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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 

และสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้บริหารและคณะท างานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตวัง
ทองหลาง และผู้น าชุมชน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองของเขตวังทองหลาง  

ผลที่ได้จากการศึกษาโดยรวมพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน และ
การประเมินผลการด าเนินงานตามชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้น 
เนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับการก าหนดมาแล้วจากกรุงเทพมหานคร โดยการจัดท าโครงการโดยส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และส่งมาให้ส านักงานเขตทั้ง 50 เขตด าเนินการตามแผน ซึ่งถือว่าเป็น
การก าหนดนโยบาย หรือโครงการโดยภาครัฐ เป็นแบบบนลงล่าง (Top-Down Policy Formulation) 
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ปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น ตั้งแต่ขั้นตอน
การคัดเลือกแกนน าชุมชน และอบรมวิทยาการกระบวนการ ขั้นตอนการจัดเวทีเรียนรู้ และสร้าง
ความเข้าใจ ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดเวทีประชาพิจารณ์ จนถึงขั้นตอนน าเสนอแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงานเขต นั้น จะพบว่ามีปัญหาอุปสรรคมากมาย
ทั้งทางด้านของภาครัฐคือ ฝ่ายพัฒนาชุมชนเอง หรือภาคประชาชนเอง เกิดขึ้นมากมาย เ ช่ น  ก า ร
อบรมคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่มีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการเกิดความรู้ความเข้าใจยังไม่มีประสิทธิภาพ 
พอเพียงที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
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In Carry out this investigation, the researcher adopted qualitative research 

method involved the analysis of a collection of documents, in-depth interview and 
focus group interview with administrators at community development section , and 
community leader  Wangthonglang district. About people participation problems in 
Self-Reliance Plan.  

Overall, the findings indicated that people participation in planning and 
evaluating (program formulation and program evaluating ) it does not occurred, because 
planning and evaluating process came from top to bottom (from public sector to 
community sector) but in part of implementation (leader selection facilitators training 
learning data collection data analysis and offered the community plan to 
Wangthonglang district office had many problems, such as facilitators training lacked 
of efficiency and effectiveness etc. from reasons, so difficult to ran to next processes. 
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จ าเป็นในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้น าชุมชนทุกท่านที่กรุณาให้สัมภาษณ์และให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจที่ดีให้แก่ผู้ เขียนตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่ครอบครัว ครู อาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่านด้วยความเคารพ 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ประเทศไทยมีการพัฒนาและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายคนได้คิดว่าประเทศไทยได้ก้าวพ้นความยากจนและก าลังก้าวไปสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Country) แต่เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 
เราจึงพบว่า สังคมไทยยังคงอ่อนแอ และมีข้อบกพร่องในหลายประเด็นด้วยกัน เช่น การทุจริต 
คอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และแม้แต่ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะภาครัฐ และ
ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นจากผลกระทบที่เกิดจาก
ระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ และสภาวะร่างกายของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก จนท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของภาครัฐ และระบบ
การเมือง จนน าไปสู่การปฏิรูประบบการเมือง โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ที่มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานในการบริหารประเทศ 

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครอง การสื่อสาร การค้า การลงทุน การคมนาคม
ขนส่ง การเงินการธนาคาร การศึกษา และอีกมากมาย ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต1  ในแต่
ละเขต ได้แบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ 10 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายปกครอง 2) ฝ่ายทะเบียน 3) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล 4) ฝ่ายโยธา 5) ฝ่ายรายได้ 6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7) ฝ่าย
การศึกษา 8) ฝ่ายเทศกิจ 9) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ 10) ฝ่ายการคลัง ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานของส านักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก เป็นการลงไปสัมผัสกับชีวิตของประชาชนโดยตรง 
สัมผัสกับปัญหาที่ประชาชนในแต่ละเขตประสบอยู่ เพ่ือที่จะได้ออกกฎหมาย หรือนโยบายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ตรงประเด็นมากที่สุด 

 ค าว่า “ชุมชนและสังคมนั้น” เป็นที่รู้จักกันมานานมากแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดให้
ความส าคัญมากนักต่อปัญหาที่คนในชุมชนได้รับ จนเมื่อปี พ.ศ. 2537 กรุงเทพมหานครได้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนราชการของส านักงานเขตจาก“งาน” เป็น “ฝ่าย” และมี “ฝ่ายพัฒนาชุมชน” 
เป็นฝ่ายสุดท้าย คือฝ่ายที่ 11 และในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการปรับปรุงชื่อส่วนราชการในส านักงานเขต
จาก “ฝ่ายพัฒนาชุมชน” เป็น “ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม” โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมนี้ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ

                                                           
1ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ว่ำด้วยกำรจัดรูปแบบกำรปกครองรูปแบบพิเศษของ

กรุงเทพมหำนคร, ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515. 
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ด าเนินการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และ
คุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน 
องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กร
ประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุน
พัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงาน
กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การ
ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการ
เกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์ และ
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
และสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การด าเนินการ
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา 
ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการสนับสนุนและประสานการ
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน า
ทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

การบริการที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมต้องรับผิดชอบนั้น คือ 1) การเลือกตั้ง
กรรมการชุมชน 2) การจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกทม.ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 3) การท า
บัตรประจ าตัวกรรมการชุมชน และ 4) การขอบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร  
แต่ปัญหาของชุมชน และสังคมยังไม่ได้รับการเยียวยามากเท่าที่ควรหลังจากที่มีการน าหลักการธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาความยากจนที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาทั้งปวงยังไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างถูกจุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของภาครัฐเป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่ค าตอบของการแก้ไขปัญหาว่าแท้จริงแล้วปัญหาอยู่ที่ใด เป็นการน า
หลักการที่เรียกว่า Bottom-Up หรือที่เรียกว่าการศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนจริง ๆ 
ดีกว่ามานั่งคิดจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งย่อมไม่เข้าใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
ชุมชน หรือสังคมได้ หรือท่ีเรียกว่า Top-Down 

 จากการที่กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การ
บริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร จึงมีความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วไปโดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับการบริหารกรุงเทพมหานคร ดังนั้นในปี 2548 นาย
อภิรักษ์ โกษะโยธิน (ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ก็ได้ประกาศเป็นนโยบายเชิงสัญญา
ประชาคมไว้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครว่า จะน าหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้หากได้รับเลือกตั้งเข้ามานั่งในต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจาก
นโยบายการหาเสียงดังกล่าวก็ท าให้นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับต าแหน่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครให้ความสนใจ และเห็นด้วยกับการน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
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บริหารกรุงเทพมหานคร และเมื่อนายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้รับเลือกตั้งแล้ว ก็ได้น าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม2 ซึ่งหลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลทั้ง 6 
หลัก3 คือ 1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 2) หลักคุณธรรม (Ethics) 3) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 5) หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) 
และ 6) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) นั้น ผู้วิจัยได้เลือกท าการศึกษาวิจัยเฉพาะในส่วนของ
ธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม (Participation) เพียงด้านเดียว ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น เพ่ือให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของส านักงานเขต ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปศึกษาต่อในเขตอ่ืน ๆ ของกรุงเทพมหานครต่อไป 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยส านักพัฒนาสังคมได้
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้สู่แผนชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ร่วมกันคิด
และร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนและภาคเอกชนให้การ
ช่วยเหลือ ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชนและเป็น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด 

 ส านักพัฒนาสังคมได้จัดอบรมวิทยากรกระบวนการให้แก่ข้าราชการสายงานพัฒนาชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 50 เขต จ านวน 6 รุ่น รวม 520 คน และผู้น าชุมชนจ านวน 6 รุ่น รวม 500 คน 
ไปแล้ว ซึ่งวิทยากรกระบวนการดังกล่าวจะต้องเข้าไปในชุมชนเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท า
แผนชุมชนต่อไปเพ่ือให้ส านักงานเขตแต่ละเขตด าเนินการจัดท าแผนชุมชนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และส านักพัฒนาสังคม ได้ก าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการด าเนินการจัดท าแผน
ชุมชนให้แก่ส านักงานเขตทุกเขตเพ่ือให้เกิดความชัดเจน สมบูรณ์ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้4   

ส านักงานเขตวังทองหลางได้น าโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มาปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมเป็นแกนหลักในการจัดท าโครงการนี้ให้ส าเร็จ และจากการปฏิบัติตามโครงการ
ดังกล่าวที่ผ่านมา ท าให้ ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก

                                                           
2กรุงเทพมหานคร, ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, แผนบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

พ.ศ. 2548-2551: เรื่องแผนชุมชนพึ่งตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก
ประชำชนมีส่วนร่วม (กรุงเทพมหานคร: ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2549). 

  

3“ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542,” รำชกิจจำนุเบกษำ 116, 63ง (10 สิงหาคม 2542), หน้า 24-26. 

  
 

4ส านักพัฒนาสังคม, บันทึกข้อควำมส่วนรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ส ำนักพัฒนำสังคม), ที่ 
กท 1503, วันที่ 9 มีนาคม 2549, เรื่อง แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง. 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการโยธา จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการปฏิบัติตามโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองฯใหม่ โดยให้มีการร่วมมือกันระหว่าง 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการคลัง และฝ่ายโยธา ของส านักงานเขต เพ่ือให้การจัดท า
โครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

แต่การร่วมมือดังกล่าวของทั้ง 3 ฝ่ายของส านักงานเขต ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวม
ทั้งหมดได้ เนื่องจากโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังคงเกิด
ปัญหาอยู่ท าให้การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ที่ชุมชนแต่
ละชุมชนยื่นของอนุมัติแผนไปนั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติเป็นจ านวนมาก ซึ่งก็เป็นปัญหาในแต่ละ
ประเด็นที่มีความเหมือน และมีความแตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะปัญหาของแต่ละชุมชน แต่จากการ
ประเมินโครงการดังกล่าวนี้ของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา ท าให้สามารถมองเห็นประเด็นหลักๆของ
ปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าของการเสนอแผนของชุมชนต่อภาครัฐ (ส านักงานเขต ส านักพัฒนา
สังคม และกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ) และการอนุมัติแผนของภาครัฐ เช่น ปัญหาที่เกิดในขั้นตอน
ของประชาชนเอง คือ ปัญหาด้านการคัดเลือกแกนน า การหาแนวร่วม การจัด เวทีการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน การด าเนินงานตามแผนชุมชนฯ จนถึงการงบประมาณ ที่ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น และปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของภาครัฐเอง 
เช่น การที่ภาครัฐต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และที่ส าคัญต้องมีความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของการจัดท าแผน
ชุมชนฯของส านักงานเขต รวมถึงของส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครด้วย เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้
ความเห็น หรือค าแนะน าแก่ผู้น าชุมชน หรือแกนน าชุมชนในแต่ละชุมชน โดยไม่ให้เป็นการเข้ามาคอยสั่ง 
คอยก ากับประชาชนในชุมชนให้กระท าตามความเห็นของตนเท่านั้น แต่ต้องพยายามชักชวน จูงใจ 
หรือกระท าการใดๆ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเห็นความส าคัญของโครงการจัดท าแผนชุมชนฯนี้ 
และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการบริหารงาน
ท้องถิ่นของภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมในโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวเป็นไปตาม
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการท าหน้าที่แค่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าปรึกษาในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้การยกร่างแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้นได้รับอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของชุมชน  

ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงประเด็นปัญหาอุปสรรค
ของโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือหาข้อค้นพบที่จะ
สามารถน าไปแก้ไขปัญหา และน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตวังทองหลาง 

2) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน การ
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนในการ
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จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม เขตวังทองหลาง 

3) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม เขตวังทองหลาง 
 
1.3  ค ำถำมวิจัย 

 
1) โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร? 
2) ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ

หรือด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง? 

3) แนวทางการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีควรมี
ลักษณะอย่างไร? 
 
1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย  
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และ
การติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ค่อนข้างหลายขั้นตอน ท าให้การจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนเขตวังทองหลางไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนได้เท่าที่ต้องการ 
 
1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 ในการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของส านักงานเขตวังทองหลางครั้งนี้ 
จะท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในการโครงการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ของส านักงานเขตวังทองหลาง  
 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

กฎระเบียบข้อบังคับ หมายถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของส านักงานเขต (วังทองหลาง) และของส านักพัฒนาสังคม 
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กรุงเทพมหานคร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กฎระเบียบ
ข้อบังคับของฝ่ายโยธา และกฎระเบียบข้อบังคับของฝ่ายการคลัง 

กระบวนกำรประชำชน หมายถึง กระบวนการด าเนินการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของฝ่ายประชาชนในการ 1) การคัดเลือกแกนน า 2) การขยายเรื่องราว หา
แนวร่วม และการจัดเวทีเรียนรู้ภายในชุมชน และ 3) การด าเนินงานแผนชุมชนฯ และงบประมาณ 

กระบวนกำรหนุนเสริม หมายถึง กระบวนการด าเนินการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของฝ่ายภาครัฐ โดยการน าของส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตวังทองหลาง ในการ 1) การติดตาม หรือการเป็น
พ่ีเลี้ยง และ2) การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การยกร่างแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพิจารณาโครงการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมายถึง 1) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 2) การเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน 3) การปรึกษาหารือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน 4) การวางแผน
ร่วมกัน 5) การร่วมลงมือปฏิบัติ และ 6) การลงประชามติ 5 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนชุมชนพึ่งตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 1) 
คัดเลือกแกนน าชุมชนและอบรมเป็นวิทยากรกระบวนการ 2) จัดเวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ 3) 
ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 4) ยกร่างแผนชุมชนฯ 5) จัดเวทีประชาพิจารณ์ 6) น าเสนอแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงานเขต 7) ส านักงานเขตเสนอแผนต่อ
ส านักพัฒนาสังคม 8) อนุมัติแผนและน าสู่การปฏิบัติ และ 9) ติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมแผน หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ 

ขั้นตอนกำรวำงแผน หมายถึง การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและร่วม
วางแผนโครงการ 

ขั้นตอนในกำรติดตำมประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องกับการคิดเกณฑ์
ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆด้วย 

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีให้ผู้บริหารประเทศและประชาชน เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการ
พัฒนาเป็นล าดับขั้น ไม่เน้นเพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมาเป็นเวลานานแล้ว 

 
 
 
 

                                                           
5สถาบันพระปกเกล้า, โครงกำรวิจัยเรื่องแนวทำงกำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540: ปัญหำ อุปสรรค และทำงออก 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2544). 
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1.7  ระเบียบวิธกีำรวิจัย 
 
 ในการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจ าส านักงานเขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เป็นต้น) และ 2) กลุ่มประธานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group 
Interview) จากการประชุมแผนการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ส านักงานเขตวังทองหลาง กับประชาชนในแต่ละชุมชน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม
เพ่ือท าการวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  เพ่ือสรุปปัญหาในการศึกษา 
รวมถึงน าเสนอข้อเสนอแนะต่อไป 
 
1.8  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  เพ่ือให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจ าส านักงานเขตวัง 
ทองหลางกรุงเทพมหานคร 

2)  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน ชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ประจ า
ส านักงานเขตวัง ทองหลางกรุงเทพมหานคร 

3)  เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า 
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ประจ าส านักงานเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 
 
 

  
 

 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ การมสี่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการ

จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการจัดท าแผนชุมชนพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งก็เป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการบริหารงานของภาครัฐนั่นเอง ดังนั้นในบทนี้ผู้ศึกษาจึงจะขอ
กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฏีและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการจัดท าแผน
ชุมชนพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 2.1.1  ความหมายของหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นหนึ่งในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือที่
เรียกว่า หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนี้6  เป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหาการท างานของภาครัฐ (Public Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) หรือองค์กรสังคม
ต่าง ๆ (Civil Society) ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรมทางสังคม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ มีระบบการท างานอย่างมี
หลักการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระบบราชการที่เคารพในสิทธิของพลเมือง และมี
กระบวนการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลท าหน้าที่เป็นกลไก เครื่องมือ และ
แนวทางการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เน้นความจ าเป็นของ
การสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ธรรมาภิบาลมีการพัฒนาที่มีพ้ืนฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ เพ่ือให้
ประเทศมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน7  แนวคิดธรรมาภิบาล
ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในรายงานธนาคารโลกเมื่อปี 2532 กล่าวถึง ความส าคัญของธรรมาภิบาลใน

                                                           
6มีผู้ให้ค านิยามในภาษาไทย ของ ค าว่า “Governance” หรือ “Good Governance” ไว้

แตกต่างกัน เช่น ธรรมะ ธรรมาภิบาล การจัดการที่ดี หรือ ธรรมรัฐ ในที่นี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ค าว่า 
“การจัดการที่ดี” และ “ธรรมาภิบาล” 

7“ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542,” เรื่องเดิม, หน้า 27-31. 
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การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย 8 ต่อมาองค์การ
สหประชาชาติ (United Nation Development Program: UNDP) ได้น าแนวความคิดนี้ไปวิเคราะห์และ
อธิบายรายละเอียดในเอกสาร Governance for Sustainable Human Development.9  หลังจาก
นั้นหลายองค์กร อาทิ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (The International Monetary Fund: IMF) ได้น าแนวความคิดนี้
ไปใช้ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้เงินกู้ยืมแก่ประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ประเทศเหล่านั้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือการพัฒนามนุษย์
อย่างยั่งยืน (Sustainable Human Development)10 
 ในปี 2544 องค์กรพัฒนาเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organization of Economy 
Cooperation Development: OECD) ซึ่งเป็นองค์กรที่เสนอแนวคิด Governance มาตั้งแต่ต้น ได้
เสนอบทความเรื่อง Governance of the Future ย้ าเตือนความส าคัญของ การปฏิรูปว่าเป็น
จุดหมาย และค่านิยมร่วมกันของทุกองค์กร การปฏิรูปไม่มีสูตรส าเร็จ แต่ก็สามารถเรียนรู้จากกันและ
กันได้ รัฐจ าเป็นต้องไปด้วยกันได้กับสังคมยุคใหม่ ที่ซับซ้อน หลากหลาย เป็นสังคมแห่งความรู้และ
เทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง รัฐต้องเรียนรู้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สิ่งส าคัญคือสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชน บทความของ OECD สนับสนุน
ความส าคัญของการสื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐ ซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อถือ ไว้วางใจ และการมี
จุดหมายสูงสุดร่วมกัน การสื่อสารเป็นกระบวนการแรกที่ต้องปฏิรูปด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ การพูดจากัน
อย่างจริงใจ หลีกเลี่ยงค าพูดวกวนที่สร้างความสับสน11 

วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ท าให้ประเทศไทยมีความตื่นตัวและสนใจใน เรื่องธรรมาภิบาล
มากขึ้น เพราะธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่ เกื้อหนุนสังคม
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ เป็นที่เชื่อกันว่า หากมีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะ
ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยประชาชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยัง

                                                           
8The World Bank, Financial Systems and Development (New York: World 

Bank and Oxford University Press, 1989), Chapter 8. 
  

9United Nation Development Program (UNDP), Human Development Report, 
(New York: Oxford University Press, 1997). 

  

10The International Monetary Fund (IMF), Articles of Agreement of the 
International Monetary Fund: Amended Eeffective, November 11, 1992. 

  

11Organization of Economy Cooperation Development (OECD), Sustainable 
Development: Critical Issues, 2001, Retrieved August 23, 2013 from 
http://www.oecd.org/science/inno/1890501.pdf 
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น าไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของบ้านเมืองได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศชาติพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดี เกิดความเป็นธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง12 
 ธรรมาภิบาลเป็นกระแสหลักในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดไว้ดังนี้ 1) 
การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen 
Centered) 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์
จากการปฏิบัติงาน 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของรัฐให้ทันต่อเหตุการณ์ 6) ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ13 
 ความหมายของธรรมาภิบาลเมื่อเริ่มน าใช้ในทศวรรษที่ 1980 (2523) หมายถึงคุณลักษณะ
ของรัฐ 6 ประการ คือ 1) การเป็นรัฐที่มีบทบาทน้อย (as the Minimal State) 2) มีการประกอบการ
แบบเอกชน (as Corporate Governance) 3) มีการบริหารราชการแนวใหม่ (as the New Public 
Management) 4) มีการจัดการที่ดี (as ‘Good’ Governance) 5) มีระบบเครือข่ายระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชน (as a Socio-Cybernetic System) และ 6) มีความสามารถด าเนินงานได้ด้วยตัวเอง 
(as Self-Organizing Networks) จากความหมายดังกล่าว การจัดการที่ดีจึงมีลักษณะที่เป็นการ
กระจายงานออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วน ต่างพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน มีการใช้อ านาจของส่วนกลางน้อยลง 
หน่วยงานจึงมีอิสระมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความส าคัญของการตรวจสอบได้ 14 

ธนาคารโลกระบุว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการได้มาซึ่งนโยบายเศรษฐกิจที่ดี 
เพราะรัฐเป็นผู้วางและรักษากฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของประเทศ ระบบราชการที่
น่าเชื่อถือ การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ จะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นในสังคม การปฏิรูประบบราชการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เน้นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยอาศัย
หลักความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมายที่ส่งเสริมและพัฒนา ความโปร่งใสของการบริหารงาน

                                                           
12ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี, ใน 

รายงานประจ าปี 2542-2543 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 
2544), หน้า 31. 

  

13“พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546,” 
ราชกิจจานุเบกษา 120, 100ก (9 ตุลาคม 2546), หน้า 1-16.  หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน. มาตรา 8 (3) และ (4) 

  

14R. A. W. Rhodes, “The New Governance: Governing without Government,” 
Political Studies XLIV (1996): 663. 
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ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยก าหนดเป็นหลักการว่าการด าเนินนโยบายใด ๆ ต้องคิดถึงวิธีการที่
จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด15 
 ได้มีการรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการจ านวนหนึ่งเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐไว้
ดังนี้16 
 ประเวศ วะสี อธิบายธรรมรัฐว่า ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมที่มีความ
ถูกต้อง เป็นธรรม โดยรัฐและธุรกิจต้องมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ ก่อให้เกิดธรรมรัฐแห่งชาติขึ้น 
 อานันท์ ปันยารชุน เสนอว่า ธรรมรัฐ คือ ผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรม ซึ่งบุคคลและ
สถาบันทั้งในภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ กระท าลงในหลายทาง มีลักษณะเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและ
ขัดแย้งกันได้ โดยสาระของธรรมรัฐ หรือ Good Governance คือ องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายที่ก าหนดไว้จะได้ผล หมายถึง การมีบรรทัดฐาน
เพ่ือให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างผลงานตามท่ีสัญญาไว้กับประชาชน 
 ธรรมรัฐ ในทัศนะของ ธีรยุทธ บุญมี คือ กระบวนความสัมพันธ์ (Interactive Relation) 
ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะท าให้การบริหารราชการ
แผ่นดินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ การบริหาร
ประเทศที่ดีควรเป็นความร่วมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายสังคม 
เอกชน องค์การที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ (Non-Governmental Organization: NGO) โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม (Participation) ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ การร่วมกันก าหนดนโยบาย (Shared Policy 
Making) และการจัดการด้วยตนเอง (Self-Management) ของภาคสังคมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น 
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เห็นว่า ธรรมาภิบาล คือ การจัดการบริหาร
ประเทศที่ดีในทุก ๆ ด้านและทุก ๆ ระดับ ทั้งในระบบองค์กรและกลไกของภาครัฐที่ส าคัญที่สุด คือ 
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี ลงมาถึงส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน (Private Sector 
Organizations) ทั้งท่ีแสวงหาก าไร และไม่แสวงหาก าไร รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ และภาคประชาสังคม 
(Civil Society) 

กล้าณรงค์ จันทิก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวว่า 
ธรรมรัฐ คือ การท าให้ระบบการบริหารการจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องเกิดจากส านึก
ความรู้สึกของภาคนั้น ๆ โดยไม่ใช้อ านาจรัฐไปท าให้เกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ของการอยู่ร่วมกัน การ
สร้างธรรมรัฐจึง 
 วรภัทร โตธนะเกษม อธิบายว่า Good Governance หมายถึง “การก ากับดูแลที่ดี” หรือ
หมายถึง การใช้สิทธิ์ของความเป็นเจ้าของที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง โดยผ่านกลไกที่
                                                           

15The World Bank, op. cit. 
  

16นฤมล ทับจุมพล, แนวคิดและวรรณกรรมว่าด้วยธรรมรัฐแห่งชาติ, เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการในการจัดการปกครอง (Governance), คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2541, (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 122-124. 
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เกี่ยวข้องในการบริหารโดยหัวใจส าคัญของ Good Governance คือ ความโปร่งใส (Transparency) 
ความยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ (Accountability) 
 ในขณะที่ พิทยา บวรวัฒนา17 เห็นว่า ธรรมาภิบาลประกอบด้วย หลักการที่ส าคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 

1)  รัฐบาลกลางที่มีขนาดเล็กลง และบทบาทน้อยลง (a Smaller Government 
That Does Less) โดยรัฐบาลกลางกระจายอ านาจลงไปที่ท้องถิ่น เพ่ิมคนและงบประมาณไปที่
ท้องถิ่นมากข้ึน ส่วนกลางท างานน้อยลงเท่าท่ีจ าเป็น เนื่องจาก 

(1)  ภาครัฐที่มีขนาดใหญ่เกินไป ต้องใช้งบประมาณในการดูแลเป็นจ านวนมาก 
(2)  ภาคเอกชนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐไม่มี

คู่แข่งจึงขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และการผูกขาดท าให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพต่ า 

(3)  ภาคธุรกิจต้องเป็นผู้น าในการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ภาครัฐเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (facilitator) 

2)  วิสัยทัศน์แบบโลกาภิวัตน์และการจัดองค์กรแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น 
(Government with a Global Vision and Flexibility) ข้าราชการต้องมีวิสัยทัศน์แบบโลกาภิวัตน์ 
เข้าใจบทบาทของตนเอง เช่น ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์จะต้องรู้ว่าคู่แข่งทางการค้าของประเทศ
เป็นอย่างไร ภาวะตลาดโลกเป็นอย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจ เครือข่ายโครงสร้างธุรกิจโลกด้วย การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกกคนในองค์กรมีส่วนร่วม 
  ภาครัฐต้องหารูปแบบการจัดองค์กรใหม่ ที่ไม่ใช่ระบบล าดับชั้นบังคับบัญชา 
(Hierarchy) แบบเดิม หรือการแยกรูปแบบการจัดการภาครัฐออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนคุมนโยบาย 
และส่วนปฏิบัติ ซึ่งส่วนปฏิบัติอาจเป็นภาคเอกชน รัฐท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ซึ่งจะช่วย
ประหยัดรายจ่ายในการปฏิบัติงาน 

3)  รัฐบาลที่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountable Government) ให้
ความส าคัญต่อการตรวจสอบได้ของภาครัฐมากขึ้น เป็นการตรวจสอบจากภายนอก ประชาชน 
สื่อมวลชน หรือองค์กรตรวจสอบที่ตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษ เพ่ือให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
จรรยาบรรณข้าราชการเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ก าหนดให้มีองค์กรตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมขึ้น เช่น ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และศาลปกครอง เป็นต้น 

4)  ภาครัฐที่มีความยุติธรรม (Government That Is Fair) การจัดการที่ดีท าให้เกิด
ความยุติธรรม และมีความเสมอภาคมากขึ้น ความยุติธรรมที่เป็นรูปธรรมถูกก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ 
นโยบายภาครัฐ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ได้ระบุค านิยามของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ดังนี้ “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญใน

                                                           
17พิทยา บวรวัฒนา, รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฏีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 18887-1970), 

พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 162-165. 
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การจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่ประเทศเพ่ือบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต 
เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข18 
 จากค านิยามของธรรมาภิบาล สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของธรรมาภิบาล มี   8 
ประการ ดังต่อไปนี้ 

1)  การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหญิง
และชาย ทั้งโดยทางตรงหรือผ่านสถาบันหรือตัวแทน การมีส่วนร่วมยังหมายรวมถึงเสรีภาพในการเข้า
ร่วมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น 

2)  การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of Law) ธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วย
กฎหมายที่เป็นธรรมและบังคับใช้อย่างเป็นกลาง ปกป้องสิทธิของประชาชนอย่ างเต็มที่ โดยเฉพาะ
สิทธิของเสียงข้างน้อย นอกจากนี้จะต้องมีระบบศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ และผู้รักษากฎหมายที่เป็น
กลาง ไม่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

3)  ความโปร่งใส (Transparency) การตัดสินใจใด ๆ ตลอดจนการน าผลการ
ตัดสินใจไปปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ไว้เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง 

4) การสนองความต้องการ (Responsiveness) ต้องมีกระบวนการที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ภายในกรอบระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 

5)  การมีความเห็นร่วมกัน (Consensus Oriented) ผู้ได้รับประโยชน์หลากหลาย
ในสังคมต้องยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการพัฒนา
มนุษย์ในระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 

6)  ความเสมอภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Equity and Inclusiveness) 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยก 

7)  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
ผลผลิตของรัฐบรรลุความต้องการของสังคม โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทั้งนี้หมายรวมถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 

8)  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการกระท าการใด ๆ ของตน จากองค์ประกอบของธรรมาภิบาลทั้ง 8 ประการข้างต้น อาจกล่าว
ได้ว่า ภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการท าให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ ได้แก่ ประชาชน องค์กร
ภาครัฐ และองค์กรตรวจสอบ โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม องค์กรภาครัฐ
ต้องมีส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งต้องมีองค์กร
                                                           

18“ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542,” เรื่องเดิม, หน้า 24-31. 
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ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของการด าเนินงานภาครัฐ 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีเขตวังทองหลาง ซึ่ง มี
องค์ประกอบที่ส าคัญประกอบด้วย 1) การให้ข้อมูล 2) การรับฟังความคิดเห็น 3) การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 4) การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของสถาบันพระปกเกล้า คือ 1) มีส่วนร่วมใน
การวางแผน 2) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการด าเนินการ 3) มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
และ 4) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้แนวคิดของหลักการมีส่วนร่วม
ออกเปน็ 4 ประการ คือ 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร 2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3) การเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ และ 4) การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม 
 

2.1.2  ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ยุทธศาสตร์นี้มีขึ้นเมื่อนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้เข้ารับต าแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เมื่อปี 
พ.ศ.2549 เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้กรุงเทพมหานครน าระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ
น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 
ดังมีรายเอียดดังนี้ 

1)  ใช้หลักการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการ
สร้างสรรค์งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาตามความต้องการของชาวกรุงเทพมหานคร19 

2)  บริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างกระบวนการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใส ทั้งในด้านการใช้งบประมาณ และวิธีการจัดการ  โดยเปิดโอกาสให้
ตัวแทนภาคประชาชนทุกส่วนเข้าร่วมตรวจสอบได้ 

3)  มุ่งเน้นประสิทธิภาพและการให้บริการแก่คนกรุงเทพมหานคร โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องชาวกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการให้บริการของ
กรุงเทพมหานครโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ทันสมัย ส่งเสริมให้
ข้าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาองค์การและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้มีการฝึกกอบรมและส่งเสริมศักยภาพของ
บุคคล มุ่งสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานของกรุ งเทพมหานครในทุกระดับ ในการ
ดูแลสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการท างาน โดย
ก าหนดแนวทางการบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น มีความ
เหมาะสมกับการบริหารกรุงเทพมหานคร แต่หลักการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ได้มีการให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจาก การบริหารงานภาครัฐมุ่งเน้นที่การบริการประชาชน และมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม คือผลประโยชน์ต้องเกิดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม และการที่จะทราบว่า
                                                           

19กรุงเทพมหานคร, ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, เรื่องเดิม, สรุปเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน. 
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จะไรคือสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ นั่นก็ต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเองโดยการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารกรุงเทพมหานครด้วยกัน โดยการที่หน่วยงานภาครัฐ หรือกรุงเทพมหานครก็
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในทุกขั้นตอนของการบริหาร เช่น การให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ในการปฏิบัติ หรือด าเนินการตามแผนงาน ในการจัดสรร
ผลประโยชน์ และในการติดตามประเมินผล ด้วยวิธีให้ข้อมูลข่าวสารที่แม่นตรง และโปร่งใส รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในทุกเรื่อง ร่วมให้การตัดสินใจกับประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ และที่ส าคัญคือ หน่วยงานภาครัฐ 
หรือกรุงเทพมหานคร ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมของทั้งข้าราชการ และ
ประชาชนด้วย 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ การส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการและเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่
ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย  
 รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบุว่า แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 4 ประการ
ด้วยกัน20 คือ  1) การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิ และเป็นเอกสิทธิของบุคคลที่ต้องให้ความเคารพและให้
เกียรติ บุคคลต้องไม่ถูกบังคับและครอบง า 2) การมีส่วนร่วม คือการท างานเป็นกลุ่ม เป็นผลรวมของ
ข้อผูกมัดของแต่ละบุคคลซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรมร่วม และผลประโยชน์ร่วม บนพ้ืนฐาน
ความเชื่อที่ว่าโครงการเป็นของพวกเขา เพื่อพวกเขา 3) การมีส่วนร่วม คือส่วนส าคัญของกระบวนการ
บริหารการพัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมถูกด าเนินการใน 2 บริบท คือ ประการแรก นักบริหารจะต้อง
ท าในสิ่งที่ประชาชนมุ่งหวัง และต้องให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ประการที่สอง โครงการพัฒนา
ต้องให้ประชาชนรับรู้เข้าใจในโครงการและรู้ถึงทรัพยากรที่จ าเป็น รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ผลโครงการ และ 4) การมีส่วนร่วม คือการชี้วัดการพัฒนาชนบท ยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับพ้ืนฐานมากขึ้นเท่าใดก็แสดงว่าผลประโยชน์จะตกเป็นของประชาชนมากขึ้นเท่านั้น 

                                                           
20สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551), หน้า 96 เรื่อง การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพ่ือ
สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง,. 
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 สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่กล่าวไว้ว่า เงื่อนไขส าคัญเบื้องต้นในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมี 5 ประการ21 คือ  1) ภาครัฐต้องยอมรับในแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อน
ในเบื้องต้น และบรรจุหลักการนี้ไว้ในแผนหรือนโยบายระดับต่าง ๆ ด้วย 2) ต้องมีองค์กรพ้ืนฐานของ
ประชาชนที่สามารถเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ และบุคคลอ่ืน ๆ ได้ 3) 
ประชาชนต้องมีอิสระในความคิดริเริ่มและในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเพ่ือก าหนดกิจกรรมของ
ตนเอง 4) ชุมชนต้องมีการไหลเวียนของข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในหลักการและปรัชญาของ
การพัฒนาเทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากร และความรู้ในการบริหารงาน และ 5) ชุมชนจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งความคิดและเทคนิคที่จ าเป็นในการมีส่วนร่วม 

นรนิติ เศรษฐบุตร22 ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
การกระท า (Activity) ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล การมีส่วน
ร่วมจะมาจากแต่ละบุคคลโดยตรงต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกว่า “การมีส่วนร่วมโดย
ตนเอง” (Autonomous Participation) และการมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบาย
ทางอ้อมนอกเหนือจากแต่ละบุคคลโดยตรงแล้วเรียกว่า “การมีส่วนร่วมโดยการ ถูกระดม” 
(Mobilized Participation) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
 

2.2.1  รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐของประชาชน 
ประจิตร มหาหิง23 ได้กล่าวถึงความเห็นของ เวอร์บา ที่ได้เสนอไว้ว่ามี 4 รูปแบบ คือ  

1)  การใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) เป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคน ในการเลือก
ตัวแทนของตนเข้าไปใช้อ านาจในทางการเมือง อาจเป็น 4 ปี หรือ 2 ปี ต่อครั้งแล้วแต่กรณี  

2)  การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign Activity) เป็นกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เป็นรูปแบบของการไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง กิจกรรมนี้เป็น
ส่วนหนึ่งที่ประชาชนอาจใช้เพ่ืออิทธิพลที่เขาพึงมีต่อการเลือกตั้ง นอกเหนือไปจากเสียง 1 เสียงตาม
สิทธิในการเลือกตั้งแล้ว  

3)  กิจกรรมของชุมชน (Community Activity) เป็นกิจกรรมของกลุ่ม หรือองค์กรที่
มีพลเมืองร่วมกันด าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในกรณีนี้ประชาชนจะ

                                                           
21United Nation, Development of International Economic and Social 

Affairs: Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level 
Action and National Development Report of the Meeting of the Adhoc Group of 
Experts Held at UN. Midquarter from May 22-26, 1981, (New York: United Nation, 
1981). 

