์รชมุชนหรอืไม่ ถา้รูจ้กัสภาองคก์รชุมชน คอื อะไร มบีทบาท และเป้าหมายอะไร  
2. ในเขตของทา่นมสีภาองคก์รชุมชนหรอืไม ่ถา้มสีภาองคก์รชุมชนไดท้าํกจิกรรมอะไรบา้ง 
3. ทา่นมคีวามคดิเหน็ต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งไรบา้ง 
4. ทา่นเขา้ร่วมประชมุหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆของสภาองคก์รชมุชนหรอืไม ่มากน้อยเพยีงใด และเพราะอะไรจงึมาเขา้

รว่ม 
5. การมสีภาองคก์รชมุชนไดท้าํใหท้า่นมคีวามตื$นตวัในการเขา้มามสีว่นรว่มแกไ้ขปญัหาในชุมชนของตนเองและของ

สงัคมโดยรวมหรอืไมอ่ย่างไร 
6. ทา่นเหน็วา่หลงัจากที$ไดม้สีภาองคก์รชมุชน ชมุชนของทา่นและสงัคมโดยรวมมคีวามแตกต่างไปจากก่อนที$จะม ี                

สภาองคก์รชมุชนหรอืไมอ่ย่างไร 
7. ทา่นมขีอ้เสนอแนะต่อสภาองคก์รชุมชนอยา่งไร เพื$อที$จะทาํใหส้ภาองคก์รชุมชนสามารถกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่

ประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
 
 
 
 

�
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แนวคาํถามการสนทนากลุ่ม ชดุที� 1 
เกี�ยวกบัการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื/นที�กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
ประธานและสมาชกิสภา
องคก์รชมุชนเขตที$ถูก
กาํหนดใหเ้ป็นพื8นที$ที$ใชใ้น
การศกึษาวจิยั 

 

1. ความเป็นมาของสภาองคก์รชุมชนเขตของทา่นเป็นอย่างไร 
2. ทา่นมคีวามคดิเหน็ต่อพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อย่างไรบา้ง 
3. การนําเอาพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปดาํเนินการในพื8นที$กรงุเทพมหานครมกีระบวนการอย่างไรบา้ง   
   (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
4. การดาํเนินการสง่เสรมิและสนบัสนุนของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนที$มตี่อสภาองคก์รชุมชนเขตของท่านตั 8งแต่ในอดตี

จนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
5. การดาํเนินการสง่เสรมิและสนบัสนุนของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื$นๆที$มตี่อสภาองคก์รชุมชนเขตของท่านตั 8งแต่ใน

อดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอย่างไร 
6. สภาองคก์รชุมชนเขตของท่านมกีารจดัประชุมปีละกี$ครั 8ง  
7. ผลการดาํเนินงานตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551ในมาตรา 21 ที$ได้กาํหนดใหม้กีาร

ดาํเนินภารกจิ 12 ขอ้ ของสภาองคก์รชมุชนเขตของทา่นตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอย่างไร  
8. ที$ประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนกรงุเทพมหานครมกีารจดัประชุมปีละกี$ครั 8ง และสภาองคก์รชุมชนเขตของ

ทา่นไดส้ง่ตวัแทนไปเขา้รว่มประชมุในระดบัพื8นที$กรงุเทพมหานครทุกครั 8งหรอืไม ่อยา่งไร 
9. ทา่นเหน็ว่าผลการดาํเนินงานของที$ประชมุสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภา

องคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 27 ที$ไดก้าํหนดใหม้กีารดาํเนินภารกจิ 5 ขอ้ ตั 8งแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
 

�
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ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
10. ท่านเหน็ว่าการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลต่อสภาองคก์รชุมชนเขตของท่าน

อยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
11. ท่านเหน็ว่าการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลต่อองคก์รชมุชนที$เป็นสมาชกิสภา

องคก์รชุมชนในพื8นที$เขตของท่านอยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
12. ทา่นเหน็ว่าการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลต่อประชาชนทั $วๆไปในเขตของท่าน

อยา่งไรบา้ง (ถามตามตวัชี8วดัที$กาํหนดไวใ้นนิยามเชงิปฏบิตักิาร) 
13. การดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตของท่านตั 8งแต่ในอดตีจนถึงปจัจุบนัมปีญัหาที$สําคญัอะไรบ้างและมสีาเหตุ             

จากอะไร 
14. ท่านมขีอ้เสนอแนะอย่างไรบา้งเพื$อที$จะทําใหพ้ระราชบญัญตั ิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถบรรลุเจตนารมณ์ที$

กาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้รงิ ทั 8งในระดบัภาพรวมของประเทศและพื8นที$กรงุเทพมหานคร 
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แนวคาํถามการสนทนากลุ่ม ชดุที� 2 
เกี�ยวกบัการนําพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิในพื/นที�กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั ข้อคาํถาม 
แกนนําขององคก์รชุมชนใน
พื8นที$ที$ตอ้งการจดัตั 8ง                
สภาองคก์รชมุชนเขตแต่ยงั
ไมส่ามารถจดัตั 8งไดท้ี$ถูก
กาํหนดใหเ้ป็นพื8นที$ที$ใชใ้น
การศกึษาวจิยั 

1. ในพื8นที$เขตของทา่นตอ้งการจดัตั 8งสภาองคก์รชมุชนเขตใชห่รอืไม ่
2. มอีงคก์รชมุชนใดบา้งในเขตของทา่นที$ตอ้งการร่วมจดัตั 8งสภาองคก์รชมุชนเขต 
3. ทา่นมคีวามคดิเหน็ตอ่พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. 2551 อยา่งไรบา้ง 
4. ทาํไมสภาองคก์รชมุชนจงึไมส่ามารถจดัตั 8งขึ8นไดใ้นพื8นที$เขตของทา่น 
5. ถา้จะทาํใหส้ภาองคก์รชมุชนสามารถจดัตั 8งขึ8นไดใ้นพื8นที$เขตของท่านสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร

และหน่วยงานอื$นๆ ควรจะตอ้งไดม้กีารดาํเนินการสง่เสรมิและสนับสนุนอยา่งไรบา้ง 
6. ทา่นมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเพื$อที$จะทําใหพ้ระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 สามารถบรรลุเจตนารมณ์

ที$กาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้รงิ ทั 8งในระดบัภาพรวมของประเทศและพื8นที$กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
รายชื�อผู้ให้สมัภาษณ์เชิงลึก 

และรายชื�อผูเ้ข้ารว่มการสนทนากลุ่ม 
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รายชื�อผูใ้ห้สมัภาษณ์เชิงลึก 
 

ลาํดบั
ที� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1 นายแฉลม้ ทรพัยม์ลู 
ประธานที$ประชมุระดบัชาตขิอง            
สภาองคก์รชมุชนตาํบล 

2 นายจนิดา บุญจนัทร ์
เลขานุการที$ประชมุระดบัชาตขิอง           
สภาองคก์รชมุชนตาํบล  

3 นายชชูาต ิผวิสว่าง 
ผูจ้ดัการที$ประชมุระดบัชาตขิอง              
สภาองคก์รชมุชนตาํบล 

4 นายบุญทนั มาพงษ ์
ผูป้ระสานงานสภาองคก์รชมุชนตําบล                
ภาคกรงุเทพฯ ปรมิณฑลและ
ตะวนัออก 

5 นายณัชพล เกดิเกษม 
ประธานสมชัชาสภาองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร 

6 นายสรุศกัดิ G อนิทรประสทิธิ G 
สมาชกิสภาพฒันาการเมอืง
กรุงเทพมหานคร 

7 นายไพชมุพล นิ$มเฉลมิ 
ที$ปรกึษาสมชัชาสภาองคก์รชมุชน 
กรุงเทพมหานคร 

8 นายสมพงษ์ พดัปุย 
ที$ปรกึษาสมชัชาสภาองคก์รชมุชน 
กรุงเทพมหานคร 

9 นางสาวพรรณทพิย ์เพช็รมาก 
ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชน 

10 นายธรีพงษ ์พรอ้มพอชื$นบุญ 
อดตีผูจ้ดัการสาํนักงานปฏบิตักิารภาค
กรุงเทพฯปรมิณฑลเขตตะวนัออก 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

11 นางสภุานิตร จุมผา 
ผูจ้ดัการสาํนกังานภาคกรงุเทพฯและ
ปรมิณฑล สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน 

12 นายยทุธพงษ์ เขื$อนเมอืง 
เจา้หน้าที$ปฏบิตักิารชมุชน                   
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

