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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผน

พัฒนาทองถ่ิน 2) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลในกระบวนการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน และ 3) ศึกษาผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ินวาใครเปนผูไดประโยชนและ
เสียประโยชน การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูลโดยใช
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structure Interviewing) จากบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและ
เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย นักการเมืองทองถ่ิน ขาราชการทองถ่ิน ผูนํา
ทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน 

การศึกษาพบวา ชนชั้นนําเปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดเปนผูกําหนดกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน
ไดอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเปนผู
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน ซ่ึงนําแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมามาใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง สําหรับกระบวนการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ชนชั้นนํา คือ ขาราชการ นักการเมืองทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน และนายทุนทองถ่ิน ใชอํานาจกด
ทับความเปนเหตุเปนผลในทุกขั้นตอน ตั้งแตการแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การ
กําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน การประชุมประชาคมหมูบาน การประชุม
ประชาคมในระดับตําบล การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การพิจารณารางแผนยุทธศาสตร



(4) 

การพัฒนาโดยผูบริหารทองถ่ิน การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การนําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ และการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวนผลลัพธจาก
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ชนชั้นนําเปนผูไดรับประโยชนสูงสุด ซ่ึงแสวงหาผลประโยชนจาก
โครงการพัฒนาขนาดใหญที่ใชงบประมาณจํานวนมาก และแบงปนผลประโยชนสวนนอยใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน 

แนวทางการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงการวางแผนพัฒนาทองถ่ินใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้น มีดังนี้ 1) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนทั้ง
ภายใตชองทางและรูปแบบที่มีอยู และการพัฒนาชองทางและรูปแบบใหมๆ ใหประชาชนสามารถ
มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินไดอยางหลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 2) การกําหนด
กฎหมายใหมีองคกรที่รับผิดชอบการประเมินผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และเจาหนาที่
ของทองถ่ิน เพื่อตรวจสอบความโปรงใสในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 3) การปรับปรุงโครงสราง
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานมาตรการทางดานกฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภา
ทองถ่ินและเกื้อหนุนการมีสวนรวมของประชาชน 4) การพัฒนาขาราชการทองถ่ินโดยจัดฝกอบรม
เพื่อซักซอม ทําความเขาใจ และช้ีแจงการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่ถูกตอง รวมทั้งตองมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลจากการฝกอบรมอยางใกลชิดและตอเนื่อง และ 5) การปรับสัดสวนและ
วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ที่มาจากภาคประชาชนใหมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงแนวทางดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังทั้งจากราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประชาชน 



 

ABSTRACT 
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The purpose of this research was 1) to study the development directions set in local 

development planning 2) to look into the relationship between the power and rationality in local 
development planning procedure and 3) to study the outcome of the local development planning 
in coherent of whom will be benefited and vice versa. This research utilized Qualitative Research 
with data collected by Semi-structure Interviewing from key persons involving in regional 
development planning which included regional politicians, regional government officers, local 
leaders, and local civilians. 

The study found that elite played an important role in setting the development directions 
in local development planning where the coordination committee of local development plan 
determined the development strategies of local government in the province which is coherent with 
the national economic and social development along with the development strategy plan in 
province level. Also the local developing committee group set the guidelines for local 
development by the use of Nakhon Ratchasima development plan as a mean in order to develop 
their own section. For local development planning procedure, the elite is the government officers, 
local politicians, local leaders and capitalists that utilized their power over rationality in every 
step of procedure starting from setting up the organization group for local development planning, 
determining the vision and mission in local development, arranging the community meeting 
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among villagers and in sub-district level, drafting the development plan strategies, involving in 
the action with local administrative executives, authorizing and announcing the use of 
development strategies, taking action in bringing out the development strategies into action, and 
evaluating the development plan. However, the outcome from the local development plan, the 
elite will be benefited the most in which they received from those large development size project 
using high budget and, in the same time, delegate the small benefit portion to those local civilians. 

Operational guidelines to improve local development planning to meet the needs of the 
people 1) Promoting the participation of people via existing channels and method and developing 
the new channels and method 2) Enacting a law to establish an organization to be responsible for 
assessing local administrators, councilor and local officials to ensure the transparency in local 
development planning 3) Improving the internal structure of local government through legal 
measures to develop the competency of local councilor and advocating the participation of the 
people 4) Developing the local officials by conducting the training to rehearse, to understand, and 
to explain the right development plans and also having a system for monitoring and evaluating 
closely and continuously and 5) Scaling and selecting committee for local development, 
advocating in local planning, and monitoring and evaluating local development plans selected by 
people to increase the number of committee which could be implemented efficiently and 
effectively and require the active participation both from central government, provincial, local 
government and people. 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธเร่ือง อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษา
ของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา สําเร็จลุลวงไดเนื่องมาจากผูเขียนไดรับความ
ชวยเหลือในการใหขอมูล คําปรึกษา ขอแนะนํา ความคิดเห็นและกําลังใจจากบุคคลหลายทาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสมเกียรติ พยัคฆกุล คุณทนงศักดิ์ สินแสนสุข คุณเชิดพงษ นามวงษ คุณ
ไพโรจน สุคนธสาคร และผูใหสัมภาษณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการใหสัมภาษณ และใหการ
สนับสนุนดานขอมูลเปนอยางดี รวมถึงคุณสวงค ขวัญทอง ผูซ่ึงเปนเรี่ยวแรงสําคัญในการพาไปพบ
บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษานี้ 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูซ่ึงเปนอาจารยที่
ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา 
แนะนํา ช้ีแนวทาง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวนในทุกขั้นตอนของการ
ทําวิทยานิพนธ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และรอง
ศาสตราจารย ดร. ประภาส ปนตบแตง ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ช้ีแนะขอคิดเห็น และการปรับแกที่
เปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร และคณาจารยจากภาควิชาสังคมศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ได
ถายทอดวิชาความรูอันมีคุณคาใหแกผูเขียน ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญตอการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ และ
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกทานของผูเขียน สําหรับกําลังใจและความชวยเหลือที่มีใหมาโดยตลอด 
 สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณยายเอี่ยม ขวัญทอง ผูซ่ึงเปนกําลังใจและแรงใจที่
สําคัญของผูเขียนตลอดมา และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธนี้ แด ครอบครัวผู
ลวงลับของผูเขียน ซ่ึงแมไดจากโลกใบนี้ไปแลว แตผูเขียนทราบดีวาพวกทานอยูเคียงขางและคอย
ใหกําลังใจเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การวางแผนพัฒนาเปนเรื่องหนึ่งที่ไดรับความสนใจเปนอยางยิ่งจากประเทศตาง ๆ เพราะ
เปนเครื่องมือที่ใชในการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเปน
ตัวกําหนดแนวทางและทิศทางในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบัน
จึงอาจกลาวไดวาไมมีประเทศใดที่ไมใชการวางแผน เพียงแตมีวิธีการวางแผนที่แตกตางกันไป 
สําหรับประเทศไทย หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว คณะราษฎรไดวางแผนเศรษฐกิจขึ้น
เรียกวา “เคาโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ” มีเนื้อหาสาระสําคัญที่เนนไปในทางหลักเกณฑของลัทธิ
สังคมนิยม ทําใหบรรดาผูนําของประเทศในขณะนั้นไมเห็นดวยและไมใหการยอมรับ ทําใหตองยุติ
ลง จนกระทั่งป พ.ศ. 2493 รัฐบาลไดจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการวิเคราะห
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ และเปนที่ปรึกษาในการแกไขปญหาดานการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป พรอมทั้งไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการทําผังเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงนับวา
เปนจุดเริ่มตนที่นําไปสูการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาระดับชาติของประเทศไทย 
(อนันต เกตุวงศ, 2534: 17) ตอมาในป พ.ศ. 2500 รัฐบาลในขณะนั้นไดเชิญคณะสํารวจเศรษฐกิจ
จากธนาคารโลกเขามาศึกษาขอมูลและศึกษาวิจัยเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคณะผูเชี่ยวชาญได
รวมกับคณะเจาหนาที่ฝายไทย เสนอขอมูลการวิเคราะหถึงสภาพ ปญหาและแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเห็นวาควรเนนการแขงขันเสรี ในป พ.ศ. 2502 
รัฐบาลจึงดําเนินการออกพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ และจัดตั้งสํานักงานสภา
เศรษฐกิจแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ หลังจากนั้นมีการ
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เพื่อใชเปนกรอบในการพฒันา
และบงบอกถึงทิศทางการพัฒนาของประเทศ (ธรรมรักษ การพิศิษฏ และสมบัติ ชุตินันท, 2542: 
284) การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ในป พ.ศ. 2504 จึงนับวาเปนการวางแผนพัฒนาที่เปน
รูปธรรมครั้งแรกในประเทศไทย 
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ผลของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาตั้งแตฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2504-2524) หาก
พิจารณาโดยรวมแลว นับวาประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ โดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาบางประการที่รัฐบาลในขณะนั้นตองเรงดําเนินการ
แกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจนในชนบทและปญหาความเหลื่อมลํ้าดานรายไดของ
ประชาชนในเมืองกับชนบท รัฐบาลจึงไดวางแผนพัฒนาชนบท เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคน
ในชนบทใหดีขึ้น โดยจัดทําแผนพัฒนาชนบทยากจนที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาชนบทยากจนนี้มีแนวทางการ
พัฒนาแตกตางไปจากเดิมที่เนนดานการเพิ่มผลผลิตและรายไดของประเทศเปนหลัก มาเปนการเนน
ไปที่การพัฒนาประชากรกลุมยากจน ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2524 รัฐบาลไดประกาศใชระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําหนดพื้นที่เปาหมาย จํานวน 216 อําเภอ 30 กิ่งอําเภอ ใน 37 
จังหวัด และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 รัฐบาลประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารพัฒนาชนบท พ.ศ. 2524 ตามระเบียบนี้มีการยกเลิกระเบียบเดิมที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนพัฒนาจังหวัด เพราะไมไดระบุถึงความตองการพื้นฐานที่แทจริงของประชาชน จึงไม
สามารถแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในชนบทได  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ เพื่อเปนองคกรในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
ชนบทและกํากับดูแลการวางแผนพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการชุดนี้ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานรวม 9 ชุด คือ 1) คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและทองถ่ิน 2) 
คณะอนุกรรมการประสานแผนในระดับชาติและแผนสวนภูมิภาค 3) คณะอนุกรรมการแผนและ
โครงการ 4) คณะอนุกรรมการที่ดิน 5) คณะอนุกรรมการแผนกําลังคนเพื่อการพัฒนาชนบท 6) 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 7) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 8) คณะทํางาน
บริหารโครงการขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และ 9) ศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ ใน
บรรดาคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเหลานี้ สวนใหญไดกําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
เฉพาะดานการพัฒนาชนบทยากจน สวนดานการวางแผนพัฒนาจังหวัด นอกจากคณะกรรมการ
พัฒนาชนบทแหงชาติแลว  มีเพียงคณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและทองถ่ิน 
คณะอนุกรรมการประสานแผนในระดับชาติและแผนสวนภูมิภาค และศูนยประสานการพัฒนา
ชนบทแหงชาติเทานั้น สวนในระดับจังหวัดลงไปมีคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดที่มีอยูแตเดิมแลว 
และกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการพัฒนาชนบทระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ และ
คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล อยางไรก็ตาม แมวาแผนพัฒนา
ชนบทยากจนฉบับนี้จะกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการและคณะทํางานในระดับทองถ่ิน แตก็เปน
แผนที่กําหนดขึ้นโดยราชการสวนกลาง งบประมาณถูกตั้งไวที่กรมตาง ๆ และราชการสวนกลาง
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เปนเจาของและผูปฏิบัติตามโครงการ สวนอําเภอและจังหวัดมีบทบาทเปนเพียงผูกําหนดพื้นที่
ปฏิบัติงานตามโครงการ ประชาชนหรือสภาตําบลก็อยูในฐานะเพียงผูรวมปฏิบัติงานเทานั้น ดังนั้น
จังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลจึงมิไดมีบทบาทโดยตรงในการแกไขปญหาของตนเอง 
(จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ, 2537: 198-202) 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) มีการปรับปรุง
กลยุทธการพัฒนา เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาของตนเองและ
ชุมชน โดยการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรประชาชนในระดับหมูบานและตําบลใหมี
ความสามารถในการวางแผนและจัดการแกไขปญหาของชุมชนมากขึ้น และในชวงปลาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มีการปรับปรุงระเบียบการ
บริหารการพัฒนาชนบทเปนระบบการบริหารการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค
และทองถ่ิน โดยมีการปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทหลายประการ ซ่ึงหนึ่งใน
นั้นก็คือ การปรับปรุงกระบวนการวางแผน การจัดทําแผน และการประสานแผนในระดับตาง ๆ ให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในป พ.ศ. 2537 ยังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล โดยใหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงมีฐานะเปนนิติ
บุคคล มีอํานาจในการปกครองตนเอง และมีอิสระในการบริหารงาน เพื่อใหการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการ
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดสรรทรัพยากรใหสามารถ
ตอบสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ตอมาในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มีการปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนา เพื่อใหแผนสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาท
และอํานาจหนาที่ มีอิสระในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเอง ดังเห็นไดจากกฎหมายในฉบับ
ตาง ๆ มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายที่ทําใหการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาที่
ตาง  ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
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(พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน ไดเนนย้ําถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการมีสวนรวมใน
การบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น แตการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินยังคงมีปญหาในเรื่องการวางแผนพัฒนาที่ไมสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน (กรมการปกครอง. กองราชการสวนตําบล, 2543: 14) โดยพิจารณาจาก
งบประมาณสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนา 
3 ป (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ในจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.1  งบประมาณทีใ่ชในการพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) 
 

ยุทธศาสตร ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม 3 ป 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทาง
พระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
เกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- 
 

3,314,000 
 

120,000 
 

6,654,400 
8,765,580 

 
17,255,000 

 
3,150,000 

 
 

16,817,500 
 

5,899,500 

1,900,000 
 

50,000 
 

580,000 
 

500,000 
11,410,000 

 
66,936,500 

 
3,410,000 

 
 

1,134,000 
 

250,000 

18,382,100 
 

- 
 

- 
 

500,000 
- 
 

33,419,500 
 

8,050,000 
 
 

- 
 

- 

20,282,100 
 

3,364,000 
 

700,000 
 

7,654,400 
20,175,580 

 
117,611,000 

 
14,610,000 

 
 

17,951,500 
 

6,149,500 
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ตารางที่ 1.1  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตร ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม 3 ป 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งหมด 

3,300,000 
 

65,275,980 

500,000 
 

86,670,500 

- 
 

60,351,600 

3,800,000 
 

212,298,080 

 
แหลงท่ีมา:  เทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ), 2555. 

 
จากตารางที่ 1.1 จะเห็นไดวา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รวมทั้ง 3 ป จํานวน 117,611,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.40 จากงบประมาณทั้งหมด 212,298,080 
บาท ซ่ึงเปนสัดสวนที่สูงที่สุด รองลงมาเปนการสานตอแนวทางพระราชดําริ จํานวน 20,282,100 
บาท คิดเปนรอยละ 9.55 และการพัฒนาดานสาธารณสุข จํานวน 20,175,580 บาท คิดเปนรอยละ 
9.50 ตามลําดับ เปนที่นาสังเกตวาสัดสวนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานสูงเกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมด ในขณะที่การพัฒนาในดานอื่น ๆ มีสัดสวนการ
จัดสรรงบประมาณนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การ
พัฒนาการเกษตรใชงบประมาณจํานวน 700,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.33 และดานการพัฒนา
การศึกษาใชงบประมาณจํานวน 3,364,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.58 จากงบประมาณทั้งหมด ดวย
เหตุนี้การวางแผนพัฒนาทองถ่ินจึงไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพราะ
ประชาชนสวนใหญมีปญหาและความตองการในดานการพัฒนาการเกษตร เชน ผลผลิตตกต่ํา ราคา
ตนทุนการผลิตสูงขึ้น และไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง (เทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ), 
2552: 19) ดังนั้นการพัฒนาดังกลาวจึงเปนประเด็นที่นาสนใจวาการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเปน
กระบวนการที่มีความเปนเหตุเปนผล (Rationality) มีการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ไวลวงหนา โดยใชทั้ง
หลักทฤษฎี แนวคิดและหลักการ ประกอบกับขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด (อนันต เกตุวงศ, 2534: 9) แตการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินที่เปนมากลับไมสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางตรงจุด ผูศึกษาจึงสนใจ 
“อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน” เพื่อหาคําตอบวา ทิศทางการ
พัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใครเปนผูกําหนดและกําหนดอยางไร ปฏิสัมพันธระหวาง
อํานาจกับความเปนเหตุเปนผลในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปในลักษณะใด และใคร
เปนผูไดประโยชนและเสียประโยชนจากผลลัพธของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
1.2.1  เพื่อศึกษาการกําหนดทิศทางการพฒันาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
1.2.2  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลในกระบวนการ

วางแผนพฒันาทองถ่ิน 
1.2.3  เพื่อศึกษาผลลัพธจากการวางแผนพฒันาทองถ่ินวาใครเปนผูไดประโยชนและเสีย

ประโยชน 
 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.3.1  ทําใหทราบถึงทิศทางการวางแผนพฒันาทองถ่ิน 
 1.3.2  ทําใหทราบถึงปฏิสัมพันธของอํานาจและความเปนเหตุเปนผลในกระบวนการ
วางแผนพฒันาทองถ่ิน 
 1.3.3  ทําใหทราบถึงผลลัพธของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.3.4  สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชปรับปรุงการวางแผนพัฒนาทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้น 
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.4.1.1  การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการกําหนดทิศทางการพัฒนา และปฏิสัมพันธ
ระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล เพื่อใหครอบคลุมทั้งกระบวนการ
วางแผน 

1.4.1.2  การศึกษาผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการประเมินผลของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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1.4.2  ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการศึกษา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยจําแนกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมนักการเมืองทองถ่ิน กลุมขาราชการทองถ่ิน กลุมผูนํา
ทองถ่ิน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) จังหวัดนครราชสีมา 
 
 1.4.3  ขอบเขตดานพื้นท่ี 
 พื้นที่ทําการศึกษา คือ เทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก
ผูศึกษาเล็งเห็นวาเปนพื้นที่ติดตอกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีสถานที่ทองเที่ยวจํานวนมาก และมี
การเติบโตของธุรกิจการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว ทําใหเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีรายได
จํานวนมาก ดังเชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการประมาณการรายรับถึง 85,624,000 บาท 
(เทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ), 2556: 2-5) จึงเปนพื้นที่ที่นาสนใจในการศึกษา 



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเรื่อง อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษา
ของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ผูศึกษาไดทําการคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวคิดที่ชวยกํากับ
ใหการศึกษาครั้งนี้ดําเนินไปอยางเหมาะสม โดยมีประเด็นที่จะนําเสนอ ดังนี้ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน 
 

การวางแผนเปนหลักวิชาที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน มีการพัฒนามา
อยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ประกอบกับการมี
ทรัพยากรอยูอยางจํากัด การวางแผนจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จากความสําคัญนี้ผูศึกษาจึงไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวางแผนไว 
ดังนี้ 
 

2.1.1  ความหมายของการวางแผน 
กอนที่จะทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน ผูศึกษาเห็นวาควรทําความเขาใจ

เกี่ยวกับนิยามความหมายของการวางแผนเสียกอน เพื่อจะไดตระหนักถึงความสําคัญและ
ความสัมพันธดานตาง ๆ ในการวางแผน โดยมีนักวิชาการและหนวยงานตาง ๆ ใหการอธิบาย ดังนี้ 

Robbins and Coulter (1996 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2554: 56-57) อธิบายวา การ
วางแผน หมายถึง การกําหนดเปาประสงค (Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) ขององคการ 
รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ (Strategies) ทั้งมวล เพื่อบรรลุเปาประสงคของวัตถุประสงคดังกลาว 
ตลอดจนการพัฒนาลําดับขั้นของการวางแผนอยางครอบคลุม (Comprehensive) เพื่อที่จะบูรณาการ
และประสานกิจกรรมที่เกี่ยวของใหเปนหนึ่งเดียวกัน การวางแผนจึงเกี่ยวของทั้งเปาหมาย (End) 
และวิธีการ (Means) 
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Scott (1965 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 4) ใหนิยามของการวางแผนวา เปน
กระบวนการวิเคราะหโดยครอบคลุมไปถึงการประเมินอนาคต การพิจารณากําหนดวัตถุประสงคที่
พึงปรารถนา  สภาวะแวดลอมของอนาคต  การพัฒนาทางเลือกดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึง
วัตถุประสงค และการเลือกดําเนินการระหวางทางเลือกทั้งหลาย 

Koontz O’Donnell and Weihrich (1984 อางถึงใน พรพรรณ เชษฐภักดีจิต, 2550: 11) 
อธิบายวา การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่
ปรารถนา โดยมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรู และการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ 
เปนการคาดการณส่ิงที่ยังไมเกิดขึ้น เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันกับอนาคต 

ในสวนทรรศนะของนักวิชาการไทย มีการใหนิยามความหมายของการวางแผน ดังนี้ 
สมพิศ สุขแสน (2547: 1) อธิบายวา การวางแผน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและการ

ตัดสินใจของผูบริหารที่จะกําหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปนระบบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติให
บรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

กรมการปกครอง กองราชการสวนตําบล (2543: 1) อธิบายวา การวางแผนเปนกระบวนการ
ในการกําหนดทิศทางการบริหารขององคกร โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
และวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ เพื่อใหองคกรสามารถบริหารงานภายใต
ทรัพยากรที่มีอยู 

จากนิยามความหมายของการวางแผน ผูศึกษาสรุปไดวาการวางแผน คือ การตัดสินใจไว
ลวงหนาวาจะทําอะไร จะทําเมื่อไหร จะทําอยางไร และใหใครเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงเปนกระบวน 
การที่มีลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด 
 

2.1.2  กรอบแนวคิดของการวางแผน 
ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2537: 2-4) อธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของการวางแผนไววา การ