  

22นรนิติ เศรษฐบุตร, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), หน้า 578-612. 

  

23ประจิตร มหาหิง, สังคมวิทยาการเมือง แนวคิดทฤษฎีและแนวทางศึกษา (ปัตตานี: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529), บทที่ 2 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารงาน
ของภาครัฐของประชาชน. 
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ร่วมกัน เพ่ือใช้อิทธิพลต่อการด าเนินการกิจการงานของรัฐ กิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมี
เป้าหมายที่แน่นอน และมีอิทธิพลมาก  

4)  การติดต่อเป็นการเฉพาะ (Particularized Contacts) เป็นรูปแบบของการเข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองเป็นรายบุคคล ผู้ซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรั ฐ หรือ
ข้าราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ เฉพาะตัวหรือของครอบครัว กิจกรรมรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมี
เป้าหมายที่แน่นอน และมีอิทธิพลมาก  

Milbrath24 ได้ระบุถึงประชาธิปไตยที่เข้มแข็งไว้ในหนังสือ Political Participation : How 
and Why Do People Get Involves in Politics? ซ่ึงเป็นหนังสือเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของ ประชาชน (People Participation Democracy) โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิดของการพ่ึงพา
ตัวเองของ ประชาชน การรวมตัวกันภายใต้ทัศนคติการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส่วนรวม และการท างานร่วมกัน Milbrath ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการเมือง การ บริหารงานภาครัฐ นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1) การตัดสินใจว่า
จะท าหรือไม่ท า 2) แนวทางการกระท า และ 3) ขนาด ช่วงเวลา และ/หรือ ความรุนแรงของการ
กระท า Milbrath25 ได้จ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 6 รูปแบบใกล้เคียงกับที่
กล่าวมา คือ 1) การเลือกตั้ง (Voting) 2) การเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียง 
(Party and Campaign Workers) 3) การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (Community Activists) 4) การ
ติดต่อกับทางราชการ (Contracting Officials) 5) การเป็นผู้ประท้วง (Protestors) และ 6) การเป็น
ผู้สื่อข่าว (Communicators)  

ส่วนมิติของการมีส่วนร่วม (Active) และการไม่เข้ามีส่วนร่วม (Inactive) ของประชาชนนั้น 
จะมีการตอบสนองทั้งแบบไม่สนใจและเชิงรับ ซึ่งการตอบสนองแบบเชิงรับก็คือ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย การจ่ายภาษี การยอมรับกฎระเบียบ  และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ส่วนการ
ตอบสนองแบบไม่สนใจ ก็คือ ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เสียภาษี ไม่ยอมรับกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆของภาครัฐ26  ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเกี่ยวข้องกับโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครมาก  

Milbrath ยังได้เสนออีกว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นหมายถึง กิจกรรมทั้งหลายของ
ประชาชนแต่ละบุคคลที่ต้องการมีอิทธิพลผลักดันให้เกิดผลทางการเมืองตามต้องการ และยังรวมถึง
กิจกรรมที่เป็นการยอมรับสนับสนุนในเชิงพิธีการด้วย ผู้ที่ยอมรับรัฐบาลจะแสดงออกโดยการปรับ
พฤติกรรมตนเองตามค าสั่งหรือข้อเรียกร้องของรัฐบาล แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็จะพยายามก่ออิทธิพล
ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใหม่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงมีทั้งที่เป็นการต่อต้าน เช่น 

                                                           
24L. W. Milbrath, Political Participation: How and Why Do People Get 

Involved in Politics? (Chicago: Rand McNally, 1965), Pp. 6-13. 
  

25Lester W  Milbrath, Political Participation (New York: University of Buffalo, 
1971), p. 5. 

  

26L. W. Milbrath, op. cit., Pp. 6-13. 
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เดินขบวนประท้วงการก่อจลาจล เป็นต้น และทั้งที่เป็นการสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมือในการ
เสียภาษี เป็นต้น  

และในปี ค.ศ. 1996 Milbrath  ได้ศึกษาเรื่องการเลือกตั้งเป็นกลไกการใช้อานาจอธิปไตย
หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนที่มีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเอง ให้ไปใช้อานา
จอธิปไตยแทนตนด้วยความชอบธรรมเพ่ือลดภาวะความตึงเครียด  ขจัดความขัดแย้ง มีส่วนร่วม
ทางการเมืองพบว่า การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคคลเป็นเรื่องที่มีนัยยะเกี่ยวพันกันกับการขาดการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองกล่าวคือ ผู้ที่ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง Milbrath จ าแนกให้เป็นผู้ที่ไม่
สนใจทางการเมือง (Apathetic) อันมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้แปลกแยกทางการเมืองได้ง่าย โดย 
Milbrath ได้น าแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของภาครัฐ หรือด้าน
การเมืองไว้ 14 ข้อ27 โดยแบ่งเป็นลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การก าหนดตัวผู้ปกครอง 2) การ
ผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล 3) การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และ 4) การชุมนุมเคลื่อนไหวทาง
การเมือง และลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือการบริหารงานของภาครัฐดังกล่าวนี้จะ
สามารถแสดงออกเป็นกิจกรรมทางการมีส่วนร่วม 3 กิจกรรมด้วยกันคือ กิจกรรมแรก เป็นกิจกรรม
ของผู้สนใจทางการเมืองการบริหารงานของภาครัฐในระดับต่ าสุด มีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ 1)  การแสดง
ความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง 2) การใช้สิทธิเลือกตั้ง 3) การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 
และ 4) การชักจูงผู้อ่ืนให้เลือกตั้งผู้ที่ตนสนับสนุน กิจกรรมที่สอง เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า “การ
ปรับเปลี่ยนทางการเมือง” มี 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ 1) การติดกระดุมหรือสติ๊กเกอร์เพ่ือแสดงการ
สนับสนุน 2) การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง 3) การบริจาคเงินสนับสนุนทาง
การเมือง และ 4) การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมที่ 3 คือ 
กิจกรรมการต่อสู้ทางการเมือง มีอยู่ 6 ขั้นตอน คือ 1) การร่วมรณรงค์ทางการเมือง 2) การเป็น
สมาชิกส าคัญของพรรคการเมือง 3) การร่วมประชุมแกนน าของพรรค 4) การร่วมระดมทุน 5) การ
เสนอตัวเป็นคู่แข่งทางการเมือง และ 6) การด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมเป็น 14 ขั้นตอนของการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารประเทศของ Milbrath  
 Feinlandc28  ได้ศึกษาเรื่อง Citizen Participation in the Context of Solid Waste 
Management Decision Making พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ 
ได้แก่ โอกาสในการมีส่วนร่วม ข้อมูล ความไว้วางใจ และวิธีจัดการความร่วมมือของภาครัฐ ในขณะที่

                                                           
27L. W. Milbrath, 1965 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง: แนวความคิดและการ

พัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542), หน้า 326. 
  

2828G. Feinland, Citizen Participation in the Context of Solid Waste 
Management Decision Making (Master’s thesis, State University of New York, 1997), 
p.121. 
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ผลการศึกษาของ Creighton29  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 6 ประการ 
คือ 1) ความใกล้ชิดปัญหา 2) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 3) การเข้าถึงประโยชน์ใช้สอยหรือบริการ 
4) เป็นประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 5) ค่านิยม และ 6) อ านาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ประชาชนจะมีส่วนร่วมเม่ือได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมนั้น 
 International Association for Public Participation30 ได้แบ่งระดับของการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 Inform: การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูล
ที่เป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รูปแบบการมีส่วนร่วมในลั กษณะนี้ 
เช่น การจัดท าสื่อเผยแพร่ การพาชมสถานที่จริง และการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (open houses) เป็นต้น 
 ระดับท่ี 2 Consult: การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จจริง ความรู้สึกและความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นประชาชนจึงมีบทบาทในฐานะผู้ให้ข้อมูล ส่วนการตัดสินใจเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ เช่น การส ารวจความคิดเห็น และการ
ประชุมสาธารณะ เป็นต้น 
 ระดับที่ 3 Involve: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างานตลอดกระบวนการ
ตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนโครงการ และวิธีการท างานโดย
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตัดสินใจร่วมกับ
ภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ระดับที่ 4 Collaborate: การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับสูง  โดย
ประชาชนและภาครัฐจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน  คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น 
 ระดับที่ 5 Empower: เป็นระดับที่ให้บทบาทแก่ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐจะด าเนินการตามการตัดสินใจนั้น ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนเป็นผู้ด าเนินภารกิจ ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น 
รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ เช่น การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดย
กระบวนการประชาคม เป็นต้น  
 

                                                           
29J. L. Creighton, Involving Citizens in Community Decision Making: A 

Guidebook (Washington, DC: Program for Community Problem Solving, National 
League of Cities, 1992), p. 227. 

  

30International Association for Public Participation, Governance, 2008, 
Retrieved March 11, 2009 from http://www.iap2.org 
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Huntington and Nelson31 ได้จ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่
ได้เพ่ิมกิจกรรมทางการเมืองบางรูปแบบเพ่ือให้สมบูรณ์และรอบคลุมเนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยจัดแบ่ง
ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้  

1)  กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึง การลงคะแนนออกเสียง
เลือกตั้งและเข้าร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น  

2)  การลอบบี้ (Lobby) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้น าทางการเมือง เพ่ือ
หาทางเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายของรัฐโดยให้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์  

3)  กิจกรรมองค์กร (Organizational Activity) หมายถึง เป็นกิจกรรมของกลุ่ม
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเข้าไปมีอิทธิพลต่อประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่าง
หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้  

4)  การติดต่อเฉพาะเรื่อง (Contacting) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว โดยมุงหวังประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวตลอดจนหมู่คณะของตน  

5)  การใช้ความรุนแรง (Violence) เป็นกิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจการก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการท าร้ายร่างกาย ท าลายทรัพย์สิน กิจกรรมนี้อาจ
ด าเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การก่อรัฐประหาร การลอบสังหารผู้น า
ทางการเมือง หรืออาจมุ่งเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การปฏิวัติ เป็นต้น กรอบการวิเคราะห์  
 
 2.2.2  ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ 
ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจ รัฐในทุกระดับ สิทธิและการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยได้แก่32 1) การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 2) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชา
พิจารณ์ 3) การให้ประชาชนมีสิทธิถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่น และ 4) การให้ประชาชนมีสิทธิเสนอ
ร่างกฎหมายท้องถิ่นได้  

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ โดยมอบอ านาจการ 
ปกครองไปสู่ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้รัฐบาลทั้งสองระดับมีอ านาจในการปฏิบัติภารกิจตาม

                                                           
31Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political 

Participation in Developing Countries (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1976), p.5. 

  
 

32“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550,” ราชกิจจานุเบกษา 124, 47ก (24 
สิงหาคม 2550): 1-127, ส่วนที่ 10 หมวดสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 56 และ 57 
และในส่วนที่ 12 หมวดสิทธิชุมชน มาตรา 67 
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ความรับผิดชอบของตน รัฐบาลส่วนกลางมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและความก้าวหน้าของชาติโดยรวม 
ในขณะที่  รัฐบาลส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน 
ประชาชนเจ้าของอ านาจ ต้องได้รับการพัฒนาให้มีวุฒิภาวะอย่างเพียงพอในการใช้อ านาจ หมายความ
ว่า ประชาชนจะต้องมี วิจารณญาณที่ดีว่า ควรมอบอ านาจให้กับผู้ใด เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร และควร
รับผิดชอบต่อการมอบอ านาจ ของตนเองอย่างไร ควรติดตามควบคุมการใช้อ านาจอย่างไร และควร
ลงโทษผู้ใช้อ านาจโดยมิชอบอย่างไร  ถ้าหากประชาชนผู้ใช้อ านาจเข้าใจในเหตุผลเหล่านี้ การปกครอง
แบบประชาธิปไตยจะบรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมากหรือน้อยขึ้ นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในสิทธิตาม
กฎหมายของ ประชาชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วน
ต าบล การมีส่วน ร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้หลายระดับและหลายวิธี บางวิธีสามารถท าได้อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็
ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับ ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใช้จ่ายและความจ าเป็นในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ความส าเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึง ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน  
 

2.2.3  ดัชนีวัดผลหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการบริหารงานของ
ภาครัฐ 33 

 การมีส่วนร่วมสามรถวัดได้ 6 ระดับด้วยกันคือ ระดับแรกเป็นระดับของการให้ข้อมูลแก่
ประชาชน เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการ (กรุงเทพมหานคร 
ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจ าส านักงานเขต) 
และประชาชน หรือชุมชน (ที่จะเข้าร่วมโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียง) เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดง
นิทรรศการ และการท าหนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนั่นคือการตัดสินใจ แล้วมาแจ้งให้
ทราบ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากนัก หรืออาจไม่มีเลยก็เป็นได้ ระดับที่
สองคือ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลในการประเมินข้อดี ข้อเสียของโครงการให้ชัดเจนมากขึ้น 
เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ โดยการบรรยายให้
ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการ แล้วขอความคิดเห็น ซึ่งความส าคัญของระดับการมีส่วนร่วมในระดับที่
สองนี้มีส่วนส าคัญอยู่ที่การรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มตระหนักถึงปัญหาที่ควรแก้ไขโดยโครงการ
ดังกล่าว ระดับที่สามคือ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับนี้เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการ (formal) 
และไม่เป็นทางการ (Informal) ระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้า

                                                           
33สถาบันพระปกเกล้า, วัดระดับการบริหารจัดการที่ด (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547), หน้า 77-85. 
  



22 

หรือระบุประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการ
เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น ระดับที่สี่คือ ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่เหมาะส าหรับการพิจารณา
ประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นประชาชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการนั้นๆ ระดับที่ห้าคือ ระดับของการร่วมปฏิบัติ เป็น
ระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนินโครงการ เป็นขั้นตอนการน าโครงการไป
ปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระดับสุดท้ายเป็นระดับที่ก ากับโดย
ประชาชนโดยตรง เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่นการลงประชามติ ตามรัฐธรรมนูญปี  
พ.ศ. 2540 มาตรา 214 

 
 

 
ภาพที่ 2.1  แสดงระดับข้ันการมีส่วนร่วมของประชาชน34 
  
 การให้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ แต่ไม่เปิด
โอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น หรือเข้มาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดง
นิทรรศการ การท าหนังสือเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เป็นต้น 

                                                           
34สถาบันพระปกเกล้า, โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก, เรื่องเดิม, 
หน้า 59. 
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 การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  หมายถึง ผู้วางแผนโครงการ เชิญชวนให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และเพ่ือให้ประเด็นการประเมินชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
การส ารวจ การบรรยายให้ประชาชนฟังถึงกิจกรรมต่างๆ และรับฟังข้อคิดเห็น 
 การปรึกษาหารือ หมายถึง การเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ และ
ประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้า หรือระบุประเด็น หรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 
 การวางแผนร่วมกัน หมายถึง การมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้
วางแผนโครงการและประชาชน จะใช้ในประเด็นที่มีความซับซ้อน มีข้อขัดแย้งเกิดข้ึนมาก 
 การร่วมปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมตามโครงการร่วมกัน 
 การลงประชามติ หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับสูงสุด เพ่ือแก้ปัญหาที่ขัดแย้งอยู่ทั้งหมด 
 

2.2.4  ขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ35 
 อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ หรือด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล โดยขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผน คือการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนและร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือด าเนินการ คือ การ
ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ คือ การ
จัดสรรผลประโยชน์ หรือผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือผลของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น 
สุดท้ายคือการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ คือ การทีประชาชนเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆด้วย ซึ่งผลของกระบวนการ
ประเมินนี้จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนต่อไป  
 
2.3  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 วรลักษณ์ โรจน์ธ ารง36 ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
การประเมินด้านบริบทในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การประเมินด้านปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับ
ปานกลาง การประเมินด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการประเมินด้านผลผลิตทั้ง 
5 โครงการคือ โครงการก่อสร้างที่ทาการชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย 

                                                           
35เรื่องเดียวกัน, หน้า 60. 

  

36วรลักษณ์ โรจน์ธ ารง, การประเมินโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553), หน้า 165 บทสรุปผล
การศึกษา. 
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โครงการหอกระจายข่าว โครงการจัดซื้อพัสดุชุมชน และโครงการการจัดสวัสดิการด้านเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช37 ศึกษาเรื่อง “การบริหารสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เมือง” ได้คัดเลือกชุมชนตัวอย่างที่ศึกษาโดยการคัดเลือกจากประเภทชุมชนที่กรุงเทพมหานครแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง เคหะชุมชน และชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรร ประเภทละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 5 ชุมชน คือ 1) ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี (ชุมชน
แออัด) 2) ประชาคมตลาดน้ าตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน (ชุมชนชานเมือง) 3) ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เขตปทุมวัน 
(โครงการบ้านมั่นคง) 4) ชุมชนหมู่บ้านร่วมเก้ือพัฒนา เขตทวีวัฒนา (หมู่บ้านจัดสรรของเอกชน) และ 
5) ชุมชนเมืองทองธานี จ.นนทบุรี (อาคารชุด/คอนโดมิเนียม) ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนซอยสวนเงิน 
นั้น ชาวชุมชนสามารถคลี่คลายปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยท าความเข้าใจได้ด้วยเหตุผลและความ
ถูกต้อง จากความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ส านักงานเขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส านักงาน ปปส. และ สสส. เป็น
ต้น มีการจัดตั้งกลุ่มประชาชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่ม
อาสาสมัคร ปปส. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุดชุมชน 
สนามเด็กเล่นปลอดภัย การฝึกอาชีพใหม่ ๆ เช่น ท าสมุนไพร นวดแผนโบราณ รับจ้างปักเลื่อมเสื้อยืด 
ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือชาวชุมชนและขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการชุมชนซอยสวนเงิน ประชาคม
ตลาดน้ าตลิ่งชัน เป็นประชาคมที่เกิดขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมัยพลตรี
จ าลอง ศรีเมือง ที่ต้องการสร้างตลาดน้ าในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์/ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสให้เกษตรที่ยังท าอาชีพปลูกพืช ผัก ผลไม้ ได้มีตลาดน้ า
เป็นแหล่งค้าขายในวันหยุดราชการ และให้ชาวกรุงเทพมหานคร ได้ไปเที่ยวตลาดน้ าที่อยู่ใกล้ ๆ เพ่ือ
ลดรายจ่าย ได้มอบนโยบายให้ส านักงานเขตตลิ่งชันไปด าเนินการ จึงได้จัด ให้มีการรวมตัวของ
คณะกรรมการชุมชนเป็นประชาคมตลาดน้ าตลิ่งชันและเลือกตั้งคณะกรรมการประชาคมตลาดน้ าตลิ่ง
ชัน จากคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด มีท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาดน้ าตลิ่งชัน 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน เป็นผู้ก ากับดูแลเชิงนโยบายอยู่ห่าง ๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้อง
ขอ ท าให้ชาวชุมชนตลิ่งชันมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์พร้อม ๆ กัน ได้ซื้อหา
สินค้าดีราคาถูกเพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้ผู้ค้าขายเพ่ิมรายได้ และผู้ซื้อลดรายจ่ายได้ ชุมชน
พัฒนาบ่อนไก่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตปทุมวัน ในโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นโครงการน าร่องของรัฐบาล 
(สมัย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยหลักการมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่ ร่วมคิดรูปแบบบ้าน ร่วมก่อสร้างบ้าน ร่วมคัดเลือกและก าหนดเกณฑ์ในการเลือกผู้มีสิทธิ
เข้าอยู่อาศัย ร่วมติดตามการผ่อนช าระเงินค่าเช่าซื้อบ้านให้กับการเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ที่ปล่อยกู้ผ่านมาทางสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นนิติบุคคลของชุมชนและ
สามารถเป็นตัวแทนลงนามท าสัญญากู้เงินแล้วน ามาปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ในการสร้างบ้าน
มั่นคง หน่วยละ 200,000 บาท ผ่อนส่งเดือนละ 190 บาท กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

                                                           
37ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, “การบริหารสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง,” 

วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 (ม.ค.-มี.ค. 2551.): 43-59. 
  

 



25 

ของชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ประสบความส าเร็จในการท าให้ชาวชุมชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ แม้
จะไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะเป็นที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่มี
นโยบายขายแต่ให้เช่า และมีนโยบายด้านการดูแล รักษา และจัดประโยชน์  ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
พัฒนา เป็นหมู่บ้านจัดสรรในโครงการของบริษัทเอกชน ตั้งอยู่ตรงข้ามพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑล
สาย 4 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ระยะแรกในการเข้าอยู่
อาศยั เป็นชุมชนชานเมืองที่ค่อนข้างไกลและล าบากในการเดินทางเพราะรถประจ าทางมีน้อยภายใน
หมู่บ้านประสบปัญหาเรื่องการวางท่อน้ าประปาไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง ไม่สามารถตอบสนองตามความ
ต้องการที่จ าเป็นของผู้อยู่อาศัย จนถึงขั้นเกิดการรวมตัวกันเรียกร้องให้เจ้าของโครงการกระท ากา ร
ตามสัญญาซื้อขายเป็นผลส าเร็จด้วยดี ตลอดจนต่อสู้ทางกฎหมายให้เจ้าของโครงการจัดพ้ืนที่
ส่วนกลางเป็นสโมสรและสนามเด็กเล่นตามสัญญาซื้อขาย ต่อมา ผู้น าและแกนน าชุมชนตระหนักใน
การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจึงเกิดความคิดจัดตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนิน
กิจกรรมและบริการต่างๆ เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยมีความรักชุมชนและช่วยกันพัฒนาชุมชน ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข จนได้ชื่อว่าเป็น
หมู่บ้านพัฒนาดีเด่นมีการประกอบกิจกรรมมากมาย เช่น วงดนตรีไทยของเด็กและเยาวชน ลานกีฬา 
ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ OTOP การออกก าลังกาย แอโรบิค ไทเก๊ก เป็นต้น จนถึงระดับของการ
สร้างนวัตกรรมทางสังคมให้กับหมู่บ้าน โดยจัดงานสังสรรค์ประจ าปีและหาทุนเข้ากองทุนพัฒนา
หมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในหมู่บ้านและจัดชุดการเล่นมาแสดงทุกกลุ่มวัย
ตั้งแต่กลุ่มเด็กจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนอาคารชุด C1 คอนโดมิเนียมเมืองทองธานี ตั้งอยู่ที่
ปริมณฑล อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารชุดขนาดใหญ่มาก มีจ านวนห้องชุด 160 หน่วย 
แต่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ ร้อยละ 40 ท าให้บริษัท MSM ที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
อาคารชุด พยายามที่จะลดต้นทุนในการบริหารงาน เช่น ความล่าช้าในการปรับปรุงเรื่องการดูแล
ความสะอาดของพ้ืนที่ส่วนกลาง ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ภายในอาคารซึ่งมีความจ า
เป็นมาก ท าให้ผู้อยู่อาศัยเดือดร้อน และเรียกร้องให้ผู้จัดการประจ าตึกเร่งรับผิดชอบ ซึ่งผู้จัดการ
ประจ าตึกก็ท าหน้าที่ติดตามผล แต่บังเอิญขัดกับนโยบายบริษัท MSM จนเกือบถูกเลิกจ้าง 
คณะกรรมการควบคุมอาคารที่แต่งตั้งจากผู้อยู่อาศัยในที่ประชุมใหญ่ จึงเข้าไกล่เกลี่ยและเจรจากับ
บริษัท MSM ได้ส าเร็จ โดยบริษัทฯแก้ไขข้อบกพร่องและจ้างผู้จัดการประจ าตึกคนเดิมต่อไป  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาพอประมวลได้ว่า การจะศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองนั้น ควรตระหนักถึงขั้นตอนต่างๆของการมี
ส่วนร่วม ซึ่งผู้ศึกษา สนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการนี้ ใน 3 ประเด็นตามท่ี Milbrath กล่าว
ไว้ว่า การตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการบริหารงานภาครัฐ นั้น สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1) การตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า 2) แนวทางการกระท า และ 3) 
ขนาด ช่วงเวลา และ/หรือ ความรุนแรงของการกระท า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบัน
พระปกเกล้าเกี่ยวดัชนีชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการบริหารงานของภาครัฐว่า 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
การปรึกษาหารือกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ การวางแผน
ร่วมกัน การร่วมปฏิบัติ และการท าประชามติเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดที่ เกิดขึ้นใน
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กระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวคิดทั้ง 2 แนวคิดนี้ 
ผู้ศึกษาจะน ามาเป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ในด้านปัญหาของการเข้าร่วมโครงการฯใน  3 
ขั้นตอน คือ ปัญหาในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และ
การติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผน  



 
บทท่ี 3 

 
การจัดท าโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
 

3.1  ความหมายของชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองการ  
      พัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
 

โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก
มติคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 40/2548 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 ซึ่งได้อนุมัติให้ส านัก
พัฒนาสังคมด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตัวเอง ซึ่งเป็นตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวใหม่
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนชุมชนพึ่งตนเอง จึงเป็นเครื่องมือการวางแผนของชุมชน โดยประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน 
เพ่ือร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเอง โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลด
การพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วั ฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ท าให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง เพ่ือน าไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยส านักพัฒนาสังคม ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาไว้ 
6 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้ชุมชนเป็นชุมชนสะอาด สวยงาม มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนหนทางและสิ่งแวดล้อมที่ดี 2) ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาชนให้มีอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการเกิดกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ 3) ด้านสังคม 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน ร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมรับประโยชน์ การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยา
เสพติด เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 4) ด้านอนามัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้มีสุขภาพดี และสามารถอยู่ได้โดยปกติสุข รวมทั้งการปลูกฝังให้
รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างถูกหลัก 5) ด้านจิตใจ ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี การพัฒนาจิตใจ สติปัญหา การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
และหลักค าสอนของศาสนา เป็นต้น และ 6) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจนี้ก็เพ่ือที่จะให้ก้าวทันต่อ
ยุคโลกาภิวัตน์  
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ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการในชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาชุมชน และแกนน าชุมชน ในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง ซึ่งด าเนินการในระดับชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่อง
ในปี 2548-2551 โดยก าหนดเป้าหมายไว้ดังนี้ คือ จ านวนชุมชนเป้าหมายด าเนินการ  ปีที่ 1 (พ.ศ.
2548-2549) จ านวน 210 ชุมชน ปีที่ 2 (พ.ศ. 2550) จ านวน 500 ชุมชน และปีที่ 3 (พ.ศ.2551) 
จ านวน 500 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

ในช่วงแรกของการด าเนินโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส านักพัฒนาสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ สนับสนุน
และส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน ได้ก าหนดแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 
ดังนี้ แจ้งให้ทุกส านักงานเขตทราบถึงความส าคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักพัฒนาสังคมได้ประสานและแจ้งให้ส านักงานเขต
ทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร ทราบถึงความส าคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการด าเนินงานรวมทั้งงบประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการเปิดเวทีชาวบ้านใน 210 ชุมชนน าร่อง ก าหนดกรอบคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักพัฒนาสังคมได้ก าหนดกรอบคณะท างานจัดท าแผนชุมชน และ
บทบาทหน้าที่ เพื่อให้ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนชุมชน แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต และก าหนดบทบาทหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการ
จัดท าแผนชุมชนระดับเขตจะมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ชุมชนน าเสนอ คัดเลือกชุมชนต้นแบบ ส านักพัฒนาสังคมได้ร่วมกับส านักงานเขตและ
คณะท างานเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค ได้ร่วมคัดเลือกชุมชนต้นแบบในการท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเอง จ านวน 20 ชุมชนต้นแบบ ดังนี้ คือ ชุมชนร่วมสุขพัฒนา เขตจตุจักร ชุมชนคลอง
หลอแหล เขตคันนายาว ชุมชนหมู่ 8 ร่วมใจพัฒนา เขตคลองสามวา ชุมชนสวนรื่น เขตบางซื่อ ชุมชน
สามัคคีร่วมใจ เขตบางเขน ชุมชนร่วมกันสร้าง เขตบางกะปิ ชุมชนโรงแก้ว เขตบางคอแหลม ชุมชน
อินทามาระ 29 แยก 1 เขตพญาไท ชุมชนอับดุลรอมาน เขตมีนบุรี ชุมชนเย็นอากาศ เขตยานนาวา 
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 เขตราษฎร์บูรณะ ชุมชนจิตรา เขตลาดกระบัง ชุมชนคลองเจ๊ก เขตสะพานสูง 
ชุมชนเสนาวัฒนา เขตสายไหม ชุมชนมุ่งพัฒนา หมู่ 1 เขตบางขุนเทียน ชุมชนท่าน้ าจักรวรรดิ เขต
สัมพันธ์วงศ์ ชุมชนเคหะบางบัว เขตหลักสี่ ชุมชนประชาระบือธรรม เขตดุสิต ชุมชนหลังวัดบุญรอด 
เขตพระโขนง และชุมชนก้าวไกลพัฒนา เขตหนองจอก 