13 นายยศราช แกว้กนัต์ 
เจา้หน้าที$ปฏบิตักิารชมุชน  
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  

 



357 
 

ลาํดบั
ที� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

14 นายบนัลอื สกุใส 

นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการพเิศษ/
หวัหน้ากลุ่มงานสง่เสรมิและพฒันา
ศกัยภาพชมุชนสาํนักงานพฒันาสงัคม 
กรุงเทพมหานคร 

15 นายแสวง จนัทพนัธุ ์

นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการ/หวัหน้า
กลุ่มงานดา้นพฒันาชมุชน ฝา่ยพฒันา
ชมุชนและสวสัดกิารสงัคม สาํนกังาน
ลาดกระบงั 

16 นายสรุพล โทนทอง นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ             
ฝา่ยพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม 
สาํนักงานเขตคนันายาว 

17 รองศาสตราจารยป์ารชิาต ิวลยัเสถยีร 
อาจารยป์ระจาํภาควชิาการพฒันา
ชมุชน คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

18 รองศาสตราจารย ์ดร. สมพจน์ กรรณนุช 
ผูช้ว่ยอธกิารบด ีฝา่ยกจิกรรมสงัคม 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

19 ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ฐมฤกษ์ เกตุทตั 
ผูอ้าํนวยการศนูยศ์กึษาชุมชนและ
วฒันธรรมเมอืง คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

20 อาจารยไ์ททศัน์ มาลา 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรรฐัประศาสน
ศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั    
วไลยอลงกรณ์ 

21 นายพรเทพ บรูณบุรเีดช 
แกนนําสหพนัธพ์ฒันาองคก์รชมุชนคน
จนเมอืงแห่งชาต ิ(สอช.)(แกนนําขบวน
องคก์รชมุชนประเดน็ที$อยู่อาศยั) 

22 นายธรรมศกัดิ G มากนคร 
แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็
สวสัดกิารชมุชน 

23 นายสรุชยั นุกจิ 
แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ$งแวดลอ้ม 
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ลาํดบั
ที� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

24 นางจนัทมิา ลงัประเสรฐิ 
แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็
องคก์รการเงนิ 

25 จ่าสบิเอกชยัวฒัน์ ขวญัมงคล 
แกนนําขบวนองคก์รชมุชนประเดน็             
ยาเสพตดิ 

 
รายชื�อผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 

 
การสนทนากลุ่มสภาองคก์รชุมชนเขตลาดกระบงั 

วนัที$ 2 สงิหาคม พ.ศ. 2555  
ณ  ศนูยส์ขุภาพชมุชนโซน 3 ชุมชนเคหะร่มเกลา้ โซน 3 เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 

 
ลาํดบัที� รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1 นายณัชพล เกดิเกษม ประธานสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
2 นายทศพร ทองถาวรวงษ ์ รองประธานสภาองคก์รชมุชนเขต

ลาดกระบงัคนที$ 1 
3 นางกฤตยิานันทก์ระแสรฉ์าย เลขานุการสภาองคช์มุชนเขตลาดกระบงั 
4 นายอนุกลุ กาฬสนิธุ ์ กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
5 นายอดุม โกษาเฉวยีง กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
6 นายธงชยั กระแสรฉ์าย กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
7 นายชชัวาล โก๋กลิ$น กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
8 นายประทนิ บวัวเิศษ กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
9 นางสาวปราณี รตันาไกรศร ี กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
10 นายสชุาต ิจงบรบิูรณ์ กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
11 นายยพุล สมปาง กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตลาดกระบงั 
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การสนทนากลุ่มสภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาว 
(คณะกรรมการสภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาว ฝ่าย นายธีรศกัดิ?  ศรีแสงริด) 

วนัที$ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2555  
ณ บา้นของประธานสภาองคก์รชมุชนซอยประสทิธชิยั เขตคนันายาว กรุเทพมหานคร 

 
ลาํดบัที� รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1 นายธรีศกัดิ G ศรแีสงรดิ ประธานสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 

2 นายพงศกร จติตกิรกาญจน์ 
รองประธานสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว
คนที$ 1 

3 นายเทวา ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา 
รองประธานสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว
คนที$ 2 

4 นายสทิธโิชค ภริมย ์ เลขานุการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
5 นางสพุชัร ีสวุรรณะ เหรญัญกิสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 

 
การสนทนากลุ่มสภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาว 

(คณะกรรมการสภาองคก์รชุมชนเขตคนันายาว ฝ่าย นายเงิน ปรีสง่า) 
วนัที$ 26 สงิหาคม พ.ศ. 2555  

ณ หอ้งเรยีนชั 8น 3 อาคารสยามบรมราชกมุาร ีสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

ลาํดบัที� รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1 นายเงนิ ปรสีงา่ ประธานสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
2 นายสไุลมาน แสงศร ี เลขานุการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
3 นางจนัทมิา ลงัประเสรฐิ กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
4 รอ้ยตรคีรรชติ ทองปชัโชต ิ กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
5 นายบุญเรอืง สหีาวฒัน์ กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
6 นางมาล ีศรปีระเสรฐิ กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
7 นายนพรตัน์ สอนประสม กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
8 นายเรอืง เลศิขาว กรรมการสภาองคก์รชมุชนเขตคนันายาว 
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การสนทนากลุ่มแกนนําองคก์รชุมชนในพื/นที�เขตป้อมปราบศตัรพู่าย 
ที�ต้องการจดัตั /งสภาองคก์รชุมชนเขตแต่ยงัไม่สามารถจดัตั /งได้ 

วนัที$ 18 สงิหาคม พ.ศ. 2555  
ณ วดัประชาระบอืธรรม เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

 
ลาํดบัที� รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1 นางสาวมะลวิลัย ์เพิ$มบุญ 
แกนนําองคก์รชมุชนในพื8นที$เขตป้อมปราบ
ศตัรูพา่ย 

2 นายวรีศกัดิ G วงศว์านิช 
แกนนําองคก์รชมุชนในพื8นที$เขตป้อมปราบ
ศตัรูพา่ย 
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ภาคผนวก ค 
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
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พระราชบญัญตั ิ
สภาองคก์รชมุชน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

___________________________ 
 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที$ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที$ ๖๓ ในรชักาลปจัจุบนั 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ใหป้ระกาศว่า 
 โดยที$เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยสภาองคก์รชมุชน 
 พระราชบญัญตันิี8มบีทบญัญตับิางประการเกี$ยวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล 
ซึ$งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
บญัญตัใิหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึ8นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอม
ของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี8 
 มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิี8เรยีกว่า “พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิ8ใหใ้ชบ้งัคบัตั 8งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี8 
  “ชมุชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที$รวมตวักนัโดยมผีลประโยชน์และวตัถุประสงค์
ร่วมกันเพื$อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกนั หรือทํากิจกรรมอนัชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม
ร่วมกนั หรอืดําเนินการอื$นอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสมาชกิ มกีารดาํเนินการอย่างต่อเนื$อง
และมรีะบบบรหิารจดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้
 “ชมุชนทอ้งถิ$น” หมายความว่า ชมุชนที$อยูร่ว่มกนัในพื8นที$หมูบ่า้นหรอืตาํบล 
 “ชุมชนท้องถิ$นดั 8งเดิม” หมายความว่า ชุมชนท้องถิ$นซึ$งเกิดขึ8นก่อนประกาศใช้
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
 “องคก์รชมุชน” หมายความว่า องคก์รซึ$งเป็นการรวมของชมุชน ชมุชนทอ้งถิ$น หรอื 
ชมุชนทอ้งถิ$นดั 8งเดมิ ซึ$งจดแจง้การจดัตั 8งตามพระราชบญัญตันิี8 ทั 8งนี8 ไมว่่าประชาชนจะจดัตั 8งกนั
ขึ8นเองหรอืโดยการแนะนําหรอืสนบัสนุนของหน่วยงานของรฐั เอกชน หรอืองคก์รพฒันาเอกชน 
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 “ผูนํ้าชุมชน” หมายความว่า ประธานกรรมการของชุมชนทอ้งถิ$น ชมุชนทอ้งถิ$นดั 8งเดมิ
หรือชุมชนอื$น หรอืหวัหน้ากลุ่ม หรือผู้ดํารงตําแหน่งที$เรยีกชื$ออย่างอื$นที$มฐีานะเป็นผูนํ้าของ
ชมุชนทอ้งถิ$น ชมุชนทอ้งถิ$นดั 8งเดมิหรอืชมุชนอื$นในลกัษณะเดยีวกนั 
 “สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิสภาองคก์รชมุชนตําบล 
 “หมู่บา้น” หมายความว่า หมูบ่า้นตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะการปกครองทอ้งที$ และ           
ใหห้มายความรวมถงึชมุชนที$จดัตั 8งขึ8นตามประกาศของทางราชการ 
 “ตําบล” หมายความว่า เขตพื8นที$ในความรบัผดิชอบของเทศบาล องคก์ารบรหิารส่วน
ตาํบล เขตในกรงุเทพมหานคร หรอืเขตพื8นที$ที$กฎหมายเรยีกชื$อเป็นอยา่งอื$น 
 “จงัหวดั” หมายความรวมถงึ กรงุเทพมหานคร 
 “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี8 
 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั $นคงของมนุษย์
รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี8 
 