วางแผนเปนหลักวิชาที่มีการดําเนินการมาตั้งแตในอดีต แตในยุคเริ่มแรกของการวางแผนยังไมมี
ลักษณะที่เปนรูปธรรม เนื่องจากไมมีการจัดองคความรูและการถายทอดที่เปนระบบดังเชนปจจุบัน  
แตมีลักษณะที่เปนการใชวิจารณญาณและการสั่งสมประสบการณของบุคคลเพียงคนเดียว ทําให
การวางแผนมีลักษณะที่เปนอัตวิสัยมากกวาภววิสัย แตก็มิไดหมายความวาการวางแผนในลักษณะนี้
ไรคุณคาและไมมีความหมาย เพราะนักวางแผนและนักบริหารจํานวนไมนอยสามารถใชการ
วางแผนในลักษณะนี้ในการแกไขปญหา พัฒนากลยุทธและมาตรการตาง ๆ อยางไดผลดี อยางไรก็
ตาม การวางแผนที่ไมเปนรูปธรรมนี้ เปนความรูเฉพาะตัวของนักวางแผนและนักบริหาร การ
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วางแผนจึงมีลักษณะเปนศิลปมากกวาศาสตร ทําใหยากตอการพัฒนาที่ตอเนื่องและยากตอการ
ถายทอด สวนในปจจุบันการวางแผนที่ใชกันอยูมีลักษณะเปนรูปธรรม เนื่องจากเปนกระบวนการที่
มีขั้นตอน มีการนําขอมูลตาง ๆ มาใชประกอบการพิจารณา มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร มี
ความชัดเจน และมีการจัดองคความรูอยางเปนระบบ ทําใหงายตอการเรียนรู จึงทําใหคนจํานวน
มากสามารถทํางานรวมกันได ในสวนของการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน สามารถสรุปได 4 
สํานัก ดังนี้ 

2.1.2.1  สํานักสังเคราะหทางปรัชญา เกิดขึ้นในประมาณศตวรรษที่ 1930 โดย 
Mannheim (n.d. อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4) พิจารณาการวางแผนในฐานะแนวคิด
และปญหาการวางแผนที่เกี่ยวของกับความเปนไปไดของการพัฒนาองคความรูทางสังคมศาสตร 
Mannheim มีทรรศนะวาพลังการใชเหตุผลเพื่อเขาใจความหมายของสัจจะทางสังคมจะนําไปสูการ
เพิ่มพูนสมรรถนะและอิสรภาพของมนุษย แต Von Hayek (1994 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 
2537: 2-4) และ Popper (1945 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4) ไดมีทรรศนะในทางที่
ตรงกันขามกับ Mannheim โดยพวกเขามีทรรศนะที่ไมไววางใจในขีดความสามารถของมนุษยที่จะ
นําไปสูการมีความสุขที่เพิ่มพูนขึ้น เนื่องจากเกรงวาทําจะใหเกิดแนวโนมในทางที่ละเมิดอิสระเสรี
ภาพของมนุษย อยางไรก็ตาม แนวคิดของ Mannheim ก็ยังไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีก
หลายคน อาทิ Dahl and Lindblom (1953 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4); Etzioni 
(1969 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4); Jantsch (1973 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 
2537: 2-4); Ackoff (1974 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4) กลุมนักวิชาการในสํานักนี้มี
ความเชื่อวาการวางแผนที่ไดรับการประยุกตมากขึ้น ไมจําเปนตองทําใหอิสรภาพลดนอยลง 
เพียงแตการวางแผนในแตละประเภท จะนําไปสูอิสรภาพในลักษณะที่ตางกันเทานั้น 

2.1.2.2  สํานักเหตุผลนิยม กลุมนักวิชาการที่อยูในสํานักนี้ ไดแก Von Clausewitz 
(1982 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4); Gantt (1919 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 
2537: 2-4); Steiner (1969ก อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4); Kreitner (1980 อางถึงใน  
ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4) พิจารณาการวางแผนในรูปแบบการตัดสินใจที่ตองมากอนการ
ดําเนินการ กระบวนการวางแผนมีลักษณะการจัดทําที่เปนขั้นตอน โดยมีการกําหนดเปาประสงค 
วัตถุประสงค เปาหมายทางเลือก และผลลัพธ อยางไรก็ตาม แมวาแนวคิดของสํานักเหตุผลนิยมจะ
ไดรับการประยุกตใชอยางกวางขวาง แตก็ยังมีปญหาในการขาดความตระหนักถึงสัจจะทางสังคม 
ทําใหอาจละเลยตอความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในการวางแผน 

2.1.2.3  สํานักพัฒนาองคการ ไดรับการสนับสนุนจาก Bennis (1969 อางถึงใน ปุระชัย 
เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4) และ Bechhard (1969 อางถึงใน ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2537: 2-4) โดย 
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Bennis มีทรรศนะวาการพัฒนาองคการ คือ กระบวนการวางแผน โดยการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาองคการถูกนําเขาสูองคการโดยตัวนําการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะ
พยายามปรับปรุงความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การเปลี่ยน
คานิยมและทัศนคติที่ไมเหมาะสมของบุคลากรตอองคการ สรางความเขาใจอันดีทั้งภายในกลุมและ
ระหวางกลุมเพื่อนรวมงาน 

2.1.2.4  สํานักประจักษนิยม เปนสํานักที่พยายามสรางทฤษฎีการวางแผนในแง
ประวัติศาสตรและการเมือง มีความพยายามที่จะสังเคราะหแนวคิดของสํานักเหตุผลนิยมและมนุษย
นิยมเขามาใชในหลักวิชาการวางแผน 

จากกรอบแนวคิดของสํานักตาง ๆ เกี่ยวกับการวางแผน จะเห็นไดวาแนวคิดของ
สํานักเหตุผลนิยมถูกนํามาใชอยางกวางขวางจนกระทั่งปจจุบัน ดังเชนในคูมือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546: 15) ระบุวาในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรใช
หลักการตัดสินใจที่มีความเปนเหตุเปนผล แตผูศึกษาเห็นวาในโลกของความเปนจริง มนุษยตางมี
ผลประโยชนที่แตกตางกัน ปญหามีความสลับซับซอน การขาดขอมูลและงบประมาณที่เพียงพอ จึง
เปนเรื่องยากที่จะสรางความเห็นพองตองกันในเรื่องของเปาหมายใหสามารถสนองตอบความ
ตองการของคนทุกคน 
  

2.1.3  กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผน 
การวางแผนเปนกระบวนการ (Process) ที่มีการจัดทําอยางเปนระบบ (Systematic 

Approach) ตองอาศัยขอมูลทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) และขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) ที่เกี่ยวของกับสภาพการณปจจุบันและสภาพการณในอนาคตที่คาดวาจะเปนผลการวิเคราะห
ขอมูล ทําใหสามารถตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผลไดวา ควรกําหนดเปาประสงค วัตถุประสงค กล
ยุทธ แนวทางปฏิบัติหรือชุดของทางเลือกอยางไร จึงจะเหมาะสมกับการบรรลุเปาประสงคของ
องคการ มีนักวิชาการหลายทานไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนไวในลักษณะ 
ตาง ๆ ซ่ึงมีทั้งสวนที่คลายคลึงและแตกตางกัน ดังนี้ 

Steiner (1969ข อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2540: 40-47); Cleland and King (1972  
อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2540: 40-47); Duncan (1975 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2540: 
40-47) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนไว ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การศึกษาสภาพปญหาและการพยากรณเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ในการ
วางแผนตองทําความเขาใจกับสภาพปญหาและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ ทั้ง
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อนําขอมูลมาใชในการวิเคราะห
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เพื่อการวางแผนที่เหมาะสม การศึกษาสภาพปญหาและการพยากรณสภาพแวดลอมเกี่ยวของกับ
ขอมูล ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน 2) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 3) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรขององคการ 4) การวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) ขององคการ และ 5) การวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับโอกาส (Opportunities) และขอจํากัด (Threats) ขององคการ 

ขั้นตอนที่ 2: การกําหนดโครงรูปของการวางแผน ตองพยายามกําหนดโครงรูปของการ
วางแผนใหชัดเจน เพราะโครงรูปของการวางแผนจะทําใหเห็นภาพเบื้องตนวา องคการจะมี
ภาพลักษณอยางไรในอนาคต การกําหนดโครงรูปของการวางแผน จะตองพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ 
ไดแก 1) การพิจารณานโยบายของรัฐ (Public Policy) 2) การพิจารณาสภาพของเศรษฐกิจ 
(Economic Conditions) และ 3) พิจารณาปจจัยภายนอก (External Factors) 

ขั้นตอนที่ 3: การกําหนดวัตถุประสงค วัตถุประสงคที่องคการตองการจะบรรลุเปนสิ่งที่
สําคัญมากในกระบวนการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงคที่ดีจะตองพิจารณาปจจัย ตอไปนี้ 
(Holt, 1993: 169-170 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2540: 42) 1) มีความเปนไปไดและ
เฉพาะเจาะจง (Sensible and Specific) 2) สามารถวัดระดับความสําเร็จได (Measurable) 3) สามารถ
ทําได (Attainable) 4) มีเหตุผลและสอดคลองกับความเปนจริง (Reasonable and Realistic) และ 5) 
มีการกําหนดเวลาที่จะกระทําใหสําเร็จ (Time Frame) 

ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะหทางเลือกและการจัดทําแผน เมื่อวิเคราะหขอมูลที่จําเปนตาง ๆ 
ทุกขั้นตอนครบถวนแลว ก็มาถึงขั้นตอนของการจัดทําแผน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง 
คือ การกําหนดทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะกําหนดทางเลือกไวหลาย ๆ 
ทาง เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและการตัดสินใจเลือกทางเลือก การจัดทําแผนที่ดีควร
พิจารณาปจจัยประกอบดวย 1) การวิเคราะหทางเลือก 2) การมีสวนรวมของผูรับผิดชอบทุกระดับ 
และ 3) การจัดทําแผนใหเหมาะสมกับเปาประสงคและวัตถุประสงคขององคการ 

ขั้นตอนที่ 5: การปฏิบัติตามแผน ในการนําแผนไปปฏิบัติจะตองมีองคการหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง และตองใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน อีกทั้งจะตอง
คํานึงถึงการจัดหาทรัพยากรตาง ๆ ทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร อุปกรณใชสอยและปจจัยอ่ืน ๆ 
ที่จําเปนใหครบถวนเหมาะสม เพื่อเปนหลักประกันเบื้องตนวา การปฏิบัติตามแผนจะบรรลุผล
สําเร็จที่ตองการ โดยดําเนินการดังนี้ 1) จัดตั้งองคการรับผิดชอบการนําแผนไปปฏิบัติ หรือ
มอบหมายองคการที่มีอยูแลวรับผิดชอบนําแผนไปปฏิบัติ 2) อบรมใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนํา
แผนไปปฏิบัติใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของแผน ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ทั้งหมดอยางชัดเจน 3) จัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตอการนําแผนไป
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ปฏิบัติใหเหมาะสม ทั้งเรื่องงบประมาณ บุคลากร อุปกรณใชสอยและอื่น ๆ และ 4) ความมุงมั่นของ
บุคลากรที่จะนําแผนไปปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 6: การประเมินผลและการปรับปรุงแผนของกระบวนการวางแผน คือ การ
ตรวจสอบหรือการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนวาเปนไปตามเปาประสงคหรือวัตถุประสงค
หรือไม เพียงใด โดยดําเนินการ 1) การตรวจสอบระดับความสําเร็จ โดยเปรียบเทียบผลลัพธที่
ปรากฏจริงจากการนําแผนไปปฏิบัติกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผน 2) การตรวจสอบความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค 3) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการประเมิน
ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การประเมินสิ่งแวดลอมวามีการเปล่ียนแปลงสอดคลองกับความ
คาดหมายหรือพยากรณไวลวงหนาหรือไม 4) การตรวจสอบสมรรถนะขององคการในการนําแผน
ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากร เทคโนโลยีและงบประมาณสําหรับดําเนินการ 5) การ
ประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ จะตองประเมินทั้งกระบวนการ ไดแก การประเมินผลปจจัยนําเขา 
(Inputs) การประเมินผลกระบวนการนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation Process) การประเมิน
ผลลัพธ (Outputs) การประเมินผลลัพธตอเนื่อง (Outcomes) การประเมินผลกระทบ (Impacts) และ
การประเมินสิ่งแวดลอม (Environments) และ 6) การปรับปรุงแผนมีความใหเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 7: ความสัมพันธของกระบวนการวางแผน จากกระบวนการวางแผนที่กลาวถึง
ขางตน สามารถแสดงความสัมพันธของกระบวนการวางแผนได ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1  แสดงความสัมพนัธของกระบวนการวางแผน 
แหลงท่ีมา:  สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2540: 47. 
 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการทานอื่น ๆ ที่ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน 
ไดแก พะยอม วงศสารศรี (2538) กลาวถึงลําดับขั้นตอนในกระบวนการวางแผนไว 6 ขั้นตอน คือ 
1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) พัฒนาขอตกลงที่เปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน 3) พิจารณา
ขอจํากัดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน 4) พัฒนาทางเลือกที่จะเปนแนวทางในการดําเนินการ
ตามแผนนั้น 5) ประเมินทางเลือก และ 6) เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2538: 74-76) ไดสรุปขั้นตอนในการวางแผนไว 8 ขั้นตอน ไดแก 1) 
การกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2) การกําหนดแผนงาน โครงการและเปาหมายของการ
ปฏิบัติงานในชวงระยะเวลาตาง ๆ ซ่ึงแสดงวิธีการดําเนินงานที่คาดวาเหมาะสมที่สุด ที่ใหบรรลุ
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ 3) การกําหนดและประมาณความตองการทรัพยากรที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงาน 4) การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณ 5) การจัดงานและนําแผน
ออกไปปฏิบัติ ซ่ึงหมายถึง การบริหารแผนและโครงการที่กําหนดรายละเอียดไวแลว 6) การ

การศึกษาสภาพปญหาและการพยากรณเกีย่วกับสภาพแวดลอม 

การกําหนดโครงรูปของการวางแผน 

การกําหนดวตัถุประสงคของแผน 

การวิเคราะหทางเลือกและการจัดทําแผน 

การนําแผนไปปฏิบัติ 

การประเมินผลและการปรับปรุงแผน 
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จัดระบบการติดตามควบคุมกํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 7) การทบทวนตรวจสอบ 
และแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนซึ่งไดกําหนดไวแลวเพื่อใหเกิดผลดี ยิ่งขึ้น และ 8) การ
หมุนเวียนเขาสูวงจรการวางแผนใหม 

ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2537: 13-14) สรุปกระบวนการวางแผนไว 8 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  
1) การศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหา 2) การวางเปาประสงค วัตถุประสงคและเปาหมาย โดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชน นโยบายของรัฐ รวมถึงทรัพยากรดานตาง ๆ 3) การสํารวจ 
วิเคราะหและตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 4) การเขียนแผนกลยุทธ แผน
บริหาร และแผนปฏิบัติการตามแบบฟอรม รวมทั้งการเสนอขออนุมัติ 5) การจัดองคการเพื่อ
ดําเนินงานตามแผน โดยการดําเนินการทดลองสําหรับกลยุทธหรือทางเลือกที่ริเร่ิมใหมและมีความ
เสี่ยงภัยสูง หรือการดําเนินการขยายผลสําหรับกลยุทธหรือทางเลือกที่ใชไดผลมาแลว 6) การ
ควบคุมและติดตามผลระหวางการปฏิบัติตามแผน 7) การประเมินผลและนําขอมูลยอนกลับไปปรับ
แผนตาง ๆ และ 8) การปรับแผนกลยุทธ แผนบริหาร และแผนปฏิบัติการในครั้งตอไป 

อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ (2543: 28) กลาวถึงกระบวนการวางแผนไวใน “ซุนวูกับการ
จัดการ” ไวอยางนาสนใจดังนี้ 1) การกําหนดภารกิจของบรรษัท 2) วิเคราะหสถานการณ ไดแก การ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 3) การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายที่
เฉพาะเจาะจง 4) พัฒนายุทธศาสตรดําเนินการ 5) ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และ 6) ติดตามผล 
ไดแก การประเมินแผนยุทธศาสตร เพื่อดําเนินการแกไข 

จากการศึกษากระบวนการและขั้นตอนของการวางแผน จะเห็นไดวาเปนกระบวนการที่มี
ลําดับขั้นตอนของการดําเนินการตั้งแตขั้นตอนแรกจนสิ้นสุดกระบวนการตอเนื่องกันไปอยางเปน
ระบบ ซ่ึงนักวิชาการแตละทานอาจจะมีขั้นตอนในการวางแผนที่แตกตางกันออกไปบาง แตโดย
สรุปมีขั้นตอนใหญ ๆ ที่คลายคลึงกัน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนจัดทําแผน 
ขั้นตอนนําแผนไปปฏิบัติ และขั้นตอนติดตามประเมินผล แตการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเพียง 3 
ขั้นตอน ไดแก การวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล เนื่องจากขั้นตอนการจัดทําแผน
ไดรวมอยูในขั้นตอนการวางแผนแลว เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการวางแผนพัฒนาของกรมการ
ปกครอง กองราชการสวนตําบล (2543: 19) 
 

2.1.4  การกําหนดแนวทางการพัฒนา 
การกําหนดแนวทางการพัฒนาเปนประเด็นที่สําคัญยิ่งในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยผู

มีอํานาจในการตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่เห็นวาดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด มาเปนแนวทางในการ
พัฒนาของทองถ่ิน การตัดสินใจดังกลาวเรียกวา “ความเปนเหตุเปนผลในการวางแผน” (Rationality 
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in Planning) ซ่ึงเปนประเด็นที่สําคัญมากในการวางแผน เพราะการที่จะเลือกสิ่งใดในอนาคตให
ถูกตองและพึงปรารถนามากที่สุดเปนสิ่งที่ยากยิ่ง (กรมการปกครอง. กองราชการสวนตําบล, 2543: 
4) ดังนั้นเพื่อพิจารณาถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือก ผูศึกษาจะประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายมาเปนแนวทางในการศึกษา มีการอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย ดังนี้ 

2.1.4.1  ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) โดย Sharkansky (1970 อางถึงใน สุจิตรา 
บุณยรัตพันธุ, 2539: 64-65) และ Dye (1995 อางถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2539: 64-65) ดัดแปลง
มาจากแนวคิดหลักของ David Easton เปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวาง 1) ปจจัยนําเขา 
(Inputs) ซ่ึงอาจเขาไปในรูปแบบของการเรียกรอง (Demands) หรือแรงสนับสนุน (Supports) ที่มีใน
สังคมตอนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2) ระบบการเมือง ปจจัยนําเขาตาง ๆ จะมีปฏิสัมพันธกับ
องคประกอบอื่น ๆ ของระบบการเมือง เชน โครงสรางทางผลประโยชน โครงสรางอํานาจ และ
ระบบการเลือกตั้ง กอใหเกิดผลเปน 3) นโยบาย  และ 4) ส่ิงแวดลอม ตัวแปรในสภาพแวดลอมตาง 
ๆ  เชน เศรษฐกิจ สังคมมีปฏิสัมพันธกับองคประกอบตาง ๆ ของระบบ และสงผลกระทบในรูปของ
การปอนกลับ (Feedback) 

2.1.4.2  ทฤษฎีที่เนนในเรื่องกิจกรรมของสถาบันรัฐบาล (Institutionalism) ทฤษฎีนี้
มีฐานคติหลัก คือ การเตรียมนโยบาย การอนุมัติหรือการประกาศเปนนโยบาย หรือการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ตางมีศูนยกลางอยูที่สถาบันตาง ๆ ของรัฐ ดังนั้นสถาบันของรัฐจึงเปนทั้งผูกําหนด
นโยบายและเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 

2.1.4.3  ทฤษฎีชนชั้นนํา (Elite Theory) ทฤษฎีนี้มีฐานคติวา อํานาจทางการเมืองถูก
จํากัดอยูที่ชนชั้นนํา โดยเห็นวาประชาชนไมสนใจและไมคอยรูเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ ดังนั้น
จึงเปนภาระหนาที่ของชนชั้นนําที่ตองเปนผูกําหนดความตองการและความคิดเห็นของประชาชน 
โดยขาราชการเปนผูปฏิบัติงานตามนโยบายที่ชนชั้นนําตัดสินใจเลือก นโยบายตามทฤษฎีชนชั้นนํา
จึงเปนนโยบายที่ถูกกําหนดจากเบื้องบน 

2.1.4.4  ทฤษฎีกลุมผลประโยชน (Group Theory) การกําหนดนโยบายตามทฤษฎีนี้ 
กลุมผลประโยชนจะทําการตอสูกันเพื่อมีอิทธิพลตอนโยบายของรัฐ ทั้งนี้เพื่อขจัดความขัดแยง 
ระบบการเมืองจึงตองกําหนดนโยบายที่ เปนดุลยภาพที่ เกิดขึ้นจากการตอสูกันของกลุม
ผลประโยชน 

2.1.4.5  ทฤษฎีพหุนิยม (Pluralist Theory) มีฐานคติที่วากลุมตาง ๆ ที่มีอํานาจทาง
การเมือง ซ่ึงมีอยูหลายกลุมในสังคมจะเขามามีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐ โดย
นโยบายที่ไดตามทฤษฎีนี้จะเปนผลจากการตอรอง แขงขันหรือประนีประนอมระหวางกลุมตาง ๆ 
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2.1.4.6  ทฤษฎีการกําหนดนโยบายตามหลักเหตุผล (Rationality Comprehensive 
Theory) เปนการกําหนดนโยบายโดยการจัดเรียงลําดับความสําคัญของเปาหมาย ความตองการและ
คุณคาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นพิจารณาทางเลือกตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลดีและผลเสียของแตละ
ทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย 

2.1.4.7  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแกไขจากของเดิม (Incrementalism) เปนทฤษฎีที่  
Lindblom (1959 อางถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2539: 71) เสนอเปนคนแรก ตามแนวคิดนี้ การ
กําหนดนโยบายเปนการแกไขดัดแปลงและปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมในลักษณะแบบคอยเปนคอยไป 

2.1.4.8  ทฤษฎีการผสมผสาน (Mixed Scanning) เสนอโดย Etzioni (1967 อางถึงใน 
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2539: 73) เปนการนําทฤษฎีการกําหนดนโยบายตามหลักเหตุผลและทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงแกไขจากของเดิมมาผสมผสานกัน แตทฤษฎีนี้มีจุดออนตรงที่ไมรูวาควรจะนํา
ทฤษฎีใดมาใชเมื่อใด ทําใหทฤษฎีนี้ไมประสบผลสําเร็จ 

จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย จะเห็นไดวาการกําหนดนโยบายเปน
กระบวนการทางเมืองอยางหนึ่ง ที่มีสถาบันที่รับผิดชอบหลายฝาย ในทุกสังคมจะมีการชวงชิง
อํานาจในการกําหนดนโยบายระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ อยูตลอดเวลา ในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาของทองถ่ินก็เชนกัน มีกลุมผลประโยชนตาง ๆ พยายามแยงชิงอํานาจในการ
ตัดสินใจ เพื่อจะสามารถเลือกแนวทางการพัฒนาที่เปนประโยชนแกตนเองและพวกพอง ซ่ึงผูที่มี
อํานาจในตัดสินใจถือวาเปนผูมีอํานาจในการวางแผนพัฒนาของทองถ่ินอยางแทจริง อยางไรก็ตาม 
จากการศึกษาเอกสารเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาของทองถ่ิน ผูศึกษาเห็นวาทฤษฎีชนชั้นนาํ
มีความเหมาะสมมากที่สุด ในการนํามาใชอธิบายการกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน 
เนื่องจากผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจก็คือ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเปนคนกลุมนอยที่มอํีานาจในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
การพัฒนา สวนใหญเปนนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ิน อํานาจในการชี้ขาดวาจะเลือก
แนวทางใดจึงเปนของชนชั้นนํา ในสวนของทฤษฎีการกําหนดนโยบายตามหลักเหตุผลมีความ
เหมาะสมในการใชอธิบายการกําหนดแนวทางการพัฒนาในระดับทองถ่ินเชนกัน แตมีขอจํากัดใน
เร่ืองของขอมูล งบประมาณและระยะเวลา ดังนั้นในการกําหนดแนวทางการพัฒนาจึงมีแนวโนมวา
ชนชั้นนําที่มีอํานาจในการตัดสินใจจะเลือกแนวทางการพัฒนาที่เอื้อประโยชนใหตนและพวกพอง
มากกวาความเปนเหตุเปนผล สวนทฤษฎีอ่ืน ๆ ผูศึกษาเห็นวาเหมาะสมกับการใชอธิบายการ
กําหนดนโยบายในภาพใหญ ที่เปนการเมืองในระดับชาติมากกวา 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร 
 

การวางแผนยุทธศาสตรเปนกระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบในการใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด รวมถึงการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
เอาไว ซ่ึงเปนผลประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของสาธารณะ 

แนวคิดยุทธศาสตรเชื่อกันวามีรากฐานมาจากกรีกยุคโบราณ โดยคําวา “ยุทธศาสตร” มา
จากคําวา Stratego ในภาษากรีก ซ่ึงหมายถึง การวางแผนเพื่อทําลายศัตรูโดยการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม มีการพัฒนาแนวคิดนี้ในแวดวงทหารในการรบเพื่อเอาชนะศัตรู และ
ดํารงอยูจนกระทั่งศตวรรษที่ 19 ตอจากนั้นไดมีการนํามาประยุกตใชในวงการธุรกิจ (Bracker, 
1980: 219 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ข: 102-104) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดาน
ประชากร รายได และเทคโนโลยี ซ่ึงแนวคิดยุทธศาสตรที่ใชกันในองคการพลเรือนมาจากการใช
หลักการวิเคราะหทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุงมาจากเทคนิคของการเขียน การทดสอบ และการให
เกรดของสถาบันวิชาการทหาร เพื่อนํามาใชในการทํานายแนวโนมของตลาด และนํามาใชเพื่อ
วางแผนรับมือกับอนาคต 
 

2.2.1  ความหมายของยุทธศาสตร 
การนิยามความหมายของยุทธศาสตรนั้น มีนักวิชาการจํานวนมากไดใหความหมาย

แตกตางกันออกไป แต ณ ที่นี้ จะนําเสนอการนิยามความหมายของ Mintzberg (1998: 10-15 อางถึง
ในพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ข: 106-107) เนื่องจากไดใหนิยามความหมายไวอยางครอบคลุม
ทุกมิติ ซ่ึงไดแก 

ยุทธศาสตรในฐานะที่เปนแผน (Plan) หมายถึง ชุดของการกระทําที่มีความตั้งใจอยาง
ตระหนักรู เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติการภายใตสถานการณใด ๆ ซ่ึงการนิยามนี้มี
ลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ คือ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่จะใชดําเนินการไวลวงหนา และ
แนวทางนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาอยางตระหนักรูและมีเปาประสงค 

ยุทธศาสตรในฐานะที่เปนแผนสามารถเปน “อุบาย” (Ploy) ไดดวย มีลักษณะเปนแผนที่
ตองเอาชนะคูตอสูใหไดโดยใชสติปญญาไหวพริบ เชน การใหหัวคะแนนระดมคนเขามาฟงการ
ปราศรัยของผูสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเปนการขมขวัญคูตอสูวาไดรับการสนับสนุนจากประชาชนเปน
จํานวนมาก 

ยุทธศาสตรในฐานะที่เปนแบบแผน (Pattern) หมายถึง แบบแผนในการกระทํา ซ่ึงเปนการ
แสดงพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางคงเสนคงวา การนิยามตามความหมายนี้ จะชวยใหมีการ
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พึงระลึกอยูเสมอวาแผนที่เขียนเปนลายลักษณอักษรอาจเปนสิ่งที่วางเปลาและไรความหมาย หาก
ไมมีการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งยังตองระลึกอยูตลอดเวลาวายุทธศาสตรที่ไมตั้งใจอาจเกิดขึ้นไดเสมอ
ระหวางการบริหารงาน และอาจดํารงอยูคูขนานกับยุทธศาสตรที่การกําหนดไวลวงหนา 

ยุทธศาสตรในฐานะที่เปนตําแหนงจุดยืน (Position) หมายถึง วิถีของการกําหนดตําแหนง
องคกรในสิ่งแวดลอม การนิยามตามความหมายนี้ ชวยใหมององคกรในบริบทของการแขงขัน เกิด
การคนพบตําแหนงจุดยืนและวิธีปองกันองคกร ทําใหองคกรสามารถแขงขันไดอยางทัดเทียม 

ยุทธศาสตรในฐานะที่เปนมุมมอง (Perspective) หมายถึง ยุทธศาสตรที่มีเนื้อหาท่ีสะทอน
ใหเห็นถึงจุดยืนและปลูกฝงวิถีการรับรูโลกเอาไว ซ่ึงตามความหมายนี้ เปนการผนวกรวมเอา
คานิยม วัฒนธรรม หรืออุดมการณขององคการเขาไปเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตร ซ่ึงกลายเปน
พลังขับเคลื่อนองคการใหบรรลุพันธกิจ ยุทธศาสตรจึงไมใชเพียงแนวทางเพื่อบรรลุเปาหมาย
เทานั้น หากแตเปนพลังรากฐานขององคการในการเปนเครื่องมือสําหรับสรางการรับรูและการ
ปฏิบัติรวมกันของสมาชิกภายในองคการ 

อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการนิยามความหมายของยุทธศาสตรไวอยางหลากหลาย แตก็ยัง
ไมมีความหมายใดที่ไดรับการยอมรับและถูกนํามาใชกันอยางสากล เนื่องจากแนวคิดยุทธศาสตร
เปนแนวคิดที่มีความลื่นไหลและคอนขางเปนนามธรรม จึงมีความเปนพลวัตรสูง ทําใหการนิยาม
ความหมายมีการดําเนินไปอยางตอเนื่อง แตการกระทําดังกลาวทําใหปรากฏรองรอยของการพัฒนา
แนวคิด โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552ข: 105-135) ไดอธิบายถึงขอถกเถียงหลักเกี่ยวกับการ
พัฒนาแนวคิด ดังนี้ 

ในชวงตนทศวรรษที่ 1960 การศึกษายุทธศาสตรมี 2 สํานักคิดที่มีฐานคติขัดแยงกัน คือ 
สํานักวางแผน (Planning School) มี lgor Ansoff เปนผูนําที่สําคัญ หลักคิดของสํานักวางแผนอยูบน
พื้นฐานของขั้นตอนการศึกษายุทธศาสตรที่เปนทางการ มีการอบรมอยางเปนทางการ และใชการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ ฐานคติของสํานักคิดนี้ เชื่อวายุทธศาสตรทํางานเหมือนเครื่องจักร ซ่ึงนําไปสู
การสรางฝายวางแผนยุทธศาสตรภายในองคการขนาดใหญ ขึ้นตรงตอผูบังคับบัญชาสูงสุด มี
เปาประสงคในการทํากําไรสูงสุด มีการจัดการเชิงยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับปจจัยภายนอกองคการ
มากกวาภายในองคการ อยางไรก็ตาม แนวคิดของสํานักวางแผนไมไดถูกนําไปใชอยางแพรหลาย
นัก เนื่องจากใหความสําคัญเฉพาะปจจัยภายนอกเทานั้น ทําใหขอบเขตในการวิเคราะหยุทธศาสตร
มีความคับแคบเกินไป สวนอีกสํานักคิดหนึ่ง คือ สํานักออกแบบ (Design School) มี Kenneth 
Andrew เปนผูนําคนสําคัญ สํานักนี้มีจุดรวมบางประการกับสํานักวางแผน แตมีทิศทางในการ
ปรับปรุงที่แตกตางกัน คือ มีความเปนทางการและเปนกลไกนอยกวา ยุทธศาสตรของสํานัก
ออกแบบเนนความตองการในการบรรลุความสําเร็จ โดยการสรางสมดุลระหวางสมรรถนะภายใน
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กับความเปนไปไดภายนอก สํานักนี้จึงเนนการประเมินปจจัยภายนอกกับสถานการณภายใน 
นักวิชาการอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอสํานักคิดนี้ คือ Chandler (1962 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต, 2552ข: 105-135) ไดนิยามความหมายของยุทธศาสตรไววา การกําหนดเปาประสงคระยะยาว
อันมีแนวทางที่ใชใหบรรลุ โดยการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน เพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว 
นอกจากนี้ สํานักคิดออกแบบยังไดเสนอประเด็นที่ทาทายไว 3 ประการ ไดแก 

ประการแรก โครงสรางองคการควรเกิดจากยุทธศาสตรมากกวาจะถูกกําหนดโดย
โครงสรางทั่วไป ที่เชื่อกันวาเปนโครงสรางที่ดีที่สุด กลาวคือ ไมควรลอกเลียนแบบโครงสราง
องคการทั่ว ๆ ไป มาประยุกตใชกับองคการที่กําลังจัดตั้ง แตควรกําหนดเปาประสงค พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรกอน จากนั้นจึงออกแบบโครงสรางองคการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ประการที่สอง “มือที่มองไมเห็นของการจัดการ” มีความสําคัญมากกวา “มือที่มองไมเห็น
ทางการตลาด” ในการตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย กลาวคือ แทนที่จะปลอยให
เปนไปตามกลไกตลาด องคการควรใชการจัดการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย 

ประการที่สาม องคการตองมีการกระจายอํานาจและแบงสวนงาน เพื่อใหมีการแขงขันกัน
ภายในองคการ และไมนําไปสูการสรางระบบราชการขนาดใหญที่เต็มไปดวยความเฉื่อยชาและ
ความไรประสิทธิภาพในการทํางาน 

จากแนวคิดของสํานักออกแบบ ไดมีการรวมเอามิติดานโครงสราง กระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยี มาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหยุทธศาสตร รวมทั้งมีการใช SWOT มาเปนเครื่องมือ
ในการประเมินองคการทั้งภายในและภายนอก ทําใหขอบเขตในการวิเคราะหยุทธศาสตรของสํานัก
ออกแบบมีความกวางขวางกวาของสํานักวางแผน 
 

2.2.2  กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 
การวางแผนยุทธศาสตรเปนการตัดสินใจเลือกทางเลือกในปจจุบัน โดยมีการนําการ

ประเมินสถานการณในอนาคตมาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ  แตการวางแผนก็ไมใชเร่ืองของ
การทํานายอนาคต การวางแผนเปนเครื่องมือที่ชวยใหมีการใชเหตุผลและตัดสินใจเลือกสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด นอกจากนี้ การวางแผนยุทธศาสตรยังเปนกระบวนการของการสรางสรรคและมีความยืดหยุน 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรเปนกระบวนการเชิงระบบที่มีการตกลงรวมกันระหวางผู
มีสวนไดสวนเสียในการจัดลําดับความสําคัญวาควรเลือกทางเลือกใดที่จําเปน สอดคลองกับพันธ
กิจ และสามารถตอบสนองตอส่ิงแวดลอมขององคการ ซ่ึงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่จะ
กลาวถึง ณ ที่นี้ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552ข: 114-134) ไดประยุกตและบูรณาการมาจากวงจร
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร (The Strategic Change Cycle) ของ Bryson (1995 อางถึงใน พิชาย 
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รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ข: 114-134) และกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของ Allison and Kaye 
(2005 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ข: 114-134) ซ่ึงมีขั้นตอนในการวางแผนยุทธศาสตร 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การริเร่ิมและการตกลงในการวางแผนยุทธศาสตร (Initiating and Agreeing 
on a Strategic Process) ในขั้นการริเร่ิมและการตกลงในการวางแผนยุทธศาสตรมีประเด็นหลักที่
ควรบรรลุในขอตกลงคือ เปาประสงคและคุณคาของการวางแผนยุทธศาสตร องคการ หรือกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของกับการวางแผนยุทธศาสตร การกําหนดคณะกรรมการหรือกลุมที่รวมในการ
วางแผนยุทธศาสตร การกําหนดรูปแบบและเวลาในการทํารายงานและขอจํากัดเกี่ยวกับทรัพยากร 

ในการวางแผนยุทธศาสตร ผูริเร่ิมตองมีความชัดเจนในเปาหมายของการจัดทําแผนยุทธ
ศาสตร โดยพิจารณาประเด็นหรือผลลัพธที่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นจากการวางแผนยุทธศาสตร 
นอกจากนี้ กลุมผูริเร่ิมควรระบุวาใครคือผูตัดสินใจหลักในองคการ รวมถึงการระบุบุคคล กลุม
หนวยงานหรือองคการที่ควรเขามามีสวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตร และควรมีการเจรจากับ
บุคคลบางคนที่เปนแกนนําของกลุมเหลานี้ ซ่ึงการเจรจาตกลงระหวางแกนนําผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและผูนําทางความคิดทั้งภายในและนอกองคการเกี่ยวกับภาพรวมและขั้นตอนสําคัญใน
การวางแผน การสนับสนุนและการผูกพันของกลุมแกนนําในการตัดสินใจ (Key Decision Makers) 
ภายในองคการมีความสําคัญตอความสําเร็จของการวางแผนยุทธศาสตร ยิ่งไปกวานั้นการมีสวน
รวมของกลุมแกนนําในการตัดสินใจที่อยูนอกองคการก็มีผลตอความสําเร็จของนโยบาย แผนงาน 
และโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2: การระบุอาณัติขององคการ พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม (Identifying 
Organization Mandate, Mission, Vision and Values) 

อาณัติ (Mandate) หมายถึง อํานาจหนาที่ ซ่ึงองคการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดยอํานาจ
หนาที่แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก อํานาจหนาที่ที่เปนทางการ ซ่ึงกําหนดไวในระเบียบ กฎ คําสั่ง 
กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ กับอํานาจหนาที่ที่ไมเปนทางการ ซ่ึงเปนบรรทัดฐาน วัฒนธรรม หรือ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคการควรระบุอํานาจ
หนาที่ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการใหชัดเจน 

พันธกิจ (Mission) การระบุและสรางความชัดเจนใหกับพันธกิจจะชวยขจัดความขัดแยงที่
อาจเกิดขึ้นในองคการและชวยสรางแรงบันดาลใจในการทํางานเจาหนาที่ในองคการ และในการ
สรางประโยคที่แสดงพันธกิจขององคการ ตองวิเคราะหถึงผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนบุคคล 
กลุม หรือองคการ ซ่ึงการใหความใสใจกับผูมีสวนไดสวนเสียเปนการสรางความสําเร็จประการ
หนึ่งขององคการ 
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วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) เปนการหาคําตอบวา “อะไรคือส่ิงที่เราตองการสราง” ซ่ึง
วิสัยทัศนจะชวยกอรูปแนวทางและสรางแรงจูงใจในการวางแผนยุทธศาสตร นอกจากนี้วิสัยทัศน
ควรไดรับการถายทอดไปยังสมาชิกและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ 

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินสถานการณ (Assessing the Organization’ Situation) เปนการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) ของ
องคการ รวมทั้งโอกาส (Opportunities) และการคุกคาม (Threats) จากภายนอกองคการ 

ขั้นตอนที่ 4: การระบุประเด็นยุทธศาสตร (Identifying the Strategic Issues) เปนหัวใจ
สําคัญของการวางแผน ซ่ึงในการระบุประเด็นยุทธศาสตรตองคํานึงถึงอํานาจหนาที่ พันธกิจ 
วิสัยทัศน คานิยม ผลผลิต การบริการ กลุมเปาหมาย ลูกคา ผูสนับสนุนทางการเงิน ตนทุน 
โครงสราง หรือการจัดการขององคการ ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลตอการตัดสินใจกําหนดประเด็นยุทธ
ศาสตร นอกจากนี้ วัฒนธรรมองคการยังสงผลตอการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและวิธีการไดมา
ซ่ึงประเด็นและยังมีผลตอทางเลือก การกอรูปและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร 

ขั้นตอนที่ 5: การพัฒนาทางเลือกและการเขียนแผนยุทธศาสตร (Strategic Alternatives and 
Writing the Strategic Plan) หลังจากที่ไดประเด็นยุทธศาสตรแลว ในขั้นตอมาคือ การพัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรหรือแนวทางที่ใชในการจัดการกับประเด็นยุทธศาสตร โดยระบุวาแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรมีทางเลือกหรือแนวทางในการดําเนินการอยางไร จากนั้นนํามาจัดกลุมวา
แนวทางใดเปนแนวทางใหมและแนวทางใดเปนแนวทางเดิม เมื่อจัดกลุมแลวก็นํามาวิเคราะหและ
ประเมินในประเด็นหลัก หลังจากประเมินทางเลือกของแตละประเด็นแลว นํามาเขียนเปนแผนยุทธ
ศาสตร 

ขั้นตอนที่ 6: การนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Implementing the Strategic Plan) การนํา
แผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติจะอยูในรูปแผนงาน โครงการ ภายใตงบประมาณที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 7: การกํากับติดตามและการประเมินยุทธศาสตร (Monitoring and Evaluating 
the Strategic Plan) องคการควรกํากับติดตามแผนยุทธศาสตรอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินวา
กระบวนการปฏิบัติ บรรลุเปาประสงคมากนอยเพียงใด และเพื่อปรับปรุงในกรณีที่จําเปน 

จากการศึกษากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ผูศึกษาไดนํามาใชเปนแนวทางใน
การศึกษา โดยศึกษาถึงเปาหมายของการพัฒนา ประเด็นหรือผลลัพธที่พึงปรารถนาจากการวางแผน 
คณะกรรมการที่เขามามีสวนรวมในการวางแผน ผูมีอํานาจในการตัดสินใจทั้งภายในและภายนอก
องคการ การกําหนดอํานาจหนาที่ พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม การประเมินจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และการคุกคามขององคการ การระบุประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาทางเลือกและการเขียน
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แผนยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ และการกํากับติดตามและการประเมินยุทธ
ศาสตร 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

การวางแผนเปนการมองไปขางหนา อาจเปนชวงระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 
และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนา เพื่อใหบรรลุ
ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมายที่วางเอาไว ซ่ึงเปาหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหงนั้นเกี่ยวของกับการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของคนในทองถ่ิน (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน, 2546: 13) เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางเอาไว ทองถ่ินจึงตองมีการวางแผนที่ดี และ
จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดให
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะ แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรอยูอยาง
จํากัด การวางแผนจึงเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินวางแผนการใช
ทรัพยากรไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต 

นอกจากนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2546: 11-12) อธิบายวา การที่ทองถ่ินจะ
พัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคต และแปลงมาสูการ
ปฏิบัติ ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จึงไดมีการกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว 2  
ประเภท คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาระยะยาว และแผนพัฒนาสามปเปน
แผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป ซ่ึงจะนําไปสู
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและ
การดําเนินงานตามแผน ซ่ึงความเปนอิสระนั้นไมไดหมายถึง ความเปนอิสระในฐานะ “รัฐอิสระ” 
แตเปนการมอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะบางสวนใหและยังตองอยูในการกํากับดูแล 
หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคม 
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ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองตระหนักวา 
แผนพัฒนาของทองถ่ินนั้น ตองสอดคลองกับกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ 
ซ่ึงเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด 
ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ ซ่ึงในการกําหนดยุทธ
ศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ลวนมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาคมเขามามีสวนรวมดวย 
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ภาพที่ 2.2  แสดงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
แหลงท่ีมา:  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546: 12. 
 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(กําหนดวิสัยทศัน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ

หนวยงาน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที)่ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร 

และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน) 

แผนพฒันาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการทํางบประมาณ) 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน และนโยบายทั่วไป) 
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 2.3.1  ความหมายของแผนพัฒนาทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546: 13) ไดมีการ

กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ิน ไว 2 ประเภท ไดแก แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามป ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ินทั้ง 2 ประเภทนั้น มีการใหนิยามความหมาย ดังนี้ 

2.3.1.1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 

2.3.1.2  แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่อง
และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามปมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณอยางใกลชิด เนื่องจากเปน
เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป
ไปจัดทํางบประมาณ ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบครอบ 

สําหรับแผนการดําเนินการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2546 นั้น มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเปนเพียงเอกสาร
ที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในแตละปงบประมาณเทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดําเนินการ 
 

2.3.2  แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2546: 14-15) ไดอธิบายวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ควรมีแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางนอย 4 แนวคิด ไดแก กระบวนการแกไขปญหา 
กระบวนการและเนื้อหาของวิธีการ ความคิดสรางสรรค และการตัดสินใจ ซ่ึง 4 แนวคิดดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดที่เปนประโยชนตอการวางแผน (ปกรณ ปรียากร, 2551: 65-76) ผูศึกษาเห็นวา
แนวคิดดังกลาวเปนเครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะหดานการวางแผน จึงนํามาประยุกตใชในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิดดังกลาว มีดังนี้ 

แนวคิดที่ 1: กระบวนการแกไขปญหา ในการจัดทําแผนตองเริ่มตนดวยการตอบคําถาม
อยางเปนขั้นตอนวา ปญหาของทองถ่ินคืออะไร? ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร? จุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคในการแกปญหาคืออะไร? และถาจะแกไขมีวิธีการหรือแนวทางแกปญหาคืออะไร? 
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ในการคิดวิธีการหรือแนวทางแกไขปญหาตองใชความสามารถในการคาดการณ ความรูทาง
วิชาการทั้งเชิงทฤษฎีและคําปรึกษาจากผูมีประสบการณ 

แนวคิดที่ 2: กระบวนการและเนื้อหาของวิธีการ แนวคิดนี้จะเกี่ยวของกับการกําหนด
โครงการเพื่อแกไขปญหา โดยตองตอบคําถามตอไปนี้ใหไดวา จะทําไปทําไม? จะทําอะไร? จะทําที่
ไหน? จะทําเมื่อไหร? จะทําโดยใคร? จะทําเพื่อใคร? จะทําอยางไร? และจะจายเทาไหร? การตอบ
ขอคําถามเหลานี้เพื่อจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดขึ้น 

แนวคิดที่ 3: ความคิดสรางสรรค ซ่ึงตองเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูจาก
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เรียนรูจากผูอ่ืน และตองมีความรูในการวิเคราะหสถานการณ 

แนวคิดที่ 4: การตัดสินใจ โดยการวิเคราะหขอมูลและผสมผสานหลักการตัดสินใจที่มี
ความเปนเหตุเปนผล (Rationality) กับหลักการตัดสินใจแบบเพิ่มขึ้น (Incrementalism) แตทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคและประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

จากแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาของทองถ่ิน ผูศึกษาเห็นดวยกับแนวคิดที่ใหเร่ิมจากการ
คิดตอบคําถามตาง ๆ เพื่อจะนําไปสูการแกไขปญหาอยางเปนขั้นเปนตอนและเปนระบบ อีกทั้งยังมี
การนําขอมูลทั้งเชิงวิชาการ ขอเท็จจริงและจากประสบการณตรงมาใชในการวิเคราะหและประเมิน
สถานการณ เพื่อคาดการณการพัฒนาที่อยากเห็นในอนาคต ในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ  ผูศึกษาเห็นดวยที่ใหมีการผสมผสานหลักการตัดสินใจที่มีความเปนเหตุเปนผล 
(Rationality) กับหลักการตัดสินใจแบบเพิ่มขึ้น (Incrementalism) แตในแงของการนําไปปฏิบัติผู
ศึกษาเห็นวาการตัดสินใจที่มีความเปนเหตุเปนผล (Rationality) ตองใชเวลานานในการจัดเรียง
ความสําคัญของเปาหมาย ความตองการของประชาชนและคุณคาตาง ๆ ของทองถ่ิน หลังจากนั้นจึง
คอยมาพิจารณาทางเลือกตาง ๆ วามีผลดีผลเสียอยางไร แลวจึงเลือกทางเลือกที่เห็นวาดีและ
เหมาะสมที่สุด อีกทั้งขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหเพื่อพิจารณาทางเลือกยังมีอยูอยางจํากัด 
งบประมาณมีไมเพียงพอ ดังนั้นในการวางแผนพัฒนาจึงใชหลักการตัดสินใจแบบเพิ่มขึ้น 
(Incrementalism) มากกวา เพราะสะดวก ประหยัดเวลาและใชงบประมาณนอย อยางไรก็ตาม การ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาใดมาแกไขดัดแปลงและปรับปรุง ขึ้นอยูกับผู
มีอํานาจในการตัดสินใจซึ่งก็คือ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นแนวทางการพัฒนาทองถ่ินจะออกมาในทิศทางใด ยอมขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจของผูมีอํานาจวามีจะเห็นแกประโยชนสวนตนหรือสวนรวมมากกวากัน 
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 2.3.3  องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไว สรุปไดดังนี้ 
2.3.3.1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการ

พัฒนาของทองถ่ิน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ตลอดจนใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนา
ทองถ่ิน 

2.3.3.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนองคกรที่มีหนาที่
จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด 

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเปนองคกรที่ทําหนาที่กําหนด
กรอบทิศทาง แนวทาง รวมทั้งประสานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจังหวัด อําเภอ ตรวจสอบวิเคราะหและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด และใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาหรือแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด รวบรวมขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการประสานแผน 

การศึกษาการแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ผูศึกษาเห็นวาไดใหอํานาจหนาที่แก
ผูบริหารทองถ่ินในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินอยางเต็มที่ ซ่ึงเปนการเปดชองทางใหผูบริหารทองถ่ินสามารถใชอํานาจในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาและสามารถแตงตั้งบุคคลที่อยูในเครือขายอํานาจของตนมาดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการที่เขารวมการจัดทําแผนพัฒนา 
 

2.3.4 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
เนื่องดวยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

ทองถ่ิน ผูศึกษาจึงมุงเนนศึกษาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน เนื่องจากเปนแผนที่กําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน ในสวนของแผนพัฒนาสามปจะศึกษา
รายละเอียดในเบื้องตน เพื่อนํามาพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางแนวทางการพัฒนากับการนํา
แผนไปปฏิบัติจริง และการจัดสรรงบประมาณในแตละแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้ระเบียบวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
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2.3.4.1  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

ทองถ่ินในอนาคต โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ ซ่ึงอยูบน
พื้นฐานการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานดานและเปนระบบ และสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและศักยภาพของทองถ่ิน 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอทองถ่ินเปนอยางมาก เนื่องจาก
เปนกรอบที่ใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถ่ินใหมุงไปสูสภาพการณที่ตองบรรลุอยาง
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยทําใหทองถ่ินสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

การจะทําใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนานําไปสูการแกไขปญหาและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงนั้น จะตองอยูบนพื้นฐานของการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ โดยการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางรอบ
ดาน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการคํานึงถึง
สภาพการณที่ตองการบรรลุและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการ และการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ใกลเคียงตั้งแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ รวมทั้งในระดับโลก 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นลวนสงผลตอการปกครองของทองถ่ินไมทางตรงก็ทางออม 
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ินจึงจําเปนที่ตองการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยาง
รอบดาน เพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถเตรียมการในการปองกับอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นได สวนการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาจะตองมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลและ
ปญหาสําคัญ การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาของทองถ่ินในปจจุบันและกําหนด
ประเด็นในการพัฒนา การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักของการพัฒนา การกําหนดจุดมุงหมาย 
การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนา การกําหนด
เปาหมาย และการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ในสวนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ระเบียบวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 1) 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
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นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะห เพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 3)  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
และ 4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะเห็นไดวา ในระเบียบวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ไมไดมีการระบุถึงระยะเวลาของแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาไววาจะตองใชกี่ป ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองพิจารณาเองวาจะทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสําหรับระยะเวลาเทาไหร ในประเด็นนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ใหความเห็นไวในคูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546: 18) 
วาอาจกําหนดใหมีระยะเวลา 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มี
ระยะเวลาการใช 5 ป แตผูศึกษาเห็นตางในประเด็นดังกลาว โดยเห็นวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของทองถ่ินควรมีระยะเวลาการใช 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  

2.3.4.2  การจัดทําแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยใน

หนึ่งยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนามากกวาหนึ่งแนวทาง และหนึ่งแนวทางการพัฒนาจะมี
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่นํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปยังมี
ความสัมพันธกับงบประมาณรายจาย เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชแผนพัฒนาสามป
เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมที่อยูในแผนพัฒนา
สามปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการงบประมาณเปนไปอยางรอบคอบ สําหรับการศึกษา
คร้ังนี้ จะศึกษาในรายละเอียดของแผนพัฒนาสามปวาประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ใดบาง เพื่อพิจารณาความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณ
ในแตละแนวทางการพัฒนา 
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2.3.5  กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
กรมการปกครอง. กองราชการสวนตําบล (2543: 19) กลาวถึง กระบวนการวางแผนหรือ

วงจรของแผน (Planning Cycle) โดยทั่วไปแลว ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ประการ คือ ขั้นตอน
การวางแผน (Planning) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Implementation) และขั้นตอนประเมินผล 
(Evaluation) 

2.3.5.1  ขั้นตอนการวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนของการคิดวาจะทําอะไร ที่
ไหน อยางไร ซ่ึงมีกระบวนการจัดทําเริ่มตั้งแตการเตรียมการ การระดมความคิด การวิเคราะหขอมลู 
การกําหนดปญหา การกําหนดแนวทางแกไข การจัดทํารูปเลม จนถึงขั้นตอนการอนุมัติเพื่อ
ประกาศใชตอไป ในสวนการวางแผนพัฒนาของทองถ่ินนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหทองถ่ินตองจัดทํา
แผน 3 ประเภท คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาหรือแผนระยะยาว แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และแผนการดําเนินการ 

2.3.5.2  ขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Implementation) เปนการนําโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ โดยผานกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบของ
หนวยงานนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึงขั้นตอน
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ ทองถ่ินตองผานกระบวนการที่สําคัญ 2 กระบวนการ คือ 1) 
กระบวนการจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายของทองถ่ิน เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเปน
หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินมีรายไดและอํานาจหนาที่ของตนเอง แตการที่องคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการอะไรสักอยางหนึ่งโดยใชเงินงบประมาณของตนเองแลว จะตองตรา
กฎหมายเรียกวาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป/ เพิ่มเติม ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยฝายบริหาร โดยนํา
ขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ินมาบรรจุได และผานความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สุดทายไดรับอนุมัติจากนายอําเภอและองคการบริหารสวนตําบลมาปดประกาศใหประชาชน
รับทราบ และ 2) กระบวนการจัดซื้อ-จัดจาง ซ่ึงเปนกระบวนการตอเนื่องจากการที่ขอบังคับ
งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบลไดรับการอนุมัติและมีเงินงบประมาณเพียงพอตอ
การดําเนินงานตามกิจกรรมในขอบังคับงบประมาณ  โดยดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก ประกาศสอบราคาแตงตั้ง
คณะกรรมการรับซอง เปดซอง ควบคุมงานตรวจรับการจาง เปนตน ในกระบวนการนี้ในทาง
ปฏิบัติ นอกจากจะตองคํานึงถึงความถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑแลว ยังตองมุงเนนการติดตาม
ขณะกําลังปฏิบัติงานดวย เพื่อใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว หากพบปญหา/ 
อุปสรรคในการปฏิบัติงานจะไดหาทางแกไขปญหาไดทันทวงที 
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2.3.5.3  ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) เปนการวัดผลสําเร็จของโครงการที่
จัดทําเสร็จแลววาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม โดยนําขอมูลที่ไดจากโครงการเทียบกับวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 
 

 
 
ภาพที่ 2.3  กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
แหลงท่ีมา:  กรมการปกครอง. กองราชการสวนตําบล, 2543: 20. 
  

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูศึกษาใชกระบวนการ
วางแผนพัฒนามาใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยจะศึกษาครอบคลุมทั้ง 3 กระบวนการ ไดแก 1) 
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) จะศึกษาเฉพาะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เนื่องจากเปน
แผนที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดยศึกษาตั้งแตการ
รวบรวมปญหา การวิเคราะหขอมูล การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหา ตลอดจนการ
กําหนดเปนแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 2) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
(Implementation) จะศึกษาความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป
ที่เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ และการจัดสรรงบประมาณในแตละ
แนวทางการพัฒนา และ 3) ขั้นตอนประเมินผล (Evaluation) ศึกษาผลลัพธของการพัฒนาวาบรรลุ

การวางแผน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนา 
- แผน 5 ป 
- แผนประจําป

การติดตามและประเมินผล 
- ตรวจตดิตาม/ ใหคําแนะนํา 
- การประเมนิผล 

การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ
- การจัดทําขอบังคับงบประมาณ 
- การปฏิบัติตามระเบียบพัสด ุ
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เปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบตอผูไดประโยชนและเสียประโยชน
จากการพัฒนา 
 

2.3.6  ประเภทและระดับการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
นับตั้งแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดมี

การเนนย้ําถึงความสําคัญของการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาและการมี
สวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
แตกระนั้นก็ยังคงมีปญหาในเรื่องการวางแผนพัฒนาที่ไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
ผูศึกษาจึงไดประยุกตใชแนวคิดของ Arnstein (1969 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ข: 
272-273) เกี่ยวกับการจัดระดับการมีสวนรวมมาใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยมุงอธิบายเฉพาะ
การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลและการวางแผนพัฒนาทองถ่ินใน
ขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมเทานั้น ซ่ึงในงานของ Arnstein ไดใชระดับอํานาจของประชาชนผู
เขาไปมีสวนรวมเปนเกณฑในการจัดระดับ โดยจําแนกการมีสวนรวมออกเปน 3 ประเภท 8 ระดับ 
ดังนี้ 

2.3.6.1  การไมใชการมีสวนรวม (Non-participation) มี 2 ระดับ ไดแก 1) ระดับการ
จัดการโดยใชเลหเหล่ียม (Manipulation) เปนการมีสวนรวมที่ประชาชนไดถูกกําหนดใหทําหนาที่
เสมือนตรายาง (Rubber Stamp) ในคณะกรรมการที่ปรึกษา ซ่ึงมีเปาประสงคใหประชาชน
สนับสนุนเปาหมายและการปฏิบัติของผูจัดการการมีสวนรวม โดยใหการศึกษา อบรมประชาชน
หรือการวางอุบายระดม การมีสวนรวมในระดับนี้ไดกลายเปนกลไกการประชาสัมพันธหรือการ
โฆษณาชวนเชื่อของผูมีอํานาจที่จัดการมีสวนรวม และ 2) ระดับการจัดการแบบบําบัดรักษา 
(Therapy) การมีสวนรวมในระดับนี้ ผูจัดการการมีสวนรวมจะทําตนเสมือนเปนผูเชี่ยวชาญดาน
สุขภาพจิต และทึกทักเอาเองวาผูไรอํานาจดอยโอกาสเปนผูปวยโรคจิต มีการใหประชาชนรวมทํา
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีจุดเนนของกิจกรรมที่เปนเพียงการรักษาอาการของโรค ไมใชการ
เปลี่ยนแปลงสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคขึ้นมา 

2.3.6.2  การมีสวนรวมแบบสัญลักษณ (Tokenism) เปนการอนุญาตใหประชาชน
สามารถไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นของตนเอง การมีสวนรวมแบบนี้มี 3 ระดับ 
ไดแก 1) ระดับการใหขอมูลขาวสาร (Informing) เปนการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับ
สิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบ นโยบาย และโครงการสําคัญตาง ๆ การมีสวนรวมในระดับนี้นับวา
เปนกาวแรกที่สําคัญของการมีสวนรวมอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การไหลเวียนของขอมูลขาวสาร
มีแนวโนมเปนการสื่อสารทิศทางเดียว คือ จากเจาหนาที่ของรัฐสูประชาชน ไมมีการสรางชอง
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ทางการสะทอนกลับจากความคิดเห็นของประชาชน ทําใหในขั้นตอนสุดทายของการกําหนดแผน
หรือโครงการ ประชาชนมีโอกาสนอยมากที่จะเขาไปมีอิทธิพลตอการออกแบบโครงการเพื่อใหเปน
ประโยชนตอพวกเขา 2) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultative) เปนขั้นตอนสําคัญตอการมีสวน
รวมแบบเต็มระดับ แตการใชการปรึกษาหารือนั้นตองผสมผสานกับการมีสวนรวมวิธีอ่ืน มิเชนนั้น
การมีสวนรวมขั้นนี้อาจจะเปนการสูญเปลา เนื่องจากไมมีหลักประกันใดวาความกังวลหรือความ
คิดเห็นของประชาชนจะไดรับการนําเขาไปเปนสวนสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจหรือบรรจุลงไว
ในแผน ซ่ึงวิธีการของการมีสวนรวมแบบนี้ที่เห็นโดยทั่วไป เชน การสํารวจทัศนคติ การประชุม
สาธารณะ และการประชาพิจารณ เปนตน ถาหากผูมีอํานาจจํากัดปจจัยนําเขาหรือขอมูลขาวสาร
และความคิดเห็นที่ไดรับจากประชาชนไวเฉพาะในขั้นนี้ การมีสวนรวมของประชาชนก็ยังคงเปน
เพียงพิธีกรรม และการมีสวนรวมก็ถูกวัดจากจํานวนผูมาเขารวมประชุมเทานั้น และ 3) ระดับการ
รวมเปนคณะกรรมการ (Placation) เปนการมีสวนรวมที่ประชาชนเริ่มมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน
บางระดับ แมวาจะมีลักษณะเชิงสัญลักษณพิธีกรรมปรากฏใหเห็นอยูบาง จากการคัดเลือกกรรมการ
ในสัดสวนที่ไมเหมาะสมหรือในคณะกรรมการมีชนชั้นนําครองเสียงสวนใหญ 

2.3.6.3  อํานาจเปนของประชาชน (People Power) เปนการเพิ่มอํานาจการตัดสินใจ
ใหกับประชาชน มี 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับการเปนหุนสวน (Partnership) มีการเจรจาตอรอง
ระหวางประชาชนกับผูมีอํานาจรัฐ ทําใหอํานาจไดรับการกระจาย มีการตกลงรวมกันในเรื่องการ
วางแผนและความรับผิดชอบการตัดสินใจโดยมีโครงสรางมารองรับ 2) ระดับไดรับมอบอํานาจ 
(Delegated Power) เปนการมีสวนรวมที่ประชาชนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายหรือแผนงาน 
จากการมีโครงสรางเกี่ยวกับสัดสวนการเปนคณะกรรมการการตัดสินใจอยางชัดเจน ซ่ึงกําหนดวาที่
นั่งสวนใหญในคณะกรรมการตองมาจากตัวแทนของประชาชน และ 3) ระดับการควบคุมโดย
ประชาชน (People Control) การมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้ รัฐจะทําหนาที่เพียงใหการ
สนับสนุนในเรื่องที่ประชาชนรองขอ ในขณะที่ประชาชนมีอํานาจเต็มในการกําหนดทิศทาง
นโยบาย การตัดสินใจ และการบริหารดําเนินงาน 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจ 

 
การศึกษาอํานาจเปนสิ่งที่สําคัญในการทําความเขาใจเกี่ยวกับสังคม เนื่องจากมนุษยเปน

สัตวสังคมที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางกันตั้งแตในหนวยทางสังคมที่เล็กที่สุดในระดับครอบครัว 
จนกระทั่งสังคมในระดับโลก ตราบใดที่มนุษยตองมีปฏิสัมพันธระหวางกัน จึงไมสามารถหลีกหนี
จากการของเกี่ยวกับอํานาจได ในการวางแผนพัฒนาของทองถ่ินก็เชนเดียวกัน แมจะมีหลักการ 
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ขั้นตอนการคิด การตัดสินใจ และการนําไปใชปฏิบัติอยางเปนระบบ ทําใหการวางแผนมีความเปน
เหตุเปนผล แตก็มิอาจปฏิเสธไดวาในการวางแผนมีการใชอํานาจเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อความ
เขาใจเกี่ยวกับอํานาจ ผูศึกษาจึงไดสรุปสาระสําคัญของแนวความคิดเกี่ยวกับอํานาจไว ดังนี้ 

 
2.4.1  ความหมายของอํานาจ (Power) 
การศึกษาเกี่ยวกับอํานาจควรเริ่มจากการทําความเขาใจเกี่ยวกับ “ความหมายของอํานาจ” 

เสียกอน นิยามความหมายของ “อํานาจ” นั้น ไดรับการโตแยงและตีความอยูตลอดเวลา (รัตนา โต
สกุล, 2548: 11) โดยนักคิดและนักวิชาการไดใหความหมายของอํานาจไวอยางหลากหลาย แต ณ 
ที่นี้ ผูศึกษาไดสรุปความหมายของอํานาจตามกระบวนทัศนในการศึกษาอํานาจ 2 กระบวนทัศน คอื 
อํานาจเปนสิ่งที่ครอบครองไดและเปนสิ่งที่ครอบครองไมได เพื่องายตอการทําความเขาใจ ซ่ึงมีการ
ใหความหมาย ดังตอไปนี้ 

การศึกษาอํานาจแบบกระแสหลัก เร่ิมจากการใหนิยามคําวา “อํานาจ” ของ Weber (1978: 
53 อางถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554: 5) ที่กลาววา อํานาจ คือ ความเปนไปไดที่ผูกระทําการผู
หนึ่งที่อยูภายในความสัมพันธทางสังคม จะอยูในตําแหนงที่สามารถทําการใหบรรลุเจตจํานงของ
ตน แมวาจะไดรับการตอตานก็ตาม โดยไมคํานึงวาความเปนไปไดนั้นจะอยูบนฐานของอะไร จาก
นิยามของ Weber ผูศึกษาเห็นดวยกับการใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นาสนใจของสมศักดิ์ 
สามัคคีธรรม (2554: 5) โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับอํานาจไมจีรังยั่งยืน ผูศึกษาเห็นวาในการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน เมื่อผูบริหารทองถ่ินที่เปนผูที่มีอํานาจสูงสุดหมดสมัยในวาระการดํารง
ตําแหนง อํานาจในการวางแผนพัฒนาก็หมดตามไปเปนเงาตามตัว อยางไรก็ตาม แมวาผูบริหาร
ทองถ่ินไมไดอยูในตําแหนงที่จะสามารถทําตามความตองการของตนได หากยังมีเครือขายอํานาจ
อยูในคณะกรรมการที่จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ก็ยังสามารถใชอํานาจในทางออมได สวนประเด็น
บุคคลจะมีอํานาจไมเทากันนั้น ผูศึกษาเห็นดวยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการมีอํานาจไมเทากันขึ้นอยู
กับแหลงที่มาของอํานาจและเครือขายอํานาจ 

นอกจากนี้ Weber (1968 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2554: 58-59) ยังไดอธิบายถึงการ
พิจารณาความสัมพันธทางสังคมวาตองเขาใจคํา 2 คําหลัก คือ อํานาจ (Power) และสิทธิอํานาจ 
(Authority) ซ่ึง Weber ไดใหความสําคัญกับสิทธิอํานาจ เนื่องจากเปนตัวกําหนดความสัมพันธทาง
สังคม Weber พบวา สิทธิอํานาจ (Authority) เปนสิทธิโดยชอบธรรมที่คาดหวังใหผูอ่ืนเชื่อฟงคําสั่ง
ของตนโดยเต็มใจ โดยอํานาจอันชอบธรรมนี้จะสัมพันธกับภาวะผูนํา (Leadership) เปนสิทธิของ
ผูนําและเปนความชอบธรรมของผูนําที่จะทําใหผูอ่ืนใหการยอมรับ Weber อธิบายวา สิทธิอํานาจมี
ที่มาได 3 แบบ ไดแก  สิทธิอํานาจตามประเพณี (Traditional Authority) สิทธิอํานาจบนรากฐาน
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ของบุญบารมี (Charismatic Authority) และสิทธิอํานาจที่อยูบนหลักเหตุผลหรือกฎหมาย (Rational 
Legal Authority) สิทธิอํานาจทั้ง 3 ลักษณะนี้ จะไมแยกขาดจากกันอยางเด็ดขาด ลักษณะของสิทธิ
อํานาจอาจมีการผสมปนเปกันไป 

อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการจํานวนมากที่ใหนิยามความหมายของอํานาจ ปะปนกับคําวา 
“สิทธิหนาที่” (Authority) และความชอบธรรม (Legitimacy) ดังเชน Dahrendorf (1965: 166 อางถึง
ใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554: 6) ที่ไดใหนิยามวา “สิทธิอํานาจ คือ อํานาจที่ชอบธรรม” สวน 
“อํานาจ” หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะทําใหอีกบุคคลหนึ่งกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
บุคคลนั้นตองการ โดยไมคํานึงวาบุคคลที่จะตองกระทําการนั้น มีความตองการที่จะกระทําสิ่งนั้น
หรือไม จะเห็นไดวาการใหการอธิบายของ Dahrendorf มีการคาบเกี่ยวปะปนกันไป ซ่ึงความหมาย
ที่แทจริงของสิทธิอํานาจนั้น มีนัยะของการครอบครองตําแหนง นั่นหมายความวา สิทธิอํานาจ ตอง
เปนอํานาจที่เกิดจากการครอบครองตําแหนง ซ่ึงจะทําใหมีอํานาจในการออกคําสั่งผูอยูใตอํานาจให
ปฏิบัติตาม แตการออกคําสั่งนั้นตองอยูภายในขอบเขตที่กําหนด เชน ภายในองคกร สวนความชอบ
ธรรม เปนการประเมินของผูปฏิบัติคําสั่งของผูใชสิทธิอํานาจวามีความถูกตอง เหมาะสมหรือไม  