ได้มีการขยายผลกิจกรรม โดยส านักพัฒนาสังคมจะร่วมมือกับคณะท างานเครือข่ายแผน
แม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค เพ่ือด าเนินการจัดประชุมหารือร่วมกันวางแผนก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนในชุมชนต้นแบบ จ านวน 20 ชุมชน เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยการเข้า
ชุมชนเพ่ือร่วมการประชุมชี้แจง และเปิดเวทีชาวบ้านในแต่ละชุมชนเป้าหมาย ซึ่งส านักงานเขตทั้ง 50 เขต 
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จะด าเนินการจัดท าแผนชุมชน โดยก าหนดชุมชนน าร่อง ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณใน
การเปิดเวทีชาวบ้าน จ านวนชุมชนละ 41,000 บาท โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดเวทีชาวบ้าน 
จ านวน 35,000 บาท และค่าอาหารท าการนอกเวลาท างานของเจ้าหน้าที่ จ านวน 6,000 บาท และ
ได้ก าหนดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ในการด าเนินงานโครงการ 
ระยะที่ 1 และ 2 นั้น ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายไม่เกินชุมชนละ 790,000 บาท ส าหรับในระยะที่ 3 นี้ได้
ก าหนดค่าใช้จ่ายไม่เกินชุมชนละ 1,000,000 บาท  อย่างไรก็ตาม ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 
1 และ 2 หากมีความจ าเป็นก็สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 
1,000,000 บาท เช่นกัน 
 
3.2  ขั้นตอนของการจัดท าโครงการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ขั้นตอนของการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส านัก
พัฒนาสังคมที่ได้ก าหนดขั้นตอนเพ่ือให้แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิด
ผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ มีอยู่ 9 ขั้นตอน คือ 1) คัดเลือกแกนน าชุมชนและอบรมเป็นวิทยากร
กระบวนการ 2) จัดเวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ 3) ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 4) ยกร่าง
แผนชุมชนฯ 5) จัดเวทีประชาพิจารณ์ 6) น าเสนอแผนชุมชนฯต่อส านักงานเขต 7) ส านักงานเขตเสนอ
แผนต่อส านักพัฒนาสังคม 8) อนุมัติแผนและน าสู่การปฏิบัติ และ 9) ติดตามประเมินผล 
 การคัดเลือกแกนน าชุมชนและอบรมเป็นวิทยากรกระบวนการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ชุมชน
ที่มีความพร้อมในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้
ความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดเวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชุมชี้แจง จัด
ทีมผู้น าและวิทยากรกระบวนการเป็นคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชิญประชาชนในชุมชนทั้งหมดเข้ารับฟัง ท าความเข้าใจ รับรู้และรับทราบแนว
ทางการด าเนินงานในเรื่องการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น ข้อมูลทาง
กายภาพ ด้านสาธารณูปโภค ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ฯลฯ น าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการ
ส ารวจ ช่วยกันค้นหาปัญหา คิดหาสาเหตุแห่งปัญหา สรุป รวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการ
จัดท าแผนชุมชนฯ และประเมินผล รวมถึงศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จให้เกิดการเรียนรู้ มี
การยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนภายในชุมชนในแต่ละด้าน จัดหมวดหมู่ในแผน โดยมีการก าหนดรายละเอียดดังนี้ ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ ทั้งนี้จัดล าดับความส าคัญ
ของแผนงาน โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ แล้วจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อชี้แจง น าเสนอแผนชุมชนที่
จัดท าขึ้น ตรวจสอบ เพ่ิมเติม ทบทวน ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในแผนชุมชนและลงมติให้ความ
เห็นชอบในแผนชุมชนฉบับร่างดังกล่าว เพ่ือน าเสนอแผนชุมชนฯ ต่อส านักงานเขต โดยให้ชุมชน
น าเสนอแผนชุมชนที่จัดท าข้ึนให้คณะกรรมการอ านวยการแผนชุมชนระดับเขต พิจารณาความเป็นไป
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ได้และความเหมาะสม แล้วส านักงานเขตก็จะเสนอแผนต่อส านักพัฒนาสังคม เพ่ือให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนชุมชน ส านักพัฒนาสังคมพิจารณาความเหมาะสม พร้อมเอกสารประกอบการขอ
งบประมาณ ส านักพัฒนาสังคมก็จะอนุมัติแผนและน าสู่การปฏิบัติ โดยการโอนงบประมาณให้กับ
ส านักงานเขต เพ่ือให้ชุมชนด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการติดตาม
ประเมินผล โดยให้ชุมชนรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขตทราบ ส านักงานเขตตรวจสอบ
ความถูกต้องและรายงานส านักพัฒนาสังคม ซึ่งส านักพัฒนาสังคมรวบรวมน าเสนอผู้บริหารทราบ
ต่อไป 
 การพิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกรุงเทพมหานคร
นั้น มีหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาอยู่ 7 แนวทาง คือ แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนน าเสนอต้อง 1) เป็นแผนชุมชนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยคณะท างานจัดท าแผนชุมชนระดับชุมชน ซึ่งคัดเลือกจากตัวแทนของชุมชน (ส่วนหนึ่ง
การอบรมวิทยากรกระบวนการแล้ว หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ส านักงานคัดเลือกและแต่งตั้ง) 2) 
น าเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขตเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมก่อน 
โดยรูปแบบให้เป็นไปตามแบบฟอร์มหรือแนวทางที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะของแผน
ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบแรก เป็นแผนที่ชุมชนสามารถด าเนินการเองได้ แบบที่สอง เป็นแผนที่
ชุมชนร่วมกันด าเนินการกับหน่วยงาน และแบบที่สาม เป็นแผนที่ชุมชนไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
ต้องให้หน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ 3) โครงการ/กิจกรรมขอชุมชนที่เสนอขอใช้งบประมาณ ให้เสนอ
รายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่ างชัดเจน (ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด) 4) การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ในส่วนที่ต้องของบประมาณสนับสนุนจาก
กรุงเทพมหานคร ควรมีความเหมาะสมที่สามารถน าไปสู่ชุมชนพ่ึงตนเองได้ และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคระกรรมการอ านวยการจัดท าแผนระดับเขต ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้คือ 
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง และสามารถต่อยอดให้มีความยั่งยืน เช่น โครงการ /
กิจกรรมในลักษณะน าร่อง มีความชัดเจนที่สามารถท าต่อไปได้โดยไม่เป็นการพ่ึงพิงภาครัฐเป็นส่ วน
ใหญ่ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนร่วมกันท า ไม่ใช่เป็นการจ้างให้ด าเนินการ เช่น
การจ้างเฝ้าเวรยาม การชักลากขยะ การท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ และโครงการ /กิจกรรมที่มี
ลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง หรือการด าเนินการใด ๆ ที่ต้องใช้ช่างฝีมือ หรือต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐาน จะด าเนินการจ้างหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วด าเนินการเองก็ได้ ขึ้นอยู่
กับศักยภาพของชุมชน 5) หลังจากคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขตพิจารณาเห็น
แล้วว่าชุมชนมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ ให้ส านักงานเขตรวบรวมโครงการตามล าดับ
ความส าคัญลงในตาราง “โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
จะเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนชุมชน ส านักพัฒนาสังคม (ตามฟอร์มที่
ก าหนด) พร้อมแนบโครงการส่งไปยังส านักพัฒนาสังคม 6) ส านักพัฒนาสังคม จะน าโครงการเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนชุมชนของส านักพัฒนาสังคม เพ่ือพิจารณาและสรุปผลการ
พิจารณาเสนอผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม เพ่ือน าเรียนผู้บริหาร (ปลัดกรุงเทพมหานคร/ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร) อนุมัติในหลักการให้ส านักงานเขตด าเนินการตามโครงการ และอนุมัติการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และ 7) ส านักพัฒนาสังคมด าเนินการโอนงบประมาณไปตั้งไว้ที่ส านักงานเขต 
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ตามวงเงินงบประมาณที่แต่ละชุมชนได้รับ เมื่อโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองแผนชุมชนของส านักพัฒนา
สังคม และผู้บริหาร (ปลัดกรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) อนุมัติในหลักการแล้ว ให้
ส านักงานเขตโดยผู้อ านวยการเขตเป็นผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
 การจัดสรรงบประมาณให้แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น มี
หลักเกณฑ์อยู่ 7 ประการด้วยกัน คือ (ก าหนดให้มีขึ้นในปี 2551) 1) เนื้อหาในเอกสารที่เป็นแผนชุมชน 
ให้ระบุสภาพปัจจัยปัญหา ความต้องการ โดยให้เรียงล าดับความส าคัญของการจัดท าโครงการ /
กิจกรรม และการของบประมาณ ที่มีทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ ให้ประมาณการไว้โดยละเอียด 2) ให้
จ าแนกตามรายการและระบุเป้าหมายของการพัฒนาเป็นรายปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
กรุงเทพมหานคร 3) โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน หากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพาน การขุดลอกคูคลอง และสิ่ง
สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น หากงบประมาณสูง
กว่าวงเงินของแผนชุมชน จ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ขอให้พิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญและบรรจุไว้ในแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนาเขต 4) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างของทุกรายการ/โครงการ ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยให้จัดท ารูปแผนผังบริเวณ รายละเอียดการก่อสร้าง ใบประมาณราคาจากฝ่ายโยธา 
หนังสือยินยอมการให้ใช้ที่ดิน ภาพถ่ายสถานที่ แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน 5) ครุภัณฑ์ที่มี
ราคามาตรฐาน ให้วงเล็บไว้ว่าเป็นราคมมาตรฐาน หากไม่มีราคามาตรฐาน ให้แนบใบประมาณราคา
หรือใบเสนอราคา จากบริษัท/ห้าง/ร้าน อย่างน้อย ราย พร้อมแนบรายละเอียดและคุณลักษณะ
เฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว เพ่ือประกอบการเสนอของบประมาณ 6) งบประมาณที่
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จ าแนกได้ดังนี้ คือ เงินเดือน/ค่าจ้าง เกี่ยวกับค่าเวรยาม การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย การดูแลความสะอาด ค่าตอบแทน ใช้สอย เกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการชุมชน สมาชิก
ชุมชน ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ การจัดตั้ งกองทุนหรือที่มีลักษณะ
เป็นการต่อยอดโครงการกองทุนต่างๆ หรือมีลักษณะน าเงินไปให้กู้ยืม และการจัดตั้งสวัสดิการต่าง ๆ 
ไม่สามารถเสนอของบประมาณตามโครงการนี้ได้ แต่ขอให้บรรจุไว้ในแผนฯ เพ่ือน าเสนอหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องต่อไป ครุภัณฑ์ท่ีเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร โทรศัพท์มือถือ 
วิทยุสื่อสาร (วอล์กกี้ ทอล์กกี้) ครุภัณฑ์ทางการศึกษาส าหรับสถานบันการศึกษา และครุภัณฑ์ในการ
ท าโครงการต่างๆของศูนย์อนามัยหรือโรงพยาบาล ไม่สามารถเสนอของบประมาณได้ ยกเว้นซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบและเครื่องพริ้นเตอร์ จ านวน 1  ชุด เพ่ือใช้ในการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนที่มีสถานที่บริการที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคระอนุกรรมการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานครด้วย ส่วนระบบโทรทัศน์วงจรปิด ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และออกแบบการติดตั้งให้ชัดเจน 7) การจัดซื้อที่ดิน การ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถาวรวัตถุที่อยู่ในศาสนาต่างๆทุกศาสนา การก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
เกี่ยวกับการศึกษา การปรับปรุงศูนย์อนามัยหรือโรงพยาบาล ยกเว้นเป็นโครงการที่อยู่ในลักษณะที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือการสาธารณะโดยแท้จริงและมีหนังสือรับรองจากผู้ดูแลสถานที่ให้ด าเนินการได้ 
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และโครงการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ให้จัดเฉพาะที่มี
ความจ าเป็นเท่านั้น   
 
3.3  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกอง 
      การพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 2 ค า คือ การพัฒนา และชุมชน การพัฒนา หมายถึง ท าให้
เจริญ การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสภาพ ปรับปรุงให้ต่างจากเดิม ส่วนค าว่าชุมชน หมายถึง การรวมตัว
ของบุคคล กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่หนึ่ง ๆ 
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระดับพ้ืนฐานที่สุด คือหมู่บ้าน หรือชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีมารวมตัว
กันเพ่ือแก้ไขปัญหาเดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มน้ า ชุมชนวัฒนธรรม เป็นต้น 
 การพัฒนาชุมชน (Community Development) ตามหลักการพ้ืนฐาน เป็นกระบวนการให้
การศึกษา (Educational Process) แก่ประชาชนเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ (Self–Reliance) หรือ
ช่วยตนเองได้ (Self–Help) ในการคิด ตัดสินใจ และด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและส่วนรวม 
 ปรัชญาพ้ืนฐานเบื้องต้นของนักพัฒนาชุมชน คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่า
มนุษย์ทุกชีวิต มีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และ สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสหลักการ
พัฒนาชุมชน คือ หลักประชาชน นั่นก็คือ เริ่มต้นที่ประชาชน ยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มอง
ชีวิต มองปัญหา จากทัศนะของประชาชน เพ่ือให้เข้าใจปัญหา ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
เข้าถึงชีวิต จิตใจ ของประชาชน ท างานร่วมกับประชาชน (ไม่ใช่ท างานให้แก่ประชาชน) การที่จะท า
ให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของตนเอง และมีก าลังใจลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหา ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ ไข
ปัญหา นั้น ย่อมมีหนทางที่จะกระท าได้โดยไม่ยากหากเข้าใจปัญหาและเข้าถึงจิตใจประชาชน ยึด
ประชาชนเป็นหลัก ประชาชนต้องเป็นผู้กระท าการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่ใช่ เป็นผู้ถูกกระท า หรือฝ่าย
รองรับข้างเดียว เพราะผลของการกระท าการพัฒนานั้น ตกอยู่ที่ประชาชนโดยตรงประชาชน เป็นผู้รับโชค 
หรือ เคราะห์จากการพัฒนานั้น 
 วิธีการพัฒนาชุมชน เป็นวิธีการพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน คือ 1) การรวมกลุ่ม หรือ จัดตั้ง
องค์กรประชาชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิก มีบทบาท และ มีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงส่วนรวมด้วย และ 2) การส่งเสริม/สร้างสรรค์ผู้น า
และอาสาสมัคร เพ่ือเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชน มีความพร้อมจะ เป็นผู้น า และ เป็นผู้
เสียสละ ได้อุทิศตน ได้แสดงบทบาท มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยส่วนรวม การ
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ และต้องอาศัยหลักการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาในทุกระดับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลในกิจกรรมหรือ
โครงการของชุมชน เป็นการสร้าง และปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นเจ้าของกิจกรรมหรือโครงการนั้น 
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กระบวนการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีดังนี้ คือ 1) การศึกษาชุมชน 
เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนที่แท้จริง วิธีการ
ในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกันทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด กลวิธีที่ส าคัญที่นักพัฒนาต้องใช้ในขั้นตอนนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เพราะ
ถ้าหากปราศจากสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพัฒนากรกับชาวบ้าน แล้วเป็นการยากที่จะได้รู้ และเข้าใจ
ปัญหาความต้องการจริง ๆ ของชาวบ้าน ความสัมพันธ์อันดี จนถึงขั้นความสนิทสนม รักใคร่ ศรัทธา 
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน 2) การให้การศึกษาแก่ชุมชน เป็นการ
สนทนา วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับประชาชนเป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นตอนการศึกษาชุมชน 
มาวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้องการและสภาพที่เป็นจริงผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายต่อ
ชุมชน กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ การกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้เข้าใจ และตระหนักในปัญหาของ
ชุมชน ซึ่งในปัจจุบันก็คือ การจัดเวทีประชาคม เพ่ือค้นหาปัญหาร่วมกันของชุมชน 3) การวางแผน
โครงการ เป็นขั้นตอนให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ และก าหนดโครงการ เป็นการน าเอาปัญหาที่
ประชาชนตระหนัก และยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนมาร่วมกันหาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจที่จะแก้ไขภายใต้ขีดความสามารถ
ของประชาชน และการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ การให้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดยใช้เทคนิคการ
วางแผนแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม 4) การด าเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการตามแผนและโครงการที่ได้ตกลงกันไว้ กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ การเป็นผู้
ช่วยเหลือสนับสนุนใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น แนะน าการ
ปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และลักษณะที่สองเป็นผู้
ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และ 5) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานที่ด าเนินการตามโครงการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบได้อย่าง
ทันท่วงที กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ การติดตามดูแลการท างานที่ประชาชนท า เพ่ือทราบผล
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค แล้วน าผลการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรมไปเผยแพร่
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม นับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาในทุกระดับเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
กิจกรรมหรือโครงการของชุมชน เป็นการสร้าง และปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นเจ้าของกิจกรรมหรือ
โครงการ นั้นปัจจุบัน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา (People Participation for 
Development) ได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในงานพัฒนาทุกภาคส่วนหรือในลักษณะ
เบญจภาคี ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน รวม
พลังกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้38 

                                                           
38กรมการพัฒนาชุมชน, กองวิชาการและแผนงาน, แผนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน.

พ.ศ.2551-2554 (กรุงเทพมหานคร: บริษัทร าไทยเพรส จ ากัด, 2551), สรุปจากแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด. 
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3.4  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ 
3 ประการคือ 1) ด้านประสิทธิภาพ คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมักจะพิจารณาจากการขยายตัว
ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) ซึ่งแสดงว่าในระยะเวลา 1 ปี ประเทศ
ผลิตสินค้าและบริการรวมแล้วเป็นมูลค่าเท่าใด ดังนั้น การที่ประเทศมี GDP ขยายตัว จึงหมายถึงว่า
สังคมมีการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรมากขึ้น ประชาชนโดยรวมมี
ความมั่งค่ังมากขึ้น ซึ่งการขยายตัวได้ดีแสดงว่าระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากร
ที่ดี 2) ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ การที่ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส าคัญไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การไม่มี Shock ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ประชาชนโดยทั่วไปย่อมไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้ปรับตัวได้ยาก ในด้านเสถียรภาพนี้มักจะมองได้หลายมิติคือ การมีเสถียรภาพใน
ระดับราคาของสินค้า หมายถึง การที่ระดับราคาของสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ประชาชน
สามารถคาดการณ์ราคาสินค้าและบริการได้ การมีเสถียรภาพของการมีงานท า หมายถึง การที่
ต าแหน่งงานมีความเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน การมีเสถียรภาพของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หมายถึง การที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซึ่งจะมีผลต่อเสถียรภาพของราคาในประเทศ และท าให้วางแผนการท า
ธุรกรรมระหว่างประเทศมีความยุ่งยากมากขึ้น และ 3) ด้านความเท่าเทียมกัน โดยทั่วไปหมายถึง 
ความเท่าเทียมกันทางรายได้ เมื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ปรากฏว่า รายได้
ของคนในประเทศมีความแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่ามีคนเพียงกลุ่มน้อยได้ประโยชน์
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์จะเลวร้ายไปกว่านี้อีก หากเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้น แต่ปรากฏว่า มีคนจนมากข้ึนเรื่อยๆ 
  
 3.4.1  โครงสร้างและเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชด ารัสให้ผู้บริหารประเทศและประชาชน 
เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้น ไม่เน้นเพียงการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมาเป็นเวลานานแล้ว เช่นพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่ว่า 
“ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือความมีกินมีใช้
ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคง
พอควรแล้ว  
 

การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกิน
พอใช้ก่อนอื่นเป็นพ้ืนฐานนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะ
เพียงพอ ที่จะพ่ึงตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกันการผิดพลาดล้มเหลว 
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 และพระราชด ารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 “...ให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักความ
พออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด...”  
 ทั้งนี้ เงื่อนไขการปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การมีความรอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
 ความรอบรู้ คือ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆอย่างรอบด้าน ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้
เป็นประโยชน์พ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้ย่อมท าให้มีการตัดสินใจที่
ถูกต้อง ความรอบคอบ คือ มีการวางแผน โดยสามารถที่จะน าความรู้และหลักวิชาต่างๆมาพิจารณา
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ความระมัดระวัง คือ ความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ในการ
น าแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาต่างๆเหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยเป็นการระมัดระวังให้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในส่วนของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักธุรกิจ มีสองด้านคือ ด้านจิตใจ/ปัญญาและด้านกระท า ในด้านแรกเป็นการ
เน้นความรู้คู่คุณธรรมตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ส่วน
ด้านการกระท าหรือแนวทางด าเนินชีวิต เน้นความอดทน ความเพียร สติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เงื่อนไขนี้จะท าให้การปฏิบัติตามเนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้ 
 ปรัชญากล่าวถึงแนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการ
และสิ่งที่ต้องไปให้ถึง (Ends and Means) จากการกระท า โดยจะท าให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของ
การพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน 
ความสมดุลของการกระท าทั้งเหตุและผลจะน าไปสู่ ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ39 
 
 3.4.2  ความหมายของชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หากมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าสังคมชนบทไทยแต่ดั้งเดิมเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบ
ง่าย ระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐานเป็นการผลิตเพ่ือยังชีพส าหรับบริโภคใช้สอยในครัวเรือนและในชุมชน 
มิใช่เพ่ือการแลกเปลี่ยน วัตถุดิบในการผลิตส าหรับด ารงชีพมาจากสภาพธรรมชาติที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว 
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ชาวชนบทมีความใกล้ชิด ผูกพัน และตระหนักในสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงออกในรูป
ของความเชื่อ และพิธีกรรมที่เอ้ือต่อการรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ 
ความสัมพันธ์หลักในชุมชนยังเป็นความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ และความสัมพันธ์ทางสายเลือด
เป็นหลัก สภาพการณ์ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งการแบ่งปันผลผลิต การ
พ่ึงพาอาศัยกันในด้านต่าง ๆ ลักษณะดังกล่าวนี้จึงท าให้ชนบทไทยในอดีตด ารงอยู่อย่างสงบ พ่ึงพา

                                                           
39ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริภาคใต้ และศูนย์สาธิต

และส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ค้นวันที่ 23 
สิงหาคม 2556 จาก http://www.moe.go.th/southernstudy/tp.php 
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ตนเองได้ และมีความพอเพียงตามอัตภาพ โดยสามารถสืบต่อแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายร้อยปี 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของไทยเกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยเข้าสู่กระยวนการพัฒนาไปสู่ความ
ทันสมัย ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ปรากฏการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อประเทศ
มหาอ านาจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ใช้อ านาจทั้งในรูปความรู้วิชาการ โครงการความช่วยเหลือต่างๆ 
เข้ามาครอบง าทางเลือกในการก าหนดกระบวนการพัฒนาของไทย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นการ
ก าหนดวาทกรรม (Discourse) การพัฒนา เพ่ือสร้างความหมายใหม่ของสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน นั่นคือ 
ค าว่า “พัฒนา” (Development) และ “ด้อยพัฒนา” (Underdevelopment) เพ่ือจัดแบ่งประเทศ
ต่างๆออกเป็น “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” และ “ประเทศที่ด้อยพัฒนา” หรือ “ประเทศก าลังพัฒนา” 
(Developing Countries)40 ความหมายนี้ได้ถูกแพร่ขยายสู่กลุ่มประเทศในแถบเอเชีย ลาตินอเมริกา 
แอฟริกา รวมทั้งประเทศไทยที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนา หรือก าลังพัฒนาประเทศหนึ่ง 
ก่อให้เกิดกระแสความต้องการพัฒนาไปสู่ทันสมัยตามแบบประเทศตะวันตก จนกระทั่งที่สุดได้มีการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการมีแผนพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก คือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2504 อาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม ได้กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศไทย
นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (Modernization) ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเป็นอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงก็มีความสลับซับซ้อน 
ส าหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณ และ
การกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท
หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้น้อย ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังก่อให้เกิดผลลบตามมา
ด้วย เช่น การขยายตัวของอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่เพ่ือ
การค้าขายและการส่งออก ได้ท าลายวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมลงไป และการขยายตัวของรัฐเข้าสู่ชนบท 
ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอหลายด้าน ทั้งการพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตาม
ประเพณีเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่ได้แตกสลายลง ตลอดจนภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมานาน
ก็เริ่มถูกลืมเลือนสูญหายไป สิ่งส าคัญ คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิตอันเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้
คนไทยพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้อ านาจและอิสระในการก าหนดชีวิตของตนเอง รวมทั้ง
ศักยภาพในการควบคุมจัดการให้ได้รับการตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ซึ่งเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่
คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือน 

                                                           
40อรสุดา เจริญรัถ, เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีทรรศน์, 2546), หน้า 3. 
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 วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจที่ขยายตัวแบบฟองสบู่ และแม้
ภายหลังการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจจะลุล่วง แต่กระแสโลกาภิวัตน์ที่ถาโถมเข้ามาต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน ท าให้เศรษฐกิจไทยยังคงตกอยู่ในภาวะของการพ่ึงพิงต่างประเทศ มีความไม่แน่นอนสูงจาก
การน าเข้าน้ ามันที่มีราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การน าเข้าสินค้าทุน การขาดดุลการค้า การบุก
เข้ามาของห้างปลีกรายใหญ่ ขณะที่ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างเมืองกับชนบท ระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรม ระหว่างคนชั้นสูงและคนชั้นกลางกับคนชั้นล่าง ที่เป็นปัญหามา
นานกว่าสี่ทศวรรษยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งที่เป็นที่มาของปัญหาความ
อ่อนแอของชนบทรวมทั้งปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้
ได้เป็นอย่างดี ผลที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดค าถามและข้อสงสัยต่อแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย
ตามแบบตะวันตก (Westernization) ที่เชื่อกันมาแต่เดิมว่าถูกต้องเหมาะสม ว่าแท้จริงแล้วแนว
ทางการพัฒนาเช่นนี้ยังคงถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ แม้ในแวด
วงการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการและปัญญาชนต่างก็พบว่า เกิดกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับ “การ
พัฒนาที่โต้แย้งทฤษฏีหรือแนวคิดความทันสมัย” เช่น “ทฤษฏีพ่ึงพิง” (Dependency Theory) “แนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืน”41 หรือ “แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน”42 เป็นต้น 
 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกนั้น ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่
มากตราบเท่าที่สังคมไทยยังคงมีสัมพันธ์ในลักษณะการพ่ึงพิงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการพ่ึงพิงต่อสังคมโลก 
หรือการพ่ึงพิงที่ชนบทมีต่อเมือง เนื่องจากภาวะของการพ่ึงพิงย่อมเป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งต่อการมี
อ านาจต่อรองเพ่ือช่วงชิงอ านาจในการก าหนดทางเลือกการพัฒนาให้กลับคืนมา ยิ่งไปกว่านั้น การ
ก้าวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ไปพร้อมกันกับการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้การพ่ึงพิงดังกล่าวถล าลึก
เข้าสู่การพ่ึงพิงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมืองอย่างเน้นแฟ้น สิ่งเหล่านี้
คือค าอธิบายว่า เพราะเหตุใดสังคมไทยซึ่งดูเหมือนว่ามีความทันสมัยอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน
กลับสูญเสียอ านาจและความเป็นอิสระในการตัดสินใจก าหนดทางเลือกการพัฒนา สูญเสียอ านาจใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิต รวมทั้งสูญเสียความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ
และการแก้ไขปัญหาของตนเองไป  
พร้อม ๆ กันด้วย 
 ทางออกส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงต้องเริ่มต้นด้วยการตัดวงจรแห่งการพ่ึงพิงที่เกิดจาก
ความไม่เสมอภาคกัน โดยสร้างการต่อรองเพ่ือท าให้อ านาจและความเป็นอิสระดังกล่าวกลับคืนมา
เสียก่อน อย่างไรก็ดี กระบวนการเหล่านี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด ความเชื่อ 
ระบบคุณค่า รวมทั้งปรัชญาอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของกระบวนทัศน์ (Paradigm) การ

                                                           
41แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มีความหมายถึงการพัฒนาที่มุ่งเน้นหรือค านึงให้คนรุ่นต่อไป

ยังคงมีทรัพยากรไว้ใช้ประโยชน์ หรือเป็นการพัฒนาที่มุ่งสงวนรักษาหรืออนุรักษ์ให้คนรุ่นต่อไปมี
ทรัพยากรเหลือไว้ใช้ประโยชน์ 

42แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน มีความหมายถึง การน าวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือส าหรับจิตส านึก
ร่วมกันของคนในชุมชน 
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พัฒนาเป็นเบื้องต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในล าดับต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม แม้จะดูเหมือนว่าการอธิบายกระบวนการตัดวงจรแห่งการพ่ึงพิงของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงจะมีลักษณะและวิธีการที่คล้ายคลึงกับการสร้างวาทกรรมความทันสมัยดังที่กล่าว
มา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวาทกรรมที่แบ่งแบบอุดมคติออกเป็น 2 ด้าน โดยให้ด้านหนึ่งเป็นแบบ “อุดม
คติแห่งการพ่ึงพิง” (Dependent Ideal-Type) ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบความเชื่อมโยงและการ
ครอบง าทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกับระบบโลก ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นแบบ “อุดมคติ
แห่งความพอเพียง” (Sufficiency Ideal-Type) ซึ่งประกอบด้วยมโนทัศน์ต่าง ๆ เช่น ความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคมเข้มแข็ง และความเป็นประชาสังคม (Civil Society) อันมีนัยยะของการมีอ านาจ
อิสระในการตอบสนองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งศักยภาพในการจัดการปัญหาต่าง ๆ 
ร่วมกันของชุมชน ตลอดจนมโนทัศน์อ่ืน ๆ ที่ท าให้คนสามารถพ่ึงตนเอง สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี ภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิต ที่รวมเรียกว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง” (Self-Sufficiency Economy)43  
 แต่แท้จริงแล้ว การเกิดขึ้นของวาทกรรมแห่งความพอเพียง มีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างจากวาทกรรมความทันสมัยอย่างสิ้นเชิง เพราะในขณะที่วาทกรรมแห่งความทันสมัยเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากอ านาจภายนอกที่ส่งผ่านเข้ามาเพ่ือสร้างภาพและให้ความหมายต่อความ
ทันสมัย โดยปิดกั้นวาทกรรมอ่ืนที่เคยมีอยู่ให้สูญหาย และลบเลือนไป เพ่ือต้องการท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆข้ึนในสังคมไทยตามวิถีทางที่เคยเกิดขึ้นในประเทศตะวันตก แต่การเกิดขึ้นของวาท
กรรมแห่งความพอเพียงกลับมีรากฐานมาจากการที่สังคมมีทางเลือก และมีสิทธิที่จะก าหนดแนว
ทางการพัฒนาด้วยอ านาจและศักดิ์ศรีของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การเกิดขึ้นของวาท
กรรมแห่งความพอเพียง เป็นการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงอ านาจและสิทธิแห่งการพัฒนาของสังคมไทยนั่นเอง 
หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติ
ตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เป็นแนวคิดที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต และสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ก้าวพ้นจากวิกฤติ และการพัฒนาในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์ดังเช่นในปัจจุบันนี้ 
 เศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นแนวคิดที่มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) 
กล่าวคือ มองว่าสถานการณ์ในโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากความเชื่อมโยง
ของปัจจัยต่าง ๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดนี้จึงควรมุ่งผลทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือความมั่นคง และความ
ยั่งยืนของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น มิติทางธรรมชาติ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่า 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการยกระดับกระบวนทัศน์ลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาและ
วิเคราะห์สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนโยบาย แนวทาง และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายความรวมถึงการที่

                                                           
43อรสุดา เจริญรัถ, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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ชุมชนและประเทศต่างมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นภายใต้โลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี วัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคมด้วย 
 หลักการส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความชัดเจนที่สุด อาจพิจารณาได้จากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานพระ
บรมราชวินิจฉัย ความว่า  
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภารนอก ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี44  

 
 หากพิจารณาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ โดยการวิเคราะห์ความหมาย
ด้วยวิธีการจ าแนกวิเคราะห์ (Parsing) ซึ่งเป็นหลักวิธีทางตรรกศาสตร์ ที่ท าความเข้าใจความเชื่อมโยง
ของแต่ละข้อความ และประโยคที่อธิบาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท าให้สรุปได้ว่า หลักการ
ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบด้านต่างๆที่สามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
กรอบทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ได้ดังนี้45 