หมวด ๑ 
สภาองคก์รชมุชนตาํบล 

 

___________________________ 
 

 มาตรา ๕ ผูแ้ทนชุมชนท้องถิ$นหรอืชุมชนท้องถิ$นดั 8งเดมิในแต่ละหมู่บ้านซึ$งได้จดแจ้ง            
การจดัตั 8งไวก้บัผูใ้หญ่บา้น และผูแ้ทนชุมชนอื$นในตาํบลซึ$งไดจ้ดแจง้การจดัตั 8งไวก้บักาํนัน ทั 8งนี8 
โดยการจดแจง้การจดัตั 8งไดก้ระทาํกอ่นวนัประชมุ อาจประชมุปรกึษากนัจดัตั 8งสภาองคก์รชุมชน
ตาํบลขึ8นสภาหนึ$งเพื$อปฏบิตัภิารกจิตามพระราชบญัญตันิี8ได ้
 การได้มาซึ$งผู้แทนชุมชนทอ้งถิ$น หรอืชุมชนท้องถิ$นดั 8งเดมิในแต่ละหมู่บ้าน และการ
ไดม้าซึ$งผูแ้ทนชมุชนอื$นในตาํบลใหเ้ป็นไปตามที$ผูนํ้าชมุชนทอ้งถิ$น หรอืชุมชนทอ้งถิ$นดั 8งเดมิใน
แต่ละหมู่บ้านหรอืผู้นําชุมชนอื$นในตําบลแล้วแต่กรณีปรกึษาหารอืกนั โดยให้มผีู้แทนชุมชน
ทอ้งถิ$น หรอืชุมชนทอ้งถิ$นดั 8งเดมิในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บา้นละสี$คนและผูแ้ทนชุมชนอื$นในตาํบล
ชมุชนละสองคน 
 การประชุมปรึกษากนัตามวรรคหนึ$ง ต้องมผีู้แทนชุมชนท้องถิ$น หรือชุมชนท้องถิ$น
ดั 8งเดมิในแต่ละหมูบ่า้น และผูแ้ทนชมุชนอื$นในตาํบลมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละหกสบิของ
ผู้แทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสองรวมกนั จึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องเห็นสอดคล้อง
ต้องกนัให้จดัตั 8งสภาองค์กรชุมชนตําบลไม่น้อยกว่าร้อยละหกสบิของจํานวนผู้แทนชุมชนทุก
ประเภทตามวรรคสอง 
 เมื$อกํานันได้รบัจดแจ้งการจดัตั 8งสภาองค์กรชุมชนตําบลแล้วใหอ้อกใบรบัการจดแจ้ง            
ใหเ้ป็นหลกัฐานและสง่บญัชรีายชื$อใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) ทราบ 
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 ในกรณีที$ตาํบลหรอืหมูบ่า้นใดไมม่กีาํนนัหรอืผูใ้หญ่บา้น ใหจ้ดแจง้การจดัตั 8งชมุชนหรอื 
จดแจ้งการจัดตั 8งสภาองค์กรชุมชนตําบล แล้วแต่กรณี ไว้กบัผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ$นหรอืในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ให้จดแจ้งไว้กบัผู้อํานวยการเขต และให้ผู้บรหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น หรือผู้อํานวยการเขต แล้วแต่กรณี ออกใบรบัการจดแจ้งไว้เป็น
หลกัฐาน และแจง้ใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) ทราบ 
 หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบการจดแจ้งการจดัตั 8งชุมชน ชุมชนทอ้งถิ$น ชุมชนทอ้งถิ$น
ดั 8งเดมิตามวรรคหนึ$ง และการจดแจง้การจดัตั 8งสภาองคก์รชุมชนตําบลตามวรรคสี$และวรรคหา้
ใหเ้ป็นไปตามที$สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) ประกาศกาํหนด 
 มาตรา ๖ สภาองคก์รชมุชนตาํบล ประกอบดว้ย 
 (๑) สมาชกิซึ$งเป็นผู้แทนของชุมชนท้องถิ$นหรอืชุมชนท้องถิ$นดั 8งเดิมในแต่ละหมู่บ้าน
และผูแ้ทนชุมชนอื$นในตําบล ซึ$งได้รบัการคดัเลอืกและมจีํานวนตามที$ที$ประชุมตามมาตรา ๕ 
กาํหนด 
 (๒) สมาชกิผูท้รงคุณวุฒ ิมจีาํนวนไมเ่กนิหนึ$งในหา้ของจํานวนสมาชกิตาม (๑) ในวาระ
เริ$มแรกให้ที$ประชุมตามมาตรา ๕ กําหนดจํานวนและคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒติาม (๒) ในวาระ
ต่อไป การกําหนดจํานวนและการคดัเลอืกใหเ้ป็นไปตามผลการปรกึษาหารอืของสมาชกิตาม 
(๑) ทั 8งนี8 ใหค้ดัเลอืกจากผูท้รงคุณวุฒซิึ$งเป็นที$เคารพหรอืยอมรบันับถอืของชมุชนในตาํบลนั 8น 
 มาตรา ๗ สมาชกิสภาองคก์รชุมชนตําบลตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) ต้องมคีณุสมบตั ิ
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี8 
 (๑) มภีูมลิําเนาหรอืถิ$นที$อยู่เป็นประจํา หรอืมชีื$อในทะเบยีนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
ทะเบยีนราษฎรในหมูบ่า้นในตาํบลนั 8นเป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าหนึ$งปีจนถงึวนัคดัเลอืก 
 (๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูด้ํารงตาํแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ$นผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$น ผูม้ตีําแหน่งในพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหน้าที$ของ
พรรคการเมอืงในระยะเวลาหนึ$งปีกอ่นวนัคดัเลอืก 
 (๓) ไมเ่คยสมคัรรบัเลอืกตั 8งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น หรอืผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น หรอืเขา้รบัการสรรหาเป็น
สมาชกิวุฒสิภา ในระยะเวลาหนึ$งปีกอ่นวนัคดัเลอืก 
 (๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที$สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผดิที$ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
 มาตรา ๘ สมาชกิสภาองคก์รชมุชนตาํบลมวีาระการดํารงตาํแหน่งคราวละสี$ปีนบัแต่ 
วนัคดัเลอืก 
 ในกรณีที$สมาชกิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการคดัเลือกสมาชกิใหม่แทน
ภายในกาํหนดเวลาหกสบิวนันบัแต่วนัที$ตาํแหน่งสมาชกิว่างลง เวน้แต่วาระของสมาชกิเหลอืไม่
ถงึหนึ$งร้อยแปดสบิวนัจะไม่ดําเนินการให้ได้มาซึ$งสมาชกิแทนกไ็ด ้กรณีที$มกีารดําเนินการให้
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ได้มาซึ$งสมาชกิแทนตําแหน่งที$ว่างให้สมาชกิผู้นั 8นอยู่ในตําแหน่งได้เพยีงเท่ากําหนดเวลาที$
เหลอือยูข่องผูซ้ึ$งตนแทน ทั 8งนี8 ใหนํ้าความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 เมื$อครบกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ$งใหด้ําเนินการคดัเลอืกสมาชกิใหม่ภายในหกสบิวนั
นับแต่วันที$ครบวาระ ในระหว่างที$ยงัมิได้มีการคดัเลือกสมาชิกขึ8นใหม่ ให้สมาชิกที$พ้นจาก
ตาํแหน่งตามวาระนั 8นอยูใ่นตาํแหน่งเพื$อปฏบิตัหิน้าที$ต่อไป 
 มาตรา ๙ นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ สมาชกิสภาองค์กรชุมชนตําบลอาจ           
พน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ$ง ดงัต่อไปนี8 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกโดยยื$นหนังสอืลาออกต่อประธานสภาองคก์รชุมชนตาํบล 
  (๓) สภาองค์กรชุมชนตําบลมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชกิสภาองค์กรชุมชนตําบลทั 8งหมดที$มอียู่ให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามคีวามประพฤติ
ในทางที$จะนํามาซึ$งความเสื$อมเสยีต่อชมุชน 
 (๔) ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ 
 (๕) กระทาํการอนัเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ 
 (๖) มกีารยบุเลกิสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 การวนิิจฉยัการพน้จากตําแหน่งตามมาตรานี8ใหเ้ป็นอาํนาจของสภาองคก์รชมุชนตําบล 
ซึ$งตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิทั 8งหมดที$มอียู ่
 มาตรา ๑๐ เมื$อสภาองคก์รชุมชนตําบลมเีหตุตอ้งยุบเลกิ ใหป้ระธานสภาองคก์รชมุชน
ตําบลที$อยู่ในตําแหน่งขณะมกีารยุบเลกิสภาองคก์รชุมชนตําบล แจ้งการยุบเลกิต่อกํานัน และ
เมื$อกาํนันได้รบัการแจ้งการยุบเลกิสภาองคก์รชุมชนตําบลแล้ว ใหก้าํนันออกใบรบัแจ้งการยุบ
เลกิไวเ้ป็นหลกัฐานและใหแ้จง้ไปยงัสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) ไดท้ราบดว้ย 
 ในกรณีที$ตําบลไม่มกีํานัน เมื$อสภาองค์กรชุมชนตําบลมเีหตุต้องยุบเลิก ให้ประธาน             
สภาองคก์รชุมชนตาํบลที$อยู่ในตําแหน่งขณะมกีารยุบเลกิสภาองคก์รชุมชนตําบล แจ้งการยุบ
เลกิต่อผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นหรอืในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ใหแ้จง้การยบุเลกิ
ต่อผูอ้ํานวยการเขต และใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ$นหรอืผูอ้ํานวยการเขต แลว้แต่
กรณี ออกใบรบัแจ้งการยุบเลิกไว้เป็นหลกัฐาน และให้แจ้งไปยงัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
(องคก์ารมหาชน) ไดท้ราบดว้ย 
 หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบการจดแจ้งการยุบเลกิสภาองคก์รชุมชนตําบล ใหเ้ป็นไป
ตามที$สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) ประกาศกาํหนด 
 มาตรา ๑๑ ในกรณีที$มกีารยุบเลกิสภาองค์กรชุมชนตําบลใด ให้โอนบรรดาทรพัยส์นิที$
เหลอือยู่ทั 8งหมดแก่หน่วยงานของรฐัหรือองค์กรสาธารณะตามที$ที$ประชุมสภาองค์กรชุมชน
ตาํบลเหน็สมควร 
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 การโอนบรรดาทรพัยส์นิหากไม่ไดจ้ดัการตามที$กําหนดในวรรคหนึ$ง ให้สถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) เป็นผูด้าํเนินการใหเ้สรจ็สิ8นและแจง้ใหท้ี$ประชุมในระดบัจงัหวดั
ของสภาองคก์รชมุชนตําบลทราบ 