Lukes (1978: 634 อางถึงใน รัตนา โตสกุล, 2548: 15) เปนนักคิดอํานาจแบบกระแสหลัก
อีกผูหนึ่ง ที่ไดเสนอในบทความเรื่อง Power and Authority วา อํานาจ คือ การกอใหเกิดผลที่ตามมา 
นัยสําคัญ คือ การพิจารณาอํานาจในฐานะที่เปนพลังหรือความสามารถ (Capacity) ที่กอใหเกิดผล
บางประการ ซ่ึงใกลเคียงกับความคิดของ Giddens (1982 อางถึงใน รัตนา โตสกุล, 2548: 15) ใน
เร่ือง Human Agency ที่เชื่อวามนุษยมีความสามารถมีศักยภาพในการคิดตัดสินใจและจะกระทําการ
เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว จากศักยภาพนี้ของมนุษย Giddens จึงนิยามความหมายของ
อํานาจ วาเปนศักยภาพหรือพลังที่มนุษยไดครอบครองไว ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิง
ที่ตั้งไว อํานาจเปนศักยภาพของมนุษยที่จะเขาไปจัดการกับเหตุการณตาง  ๆ  ในโลกและ
เปลี่ยนแปลงเหตุการณเหลานั้น อํานาจในความหมายนี้จึงหมายถึง พลัง ความสามารถ หรือ
ศักยภาพของตัวแทนอํานาจในการกระทําการใหบรรลุผลที่ตั้งใจไว และสิ่งที่สะทอนออกมาอีกดาน
หนึ่งคือ อํานาจมีทั้งที่ใชกําลังบังคับและเปนอํานาจอันชอบธรรมคือ การไดรับการยินยอมจากผูที่
เกี่ยวของที่จะกระทําการใหบรรลุผลตามที่ตั้งไว 

จากนิยามความหมายของอํานาจตามแนวคิดของกระแสหลักขางตน ผูศึกษาเห็นวาใน
การศึกษาครั้งนี้ควรศึกษาตามแนวทางของการศึกษาอํานาจแบบกระแสหลัก ที่เชื่อวาอํานาจเปนสิ่ง
ที่ครอบครองได เนื่องจากการศึกษาอํานาจในการวางแผนพัฒนา ตองตอบคําถามใหไดวา ใครเปนผู
ครอบครองอํานาจ แหลงของอํานาจและมีเครือขายอํานาจเปนใครบาง อีกทั้งในการศึกษานี้ ยังให
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ความสนใจศึกษาในชนชั้นนําที่มีอํานาจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวทางการศึกษาอํานาจแบบกระแสหลัก 

การนิยามความหมายในอีกแงมุมหนึ่ง ในทางตรงกันขามกับการใหความหมายของ
การศึกษาอํานาจแบบกระแสหลัก คือ อํานาจเปนสิ่งที่ครอบครองไมได การศึกษาอํานาจตาม
กระบวนทัศนนี้ มีฐานความเชื่อที่วา อํานาจมีลักษณะเปนพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึง
การศึกษาอํานาจตามความหมายนี้ จะมุงศึกษาวาอํานาจถูกใชอยางไรและภายใตกลไกอยางไร 
การศึกษาตามแนวทางนี้ ผูศึกษาเห็นวาเปนการศึกษาในเชิงลึก ที่ตองใชความสามารถในการเขาไป
แฝงอยูในแหลงที่ศึกษาและตองใชระยะเวลานาน ซ่ึงเปนขอจํากัดการการศึกษาครั้งนี้ จึงศึกษา
ความหมายของอํานาจในแงมุมนี้ เพื่อใชเปนแบบแผนในการทําความเขาใจเทานั้น 

ผูศึกษาเห็นวา ผูที่โดดเดนในการใหนิยามความหมายของอํานาจ ในกระบวนทัศนที่
ครอบครองไมได คือ Foucault (n.d. อางถึงใน ธีรยุทธ บุญมี, 2551: 178-179) เขาไมไดมองอํานาจ
เปนสิ่งที่มีตัวตน เปนสิ่งของหรือสมบัติในการครอบครองของบุคคล กลุม ชนชั้น หรือสถาบัน แต
มองอํานาจเปนเทคนิค ยุทธศาสตรและกลวิธีที่ใชในการสรางความสัมพันธทางสังคม ในแงมุมนี้
เปนใหความเขาใจถึงความสัมพันธตาง ๆ ของอํานาจ ซ่ึงในทรรศนะนี้ ตรงกันขามกับการตั้งคําถาม
ของ Lukes (n.d. อางถึงใน ฟริเบียร, 2546: 309-310) ที่ใหความสนใจในเรื่องผลลัพธตาง ๆ ของ
อํานาจ 

 
2.4.2  ลักษณะของอํานาจ 
หลังจากที่เขาใจความหมายของอํานาจแลว การทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของอํานาจ 

จะทําใหสามารถเขาใจความหมายที่แทจริงของคําวา “อํานาจ” ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงจุมพล หนิม
พาณิช (2547: 95-97) กลาวถึงลักษณะที่สําคัญของอํานาจไว ดังนี้ 

มีความสัมพันธ  (Relation) หมายถึง  อํานาจของบุคคลหนึ่งจะเกิดขึ้น  เมื่อบุคคลมี
ความสัมพันธกันทางสังคม 

มีลักษณะการพึ่งพา (Dependence) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีอํานาจเหนือบุคคลหนึ่ง 
เนื่องจากการที่บุคคลหนึ่งตองพึ่งพาอีกบุคคลหนึ่งนั่นเอง 

มีลักษณะความนาจะเปน (Probability) หมายถึง ความเปนไปไดหรือความนาจะเปนที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะปฏิบัติตามผูที่ใชอํานาจ 

มีการขยายเขตอํานาจ (Power expansion) หมายถึง อํานาจสามารถเพิ่มหรือขยายได 
เนื่องจากยิ่งมีอํานาจมากก็ยิ่งมีแนวทางที่จะเลือกปฏิบัติไดมากขึ้น 

มีระดับหรือขั้นของอํานาจ (Degree) โดยสามารถรับรูไดโดยบุคคลอื่น 
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มีการแลกเปลี่ยนหรือมีความสัมพันธระหวางกัน 
มีความเฉพาะเจาะจง (Specificity) คือ อํานาจมักเปนเรื่องเฉพาะเจาะจงตอประเด็นใด

ประเด็นหนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
อํานาจมีความสําคัญตอองคการและผูบริหาร เพราะการกระทําใด ๆ ใหบรรลุเปาประสงค

หรือเปาหมายขององคกรนั้นจะขึ้นอยูกับอํานาจเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม อํานาจจะมีมากเทาใด
ขึ้นอยูกับภารกิจหรืองานที่ผูรับผิดชอบจะดําเนินการใหสําเร็จ รวมถึงความชํานาญและทักษะใน
การใชอํานาจของผูนํา ถาผูนํามีทักษะและความชํานาญสูง อาจไมจําเปนตองใชอํานาจมาก สวน
ผูนําที่มีทักษะและความชาํนาญนอย ความตองการเรื่องอํานาจจึงเปนเรื่องที่จําเปน 

 
2.4.3  แหลงท่ีมาของอํานาจ 
สมยศ นาวีการ (2546: 244) และจุมพล หนิมพาณิช (2547: 97-102) อธิบายถึงแหลงที่มา

ของอํานาจไว ดังนี้ 
อํานาจหนาที่ (Authority) หรืออํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) เปนอํานาจที่เกิด

จากกฎเกณฑ ขอบังคับ กฎหมาย สถาบัน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมหรือวัฒนธรรม เปน
อํานาจที่บุคคลสวนใหญยอมรับ เปนอํานาจที่ขึ้นอยูกับตําแหนงเปนสําคัญ แตการที่ผูบริหารจะ
ไดมาซึ่งอํานาจตามตําแหนงไดนั้น ผูบริหารควรดําเนินการดังนี้ 1) เพิ่มบทบาทในงานที่รับผิดชอบ
ตรงสวนกลางใหมากขึ้น คือ ตองใหความสําคัญกับบทบาทสวนกลางตามการไหลของงาน 
(Workflow) และตองมีโอกาสในการกลั่นกรองขอมูล 2) เพิ่มการพินิจพิจารณาหรือการไตรตรอง
สวนตัว พยายามขยายงานใหมีลักษณะหลากหลาย 3) สรางงานที่มีความยุงยากโดยการทําใหการ
บรรยายลักษณะงานมีความคลุมเครือ (Ambiguous) 4) เพิ่มวิสัยทัศนในงานที่รับผิดชอบโดยการ
ติดตอกับบุคลากรที่มีอาวุโสใหมากขึ้น มีสวนรวมในการแกไขปญหา และเผยแพรความสําเร็จ
ภายในองคการเพื่อแสวงหาการยอมรับ และ 5) เพิ่มความเกี่ยวของระหวางงานอื่นกับงานที่ตน
รับผิดชอบ 

อํานาจบังคับ (Coercive Power) เปนอํานาจที่เกิดจากกําลัง ไมวาจะเปนกําลังกายกําลังอาวุธ
หรือกําลังทางใจ เปนการใชกําลังบีบคั้นใหผูอ่ืนยอมตามหรือหวาดกลัว อยางไรก็ตาม อํานาจ
ประเภทนี้จะพบนอยมากในองคการ เนื่องจากเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย เปนอํานาจที่พึง
ประสงคนอยที่สุด 

อํานาจในการใหรางวัลหรือลงโทษ (Reward and Punishment Power) ตนกําเนิดของ
อํานาจประเภทนี้มาจากทรัพยากร สิทธิพิเศษ เงิน ความสะดวกสบาย ผูที่อยูในตําแหนงนั้น สามารถ
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ใหประโยชนหรือความดีความชอบแกบุคคลอื่นได อํานาจประเภทนี้ถือวาเปนแหลงอํานาจที่มี
ประสิทธิผลมากที่สุด เนื่องจากมีคนที่เกี่ยวของยินดีจะปฏิบัติตามมากที่สุด 

อํานาจอางอิง (Referent Power) หมายถึง อํานาจที่ขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะสวนบุคคล เชน 
การเปนคนที่มีเสนหดึงดูด มีลักษณะพิเศษ (Charisma) เปนที่รูจักชอบพอของคนอื่นในองคการ 

อํานาจในฐานะผูเชี่ยวชาญ (Expert Power) เปนความสามารถที่เกิดจากความรูคุณวุฒิ และ
ความเชี่ยวชาญ เปนอํานาจที่เกิดจากการเรียนรู การศึกษา การอบรมและประสบการณในการทํางาน
จากการพิจารณาการจําแนกประเภทของอํานาจตามความคิดเห็นของนักวิชาการแตละทาน พบวา มี
ลักษณะที่คลายคลึงกันแตอาจมีความแตกตางกันในเรื่องของการใชศัพทและขอบเขตของการ
แบงแยกประเภท 

นอกจากนี้ Morgan (2006: 167) ยังไดจําแนกแหลงที่มาของอํานาจ ไดแก อํานาจหนาที่เปน
ทางการ (Formal Authority as a Source of Power) การเปนผูควบคุมทรัพยากรที่หายาก (Control of 
scarce resources as a Source of Power) จากการใชโครงสราง กฎ ระเบียบขององคการ (Use of 
organizational structure, rules and regulations as a Source of Power) การควบคุมกระบวนการ
ตัดสินใจ (Control of decision processes as a Source of Power) การเปนผูควบคุมความรูและขอมูล 
(Control of Knowledge and Information as a Source of Power) การเปนผูควบคุมขอบเขต (Control 
of boundaries as a Source of Power) ความสามารถในการรับมือกับสภาวการณที่ไมแนนอน 
(Ability to cope with uncertainly as a Source of Power) การเปนผูควบคุมเทคโนโลยี (Control of 
Technology as a Source of Power) ความสัมพันธระหวางบุคคล การสรางเครือขายองคการอยางไม
เปนทางการ (Interpersonal alliances, networks and control of informal organization as a Source of 
Power) การเปนผูควบคุมกลุมที่ทําหนาที่โตแยงองคการ (Control of counterorganizations) การเปน
สัญลักษณ และการกําหนดความหมาย (Symbolism and the management of meaning as a Source 
of Power) เพศกับการจัดการความสัมพันธระหวางเพศ (Gender and the management of gender 
relations as a Source of Power) ปจจัยเชิงโครงสราง (The structural factors that define the stage of 
action as a Source of Power) และอํานาจที่มีอยูแลว (The power one already has as a Source of 
Power) การศึกษาแหลงที่มาของอํานาจนี้ จะชวยเปนแนวทางในการนํามาวิเคราะหแหลงที่มาของ
อํานาจตามการศึกษาอํานาจแบบกระแสหลัก 
 

2.4.4  การเมืองในองคการ 
เมื่อกลาวถึงเรื่อง อํานาจ ยอมนึกถึงเรื่องการเมืองขึ้นมาดวย ซ่ึงเกิดจากลักษณะทาง

โครงสรางขององคการและความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูในองคการ (Tsivacou, 1997: 21) 
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การเมืองในองคการเปนการแสดงพฤติกรรมเชิงกลยุทธในกระบวนการมีอิทธิพลทางสังคม เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกตนเองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Parker, Dipboye and Jackson, 1995: 
891) นอกจากนี้ Pfeffer (1981: 6-7) ยังกลาววา การเมืองเปนสวนที่เปนธรรมชาติและแผซานไปทั่ว
ทั้งองคการ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการไดมาหรือการใชอํานาจ ตลอดจนการพัฒนาอํานาจของ
ตนเอง เพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่พึงปรารถนา 

ในสวนของนักวิชาการไทย สมยศ นาวีการ (2546: 260-261) อธิบายถึงการเมืองและ
พฤติกรรมทางการเมืองไววา เปนแนวคิดที่เกี่ยวพันกันอยางใกลชิดกับอํานาจ คือ การเมืองหรือ
พฤติกรรมทางการเมืองเปนกิจกรรมที่บุคคลกระทํา เพื่อใหไดมา เพิ่มพูน และการใชอํานาจและ
ทรัพยากรอยางอื่น เพื่อใหไดผลลัพธที่พอใจในสถานการณที่ไมมีความแนนอนหรือความขัดแยง 
พฤติกรรมการเมืองจึงเปนวิธีการทั่วไปที่บุคคลพยายามใหไดมาและใชอํานาจ 

การเมืองในองคการเปนการแสวงหาความคุมครองและการใชอํานาจเพื่อที่จะเพิ่มพูน หรือ
ปองกันผลประโยชนสวนตัวของบุคคลหรือกลุมพวกพอง ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจจะเกี่ยวพัน
หรือไมเกี่ยวพันโดยตรงกับเปาหมายขององคการ การกระทําทางการเมืองอาจถูกกระทําโดย
พนักงานขององคการหรือกลุมที่ไมเปนทางการและผูบริหารแตละคนที่ใชอํานาจตามกฎหมาย และ
แหลงที่มาของอํานาจอยางอื่นของพวกเขา นอกจากนั้น พฤติกรรมดังกลาวจะดําเนินเปนอิสระจาก
ระบบอํานาจหนาที่ที่เปนทางการ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอํานาจที่ใหประโยชนกับ
บุคคลหรือกลุมบุคคล แลวกอความสูญเสียใหกับกลุมอื่นหรือสรางความสูญเสียใหกับองคการ ดวย
อํานาจทางการเมืองที่ผูบริหารอาจไดรับทรัพยากรที่ขาดแคลน ที่อาจจะถูกจัดสรรไปยังผูบริหาร
หรือหนวยงานอ่ืน ที่พวกเขาอาจมีอิทธิพลตอการพัฒนาหรือการดําเนินตามแผนงานที่สําคัญ ซ่ึงจะ
สงผลใหการดําเนินงานของผูบริหารไมเปนไปตามที่คาดหวัง ผูบริหารจึงตองใชอํานาจทาง
การเมืองในหลายวิถีทาง คือ ประการแรก การควบคุมกระบวนการตัดสินใจเพื่อใหไดอํานาจตาม
กฎหมาย ประการที่สอง เมื่อบุคคลหนึ่งที่กระทําตามลําพังไมสามารถมีอํานาจเพียงพอ การสราง
พันธมิตร หรือการรวมกําลังกับบุคคลอื่น จะชวยรวมอํานาจเพื่อความมุงหมายบางอยางได ประการ
ที่สาม สรางพรรคพวกจะชวยใหผูบริหารหรือกลุมไดอิทธิพลและความผูกพันจากบุคคลหนึ่งหรือ
มากกวาที่อํานาจของพวกเขาจําเปนตอโครงการบางอยาง การสรางพรรคพวกจะเกี่ยวพันกับการ
เปล่ียนผูตอตานใหเปนพันธมิตร ดวยการเชิญพวกเขาใหมีสวนชวยในการตัดสินใจ ประการที่ส่ี 
บุคคลสามารถใชอํานาจทางขอมูลของพวกเขายับยั้งขอมูล บิดเบือนขอมูล หรือแมแตทําใหบุคคล
อ่ืนรับขอมูลมากเกินไป ทําใหไมสามารถวิเคราะหและเขาใจได ประการที่หา บุคคลทุกระดับ
อาจจะตําหนิหรือโจมตีบุคคลอื่น เพื่อลดความนาเชื่อถือ เมื่อไดอํานาจเพิ่มแลว ผูบริหารและกลุม
พรรคพวกจะอยูในฐานะที่ดีกวาที่จะมีอิทธิพลตอกิจกรรมขององคการ 
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การเมืองในองคการชวยใหผูบริหารหรือหนวยงานรวมอํานาจกัน เพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
ที่ชอบธรรมได แตก็อาจสรางปญหาไดเชนกัน โดยบางครั้งเปาหมายของกลุมหรือบุคคลที่แสวงหา
อํานาจโดยการใชการเมือง อาจจะขัดแยงกับเปาหมายขององคการได นอกจากนี้ การใชอํานาจทาง
การเมืองอาจสรางความไมพอใจใหกับบุคคลที่มีอํานาจทางการเมืองนอยก็เปนได ดังนั้นผูบริหารจึง
ตองตระหนักถึงระบบอํานาจทางการเมือง และอํานาจทางการเมืองที่จะสงผลกระทบตอองคการ  

การศึกษาการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองชวยใหเขาใจถึงการใชอํานาจในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเขาใจถึงเหตุผลในการเลือกแนวทางการพัฒนาของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
2.4.5  แนวคิดวาดวยเครือขายอํานาจ 
Knoke (1990: 119-149 อางถึงใน ธนณัฏฐ ศรีโอษฐ, 2556: 38-47) ไดนําเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับอํานาจในทองถ่ินตามบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกาไว 3 รูปแบบ คือ 
2 .4.5.1   แนวคิด เครือข ายอํ านาจแบบชนชั้นนํ า  โดยตั้ งอยูบนฐานคิดที่ ว า

ความสัมพันธในเชิงอํานาจของชุมชนมีลักษณะเหมือนปรามิดเชิงซอน (Multiple Pyramid) มี
ศูนยกลางอยูที่คนกลุมนอยหรือชนชั้นนําที่เขาไปมีอํานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ดังนั้นแบบ
แผนความสัมพันธเชนนี้ จึงมีโครงสรางอํานาจแบบชนชั้นนําที่อํานาจกระจุกตัวอยูที่คนกลุมนอย
ของสังคม ผูนําสามารถควบคุมการใชทรัพยากรในรูปแบบตาง ๆ เชน ทรัพยสินความมั่งคั่ง 
ตําแหนงบังคับบัญชา ทักษะความรูหรือสถานภาพทางสังคม นอกจากนี้ ยังสามารถมีขอมูล
สารสนเทศมากกวาคนที่อยูในระดับลาง รวมถึงความสามารถในการใหคุณหรือใหโทษอีกดวย ชน
ช้ันนําจึงเปนคนกลุมนอยที่เคลื่อนไหวเพื่อรับใชผลประโยชนกลุมของชนชั้นตนเอง 

2.4.5.2  แนวคิดเครือขายอํานาจแบบพหุนิยม Dahl (1986 อางถึงใน ธนณัฏฐ ศรี
โอษฐ, 2556: 39) เสนอวิธีการระบุโครงสรางอํานาจโดยพิจารณาจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(Decision-making Technique) โดยการวิเคราะหของวิธีนี้ตั้งอยูบนความเชื่อที่วา การศึกษาผูมี
อํานาจในทองถ่ินนั้น จะตองศึกษาถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในกระบวนการทางการเมือง คือ 
การวิเคราะหจากกระบวนการตัดสินใจปญหาสาธารณะสําคัญ ๆ วา ใครเขารวมตัดสินใจและใครมี
บทบาทครอบงําผลการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม การใชวิธีนี้มีจุดออนประการสําคัญ คือ ผูที่มาเขา
รวมประชุมที่เปนทางการอาจจะไมมีอํานาจในการตัดสินใจอยางแทจริง ดังนั้นการวิเคราะหชนชั้น
นําจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จึงตองพิจารณาทั้งจากการประชุมที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ 
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การศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวา ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายตาง 
ๆ ไมไดมีแคชนชั้นนําที่ผูกขาดอํานาจอยูกลุมเดียว แตจะมีกลุมที่แตกตางหลากหลายกันออกไปใน
แตละนโยบาย ในกระบวนการกําหนดนโยบายกลุมตาง ๆ จะมีการขัดแยง ตอรอง และตกลง
รวมกัน เนื่องจากกลุมตาง ๆ มีฐานทรัพยากรไมเทาเทียมกัน ทําใหอํานาจในการตัดสินใจ กระจาย
ไปตามฐานทรัพยากรที่แตละกลุมมี นอกจากนี้ กลุมตาง ๆ ที่เขารวมเปนผูมีบทบาททางการเมือง
มากกวาทางเศรษฐกิจและสังคม และผูนําทางการเมืองจะมีบทบาทเปนเพียงคนกลางระหวางกลุม
ตาง ๆ ที่มีความขัดแยงกันเทานั้น 

นอกจากนี้ Dahl ยังวิจารณแนวคิดแบบชั้นนําวาเปนตัวแบบที่ไมสอดคลองกับความ
เปนจริง เนื่องจากการระบุโครงสรางอํานาจโดยพิจารณาจากความมีช่ือเสียงวาวิธีนี้ คนที่มีอํานาจ
อาจไมใชคนที่มีช่ือเสียงดีในดานเดียว แตจากการใชอํานาจเชิงอิทธิพลอาจทําใหผูมีอํานาจมีทั้งเปน
ผูมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับและไมยอมรับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคล 

2.4.5.3  แนวคิดเครือขายอํานาจแบบอุปถัมภ เปนแบบแผนความสัมพันธที่อํานาจ
กระจุกตัวอยูที่ผูนํา โครงสรางอํานาจแบบอุปถัมภตั้งอยูบนเครือขายความสัมพันธแบบไมเปน
ทางการ (Face to face) ที่มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลสองคนที่มีการแลกเปลี่ยนกันอยางไมเทาเทียม
กัน เครือขายอุปถัมภประกอบดวยบุคคลสองประเภท คือ ผูนําที่มีช่ือเรียกตาง ๆ ขึ้นอยูกับบริบท 
เชน ผูอุปถัมภ ลูกพี่ เจานายหรือผูใหญ การเปนผูนําในลักษณะนี้มีฐานทรัพยากรที่สําคัญ คือ อํานาจ
รัฐ ตําแหนงหนาที่ สถานภาพทางสังคมหรือทักษะความรูตาง ๆ ซ่ึงผูนําจะตองแสดงบทบาทสําคัญ 
คือ การใหความคุมครองชวยเหลือ รวมถึงการใหความกาวหนาแกผูตาม ดังนั้นผูนําในลักษณะนี้จะ
ใชวิธีการใหพระคุณในลักษณะของนักบุญหรือพระเดชในแบบเจาพอ กับอีกประเภทหนึ่ง คือ ผู
ตาม ซ่ึงเปนผูขาดฐานทางทรัพยากร มีเพียงแรงงาน จึงทําไดเพียงรับใชลูกพี่ผูอุปถัมภ ดังนั้นบุคคล
ในลักษณะนี้จะมีคานิยมที่สําคัญ คือ แนวคิดเรื่องบุญคุณ 