                                                           
44ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระบรมราช

วินิจฉัย และพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการปรับปรุงแก้ไขและพระราชทานพระบรมราชานุ
ญาติให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

45สถาบันไทยพัฒน์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
Sufficiency Economy Initiative, ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2556 จากhttp://www. 
sufficiencyeconomy.com/2006/02/blog-post_02.html?m=0 คุณลักษณะของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ความพอเพียง (Sufficiency) จะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ความพอประมาณ 2) 
ความมีเหตุผล และ 3) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กล่าวคือ กิจกรรมใดที่ขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง
ไปก็จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความพอเพียง คุณลักษณะทั้ง 3 ประการ ประกอบด้วย 

1)  ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดีที่ไม่มากเกินไปและไม่
น้อยเกินไป ในมิติต่าง ๆ ของการกระท า เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตและการบริโภค ที่อยู่ใน
ระดบัพอประมาณเพ่ือน าไปสู่ความสมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2)  ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ
ความพอประมาณในมิติต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยและข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นอย่างรอบคอบ 

3)  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร (Self-Immunity) หมายถึง การเตรียมตัว
พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบมีลักษณะพลวัตดังที่กล่าวข้างต้น การกระท าที่จะสามารถเรียกได้ว่า
พอเพียง จึงมิใช่เพียงการค านึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบันเท่านั้น แต่จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล ภายใต้ข้อจ ากัดของ
ความรู้ที่มีอยู่ และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้พอเพียงที่จะสารารถพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ ระดับของความพอประมาณต้องครอบคลุมมิติการจัดการความเสี่ยงเชิงพลวัต จึงจะนับ
ได้ว่าเป็นระดับพอเพียงที่สมบูรณ์ 

นอกจากนี้ การพัฒนาตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงยังต้องอาศัย “เงื่อนไขกรอบความรู้” 
(Set of Knowledge) ที่จะน าไปสู่การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 3 เงื่อนไข ได้แก่ 

1)  ความรอบรู้ คือ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยครอบคลุม
เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการน าไปใช้ในโอกาส และเวลาที่แตกต่าง
กันออกไป 

2)  ความรอบคอบ คือ ความสามารถที่จะน าความรู้และหลักวิชาต่าง ๆ เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ประกอบการวางแผนก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทุกขึ้นตอน 

3)  ความระมัดระวัง คือ ความมีสติในการน าแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาการต่าง ๆ 
เหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ เพราะในความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น 
การน าความรู้และความรอบคอบมาใช้จึงต้องอาศัยความระมัดระวัง ให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย 
 การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะมีเงื่อนไขกรอบความรู้แล้ว ยังต้อง
อาศัย “เงื่อนไขคุณธรรม” (Ethical Qualifications) ที่จะต้องเสริมสร้างใน 2 ด้านได้แก ่

1)  ด้านจิตใจและปัญญา โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม กล่าวคือ ตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม 

2) ด้านการกระท า หรือแนวทางการด าเนินชีวิต โดยเน้นความอดทน ความเพียร 
สติปัญญาและความรอบคอบ 
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 ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เน้นเป็นพิเศษในการเสริมสร้างเงื่อนไข 2 ด้านข้างต้น คือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ เนื่องจากการกระท าใด ๆ ของคนกลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบในสังคมวงกว้างได้ 

การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จะส่งผลให้เกิดทั้ง วิถีการพัฒนา 
(Development Path) และผลของการพัฒนา (Development Goal) ที่สมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ความพอเพียง เป็นทั้งวิธีการที่ค านึงถึงความสมดุลพอประมาณอย่างมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็น าไปสู่ผลของการกระท าที่ก่อให้เกิดความสมดุล 
และพร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 ความสมดุลและการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้ รวมไปถึงเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันความสมดุลของ
การกระท าทั้งเหตุและผลที่เกิดขึ้นในมิติของเวลา ก็จะน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา หรือความ
ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องของทุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง
สิ่งแวดล้อม ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
รวมทั้งเกิดความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางต่อผลกระทบจากทั้ง
ทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 

หากพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าแนวคิดทางสายกลาง เป็นหัวใจส าคัญของปรัชญาที่
น ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ
วัตน์ กล่าวคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นการปิดประเทศอย่าง
สิ้นเชิง แต่ก็ไม่ใช่การเปิดเสรีอย่างเต็มที่โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมของคนและสังคมในการเข้าสู่
กลไกตลาด รวมทั้งไม่ใช่การอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือพ่ึงพิงภายนอกหรือคนอ่ืนทั้งหมด แต่เน้นความคิด
และการกระท าท่ีจะพ่ึงตนเองเป็นหลักก่อนที่จะพ่ึงคนอ่ืน ทางสายกลางในที่นี้จึงหมายถึง วิธีการหรือ
การกระท าที่พอประมาณบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งในที่สุดแล้วจะน าไปสู่
การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้รอดพ้นวิกฤติ และท าให้
สังคม ประเทศสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง (Security) และยั่งยืน (sustainable) ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ (ย้ายมาจากบทท่ี 2 ตามค าแนะน าของ อ.บรรเจิด) 
 

3.5  ขั้นตอนการจัดท าโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
 

การจัดท าโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ส านักงานเขต
วังทองหลางได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการไว้  9 ขั้นตอนด้วยกัน ตามขั้นตอนที่ถูกก าหนดโดยส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร คือ 1) คัดเลือกแกนน าชุมชนและอบรมเป็นวิทยากรกระบวนการ 2) จัด
เวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ 3) ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 4) ยกร่างแผนชุมชนฯ 5) จัดเวที
ประชาพิจารณ์ 6) น าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงานเขต 7) 
ส านักงานเขตเสนอแผนต่อส านักพัฒนาสังคม 8) อนุมัติแผนและน าสู่การปฏิบัติ และ 9) ติดตาม
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการจัดท าโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นั้น เริ่ม
จากคัดเลือกแกนน าชุมชนและอบรมแกนน าชุมชนดังกล่าวให้เป็นวิทยากรกระบวนการ เพ่ือให้ได้
ชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป และด าเนินการจัดเวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ เพ่ือประชุม
ชี้แจง จัดทีมผู้น าและวิทยากรกระบวนการเป็นคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชิญประชาชนในชุมชนทั้งหมดเข้ารับฟัง ท าความเข้าใจ รับรู้และรับทราบ
แนวทางการด าเนินงานในเรื่องการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ละเอียด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน 

จากนั้นก็ท าการส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการ เช่น 
ข้อมูลทางกายภาพ ด้านสาธารณูปโภค ทรัพยากรบุคคลในชุมชน เป็นต้น แล้วน าเสนอข้ อมูล 
ข้อเท็จจริงจากการส ารวจ ช่วยกันค้นหาปัญหา คิดหาสาเหตุแห่งปัญหา สรุป รวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินผล รวมถึง
ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ
การยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนในแต่ละด้าน จัดหมวดหมู่ในแผน โดยมีการก าหนดรายละเอียดทั้งด้าน 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ ทั้งนี้ ควรต้องมี
การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ด้วย เพ่ือความสะดวกในการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

เมื่อท าการยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จแล้ว ก็ถึง
ขั้นตอนของการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือชี้แจง น าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดท าขึ้น และตรวจสอบ เพ่ิมเติม ทบทวน ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว เพ่ือให้มีการลงมติให้ความเห็นชอบใน
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฉบับร่างนี้ เพ่ือน าเสนอแผนชุมชนพ่ึ งตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต่อส านักงานเขต เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการแผน
ชุมชนระดับเขต พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการอ านวยการแผน
ชุมชนระดับเขตได้พิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นว่ามีความ
เหมาะสม และสมควรได้รับการอนุมัติแผน ทางส านักงานเขตก็จะเสนอแผนต่อส านักพัฒนาสังคม 
เพ่ือให้คณะกรรมการกลั่นกรองแผนชุมชน ส านักพัฒนาสังคมพิจารณาความเหมาะสม พร้อมเอกสาร
ประกอบการของบประมาณต่อไป 

เมื่อแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวได้รับอนุมัติจากส านั ก
พัฒนาสังคมแล้ว ก็ถึงขั้นตอนของการน าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติ โดยส านักพัฒนาสังคมเสนองบประมาณให้กับส านักงานเขต เพ่ือให้ชุมชนด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด และข้ันตอนสุดท้ายก็คือการติดตามประเมินผล โดยให้ชุมชนรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ส านักงานเขตทราบ ส านักงาน
เขตตรวจสอบความถูกต้องและรายงานส านักพัฒนาสังคม ซึ่งส านักพัฒนาสังคมรวบรวมน าเสนอ
ผู้บริหารทราบต่อไป 
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3.6  ผลการด าเนินงานตามโครงการชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง46 
  

โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2548-2549) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550) และระยะที่ 3 (พ.ศ.
2551) ซึ่งมีรายละเอียดของผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2548-2549) ใช้ชื่อว่า “โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง” เน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องแผนชุมชน และสร้างวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ที่สามารถอ านวยการแบบมี
ส่วนร่วมให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพ่ือท าแผนชุมชน และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดแผนชุมชน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนและตรงกับความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง มีกิจกรรมการฝึกอบรมที่ชื่อ “โครงการพัฒนาศักยภาพและ
กระบวนการเรียนรู้สู่แผนชุมชน” กลุ่มเป้าหมาย คือ นักพัฒนาชุมชนและแกนน าชุมชนของเขตต่าง ๆ 
ทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งจากการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้สู่แผนชุมชน นั้นได้
เกิดผลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ ผลเชิงปริมาณ นั้นท าให้ได้วิทยากรกระบวนการจาก
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากส านักงานเขต 50 เขต จ านวน 
520 คน ส่วนผลเชิงคุณภาพนั้น ก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในระดับที่ดี โดย
สามารถแยกแยะปัจจัยการท างานที่ผ่านมาว่ามีอุปสรรคอะไรใน 4 มิติ คือ 1) ชุมชน 2) นโยบาย 3) 
การบริหารจัดการ และ 4) นักพัฒนาชุมชน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า อุปสรรคที่เป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาที่ผ่านมา คือนโยบายที่เร่งรัด เน้นปริมาณ และขาดขวัญก าลังใจของนักพัฒนา นอกจากนี้ 
ผู้เข้าร่วมยังเข้าใจในปัจจัยการสร้างแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผล คือต้องตอบสนองความ
ต้องการที่เป็นปัญหาร่วมของชุมชน รู้ข้อมูลชุมชนทุกด้านอย่างแท้จริง มีการเอ้ืออ านวยให้เกิดแผน 
กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง และมีแกนน าชุมชนที่มุ่ งมั่น
ท างาน 

อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมยังช่วยให้เห็นจุดดี จุดด้อย ของการท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
โดยมีข้อสังเกตในการไปจัดท าแผนชุมชนร่วมกันว่า ต้องตระหนักถึงบริบทความสอดคล้อง ความ
ขัดแย้ง และความต้องการกับการปฏิบัติจริง ต้องเข้าใจง่าย มีกรอบเวลา นโยบายที่ชัดเจน แต่ไม่
เร่งรัด มีระบบการท างานแบบคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนี้ข้ึนมา 

ส่วนในด้านของแกนน าชุมชน ของกรุงเทพมหานครนั้น มีผลในเชิงปริมาณ คือ ได้วิทยากร
กระบวนการจากแกนน า หรือตัวแทนชุมชน จาก 210 ชุมชน รวม 500 คน ที่ได้รับการฝึกฝนให้มี
ความรู้ ความสามารถในการด าเนินการตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

                                                           
46กรุงเทพมหานคร, ส านักพัฒนาสังคม, กองการพัฒนาชุมชน, รายงานการศึกษาติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552). 
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พอเพียงต่อไป ส่วนผลในเชิงคุณภาพนั้น ผู้เข้าร่วมหรือผู้น าชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ในด้านการท างานชุมชน เข้าใจแนวคิด หลักการและได้ฝึกปฏิบัติออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม และได้เรียนรู้การท าแผนชุมชน โดยกระบวนการร่วมคิด และวิเคราะห์เป้าหมาย 
กระบวนการ ปัจจัยความส าเร็จ โดยมีข้อมุ่งเน้นว่า แผนชุมชนพ่ึงตนเองฯเป็นเครื่องมือขยายงานเดิม 
หรือต้องการบูรณาการกิจกรรมหรือแผนงานที่มีอยู่เดิมในชุมชน หรือแผนชุมชนซึ่งชุมชนได้ท างานกับ
หน่วยงานอ่ืน นอกจากนี้ต้องเชื่อมโยงคนทั้งชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รายการ เอกชน และภาคี
อ่ืนๆเข้ามามีส่วนร่วมต้องแต่ต้น โดยเริ่มต้นจากปัญหาของชุมชน ส ารวจทุกชุมชนที่มีแล้วน าไปสู่การ
จัดเวทีร่วมกัน ทั้งเวทีชุมชนและเครือข่ายชุมชน ที่จัดตามบริบทวัฒนธรรมการท างานของชุมชนที่มีอยู่
เดิมแล้ว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังตระหนักอีกว่า การหนุนเสริมด้านงบประมาณในการปฏิบัติการตามแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นเรื่องส าคัญ 

ในการปฏิบัติการจริงในระยะที่ 1 (2548-2549) นั้น ในช่วงฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการจะ
แยกจัดคนละครั้งกันระหว่างพ่ีเลี้ยง คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กับวิทยากรกระบวนการจากแกนน า
ชุมชน ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานจริงในบางชุมชนไม่ประสานกันได้ดีเท่าที่ควร และในหลายชุมชนการ
จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ประสบความส าเร็จด้วยดี อย่างไรก็ดี 
ยังมีข้อติดขัดในการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมในเรื่องทักษะการพูด และการน าเสนออยู่บ้าง 

การปฏิบัติงานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคณะท างาน 2 
คณะคือ คณะท างานจัดท าแผนระดับชุมชน และคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่หลากหลายในความร่วมมือทั้ง 2 คณะ แต่ยังมีการด าเนินการไม่ตรงตามบทบาท
หน้าที่ และบางส่วนยังรู้สึกเป็นลักษณะงานฝากอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม เพราะเป็นการปฏิบัติงานในปี
แรก ซึ่งมีลักษณะของการเรียนรู้จากการลงมือท า การประสานเชื่อมโยงข้อมูลและการพิจารณา
เห็นชอบกลั่นกรองโครงการ ยังยึดระเบียบของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก แต่คณะท างานทั้ง 2 ชุดก็ได้
ผ่านความเห็นชอบแผนชุมชนพ่ึงตนเองออกมาส าเร็จรวม 205 ชุมชน จาก 50 เขต ต่อจากนั้นจึงเป็น
ขั้นตอนของการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จากการด าเนินงานตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2548-2549) นั้น ได้มีปัญหา อุปสรรค เกิดขึ้นอยู่หลายด้านด้วยกัน คือ การที่มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น ส านักพัฒนาสังคม ส านักงานเขต และชุมชน ซึ่งจะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไป คือ 

ส านักพัฒนาสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนชุมชน ยังให้ข้อมูลด้านที่เกี่ยวกับงบประมาณ 
และระบบหรือกลไกการติดตามการด าเนินงานโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ขาดความชัดเจน ส านักงานเขต ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งผ่านข้อมูลและข่าวสารใน
เรื่องโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบางส่ วนยังขาดความชัดเจน 
และมีการพบปะพูดคุยลงพ้ืนที่น้อย ในบางพ้ืนที่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมยังไม่
เพียงพอ และไม่ชัดเจน อาจเนื่องมากจากอยู่ในระยะเริ่มโครงการแผนชุมชนพ่ึ งตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในเรื่องท้ายๆของการท างาน ส่งผลต่อ
การท างานสนับสนุนชุมชนเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองฯในภาพรวมและ
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ด้วยนโยบายที่เร่งรัดและข้อจ ากัดด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท าให้เกิดสภาพที่ท าให้เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนซึ่งเป็นผู้เขียนแผนให้ชุมชน เขียนแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ชุมชนออกมาโดยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการพัฒนาชุมชนได้ ซึ่งในความเป็นจริงต้องเป็นการท างาน
ร่วมกันของทั้งฝ่ายชุมชนและฝ่ายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่ท าหน้าที่ในการหนุนเสริมการท างาน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ส่วนฝ่ายชุมชน ก็ยังขาดความพร้อมและความเข้าใจในแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีผลต่อคุณภาพแผนชุมชนพ่ึงตนเองดังกล่าว 
ระเบียบทางราชการบางประการมีผลต่อการด าเนินงานแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการงบประมาณ คณะกรรมการชุมชนก็ขาดการ
ยอมรับ และขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กล่าวโดยสรุปก็คือ  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมคือ การสื่อสารท าความเข้าใจในรายละเอียดการปฏิบัติที่จะ
สอดคล้องกันทั้ง 3 ส่วน คือ ชุมชน ส านักงานเขต และส านักพัฒนาสังคม และความชัดเจนของกรอบ
เวลา ระเบียบของทางราชการในการอนุมัติโครงการ ยังอยู่ในช่วงปีแรก ซึ่งยังไม่เชื่อมประสานทั้ง
ความเข้าใจและการร่วมท างานที่เป็นกลไกในการสนับสนุนที่ดีพอ อีกทั้งการให้ความส าคัญเชิงปริมาณ
มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และการผลักดันทางนโยบายยังไม่เข้มแข็งพอ ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็น
เรื่องใหม่ของทั้ง 3 ฝ่าย 

การประเมินผลโครงการแผนชุมชนระยะที่ 2 (พ.ศ.2550) ใช้ชื่อว่า “โครงการแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องจากได้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาเรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้เป็นฐานคิดในการพัฒนาชุมชน โดยการด าเนินงานระยะนี้ได้มีการ
ปรับปรุง เพิ่มเติมกระบวนการ การติดตามและสนับสนุนบทบาทพ่ีเลี้ยงร่วมกับส านักงานเขต และเพ่ิม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การเสวนาชุมชน และสมัชชากรุงเทพมหานครเข้ามา แต่ยังคงเน้นเนื้อหาการสร้างวิทยากร
กระบวนการ และกรอบแนวคิดเช่นเดียวกับระยะที่ 1 (พ.ศ.2548-2549) ซึ่งเกิดผลดังนี้ คือ 1) 
กิจกรรมรวมพลังสังคม สร้างกรุงเทพฯเมืองน่าอยู่ 2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ
เรียนรู้สู่แผนชุมชน ส าหรับผู้น าชุมชน 3) กิจกรรมรวมพลังยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 4) กิจกรรมเวที
เสวนาชุมชน 5) กิจกรรมสมัชชาชุมชนกรุงเทพมหานคร 6) กิจกรรมการจัดท าสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์
โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 7) กิจกรรม
การจัดท าสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดดังต่อไปนี้ คือ  

กิจกรรมรวมพลังสังคม สร้างกรุงเทพฯเมืองน่าอยู่ นั้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 800 คน 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต สั่งราชการฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ประธานประชาคมเขต ประธานสภาวัฒนธรรมเขต ประธานชุมชนระดับ
เขต ตัวแทนชุมชนผู้เข้ารับการอบรมวิทยาการกระบวนการชุมชนละ 1 คน จะเห็นได้ว่า แม้งาน
กิจกรรมนี้จะถูกวางไว้เป็นลักษณะงานเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการ แต่หากดูจากรายละเอียดของ
งานที่ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเมืองบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ” และการอภิปรายเรื่อง “การน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตแบบเมือง” จาก
ตัวแทนหลายฝ่าย นั้น  นอกจากจะเป็นการรวมคนเพ่ือแสดงพลังแล้ว ยังมีการให้การเรียนรู้ด้าน
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เนื้อหาที่อยู่ในประเด็นของโครงการ คือ การน าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานคิดส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตให้มีความสุขในบริบทของชุมชนเมืองอีกด้วย ท าให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการ
ด าเนินงานตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต 

ส่วนในด้านของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้สู่แผนชุมชน ส าหรับผู้น า
ชุมชนนั้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จ านวน 1,500 คน ได้แก่ ผู้น าชุมชนจากชุมชนเป้าหมาย 
จ านวน 500 ชุมชน ชุมชนละ 3 คน ก่อให้เกิดผลสะท้อนที่ดีจากการกระบวนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ แกนน าได้ความรู้ และเรียนรู้ขั้นตอน
การท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เข้าใจสภาพชุมชน และ
ให้ความส าคัญในการส ารวจข้อมูล การมีส่วนร่วม ปัญหาและฐานทุนชุมชนมากขึ้น มองเห็นทิศทาง
การขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้น า
ชุมชนด้วยกัน 

กิจกรรมรวมพลังยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเอง ก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมมาก
พอสมควร โดยจากตัวแทนชุมชนละ 10 คน จาก 500 ชุมชน ภาครัฐประกอบด้วยผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับส านักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชนจากส านักเขตท่ีรับผิดชอบชุมชนที่เข้าร่วม ส่วนอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับแผนงานชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทีมงานวิทยากร
ประกอบด้วยนักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา จากส านักงานเขตที่ดูแลงาน
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนที่เข้าร่วม และทีมวิทยากร
เครือข่ายภาคประชาชน ก่อให้เกิดการทบทวนตรวจสอบการด าเนินงานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละชุมชนในทิศทางที่ถูกต้อง และได้ส ารวจปัญหา
อุปสรรค ท าความเข้าใจในเรื่องระเบียบการเงินการคลัง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานโยธา ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการเขียนแผนและการขออนุมัติแผนของชุมชน จากข้อมูลที่ได้เรียนรู้น าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้องก่อนน าเสนอสู่เวที
ประชาพิจารณ์ต่อไป นอกจากนี้ยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความส าเร็จในการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้วย 

กิจกรรมเวทีเสวนาชุมชน มีผู้เข้าร่วมจากตัวแทนผู้น าชุมชนจาก 200 ชุมชนที่ได้รับการอบรม 
วิทยากรกระบวนการในโครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้สู่แผนชุมชนเมื่อปี 2458 
และจาก 500 ชุมชน ที่เข้าอบรมในปี 2550 จ านวนรวมประมาณ 800 คน ก่อให้เกิดการร่วมคิด 
วิเคราะห์ปัญหา และค้นหา ฟ้ืนฟูฐานทุนชุมชนเมืองร่วมกัน เห็นความส าคัญของทุนในมิติอ่ื นๆ 
โดยเฉพาะประเด็นทุนชุมชนเรื่องการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งครอบครัวเป็นฐานทุน
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างคุณภาพของบุคคล ชุมชนและสังคมประเทศชาติ มิใช่เงิน
เป็นฐานทุนของชุมชนเพียงอย่างเดียว เกิดความคิดใหม่แก่ครอบครัวในชุมชน เรื่องการให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับกิจกรรมการดูแลแก้ไขปัญหาด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว และริเริ่มท าอย่างต่อเนื่องทันที 
และเกิดการปรับปรุงแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดย
เพ่ิมความส าคัญในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว และร่วมรณรงค์สร้างเวทีชาวบ้านให้เข้าใจถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะมุ่งมั่นในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้ส าเร็จ 
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กิจกรรมสมัชชาชุมชนกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน จาก 700 ชุมชน
เป้าหมายในปี 2548-2550 และจากผู้บริหารของส านักงานเขตและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม จากทุกส านักงานเขต เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน 80 ชุมชน ที่เข้าร่วม
ด าเนินการเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ชุมชนละ 1-2 คน และผู้น าชุมชนที่ยัง
มิได้เข้าร่วมจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกชุมชนละ 1-2 
คน มีการน าเสนอบทเรียนความส าเร็จในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือกมาน าเสนอในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต จาก 20 ชุมชน และเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนได้น าเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนการ
จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าเสนอ 5 ด้านคือ 1) 
ชุมชนกับการแก้ปัญหายาเสพติด 2) ชุมชนกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 3) ชุมชนกับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ชุมชนกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและรอบชุมชน และ 5) 
ชุมชนกับการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่วิถีชีวิตชุมชน ข้อเสนอสมัชชาเป็นข้อเสนอเพ่ือการ
ขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งต่อชุมชน
เอง ต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการจัดท าสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนว
พระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อโปสเตอร์ ความรู้เรื่องแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน 2,000 ชุมชนของกรุงเทพมหานคร จ านวน
ทั้งหมด 30,000 แผ่น เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อแผ่นพับ ความรู้และประสบการณ์การท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ในชุมชน จ านวน 30,000 ชุด เกิดการ
เรียนรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เนื้อหางานแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน 2 ชุด และ เกิดเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมที่ช่วยให้แกนน าท างานได้
สะดวกขึ้น และคนในชุมชนเกิดการรับรู้เรื่องการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นให้การด าเนินงานแผนชุมชนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสะดวกและเข้าใจกันในวงกว้าง และเกิดการเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น 

ส่วนเรื่องของการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนว
พระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการประเมินผลเพ่ือพัฒนาโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา ช่วงเวลาการประเมินคาบเก่ียวในระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2  (พ.ศ.2548-2550) ซึ่งเป็นการประเมินจากนักวิชาการภายนอก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ซึ่ง
ได้รายงานการประเมินผลการด าเนินงานแผนชุมชนตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนว
พระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 ฉบับ ซึ่งจัดท าการประเมินผลการด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โดยก่อให้เกิดการส ารวจจุดแข็งและจุดอ่อน อันน าไปสู่การค้นพบแนวทางในการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ โดยมีข้อเสนอเพ่ือกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของโครงการได้
พิจารณาเป็น 3 ทางเลือก คือ 1) ท าต่อแต่ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 2) ชะลอโครงการ และ 3) ท าให้
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงงานหรือกิจกรรมการพัฒนา 

ปัญหาและอุปสรรคในระยะที่ 2 (พ.ศ.2550) นั้น จากข้อมูลรายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการแผนชุมชน
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พ่ึงตนเอง ในระยะที่ 1 นั้น ปัญหาอุปสรรคได้ถูกน ามาแก้ไขและพัฒนาในบางส่วน โดยมีการเพ่ิมเติม
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ และเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆในการท างานให้กับแกนน าชุมชนใน
เชิงลึกมากขึ้น ผ่านงานเสวนาชุมชน ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหา
และอุปสรรคในระยะที่ 2 ก็ยังคงมีอยู่ในลักษณะเดียวกันกับปีแรก กล่าวโดยสรุปคือ การแปรนโยบาย
หลักการที่ดีมาเป็นการปฏิบัติการที่ เกิดผลเอ้ือให้ชุมชนจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนว
พระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของวิถีชุมชนเมือง บริบทของระเบียบ
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับปริมาณงานที่บุคลากรรับผิดชอบงานนี้ได้รับ เพ่ือให้สามารถเกาะติด 
ผลักดันงานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ การเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ
ของโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในเรื่องนี้สามารถท า
ความเข้าใจได้ว่า คุณภาพเป็นเรื่องระยะยาวที่จะเกิดขึ้นได้จากความต่อเนื่องของการท างาน 

การด าเนินโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองในระยะที่ 3 (พ.ศ.2551) ใช้ชื่อว่า “โครงการแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีการด าเนินกิจกรรมเหมือนระยะที่ 2 และได้
เพ่ิมเติมกิจกรรมในกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้นมา คือ การสัมมนาหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายโยธา 50 ส านักงานเขตของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือบูรณาการความร่วมมือฝ่ายที่มีบทบาทส าคัญในการจัดท าแผนของชุมชน และ
กิจกรรมที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากการ
อบรมวิทยากรกระบวนการแก่ผู้น าชุมชน โดยการคัดเลือกคณะกรรมการรุ่นซึ่งเป็นตัวแทนจาก 50 
เขต เขตละ 5 คน น าไปสู่การเป็นเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมในระยะที่ 3 (พ.ศ.2551) นี้มีทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้คือ 1) กิจกรรม
การสัมมนาหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายโยธา 50 ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 2) 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้สู่แผนชุมชน โดยการอบรมวิทยากรกระบวนการ
แก่ผู้น าชุมชน 3) กิจกรรมเวทีเสวนาชุมชนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Community Forum) 4) 
กิจกรรมรวมพลังชุมชนสร้างกรุงเทพฯเมืองน่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) กิจกรรมรวม
พลังยกร่างแผนชุมชนฯ และ 6) กิจกรรมจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้เรื่องแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพมหานคร โดยจะกล่าวในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมการสัมมนาหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการคลัง และฝ่ายโยธา 
50 ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการสัมมนาหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ในปี 2550 มีข้อเสนอจากที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนว่า ควรให้ฝ่ายการคลังและฝ่ายโยธา เข้า
มาร่วมรับรู้การด าเนินงานของโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในฐานะที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องมีบทบาทส าคัญในเรื่องระเบียบการเงินการคลัง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
งานโยธา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขออนุมัติแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะ
ความส าเร็จของจัดจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือของฝ่ายการคลังและฝ่ายโยธาด้วย มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 170 คน จากหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการคลัง และฝ่ายโยธา ผู้แทนส านักอนามัย ส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ส านักการคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยก่อให้เกิดการทบทวนแลกเปลี่ยนบทเรียน
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การพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน และแลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาแกนน าชุมชนสู่การ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง อีกทั้งเพ่ือท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ต่างๆของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเกิดการ
กระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ฝ่าย อันจะน าไปสู่การบูรณาการความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย ในการ
เอ้ืออ านวยให้แกนน าชุมชนสามารถขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเหมาะสมตามบทบาทของแต่ละฝ่าย 
เกิดการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่ประสบผลส าเร็จในการใช้แผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน คือ ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรณีศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยจัดการสัมมนาศึกษาดูงาน สามารถสังเคราะห์
ปัจจัยความส าเร็จ และหาจุดเชื่อมความส าเร็จของการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงว่า ชุมชนแต่ละชุมชนมีแผนชุมชนตามธรรมชาติอยู่แล้ว การด าเนินงานแผนชุมชน
ตามการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชนต้องท างานให้สอดคล้องกับแผนชุมชนตามธรรมชาติ 
ทั้งเป้าหมาย ระยะเวลา ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ความพร้อม ความร่วมมือของชุมชน แผนชุมชนที่
สนับสนุนโดยองค์กรควรหนุนเสริม และเติมเต็มส่วนที่ขาด มิใช่ไปทดแทนแผนชุมชนตามธรรมชาติ
เดิม เพ่ือปลายทางสุดท้ายคือคนในชุมชนพร้อมที่จะลงมือท าด้วยตนเอง ส าหรับจุดเชื่อมความส าเร็จ
ของการท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่ งานพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานครคือ ทั้ง 3 ฝ่ายต้องมองเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการท างาน ประสาน สนับสนุน ผลักดันแผนชุมชนฯอย่างตรงจุด ยึดผลเป้าหมายและผลประโยชน์
ของชุมชนเป็นหลักคือ ชุมชนพ่ึงตนเองจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้นได้ คนในชุมชนเกิดความ
เป็นเจ้าของแผนและเป็นเจ้าของบชุมชนในระยะยาว ลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ลง 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้สู่แผนชุมชน โดยการอบรมวิทยากร
กระบวนการแก่ผู้น าชุมชน มีผู้เข้าร่วม 1,500 คน จาก 500 ชุมชน โดยการอบรมรอบนี้ นอกจากจะ
เกิดวิทยากรกระบวนการในการจัดท าแผนในแต่ละเขตแล้ว ยังท าให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวทางขั้นตอน
การจัดท าแผนชุมชนที่สอดคล้องกับชุมชนในกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งยังมีการเชื่อมประสานเรียนรู้
ในลักษณะเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชุมชนฯ จนเกิดการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อน
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคณะกรรมการเครือข่ายในแต่ละรุ่นของการ
ฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าหน้าที่ประสาน เรียนรู้ 
ปรึกษา และหนุนเสริมก าลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งในชุมชนและระหว่างชุมชน 