 มาตรา ๑๒ สมาชกิสภาองคก์รชมุชนตาํบลตอ้ง 
 (๑) ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการหาเสยีงเลอืกตั 8งของผูส้มคัรรบัเลอืกตั 8งเป็นผูด้ํารง
ตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$น หรอืผูบ้รหิารองค์กรปกครอง           
สว่นทอ้งถิ$น 
 (๒) ไมก่ระทาํการอนัเป็นการฝา่ฝืนกฎหมายและศลีธรรมอนัด ี
 (๓) ไม่สมคัรรบัเลือกตั 8งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น หรอืผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น หรอืเขา้รบัการสรรหาเป็น
สมาชกิวุฒสิภา 
 มาตรา ๑๓ ในกรณีที$สมาชกิสภาองคก์รชุมชนตําบลพน้จากตําแหน่งยงัไม่ครบหนึ$งปี
และได้สมคัรรบัเลือกตั 8งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ$นหรอืผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น หรอืเขา้รบัการสรรหาเป็นสมาชกิ
วุฒสิภา หา้มมใิหผู้น้ั 8นเป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนตาํบลเป็นเวลาหนึ$งปีนับแต่วนัสมคัรเขา้รบั
เลอืกตั 8งหรอืเขา้รบัการสรรหาแต่ไมไ่ดร้บัเลอืกตั 8งหรอืสรรหา แลว้แต่กรณี 
 มาตรา ๑๔ เมื$อมกีารยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ทอ้งที$ใหส้มาชกิสภาองค์กรชุมชนตําบลซึ$งเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชนในหมู่บ้านเดมิที$ถูกยุบหรอื
ถูกรวมยงัคงเป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชนตําบลต่อไปจนกว่าสมาชกิภาพจะสิ8นสุดลงตามวาระ
หรอืพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุอื$น  
 เมื$อมกีารแยกพื8นที$บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ8นเป็นหมู่บ้านใหม่ให้สมาชกิสภาองค์กร
ชุมชน ซึ$งเป็นผูแ้ทนองค์กรชุมชนในหมู่บ้านเดิมยงัคงเป็นสมาชกิสภาองค์กรชุมชนตําบลอยู่
ต่อไป โดยให้สมาชกิสภาองค์กรชุมชนตําบลที$มภีูมลิําเนาอยู่ของหมู่บ้านใดก็ให้เป็นสมาชกิ           
สภาองคก์รชมุชนซึ$งเป็นผูแ้ทนองคก์รชมุชนของหมูบ่า้นนั 8น จนกว่าสมาชกิภาพจะสิ8นสุดลงตาม
วาระ และจดัใหม้กีารคดัเลอืกสมาชกิสภาองค์กรชมุชนตําบลซึ$งเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชนใหค้รบ
ตามจาํนวนที$กาํหนด ทั 8งในหมูบ่า้นเดมิ และหมูบ่า้นที$จดัตั 8งขึ8นใหม ่
 มาตรา ๑๕ ในคราวประชมุสภาองคก์รชมุชนตาํบลครั 8งแรก ใหส้มาชกิสภาองคก์รชุมชน
ตาํบลเลอืกกนัเองเป็นประธานสภาคนหนึ$ง และรองประธานสภาสองคนเป็นรองประธานสภาคน
ที$หนึ$งและรองประธานสภาคนที$สอง 
 มาตรา ๑๖ ประธานสภา มอีาํนาจหน้าที$ดงัต่อไปนี8 
 (๑) เรยีกและดาํเนินการประชมุสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 (๒) ควบคุมและดําเนินกจิการของสภาองคก์รชุมชนตําบลใหเ้ป็นไปตามกตกิาและมติ
ของสภาองคก์รชมุชนตําบล 
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  (๓) ออกกตกิาและคาํสั $งใด ๆ เพื$อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในการประชมุ 
 (๔) เป็นผูแ้ทนสภาองคก์รชมุชนตําบลในกจิการที$เกี$ยวกบับุคคลภายนอก 
 (๕) แต่งตั 8งเลขานุการสภาโดยความเหน็ชอบของสมาชกิสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 (๖) อาํนาจและหน้าที$อื$นตามที$มกีฎหมายบญัญตัไิว ้
 มาตรา ๑๗ รองประธานสภา มอีํานาจและหน้าที$ช่วยประธานสภาในกจิการอนัเป็น
อาํนาจหน้าที$ของประธานสภา หรอืปฏบิตักิารตามที$ประธานสภามอบหมาย 
 มาตรา ๑๘ เลขานุการสภา มหีน้าที$รบัผดิชอบงานธุรการและการจดัการประชุม และ               
งานอื$นใดตามที$สภาองคก์รชมุชนตาํบลมอบหมาย 
 มาตรา ๑๙ สภาองค์กรชุมชนตําบลต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี$ครั 8ง           
เพื$อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามภารกจิของสภาองคก์รชมุชนตาํบลนั 8น 
 นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ$ง เมื$อสมาชกิสภาองค์กรชุมชนตําบลเขา้ชื$อกนัไม ่          
น้อยกว่าหนึ$งในสี$ของจํานวนสมาชกิทั 8งหมดยื$นหนังสอืรอ้งขอให้เปิดการประชุม ประธานสภา
องคก์รชมุชนตาํบลตอ้งจดัใหม้กีารประชมุภายในเจด็วนันบัแต่วนัที$ไดร้บัคาํรอ้ง 
 มาตรา ๒๐ การประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบล ตอ้งมสีมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ$ง
หนึ$งของจํานวนสมาชกิทั 8งหมดที$มอียู่จงึจะเป็นองค์ประชุม การลงมตขิองที$ประชุมใหถ้อืเสยีง
ขา้งมากสมาชกิสภาองคก์รชมุชนตาํบลคนหนึ$งใหม้เีสยีงหนึ$งในการลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานในที$ประชมุมสีทิธอิอกเสยีงเพิ$มขึ8นอกีเสยีงหนึ$งเป็นเสยีงชี8ขาด 
 มาตรา ๒๑ ใหส้ภาองคก์รชมุชนตาํบล มภีารกจิดงัต่อไปนี8 
 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื8นฟูจารีตประเพณี            
ภมูปิญัญาทอ้งถิ$น ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองชมุชนและของชาต ิ
 (๒) สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้มาชกิองคก์รชมุชนร่วมมอืกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น
และหน่วยงานของรฐัในการจดัการ การบาํรุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ
ที$จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและประเทศชาตอิยา่งยั $งยนื 
 (๓) เผยแพรแ่ละใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่สมาชกิองค์กรชมุชน รวมตลอดทั 8งการร่วมมอื
กนัในการคุม้ครองคณุภาพสิ$งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยั $งยนื 
 (๔) เสนอแนะปญัหาและแนวทางแกไ้ขและการพฒันาตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น 
เพื$อนําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น 
  (๕) เสนอแนะปญัหาและแนวทางแกไ้ข หรอืความตอ้งการของประชาชนอนัเกี$ยวกบั 
การจดัทาํบรกิารสาธารณะของหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น 
 (๖) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื$อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการใหค้วามคดิเห็นต่อการดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ$นหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที$มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ$งแวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชน ทั 8งนี8 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น หรือหน่วยงานของรฐัซึ$งเป็นผู้ดําเนินการหรอืเป็นผู้อนุญาตให้
ภาคเอกชนดาํเนินการตอ้งนําความเหน็ดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาดว้ย 
 (๗) สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้งคก์รชุมชนในตําบลเกดิความเขม้แขง็และสมาชกิองคก์ร
ชมุชน รวมตลอดทั 8งประชาชนทั $วไปในตาํบลสามารถพึ$งพาตนเองไดอ้ยา่งยั $งยนื 
 (๘) ประสานและรว่มมอืกบัสภาองคก์รชมุชนตาํบลอื$น 
 (๙) รายงานปญัหาและผลที$เกิดขึ8นในตําบลอนัเนื$องจากการดําเนินงานใด ๆ ของ            
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นหรอืหน่วยงานของรฐั โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น
และหน่วยงานของรฐัที$เกี$ยวขอ้ง 
 (๑๐) วางกตกิาในการดาํเนินกจิการของสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 (๑๑) จดัทาํรายงานประจําปีของสภาองคก์รชุมชนตําบล รวมถงึสถานการณ์ดา้นต่างๆ             
ที$เกดิขึ8นในตาํบล เพื$อเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทั $วไปทราบ 
 (๑๒) เสนอรายชื$อผูแ้ทนสภาองคก์รชุมชนตําบลเพื$อไปร่วมประชมุในระดบัจงัหวดัของ
สภาองคก์รชมุชนตาํบล จาํนวนสองคน 
 มาตรา ๒๒ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นและหน่วยงานของรฐัส่งเสรมิ สนับสนุน และ 
ให้ความร่วมมอื รวมตลอดทั 8งชี8แจงทําความเขา้ใจแก่สภาองค์กรชุมชนตําบลและชุมชนทุก
ประเภทตามที$รอ้งขอ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นที$สภาองค์กรชุมชนตําบลอยู่ในเขตอาจให้การอุดหนุน
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการของสภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นเงนิอดุหนุนทั $วไปตามที$กรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิ$นกาํหนด 
 ในการกาํหนดตามวรรคสองใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ$นหารอืกบัสถาบนัพฒันา
องคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) ดว้ย 
 มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๒๑ สภาองค์กรชุมชนตําบลอาจตั 8ง
คณะกรรมการขึ8นเพื$อปฏบิตัภิารกจิแทนกไ็ดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม 
 