 
2.4.6  แนวคิดวาดวยโครงสรางอํานาจ 

2.4.6.1  แนวคิดระบบเครือญาติ (Kindship System) ความสัมพันธในระบบเครือ
ญาติภายในสังคมไทย เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ มีการนําไปอางอิง และใชเปนกรอบใน
การศึกษาอยูเสมอ ระบบเครือญาติเปนความสัมพันธตามแนวนอนที่เกิดขึ้นจากความจําเปนของ
ชีวิตคนในชนบท เนื่องจากขอจํากัดทางสิ่งแวดลอมของสังคมชนบทในอดีต ทําใหตองเกิดการ
รวมมือกัน และระบบเครือญาติก็เขามามีสวนชวยเหลือและเปนหลักประกันในชีวิต อีกทั้งยังทํา
หนาที่ในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ระบบเครือญาติจึงมีความสําคัญและหยั่งรากลึกอยูในจิตใต
สํานึกของคนในชนบทไทย (กาญจนา แกวเทพ, 2527) 



43 

ภายใตแนวคิดแบบระบบเครือญาตินี้ ไพฑูรย เครือแกว (2515) ไดใหคําอธิบาย
เกี่ยวกับสังคมในชนบทไทยวาเปนชุมชนที่มีความเปนอยูอยางเปนกันเอง มีความสนิทสนมกัน 
เนื่องจากทุกคนในชุมชนรูจักกันหมด มีความสัมพันธระหวางกันแบบตรงไปตรงมา มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตาง ๆ ที่คลายคลึงกัน ซ่ึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางคนในชุมชนเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ มีการควบคุมทางสังคมแบบเปนกันเอง มีการเคลื่อนไหวของชุมชนนอย และไมคอยมี
การโยกยายถ่ิน ประการสําคัญคนในชุมชนมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน และมีความเปนพวก
เรา (In-group) นอกจากนี้ สุเทพ สุนทรเภสัช (2511) ยังไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมวา ความสัมพันธ
แบบระบบเครือญาติเปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดความรวมมือกันทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนกันเปนการตอบแทนในลักษณะของการชวยเหลือ พึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน โดยแตละกลุมจะมีหัวหนาที่มาจากผูอาวุโส หัวหนากลุมของระบบเครือญาติจะ
รวมตัวเปนผูปกครองหมูบาน และเลือกหัวหนาหมูบานขึ้นมา เมื่อหัวหนาหมูบานตองการสั่งงาน
หรือติดตอกับลูกบานก็จะมีการประสานงานผานหัวหนากลุมเครือญาติ การปกครองแบบระบบ
เครือญาตินี้ จึงทําใหเกิดการรวมกลุมทางการปกครองที่ไมกอใหเกิดความรูสึกวาเปนคนแปลกหนา
หรือรูสึกวาเปนคนอื่น 

2.4.6.2  แนวคิดระบบอุปถัมภ (Patron-client System) เปนระบบที่เกิดขึ้นในสังคม
ศักดินาที่มีการจัดลําดับชั้นของสังคมแบบเจาขุนมูลนาย และไพร โดย อคิน รพีพัฒน (2527) ได
อธิบายความสัมพันธของโครงสรางแบบอุปถัมภนี้วา เปนความสัมพันธที่สําคัญที่สุดในการจัด
ระเบียบสังคมไทย ความสัมพันธดังกลาวมีลักษณะเปนลูกพี่-ลูกนอง (Junior-senior) ซ่ึงตั้งอยูบน
รากฐานของความไมเสมอภาคกันในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ความสัมพันธเชนนี้เปนรากฐานของการจัดกลุมที่เรียกวา “กลุมอุปถัมภ” ซ่ึง พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552ก: 10) ไดอธิบายเกี่ยวกับระบบอุปถัมภไววา ฝายหนึ่งดํารงอยูในฐานะผู
อุปถัมภ สวนอีกฝายอยูในฐานะผูใตอุปถัมภ บุคคลทั้ง 2 ฝายนี้ มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน 
ทั้งในเชิงวัตถุ สัญลักษณและความเชื่อ โดยการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเปนการแลกเปลี่ยนที่ไมเทา
เทียมกัน บริบทของการแลกเปลี่ยนอาจเปนภาวะที่เกิดจากความยินยอมพรอมใจกันของทั้ง 2 ฝาย 
หรืออาจเปนภาวะที่ไมยินยอมพรอมใจของฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงหากเปนกรณีหลังก็อาจมีการใชความ
รุนแรงเพื่อที่จะดํารงความสัมพันธเชิงอุปถัมภนี้ไว 

โครงสรางอํานาจระบบอุปถัมภไดฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาชานาน และก็มี
ลักษณะพลวัตรเชนเดียวกับระบบความสัมพันธทางสังคมอื่น ๆ ดังที่ Scott (1977 อางถึงใน พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ก: 12-15) ไดช้ีใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบอุปถัมภในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไว 7 ประเด็น คือ 1) โครงสรางอํานาจอุปถัมภแบบดั้งเดิมมีระยะเวลาของพันธะ
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ระหวางสมาชิกในอุปถัมภในลักษณะที่มีความมั่นคง คงเสนคงวา และตอเนื่อง ในขณะที่ปจจุบันมี
ระยะเวลาไมนานนัก และอาจมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงจากกลุมหนึ่งไปสูอีกกลุมหนึ่งไดงาย  
2) แบบดั้งเดิมมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรภายในกลุมอยางหลากหลายในแทบทุกมิติระหวางผู
อุปถัมภกับผูที่อยูใตอุปถัมภ แตในปจจุบันมีการแลกเปลี่ยนเฉพาะเรื่องมากขึ้น 3) ฐานทรัพยากรใน
การแลกเปลี่ยนของแบบดั้งเดิมอยูภายในชุมชน และเปนฐานของผูอุปถัมภหลัก แตในปจจุบัน ฐาน
ทรัพยากรจะเชื่อมโยงกับภายนอกชุมชน ซ่ึงประกอบดวยระบบราชการ ระบบการเมือง และระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 4) ส่ิงที่เชื่อมโยงความสัมพันธภายในกลุมแบบดั้งเดิมคือ ความรูสึกเชิง
บุญคุณเปนหลัก สวนวัตถุและผลตอบแทนที่เปนรูปธรรมเปนสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมา แตใน
ปจจุบัน วัตถุและผลตอบแทนกลับเปนดานหลัก สวนความรูสึกเชิงบุญคุณกลับเปนดานรองแทน 
5) แบบดั้งเดิมมีศักยภาพในการควบคุมทรัพยากรทองถ่ินสูง แตในปจจุบัน อํานาจในการควบคุม
ลดลง อํานาจจากภายนอกทั้งอํานาจรัฐ อํานาจทุนเขามามีอิทธิพลในการควบคุมทรัพยากรทองถ่ิน
มากขึ้น 6) ในแบบดั้งเดิม ความแตกตางระหวางสมาชิกมีนอยมาก แตปจจุบันกลับมีหลากหลาย
มากขึ้น และ 7) ในแบบดั้งเดิมมีหลักประกันในการสังกัดกลุมสูงมาก โดยเฉพาะการไดรับการ
ชวยเหลือปกปองจากผูอุปถัมภ หากมีเร่ืองเดือดรอน แตปจจุบัน หลักประกันดังกลาวกลับลด
นอยลง 

ระบบอุปถัมภเปนแนวคิดที่เปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการอธิบายกระบวนการการ
ไดมาซึ่งอํานาจหรือการเลือกตั้ง ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนในการศึกษาครั้งนี้ พบวา 
โครงสรางอํานาจของทองถ่ินมีแนวโนมที่จะมีคุณลักษณะหลายประการสอดคลองกับโครงสราง
อํานาจแบบอุปถัมภ ไดแก 1) เปาหมายของสมาชิก มีเปาหมายเฉพาะที่ผูกติดกับความสัมพันธสวน
บุคคลกับผูนํากลุม 2) ความเปนอิสระในการตัดสินใจของผูนํา ผูนํากลุมมีอํานาจสูงและมีทางเลือก
หลากหลายในการตัดสินใจวาจะเปนพันธมิตรกับใครและจะใชนโยบายอะไร 3) เสถียรภาพของ
กลุม ขึ้นอยูกับความสามารถของผูนําในการแสวงหาทรัพยากรมาแจกจายใหกับสมาชิกอยาง
เพียงพอกับความตองการ 4) องคประกอบของกลุม มีความหลากหลายทางชนชั้น 5) การรวมมือ
ของกลุม มีการเชื่อมโยงกันในแนวตั้ง รวมกันอยูไดเพราะบารมีของผูนํา สวนบริวารอาจไมมี
ความสัมพันธกันก็ไดหรืออาจไมรูจักกันมากอน 

2.4.6.3  แนวคิดแบบกลุมการเมืองหรือฝกฝาย (Factions Group) กลุมการเมือง 
หมายถึง กลุมที่มีลักษณะขัดแยงทางการเมือง มีลักษณะที่ไมถาวรและไมจัดระเบียบเปนทางการ 
กลุมจะทําหนาที่อยางเขมแข็งและเอางานเอาการเมื่อไดรับการกระตุนหรือเกิดกรณีพิพาทกันในการ
ควบคุมทรัพยากรหรือคน สําหรับการรับคนเขาเปนสมาชิกนั้นรับดวยหลักการที่แตกตาง (พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2537: 33) หลักการเหลานี้อาจขึ้นอยูกับความผูกพันทางเครือญาติ ความสัมพันธ
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ระหวางผูอุปถัมภกับผูอยูใตอุปถัมภ ความผูกพันทางดานเศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง หรืออันหนึ่ง
อันใดผสมกันในสมาชิก กลุมเหลานี้เคลื่อนไหวและมีปฏิกิริยาในรูปแบบโครงสรางอํานาจตาม
ฐานะของหัวหนากับลูกนอง ซ่ึงแตละคนมีบทบาทที่กําหนดไวไมชัดเจน และในหลายกรณีมี
ผลตอบแทนที่ขึ้นอยูกับการพินิจพิเคราะหของตัวผูนํา 

ในการศึกษานี้ จะใชแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจแบบกลุมการเมืองหรือฝกฝาย
ในการชวยอธิบายการเกิดกรณีขัดแยงในหมูบานในประเด็นเกี่ยวกับการไดมาซึ่งอํานาจหรือการ
ไดรับการเลือกตั้งของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจของทองถ่ิน
มากยิ่งขึ้น 

2.4.6.4  แนวคิดแบบชนชั้นนํา มีฐานความเชื่อวาสังคมโดยทั่วไปไมมีความเทาเทียม
กัน คือ ในสังคมหนึ่ง ๆ จะประกอบไปดวยคนสวนใหญที่เปนคนออนแอและโง และคนสวนนอย
ที่ฉลาดและแข็งแรง ดังนั้นการปกครองดวยระบบประชาธิปไตยจึงไมสมเหตุสมผล และไม
สามารถนํามาใชไดในทางปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีชนชั้นนํา (Elite Theory) ในการกําหนด
นโยบาย การอธิบายการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตามโครงสรางสังคมเชนนี้ จึงเชื่อวาคนสวนนอยที่
เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนชนชั้นที่ปกครองในทองถ่ิน และมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเพื่อดาํเนินการตาง ๆ 

2.4.6.5  แนวคิดแบบพหุนิยม เกิดขึ้นในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 เปนความ
พยายามของปญญาชนที่จะฟนฟูสถาบันทางการเมืองขึ้นมา เพื่อปกปองสิทธิของปจเจกชน หลังจาก
ที่เสื่อมโทรมจากผลกระทบของระบบการแบงงานกันทําในระบบอุตสาหกรรม และจากการใช
อํานาจรัฐที่ไมไดเปนตัวแทนจากปวงชน ทําใหปจเจกชนตองสูญเสียความเปนตัวตน (เชษฐา พวง
หัตถ, 2540 อางถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554: 20) โครงสรางทางสังคมตามลักษณะนี้ จะ
ประกอบไปดวยกลุมทางสังคมที่หลากหลาย และเกิดขึ้นในสังคมที่มีความเปนประชาธิปไตย 
สอดคลองกับการกําหนดนโยบายตามทฤษฎีพหุนิยม (Pluralist Theory) ที่มีฐานคติที่วากลุมตาง ๆ 
ที่มีอํานาจทางการเมือง ซ่ึงมีอยูหลายกลุมในสังคมจะเขามามีบทบาทในกระบวนการกําหนด
นโยบายของรัฐ 

ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโครงสรางอํานาจของทองถ่ินที่ใชเปนกรณีศึกษา
วามีโครงสรางอํานาจในลักษณะใด ซ่ึงโครงสรางอํานาจจะสงผลกระทบตอกลุมที่มีอํานาจในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน จึงไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงสรางอํานาจ ซ่ึงมี
การศึกษาไว ดังนี้ 

ในตะวันตกมีการการศึกษาโครงสรางอํานาจกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
การศึกษาของ Mills (1956 อางถึงใน โอฬาร ถ่ินบางเตียว, 2554: 20-21) ที่อธิบายไววาโครงสราง
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อํานาจ คือ สัมพันธภาพทางสังคมที่นําไปสูการวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจ หรือการพิจารณา
วาใครใหญกวาใคร Mills ไดแสดงลักษณะของโครงสรางอํานาจวาเกิดขึ้นเมื่อสัมพันธภาพระหวาง
ชนชั้นนําเกิดขึ้นบนพื้นฐานของตําแหนงในสถาบันใหญ ภายใตสัมพันธภาพเชนนี้ จะแปรเปลี่ยน
เปนโครงสรางอํานาจ ที่ผูยืนอยูบนยอดของปรามิดจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจอยางแทจริง 

โอฬาร ถ่ินบางเตียว (2554: 460-486) ศึกษาพัฒนาการของโครงสรางอํานาจทองถ่ิน
ในภาคตะวันออก: วิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง พบวา การกอรูปขึ้นของชนชั้นนําที่มี
อํานาจทางการเมืองในทองถ่ินในภาคตะวันออกของประเทศไทยในปจจุบัน มีลักษณะที่แตกตาง
กันไปตามบริบทแวดลอมของแตละจังหวัด เงื่อนไขทางประวัติศาสตร ฐานทางเศรษฐกิจ และ
บริบทการเมืองของแตละจังหวัด ชนชั้นผูมีอํานาจทางการเมืองในภาคตะวันออกไมไดผูกขาดอยูที่
ตระกูลเดียว ตามความเชื่อหรือองคความรูเดิมที่สังคมไทยรับรูและเขาใจกันมา จากการศึกษานี้ได
พบวา กลุมชนชั้นนําทางการเมืองในภาคตะวันออก มีลักษณะการกระจุกตัวของอํานาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในตระกูลใหญภายในจังหวัดเพียงไมกี่ตระกูล ที่เปนผูควบคุมอํานาจและ
ครอบงําอํานาจทางการเมือง มีการสถาปนาอํานาจจนตกผลึกเปนโครงสรางอํานาจทางการเมือง
ภายในจังหวัดและมีผลสัมพันธตอพฤติกรรมทางการเมือง ตลอดจนความสัมพันธเชิงอํานาจภายใน
จังหวัดตกอยูภายใตอิทธิพลของตระกูลช้ันนําเพียงไมกี่ตระกูล และสามารถแบงลักษณะของกลุม
ชนชั้นนําทางการเมืองและโครงสรางอํานาจทองถ่ินในภาคตะวันออกอยางเปนระบบได 4 ลักษณะ 
ไดแก 

1) โครงสรางอํานาจทองถ่ินแบบขั้วอํานาจเดียว มีการกระจุกตัวของอํานาจทาง
การเมืองในตระกูลใหญเพียงตระกูลเดียว ลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจเปนไปในลักษณะผูกขาด
อํานาจทางการเมืองทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชนทองถ่ิน 

2) โครงสรางอํานาจทองถ่ินแบบสองขั้วอํานาจ มีลักษณะการผูกขาดอํานาจ
ทางการเมืองของกลุมชนชั้นนําเพียง 2 ตระกูล ที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดในจังหวัด 

3) โครงสรางอํานาจทองถ่ินแบบสามขั้วอํานาจ  ไมมี ลักษณะแตกตางจาก
โครงสรางอํานาจแบบสองขั้วอํานาจ เพียงแตมีการเพิ่มขึ้นของขั้วอํานาจเปนสามขั้วอํานาจ ที่มี
อํานาจทางการเมืองระดับจังหวัดที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดภายในจังหวัด 

4) โครงสรางอํานาจทองถ่ินแบบไมมีขั้วอํานาจที่ชัดเจน คือ ไมมีขั้วอํานาจใดใน
จังหวัดที่สามารถควบคุมและครอบงําอํานาจทางการเมืองภายในจังหวัดไดอยางเบ็ดเสร็จ 

สวนกระบวนการตอสูเพื่อเขาสูอํานาจทางการเมืองสวนใหญเร่ิมตนจากการเปน
หัวคะแนนใหกับนักการเมืองระดับชาติ พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งมักขอความ
ชวยเหลือและสนับสนุนจากกลุมชนช้ันผูมีอํานาจทางการเมือง นอกจากนี้ กลุมชนชั้นนําทาง
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การเมืองในแตละจังหวัดมักจะผลักดันคนในตระกูลเขาสูอํานาจทางการเมืองภายในจังหวัด นับเปน
จุดเริ่มตนสําคัญในการสถาปนาอํานาจของตระกูลชนช้ันนํา เพื่อกาวเปนตระกูลชนช้ันนําทาง
การเมืองระดับจังหวัด 

นาตาชา วศินดิลก (2540: 192-194) ศึกษาเรื่อง โครงสรางอํานาจในชุมชนกับ
การเมืองทองถ่ิน: ศึกษากรณีเมืองพัทยา พบวา ในเมืองพัทยามีการกระจุกตัวของอํานาจโดยกลุม
การเมืองกลุมหนึ่งในระดับสูง ซ่ึงกลุมการเมืองดังกลาว เปนกลุมที่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งเขา
มาเปนสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยอาศัยการอุปถัมภจากกํานันผูทรงอิทธิพล และสมาชิกสภาเมือง
พัทยากลุมนี้ไดเขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริหารกิจการของเมืองพัทยา ที่เปนไปในทางเอื้อ
ประโยชนแกพวกพองสมาชิกภายในกลุมของตนเอง 

อมร บุญตอ (2546: 137-143) ศึกษาโครงสรางอํานาจของชุมชนในกรุงเทพฯ: 
กรณีศึกษา ชุมชนราชผาทับทิมรวมใจ พบวา โครงสรางอํานาจของชุมชน ประกอบดวยชนชั้นนํา 2 
กลุม คือ กลุมชนชั้นนําที่มีอํานาจอยางเปนทางการ และกลุมชนช้ันนําที่มีอํานาจอยางไมเปน
ทางการ ซ่ึงการเขามาเปนชนชั้นนําของกลุมดังกลาว คนในชุมชนใหความสําคัญกับปจจัยทาง
ทรัพยากรอํานาจ ไดแก อายุ การศึกษา และความสามารถ ทั้งนี้ การเขามาเปนชนชั้นนํา ตัวแปรเพศ 
คนในชุมชนไมไดใหความสําคัญแตอยางใด สวนดานกระบวนการตัดสินใจของชุมชน เกิดจาก
ความสัมพันธอุปถัมภภายนอกที่ผานนักการเมืองทองถ่ินในการใหความชวยเหลือเพื่อหวัง
ผลตอบแทนในระยะยาว ที่ไดสรางแรงผลักดันใหชุมชนเริ่มมีการตัดสินใจอยางมีขอจํากัด อยางไร
ก็ตาม การตัดสินใจของชุมชนยังอิงอยูบนพื้นฐานของการมีตําแหนงกรรมการชุมชน ซ่ึงเปนผูนํา
การตัดสินใจประกอบกับความสัมพันธอุปถัมภทางการเงินอยางไมหวังผลตอบแทน สงผลใหการ
ตัดสินใจโดยชนชั้นนําในชุมชน เปนการตัดสินใจโดยยึดถือวิถีชาวบาน ในดานนโยบาย การ
ปรับตัวในระดับสถาบันควรคงความสัมพันธแบบอุปถัมภจากภายนอกไว เพื่อประโยชนในการ
ถายเททรัพยากรมาถึงชุมชน และควรสงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชนใหลงลึก
ถึงระดับกฎหมายระดับทองถ่ิน โดยอาศัยผูทําหนาที่ที่มีบทบาทเปนตัวกลางเขาแทรกแซงใน
กระบวนการมีสวนรวม สวนการปรับตัวของชุมชน ควรใหชุมชนรับผิดชอบภาระทางการเงิน เพื่อ
ละลายความสัมพันธแบบอุปถัมภภายในชุมชน ซ่ึงเปนสาเหตุของการรวมศูนยการตัดสินใจที่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งตองใหความสําคัญกับการจัดการขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพและสราง
เกณฑในการแกไขปญหาสวนรวมที่ชัดเจนเปนระบบ เพื่อใหการทํางานของกรรมการชุมชนมีความ
โปรงใสและนําไปสูความนาเชื่อถือที่มีการตรวจสอบโดยชุมชน รวมทั้งการสรางความเขาใจที่
ประสานชุมชนเปน Civil Society กลุมเริ่มตนอยางมีความเขาใจในประโยชนสวนรวมของชุมชน 
เพื่อเปนพื้นฐานตอการแยกเปนกลุม Civil Society ยอย ๆ ในอนาคต มีความความเขาใจในการ
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รักษาผลประโยชนของกลุมตนเองและสามารถประสานผลประโยชนกับกลุมอื่น โดยไมทําลาย
ผลประโยชนสวนรวมของชุมชน  

เพง บัวหอม (2548: 53-56) ศึกษาเรื่อง โครงสรางอํานาจชุมชนกับการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลโดยตรง ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พบวา โครงสรางอํานาจชุมชนตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันยังคงมีความสัมพันธกัน
แบบเครือญาติ และยังเปนโครงสรางอํานาจในชุมชนที่มีความสัมพันธกันในแนวราบที่ตองพึ่งพา
อาศัยกันในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของคนในชุมชน จึงเกิดความรวมมือกันของคนใน
กลุมเครือญาติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกระจายอํานาจ
ใหกับทองถ่ินมากขึ้น มีการนํารูปแบบการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรงมาจากประชาชน ทําให
สังคมการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการตอสูชวงชิงอํานาจทางการเมือง ซ่ึงสงผลกระทบตอ
โครงสรางอํานาจของชุมชนที่มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติแบบดั้งเดิม ทําใหเกิดกลุมฝกใฝทาง
การเมืองที่เปนกลุมพวกพอง ที่รวมตัวกันในผลประโยชนทางการเมืองตางตอบแทนกัน 
  