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นทั้ง 2 ระยะที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่า 
การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประสบความส าเร็จนอกจากน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้ว ในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้น าชุมชนต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่สมาชิกในชุมชนได้
ร่วมกันค้นหาว่า อะไรคือปัญหา ความต้องการ ความจ าเป็นของชุมชน ถือเป็นรากฐานส าคัญของการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน จึงได้จัดท ากิจกรรมเสริมในการท าแบบส ารวจความคิดเห็นเรื่องปัญหา
ชุมชนและการแก้ไขปัญหา ซึ่งผลจากการส ารวจท าให้เห็นว่า เรื่องที่ชุมชนห่วงใยว่าเป็นปัญหาส าคัญ
กับเรื่องที่ชุมชนลงมือท าการแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้องกัน 
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กิจกรรมเวทีเสวนาชุมชนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Community Forum) เหตุผลส าคัญ
ของการจัดเวทีเสวนาชุมชนในครั้งนี้ นอกจากจะมีเป้าหมายเหมือนระยะที่ 2 แล้ว ยังมีเป้าหมายเพ่ีอ
ปรับกระบวนทัศน์ของผู้น าชุมชนในเรื่องของการพัฒนาที่ใช้ฐานทุนของชุมชนเป็นหลัก พ่ึงตนเองให้
ได้มากที่สุดมากกว่าการใช้เงินเป็นปัจจัยหลัก เป็นตัวตั้งในการพัฒนา ซึ่งการปรับประบวนทัศน์นี้จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

จากผลการส ารวจการด าเนินงานพัฒนาของชุมชนเป้าหมายในระยะที่ 3 นี้พบว่า เรื่องที่
ชุมชนห่วงใยเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นเรื่องด่วนนั้นตรงกันข้ามกับเรื่องที่ชุมชนได้ท า น ามา
ซึ่งการออกแบบด าเนินการเสวนาใน 3 ประเด็น คือ 1) ชุมชนพ่ึงตนเองบนรากฐานทุนของชุมชน 2) 
ชุมชนพ่ึงตนเองดูแลลูกหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และ 3) ชุมชนพ่ึงตนเองสร้างครอบครัวใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้น าชุมชนที่ผ่านการอบรมวิทยากรกระบวนการในปี 2551 จ านวน 
900 คน ผลที่เกิดข้ึนจากการจัดเสวนาครั้งนี้พบว่า ผู้น าชุมชนได้เสริมความรู้ เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคนซึ่งเป็นทุนส าคัญที่สุดของชุมชน การรู้จักเข้าใจทุนของชุมชน และน ามาปรับใช้อย่าง
เหมาะสม ได้รักษาเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาชุมชนไปสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการที่คณะกรรมการต่าง ๆ มาร่วมกันในเวทีการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับรู้ความคืบหน้าของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน คณะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของแต่ละชุมชน การพูดคุยเรื่องความก้าวหน้าในการจัดท าแผนชุมชนฯนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมุ่งมั่นในการท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 

กิจกรรมรวมพลังชุมชนสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,600 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายโยธา ผู้น าชุมชนตามโครงการปี 2549 ซึ่งเป็นระยะที่ 1 
จ านวน 210 ชุมชน ชุมชนละ1คน และผู้ผ่านการอบรมวิทยากรกระบวนการปี 2551 ซึ่งเป็นระยะที่ 3 
จ านวน 500 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องแผนชุมชนฯ ซึ่งท า
ให้ชุมชนเกิดความมั่นใจว่านโยบายการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นี้ เป็นนโยบายที่กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญ โดยการมอบแผนชุมชนฯ และงบประมาณให้แก่
ชุมชนน าร่องที่ผ่านการพิจารณาจ านวน 173 ชุมชน และมอบบัตรประจ าตัววิทยากรกระบวนการ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในปี 2551จาก 500 ชุมชน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ 
โกษะโยธิน)  

กิจกรรมรวมพลังยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมาย
ของกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยในการด าเนินงานหลังจากสรุปบทเรียนในปี 2550 พบว่า 3 ฝ่าย
คือ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและฝ่ายโยธา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นพ่ีเลี้ยง ให้
ค าแนะน าปรึกษากับชุมชนในการยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัด
กิจกรรมย่อยเตรียมความพร้อมในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า ปรึกษากับชุมชน กับเจ้าหน้าที่ของทั้ง 
3 ฝ่าย โดยใช้ชื่อในการจัดงานครั้งนี้ว่า “การประชุมเคียงข้างน าพาประชาชน สู่ความส าเร็จในการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม” มีผู้เข้าร่วมเตรียมยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง ทั้งสิ้นจ านวน 250 คน จากเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เขตละ 5 คน แต่เนื่องจากกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2551 มีผลต่อการท า
กิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว ส่งผลให้ยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีช่วงเวลาที่กระชั้นต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้เร็วขึ้น และปรับเนื้อหาการยก
ร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบางส่วนคือ การส ารวจปัญหา อุปสรรค
ในการจัดท าแผน และการเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการเงินการคลัง และข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับโยธา ซึ่งมีความส าคัญเก่ียวเนื่องกับการเขียนแผนและการขออนุมัติแผนของชุมชน 

กิจกรรมจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้เรื่องแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 3 ทาง คือ 1) เกิดการเรียนรู้ผ่านคู่มือการจัดท าแผน
ชุมชนฯ จ านวน 10,000 เล่ม 2) เกิดการเรียนรู้ผ่านรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 1 ฉบับ 
จ านวน 5,000 เล่ม และ 3) เกิดการเรียนรู้ผ่านหนังสือกรณีตัวอย่างการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
ผ่านกระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5,000 เล่ม ซึ่ง
ทั้งหมดนั้นเกิดการสรุปบทเรียน ผลส าเร็จ และรายงานการปฏิบัติงานโครงการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ 2548-สิ้นสุดการท างานในระยะที่ 3 กันยายน 
2551 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองฯ และความส าเร็จในเชิง
รูปธรรมของบโครงการฯ 

ส่วนเรื่องของการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนว
พระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการประเมินผลเพ่ือพัฒนาโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา ช่วงเวลาการประเมินคาบเก่ียวในระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2  (พ.ศ.2548-2550) ซึ่งเป็นการประเมินจากนักวิชาการภายนอก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ซึ่งได้รายงานการประเมินผลการด าเนินงานแผนชุมชนตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนว
พระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 ฉบับ ซึ่ งจัดท าการประเมินผลการด าเนินงานโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยก่อให้เกิดการส ารวจจุดแข็งและจุดอ่อน อันน าไปสู่การค้นพบแนวทาง
ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ โดยมีข้อเสนอเพ่ือกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของโครงการ
ได้พิจารณาเป็น 3 ทางเลือก คือ 1) ท าต่อแต่ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 2) ชะลอโครงการ และ 3) ท า
ให้แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงงานหรือกิจกรรมการ
พัฒนา 

ปัญหาและอุปสรรคในระยะที่ 3 (พ.ศ.2551) ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุมชน 
มีอยู่ 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1) การคัดเลือกแกนน า 2) การขยายเรื่องราว หาแนวร่วม และการจัดเวที
เรียนรู้ภายในชุมชน และ 3) การด าเนินงานแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  การคัดเลือกแกนน า ส านักงานเขตต้องเข้ามามีบทบาทหลักในการคัดเลือกแกน
น าเพื่อเข้าร่วมอบรม หากไม่เข้าใจบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง จะท าให้ไม่สามารถน าความรู้จากการ
อบรมมาใช้เพ่ือการผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้จริง 

2)  การขยายเรื่องราว หาแนวร่วม และการจัดเวทีเรียนรู้ภายในชุมชน คนในชุมชน
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในชุมชน ท าให้ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือถกคิดถึงเหตุผลเพ่ือให้ได้
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โครงการที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของชุมชนนั้น
ยังต้องการมุมมองจากบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่าง เพ่ือจะสามารถคิดและ
ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เนื่องจากหลายพ้ืนที่คน
ในชุมชนยังไม่เข้าใจในเรื่องแผนชุมชนฯ ในบางชุมชนนั้นการท างานในระยะแรกนั้นคนในชุมชนให้
ความสนใจเข้าร่วมมือเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อเห็นว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้น (เหตุเนื่องจากความล่าช้าของ
การพิจารณาแผนและการอนุมัติงบประมาณ) ก็ส่งผลให้แนวร่วมเหล่านั้นถอนตัวออกไป และปัญหา
อันเนื่องมาจากโครงสร้างขององค์กรภายในชุมชน กล่าวคือ ในบางชุมชน คระกรรมการชุมชนและ
คณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนละกลุ่ม จึงท าให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้นในชุมชน เมื่อผนวกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนส านักงานเขตที่ไม่ให้การยอมรับ
คณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เกิดปัญหาความ
ร่วมมือของคนในชุมชนขึ้น 

3)  การด าเนินงานแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
งบประมาณ เรื่องบประมาณสนับสนุนการจัดเวทีในชุมชนซึ่งจะได้มาอย่างล่าช้า ท าให้คณะท างาน
จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องส ารองจ่ายไปก่อนซึ่งเป็นจ านวนที่
มากนั้น ท าให้ไม่อยากจะจัดกิจกรรมใด ๆ อีก หรือจะรอจนได้งบประมาณจึงจะจัดกิจกรรมอีกครั้ง
หนึ่ง กรอบในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งชุมชนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ว่าเรื่องใดที่
สามารถท าได้และท าไม่ได้ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ข้อมูลความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจน ท าให้
เกิดปัญหาการส่งแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วไม่ผ่านการอนุมัติ 
เนื่องจากการเบิกจ่างหรือการจัดซื้อในบางรายการที่ชุมชนต้องการขัดกับระเบียบการเงินการคลัง 
ส่งผลให้การท างานล่าช้า จนกระทั่งแกนน าและคนใสชุมชนท้อใจ อยากถอนตัวจากการท างาน กรอบ
เวลาในการท างาน ซึ่งจะติดปัญหาเรื่องเวลาของบประมาณ ที่ต้องเสนอให้ทันกับปีงบประมาณ ท าให้
เกิดความรีบเร่งในการท าแผน ระยะเวลาที่กระชั้นชิดท าให้ได้แผนชุมชนที่ไม่มีคุณภาพ และที่ส าคัญ 
การท างานที่ไม่ยึดชุมชนเป็นที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ฯ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการท างาน เช่น การจัดเวที
เรียนรู้ของชุมชนที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าปรึกษาได้นั้น จะต้องจัดในวัน
ธรรมดา เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งในความเป็นจริง การจัดเวทีเรียนรู้ในวัน
ธรรมดานี้จะมีคนในชุมชนเข้ามารเรียนรู้น้อย เนื่องจากติดภารกิจการงาน นอกจากนั้นเรื่องอุปกรณ์
ต่างๆที่มักได้ไม่ตรงตามที่ชุมชนต้องการ เพราะความไม่เข้าใจในบริบทของชุมชนดีพอ ท าให้สิ่งที่ได้ก็
ไม่สามารถจะใช้ในชุมชนได้ 

ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการหนุนเสริม มีอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1) การติดตาม 
หรือการเป็นพ่ีเลี้ยง และ 2) การจัดท าแผนและยกร่างแผนชุมชน และการพิจารณาโครงการจัดท า
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  การติดตาม การเป็นพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่บางส่วนยังมองไม่เห็นศักยภาพของชุมชน 
รวมถึงคุ้นชินกับระบบราชการแบบเก่าที่เป็นการสั่งการ ท าให้การลงไปท างานร่วมกับชุมชนนั้นยังมี
ลักษณะการสั่งการมากกว่าการให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยงของชุมชน และการไม่ได้ยึดความ
พร้อมของคนในชุมชนเป็นตัวตั้งในการท างาน เช่น เวลาจัดกิจกรรมเอาเวลาของเจ้าหน้าที่เป็นตัวตั้งก็
เป็นอุปสรรคต่อการท างาน การเรียนรู้ร่วมกันของคนใสชุมชน การจัดซื้อของไม่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน และการประสานงานนัดหมายให้เข้าประชุมมักเป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่เสมอ 
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ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาชุมชนโดยใช้แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ ในหลายชุมชนมีความเห็นตรงกันว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาโดยใช้แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ จึงท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือให้ค าปรึกษาเรื่องดังกล่าวนี้ได้ 
การประสานงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในส านักงานเขตไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ซึ่งในการ
ท างานพัฒนาของชุมชนนั้นมีหลายเรื่อง หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆขาดการประสานงานที่ดีย่อมส่งผลให้
งานที่เกิดขึ้นนั้นไม่ส าเร็จ ซึ่งในเรื่องนี้หลายๆชุมชนได้สะท้อนตรงกันว่า ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่
เป็นปัจจัยส าคัญในการหนุนเสริมให้การท างานพัฒนาของชุมชนประสบความส าเร็จ และการท าความ
เข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจน เป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความส าคัญ และยังมีผลต่อความ
เชื่อถือ 

2)  การจัดท าแผนและยกร่างแผนชุมชน และการพิจารณาโครงการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละครั้งมีมาก แต่จ านวนแกนน าของแต่ละชุมชนมี
น้อย ท าให้ความรู่ความเข้าใจยังไม่เพียงพอ แม้จะมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติ
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทิศทางเดียวกัน และในทางปฏิบัตินั้น
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละส านักงานเขต ท าให้เกิดความแตกต่างกันไปตามบริบทของเขต  บาง
ชุมชนไม่ทราบว่าการเปิดเวทีชุมชนเพ่ือจัดท าแผนชุมชนฯมีงบประมาณสนับสนุน และบางชุมชนรู้แต่
ไม่รู้หลักเกณฑ์การใช้จ่าย และไม่มีความชัดเจนของงบประมาณการสนับสนุน  คนในชุมชนไม่ทราบ
ข้อมูลเรื่องแผนชุมชนฯและไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังไม่รู้ก าหนดเวลาในการส่งแผนชุมชน ซึ่งที่ผ่าน
มามีระยะเวลาด าเนินการจ ากัด ไม่สอดคล้องกับการมท างานของชุมชน และการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบางขั้นตอนท าได้ยาก เช่น การเชิญคนมาพูดคุยใน
ลักษณะการเปิดเวทีชาวบ้าน พบว่าในบางชุมชนไม่สามารถท าได้ 
 
3.7  โครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงาน 
      เขตวังทองหลาง 
  

3.7.1  ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2549)47 
จากการด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และน าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของส านักงานเขตวังทองหลาง ในระยะที่ 1 นั้น โดยผ่านข้อมูลการพิจารณาแผน
ของส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยเขตวังทองหลาง มีชุมชนที่ได้ด าเนินการตามโครงการ
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม

                                                           
47ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550.  
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร อยู่จ านวน 3 ชุมชน  48(จาก 
19 ชุมชน) คือ 1) ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก 2) ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 และ 3) ชุมชนสัน
ประเสริฐ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.7.1.1  ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก  
ได้เสนอยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 แผน

ด้วยกันคือ 1) แผนการปรับปรุงอาคารที่ท าการชุมชนสุเหร่าดอนสะแก 2) แผนป้องกันและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน 3) แผนป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 4) แผนสร้างความเข้าใจในศาสนาอิสลามแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และ 5) แผนแผนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

โดยแผนการปรับปรุงอาคารที่ท าการชุมชนสุเหร่าดอนสะแก ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้อง
กับด้านกายภาพ ได้เสนองบประมาณที่ 63,400 บาท แต่ยังไม่ผ่าน 49 แผนป้องกันและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับด้านสังคม ได้เสนอ
งบประมาณที่ 366,235 บาท แต่ยังไม่ผ่าน แผนป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็น
แผนที่สอดคล้องกับด้านสังคม ได้เสนองบประมาณที่ 197,400 บาท แต่ยังไม่ผ่าน แผนสร้างความ
เข้าใจในศาสนาอิสลามแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับด้านสังคม ได้เสนอ
งบประมาณที่ 45,000 บาท แต่ยังไม่ผ่าน และสุดท้ายแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับด้านเศรษฐกิจ ได้เสนองบประมาณที่ 735,735 บาท แต่ก็ยัง
ไม่ผ่านเช่นเดียวกัน 

3.7.1.2  ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 
ได้เสนอยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 แผน

ด้วยกันคือ 1) แผนบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน และ 2) แผนแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

โดยแผนบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับด้านสังคม ได้เสนอ
งบประมาณท่ี 342,235 บาท แต่ยังไม่ผ่าน แผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ซึ่งเป็น
แผนที่สอดคล้องกับด้านเศรษฐกิจ ได้เสนองบประมาณท่ี 426,235 บาท แต่ก็ยังไม่ผ่านเช่นกัน 

3.7.1.3  ชุมชนสันประเสริฐ 
ได้เสนอยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 แผนด้วยกัน

คือ 1) แผนปรับปรุงอาคารที่ท าการชุมชนสันประเสริฐ 2) แผนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ 3) แผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

                                                           
48ตามข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฏาคม 2556 มีเพียง 1 ชุมชนที่เข้าร่วม คือ ชุมชนสุเหร่าดอน

สะแก ที่ส่ง 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการชุมชนสุเหร่าดอนสะแก ยื่นขอ
งบประมาณไปจ านวน 63,000 บาท ด าเนินการเรียบร้อยแล้วทุกขั้นตอนโดยปราศจากปัญหาอุปสรรค
ใดๆในแต่ละขั้นตอน 

49หมายเหตุ: งบประมาณท่ีอนุมัติยังไม่ผ่าน หมายถึง ก าลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่น าเสนอ; ข้อมูลในปี 2550 
 



55 

โดยแผนปรับปรุงอาคารที่ท าการชุมชนสันประเสริฐ ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับด้าน
กายภาพ ได้เสนองบประมาณที่ 500,000 บาท แต่ยังไม่ผ่าน แผนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับด้านสังคม ได้เสนองบประมาณที่ 98,200 บาท แต่ยังไม่ผ่าน 
และสุดท้ายแผนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับด้าน
เศรษฐกิจ ได้เสนองบประมาณที่ 669,900 บาท แต่ก็ยังไม่ผ่านเช่นเดียวกัน 

ซึ่งส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครให้เหตุผลที่ท าให้มีกิจกรรม/โครงการยังไม่
ผ่านการอนุมัติ คือ กิจกรรม/โครงการที่เสนอมานั้นเสนอเกินงบประมาณที่ก าหนด กิจกรรม/โครงการ
ที่เสนอมานั้นไม่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน กิจกรรม/โครงการที่เสนอมานั้นไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การพัฒนา 6 ด้านของกรุงเทพมหานคร (ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านจิตใจ ด้านอานามัย และด้านเศรษฐกิจพอเพียง) หรือ กิจกรรม/โครงการที่เสนอมานั้นไม่
สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
และเก่ียวกับงานโยธาของกรุงเทพมหานคร 
  
 3.7.2  ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550)50 

การด าเนินงานโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ส านักงานเขตวังทองหลาง มีชุมชนที่เสนอแผนยกร่างชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ิมอีก 4 ชุมชน คือ 1) ชุมชนน้อมเกล้า 2) ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 3) ชุมชนทรัพย์สินเก่า 
และ 4) ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้51 

ชุมชนน้อมเกล้า เสนอร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ 2 แผน 
คือ ร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และร่าง
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยอยู่ในขั้นตอนที่  5 
ของการท าแผน52 ทั้ง 2 แผน คือ การจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนชุมชน 

ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เสนอร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ 
3 แผน คือ ร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม ร่างแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านจิตใจ และร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา

                                                           
50ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550.  
511) ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม 4) ด้านอนามัย 5) ด้านจิตใจ 

และ 6) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
52ขั้นตอนการวางแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของส านักพัฒนา

สังคม กรุงเทพมหานคร มีอยู่ 9 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) ขั้นตอนการคัดเลือกแกนน า และการอบรม
การเป็นวิทยากรกระบวนการแผนฯ 2) ประชุมชี้แจงกับคนในชุมชน 3) ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 4) 
จัดท าแผนชุมชน 5) เวทีประชาพิจารณ์แผนชุมชนฯ 6) เสนอแผนชุมชนต่อส านักงานเขต 7) 
ส านักงานเขตส่งแผนชุมชนให้ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 8) ปฏิบัติตามแผนชุมชนที่ได้รับ
อนุมัติ และ 9) รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต 
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เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ของการท าแผน ทั้ง 3 แผน คือ การ
จัดเวทีประชาพิจารณ์แผนชุมชน 

ชุมชนทรัพย์สินเก่า ยังไม่ได้มีการแสนอยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าจะเป็นด้านใด แต่ก็ได้ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถึงขั้นตอนที่ 5 ของการท าแผนแล้ว คือ การจัดเวทีประชาพิจารณ์แผน
ชุมชน 

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เสนอร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ 4 
แผน คือ ร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ร่าง
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม ร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอนามัย และร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านจิตใจ โดยอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ของการท าแผน ทั้ง 3 แผน คือ การจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนชุมชน 
 
 3.7.3  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551) 

การด าเนินงานโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วง
ของการจัดท าหนังสือรวบรวมผลการด าเนินงานของแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นั้นชุมชนเป้าหมายของโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท าแผนตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถรวบรวมข้อมูลและ
สรุปผลรายงานได้ในโอกาสต่อไป แต่กระนั้นในการด าเนินงานในระยะนี้ก็ได้มีการคัดเลือก 
“คณะกรรมการเครือข่ายขับเคลื่อนแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในแต่
ละรุ่นแกนน าที่เข้ารับการอบรมในโครงการ เพ่ือท าหน้าที่ประสาน เรียนรู้ ปรึกษาและหนุนเสริมด้าน
ก าลังใจซึ่งกันและกันในระหว่างชุมชนด้วยกันเอง ในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่พลังใจและความส าเร็จของการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป 

ต่อมาในได้มีการด าเนินโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีชุมชนที่เข้ามาร่วมโครงการอีก 2 ชุมชน คือ ชุมชนร่วมสามัคคี และชุมชน
ทรัพย์สินใหม่ โดยชุมชนร่วมสามัคคี ได้น าเสนอ 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ชุมชนร่วมสามัคคี โดยของบประมาณไปจ านวน 1 ล้านบาท ผลการด าเนินการคือ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วโดยปราศจากปัญหาอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นในกระบวนการด าเนินโครงการ และ
ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ได้เสนอ 1 โครงการ คือ โครงการสร้างระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในชุมชนทรัพย์สินใหม่ โดยยื่นของบประมาณเป็นจ านวนเงิน 128,000 บาท ผลการ
ด าเนินงานคือ ได้ส่งให้ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ซึ่งส านัก
งบประมาณได้ขอเอกสารเพิ่มเติม และให้ปรับโครงการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 255653 
 
 

                                                           
53ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550. 
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3.7.4  ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2554)54 
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2554) ในสมัยของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้

มีการเริ่มโครงการชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหม่อีกครั้ง มีชุมชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนคลองพลับพลา ส่ง 4 โครงการ คือ 1) โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ 2) โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในลานกีฬา 3) โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาเด็ก ชุมชนคลองพลับพลา และ 4) โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชน ชุมชนคลองพลับพลา  

โดยโครงการแรกคือ โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์นั้น ทางชุมชนได้เสนอขอ
งบประมาณในการด าเนินการไป 493,000 บาท ผลการด าเนินการคือผ่านมติที่ประชุมระดับเขตแล้ว 
แต่ยังคงมีปัญหาจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในด้านเอกสารการยินยอมตามค าร้องขอ
ของชุมชน โครงการที่สองคือ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในลานกีฬา โดยเป็นโครงการที่
เกี่ยวกับการไฟฟ้านั้น ทางชุมชนได้ยื่นเสนอของบประมาณด าเนินการไปจ านวน 32,600 บาท ผลการ
ด าเนินการคือได้รับใบประเมินราคาจากการไฟฟ้าแล้ว แต่มียอดเงินเกินจากที่ก าหนด ท า ให้ต้องมา
ด าเนินการแก้ปัญหากันต่อไป โครงการที่สาม คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็ก ชุมชน
คลองพลับพลานั้น ทางชุมชนได้ยื่นของบประมาณในการด าเนินการไปจ านวน 99,500 บาท ผลคือ
ได้รับการจัดสรรเงินประจ างวดแล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
  
 3.7.5  ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555)  

มีชุมชนเข้าร่วมโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 
1 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการเปิดเวทีชาวบ้าน55 เมื่อวันที่ 24 และ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แต่ขั้นตอนต่อไปยังมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น
คือ คณะกรรมการชุมชนมีการปรับเลี่ยน ท าให้โครงการที่ได้เปิดเวทีไปแล้วมีความล่าช้า 
 
 

                                                           
54ระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 4 นั้น มีช่วงว่างหายไป คือ พ.ศ. 2552- 2553 ซ่ึงเป็นช่วงการประเมิน

ว่าควรด าเนินโครงการฯต่อไปหรือไม่ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2554 ในสมัยของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีการเริ่มโครงการใหม่อีกครั้ง โดยมีข้อมูลใหม่ของวันที่ 16 
กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการเข้าร่วมจัดท าโครงการชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของระยะที่ 4 (พ.ศ. 2554)  ระยะท่ี 5 (พ.ศ. 2555)  และ ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2556) 

55ขั้นตอนการวางแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของส านักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานคร มีอยู่ 9 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) ขั้นตอนการคัดเลือกแกนน า และการอบรม
การเป็นวิทยากรกระบวนการแผนฯ 2) ประชุมชี้แจงกับคนในชุมชน 3) ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 4) 
จัดท าแผนชุมชน 5) เวทีประชาพิจารณ์แผนชุมชนฯ 6) เสนอแผนชุมชนต่อส านักงานเขต 7) 
ส านักงานเขตส่งแผนชุมชนให้ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 8) ปฏิบัติตามแผนชุมชนที่ได้รับ
อนุมัติ และ 9) รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต 
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 3.7.6  ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2556) 
มีชุมชนเข้าร่วมโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 

1 ชุมชน คือ ชุมชนรามค าแหง 53 ซึ่งโครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนส่งรายชื่อแกนน าเข้าร่วมรับ
การอบรม56 เมื่อเดือนมีนาคม 2556 และยังเกิดปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยที่เกี่ยวกับตัวประชาชนใน
ชุมชนเองคือ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและเดือนกรกฎาคมเป็นเอนรอมฎอน 
(ถือศีลอด)57 ของชุมชน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเลื่อนเวลาในการเปิดเวทีชาวบ้านออกไปเป็นเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 
ตารางท่ี 3.1  ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ของส านักงานเขตวังทองหลาง 
 

ข้อมูลวันที่  31 ธันวาคม 2550 ข้อมูลวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2549) 

จ านวน 3 ชุมชน  (จาก 19 ชมุชน) คือ 1) ชุมชน
สุเหร่าดอนสะแก 2) ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 
11 และ 3) ชุมชนสันประเสริฐ ส่ง 10 แผน 

จ านวน 1 ชุมชนคือ ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก ส่ง 
1 แผน 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550) 
จ านวน 4 ชุมชน คือ 1) ชุมชนน้อมเกล้า 2) 
ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 3) ชุมชนทรัพย์สินเก่า 
และ 4) ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ส่ง 10 แผน  

จ านวน 2 ชุมชน ส่ง 4 แผน 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551) 
 จ านวน 2 ชุมชน คือ 1)ชุมชนร่วมสามัคคี และ 

2) ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ส่ง 2 แผน 
ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 และระยะท่ี 6 (พ.ศ. 2554 -2556) 

 จ านวนระยะละ 1 ชุมชน ระยะท่ี 4 ส่ง 4 แผน 
แต่ระยะที่ 5 และระยะที่ 6 ยังไม่ได้ส่งแผน 

                                                           
56กรุงเทพมหานคร, ส านักพัฒนาสังคม, กองการพัฒนาชุมชน, เรื่องเดิม. ขั้นตอนการ

วางแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ตามข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฏาคม 2556 

  57รอมะฎอน   หรือ รอมฎอน คือ เดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ หรือปฏิทินอิสลาม เป็น
เดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช   เป็นเดือนที่ส าคัญที่สุด
เดือนหนึ่ง  เนื่องจากชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติเพราะเป็นศาสนบัญญัติ  ด้วยการงดอาหารทุกชนิด 
รวมถึงน้ าดื่ม   ในช่วงเวลา พระอาทิตย์ข้ึน-พระอาทิตย์ตกดิน รวมทั้ง ให้อดทนต่อสิ่งรอบตัว 
หยุดท าความชั่ว และออกห่างจากสิ่งหรือคนที่จะชักน าเราไปสู่การฝ่าฝืนค าสั่งของพระเจ้าไม่ว่าจะ
โดยมือ(ท าร้ายหรือขโมย) เท้า  (เดินไปสู่สถานที่ต้องห้าม) ตา (ดูสิ่งลามก) หู (เช่นการฟังสิ่งไร้
สาระ, ฟังเรื่องชาวบ้านนินทากัน)  ปาก (การนินทาว่าร้ายคนอ่ืน โกหก) จาก Matichon Group, 
เปิดความหมาย"รอมฎอน"เดือนสุดประเสริฐของมุสลิม ที่ไม่ใช่แค่เพียง "ถือศีลอด," ค้นวันที่ 23 
สิงหาคม 2556 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail. php?newsid= 
1312185548&grpid=01&catid&subcatid   



 
บทท่ี 4 

 
มาตรการด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน

ชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพมหานคร 
 
4.1  กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน 
      พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

4.1.1  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานท้องถิ่น 

 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย 
พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงต่างให้ความส าคัญต่อ
การบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อ านาจ
รัฐในทุกระดับ 
 หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association 
for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1)  การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่
เป็นระดับที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว 
การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

2)  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น 

3)  การเก่ียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ
ร่วมเสนอแนะทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างาน
เพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
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4)  ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

5)  การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด 
โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน
หมู่บ้านที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถ
ท าได้อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายและความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
พัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กันไปด้วย 
 จากหลักการและความจ าเป็นดังกล่าวท าให้การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาได้รับการ
พัฒนากระบวนการบริหารราชการที่สนับสนุนการปรับกระบวนการท างานของส่วนราชการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
ในส่วนภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข และเป็น
กุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญที่
สนับสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมาย
หลักของการพัฒนาราชการยุคใหม่ที่เป็นราชการระบบเปิด 
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น จะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิด
กับประชาชนได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ทั้งยังเป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็น
บทบาทท่ีหน่วยงานภาคราชการจะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้น 
 ในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความส าคัญ
ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างค่อนข้างชัดเจน โดยได้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 287 
ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจการนั้นๆด้วย ซึ่งแนวทางของประชาชนที่จะมีสิทธิมีส่วนร่วมได้นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ก็ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้โดยตรงในมาตรา 56 ถึง มาตรา 60 และมาตรา 62 ดังนี้ มาตรา 56 
"บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครอง
ของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ" มาตร 57 "บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
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ท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืน ใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น 
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้
เสียส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างทั่วถึงก่อน
ด าเนินการมาตรา 58 "บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน" มาตรา 59 
"บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว" มาตรา 
60 "บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรอื่ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น" และมาตรา 62   "บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มี
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมได้รับความ
คุ้มครอง"  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ จะเห็นว่า ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ 1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะ 2) มีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ 3) มี
สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา  4) มีสิทธิมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ
อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 5) มีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 6) มีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐฯ 7) มีสิทธิติดตาม
และร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐฯ 
 อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาค
ประชาสังคมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องอาศัย
กระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่ง
ถึงเวลาแล้วที่ภาคราชการจะต้องร่วมมือกันเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วม   เพ่ือท าให้เกิด
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรม  และลดความขัดแย้งใน
สังคม และท่ีส าคัญที่สุด คือ การสร้างกลไกของการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนนั่นเอง58 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้บัญญัติเพ่ิมเติมขยายประเภท

                                                           
58การมีส่วนร่วมของประชาชน, เอกสารแจกประกอบการประชุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, วันที่ 21 กันยายน 2549, (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการแจ้งข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น การออกเสียงประชามติ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น  ดังปรากฏ
ข้อความตามมาตรา 287 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติไว้ว่า  

 
ประชาชนในท้องถิ่นมิสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี ผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลา
พอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
กระทานั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดาเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดาเนินงานในรอบปี 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   
นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงข้างต้น 

ยังมีกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญอีก ดังต่อไปนี้ คือ59 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายกลางมีผลบังคับต่อ
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่ง สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2551) 
ได้สรุปว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ กับ
ประชาชนมีอยู่ 3 วิธีด้วยกันคือ 

1)  การเปิดเผยโดยนาข้อมูลข่าวสารของราชการไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
ได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง 
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่าง
กฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

                                                           
59ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น: จาก

รัฐธรรมนูญ’50 สู่ร่างพระราชบัญญัติ,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า 7, 3 (กันยายน-ธันวาคม 
2552): 1-21. 
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2)  การเปิดเผยข้อมูลโดยจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น ผลการพิจารณาหรือ
คาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย
ดังกล่าว แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ คู่มือหรือค าสั่ง
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  และสัญญาสัมปทาน 
เอกสารเกี่ยวกับการประกวดราคา หรือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นต้น  