หมวด ๒ 
การประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนตาํบล 

 

___________________________ 
 

 มาตรา ๒๔ ใหม้กีารประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตาํบลอย่างน้อยปีละ
หนึ$งครั 8ง เพื$อดาํเนินการตามมาตรา ๒๗ 
 เมื$อสภาองคก์รชุมชนตําบลไม่น้อยกว่าหนึ$งในสี$ของสภาองคก์รชมุชนตําบลทั 8งหมดใน
จงัหวดัเขา้ชื$อกนัร้องขอให้มกีารประชุมเพื$อพจิารณาและเสนอแนะเรื$องหนึ$งเรื$องใดอนัอยู่ใน
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ภารกจิของสภาองคก์รชมุชนตาํบล ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัดาํเนินการจดัใหม้กีารประชุมในระดบั
จงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 มาตรา ๒๕ เมื$อมกีรณีดงัต่อไปนี8 ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจดําเนินการจดัใหม้กีารประชุม   
ในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 (๑) เมื$อมกีรณีที$จะจดัทาํหรอืแกไ้ขเปลี$ยนแปลงแผนพฒันาจงัหวดั 
 (๒) เมื$อเหน็เป็นการสมควรที$จะรบัฟงัความคดิเหน็ของสภาองคก์รชมุชนตําบล 
 มาตรา ๒๖ ในการประชมุในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบล บุคคลดงัต่อไปนี8
ยอ่มมสีทิธเิขา้ร่วมประชมุ แสดงความคดิเหน็และลงมต ิ
 (๑) ผูแ้ทนสภาองคก์รชมุชนตาํบลตามที$ไดร้บัการเสนอรายชื$อตามมาตรา ๒๑ (๑๒) 
 (๒) ผูท้รงคณุวุฒซิึ$งมภีูมลิาํเนาอยูใ่นจงัหวดัซึ$งผูแ้ทนของสภาองคก์รชมุชนตําบลตาม 
(๑) คดัเลอืกใหเ้ชญิมาร่วมประชุมมจีํานวนไม่เกนิหนึ$งในห้าของผู้แทนของสภาองค์กรชุมชน
ตาม (๑) 
 หลกัเกณฑ์การเสนอชื$อผู้ทรงคุณวุฒติาม (๒) ให้เป็นไปตามกติกาของที$ประชุมของ
ผูแ้ทนตาม (๑) 
 ผู้ว่าราชการจงัหวัดหรอืบุคคลที$ได้รบัมอบหมาย อาจเขา้ร่วมประชุมเพื$อชี8แจงแสดง
ความคดิเหน็ต่อที$ประชมุได ้
 มาตรา ๒๗ ใหท้ี$ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบล ดําเนินการเรื$อง             
ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี8 
 (๑) เสนอแนวทางการพฒันาจงัหวัดต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัและองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเพื$อนําไปประกอบการพจิารณาในการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั 
 (๒) เสนอแนะต่อผูว้่าราชการจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นหรอืหน่วยงานของรฐั           
ที$เกี$ยวขอ้งเกี$ยวกบัปญัหาและแนวทางแกไ้ข หรอืความตอ้งการของประชาชนในเรื$องการจดัทาํ
บรกิารสาธารณะและการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม คณุภาพชวีติ และสิ$งแวดลอ้ม 
 (๓) สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืกนัระหว่างสภาองคก์รชมุชนตําบลเพื$อให้
ประชาชนสามารถพึ$งพาตนเองไดอ้ยา่งยั $งยนื 
 (๔) เสนอขอ้คดิเหน็ในเรื$องที$ผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปรกึษา 
 (๕) เสนอรายชื$อผู้แทนระดับจงัหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลสองคน เพื$อไปร่วม
ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 มาตรา ๒๘ ให้ที$ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบลเลอืกกนัเองเป็น
ประธานที$ประชมุคนหนึ$งและรองประธานที$ประชมุคนหนึ$ง 
 ให้นําความในมาตรา ๒๐ มาใชบ้ ังคบักบัการประชุมในระดบัจังหวดัของสภาองค์กร
ชมุชนตาํบลดว้ยโดยอนุโลม 
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 มาตรา ๒๙ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั อาจใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ          
จดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนตําบลเป็นเงนิอุดหนุนทั $วไปตามที$กรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิ$นกาํหนด 
 

หมวด ๓ 
การประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบล 

 

___________________________ 
 

 มาตรา ๓๐ ในปีหนึ$งให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดให้มกีาร
ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบลอยา่งน้อยหนึ$งครั 8ง 
 มาตรา ๓๑ ในการประชุมในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบล บุคคลดงัต่อไปนี8
ยอ่มมสีทิธเิขา้ร่วมประชมุ แสดงความคดิเหน็และลงมต ิ
  (๑) ผูแ้ทนระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบลตามที$ได้รบัการเสนอรายชื$อตาม
มาตรา ๒๗ 
 (๒) ผูท้รงคุณวุฒซิึ$งผูแ้ทนระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบลตาม (๑) เสนอให ้        
เชญิมาร่วมประชมุมจีาํนวนไมเ่กนิหนึ$งในหา้ของผูแ้ทนตาม (๑) 
 หลกัเกณฑ์การเสนอชื$อผู้ทรงคุณวุฒติาม (๒) ให้เป็นไปตามกติกาของที$ประชุมของ
ผูแ้ทนตาม (๑) 
 มาตรา ๓๒ ใหท้ี$ประชมุในระดบัชาตขิองสภาองค์กรชุมชนตําบล ดาํเนินการเรื$องต่างๆ
ดงัต่อไปนี8 
 (๑) กําหนดมาตรการสง่เสรมิและสนับสนุนการจดัตั 8งและการพฒันาสภาองคก์รชุมชน        
ในระดบัตําบลให้เกดิความเขม้แขง็และพึ$งตนเองได้เพื$อเสนอให้สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน
(องคก์ารมหาชน) ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ
 (๒) ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเกี$ยวกบัการกําหนดนโยบายและแผนพฒันาทาง
เศรษฐกจิสงัคมและกฎหมาย รวมทั 8งการจัดทําบรกิารสาธารณะของหน่วยงานของรฐั หรือ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นที$มผีลต่อพื8นที$มากกว่าหนึ$งจงัหวดัทั 8งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม คณุภาพ
ชวีติ และสิ$งแวดลอ้ม 
 (๓) สรปุปญัหาที$ประชาชนในจงัหวดัต่าง ๆ ประสบ และขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
เพื$อเสนอต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาสั $งการ 
 มาตรา ๓๓ การประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบลใหท้ี$ประชุมเลอืกกนัเอง
เป็นประธานที$ประชมุคนหนึ$งและรองประธานที$ประชมุคนหนึ$ง 
 ใหนํ้าความในมาตรา ๒๐ มาใชบ้งัคบักบัการประชมุในระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชน
ตาํบลดว้ยโดยอนุโลม 
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หมวด ๔ 
การสง่เสรมิกจิการของสภาองคก์รชมุชนตําบล 

 

___________________________ 
 

 มาตรา ๓๔ ให้สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กําหนดขอ้บังคบัการ
อุดหนุนค่าใชจ้่ายในการดําเนินการจดัประชุมในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดัและระดบัตําบลของ 
สภาองคก์รชมุชนตาํบลเป็นเงนิอดุหนุนทั $วไปตามควรแกก่รณี 
 มาตรา ๓๕ ใหส้ถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มอีํานาจหน้าที$ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มกีารจัดตั 8งและพฒันากจิการของสภาองค์กรชุมชนตําบล รวมทั 8งใหม้อีาํนาจ
หน้าที$ในเรื$องดงัต่อไปนี8ดว้ย 
 (๑) ประสานและดําเนินการใหม้กีารจดัตั 8งและดําเนินการของสภาองค์กรชุมชนตําบล
รวมทั 8งเผยแพร่และประชาสมัพนัธก์จิการเกี$ยวกบัสภาองคก์รชมุชนตาํบลและผลการประชุมของ
การประชมุระดบัจงัหวดัและระดบัชาตขิองสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 (๒) รวบรวมขอ้มลู ศกึษา วจิยั และพฒันาเกี$ยวกบังานของสภาองคก์รชมุชนตาํบล 
 (๓) ประสานและรว่มมอืกบัราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ$น หรอืหน่วยงานของรฐัที$เกี$ยวขอ้ง องคก์รภาคเอกชนและองคก์รภาคประชาสงัคมในการ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญตันิี8 
 (๔) จดัทาํทะเบยีนกลางเกี$ยวกบัสภาองคก์รชุมชนตาํบล 
 (๕) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัจิดัตั 8งและดาํเนินการของสภาองคก์รชุมชนและผล
การประชุมในทุกระดบัแล้วเสนอรายงานต่อที$ประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลระดับชาติและ
รฐัมนตรเีพื$อเสนอต่อคณะรฐัมนตรอียา่งน้อยปีละหนึ$งครั 8ง 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที$อื$นตามที$ที$ประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลระดบัชาติหรือรฐัมนตรี
มอบหมาย 
 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก สรุยทุธ ์จุลานนท ์
        นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี8 คอื ดว้ยชุมชนเป็นสงัคมฐานราก       
ที$มีความสําคญัทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมินิเวศ            
การพฒันาประเทศที$ผ่านมาก่อใหเ้กดิการเปลี$ยนแปลง ทั 8งทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง  
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอประสบปญัหาความยากจน เกิดปญัหาสังคมมากขึ8น 
ทรัพยากรและสิ$งแวดล้อมของชุมชนถูกทําลายจนเสื$อมโทรม เพื$อให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง
สามารถจดัการตนเองได้อย่างยั $งยนื รวมทั 8ง มบีทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศ การสรา้ง
ระบอบประชาธปิไตย และระบบธรรมาภบิาลซึ$งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัิ
รบัรองสทิธชิมุชนและประชาชนใหม้บีทบาทสาํคญัในการพฒันาทอ้งถิ$นตามความหลากหลาย
ของวถิชีวีติ วฒันธรรม และภมูปิญัญาของทอ้งถิ$น จงึเหน็สมควรส่งเสรมิและสนับสนุนใหชุ้มชน          
และประชาชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จงึจําเป็นตอ้ง           
ตราพระราชบญัญตันิี8 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่ 

องคป์กครองส่วนท้องถิ�น  
เรื�อง หลกัเกณฑก์ารสนับสนุนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการให้บริการสาธารณะ 
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ประกาศกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น 

เรื$อง หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนตาํบลในการใหบ้รกิารสาธารณะ 

 
 

 เพื$อประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถิ$นที$จะไดร้บับรกิารสาธารณะ และเพื$อใหเ้กดิความ
ร่วมมือและช่วยเหลือในการจัดทําบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น        
สว่นราชการหรอืหน่วยงานอื$นของรฐั สมควรกาํหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล อาจสนับสนุนนงบประมาณและการดําเนินการอื$นๆ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ$นหรอืส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื$นของรฐั เพื$อประโยชน์ในการจัดทํา
บรกิารสาธารณะไดต้ามความสามารถของตน 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๕) มาตรา ๑๖(๓๑) และมาตรา ๑๗ (๒๙) แห่ง
พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั 8นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น        
พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น จงึประกาศ
กาํหนดหลกัเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลในการใหบ้รกิารสาธารณะแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น สว่นราชการ หรอืหน่วยงาน
อื$นของรฐัไว ้ดงัต่อไปนี8 
 ขอ้ ๑ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล อาจสนับสนุน
งบประมาณใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นอื$น ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื$นของรฐัในจงัหวดั
ในภารกจิดา้นการศกึษาหรอืด้านการสาธารณสุขได้ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื$อนไขที$กาํหนดไวใ้น
ประกาศนี8 
 ภารกจิอื$นนอกจากภารกจิดา้นการศกึษาหรอืดา้นการสาธารณสุข องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ$นตามวรรคหนึ$งจะสนับสนุนได ้เมื$อได้รบัความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการ
การกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นระดบัจงัหวดัเป็นรายกรณีไป 
 ขอ้ ๒ การสนับสนุนงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นตามขอ้ ๑ จะกระทาํได้
ต่อเมื$อ 
 (๑) ภารกจิที$จะสนับสนุนจะตอ้งไดเ้ป็นภารกจิที$อยู่ในอาํนาจหน้าที$ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ$นผูส้นับสนุน 

 (๒) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นผูส้นับสนุน ต้องกําหนดโครงการอนัเป็นภารกจิหลกั