3)  การเปิดเผยโดยการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ตามที่มีผู้ยื่นค าขอต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่าเป็นการรับประกันสิทธิของประชาชนในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Right to 
know) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมตรวจสอบการท างาน การใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2548 
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เป็นระเบียบกลางบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุก
ประเภท ด้วยผลของระเบียบฯ ฉบับนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ข้อมูลตามที่ก าหนด และ
อาจต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโครงการที่ตนจะด าเนินการเองหรือวิธีการให้
สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนทา ซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างกว้างขวาง 

ในกรณีโครงการพัฒนานั้นมีผลกระทบกว้างขวาง ก่อนด าเนินการโครงการจะต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ด้วย ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานรัฐจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล แต่มิได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนก่อนเริ่มด าเนินโครงการของรัฐและผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อรัฐมนตรีสาหรับราชการ
ส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครส าหรับราชการของกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ถูกผู้มีส่วนได้เสียร้องขอดังกล่าวนั้นสามารถ
สั่งให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนก็ได้  ซึ่ง
หน่วยงานนั้นจะต้องด าเนินการโดยเร็ว และในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจใช้วิธีการ
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

1)  การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจกระท าได้โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล การเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือการสนทนากลุ่มย่อย  

2)  การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจกระท าได้โดยการท าประชาพิจารณ์ การ
อภิปรายสาธารณะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมระดับ
ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย  

3)  วิธีอ่ืนที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด ในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความ
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คิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของที่ท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่จะด าเนินโครงการไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มด าเนินการรับ
ฟังความคิดเห็น และภายหลังจากด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วจะต้องจัดท า
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วันตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชน60 

วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสาระส าคัญหลายประการคือ  

ประการแรก ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรับผิดชอบในการทบทวนกฎ ระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎ ระเบียบ
ต่างๆ นั้น โดยค านึงถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงาน  มีการ
กระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นเป็นส าคัญ โดย
จะต้องทบทวนทุก 3 ปี การก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ าและสนับสนุน
การท าหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความชัดเจนขึ้น  

ประการที่สอง ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าที่ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ก าหนดวิธีการ ช่องทางที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณรายจ่าย การประชุมสภาท้องถิ่น การก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี 
เพ่ือเป็นหลักประกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน/กิจการต่างๆ ที่ก าหนด แต่
ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก าหนดวิธีการที่จะให้ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามศักยภาพและความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ และต้องประกาศให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงว่าจะสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการต่างๆ อย่างไร เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

                                                           
60ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ ได้แก่ 1) เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) 

สาระส าคัญของโครงการ 3) ผู้ด าเนินการ 4) สถานที่ที่จะด าเนินการ 5) ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย
หรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป  รวมทั้ง
มาตรการการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ผลกระทบดังกล่าว และ 8) ประมาณการค่าใช้จ่ายในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้
ด าเนินโครงการเอง โดยให้ระบุที่มาของเงินที่จะนามาใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนั้นด้วย 
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ประการที่สาม ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลและจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น ถ้าการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
และชุมชนอย่างรุนแรงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ หรือกระทบต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าผล
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบในกระบวนการตัดสินใจ  หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่จะมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือมีผลต่อส่วนได้เสียอ่ืนของ
ประชาชนหรือชุมชน และต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพ่ือป้องกัน เยียวยา หรือ
การชดเชยความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดจากการกระท านั้น เพ่ือให้การจัดการรับฟังความคิดเห็น
มิเป็นเพียงพิธีกรรม หากแต่เป็นการรับฟังความคิดเห็นที่มีความหมาย รับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบ 

ประการที่สี่ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับข้อมูล/ข้อเท็จจริงอย่างท่ัวถึงในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนการรับฟังความ
คิดเห็น ซึ่งข้อมูลที่ประชาชนควรรับทราบนั้นประกอบด้วย 1) สาระส าคัญของการกระท า 2) สถานที่ 
วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 3) เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องดาเนินการ 4) 
ผลกระทบของการด าเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือแก้ไขใน
กรณีที่อาจมีผลเสีย 5) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากผลกระทบ และ 6) รายละเอียดอ่ืน
ใดที่จะท าให้เกิดความเข้าใจในลักษณะการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ  
เหตุที่ก าหนดเช่นนี้ เพ่ือให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความเห็นอย่างมีเหตุมีผล
โดยอยู่บนฐานของข้อมูล เพราะข้อมูลเป็นเงื่อนไขส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีคุณภาพ  

ประการสุดท้าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรอบคอบ ระมัดระวังการ
กระท า/การด าเนินการที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น  
เกิดความส านึกรับผิดชอบต่อสาธารณชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการนั้น จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนและชุมชนรับทราบ หรือไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะตัดสินใจ
พิจารณาด าเนินการ และปรากฏว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 

4)  การออกเสียงประชามติท้องถิ่น มีสาระส าคัญหลายประการ  
ประการแรก ก าหนดให้การลงประชามติในท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือการตัดสินใจ ผูกมัด

การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้หากก าหนดให้ผลการออกเสียงประชามติเป็นทางเลือกเพ่ือการ
ปรึกษาหารือ ก็ไม่แตกต่างจากการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด และอาจสิ้นเปลืองงบประมาณโดย
ใช่เหตุ  

ประการที่สอง เรื่องที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติต้องเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนอย่างรุนแรง ไม่ว่าในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสุขภาพ หรือกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ  ต้องผ่านการ
จัดการรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว แต่ยังไม่มีข้อยุติ หรือเป็นกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนมีความเห็น
ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง และต้องไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตัวบุคคล 
เชื้อชาติ ศาสนา หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ที่ก าหนดให้เป็นเช่นนี้เนื่องจากเรื่องที่
จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญจริงๆ  กระทบต่อท้องถิ่นอย่าง
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กว้างขวางหรือกระทบในระยะยาว ไม่ควรใช้อย่างพร่ าเพรื่อ เพราะการลงประชามติเป็นเรื่องที่มี
ค่าใช้จ่าย ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการจัดลงคะแนน ประกอบกับการจ ากัดประเด็นในการ
ออกเสียงประชามตินั้นก็เพ่ือหลีกเลี่ยงการออกเสียงประชามติในเรื่องที่มีความอ่อนไหว  และอาจเป็น
ประเด็นที่มีข้อโต้แย้งหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้โดยง่าย 

ประการที่สาม การริเริ่มให้มีการท าประชามติสามารถกระท าได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) 
ผู้บริหารท้องถิ่น 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหมด 
หรือ 3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับผลกระทบจากการกระท าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 3,000 คนในกรณีที่จานวน 1 ใน 5 ของจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า 3,000 คน โดยความเห็นชอบของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด  ทั้งนี้ ในกรณีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จ านวนผู้ร้องขอให้มีการจัดท าประชามติให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  การก าหนดให้การ
ริเริ่มการท าประชามติสามารถริเริ่มได้หลายช่องทาง แต่ท้ายที่สุดต้องผ่านความเห็นชอบของสมาชิก
สภาท้องถิ่นก็เพราะมุ่งหมายให้การท าประชามตินั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ
ประเด็นข้างต้น และต้องการให้สภาท้องถิ่นมีบทบาทในการพิจาณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
การท าประชามต ิและรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน 

ประการที่สี่ เช่นเดียวกับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การท าประชามติจะต้อง
ให้ข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการแก่ประชาชนโดยละเอียดก่อนการลงคะแนนประชามติ  เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบ ท าให้การตัดสินใจออกเสียงประชามติของประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมี
เหตุมีผล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล นอกจากนี้ หากมีการตัดสินใจด าเนินการตามผลประชามติ 
แล้วมีผลกระทบเกิดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น ซึ่ง
ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีให้ความใส่ใจในการคุ้มครองเสียงส่วนน้อย  
ประการสุดท้าย ก าหนดให้การท าประชามตินั้นจะมีผลได้ต้องมีผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และการออกเสียงต้องมีจ านวน
เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงที่มาออกเสียง หากมีผู้มาใช้สิทธิไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ถือว่าการลงคะแนน
นั้นตกไป การก าหนดเงื่อนไขนี้ก็เพ่ือให้การท าประชามตินั้นเป็นเครื่องแสดงถึงการรับรองความ
ต้องการของเสียงส่วนใหญ่สอดคล้องกับการออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจตามร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 

5)  การรายงานการด าเนินงานต่อประชาชน มีสาระส าคัญคือ  
ประการแรก ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงาน

แก่ประชาชนในรอบปี เช่น การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท า
โครงการต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาซื้อและจ้าง การจัดเก็บภาษี เรื่องร้องเรียน การ
ทุจริต การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง การกระท าละเมิด และการเรียกค่าเสียหายในมูล
ละเมิด ผลการด าเนินการตามรายงานการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรตรวจสอบ
หรือองค์กรอิสระอ่ืน ๆ  
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ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการประชุมประชาชนเพ่ือ
รายงานการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องต่างๆ และการจัดให้มีการประชุมประชาชนเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานนั้น เป็น
การก าหนดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค
สาม เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

บทสรุป  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง  (Direct 
Democracy) ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางและถือก าเนิดขึ้นมาเพ่ืออุด
ช่องว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) โดยพยายาม
ลดอุปสรรคในเชิงกฎหมายที่ขัดขวางการใช้สิทธิของประชาชน  และได้เพ่ิมเติมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนรูปแบบต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ ทั้งยัง
มุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างวัฒนธรรมในการท างาน/บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานด้วยความรอบคอบ และมีการฟังเสียงประชาชนให้
มากขึ้น 

อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ น่าจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ค่อนข้างน้อย จะต้องปรับแนวทางหรือวิธีในการบริหารงาน ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรเป็นอย่างดีเหนือมาตรฐานที่ก าหนดในร่างพระราชบัญญัติฯ 
ก็ยังคงสามารถด าเนินการตามแนวทางท่ีปฏิบัติอยู่ต่อไปได้  

อย่างไรก็ตาม การบรรลุเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นี้คงมิอาจวัดได้จากการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ หรือการที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เพราะกฎหมายนั้นเป็นแค่เพียงกลไก
หรือฟันเฟืองหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลายกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเจตนารมณ์ข้างต้น เช่น ภาค
ประชาชนเองก็จะต้องมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็จะต้องตระหนักว่าประชาชน
คือเจ้าของพ้ืนที ่ต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยไม่ถือว่าเป็นภาระต่อการท างานแต่
อย่างใด การบรรลุเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญได้นั้น จึงต้องอาศัยการขับเคลื่อนกลไกของหลายภาค
ส่วนไปพร้อมๆ กัน เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมตั้งแต่รากฐานจากในระดับท้องถิ่นไปจนถึง
ระดับชาติต่อไป (เพ่ิมกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ) 
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 4.1.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในด้านการมีส่วนร่วมของ 
                   ประชาชน 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตราที่ 6 บัญญัติไว้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ 
  1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
  6)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
  7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน นั่น มาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 บัญญัติไว้ว่า 
การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี เป้าหมายเพ่ือให้
เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ และในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมี
แนวทางการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้ 1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา 2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 3) ก่อนเริ่มด าเนินการ
ส่วนราชการต้องจัด ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมี
ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงท า
ความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น 4) ให้เป็น
หน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม โดยรวมและ
ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิ ธีปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม และ 5) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่ วน
ราชการอ่ืน หรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย การด าเนินการ
ตามข้างต้นนั้น ให้ส่วนราชการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่ อง ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 
 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้มีบัญญัติไว้ใน มาตรา 9 ถึง
มาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
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ซึ่งพอจะกล่าวได้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด และ 4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ในกรณีที่ภารกิจใดมี
ความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพ่ือให้การบริหารราชการแบบบูรณาการใน
จังหวัดหรือในต่างประเทศ แล้วแต่กรณีสามารถใช้อ านาจตามกฎหมายได้ครบถ้วน ตามความจ าเป็น
และบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ได้มีบัญญัติ
ไว้ใน มาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ซึ่งพอจะกล่าวได้ว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการและ
งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบ
ทั่วกันด้วย 
  
 4.1.3  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลัก 
                   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก
มติคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 40/2548 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 ซึ่งได้อนุมัติให้ส านัก
พัฒนาสังคมด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตัวเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 กรุงเทพมหานคร โดยส านักพัฒนาสังคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน ดังนี้ คือ 
1)  ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้ชุมชนเป็นชุมชนสะอาด สวยงาม มี

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนนหนทางและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2)  ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้มีอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 

และการเกิดกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ 
3)  ด้านสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับประโยชน์ การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรม ยาเสพติด เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

4)  ด้านอนามัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้มีสุขภาพดี และ
สามารถอยู่ได้โดยปกติสุข รวมทั้งการปลูกฝังให้รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่นอย่างถูกหลัก 

5)  ด้านจิตใจ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี การพัฒนา
จิตใจ สติปัญหา การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและหลักค าสอนของศาสนา เป็นต้น 

6)   แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ได้แก่ พอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ นี้ก็เพ่ือที่จะให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผนพัฒนา กทม. 12 ปี ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2563 ว่า ให้
กรุงเทพมหานครพัฒนาใน 10 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ครบวงจร เชื่อมต่อใจกลาง
เมอืงสู่ชานเมืองและภูมิภาครอบด้าน 2) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนชานเมืองกรุงเทพฯ 3) พัฒนา
ปัจจัยส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 4) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 6) สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 7) ส่งเสริมให้
คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพดี มีครอบครัวอบอุ่น 8) ส่งเสริมสวัสดิการพ้ืนฐานทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนกรุงเทพฯ 9) พัฒนาระบบบริหารงานของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล 
10) การมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารมหานคร โดยมาตรการ
ทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดท าโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกองการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
 โดยส านักงานเขตนั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายด้วยกันคือ 1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 2) ฝ่ายการคลัง และ 3) ฝ่ายโยธา ซึ่งมีรายละเอียดของกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว 
ดังตอ่ไปนี้ 

1)  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ส่งเสริม กระตุ้น แนะน าชุมชนให้
เข้าใจในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการจัดท าแผน และการเขียนแผนงานโครงการ
ของแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง เป็นเลขานุการในคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต ในการพิจารณา
โครงการที่ชุมชนเสนอของบประมาณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ชุมชนเสนอของบประมาณ
สนับสนุนต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนชุมชนฯของส านักพัฒนาสังคม ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติ/ระเบียบกรุงเทพมหานคร และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของชุมชนตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานต่อส านักพัฒนา
สังคมด้วย 

2)  ฝ่ายการคลัง ให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดท าโครงการในเรื่องค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติ/ระเบียบของกรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
งบประมาณ และ ตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า หรือเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ฝ่ายโยธา ให้ค าปรึกษาแนะน า ออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ/ระเบียบกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จัดท าเอกสารที่จ าเป็น เพ่ือประกอบการขออนุมัติ
งบประมาณตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็น
คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต เพื่อพิจารณาแผนที่ชุมชนเสนอของบประมาณ 

 



 
บทท่ี 5 

 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน

ชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบแนวคิดในการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนของกรุ งเทพมหานครได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ เน้นการ
พ่ึงพาตนเอง โดยมีภาคีทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน และประเด็นส าคัญคือ เป็นการแก้ปัญหาชุมชน
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง 
 แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเครื่องมือในการวางแผนของ
ชุมชน โดยประชาชนในชุมชนรวมตัวกันเพ่ือร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชนเอง โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ท าให้การด าเนินการพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทาง เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการ
การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ของชุมชนในการบริหารชุมชนของตนเอง เพ่ือการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ 

ในการวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง 6 ระยะ61 ของส านักงานเขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับผู้บริหารส านักงานเขตวังทองหลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
หัวหน้าฝ่ายการคลัง และหัวหน้าฝ่ายโยธา ส่วนทางด้านประชาชนนั้นผู้ศึกษาได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) เช่นกันกับหัวหน้าชุมชน หรือแกนน าชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4-5 ชุมชน และใช้การสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม 
(Focus Group Interview) กับประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
                                                           

61ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2549) จ านวน 1 ชุมชน 1 โครงการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550) จ านวน 
2 ชุมชน 4 โครงการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551) จ านวน 2 ชุมชน 2 โครงการ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2554) 
จ านวน 1 ชุมชน 4 โครงการ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555) จ านวน 1 ชุมชน และ ระยะท่ี 6 (พ.ศ. 2556) 
จ านวน 1ชุมชน (ที่มา. ข้อมูลของส านักงานเขตวังทองหลาง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556) 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเข้าร่วมประชุมเมื่อฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจ า
ส านักงานเขตวังทองหลาง จัดการประชุมการด าเนินการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนที่เข้าร่วม และผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้อ งการเพ่ือ
น าไปท าการวิเคราะห์หาค าตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในการวิจัยนี้ 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์
รายข้อ (Item Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยหรือตัวแปรที่ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินการตาม
โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานเขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร โดยเน้นไปที่ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก และปัญหาในด้านอ่ืนๆ ที่ท าให้การด าเนินการตาม
โครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานเขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินการตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และการ
ติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตวังทองหลาง เพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1 
และข้อที่ 2 คือ 1)โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักเขตวังทองหลางมีลักษณะอย่างไร? 2)ปัญหาและอุปสรรคของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และการ
ติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักเขตวังทองหลางมีอะไรบ้าง? โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
5.1  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน 

การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผลที่ได้จากการ
ด าเนินการตามแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เพื่อ
ตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2)62 

 
เนื่องจากการจัดท าแผนชุมชนฯนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนโดยเฉพาะภาครัฐที่มีหน่วยงานในการด าเนินการหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น 
กรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต และในส่วนของส านักงานเขตนั้น ได้

                                                           
62โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักเขตวังทองหลางมีลักษณะอย่างไร? และ ปัญหาและอุปสรรคของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และการติดตาม
ประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตวังทองหลาง มีอะไรบ้าง? 
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มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการจัดท าแผนชุมชนฯ และ
โครงการจัดท าแผนชุมชนฯดังกล่าวนั้นต้องประสานความร่วมมือจากฝ่ายโยธาและฝ่ายการคลังด้วย 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้แยกวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการ
วางแผน การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตาม
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ดัชนีชี้วัดการมีส่วนร่วมของสถาบันพระปกเกล้า 6 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 2) 
ด้านการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 3) ด้านการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้รับผิดชอบ
โครงการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 4) ด้านการร่วมปฏิบัติ 5) ด้านการวางแผนร่วมกัน และ 6) 
การท าประชามติเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนชุมชนฯ ใน 3 ประเด็น คือ 1) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของฝ่ายโยธา ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนชุมชนฯ 2) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายการคลัง ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนชุมชนฯ และ 3) วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนชุมชนฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

5.1.1  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน
ชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผนโครงการจัดท า
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับการ
ก าหนดมาแล้วจากกรุงเทพมหานคร โดยการจัดท าโครงการโดยส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
และส่งมาให้ส านักงานเขตทั้ง 50 เขตด าเนินการตามแผน ซึ่งถือว่าเป็นการก าหนดนโยบาย หรือ
โครงการโดยภาครัฐ เป็นแบบบนลงล่าง (Top-Down Policy Formulation)63 ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึง
ถือได้ว่าประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจึงไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเลย แต่ในส่วนของ
การวางแผนการด าเนินการตามโครงการฯนั้นก็เช่นเดียวกัน ทางส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ก็ได้แปลงนโยบายหรือโครงการมาเป็นแผนให้เรียบร้อยแล้ว โดยการแบ่งขั้นตอนการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองฯตามโครงการ ออกเป็น 9 ขั้นตอน คือ 1) คัดเลือกแกนน าชุมชนและอบรมเป็นวิทยากร
กระบวนการ 2) จัดเวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ 3) ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 4) ยกร่าง
แผนชุมชนฯ 5) จัดเวทีประชาพิจารณ์ 6) น าเสนอแผนชุมชนฯต่อส านักงานเขต 7) ส านักงานเขต
เสนอแผนต่อส านักพัฒนาสังคม 8) อนุมัติแผนและน าสู่การปฏิบัติ และ 9) ติดตามประเมินผล โดยได้
ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2) ด้าน
เศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม 4) ด้านอนามัย 5) ด้านจิตใจ และ 6) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ดูรายละเอียด
ในบทที่ 3 ประกอบ) และการพิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ

                                                           
63R. Hambleton, Plaining System and Policy Implementation, Journal of 

Public Policy 3, 4 (1983): 379. 
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กรุงเทพมหานครนั้น ก็มีหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาอยู่แล้ว 7 แนวทาง คือ แผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนน าเสนอต้อง 1) เป็นแผนชุมชนที่เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) น าเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับ
เขตเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมก่อน 3) โครงการ/กิจกรรมขอชุมชนที่เสนอขอใช้งบประมาณ ให้
เสนอรายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่ างชัดเจน 
(ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 4) การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม 5) หลังจากคณะกรรมการอ านวยการ
จัดท าแผนชุมชนระดับเขตพิจารณาเห็นแล้วว่าชุมชนมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ ให้ส านักงาน
เขตส่งไปยังส านักพัฒนาสังคม 6) ส านักพัฒนาสังคม จะพิจารณาและสรุปผลการพิจารณาเสนอ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครอนุมัติในหลักการให้ส านักงานเขตด าเนินการตามโครงการ และอนุมัติการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และ 7) ส านักพัฒนาสังคมด าเนินการโอนงบประมาณไปตั้งไว้ที่ส านักงานเขต (ดู
รายละเอียดในบทที่ 3 ประกอบ) และแม้แต่การจัดสรรงบประมาณให้แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีการวางแผนให้มีหลักเกณฑ์อยู่ 7 ประการด้วยกัน ประกอบด้วยเรื่องของ 
1) เนื้อหาในเอกสารที่เป็นแผนชุมชน 2) ให้จ าแนกตามรายการและระบุเป้าหมายของการพัฒนาเป็น
รายปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 3) โครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 4) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
5) ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐาน หรือไม่มีราคามาตรฐาน 6) งบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และ
เบิกจ่ายไม่ได้ และ 7) การจัดซื้อที่ดิน การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 
ประกอบ) ดังนั้น ในขั้นตอนการวางแผนโครงการ หรือการวางแผนด าเนินการนั้น ประชาชนผู้มีส่วน
ได้ เสียจะไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เลยเนื่องจากเป็นการก าหนดโครงการโดยภาครัฐ 
(กรุงเทพมหานคร) โดยตรง 

 
5.1.2  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติ

หรือด าเนินการตามแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จากผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนชุมชน

พ่ึงตนเองฯ นี้มีอยู่ 9 ขั้นตอน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.1) ดังนั้นผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ประชาชนสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมได้ คือ 1) คัดเลือกแกนน าชุมชน และอบรมวิทยาการกระบวนการ 2) จัดเวทีเรียนรู้ 
และสร้างความเข้าใจ 3) ส ารวจข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 4) ยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) จัดเวทีประชาพิจารณ์ 6) น าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงานเขต โดยผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์โดยอาศัยดัชนีชี้วัดหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการคัดเลือกแกนน าชุมชน และอบรมวิทยาการกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า 
ขั้นตอนการคัดเลือกแกนน าชุมชนนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้แกนน าชุมชนที่สามารถด าเนินการให้
ชุมชนมีความพร้อมในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแกนน า
ชุมชนที่คัดเลือกเข้ามานั้น ต้องมีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะพบว่า การ



76 

คัดเลือกแกนน าชุมชนเพ่ือเป็นวิทยากรกระบวนการของชุมชนในเขตวังทองหลางนั้น มักจะมุ่งเน้นไป
ที่จ านวนผู้เข้ารับการอบรมตามจ านวนที่ได้ถูกก าหนดมาในแต่ละชุมชน หรือแต่ละเขต ท าให้ได้
วิทยากรกระบวนการที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และศักยภาพในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร 
เช่นคนชรา คนสูงอายุ คนว่างงาน วิทยากรกระบวนการที่ได้รับคัดเลือกไปอบรม ยังไม่ให้ความสนใจ
ในการท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากนัก บางคนไม่มีเวลาในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง 

ในด้านการอบรมแกนน าชุมชนเพ่ือเป็นวิทยากรกระบวนการ ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ให้การอบรมก็
ไม่ได้เน้นย้ าถึงแนวคิด และปรัชญาของแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งวิธีการ ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ถูกต้อง ท าให้วิทยากรกระบวนการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการไปสู่ประชาชนในชุมชน และส่วนหนึ่งไปเน้นที่
งบประมาณที่จะให้แก่ชุมชนมากกว่าการเน้นให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจถึงหลักการมีส่วนร่วมและ
การเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจและความส าเร็จส าหรับโครงการแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจกล่าวได้ว่า การอบรมคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการสร้าง
วิทยากรกระบวนการได้ และขั้นตอนที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการเกิดความรู้
ความเข้าใจยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเนื้อหาสาระหลักในการอบรมมักจะเป็นการอบรมเชิง
วิชาการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งก็เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากนัก และไม่อาจเข้าใจในศัพท์ที่เป็นเชิงวิชาการ 
โดยไม่มีการอบรมในลักษณะการปฏิบัติ หรือการให้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดท าแผน
โดยตรงเลย รวมทั้งการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระยะเวลา
พร้อมกันในแต่ละชุมชน หรือแต่ละเขต และมีความเร่งรีบจัดท าแผน จึงท าให้การคัดเลือกแกนน าเพ่ือ
เป็นวิทยากรกระบวนการของแต่ละชุมชนในเขตวังทองหลาง ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เนื่องจากคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มาอบรมนั้นงาน
ล้นมือ ต้องไปช่วยหลายชุมชน หลายเขตพร้อมๆกัน 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องของการเมืองภายในชุมชนอีก ซึ่งท าให้เกิดการโจมตี คัดค้าน
โครงการต่าง ๆ ที่วิทยากรกระบวนการที่มาจากแกนน าชุมชนเสนอขึ้นมาเพ่ือพัฒนาชุมชนตามโครงการ
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่วิทยากรกระบวนการนั้นๆได้รับการ
อบรมมา ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นทางการเมืองภายในชุมชนขึ้น และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้โครงการ
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องชะงัก หรือล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น 

ขั้นตอนการจัดเวทีเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
ของการประชุมชี้แจง จัดทีมผู้น า และวิทยากรกระบวนการ เป็นคณะท างานจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชิญประชาชนในชุมชนทั้งหมดเข้ารับฟัง ท าความเข้าใจ 
รับรู้ และรับทราบแนวทางการด าเนินงานในเรื่องการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง ในขั้นตอนนี้ การน าประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมต้องแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากการประชุมกลุ่มย่อยของประชาชนในชุมชนในทุกวัน
ศุกร์ปลายเดือนของส านักงานเขตวังทองหลางว่า งบประมาณด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งมีจ านวน 5,000 
บาทนั้นนั้นมีการเบิกจ่ายล่าช้ามาก ท าให้ผู้จัดท าเวทีด้านการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจต้องส ารอง
จ่ายไปก่อนเป็นส่วนใหญ่ มิฉะนั้นจะท าให้การด าเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องล่าช้าไปตามความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 

ในมุมมองด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในแต่ละชุมชนของเขตวังทองหลางนั้นจะเห็น
ได้ว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนแต่ยังไม่เข้ าใจในรายละเอียด 
โดยคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ใช้ทุกวิธีการในการให้
ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้อบรมมาแล้ว เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ ในปลิว แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของ
ขั้นตอนนี้อยู่ที่วิทยากรกระบวนการ ที่ยังขาดประสิทธิภาพในการท างานอย่างพอเ พียงที่จะจัดเวที
เรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนโครงการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร และทางด้าน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของส านักงานเขตก็ไม่ได้อยู่ ในชุมชน จึงไม่ทราบ
ปัญหาเท่ากับชาวบ้านในชุมชน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ความร่วมมือจากประชาชนในแต่ละชุมชนนั้นจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวิทยากรกระบวนการนั้นได้ด าเนินการประสานกับประชาชนในชุมชนของตัวเอง 
และวิทยากรกระบวนการดังกล่าวก็ต้องหาวิธี และที่ส าคัญต้องมีความรู้  ความเข้าใจในแผนพัฒนา
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ เพ่ือที่จะโน้มน้าว หรือชักจูงให้เกิด
กระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากปัญหาของชุมชน ชุมชนเท่านั้นที่จะรู้จริง เข้าใจใน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือที่จะได้ร่างแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงจุดตรงประเด็น 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนในระดับเขต ไม่สามารถลงพ้ืนที่ในการจัดเวทีของ
ชุมชนได้บ่อย ท าให้ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดท าแผนของชุมชนในแต่ละชุมชนในเขตวัง
ทองหลาง แต่จะคัดค้านและไม่อนุมัติแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแม้ว่าจะ
ผ่านการประชาพิจารณ์ของชุมชนแล้วก็ตาม สร้างให้เกิดความไม่เข้าใจกับประชาชนในชุมชนว่า 
ชุมชนมีมติให้ผ่านแล้วแต่เหตุใดจึงไม่ผ่านการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งขัดแย้งกับผลการ
ประเมินตนเองของวิทยากรกระบวนการในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ และวิทยากรกระบวนการในส่วนที่
เป็นแกนน าชุมชน และอาสาสมัคร ที่เห็นว่า ตนเองได้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาที่ชุมชนหยิบยกข้ึนมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการฯแก่ชุมชน ชี้ให้ชุมชน
เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน รวมทั้งการด าเนินการที่
เกี่ยวกับการจัดเวทีต่างๆในชุมชน ประสานงานระหว่างกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
และประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งแกนน าชุมชนก็จะไม่สามารถให้
เหตุผลหรือตอบค าถามกับประชาชนในชุมชนได้ว่าไม่ผ่านการพิจารณาจากกรุงเทพมหานคร เพราะ
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เหตุใด ในทางกลับกัน การเปิดเวทีชาวบ้านนั้น ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความส าคัญ ข้อมูลที่ได้มักจะไม่
ครบถ้วน สถานที่ท าเวทีบางชุมชนไม่มี หรือมีแต่ก็ไกลมาก ขาดสิ่งจูงใจที่จะท าให้คนมีส่วนร่วม 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเวทีในช่วงแรกได้รับความร่วมมือมาก แต่ระยะหลังเมื่อโครงการล่าช้า ไม่ผ่าน ก็
จะได้รับความร่วมมือน้อยลง คนที่ท างานเกิดความท้อแท้ไม่อยากท างานต่อ 

จากการสอบถามแกนน าชุมชนซึ่งเป็นคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นว่า การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เช่นด้านการรับรู้รายละเอียดของ
โครงการ ด้านการให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน ด้านการน าเสนอโครงการ ด้านการคัดเลือกโครงการ และ
ด้านการพิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือว่าประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก แต่การมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน และการมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอปัญหาของชุมชน นั้นประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยหรือปานกลางเท่านั้น 

ขณะที่จากการสอบถามตัวแทนชุมชนเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้นมีผลต่างกันเล็กน้อย 
ดังนี้คือ การมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้รายละเอียดของโครงการ การให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าแผน การน าเสนอปัญหาของชุมชน การน าเสนอโครงการ และ การพิจารณา
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นตัวแทนชุมชนเห็นว่าประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมค่อนข้างมาก แต่ การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการของคนชุมชน ยังคงมีเพียงเล็กน้อย
ถึงปานกลางเท่านั้น 

 
ตารางท่ี 5.1  ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า 
                  แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลุ่มผู้ให้ความเห็น คณะจัดท าแผนชุมชน ตัวแทนชุมชน 
การมีส่วนร่วม   
ด้านการรับรู้รายละเอียดของโครงการ มาก มาก 
ด้านการให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน  มาก มาก 
ด้านการน าเสนอโครงการ  มาก มาก 
ด้านการคัดเลือกโครงการ มาก เล็กน้อยถึงปานกลาง 
ด้านการพิจารณาแผนชุมชนฯ มาก มาก 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน  เล็กน้อยถึงปานกลาง มาก 
การมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาของชุมชน เล็กน้อยถึงปานกลาง มาก 
 

ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาพบว่า เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆ
ตามที่ต้องการ เช่น ข้อมูลทางกายภาพ ด้านสาธารณูปโภค ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ฯลฯ น าเสนอ
ข้อมูลข้อเท็จจริงจากการส ารวจ ช่วยกันค้นหาปัญหา คิดหาสาเหตุ แห่งปัญหา สรุปรวบรวมข้อมูลใน
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แต่ละขั้นตอนของการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินผล
รวมถึงศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ให้เกิดการเรียนรู้ ปัญหาในขั้นตอนนี้ หลายชุมชน
มักจะเกิดจากการเก็บข้อมูลในชุมชนที่ซ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ และขาดการบูรณาการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น จปฐ. ส านักงานสถิติแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร 
การเก็บข้อมูลของเขตวังทองหลางท าอย่างไม่ค่อยสม่ าเสมอ และแบบฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลในเขต
วังทองหลางมีความยุ่งยากซับซ้อน การส่งผ่านข้อมูลชุมชนให้กับคณะท างานรุ่นต่อไปมักไม่ค่อยมี ไม่
ค่อยให้ความร่วมมือกับคนอ่ืน หรือส่งเสริมสนับสนุนคนอ่ืน ประชาชนในชุมชนก็ไม่ค่อยให้ข้อมูล 
เนื่องจากแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลนั้นมีความละเอียดมากเกินไป มีค าถามที่เป็นวิชาการ
มากเกินไป 