ของตนเองตามแผนพฒันาท้องถิ$นที$กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณ
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รายจายเพิ$มเติมเสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นอื$น  

สว่นราชการหรอืหน่วยอื$นของรฐั 

 (๓) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นอื$น ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานอื$นของรฐั ต้องคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น

ผูส้นับสนุนดว้ย 

ขอ้ ๓ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นอื$น ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื$นของรฐัที$ขอรบั
การสนับสนุนเสนอโครงการที$จะขอรบัการสนับสนุนต่อองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเทศบาลหรอื
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ที$จะใหก้ารสนับสนุนแลว้แต่กรณี พรอ้มทั 8งเหตุผลและรายละเอยีดว่า
โครงการมงีบประมาณไมเ่พยีงพอในการดาํเนินการและมคีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุน 

การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ$ ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นอื$น            
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื$นของรัฐที$ขอรบัการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมใน
โครงการที$เสนอโดยแบ่งสว่นที$ผูร้บัการสนับสนุนมงีบประมาณของตนเองและสว่นที$จะขอรบัการ
สนบัสนุนใหช้ดัเจน 

ขอ้ ๔ เมื$อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นผูส้นับสนุนเหน็สมควรสนับสนุนโครงการตามขอ้ 
๓ ใหนํ้าโครงการนั 8นบรรจุไวใ้นขอ้บญัญตังิบประมาณของตนองและสว่นที$จะขอรบัการสนับสนุน
ใหช้ดัเจน 

ในกรณีที$มีเหตุฉุกเฉินและมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามโครงการโดยด่วน          
จะไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ$งกไ็ด้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดงักล่าวต่อคณะอนุกรรมการ
อาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นระดบัจงัหวดัทราบดว้ย 

ขอ้ ๕ การสนับสนุนขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ใหส้นับสนุนเป็นเงนิ บุคลากร วสัด ุ
ครุภณัฑ ์และปรบัปรุง ซ่อมแซม หรอืก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ$งก่อสรา้งอื$น ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ
สบิของรายไดข้องปีงบประมาณที$ผา่นมา โดยไมร่วมเงนิอดุหนุนจากรฐั 

การคํานวณวงเงนิงบประมาณตามวรรคหนึ$ง ใหร้วมถึงงบประมาณที$สนับสนุนใหแ้ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นอื$น ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื$นของรฐั ในเขตจงัหวดัดว้ย 

การสนับสนุนตามวรรคหนึ$ง จะสนบัสนุนโดยใชง้บประมาณของตนและดาํเนินการแทนกไ็ด ้
ขอ้ ๖ การสนับสนุนของเทศบาล 
(๑) เทศบาลขนาดใหญ่อาจสนับสนุนเป็นเงินเพื$อให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ 

ครุภณัฑแ์ละการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารหรอืก่อสร้างอื$นได้ไม่เกนิร้อยละสองของรายไดข้อง
ปีงบประมาณที$ผา่นมา โดยไมร่วมเงนิอดุหนุนจากรฐั 

(๒) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงนิเพื$อให้ใชจ้่ายใน
ด้านบุคลากร วัสดุ ครุภณัฑ์ และการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ$งก่อสร้างอื$น ได้ไม่เกิน           
รอ้ยละสามของรายไดข้องปีงบประมาณที$ผา่นมา โดยไมร่วมเงนิอดุหนุนจากรฐั 
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ขนาดของเทศบาลตามวรคหนึ$งใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน
เทศบาล 

ขอ้ ๗ การสนับสนุนขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลใหส้นบัสนุนเป็นเงนิเพื$อใหใ้ชจ้่าย
ในดา้นบุคลาการ วสัดุ ครุภณัฑ ์และการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารหรอืสิ$งก่อสรา้งอื$นไดไ้ม่เกนิ
รอ้ยละหา้ของรายไดข้องปีงบประมาณที$ผา่นมาโดยไมร่วมเงนิอดุหนุนจากรฐั 

ข้อ ๘ กรณีที$องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นใด มีความจํา เป็นต้องสนับสนุน
งบประมาณในโครงการใดเกนิอตัราหรอืไม่อาจดาํเนินการตามหลกัเกณฑท์ี$กําหนดไว้ในขอ้ ๕ 
ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ ใหเ้สนอต่อคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ$นระดบัจงัหวดัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัเิป็นรายกรณีไป 

ขอ้ ๙ หน่วยงานที$รบัการสนับสนุนมหีน้าที$ต้องรายงานผลการดําเนินการตามที$
ได้รบัการสนับสนุนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นผู้สนับสนุน ในการนี8  องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ$นผูส้นับสนุนตอ้งตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของหน่วยงานที$รบัการสนับสนุน
และเปิดผยผลการดาํเนินงานดงักล่าวต่อสาธารณชน 

ทั 8งนี8 ตั 8งแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

             ประกาศ ณ วนัที$ ๒๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
              อภสิทิธิ G เวชชาชวีะ 

             นายกรฐัมนตร ี
 ประธานกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 

เรื�อง กาํหนดอาํนาจและหน้าที�ในการจดัการระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 
(ฉบบัที� ๒) 

 
 

ตามที$ได้มปีระกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น
เรื$อง กาํหนดอาํนาจและหน้าที$ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
ลงวนัที$ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖ กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี$ยวกบัการสนับสนุนงบประมาณขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นอื$นๆ สว่นราชการ หรอืหน่วยงานอื$นของรฐัใน
เขตจงัหวดั และต่อมาไดม้ปีระกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ$นเรื$อง หลกัเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที$ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กําหนด
หลกัเกณฑ์และวิธกีารสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ$นอื$น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื$นของรัฐใน
จงัหวดัขึ8นใหม ่จงึสมควรยกเลกิขอ้กาํหนดเกี$ยวกบัหลกัเกณฑ์ในการสนับสนุนองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ$นอื$นๆ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื$นของรฐัขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ$น หรอื กําหนด
อํานาจและหน้าที$ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                    
ลงวนัที$ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖ ดงักล่าว 

อาศยํอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๕) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญตักิาํหนด
แผนและขั 8นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น  พ.ศ.๒๕๔๒ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น จึงประกาศให้ยกเลิก           
วรรคหนึ$ง และวรรคสองของขอ้ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ$น เรื$อง กาํหนดอํานาจหน้าที$ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดั ลงวนัที$ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖ 

ทั 8งนี8 ตั 8งแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

               ประกาศ ณ วนัที$ ๒๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
               อภสิทิธิ G เวชชาชวีะ 

              นายกรฐัมนตร ี
                ประธานกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� 
มท BCBC.D/ ว FG ลงวนัที� C มกราคม DHHI 

เรื�อง การตั /งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย 
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 
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ที$ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๗๔                                                     กระทรวงมหาดไทย                                                                                                    
                                                                                 ถนนอษัฎางค ์กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                               ๘ มกราคม ๒๕๕๓ 
 
เรื$อง การตั 8งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิ$น                         
 
เรยีน ผูว้่าราชการจงัหวดั ทกุจงัหวดั 
 
อา้งถงึ ๑. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที$ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๑๑ ลงวนัที$ ๔ สงิหาคม     
             ๒๕๔๗ 
         ๒. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที$ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๐๐๒๐ ลงวนัที$ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ 
 
สิ$งที$ส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น 

เรื$อง หลกัเกณฑ์การสนับสนุนขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที$  ๒๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๒ จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น 
เรื$อง กาํหนดอาํนาจและหน้าที$ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั (ฉบับที$ ๒) ลงวนัที$ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จํานวน               
๑ ฉบบั 

๓. บนัทกึขอ้ตกลงการอดุหนุนงบประมาณใหอ้งคก์รประชาชน องคก์รการกุศล 
และองคก์รที$จดัตั 8งตามกฎหมาย จาํนวน ๑ ฉบบั 

 
ตามที$กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลกัเกณฑ์การตั 8งงบประมาณรายจ่าย

หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นตามหนังสือที$อ้างถึงนั 8น เนื$องจากได้มี
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นเกี$ยวกับการ
สนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ ดงันั 8น เพื$อใหก้ารตั 8งงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน
สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการการกระจายอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น และ
เพื$อใหม้แีนวทางปฏบิตัเิกี$ยวกบัการเบกิจ่ายเงนิในหมวดเงนิอุดหนุน อาศยัอาํนาจตามระเบยีบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น พ.ศ. ๒๕๔๑  
ขอ้ ๔ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็
รกัษาเงนิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ จึงยกเลิก
หนังสอืที$อา้งถงึ ๑ และ ๒ และใหใ้ชห้ลกัเกณฑ์การตั 8งงบประมาณและการใชจ้่ายงบประมาณ
หมวดเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น ดงันี8 

๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล) อาจตั 8งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นอื$น          
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื$นของรฐั ในภารกจิด้านการศกึษา ด้านการสาธารณสุขได้ หรอื
ภารกิจที$อยู่ในอํานาจหน้าที$ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น เรื$อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการ
ใหบ้รกิารสาธาณะ ลงวนัที$  ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ สําหรบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัใหถ้ือ
ปฏิบตัติามประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ$น เรื$อง 
กําหนดอํานาจและหน้าที$ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด          
ลงวนัที$ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ$น เรื$อง กําหนดอํานาจและหน้าที$ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ฉบบัที$ ๒) ลงวนัที$ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ อกีทางหนึ$งดว้ย 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นอาจตั 8งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื$อ
อุดหนุนแก่องคก์รประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที$จ ั 8ดตั 8งตามกฎหมาย นอกเหนือจาก
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นตามขอ้ ๑ ได ้ดงันี8 

๒.๑ องค์กรประชาชน หมายถึง กลุ่ม หรือชุมชน กรณีกลุ่มต้องม ี        
การจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานราชการที$รบัผดิชอบ 
สําหรับกรณีชุมชนต้องเ ป็นการจัดตั 8งตามกฎหมาย ร ะ เบียบ หรือหนั งสือสั $งกา ร
กระทรวงมหาดไทย และมสีถานะเป็นกลุ่มหรอืชมุชนมาแลว้ไมน้่อยกว่า ๑ ปี 

๒.๒ องค์กรการกุศล หมายถงึ องค์กรที$มวีตัถุประสงคจ์ะดําเนินการ
กศุลและจดัตั 8งตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เชน่ วดั มสัยดิ กาชาด สมาคม มลูนิธ ิเป็นตน้ 

๒.๓ องค์กรที$จ ัดตั 8งตามกฎหมาย หมายถึง องค์กรที$จ ัดตั 8งตาม
กฎหมายโดยไม่มวีตัถุประสงค์หลกัในการแสวงหากําไร หรือระเบียบ ขอ้บงัคบัที$กําหนดขึ8น  
โดยหน่วยงานของรฐั เชน่ สภาวฒันธรรม คณะกรรมการหมบูา้น อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตร ี
เป็นตน้ 

๓. การตั 8งงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นตามขอ้ 
๒ ใหร้วมอยู่อตัราร้อยละที$กหนดตามขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกระจาย
อาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น เรื$อง หลกัเกณฑก์ารสนับสนุนขององคก์ารบรหิารส่วน
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จังหวัด เทศลาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที$ ๒๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๒ และจะกระทาํไดต้อ่เมื$อ  

 ๓.๑ มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมที$จะขอรับเงินอุดหนุนซึ$งอยู่ใน
อาํนาจหน้าที$ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นและประชาชนในเขตพื8นที$ไดร้บัประโยชน์ 

 ๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นให้เงนิอุดหนุนต้องคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลงัที$จะตอ้งใชง้บประมาณไปดาํเนินงานในภารกจิหลกัเพื$อการบรกิารสาธารณะ ซึ$งมี
ภาระด้านการบริหารงานทั $วไป ด้านการพฒันาท้องถิ$น การพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคม           
การรกัษาความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอนัดีของประชาชน ตลอดจนการแกไ้ขปญัหาของ
ประเทศชาตโิดยรวมตามแนวนโยบายของรฐัเป็นเบื8องตน้กอ่นที$จะพจิารณาจดัสรรงบประมาณ
เงนิอดุหนุน 

 ๓.๓ โครงการ/กจิกรรมที$ขอรบัเงนิอดุหนุนตามขอ้ ๒.๑ จะต้องสามารถ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มหรอืชุมชน โดยมลีกัษณะของการแกไ้ขปญัหาความยากจน
และส่งเสรมิให้ประชาชนมรีายไดเ้พิ$มขึ8นและนําไปสู่การพฒันาขององคก์รประชาชนในโอกาส
ต่อไปด้วยตนเอง โดยมิให้สนับสนุนในโครงการที$มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น            
การอุดหนุนเพื$อไปเป็นทุนกูย้มื หรือสมทบกองทุนต่างๆ หรอื การซื8อเสื8อผา้ เครื$องแต่งกาย 
หรอืใหเ้ป็นเงนิรางวลั เป็นตน้ 

 ๓.๔ เมื$อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ$นเห็นสมควรตั 8งงบประมาณหมวด
เงนิอุดหนุนเพื$ออุดหนุนโครงการใด ให้นําโครงการนั 8นบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ$นก่อนการ         
ตั 8งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรอืงบประมาณรายจ่ายเพิ$มเตมิ 

๔. เนื$องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นเป็นเพียงผู้อุดหนุนงบประมาณให้
หน่วยงานอื$นดําเนินการแทน โดยที$องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นมไิด้ดําเนินการเอง ดงันั 8นจึง          
ไมถ่อืว่าเป็นการทาํกจิการนอกเขต 

๕. เมื$อหน่วยงานที$ขอรับเงินอุดหนุนแจ้งขอรับเง ิน ให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ$นเบิกจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายที$ได้ตั 8งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
เท่านั 8น โดยมใิหจ้่ายจากเงนิสะสมหรอืเงนิกู ้

๖. ก่อนจะเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนให้กบัองค์กรประชาชน องค์กรการกุศลและ
องคก์ารที$จดัตั 8งตามกฎหมาย ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นจดัทําบนัทกึขอ้ตกลงกบัผูแ้ทนของ
หน่วยงานดงักล่าวไม่น้อยกว่า ๓ คน ว่าจะดําเนินการให้เป็นไปตามโครงที$ขอรบัเงนิอุดหนุน
ตามแบบที$กรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถิ$นกาํหนด 

๗. ทุกหน่วยงานที$ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ$นเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน สาํหรบัองคก์รประชาชน องคก์รการกุศล และองคก์รที$
จดัตั 8งตามกฎหมาย หากไมม่ใีบเสรจ็รบัเงนิใชใ้นลกัษณะงานปกต ิใหอ้อกใบสาํคญัรบัเงนิแทน 
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๘. ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นมหีนังสอืแจ้งหน่วยงานที$ขอรบัเงนิอุดหนุน
ทราบเป็นเงื$อนไขว่า การใชจ้่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนังสอืส ั $ง
การของหน่วยงานที$ขอรบัเงนิอุดหนุนนั 8นถอืปฏิบตั ิและตอ้งกาํหนด้วยว่าเมื$อดําเนินการตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหห้น่วยงานที$ขอรบัเงนิอุดหนุนรายงานผลการดาํ
เนิงนให้องคกืรปกครองส่วนท้องถิ$นทราบภายใน ๓๐ วนั นับแต่โครงการแล้วเสร็จ และหากมี
เงนิเหลือจ่ายซึ$งเขา้ลกัษณะลาภมคิวรได้ตามกฎหมาย ให้ส่งคนืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น 
หากหน่วยงานที$ขอรบัเงนิอุดหนุนไม่รายงานผลการดําเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น         
จะไมพ่จิารณาตั 8งงบประมาณอดุหนุนในครั 8งต่อไป 

๙. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน             
ถ้าหน่วยงานที$ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ             
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นสามารถเรยีกเงนิเทา่จาํนวนที$อดุหนุนไปทั 8งหมดคนืได ้

๑๐. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นที$ไดต้ั 8งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงนิอุดหนุน
ไวแ้ลว้ ตามหลกัเกณฑเ์ดมิกอ่นวนัที$หนงัสอืฉบบันี8ใชบ้งัคบั ใหด้าํเนินการต่อไปได ้แต่หากจะตั 8ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ$มเตมิหรอืโอนงบประมาณ กใ็หด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี$กาํหนด
ในหนงัสอืฉบบันี8 

๑๑. หากมปีญัหาขอ้ขดัขอ้งในการดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้น
ตามขอ้ ๒ ถึงขอ้ ๑๐ ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัในฐานเป็นผูก้ํากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น
ตามกฎหมายมอีาํนาจในการพจิารณาวนิิจฉยั 

 
จงึเรยีนมาเพื$อแจง้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$นถอืปฏบิตัต่ิอไป 
 

            ขอแสดงความนบัถอื 
 

            (นายวบิลูย ์สงวนพงศ)์ 
             รองปลดักระทรวงมหาดไทย 

             หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นพฒันาชมุชน 
             และสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ$น 
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