จากการสัมภาษณ์แกนน าชุมชนและประชาชนในชุมชนของเขตวั งทองหลาง ได้ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมของแบบฟอร์มของการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ว่า รายละเอียดในแบบฟอร์มมี มากเกินไป และไม่มีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน 
ความเหมาะสมของแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะบุคคล หรือข้อมูลทั่วไปมี ความละเอียด 
ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม หรือข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ผล มีความซับซ้อนเกินไปซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของคณะท างานจัดท าแผนชุมชน  และความเห็นของ คณะท างานจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อปัญหา หรืออุปสรรคในการใช้แบบสอบถาม 
หรือแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นว่า 
รายละเอียดในแบบสอบถาม หรือแบบฟอร์มที่มีมากอาจเป็นงานที่ยุ่งยากมาก ส าหรับวิทยากร
กระบวนการ อีกทั้งประชาชนในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดท าข้อมูลประวัติชุมชน 
โดยเฉพาะข้อมูลทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่ายในครัวเรือน ประชาชนในชุมชนมักเกิดทัศนคติในด้าน
ลบ และเกรงกลัวในการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์กลุ่ม ทั้งฝ่ายแกนน าชุมชน ประชาชนในชุมชน  
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตวังทองหลาง มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า คณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่
ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ แบบฟอร์มหรือ แบบสอบถาม เป็นลักษณะวิชาการมากเกินไป หาก
จัดท าเป็นการท าเครื่องหมายจะเกิดความเข้าใจง่ายกว่า  รวมทั้งแบบฟอร์มหรือแบบสอบถามมี
รายละเอียดมาก และสับสนขาดความชัดเจน แบบฟอร์มการจัดท ารายงานรูปเล่มแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเกินกว่าความสามารถของ
ชาวบ้านในการจัดท า อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนยังไม่มีความคุ้นเคยในการจัดท ารายงานรูปเล่มเป็น
เอกสารวิชาการ 

นอกจากนี้ ชุมชนยังขาดการจัดท า “ฐานข้อมูลกลางของชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน” ท าให้
ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการจัดท าแผนชุมชนในแต่ละปี 

ขั้นตอนการยกร่างแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษา
พบว่า การยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนในแต่ละด้าน จัดหมวดหมู่ในแผน โดยมีการก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ หรือแผน หรือกิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงาน หรือผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 
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ทั้งนี้ จัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ปัญหาของการด าเนินการใน
ขั้นตอนนี้มักเกิดจากปัญหาในเชิงเทคนิควิธีขั้นตอนในการปฏิบัติ เช่น การมีส่วนร่วมในภาคประชาชน
ยังมีข้อจ ากัด ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น คณะท างานจัดท าแผนชุมชนระดับชุมชนก็มี
เพียงกรรมการชุมชนไม่กี่คนเท่านั้น รวมทั้งกฎ ระเบียบของทางราชการที่มีมากมายหลายขั้นตอน 
เป็นอุปสรรคในการจัดท าแผน ไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม ไม่มีการแจ้งให้ผู้ท าแผนทราบถึงราคากลางใน
การจัดซื้อ และก าหนดให้ผู้ท าแผนสอบราคาด้วยตนเอง ขาดหลักเกณฑ์ข้อก าหนดมาตรฐานกลางใน
การท าแผนของแต่ละชุมชน ในขณะที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนบางคนไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอใน
การให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งไม่มี
แบบฟอร์มการเสนอโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน 

กระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกด้วยในบางโครงการ เช่น โครงการที่ต้องมีการขอใช้ที่ดินจากหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือที่ดินของเอกชน มักจะไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากข้อก าหนดของทางกรุงเทพมหานคร
ท าให้เอกชนเจ้าของที่ดินต้องท าสัญญาที่ไม่สามารถใช้ที่ดินของตนเองได้เป็นระยะเวลาถึง 10 ปี 
ระเบียบขั้นตอนการของโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยากเกินความสามารถของประชาชนทั่วไปที่เป็นชาวบ้านในชุมชน การติดตามเอาใจใส่
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของส านักงานเขตมีน้อย จะมีเพียงการตรวจดูว่า
การด าเนินการยกร่างแผนเสร็จแล้วหรือไม่ แต่ยังขาดการเข้ามาดูแลเอาใจใส่ในกระบวนการเหมือน
พัฒนากรในต่างจังหวัดที่มีความใกล้ชิดชาวบ้านมากกว่า กระบวนการเข้ามาช่วยยกร่างแผนของเขต
ควรต้องค านึงถึงความต้องการของชุมชนด้วย นอกจากการตั้งเป้าหมายเพียงให้แผนผ่านการพิจารณา
จากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเขียนแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทางปฏิบัติอยู่ที่ชุมชนกับเขต วิทยากรกระบวนการยังไม่ได้แบ่งงาน บางครั้งกระบวนการยกร่าง
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของส านักงานเขต เป็นผู้ด าเนินการเอง 

วิทยากรกระบวนการของบางชุมชนที่ผ่านการอบรมมีทักษะสามารถที่จะยกร่างแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า ในบางชุมชนก็ไม่
สามารถยกร่างแผนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น วิทยากรกระบวนการขาด
ความรู้ความเข้าใจ ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมรับการอบรม หรือผู้ที่เป็นตัวแทนของชุมชนในการเข้าร่วม
การอบรมยังขาดความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ 

การเขียนโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการระบุ
รายละเอียดมากเกินกว่าที่ประชาชนธรรมดาจะสมารถเข้าใจได้ครบทุกรายละเอียด ส่งผลให้แผน
ชุมชนไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต เช่น โครงการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการวัดค่ามลพิษ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จะต้องมี
การค านวณราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับกับกรณีที่แผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้รับการอนุมัติ หรือกรณีโครงการถูกเสนอตามแผน
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ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้รับการตอบสนองจากคณะกรรมการ
อ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต และส านักพัฒนาสังคม จากประเด็นและข้อปัญหาดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจที่จะเข้าร่วมในกระบวนการยกร่างแผนชุมชนของ
ประชาชนในแต่ละชุมชน 

ขั้นตอนการจัดเวทีประชาพิจารณ์ จากการศึกษาพบว่า การจัดเวทีประชาพิจารณ์ ก็เพ่ือ
ชี้แจงน าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดท าขึ้น ตรวจสอบ ทบทวน 
เพ่ิมเติม ปรับปรุง และให้เสนอแนะในแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลง
มติให้ความเห็นชอบในแผนฉบับดังกล่าว ในขั้นตอนนี้จะพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายในชุมชนแตกต่างกันตามสภาพของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ มีสภาพเป็นบ้านจัดสรร เป็น
คอนโดมิเนียม เป็นบ้านเช่า มักพบปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม คนในชุมชนติดภารกิจในการ
ประกอบอาชีพ และภารกิจส่วนตัว ไม่มีเวลาเข้าร่วมในการจัดเวทีของชุมชน 

นอกจากนี้ ประสบการณ์ในการน าเสนอแผนของวิทยากรกระบวนการยังมีน้อย เนื่องจาก มี
การอบรมวิทยากรกระบวนการเพียง 3 วัน และคนที่มีจิตอาสามักเป็นชาวบ้านทั่วไป จึงควรมีการ
ทดสอบวิทยากรกระบวนการก่อนการด าเนินการจัดท าแผนด้วย คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผน
ชุมชนระดับเขต มักมีการทั้งท้วง หรือไม่เห็นด้วยกับแผนชุมชนฯที่ชุมชนน าเสนอมา ทั้งที่ประชาชนใน
ชุมชนให้ความเห็นชอบแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว จึงส่งผลให้เกิด
ความล่าช้า และกระบวนการท างานถอยหลังมากกว่าเดินหน้าไปสู่ขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนน าเสนอแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงานเขต 
จากการศึกษาพบว่า การน าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงาน
เขตนั้น เป็นขั้นตอนที่ชุมชนน าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดท า
ขึ้นให้คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต พิจารณาความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติ ชุมชนบางแห่งไม่มีโอกาสเข้าร่วมในการน าเสนอและชี้แจงแผนชุมชนต่อ
คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต อาจท าให้คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผน
ชุมชนระดับเขต ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

นอกจากนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต ยังมีข้อจ ากัดบาง
ประการ เช่น ขาดมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาอนุมัติแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่แต่ละชุมชนเสนอ ไม่มีระยะเวลาในการพิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แน่นอน ไม่มีการชี้แจงให้เหตุผลให้กับโครงการของชุมชนที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ ไม่มีการแจ้งผลการด าเนินการ และความคืบหน้าในการพิจารณาโครงการของแต่ละ
ชุมชน เป็นต้น 

ส านักงานเขตท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต เป็นผู้มีศักยภาพแต่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลา และภาระงาน ปัญหาที่พบคือ มีภาระงานมากในฐานะผู้ดูแลโครงการ การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่มีความสอดคล้องกับภาคประชาชน ไม่มีหน่วยงานภายนอกมาร่วม
ลงชุมชนเพราะถือว่าไม่ใช่หน่วยงานหลัก หน่วยงานระดับเขตขาดความร่วมมือในการท างานอย่างเป็น
เอกภาพ 
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5.1.3  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนการในด้านการติดตาม
ประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ในขั้นตอนการติดตามประเมินผลนี้ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เนื่องจากผลที่ได้รับจากการ
ประเมินผลจะถูกแปรผลเป็นปัจจัยน าเข้า (Inputs) ที่จะเพ่ิมเข้าไปในการวางแผนขั้นตอนไปเพ่ือให้
โครงการฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้ที่ส าคัญที่สุดก็คือ ทางภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด
เกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้เลย ดังนั้น ผลที่ออกมาจากการประเมินโดย
ภาครัฐ (ส านักงานเขต ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร) จึงเป็นผลการประเมินที่มาจากมุมมอง
ด้านเดียวว่าโครงการฯนี้ประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวเพียงใด ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว ผลที่ได้รับ
จากการประเมินด้านเดียวนี้จึงเป็นข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรง (Validity) เพียงพอที่จะน าไปเป็นปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) สู่กระบวนการวางแผนโครงการฯในครั้งต่อๆไปได้  

การประเมินผลที่ทางภาครัฐโดยส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครได้เคยจัดท านั้น มาจาก
การมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน และเป็นการประเมินภาพรวมทั้ง 50 เขตของ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น และผลที่ได้รีบจากการประเมินดังกล่าว ก็ยังไม่ได้น ามาแก้ไขข้อบกพร่อง 
หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
5.2  วิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในข้ันตอน

การวางแผน การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผลที่ได้
จากการด าเนินการตามแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จากผลการศึกษา พบว่า นอกจากปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 3 ด้าน 

คือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และด้านการติดตามประเมินผลแล้ว ผู้
ศึกษายังพบว่ามีอุปสรรคที่ส าคัญอยู่อีก 2 ประการหลักๆคือ ประการแรก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิด
จากกฎระเบียบข้อบังคับของฝ่ายต่าง ๆ ของส านักงานเขตวังทองหลางที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดท า
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ และประการที่สอง เป็นอุปสรรคที่เกี่ ยวข้อ
กับปัจจัย 4 ด้านที่ส าคัญ คือ 1) อุปสรรคจากชุมชน 2) อุปสรรคจากนโยบาย 3) อุปสรรคจากการ
บริหารจัดการ และ 4) อุปสรรคจากนักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

5.2.1  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบข้อบังคับของฝ่ายต่างๆ ของส านักงานเขต 
         วังทองหลางที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
เนื่องจากการจัดท าแผนชุมชนฯนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนโดยเฉพาะภาครัฐที่มีหน่วยงานในการด าเนินการหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น 
กรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต และในส่วนของส านักง านเขตนั้น ได้
มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการจัดท าแผนชุมชนฯ และ
โครงการจัดท าแผนชุมชนฯดังกล่าวนั้นต้องประสานความร่วมมือจากฝ่ายโยธาและฝ่ายการคลังด้วย 



83 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้แยกวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน
ชุมชนฯ ใน 3 ประเด็น คือ 1) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายโยธา ที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนชุมชนฯ 2) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายการ
คลัง ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนชุมชนฯ และ 3) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนชุมชนฯ ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายโยธา ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากผลการศึกษาพบว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายโยธานั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การก่อสร้าง การใช้ที่ดิน หาสถานที่ ซึ่งหากชุมชนใดต้องการจัดท าโครงการชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกรณีที่ต้องไปใช้ที่ดินของเอกชน ก็ต้องใส่รายละเอียดลงในแผนด้วยว่า
ที่ดินนั้นตั้งอยู่ที่ใด เป็นที่ของใคร เจ้าของยินยอมหรือไม่ ต้องมีหนังสือยินยอมการใช้ที่ดิน ภาพถ่าย
สถานที่ และ ต้องบอกรายละเอียดได้ว่าการก่อสร้าง การใช้ที่ดินนั้นเพ่ืออะไร มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเพ่ืออะไร การขออนุญาตก่อสร้างต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากฝ่ายโยธา ทั้งแผนผัง
บริเวณ รายละเอียดการก่อสร้าง ใบประเมินราคา รวมถึงแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน  

5.2.1.2 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายการคลังที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จากผลการศึกษาพบว่า งบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มีมากมาย เช่น เงินเดือน/
ค่าจ้าง เกี่ยวกับค่าเวรยาม การดูแลรักษาความปลอดภัย การดูแลความสะอาด ค่าตอบแทนเกี่ยวกับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
ฯลฯ การจัดตั้งกองทุน การน าไปต่อยอดโครงการต่างๆ การน าเงินไปให้กู้ยืม การจัดตั้งสวัสดิการ
ต่างๆ (แต่บรรจุในแผนงานได้ เพ่ือน าเสนอหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไป) การจัดซื้อที่ดิน การ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม (เช่น ปรับปรุงถาวรวัตถุท่ีอยู่ในศาสนาทุกศาสนา ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเกี่ยวกับ
การศึกษา การปรับปรุงศูนย์อนามัยหรือโรงพยาบาล ยกเว้นเป็นโครงการที่อยู่ในลักษณะที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือการสาธารณะโดยแท้จริง และมีหนังสือรับรองจากผู้ดูแลสถานที่ให้ด าเนินการ
ได้ เป็นต้น) และ โครงการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 
ฯลฯ ให้จัดได้เฉพาะที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆที่จะช่วยในการจัดท าโครงการฯ ก็ไม่สามารถซื้อได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นซื้อเพ่ือใช้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีสถานที่
บริการที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานครด้วย) เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร (วอล์กกี้ 
ทอร์กกี้) ครุภัณฑ์ทางการศึกษาส าหรับสถาบันการศึกษา (เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานด า โปรเจ็กเตอร์) 
ครุภัณฑ์ในการท าโครงการต่าง ๆ ของศูนย์อนามัย/โรงพยาบาล และในกรณีโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และการออกแบบการติดตั้งให้ชัดเจน 

ในการเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ก็มีปัญหาในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่นกัน เช่น 
กรณีราคามาตรฐาน ไม่ต้องแนบหลักฐาน แต่ให้วงเล็บว่ามาตรฐาน กรณีไม่มีราคามาตรฐาน ให้แนบ
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เอกสารเสนอราคาจาก 3 ร้านค้า เป็นอย่างน้อยเพ่ือเป็นคู่เปรียบเทียบ พร้อมแนบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่ได้อนุญาตจากหัวหน้างานแล้ว เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของการจัดท าโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของฝ่ายการคลังก็คือ ฝ่ายชุมชนมักจะไม่
ทราบในรายละเอียดว่าโครงการที่ชุมชนน าเสนอนั้น จะต้องเป็นโครงการ หรือกิจกรรมเร่งด่วน 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ถ้าไม่ด าเนินการจะเกิดความเสียหาย และจ าเป็นต้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงาน ซึ่งชุมชนจะต้องพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ และบรรจุไว้ในแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาเขตด้วย  

5.2.1.3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมักจะไม่ทราบในรายละเอียดว่า เนื้อหาส าคัญที่ต้อง
บรรจุไว้ในการน าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยอะไรบ้าง        
(เช่น ต้องระบุสภาพปัจจัยปัญหา ความต้องการ โดยให้เรียงล าดับความส าคัญ ระบุกิจกรรม 
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้โดยละเอียด ต้องระบุเป้าหมายการพัฒนาเป็นรายปี และต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร) และแนวทางการพิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร (ต้องเป็นแผนชุมชนที่เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ลักษณะของแผนชุมชนแบ่งเป็น 3 แบบ (คือ เป็นแผนที่ชุมชน
สามารถด าเนินการเองได้ (ท าเอง) เป็นแผนที่ชุมชนร่วมกันด าเนินงานกับหน่วยงาน (ท าร่วม) เป็น
แผนที่ชุมชนไม่สามารถด าเนินการเองได้ ต้องให้หน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ (ท าให้) เป็นต้น ) 
โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณสนับสนุนจาก กรุงเทพมหานคร มีเงื่อนไขที่ส าคัญ ดังนี้ สามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง และสามารถต่อยอดให้มีความยั่งยืนได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนในชุมชนร่วมกันท า ไม่ใช่เป็นการจ้างให้ท า โครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้าง หรือการด าเนินการใดๆที่ต้องใช้ช่างฝีมือ หรือต้องการความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐาน 
จะด าเนินการจ้างหรือจัดซื้อวัสดุ และด าเนินการเองก็ได้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของชุมชน 
 
ตารางท่ี 5.2  เงื่อนไขการขอใช้งบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการจัดท าแผนชุมชน 
                 พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ล าดับ โครงการ เงื่อนไข 

1 โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง
แท้จริง  

สามารถต่อยอดให้มีความยั่งยืนได้ 

2 โครงการที่ประชาชนในชุมชนร่วมกันท า  ไม่ใช่เป็นการจ้างให้ท า 
3 โครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคารหรือสิ่ง

ปลูกสร้าง หรือการด าเนินการใดๆที่ต้องใช้ช่างฝีมือ 
หรือต้องการความม่ันคงปลอดภัยได้มาตรฐาน  

จะด าเนินการจ้างหรือจัดซื้อวัสดุ 
และด าเนินการเองก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของชุมชน 
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ตารางท่ี 5.3  ลักษณะของแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ล าดับ แผนชุมชน การด าเนินการ 

1 แผนที่ชุมชนสามารถด าเนินการเองได้  ท าเอง  
2 แผนที่ชุมชนร่วมด าเนินการกับหน่วยงาน

ภาครัฐ   
ท าร่วม 

3 แผนที่ชุมชนไม่สามารถด าเนินการเองได้  ต้องให้หน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ (ท าให้) 
 
 

5.2.2  ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยอ่ืนๆ  
5.2.2.1 ปัญหาอุปสรรคจากชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า สังคมเมืองมีความ

ซับซ้อน มีอิทธิพลและค่านิยมทางลบมาก และด้วยการที่คนเมืองไม่สามารถพ่ึงพาตนเองด้าน
เศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง สภาพสังคมท าให้ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เหล่านี้น าไปสู่การไม่ให้ความ
สนใจและขาดความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

5.2.2.2  ปัญหาอุปสรรคจากนโยบาย จากผลการศึกษาพบว่า นโยบายส่วนใหญ่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลา เงื่อนไขเวลาไม่สอดคล้องกับเนื้องาน เน้นปริมาณ มีผลให้ได้มาซึ่งผลงานที่ไม่มี
คุณภาพมากพอ หรือได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และนโยบายที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะแนว
ทางการปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานท างานล าบาก บางครั้งมีเพียงนโยบายแต่ขาดรายละเอียดที่
จะเข้ามาเสริมหรือก ากับให้ไปในทิศทางเดียวกัน และบ่อยครั้ งที่นโยบายของรัฐบาลและ
กรุงเทพมหานครไม่สอดคล้องกัน มีผลต่อการท างานในระดับปฏิบัติการ และบางครั้งยังสร้างปัญหา
ให้กับชุมชน 

5.2.2.3  ปัญหาอุปสรรคจากการบริหารจัดการ จากผลการศึกษาพบว่า ในหลาย
ปัญหา แนวทางการจัดการปัญหาขาดเจ้าภาพหลักที่จะรับผิดเป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหา 
หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง บ่อยครั้งไม่เข้ามารับผิดชอบตามหน้าที่ และหน่วยงาน
พัฒนาชุมชนก็ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการใดๆได้ ท าให้งานไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ขาดการ
ประสานงานและการเชื่อมภาคี ขาดการบริหารการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เป็นประโยชน์ ขาด
งบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพงาน การจัดตั้งชุมชนในกรุงเทพมหานคร เน้นจ านวน โดยขาดการ
ส ารวจตรวจสอบอย่างเหมาะสม กฎระเบียบของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้กลไกการท างานขาดการปรับตัว
ให้ทันสถานการณ ์

5.2.2.4 ปัญหาอุปสรรคจากนักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
พบว่า นักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครงานล้นมือ เนื่องจากจ านวนคนท างานไม่พอกับปริมาณงาน 
ขาดความรู้และเทคนิคในการท างาน ขาดความมั่นใจว่าทฤษฏีการพัฒนาชุมชนจะใช้ได้ผลในเขตเมือง 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ขาดขวัญก าลังใจ การพิจารณาความดีความชอบมิได้เป็นไปตามผลงาน
และสภาพงาน 



86 

 สรุปจากผลการศึกษาพบว่า อุปสรรคส าคัญที่ส่งผลกระทบสูงสุด จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
เร่งด่วน และเป็นปัญหาหลักซ่ึงหากได้รับการแก้ไขแล้วอุปสรรคอื่นๆก็จะอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ไม่ยาก 
มี 2 ประการ คือ อุปสรรคจากนโยบายที่เร่งรัด เน้นจ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอุปสรรคจากการขาดขวัญก าลังใจของนักพัฒนา
ชุมชน กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 5.4  อุปสรรคในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ล าดับ อุปสรรค ลักษณะ 

1 จากชุมชน  ไม่ให้ความสนใจและขาดความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

2 จากนโยบาย  มีข้อจ ากัดด้านเวลา เน้นจ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าคุณภาพของกระบวนการจัดท าแผนชุมชน และ
นโยบายที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะแนวทางการ
ปฏิบัติ 

3 จากการบริหารจัดการ  ขาดเจ้าภาพหลัก ขาดการประสานงานและการเชื่อมภาคี ขาด
การบริหารการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เป็นประโยชน์ ขาด
งบประมาณท่ีเหมาะสมกับสภาพงาน กฎระเบียบมากเกินไป 

4 จากนักพัฒนาชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร 

จ านวนคนท างานไม่พอกับปริมาณงาน ขาดความรู้และเทคนิค
ในการท างาน ขาดความมั่นใจว่าทฤษฏีการพัฒนาชุมชนจะใช้
ได้ผลในเขตเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ขาดขวัญ
ก าลังใจ การพิจารณาความดีความชอบมิได้เป็นไปตามผลงาน
และสภาพงาน  

 
  
 

 



 
บทท่ี 6 

 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบแนวคิดในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนของกรุงเทพมหานครได้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ เน้นการพ่ึงพา
ตนเอง โดยมีภาคีทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน และประเด็นส าคัญคือ เป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนให้เกิ ดความ
เข้มแข็ง 
 แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเครื่องมือการวางแผนของ
ชุมชน โดยประชาชนในชุมชนรวมตัวกันเพ่ือร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชนเอง โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอกด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภู มิ
ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ท าให้การด าเนินการพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทาง เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วม และการเรียนรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ 
 โครงการชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานเขตวังทองหลาง ที่
ด าเนินการโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม64 โดยมีฝ่ายการคลัง และฝ่ายการโยธา เข้ามา

                                                           
64ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ส่งเสริม กระตุ้น แนะน าชุมชนให้เข้าใจในการ

ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพ่ีเลี้ยงในการให้
ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการจัดท าแผน และการเขียนแผนงานโครงการของแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเลขานุการในคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต ในการพิจารณาโครงการที่
ชุมชนเสนอของบประมาณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ชุมชนเสนอของบประมาณสนับสนุนต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนชุมชนฯของส านักพัฒนาสังคม ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ตามข้อบัญญัติ/ระเบียบกรุงเทพมหานคร และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนตามแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานต่อส านักพัฒนาสังคมด้วย 
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ช่วย 65 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวสรุปตามผลที่ได้รับจากการวิจัยในบทที่ 5 ใน
ส่วนของวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  เขตวัง
ทองหลาง เพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1 คือ โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร? และในส่วนของวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือ ปัญหาอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และการ
ติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตวังทองหลาง เพ่ือตอบค าถามการวิจัย
ข้อ 2 คือ ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติหรือ
ด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง? และในส่วนของข้อเสนอแนะนั้น ผู้
ศึกษาจะเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ เพื่อน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตวังทองหลาง เพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อ 3 คือ )แนวทางการจัดท า
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร? ซึ่งผู้ศึกษาสรุป และ
เสนอแนะจากการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 
6.1  สรุป 
 
 การสรุปผลการวิจัยชิ้นนี้จะสรุปในประเด็นกว้างๆ 3 ประเด็นหลักคือ ประเด็นแรก การมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ขั้นตอนการวางแผน ประเด็นที่สอง การมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และ

                                                           
65ฝ่ายการคลัง ให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดท าโครงการในเรื่องค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัติ/ระเบียบของกรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ 
และ ตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า หรือเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝ่ายโยธา ให้ค าปรึกษาแนะน า ออกแบบและประมาณการ
ค่า ใช้จ่ ายในการก่อสร้ าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง  ตามที่ ได้ก าหนดไว้ ในข้อบัญญัติ /ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จัดท าเอกสารที่จ า เป็น เพ่ือ
ประกอบการขออนุมัติงบประมาณตามโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ เป็นคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต เพ่ือพิจารณาแผนที่ชุมชน
เสนอของบประมาณ 
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ประเด็นสุดท้ายคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นตอนการการติดตามประเมินผลโครงการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

6.1.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผนโครงการจัดท า
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับการ
ก าหนดมาแล้วจากกรุงเทพมหานคร โดยการจัดท าโครงการโดยส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
และส่งมาให้ส านักงานเขตทั้ง 50 เขตด าเนินการตามแผน ซึ่งถือว่าเป็นการก าหนดนโยบาย หรือ
โครงการโดยภาครัฐ เป็นแบบบนลงล่าง (Top-Down Policy Formulation)66 ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึง
ถือได้ว่าประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจึงไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเลย และในส่วนของ
การวางแผนการด าเนินการตามโครงการฯนั้นก็เช่นเดียวกัน ทางส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ก็ได้แปลงนโยบายหรือโครงการมาเป็นแผนให้เรียบร้อยแล้ว โดยการแบ่งขั้นตอนการจัดท าแผนชุมชน
พ่ึงตนเองฯตามโครงการ ออกเป็น 9 ขั้นตอน และได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาไว้ 6 
ด้าน โดยการพิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร
นั้น ก็มีหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาอยู่แล้ว 7 แนวทาง แม้แต่การจัดสรรงบประมาณให้แผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีการวางแผนให้มีหลักเกณฑ์อยู่ 7 ประการ
ด้วยกัน ดังนั้น ในขั้นตอนการวางแผนโครงการ หรือการวางแผนด าเนินการนั้น ประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียจะไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เลยเนื่องจากเป็นการก าหนดโครงการโดยภาครัฐ (กรุงเทพมหานคร) 
โดยตรง 
 

6.1.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผนชุมชน
พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั้งแต่ข้ันตอนการคัดเลือกแกนน าชุมชน และอบรมวิทยาการกระบวนการ ขั้นตอนการจัดเวที
เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการยกร่างแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดเวทีประชาพิจารณ์ จนถึงขั้นตอน
น าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงานเขต นั้นจะพบว่ามีปัญหา
อุปสรรคมากมายทั้งทางด้านของภาครัฐคือ ฝ่ายพัฒนาชุมชนเอง หรือภาคประชาชนเอง เกิดขึ้น
มากมาย เช่น การอบรมคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยัง
ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการสร้างวิทยากร
กระบวนการได้ และขั้นตอนที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการเกิดความรู้ความเข้าใจ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเนื้อหาสาระหลักในการอบรมมักจะเป็นการอบรมเชิงวิชาการ ซึ่งผู้เข้า
รับการอบรม ซึ่งก็เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากนัก และไม่อาจเข้าใจในศัพท์ที่เป็นเชิงวิชาการ โดยไม่มีการ

                                                           
66R. Hambleton, op. cit., p 379. 
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อบรมในลักษณะการปฏิบัติ หรือการให้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดท าแผนโดยตรงเลย 
รวมทั้งการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระยะเวลาพร้อมกันในแต่ละ
ชุมชน หรือแต่ละเขต และมีความเร่งรีบจัดท าแผน จึงท าให้การคัดเลือกแกนน าเพ่ือเป็นวิทยากร
กระบวนการของแต่ละชุมชนในเขตวังทองหลาง ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจาก
คณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มาอบรมนั้นงานล้นมือ 
ต้องไปช่วยหลายชุมชน หลายเขตพร้อมๆกันท าให้การจัดเวทีการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจใน
โครงการให้กับประชาชนในชุมชนนั้นขาดรายละเอียด แม้ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้อบรมมาแล้ว 
เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ ในปลิว แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของขั้นตอนนี้อยู่ที่วิทยากรกระบวนการ ที่ยัง
ขาดประสิทธิภาพในการท างานอย่างพอเพียงที่จะจัดเวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
ในชุมชน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนโครงการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร พอเพียงที่จะสามารถโน้มน้าว หรือชักจูงให้เกิดกระแสการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากปัญหาของชุมชน ชุมชนเท่านั้นที่จะรู้จริง เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
เพ่ือที่จะได้ร่างแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกระบวนการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงจุดตรงประเด็นเพ่ือที่จะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป คือขั้นตอนการส ารวจ
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล นั้นมักจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันในหลาย
ชุมชนคือ การเก็บข้อมูลในชุมชนที่ซ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ และขาดการบูรณาการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น จปฐ. ส านักงานสถิติแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร 
การเก็บข้อมูลของเขตวังทองหลางท าอย่างไม่ค่อยสม่ าเสมอ และแบบฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลในเขต
วังทองหลางมีความยุ่งยากซับซ้อน การส่งผ่านข้อมูลชุมชนให้กับคณะท างานรุ่นต่อไปมักไม่ค่อยมี ไม่
ค่อยให้ความร่วมมือกับคนอ่ืน หรือส่งเสริมสนับสนุนคนอ่ืน ประชาชนในชุมชนก็ไม่ค่อยให้ข้อมูล 
เนื่องจากแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลนั้นมีความละเอียดมากเกินไป มีค าถามที่เป็นวิชาการ
มากเกินไป นอกจากนี้ ชุมชนยังขาดการจัดท า “ฐานข้อมูลกลางของชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน” ท า
ให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการจัดท าแผนชุมชนในแต่ละปี ท าให้การยกร่างแผนชุมชน
ฯเกิดปัญหาในเชิงเทคนิควิธีขั้นตอนในการปฏิบัติ เช่น การมีส่วนร่วมในภาคประชาชนยังมีข้อจ ากัด 
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น คณะท างานจัดท าแผนชุมชนระดับชุมชนก็มีเพียงกรรมการ
ชุมชนไม่กี่คนเท่านั้น รวมทั้งกฎ ระเบียบของทางราชการที่มีมากมายหลายขั้นตอน เป็นอุปสรรคใน
การจัดท าแผน ไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม ไม่มีการแจ้งให้ผู้ท าแผนทราบถึงราคากลางในการจัดซื้อ และ
ก าหนดให้ผู้ท าแผนสอบราคาด้วยตนเอง ขาดหลักเกณฑ์ข้อก าหนดมาตรฐานกลางในการท าแผนของ
แต่ละชุมชน ในขณะที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนบางคนไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการให้
ค าแนะน าในการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งไม่มีแบบฟอร์ม
การเสนอโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน การเขียนโครงการ
จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการระบุรายละเอียดมากเกินกว่าที่
ประชาชนธรรมดาจะสมารถเข้าใจได้ครบทุกรายละเอียด ส่งผลให้แผนชุมชนไม่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจที่จะเข้า
ร่วมในกระบวนการยกร่างแผนชุมชนของประชาชนในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการท าประชาพิจารณ์
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เพ่ือชี้แจงน าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดท าขึ้นเพ่ือ ตรวจสอบ 
ทบทวน เพ่ิมเติม ปรับปรุง และให้เสนอแนะในแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และลงมติให้ความเห็นชอบในแผนฉบับดังกล่าว จึงไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
ชุมชนเท่าที่ควร และที่ส าคัญคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต มักท้วงติง หรือไม่
เห็นด้วยกับแผนชุมชนฯที่ชุมชนน าเสนอมา ทั้งที่ประชาชนในชุมชนให้ความเห็นชอบแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า และกระบวนการ
ท างานถอยหลังมากกว่าเดินหน้าไปสู่ขั้นตอนน าเสนอแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงานเขต  
 การน าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองฯที่จัดท าขึ้นให้คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชน
ระดับเขต พิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติ ชุมชนบางแห่งไม่มีโอกาสเข้า
ร่วมในการน าเสนอและชี้แจงแผนชุมชนต่อคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต อาจ
ท าให้คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นและความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชน และการพิจารณาของคณะกรรมการจัดท าแผนชุมชนระดับเขต ยังมีข้อจ ากัดบาง
ประการ เช่น ขาดมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาอนุมัติแผนชุมชน พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่แต่ละชุมชนเสนอ ไม่มีระยะเวลาในการพิจารณาแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แน่นอน ไม่มีการชี้แจงให้เหตุผลให้กับโครงการของชุมชนที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ ไม่มีการแจ้งผลการด าเนินการ และความคืบหน้าในการพิจารณาโครงการของแต่ละ
ชุมชน เป็นต้น ดังนั้นปัญหาที่พบคือ ส านักงานเขต โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีภาระ
งานมากในฐานะผู้ดูแลโครงการ การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่มีความสอดคล้องกับภาค
ประชาชน ไม่มีหน่วยงานภายนอกมาร่วมลงชุมชนเพราะถือว่าไม่ใช่หน่วยงานหลัก หน่วยงานระดับ
เขตขาดความร่วมมือในการท างานอย่างเป็นเอกภาพ ท าให้ขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเกิดปัญหา
อุปสรรคที่ท าให้โครงการฯไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร 
 

6.1.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนการในด้านการติดตามประเมินผลที่ได้จากการ
ด าเนินการตามแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทางภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดเกณฑ์ในการประเมิน
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้เลย ดังนั้น ผลที่ออกมาจากการประเมินโดยภาครัฐ (ส านักงานเขต 
ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร) จึงเป็นผลการประเมินที่มาจากมุมมองด้านเดียวว่าโครงการฯนี้
ประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวเพียงใด ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว ผลที่ได้รับจากการประเมินด้านเดียว
นี้จึงเป็นข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรง (Validity) เพียงพอที่จะน าไปเป็นปัจจัยน าเข้า (Inputs) สู่กระบวนการ
วางแผนโครงการฯในครั้งต่อๆไปได้  
 การประเมินผลที่ทางภาครัฐโดยส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครได้เคยจัดท านั้น มาจาก
การมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน และเป็นการประเมินภาพรวมทั้ง 50 เขตของ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น และผลที่ได้รีบจากการประเมินดังกล่าว ก็ยังไม่ได้น ามาแก้ไขข้อบกพร่อง 
หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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6.2  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า

แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง67 นั้นผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 
ส่วนแรกเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และส่วนแรกเป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
เป็นข้อเสนอแนะที่เห็นด้วยกับหลักการของโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงต้องการให้ปรับปรุงระบบ และกลไก ให้เอ้ือสนับสนุนการท างาน
ปฏิบัติการตามแผน และในระดับนโยบายที่ควรสอดคล้องกันยิ่งขึ้น โดยควรเน้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการตั้งแต่ระดับการวางแผนโครงการ การปฏิบัติหรือด า เนินการตามโครงการ และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
จากการน าโครงการไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติดังที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยการปรับปรุง
แก้ไขระบบ กฎหมายในระดับต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น กฎระเบียบเดิมที่เป็น
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อนงานแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคิดค้น 
ออกแบบระบบงานและกลยุทธ์ที่จะเอ้ืออ านวย และหนุนเสริมให้โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยควรต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการวางแผนโครงการฯ กระบวนการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผนโครงการฯ และ
กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการฯ ในระดับส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มาจนถึง
ระดับส านักงานเขต และให้ส านักงานเขตวังทองหลางพิจารณาดูว่ามาตรการใดเร่งด่วน และมาตรการ
ใดสามารถรอได้ เช่นผู้บริหารส านักงานเขต หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดให้มี
การประชุมผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมกันทุกชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือหามติร่วมกันว่ามาตรการใดบ้างที่ถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วน 
โดยการเร่งการ จัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชนไปด าเนินการ การเร่งชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
ถึงข้อจ ากัดในการจัดการที่ผ่านมา จัดท าเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณาโครงการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนเสนอ พร้อมทั้งระบุประเภทกิจกรรมที่
กรุงเทพมหานครสามารถให้การสนับสนุนได้ให้ชัดเจน เพ่ือลดความกดดันเรื่องงบประมาณลง และให้
น้ าหนักกับการเน้นย้ าแนวคิดของแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นการ
น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพ่ึงตนเองของชุมชนในระยะยาว ส่วนมาตรการที่รอได้ก็ให้ท า
การพัฒนาโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับ ขยาย 
มุมมองที่มีต่อแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะที่เป็นงานพัฒนาที่มี
ลักษณะเป็นพัฒนาการที่ต้องใช้ระยะเวลาและต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่โครงการประจ าปี อีก
ทั้งยังต้องกระตุ้นสนับสนุนให้ชุมชนมีกิจกรรมในลักษณะติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เช่น การส ารวจสภาพการเปลี่ยนแปลงชุมชนด้านต่างๆ สภาพปัญหาของชุมชน ควร

                                                           
67วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อที่ 3 
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สร้างวัฒนธรรมการท าแผนงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในลักษณะที่มีส่วนหนึ่งมาจากชุมชน
อย่างแท้จริง โดยการบูรณาการโครงการและกิจกรรมในแผนชุมชนฯของชุมชนเข้าสู่แผนประจ าปีของ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส านักงานเขต ควรเร่งจัดท าระเบียบการเงินการคลังส าหรับแผนงานชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณเองได้บ้าง ควรพัฒนาเครือข่ายแกนน าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนชุมชนของกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในฐานะวิทยากรกระบวนการที่เข้าไปช่วยชุมชนอ่ืน
จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในฐานะเครือข่ายชุมชนที่ช่วย
ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและผลงานที่เกิดขึ้นจากแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นเรื่องของการแปลงนโยบายสู่แผนการปฏิบัติ หรือการน านโยบายไปปฏิบัติ 

(Policy Implementation) นั่นเอง ซึ่งในการวิจัยชิ้นนี้เรียกว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการตาม
แผนโครงการฯนั่นเอง ในขั้นตอนนี้นั่นควรปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ระเบียบของทางราชการที่
เอ้ือต่อการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
ตั้งแต่ระดับส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งถึงระดับส านักงานเขต เช่น ระเบียบ
การเงินการคลังที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นไปได้ ทั้งนี้เ พ่ือให้แผนพัฒนาของชุมชน
สามารถด าเนินการได้มากขึ้น แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรเป็นพันธกิจ
หลัก (Main Mission)  มีบุคลากรของกรุงเทพมหานครในทุกระดับที่รับผิดชอบภารกิจนี้ โดยเฉพาะ
บุคลากรประจ า และบุคลากรที่เป็นอาสาพัฒนา ควรจะได้รับการเสริมศักยภาพและความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้แผนชุมชนเมืองที่สอดคล้องกับวิถีคนเมืองกรุงเทพมหานคร  ขั้นตอน
การปฏิบัติงานควรมีกรอบเวลา และกลไก เกณฑ์การพิจารณากิจกรรม โครงการที่ชัดเจน โดยมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น และใช้โอกาสของขั้นตอนการพิจารณาแผนเป็นโอกาสการเรียนรู้ของชุมชน
ในเรื่องมุมมองการพัฒนา และควรมีการติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียนโครงการอย่างต่อเนื่อง 
โดยเสริมระบบสื่อสารสารสนเทศ หรือข้อมูลที่เอ้ือต่อการปรับปรุง บริหารจัดการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และหากเกิดปัญหาก็สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาที่มีได้อย่างรวดเร็ว หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะข้างต้นได้ ก็อาจใช้แนวทางการ
ชะลอโครงการ ซึ่งแม้ว่าโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมี
เป้าหมายในเชิงนโยบายที่ชัดเจนที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะ
ยาว โดยผ่านกระบวนการกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่โครงการจัดท า
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังขาดการออกแบบให้มีแผนกิจกรรม กลยุทธ์ 
ระเบียบและกลไกที่กระตุ้น เอื้ออ านวยให้โครงการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  อีกทั้งยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นโครงการตามนโยบายผู้บริหารที่มีเงื่อนไขด้านงบประมาณ
เป็นตัวตั้ง โดยยึดโยงกับระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ชุมชนจึงแทบไม่มีโอกาสได้ทดลองท า
กิจกรรมตามแผนชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับตนเองและชุมชนในการจัดการ
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ชุมชนเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นเป้าหมายหลัก เป็นพียงผู้ให้ความร่วมมือและได้รับประโยชน์จากโครงการ
ตามแผนชุมชนมากกว่า หากยังคงด าเนินโครงการตามลักษณะนี้ โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะบรรลุผลในระดับผลผลิตหรือผลที่ได้ (Output) จ านวนมาก
เท่านั้น แต่ไม่เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีข้อเสนอให้ทบทวนการด าเนินงานของโครงการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจชะลอโครงการไว้ ด าเนินการเพียงการ
จัดการกับแผนชุมชนที่ด าเนินการอยู่ให้ลุล่วงควบคู่ไปกับการศึกษาแนวทางการด าเนินงานรูปแบบ
ใหม่ๆที่เหมาะสมกับความเป็นชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร หรือหากผลของโครงการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้จะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงทั้งตัวนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติแล้วก็ควรลดความส าคัญของแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากงานในระดับนโยบายเป็นเพียงงานหรือกิจกรรมการ
พัฒนาของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตเท่านั้น เพ่ือลดแรงเสียดทานจากการที่
โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่บรรลุเป้าหมายเชิง
นโยบาย มุมมองว่าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภาระของฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมที่ต้องเร่งท าให้เสร็จ  ค าถามเกี่ยวกับการจัดสรงบประมาณของชุมชน และ
ความจริงจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะ
ลดลงลด ท าให้งานแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นงานพัฒนาชุมชน
ตามปกติของกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของโครงการวิทยาลัยการเมือง 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552  

ข้อเสนอแนะในส่วนของเชิงปฏิบัติส าหรับโครงการฯนี้นั้น ผู้ศึกษาได้แยกออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนแรกเป็นข้อเสนอแนะส่วนของกระบวนการชุมชน (ประชาชนในชุมชน) และส่วนที่สอง 
จะเป็นข้อเสนอแนะของกระบวนการหนุนเสริม (ภาครัฐ) กระบวนการชุมชนนั้นจะเห็นได้ว่า การ
คัดเลือกแกนน าเพ่ือเข้าฝึกอบรมจะประสบความส าเร็จได้นั้นอยู่ที่ ความสมัครใจและทราบถึงบทบาท 
ภารกิจหลังจากการฝึกอบรม นอกจากนี้การคัดเลือกแกนน าจากผู้น าตามธรรมชาติ หรือที่มีอยู่เดิม
ของชาวบ้าน และคุณสมบัติที่ดีของแกนน าประกอบด้วย การเป็นผู้ที่มีใจรักชุมชน มีใจอาสา พร้อม
ทุ่มเท เสียสละ ซื้อสัตย์ มีความโปร่งใส ไม่หวังผลประโยชน์ กล้าคิดกล้าท า มีความหนักแน่น ใจเย็น 
ยืดหยุ่น ปรับตัว เป็นบุคลที่อยากเห็นชุมชนดีขึ้น เข้มแข็งข้ึน และเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
ควรท าการอบรมตามขั้นตอนของการท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
ควรอบรมทีละส่วนหรือให้ชุมชนมาหาขั้นตอนของตนเอง และในแต่ละขั้นตอนมีการฝึกปฏิบัติให้เกิด
การเขียนแผนได้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถท าให้เกิดขึ้นจริงได้ ควรท าให้ผู้เข้าร่วมอบรม
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมเพ่ือไม่
ยึดติดกับเรื่องงบประมาณท่ีสนับสนุน ควรมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมอบรมพร้อมกับผู้น าชุมชน เพ่ือให้
เกิดแนวความคิดและวิธีปฏิบัติที่ตรงกัน และในการฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เขตเข้าร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือ
ช่วยพิจารณาว่าโครงการ กิจกรรมที่คิดขึ้น มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  ในส่วนของ การขยาย
เรื่องราว หาแนวร่วม และการจัดเวทีเรียนรู้ภายในชุมชนนั้น การท าให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม 
ควรเริ่มจากการรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน มีความปรารถนาที่อยากเห็นชุมชนดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น 
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และมองว่าบทบาทในการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นบทบาทของทุกคนในชุมชนที่จะต้องร่วมมือกัน  การ
ได้มาซึ่งแกนน าและแนวร่วมในการท างาน จะต้องมาจากใจอาสาที่อยากเข้าร่วมท างาน มิได้มาจาก
การแต่งตั้ง และการท างานควรมีส่วนผสมมาจากคนหลากหลายวัย เช่น วัยรุ่น วัยท างาน และวัย
สูงอาย ุเวทีเรียนรู้ ควรดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีให้ได้มากที่สุด 
โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ประกาศเสียงตามสายเป็นรยะๆ การด าเนินงานที่ยึด
ชุมชนเป็นตัวตั้ง การจัดเวทีในวันหยุดที่ชุมชนสามารถเข้าร่วมได้ การบริหารจัดการภายในของแกนน า 
โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ให้มีผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ประชุมอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง เพ่ือติดตามงานและสร้างความเชื่อถือ อีกทั้งความศรัทธาต่อตัวแกน
น าชุมชน ซึ่งเกิดจากการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนใสชุมชน มีความทุ่มเท มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลัก และเวทีประชาพิจารณ์แม้จะมีความส าคัญแต่ไม่ควรเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส าหรับคนบางกลุ่ม เพราะการท าประชาพิจารณ์นั้นจะต้องมาจากความคิดเห็นของคนใน
ชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนดาบสองคม ที่กลุ่มคนต้องการเข้าร่วมเวทีหรืออาจเป็นกลุ่มที่ต้องการแสวงหา
ผลประโยชน์ และยังต้องระวังว่าคนในชุมชนที่เข้าร่วมนั้นจะตัดสินใจเลือกโครงการด้วยอารมณ์
มากกว่าสิ่งที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยเฉพาะการใช้วิธีการยกมือเพ่ือเลือกโครงการ
จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะท าให้ไม่ได้ฉุกคิด หรือพูดคุยถึง
ความเหมาะสมและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนได้ 

ข้อเสนอแนะในส่วนของกระบวนการหนุนเสริมนั้น นักพัฒนาชุมชนควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาติดตามงาน และหาข้อสรุปเพ่ือพัฒนาการท างานของปีที่ผ่านมา นักพัฒนาชุมชนควรปรับ
บทบาทในการท างาน โดยท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงควบคู่ไปกับชุมชนด้วย รวมทั้งเป็นผู้ที่มีใจรักงานพัฒนา 
มีจิตวิญญาณในการท างานชุมชน และมองเห็นศักยภาพขอชุมชน ให้เกียรติกันและกัน พร้อมทั้ง
ท างานโดยยึดชุมชนเป็นตัวตั้ง เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนต้องมีความเข้าใจเรื่องกระบวนการพัฒนา
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสามารถให้
ค าปรึกษาแก่ชุมชนได้ นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีความกระตือรือร้น หมั่นลง
พ้ืนที่ ในการเป็นที่ปรึกษาการท างานกับชุมชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องกรอบการใช้จ่าย
งบประมาณ และการปรับแก้โครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรับขั้นตอนการท างานให้เหมาะสมกับชุมชน นอกจากนี้  การหมั่นลงพ้ืนที่จะเป็นการสร้างก าลังใจ
ให้กับชุมชน ในส่วนของ การจัดท าแผนและยกร่างแผนชุมชนและ การพิจารณาโครงการ ควรมี
นักวิชาการหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น เพ่ือให้มีมุมมองที่หลากหลาย และช่วย
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโครงการ ควรมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และให้ความรู้ใน
เรื่องกรอบ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงถนน
ภายในชุมชน เป็นต้น ควรมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันของทุกส านักงาน
เขต เพ่ือให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ งสร้างกลไกให้ชุมชนสามารถปรึกษาหารือ
ร่วมกันได้ ส านักพัฒนาสังคมควรชี้แจงเรื่องกระบวนการท างานจัดท าแผนชุมชน และการใช้ 
งบประมาณให้ทุกส านักงานเขตได้เข้าใจ และปฏิบัติให้ตรงกัน ควรมีการแจ้งข้อมูลให้ทุกชุมชนทราบ 
มีนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษา และร่วมเปิดเวทีชาวบ้านกับทีมงานจัดท าแผนชุมชน ควรมี
การตั้งงบประมาณเตรียมไว้ให้แต่ละชุมชน โดยไม่ต้องให้แกนน าชุมชนส ารองจ่ายไปก่อน ในระดับเขต



96 

ควรมีการเชิญกรรมการชุมชนทั้งหมด และผู้ที่เข้าร่วมอบรมมาร่วมประชุมกันเพ่ือท าความเข้าใจให้
ตรงกัน ซึ่งจะช่วยในการท างานได้เป็นอย่างมาก ควรมีแนวทางการท างานที่หลากหลาย เช่น หากเป็น
การส ารวจข้อมูล หรือสอบถามความคิดเห็น ควรใช้แบบสอบถามแล้วน ามารวมคะแนน เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญ และควรมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการส่งแผนชุมชนฯของชุมชนที่เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละรุ่น และให้ระยะเวลาในการท างานพอสมควร 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงานเขต 
วังทองหลางเกี่ยวกับการจัดท าโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 
แบบสัมภาษณ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการคลัง และฝ่ายโยธา ส านักงานเขต 

วังทองหลางเกี่ยวกับการจัดท าโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

(1) ชื่อ-สกุล 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ฝ่ายที่ท่านสังกัด 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3) ต าแหน่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับจ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
(1) จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
(2) จ านวนแผนงานชุมชนฯที่ยื่นของอนุมัติ 

…………………..………………………………………………………………………………………………….. 
(3) จ านวนแผนงานชุมชนฯที่ได้รับอนุมัติ และน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ 

……………………………………………………..……………………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ:  กระบวนการหนุนเสริม หมายถึง เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตวังทองหลางที่เข้ามา

ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองฯ 
 
ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อขั้นตอนการจัดท าโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองฯ 

(1) ท่านคิดว่ากระบวนการประชาชนในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการคัดเลือกแกนน านั้น มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

(2) ท่านคิดว่ากระบวนการประชาชนในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการขยายเรื่องราว หาแนวร่วม และ
การจัดเวทีเรียนรู้ภายในชุมชนนั้น มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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(3) ท่านคิดว่ากระบวนการประชาชนในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการด าเนินงานแผนชุมชนฯ และ
งบประมาณนั้น มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

(4) ท่านคิดว่ากระบวนการหนุนเสริมในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการติดตาม หรือการเป็นพ่ีเลี้ยงนั้น มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

(5) ท่านคิดว่ากระบวนการหนุนเสริมในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดท าแผน ยกร่างแผนชุมชน 
และการพิจารณาโครงการฯ นั้น มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

ส่วนที่ 4  ค าถามเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อขั้นตอนการจัดท าโครงการแผนชุมชน  
            พึ่งตนเองฯ 

(1) ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนในกระบวนการประชาชน
ของโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือไม่ เพียงใด  
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

(2) ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ / ด าเนินการในกระบวนการ
ประชาชนของโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ เพียงใด  
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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(3) ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์ในกระบวนการ
ประชาชนของโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ เพียงใด  
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

(4) ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการติดตามประเมินผลในกระบวนการ
ประชาชนของโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ เพียงใด  
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
ส่วนที่ 5  ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผนในการจัดท าแผน 
            ชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) ท่านคิดว่าโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันตอนการวางแผนโครงการฯหรือไม่ เพียงใด 
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
ส่วนที่ 6  ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการตาม 
            แผน ในการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) ท่านคิดว่าโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน
โครงการฯหรือไม่ เพียงใด 
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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ส่วนที่ 7  ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการติดตามประเมินผลที่ได้จาก 
            การด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
            พอเพียง 

(1) ท่านคิดว่าโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันตอนการติดคามประเมินผลที่ได้จากการ
ด าเนินการตามแผนโครงการฯหรือไม่ เพียงใด 
………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ 

นางสาวพรรณิลัย นิติโรจน์ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะน าไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์  

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนเขตวังทองหลางเขตวังทองหลาง 
เกี่ยวกับการจัดท าโครงการแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 
แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนเขตวังทองหลางเกีย่วกับการจัดท าโครงการแผน

ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
(1) ชื่อ-สกุล 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(2) ชื่อชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(3) ชุมชนของท่านได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่? เพราะเหตุใด? 

3.1 เข้าร่วมเพราะเหตใด? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2 ไม่เข้าร่วมเพราะเหตุใด? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(4) ต าแหน่งของท่านในชุมชน 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(5) จ านวนครัวเรือน และจ านวนประชาชนในชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 
หมายเหตุ:  กระบวนการหนุนเสริม หมายถึง เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตวังทองหลางที่เข้ามา 
               ชว่ยเหลือในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองฯ 
 
ส่วนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อขั้นตอนการจัดท าโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองฯ 

(1) ท่านคิดว่ากระบวนการประชาชนในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการคัดเลือกแกนน านั้น มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………….. 

(2) ท่านคิดว่ากระบวนการประชาชนในการจัดท าโครงการจัดท า แผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการขยายเรื่องราว หาแนวร่วม และ
การจัดเวทีเรียนรู้ภายในชุมชนนั้น มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………. 
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(3) ท่านคิดว่ากระบวนการประชาชนในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการด าเนินงานแผนชุมชนฯ และ
งบประมาณนั้น มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ ส าคัญ และท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 

(4) ท่านคิดว่ากระบวนการหนุนเสริมในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการติดตาม หรือการเป็นพ่ีเลี้ยงนั้น มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………. 

(5) ท่านคิดว่ากระบวนการหนุนเสริมในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดท าแผน ยกร่างแผนชุมชน 
และการพิจารณาโครงการฯ นั้น มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ส าคัญ และท่ านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………. 

 
ส่วนที่ 3  ค าถามเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อขั้นตอนการจัดท าโครงการแผนชุมชน พึ่ง 
            ตนเองฯ 

(1) ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนในกระบวนการประชาชน
ของโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือไม่ เพียงใด  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………. 

(2) ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ / ด าเนินการในกระบวนการ
ประชาชนของโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ เพียงใด  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
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(3) ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์ในกระบวนการ
ประชาชนของโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ เพียงใด  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………. 

(4) ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการติดตามประเมินผลในกระบวนการ
ประชาชนของโครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ เพียงใด  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………. 

 
ส่วนที่ 4  ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผนในการจัดท าแผน

ชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) ท่านคิดว่าโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันตอนการวางแผนโครงการฯหรือไม่ เพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 
ส่วนที่ 5  ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการตาม 
             แผน ในการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) ท่านคิดว่าโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน
โครงการฯหรือไม่ เพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………. 
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ส่วนที่ 6  ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการติดตามประเมินผลที่ได้จาก 
             การด าเนินการตามแผนในการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
             พอเพียง 

(1) ท่านคิดว่าโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันตอนการติดคามประเมินผลที่ได้จากการ
ด าเนินการตามแผนโครงการฯหรือไม่ เพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ 

นางสาวพรรณิลัย นิติโรจน์ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะน าไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์  

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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ตารางที่ ค.1  เปรียบเทียบจ ำนวนชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำแผนชุมชนพ่ึงตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อมูลของวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ข้อมูลของวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
ชุมชน โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ชุมชน โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2549)  
จ านวน 3 ชมุชน คือ 1) ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก 2) ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 และ 3) ชุมชนสัน
ประเสริฐ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2549)  
จ านวน 1 ชมุชน คือ ชมุชนสุเหร่าดอนสะแก 

1) ชุมชนสุเหร่ำดอน
สะแก 

1.1 แผนกำรปรับปรุง
อำคำรที่ท ำกำรชุมชน
สุเหร่ำดอนสะแก  

63,400 ยังไม่ผ่ำน 1) ชุมชนสุเหร่ำ
ดอนสะแก 

1.1 ปรับปรุงอำคำรที่
ท ำกำรชุมชนสุเหร่ำ
ดอนสะแก 

63,300 เรียบร้อยแล้ว 

1.2 แผนป้องกันและ
สร้ำงควำมปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชนในชุมชน  

366,235 ยังไม่ผ่ำน  

1.3 แผนป้องกันยำเสพ
ติดและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด  

197,400 ยังไม่ผ่ำน 

1.4 แผนสร้ำงควำม
เข้ำใจในศำสนำอิสลำม
แก่ประชำชนผู้สนใจ
ทั่วไป  

45,000 ยังไม่ผ่ำน 

1.5 แผนแผนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงตำม
แนวพระรำชด ำริ 

735,735 ยังไม่ผ่ำน 

2) ชุมชนลำดพร้ำว 80 
แยก 11 

2.1 แผนบรรเทำสำธำรณ
ภัยในชุมชน  

342,235 ยังไม่ผ่ำน  

2.2 แผนแผนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงตำม
แนวพระรำชด ำริ 

426,235 ยังไม่ผ่ำน 
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ข้อมูลของวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ข้อมูลของวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
ชุมชน โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ชุมชน โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

3) ชุมชนสันประเสริฐ 3.1 แผนปรับปรุงอำคำร
ที่ท ำกำรชุมชนสัน
ประเสรฐิ  

500,000 ยังไม่ผ่ำน  

3.2 แผนเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน  

98,200 ยังไม่ผ่ำน 

3.3 แผนชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมแนว
พระรำชด ำร ิ

669,900 ยังไม่ผ่ำน 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550)                                                                                                                                                
จ านวน 4 ชมุชน คือ 1) ชุมชนน้อมเกล้า 2) ชุมชนหมู่บ้านพลบัพลา 3) ชุมชนทรัพย์สินเก่า และ         
4) ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550)  
จ านวน 2 ชมุชน คือ 1) ชุมชนรุ่งมณพีัฒนา และ 2) ชุมชนหมู่บา้นพลับพลา 
 

1) ชุมชนน้อมเกล้า 1.1 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯด้ำนกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม  

 กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์
แผนชุมชน 

1) ชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา 

1.1 ก่อสร้ำงโดม
เอนกประสงค์ 

700,000 ผ้ำนมติคณะกรรมกำร
ระดับกลุ่มเขตเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่ำงส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้กับ
ส ำนักงบประมำณ 

1.2 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 1.2 สร้ำงระบบ
ประชำสัมพันธแ์ละ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนำ 

135,000 ขอจัดสรรเงินประจ ำ
งวด 

2) ชุมชนหมู่บา้น
พลับพลา 

2.1 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯด้ำนสังคม   

 กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์
แผนชุมชน 

1.3 ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (จัดซื้อ
กลองยำว) 

14,980 ด ำเนินกำรเรียบร้อย
แล้ว 

2.2 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯด้ำนจิตใจ  

 2) ชุมชนหมู่บา้น
พลับพลา 

2.1 ปรับปรุงด้ำน
กำยภำพและ
สิ่งแวดล้อมศำลำ
เอนกประสงค์ 

990,000 ก ำลังด ำเนินกำร คำดว่ำ
จะแล้วเสร็จในเดือน
สิงหำคม 2556 

2.3 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯ ด้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3) ชุมชนทรัพย์สินเก่า   ยังไม่ได้มีกำรแสนอยกร่ำง
แผนชุมชนพึ่งตนเองฯว่ำจะ
เป็นด้ำนใด แต่ก็ได้จัดเวที
ประชำพิจำรณ์แผนชุมชน
ขึ้นมำ 

 

4) ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 4.1 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯ ด้ำน
กำยภำพสิ่งแวดล้อม   

 กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์
แผนชุมชน 

4.2 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯ ด้ำนสังคม  

 

4.3 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯ ด้ำนอนำมัย  

 

4.4 ร่ำงแผนชุมชน
พึ่งตนเองฯ ด้ำนจิตใจ 

 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551)  
ชุมชนเป้าหมายโครงการฯ ยงัอยู่ระหวา่งการด าเนินงานจัดท าแผนตามขั้นตอนต่าง ๆ 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551) 
จ านวน 2 ชมุชน คือ ชมุชนร่วมสามัคคี และชุมชนทรัพย์สินใหม่  

ในกำรด ำเนินงำนในระยะนี้ก็ได้มีกำรคัดเลือก “คณะกรรมกำรเครือข่ำยขับเคลื่อนแผนชุมชนฯ” ขึ้นในแต่ละ
รุ่นแกนน ำที่เข้ำรับกำรอบรมในโครงกำร เพื่อท ำหนำ้ที่ประสำน เรียนรู้ ปรึกษำและหนุนเสริมด้ำนก ำลังใจซ่ึง
กันและกันในระหว่ำงชุมชนด้วยกันเอง ในกระบวนกำรจัดท ำแผนฯ อันจะน ำไปสู่พลังใจและควำมส ำเร็จของ
กำรจัดท ำแผน ชุมชนฯ ต่อไป 

1) ชุมชนร่วม
สามัคคี 

1.1 โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรเอนกประสงค์
ชุมชนร่วมสำมัคคี 

1,000,000 ด ำเนินกำรเรียบร้อย
แล้ว 

2) ชุมชนทรัพย์สิน
ใหม ่

2.1 โครงกำรสร้ำง
ระบบประชำสัมพันธ์
และส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในชุมชนทรัพย์สิน
ใหม่ 

128,000 ได้ส่งให้ส ำนักพัฒนำ
สังคม กรงุเทพมหำนคร 
เพื่อจัดสรรงบประมำณ 
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ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2554)  
จ านวน 1 ชมุชน คือ ชุมชนคลองพลับพลำ 
1) ชุมชนคลอง
พลับพลำ 

1.1 ก่อสร้ำงโดม
เอนกประสงค์ 

493,000 ผ่ำนมติที่ประชุมระดับกลุ่มเขตแล้ว 

1.2 พัฒนำระบบ 
สำธำรณูปโภคในลำนกีฬำ 

32,600 ได้รับใบประเมินรำคำจำกกำรไฟฟ้ำแลว้ 
แต่ยอดเงินเกินจำกทีก่ ำหนด 

1.3 ส่งเสริมสุขภำพและ
พัฒนำเด็กชุมชนคลอง
พลับพลำ 

100,000 ได้รับจัดสรรเงินประจ ำงวดแล้ว อยู่
ระหว่ำงจัดซื้อจัดจำ้ง 

1.4 ส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยเพือ่เสริมสร้ำงสุขภำพ
ประชำชน ชุมชนคลอง
พลับพลำ 

99,500 

 ระยะที่ 5 (พ.ศ.2555) 
จ านวน 1 ชมุชน คือ ชุมชนหมู่บำ้นอยูเ่จริญ 
1) ชุมชนหมู่บ้ำน
อยู่เจริญ 

คณะกรรมกำรชุมชนมีกำร
ปรับเปลี่ยน ท ำให้
โครงกำรที่ได้เปิดเวทีไว้
แล้วมีควำมลำ่ช้ำ 

เปิดเวทีชำวบ้ำน เมื่อวันที ่24, 30 มิถุนำยน 2555 และ 1 
กรกฎำคม 2555 

 ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2556) 
จ านวน 1 ชมุชน คือ ชุมชนรำมค ำแหง 53 
จะเปิดเวทีชำวบ้ำนในเดือนสิงหำคม 2556 
เนื่องจำกในเดือนกรกฎำคม เป็นเดือนรอมฎอน 
(ถือศีลอด) ของชุมชน 

ส่งรำยชื่อแกนน ำเข้ำรับกำรอบรม เมื่อเดือนมีนำคม 2556 
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