2.5  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
จากการศึกษาผลงานวิจัยในระดับมหาบัณฑิตในเรื่องของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ในชวงที่ผานมา ไมพบวามีผูใดทําการศึกษาเรื่อง อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินมากอน อีกทั้งยังพบวาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของสวนใหญ เปนการวิจัยเชิงปริมาณหรือ
การผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ อยางไรก็ตามมีผลงานวิจัยที่
ทําการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

พรพรรณ เชษฐภักดีจิต (2550: 166-172) ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษา แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดสมุทรสาคร พบวา องคการบริหารสวนตําบลไดมีการดําเนินการในขั้นเตรียมการ ขั้น
จัดทําและขั้นหลังจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา แตการดําเนินการยังมี
ขอบกพรองในบางขั้นตอน อีกทั้งยังพบปญหาและอุปสรรคในความไมพรอมของบุคลากร และการ
ขาดความตอเนื่องของการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใช 

ธีรวรรณ เทพรักษ (2544) ศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสงขลา พบวา 
ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับปานกลาง 
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ช้ันขององคการบริหารสวนตําบลและระดับการศึกษาตางกัน มีปญหาและอุปสรรคในการวางแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน สวนเพศ อายุ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตางกัน มี
ปญหาและอุปสรรคในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไมแตกตางกัน สําหรับปญหา
ในกระบวนการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดแก ปญหางบประมาณ ปญหาบุคลากร 
ปญหาการบริหาร ปญหาการขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

พิชญา ชูเพชร และสุพจน โกวิทยา (2552: 519) ศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดยะลา พบวา โดยภาพรวม
ปจจัยภายนอก มีผลตอกระบวนการวางแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล ในระดับ
มาก  โดยปจจัยภายนอกดานการเมือง มีผลตอกระบวนการวางแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิาร
สวนตําบลสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานระเบียบ กฎหมาย และดานสังคมวัฒนธรรม สําหรับดาน
เศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี มีผลตอกระบวนการวางแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลนอยที่สุด สําหรับปจจัยภายในโดยภาพรวม มีผลตอกระบวนการวางแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบลในระดับปานกลาง โดยปจจัยดานการเปนผูนํามีผลตอกระบวนการ
วางแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลสูงสุด รองลงมาคือ ดานขอมูลเพื่อการวางแผน
พัฒนาและดานบุคลากร สําหรับดานความสามารถในการประสานงานและดานทรัพยากร เงิน วัสดุ
อุปกรณ มีผลตอกระบวนการวางแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนอยที่สุด สวน
ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนาสามป กลุมตัวอยางมีปญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการวางแผนพัฒนาทั้ง 7 ขั้นตอน ในระดับปานกลาง โดยมีปญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการวางแผนพัฒนาสามปสูงที่สุดในขั้นตอนที่ 3 คือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล รองลงมา คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน และข้ันตอนที่ 4 การกําหนด
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา สําหรับขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ กิจกรรม
การพัฒนา และขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป เปนขั้นตอนที่มีปญหาและอุปสรรคนอย
ที่สุด 

จิตติญา ลัดดากลม (2546: 123-125) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาตาํบล
ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดนครปฐม พบวา ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนของคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบล มีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลางมากที่สุด และจากการศึกษากระบวนการในการจัดทํา
แผนพัฒนา พบวา ดานขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําแผน คณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลสวนใหญสามารถจัดทําแผนไดถูกตองตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผน ใน
ระดับมาก ดานการมีสวนรวมของประชาชน คณะกรรมการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
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รวมในการจัดทําแผนอยูในระดับมาก และดานการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทําแผน สามารถนํา
แผนไปปฏิบัติไดมาก แตในสวนของโครงการยังสามารถแกปญหาความตองการของประชาชนได
นอย 

ประภา พรอมมูล, ดุษฎี อายุวัฒน และวิยุทธ จํารัสพันธุ (2543: 94-96) ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลในการวางแผนพัฒนาอําเภอของคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ ในจังหวัดขอนแกน พบวา 
องคประกอบของการวางแผนพัฒนาอําเภอในดานบุคลากร สวนใหญสําเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม
เกี่ยวของกับการวางแผน แตมีความรู ความเขาใจจากประสบการณในการฝกอบรมและการเขารวม
ในการวางแผนพัฒนาอําเภอ องคประกอบของการวางแผนพัฒนาอําเภอดานกระบวนการวางแผน 
มีการใชขอมูลในการวางแผน การปฏิบัติตามกลวิธีที่ใชในการวางแผนในระดับปานกลาง สวนการ
ประสานงานระหวางหนวยงานอยูในระดับมาก ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาอําเภอดาน
สะทอนปญหาและความตองการของประชาชนในระดับมาก แตดานการนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารการพัฒนาอําเภออยูในระดับนอยที่สุด สวนผลการศึกษาดานปจจัย พบวา การปฏิบัติ
ตามกลวิธีที่ใชในการวางแผน การประสานงานระหวางหนวยงาน การใหขอมูลในการวางแผน 
และการรับรูบทบาทในการวางแผนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการวางแผนพัฒนา
อําเภอ 

สรรักษ เรืองวังสัน (2553: 82-83) ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดตาก พบวา ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปญหาของการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบล ในจังหวัดตาก ในภาพรวมรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายข้ันตอน พบวา
ทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก  โดยขั้นติดตามความกาวหนามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้น
ประเมินผล ขั้นวางแผน และขั้นปฏิบัติตามแผน ตามลําดับ 

พงษศิวะ แสนพิมล (2545) ศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาตําบล อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ความตองการของประชาชนกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไม
สอดคลองกัน ทําใหประชาชนไมไดรับการตอบสนองในการพัฒนาที่ตรงจุดกับสภาวการณใน
ปจจุบัน ซ่ึงปญหาและอุปสรรคคือ กระบวนการการจัดทําแผนไมมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนแรก 
คือ ขั้นตอนการประชุมเพื่อทราบปญหาความตองการ ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทําแผนถึงรอยละ 93.80 ทําใหไดขอมูลความจําเปนพื้นฐานที่ไมตรงกับความเปน
จริง ดังนั้นในขั้นตอนตอมา จึงเกิดความผิดพลาดในการวิเคราะหประเด็นตามมาดวย 

บุญยืน มานะกิจ (2535: 121-130) ศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท พบวา การเตรียมการวางแผนมีการกําหนดบทบาทของคณะทํางานไว
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อยางเหมาะสม คือ มีการเลือกบุคลากรที่เปนคณะทํางานจากทุกฝาย แตในการดําเนินการยังขาดการ
กําหนดขั้นตอนในการวางแผนและปฏิทินงาน ขาดการจัดการระบบสารสนเทศที่ดี และขาด
งบประมาณในการจัดทําแผน การวิเคราะหสภาพและปญหามีการศึกษาหาแนวโนมในอนาคต 
คณะทํางานไดรวมกันวิเคราะหขอมูล แตยังมีอุปสรรคในเรื่องขอจํากัดของเวลา ในขั้นการกําหนด
แผน คณะทํางานมีการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย มาตรการ เปาหมาย และงบประมาณ 
สอดคลองกับแผนการศึกษาในระดับอื่น สวนขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของแผน คณะทํางานได
นําแผนงาน โครงการมาวิเคราะหเพื่อบรรจุไวในแผน ทําใหไมเกิดความซ้ําซอนและมีความตอเนื่อง
ของโครงการ 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ินพบวา มีการ
ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ินมานานแลว แตปญหาและอุปสรรคที่พบในการ
วางแผนพัฒนาก็ยังคงอยู แมจะมีการศึกษาในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน (ธีรวรรณ เทพรักษ, 2544; 
พรพรรณ เชษฐภักดีจิต, 2550: 166-172; พิชญา ชูเพชร และสุพจน โกวิทยา, 2552: 519) โดยเฉพาะ
ปญหาความตองการของประชาชนกับแผนพัฒนาที่ไมสอดคลองกัน ทําใหประชาชนไมไดรับการ
ตอบสนองในการพัฒนาที่ตรงจุดและไมสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได (พงษศิวะ แสน
พิมล, 2545; จิตติญา ลัดดากลม, 2546: 123-125) ผลการศึกษาเหลานี้ สะทอนใหเห็นวาการวางแผน
ที่เปนอยู ไมสนองตอบปญหาและความตองการของประชาชน อีกทั้งปญหาและอุปสรรคดังกลาว
ยังคงไมไดรับการแกไข และยังไมเคยมีการศึกษาเบื้องลึกถึงรากเหงาของปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
แทจริง 

  



บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษา
ของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อใหเขาใจถึงอํานาจและความเปนเหตุเปนผลในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 ขั้นตอน 
ไดแก การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล ซ่ึงมีกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
และวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษา “อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน” ประกอบดวย 

การวางแผนพัฒนา จะเนนศึกษาเฉพาะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เนื่องจากเปน
แผนที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดยศึกษาเกี่ยวกับ
องคประกอบของคณะกรรมการที่เขารวมจัดทําแผน และศึกษากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา โดยเฉพาะการกําหนดแนวทางการพัฒนา ใครหรือกลุมบุคคลใดเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน และในการตัดสินใจอยูบนหลักของความเปน
เหตุเปนผลหรือผลประโยชนสวนตนและพวกพอง 

การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ พิจารณาความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ
แผนพัฒนาสามป ซ่ึงเปนแผนที่แปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ การเมืองของการ
เลือกโครงการพัฒนาที่นําไปปฏิบัติ และการจัดสรรงบประมาณในแตละแนวทางการพัฒนา 

การประเมินผล พิจารณาจากผลของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อศึกษาผลลัพธและ
ผลกระทบจากการวางแผนพัฒนา 
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อํานาจ เปนความสามารถของบุคคลหรือกลุมคน ในการชี้นําหรือครอบงําใหบุคคลอื่น
กระทําตามเปาหมายของตนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เครือขายของอํานาจ เปนการพิจารณาถึงบุคคลที่เกี่ยวของในการชี้นํา ครอบงําการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 

โครงสรางอํานาจ พิจารณาวาโครงสรางอํานาจในทองถ่ินของเทศบาลตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) ในจังหวัดนครราชสีมา เปนไปในลักษณะใด ซ่ึงโครงสรางอํานาจจะสงผลกระทบตอกลุมที่
มีอํานาจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน 

ความเปนเหตุเปนผล เปนการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ที่ใชทั้งหลักทฤษฎี แนวคิดและ
หลักการ ประกอบกับขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เพื่อเลือกทางเลือก
ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด การวางแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความถูกตองและสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 และตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดมี
การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อปรับปรุงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระเบียบดังกลาว
ถูกใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจนกระทั่งปจจุบัน 

การศึกษา “อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน” ผูศึกษาใช
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจ (Power) และความเปนเหตุเปนผล (Rationality) มาเปนกรอบแนวคิด
หลักกํากับในการวิเคราะหการวางแผนพัฒนาทองถ่ินใน 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การนําแผนไป
ปฏิบัติ และการประเมินผล เพื่อใหงายตอความเขาใจในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษาดังกลาว ผูศึกษาขออธิบายตามภาพที่ 3.1 ดังนี้ 



54 

 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3.2  การนิยามแนวคิด 

 
อํานาจในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง ความสามารถในการชี้นํา หรือครอบงําให

ผูอ่ืนกระทําตามเปาหมายของตนในการวางแผนพัฒนาของทองถ่ิน 
เครือขายของอํานาจ หมายถึง เครือขายความสัมพันธในการชี้นํา ครอบงําการวางแผน

พัฒนาทองถ่ิน 
โครงสรางอํานาจ หมายถึง แบบแผนความสัมพันธเชิงอํานาจ ซ่ึงอาจมีลักษณะการผูกขาด

โดยคนกลุมเดียวหรือมีการกระจายอํานาจก็ได 

การวางแผน 
- คณะกรรมการที่เขา
รวมจัดทําแผน 
- กระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

การนําแผนไปปฏิบัติ
- ความสอดคลองของ
แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนากับแผนพัฒนา
สามป 
- งบประมาณ 
- การ เมื อ งของการ
เลือกโครงการพัฒนา
ไปปฏิบัติ 

การประเมินผล 
- ผลลัพธจากการ
วางแผน 
- ผลกระทบจากการ
วางแผน 

อํานาจ 

ความเปนเหตุเปนผล 

เครือขายของอํานาจ 

โครงสรางอํานาจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 
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ความเปนเหตุเปนผลในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง กระบวนการตัดสินใจในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดยพิจารณาจากหลักทฤษฎี แนวคิดและหลักการ ประกอบ
กับตัวเลข สถิติและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาที่
ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด 

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง การกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ในจังหวัดนครราชสีมา 

กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง กิจกรรมที่ตองทํากันอยางตอเนื่อง โดยให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคการ และบางสวนของแผนตอง
มีการทบทวนใหม ถาผลที่เกิดขึ้นขาดความสมบูรณ หรือไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดไว ซ่ึง
กิจกรรมที่กลาวถึงนี้ หมายถึง กิจกรรมหลักของกระบวนการวางแผน ซ่ึงไดแก การวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล 

การวางแผน หมายถึง การคิดวาจะทําอะไร ที่ไหน อยางไร ซ่ึงมีกระบวนการจัดทําเริ่ม
ตั้งแตการเตรียมการ การระดมความคิด การวิเคราะหขอมูล การกําหนดปญหา การกําหนดแนวทาง
แกไข การจัดทํารูปเลม จนถึงขั้นตอนการอนุมัติเพื่อประกาศใชตอไป 

การนําแผนไปปฏิบัติ หมายถึง เปนการนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ไปสูการ
ปฏิบัติโดยผานกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

การประเมินผล หมายถึง การวัดผลสําเร็จของโครงการที่จัดทําเสร็จแลววาบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมโดยนําขอมูลที่ไดจากโครงการเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึง เอกสารที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ของทองถ่ินในระยะยาว 

แผนพัฒนาสามป หมายถึง เอกสารที่แปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ ในแผนจะ
ระบุถึงรายละเอียดของโครงการ แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาของทองถ่ินตามแนวทางการ
พัฒนาที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยแผนพัฒนาสามปจะตองมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงแผนทุกป 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ใน
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงประกอบดวย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคราชการ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กํานันในพื้นที่ ผูใหญบานในเขตพื้นที่ 
ผูแทนหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ปลัดอําเภอผู รับผิดชอบประจําเทศบาล 
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ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูมีความรูดานการวางแผนพัฒนา และ
พนักงานเทศบาลที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.3  กลุมเปาหมายในการศึกษา 

 
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับการวางแผน

พัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ในจังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกเปน 4 
กลุม คือ กลุมนักการเมืองทองถ่ิน กลุมขาราชการทองถ่ิน กลุมผูนําทองถ่ิน และประชาชนใน
ทองถ่ิน จํานวน 20 คน ไดแก 

1) กลุมนักการเมืองทองถ่ิน จํานวน 7 คน 
(1) นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
(2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
(3) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
(4) สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน 

2) กลุมขาราชการทองถ่ิน จํานวน 5 คน 
(1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน 
(2) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จาํนวน 1 คน 
(3) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 คน 
(4) ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังหมู (นามสมมติ) จํานวน 1 คน 
(5) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานคลองดินแดง (นามสมมติ) 

จํานวน 1 คน 
3) กลุมผูนําทองถ่ิน จํานวน 3 คน 

(1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน 
(2) กํานัน จํานวน 1 คน 
(3) อดตีกํานัน จํานวน 1 คน 
(4) ผูใหญบาน จํานวน 1 คน 

4) ประชาชนในทองถ่ิน จํานวน 5 คน 
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3.4  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง (Semi-structure 

Interviewing) และเทปบันทึกการสนทนาระหวางการใหสัมภาษณ โดยมีแนวคําถาม ดังนี้ 
1) การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(1) กระบวนการจัดสรรและคัดเลือกตัวแทนเพื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(2) องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(3) การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ และผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม
ปญหา การวิเคราะหขอมูล การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหา ตลอดจนการกําหนด
เปนแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2) การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
(1) ขั้นตอนในการดําเนินการและผูรับผิดชอบในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไป

ปฏิบัติ 
(2) ผูมีอํานาจในการตัดสินใจและวิธีการเลือกโครงการไปปฏิบัติ 
(3) การจัดสรรงบประมาณในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

3) การประเมินผล 
(1) ผลลัพธจากการพัฒนา 
(2) ผลกระทบจากการพัฒนาตอประชาชนและผูกําหนดแนวทางการพัฒนาในทองถ่ิน 
(3) ความสามารถในการตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 

3.5  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

แบบสัมภาษณการศึกษาเรื่อง อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน กรณีศึกษาของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา สรางขึ้นจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาจัดทําแนวคําถามนําสําหรับสัมภาษณ 
ทั้งนี้ไดใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหากอนดําเนินการสัมภาษณเก็บ
รวบรวมขอมูล หลังจากนั้นผูศึกษานําแบบสัมภาษณไปทดลองสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการ
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วางแผนพัฒนาทองถ่ิน ที่ไมใชกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สมาชิกสภาเทศบาล และ
ประชาชนในพื้นที่ 
 

3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บจากเอกสาร รายงาน และส่ิงพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ในจังหวัดนครราชสีมา และจาก
การสัมภาษณบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structure Interviewing) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูศึกษาไดกําหนดแนวคําถามในแบบสัมภาษณตามกรอบแนวคิดของการศึกษาในลักษณะกวาง ๆ 
เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณสามารถโตตอบไดอยางกวางขวาง โดยผูศึกษาจะเพิ่มขอ
ซักถามไปตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ และมีการสรุปเพื่อตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับประเด็น
ที่ซักถาม ทั้งนี้ ผูศึกษาสรางแบบสัมภาษณตามกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนในการสราง
แบบสัมภาษณ ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนํามา
วิเคราะหและสังเคราะห เพื่อมาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา และสรางแนวคําถามในแบบ
สัมภาษณที่สามารถตอบปญหาของการศึกษาได 

ขั้นตอนที่สอง นําแบบสัมภาษณไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและความ
ชัดเจนของแนวคําถาม จากนั้นนําแบบสัมภาษณไปทดสอบสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน ที่ไมใชกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงลักษณะของแบบสัมภาษณมีลักษณะดัง
ตัวอยาง (ดูภาคผนวก ก) ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาเปนผูดําเนินการดวยตนเอง 

หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว การตรวจสอบขอมูลที่ไดมาวาเพียงพอหรือไม 
ขอมูลตอบปญหาของการศึกษาหรือไม และตรวจสอบขอมูลวาเปนขอมูลที่แทจริงหรือไม ผูศึกษา
ไดประยุกตใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) (Denzin, 1970 อางถึงใน สุภางค 
จันทวานิช, 2552: 129-130) โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 

1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนตรวจสอบแหลงขอมูลดาน
เวลา โดยตรวจสอบวาขอมูลที่ไดจากตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม แหลงขอมูลดานสถานที่ โดย
ตรวจสอบวาขอมูลในเรื่องเดียวกันแตตางสถานที่เหมือนกันหรือไม และแหลงขอมูลดานบุคคล 
ตรวจสอบวาถาเปลี่ยนผูใหขอมูล ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม 
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2) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) ผูศึกษา
ใชวิธีการเก็บขอมูลที่แตกตางกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน โดยใชทั้งวิธีการสังเกตการณ การ
สัมภาษณ และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ นํามาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

ในการตรวจสอบขอมูลนั้น ผูศึกษาทําการตรวจสอบและสรุปขอมูล นําไปใหผูใหขอมูล
อาน เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงตามที่ ผูใหขอมูลบอกเลา ทําการวิเคราะหและ
สังเคราะห แลวนําขอมูลที่ไดไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 
 

3.7  การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอํานาจและความเปนเหตุเปนผลในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย การวิเคราะหเนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใชการพรรณนา การ
อธิบาย การตีความเชื่อมโยงเชิงตรรกะ โดยมีวิธีการในการวิเคราะหขอมูล คือ นําขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณมาแตกเปนขอมูลหรือ Text แลวคัดแยกขอมูลออกเปนเรื่อง ๆ ตามการใหนิยาม
ความหมาย ทําการใหรหัส (Coding) จากนั้นนําสวนตาง ๆ มาจัดเปนกลุม ๆ หรือเปนเรื่อง ๆ 
(Theme) ตามความหมายที่เชื่อมโยงกัน (ชาย โพธิสิตา, 2554: 188) แลวสรางเปนแบบแผน 
(Pattern) ขึ้นมา เปนสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ซ่ึงในขั้นนี้สมมติฐานชั่วคราวจะ
จริงหรือไมจริงยังไมทราบ จากนั้นทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เพื่อพิสูจนสมมติฐาน
และหาขอสรุป ทั้งนี้การสรางขอสรุป ผูศึกษาไมไดทําในตอนทายของการรวบรวมขอมูล แตลงมือ
วิเคราะหขอมูลหรือสรางขอสรุปเปนระยะ ๆ ในขณะที่อยูในสนาม พรอม ๆ ไปกับการเก็บรวบรวม
ขอมูล (สุภางค จันทวานิช, 2552: 131-133) 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง อํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษา
ของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ผูศึกษาใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง (Semi-
structure Interviewing) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยจําแนกเปน 4 กลุม คือ กลุมนักการเมืองทองถ่ิน กลุมขาราชการทองถ่ิน 
กลุมผูนําทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน รวมทั้งหมด 20 คน ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลเขาสวย 
(นามสมมติ) จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงไดผลการศึกษาออกมา ดังนี้ 
 

4.1  บริบทของพื้นที่ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) 
 

ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
มีระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 160 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 132.4 ตาราง
กิโลเมตร รวมอุทยานแหงชาติเขาใหญ ในป พ.ศ. 2555 ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีแนวเขตการ
ปกครองรวม 19 หมูบาน มีประชากรจํานวน 12,278 คน เปนหญิง 6,111 คน ชาย 6,167 คน มี
จํานวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7,229 หลังคาเรือน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ มีจํานวนวัดในพื้นที่รวม 18 แหง วิถีชีวิตยังคงตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา มี
โครงสรางความสัมพันธทางสังคมแบบเครือญาติและแบบอุปถัมภผสมผสานความสัมพันธทาง
สังคมที่มีลักษณะเปนฝกฝาย และการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่เร่ิมมีลักษณะเปนปจเจกชนมากขึ้น 

ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) เปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของอําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากอาณาเขตติดกับพื้นที่ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซ่ึงเปนอุทยานแหงชาติ
แหงแรกของประเทศไทยที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวาเปนอุทยานแหงชาติที่สําคัญของโลก ทํา
ใหมีนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศเดินทางเขามาชมความงดงามเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอุทยานแหงชาติเขาใหญฝงอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากการคมนาคม
ขนสงมีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางไดทั้งทางรถยนต รถโดยสารประจําทาง รถตู และรถไฟ 
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การเดินทางใชระยะเวลาสั้น ทําใหเหมาะแกการเดินทางมาพักผอนในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและ
วันหยุดยาว  นอกจากนี้  อุทยานแหงชาติ เขาใหญยังมี ส่ิงอํานวยความสะดวกไวใหบริการ
นักทองเที่ยวอยางมากมาย การเขามาของนักทองเที่ยวสรางการเติบโตทางดานเศรษฐกิจใหกับ
ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) และดึงดูดนักลงทุนใหเขามาแสวงหากําไรดวยการลงทุนทางธุรกิจ เชน 
รีสอรท คอนโดมิเนียม และสนามกอลฟ มีการซื้อขายที่ดินเพื่อเกร็งกําไร ในชวงระยะเวลา 10 ปที่
ผานมา พบวา มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในอัตราทวีคูณ เชน ในป พ.ศ. 2546 ที่ดินติดถนนธนะ
รัชต ซ่ึงเปนเสนทางมุงหนาสูอุทยานแหงชาติเขาใหญมีราคาประมาณ 2-3 ลานบาท แตในป พ.ศ. 
2556 ราคาไดพุงสูงขึ้นถึง 14-15 ลานบาท (เอี่ยม ขวัญทอง, 2556) และผูศึกษาไดสังเกตเห็นวา 
ขณะนี้ที่ดินบริเวณดังกลาวเปลี่ยนมือจากชาวบานในพื้นที่เปนของนายทุนเกือบหมดแลว 

การรุกคืบเขามาของนายทุนสงผลตอวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่เปน
อยางมาก แตเดิมคนในตําบลเขาสวยอพยพมาจากหลายพื้นที่ ไดแก จังหวัดชัยภูมิ สระบุรี อยุธยา 
สุพรรณบุรี สกลนคร นครนายก และนครปฐม ตั้งแตในป พ.ศ. 2500 เขามาจับจองที่ดินทํากิน เพื่อ
ใชทําการเกษตร เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ลูกคลื่นลอนสูงเปนภูเขามีความลาดเทสูงมาก จึงเหมาะ
แกการทําสวนและทําไร และไดกลายเปนอาชีพหลักของคนในพื้นที่ตั้งแตนั้นมา แตการเขามากวาน
ซ้ือที่ดินของเหลานายทุนในชวง 10 ปที่ผานมา สงผลใหการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่
เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับการทําสวนและทําไรเปนอาชีพที่ตองพึ่งพาฟาฝนเปนหลัก ทําใหมี
รายไดไมแนนอนและไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ปไหนฟาฝนแลง ตนทุนการผลิตสูง ราคาสินคา
การเกษตรตกต่ํา และหนี้สินที่กูยืมจากพอคาคนกลางเพื่อนํามาลงทุนทําการเกษตร หนี้สินจะ
เพิ่มขึ้นเปนเทาตัว และถูกยึดที่ดินทํากินในที่สุด เนื่องจากการกูยืมเงินจากพอคาคนกลาง เกษตรกร
ตองใชโฉนดที่ดินทํากินค้ําประกัน บางรายตองขายที่ดินทํากินเพื่อชดใชหนี้สิน โดยเกษตรกรเลือก
ขายที่ดินใหกับนายทุนจากตางถิ่น เพราะใหราคาสูงและซื้อที่ดินเปนจํานวนมาก คนสวนใหญใน
พื้นที่จึงไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองหรือมีจํานวนนอย ตองเชาที่ดินของคนอื่นเพื่อทําการเกษตร 
ซ่ึงเปนการเชาจากคนในชุมชน หลายรายก็เลิกอาชีพเกษตรกรแลวไปรับจางในภาคธุรกิจเอกชน
แทน ในปจจุบันคนในพื้นที่ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทําไร 
และทําสวน เหลือเพียงไมถึงรอยละ 20 เกษตรกรที่ยังทําการเกษตรอยูเปนการทําการเกษตรขนาด
ใหญประมาณ 200-500 ไร โดยเชาพื้นที่ทํากินจากผูอ่ืน (ไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ), 2556) 

การเขามาประกอบธุรกิจของนายทุนจํานวนมาก นอกจากจะสงผลตอวิถีชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในพื้นที่แลว ยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ในชวง 5 ปที่
ผานมา  แรงงานจากตางถิ่นอพยพเขามาในพื้นที่จํานวนมาก  โดยเฉพาะแรงงานจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนประชากรแฝงมีจํานวนประมาณ 5,000 คน (ไพโรจน ศรีสุนทร (นาม
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สมมติ), 2556) วางเวนจากฤดูของการทํานา ในอดีตแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขามา
ทํางานในภาคการเกษตร แตในปจจุบันกลับพบวาแรงงานสวนใหญเขามาทํางานในภาคธุรกิจ
เอกชน เพราะมีรายไดที่แนนอนและมั่นคง ทําใหภาคการเกษตรขาดแคลนแรงงาน และยังมีแรงงาน
จากตางชาติ เชน ลาว กัมพูชา และพมา อพยพเขามาทํางานในพื้นที่ เพื่อเปนแรงงานในภาคธุรกิจ 
รีสอรท โดยเจาของธุรกิจเชาที่ดินของคนในชุมชน เพื่อสรางที่พักอาศัยใหกับแรงงานตางชาติ ซ่ึงทาํ
สัญญาระหวางกันแบบปตอป ผลพวงของการอพยพแรงงานตางถิ่นทั้งจากตางจังหวัดและตางชาติ 
ทําใหเกิดธุรกิจใหมในชุมชน คือ ธุรกิจการใหเชาที่อยูอาศัย โดยเจาของธุรกิจเปนคนในชุมชน ใน
ปจจุบันพื้นที่ของตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีการประกอบธุรกิจรีสอรทประมาณ 50 แหง และ
โรงแรมจํานวน 9 แหง (ไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ), 2556) ซ่ึงเจาของธุรกิจสวนใหญเปนคน
จากตางพื้นที่เขามาซื้อที่ดิน เพื่อประกอบกิจการขนาดใหญ สวนกิจการขนาดเล็กเปนของคนใน
ชุมชน นอกจากแรงงานจากตางถิ่นเขามาเปนแรงงานในภาคธุรกิจเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นแลว ยังมีคน
ในพื้นที่ไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ เมื่อจบการศึกษาแลว 
สวนใหญจะเดินทางกลับมาทํางานในทองถ่ิน เพราะมีงานในภาคธุรกิจทองเที่ยวรองรับเปนจํานวน
มาก ผูที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสวนใหญมีฐานะระดับปานกลางถึงรํ่ารวยจากการขายที่ดิน
ใหกับนายทุน (สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ), 2556) อยางไรก็ตาม ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มี
โรงเรียนที่อยูในพื้นที่ ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7 แหง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
(ขยายโอกาส) จํานวน 2 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) จํานวน 1 
แหง ซ่ึงโรงเรียนในพื้นที่เหลานี้ เด็กที่ไปเรียนสวนใหญเปนเด็กที่มีฐานะยากจนและเปนบุตรหลาน
ของแรงงานจากตางถิ่น สวนคนในพื้นที่นิยมสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่อยูในตัวเมือง
อําเภอปากชอง เชน โรงเรียนปากชอง โรงเรียนพญาเย็น โรงเรียนรุงอรุณ และโรงเรียนเรืองสี (หนึ่ง
ฤทัย จันทรประเสริฐ (นามสมมติ), 2556) 

การเติบโตของการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
รวดเร็วตามไปดวย ดังที่เอี่ยม ขวัญทอง (2556) อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานในอดีตวา 

 
แตกอนไมมีไฟฟาและน้ําประปาใช ตองอาศัยแสงไฟจากตะเกียงและใชน้ําจากลํา
คลองที่ไหลผานหมูบาน การเดินทางไปไหนมาไหนยากลําบากมาก ตองอาศัยรถ
บีเอ็มของทหารเขาไปในพื้นที่ มีรถออกแควันละ 1 เที่ยว ในระหวางการเดินทาง
รถมักจะติดหลมเปนประจํา ผูที่โดยสารมาตองลงมาชวยกันใชเชือกดึงรถขึ้นจาก
หลม จนกระทั่งในป พ.ศ. 2540-2542 จึงมีการตัดถนนลาดยางผานไปยังหมูบาน
ตาง ๆ สวนระบบไฟฟามีใชในป พ.ศ. 2523 การติดตั้งระบบไฟฟาในสมัยนั้น 
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รัฐบาลเปนผูออกคาใชจายในการติดตั้งใหรอยละ 60 และประชาชนออกคาใชจาย
เองอีกรอยละ 40 มีการเจาะบอน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในชีวิตประจําวัน สวนน้ําสําหรับดื่ม กินจะเก็บกักน้ําฝนไวในโองขนาดใหญ 
จนกระทั่งป พ.ศ. 2542 จึงมีประปาหมูบานใช ทําใหมีความสะดวกสบายมากขึ้น 
ไมตองเดินทางไปโยกน้ําจากบอบาดาล 
  
จากจุดเริ่มตนในพื้นที่ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) จะเห็นไดวา ไมมีโครงสรางพื้นฐานใด

เลย พื้นที่เต็มไปดวยปาไม มีสัตวปาชุกชุม การสัญจรไปมายากลําบาก ทําใหการเขาถึงของการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานยากลําบากตามไปดวย แตการเติบโตของการทองเที่ยวจากการ
ประกาศใหเขาใหญเปน “อุทยานแหงชาติเขาใหญ” ในป พ.ศ. 2505 ทําใหเกิดการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับอิทธิพลจากกระบวนการสรางความ
ทันสมัย (Modernization) ซ่ึงเปนการพัฒนาที่มุงเนนในเชิงปริมาณหรือการเติบโตทางดานวัตถุเพียง
อยางเดียว พื้นที่มีการเรงสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนองตอบตอการพัฒนาตามแบบฉบับของ
กระแสหลัก แนวทางการพัฒนาดังกลาวไดสงผลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในพื้นที่ใหมีวิถี
ชีวิตแบบบริโภคนิยม (Consumerism) เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตามกระแสแฟชั่นที่ไดรับ
อิทธิพลจากนักทองเที่ยวและสื่อตาง ๆ คนในพื้นที่นิยมขายที่ดิน เพื่อนําเงินที่ไดไปซื้อสินคา
ฟุมเฟอย เชน รถยนต รถมอเตอรไซต โทรศัพทมือถือยี่หอดัง เปนตน เพื่อแสดงถึงสถานะทาง
สังคมและความร่ํารวยของตนเอง (สมอง แกวแดงดี, 2556) กระแสจากโลกภายนอกไดถาโถม
ครอบงําวิถีชีวิตคนในพื้นที่ ทําใหพื้นที่นี้มีความเปนเมืองสูงมากและไมมีอัตลักษณเฉพาะตัว ซ่ึง
สอดคลองกับศักดิ์ชัย นามวงษ (นามสมมติ) (2556) อดีตกํานันตําบลเขาสวย ที่ไดใหขอสังเกตวา 

 
ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) เปนพื้นที่ที่ไมมีวัฒนธรรมดั้งเดิม เพราะมีคนจาก
หลากหลายพื้นที่อพยพเขามาตั้งรกรากอยู เมื่อจัดงานประเพณีตาง ๆ จึงเปนงาน
ประเพณีทั่วไป ไมมีอัตลักษณเฉพาะตัว และยังไมมีปราชญชาวบานที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทองถ่ิน 
  
การพัฒนาไปสูความทันสมัยไมไดมีอิทธิพลเฉพาะกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนใน

พื้นที่เทานั้น แตยังไดสงผลตอวิธีคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาของทองถ่ินดวย 
เนื่องจากการพัฒนากระแสหลักเปนการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 
โดยรวมศูนยกลางการพัฒนาไวที่ราชการสวนกลาง ทิศทางการพัฒนาสวนใหญจึงถูกกําหนดจาก
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รัฐบาลและภาคธุรกิจเปนหลัก การพัฒนากระแสหลักที่ใหความสนใจเพียงการสรางโครงสราง
พื้นฐานตามแบบตะวันตก ทําใหการพัฒนาเปนกระบวนการสรางความทันสมัยที่มุงเนนในเชิง
ปริมาณหรือวัตถุเพียงอยางเดียว ดังนั้นเมื่อประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากชาติตะวันตกในการให
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ดวยวาทะกรรมการพัฒนาประเทศ
ไปสูความทันสมัย เพื่อพัฒนาตามแนวทางดังกลาว ประเทศไทยจึงมุงเนนการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานตั้งแตนั้นมา ตอมาเมื่อมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ วิธีคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนในระดับชาติจึงถูกถายทอดมายังทองถ่ินและหยั่งรากลึกอยูในวิถีการวางแผนพัฒนา
ของทองถ่ินที่มุงเนนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดังปรากฏเปนหลักฐานอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ินของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4.2  ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) 
 

4.2.1  ขอมูลท่ัวไปของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) 
เดิมทีตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นาม

สมมติ) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2538 แตตอมาเมื่อนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) 
นายกเทศมนตรีคนปจจุบันไดรับการเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ไดขอยกฐานะขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) เปนเทศบาลตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) ในป พ.ศ. 2550 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
42 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และใหโอนบรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ เรียกรอง 
หนี้สินตาง ๆ และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ไปเปนของเทศบาล
ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) 

การไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบล ทําใหบทบาทและอํานาจหนาที่ตาง ๆ มีมากขึ้น 
รวมทั้งการไดรับงบประมาณสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้น ดังเชน ในปงบประมาณ 2556 เทศบาลตําบล
เขาสวย (นามสมมติ) มีรายรับที่ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น จํานวน 85,624,000 บาท โดยแบงเปน
รายไดจัดเก็บเอง ไดแก หมวดภาษีอากร หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต หมวดรายได
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จากทรัพยสิน หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด และหมวดรายไดจากทุน จํานวน 13,072,500 บาท คิดเปนรอย
ละ 15.27 ของประมาณการรายรับทั้งหมด รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไดแก หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 52,551,500 บาท คิดเปนรอยละ 61.37 ของประมาณการ
รายรับทั้งหมด และรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก หมวดเงิน
อุดหนุน จํานวน 20,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.36 ของประมาณการรายรับทั้งหมด (ปรับปรุง
จากเทศบาลตําบลเขาสวย, 2556) การจัดสรรงบประมาณดังกลาว จะเห็นไดวาเทศบาลตําบลเขาสวย 
(นามสมมติ) มีรายไดจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มากที่สุด รองลงมาเปนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรายไดจัดเก็บ
เอง ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมียอดเงินสะสมที่สามารถนํามาใชได จํานวน 15,463,441.34 บาท ใน
การจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) เปนการจัดทํางบประมาณรายจายนอย
กวารายรับ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดที่ไดจากการจัดเก็บเอง อยางไรก็
ตาม รายรับที่ไดจากการจัดสรรงบประมาณในแตละปไมเทากัน (ดูภาคผนวก ข) และงบประมาณที่
แตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับจากการจัดสรรและอุดหนุนของรัฐบาลก็ไมเทากัน ขึ้นอยู
กับจํานวนประชากรและประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ทองถ่ินที่มีฐานะเปน
เทศบาลไดรับการอุดหนุนงบประมาณมากกวาทองถ่ินที่มีฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล 
(ไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ), 2556) 

ในปงบประมาณที่ผานมา รายรับของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีจํานวนจํากัด 
เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ ที่ตองดําเนินการ เพื่อบริการใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนดไวใน 7 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และดานบริหารการ
จัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ โดยกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

การมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) 
หากพิจารณาดวยแนวคิดของ Arnstein (1969 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ข: 272-273) 
เกี่ยวกับการจัดระดับการมีสวนรวม พบวา เปนลักษณะการมีสวนรวมแบบสัญลักษณ (Tokenism) 
ที่อนุญาตใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นของตนเอง ในระดับการ
ปรึกษาหารือ (Consultative) ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลในดานบริหารการจัดการและ
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การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ โดยราชการสวนกลางสั่งการใหเทศบาลจัดทํา
ประชาพิจารณ เพื่อใชขออนุญาตดําเนินการโครงการพัฒนาตาง ๆ เชน ทําบอนไก สรางโรงงาน 
(สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ), 2556) คําสั่งสวนใหญจากราชการสวนกลางเปนนโยบายของรัฐบาล
ที่มีปญหาและตองการเสียงสนับสนุนจากประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนในระดับการ
ปรึกษาหารือนี้ เปนลักษณะของการมีสวนรวมเชิงพิธีกรรมเทานั้น เพราะไมมีหลักประกันใดวา
ความคิดเห็นของประชาชนจะไดรับการนําเขาไปมีสวนสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจในการ
ดําเนินการ ยิ่งกวานั้น การมีสวนรวมในระดับนี้ใหความสําคัญกับจํานวนผูเขารวมการประชา
พิจารณ ถามีจํานวนผูเขารวมมากเพียงพอ โครงการพัฒนาที่จัดเวทีประชาพิจารณก็จะสามารถผาน
โครงการได โดยไมตองคํานึงถึงการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม การจัดเวทีประชา
พิจารณตองเกิดขึ้นจริง ดังที่อิสรียภรณ วงศรักษา (นามสมมติ) (2556) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
อธิบายวา 
 

การจัดเวทีประชาพิจารณตามคําสั่งจากราชการสวนกลางในพื้นที่ของเทศบาล
ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ตองมีการจัดขึ้นจริง เพราะประชาชนในพื้นที่ใหความ
สนใจเปนอยางมากตอโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น เชน การสรางที่ทิ้งขยะ เทศบาล
ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีปญหาเรื่องการจัดการขยะที่มีเปนจํานวนมาก ทําให
ที่ทิ้งขยะไมเพียงพอ ผูบริหารทองถ่ินจึงมีแนวคิดในการสรางที่ทิ้งขยะ  แต
ประชาชนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกับที่ทิ้งขยะแสดงความไมพอใจอยางรุนแรง การ
สรางที่ทิ้งขยะจึงถูกยกเลิกไป 
  
นอกจากนี้ อิสรียภรณ วงศรักษา (นามสมมติ) ยังใหขอสังเกตอีกวา “ในปจจุบันมีคนตาง

ถ่ินเขามาอาศัยอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะคนจากกรุงเทพมหานครที่เขามาเปนสวนหนึ่ง
ของหมูบาน คนกลุมนี้มีความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนอยางมาก สงผลใหคนใน
ทองถ่ินตื่นตัวตามไปดวย” 

 
4.2.2  โครงสรางองคกรของเทศบาลตําบลเขาสวย 
แบงออกเปน 2 สวน คือ ฝายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล และฝายบริหารหรือคณะ

เทศมนตรี 



67 

1) ฝายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับการ
เลือกตั้งมาจากประชาชนในทองถ่ิน จํานวน 12 คน มีอํานาจหนาที่ในการตราเทศบัญญัติ อนุมัติ
งบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด และตรวจสอบควบคุมการทํางานของฝายบริหาร 

2) ฝายบริหารหรือคณะเทศมนตรี ประกอบดวย นายกเทศมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้ง เปนผูแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ปลัดเทศบาลและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย มีอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะผูบริหาร และมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการปกครองทองถ่ิน 

สําหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตามอํานาจหนาที่จําเปนตองมีหนวยงานภายใน เพื่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารพัฒนาบริการ โดยหนวยงานภายในของเทศบาลตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) ประกอบดวย 

สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความ
มั่นคง การใหบริการประชาชนทางดานงานทะเบียนราษฎร นอกจากนี้ ยังควบคุม ดูแลงานสาร
บรรณของเทศบาล จัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล จัดเตรียมใหบริการดาน
สถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตออํานวยความสะดวกตาง ๆ งานการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย 

กองคลัง มีหนาที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในดานการพัฒนารายได งาน
การเงินและบัญชี งานผลประโยชน การจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ งานเรงรัดรายได งาน
สถิติการคลัง รวมทั้งงานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การจัดซื้อ-จัดจาง การ
ประกวดราคา และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย  

กองชาง มีหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในดานการควบคุมอาคารและงาน
ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร การควบคุมผังเมืองและการจัดทําผังเมือง งานวิศวกรรมโยธา งาน
สถาปตยกรรม งานบํารุงรักษาทางและสะพาน งานบํารุงรักษาสาธารณูปการ งานติดตั้งไฟฟา งาน
สวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานดานการบริการทาง
การแพทย งานวิชาการและแผนงานดานสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม งาน
ศูนยบริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม งานปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
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กองการศึกษา มีหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานดานงานบริหารและวิชาการ
ทางการศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน งานเผยแพรและแนะแนว
การศึกษา งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่รับผิดชอบงานดานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

การปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล มีปลัดเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล
ราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางทั้งหมด จํานวน 98 คน โดย
แบงเปนขาราชการ จํานวน 26 คน พนักงานจางซึ่งเปนการจางตามงานภารกิจ จํานวน 25 คน 
ลูกจางประจํา จํานวน 4 คน ลูกจางทั่วไป จํานวน 35 คน และจางเหมา จํานวน 8 คน 

 
4.2.3  การดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี 
ป พ.ศ. 2538-2540 นายวัง ทําสวน กํานันตําบลเขาสวย (นามสมมติ) เปนประธาน

กรรมการบริหารโดยตําแหนง เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ .ศ .  2537 กําหนดไวในบทเฉพาะกาล  นายวัง  ทําสวน  ไดดํารงตําแหนงเปนประธาน
กรรมการบริหาร ตั้งแตวันที่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2538-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ในรูปแบบสภา-
ประธานกรรมการบริหาร  ซ่ึงเทียบเทากับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือ
นายกเทศมนตรีในปจจุบัน สมัยนั้นนายสนิท อินทุศร (นามสมมติ) เปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2538-5 มิถุนายน 
พ.ศ. 2540 

ป พ.ศ. 2540-2542 นายศักดิ์ชัย นามวงษ (นามสมมติ) ที่ชนะการเลือกตั้งกํานัน เขามาเปน
ประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง แทนนายวัง ทําสวน ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2540-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) เปนประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2540-25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ในชวงนี้มีเหตุการณทางการเมืองที่รุนแรงเกิดขึ้น คือ มีผูแสดงอํานาจขมขูการ
บริหารงาน ดวยการกราดยิงที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล คดีการกราดยิงดังกลาว ปดคดีไป
ดวยการไมสามารถจับกุมตัวผูดําเนินการได การแสดงอํานาจที่เกิดขึ้นเปนความรุนแรงเพียงครั้ง
เดียวในประวัติศาสตรการเมืองทองถ่ินของตําบลเขาสวย (นามสมมติ) และเปนเพียงการขมขูที่ทํา
ใหทรัพยสินของทางราชการเสียหายเทานั้น ไมกอใหเกิดความรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต อยางไรก็
ตาม การกราดยิงที่เกิดขึ้นไดสรางความเสียหายใหกับพื้นที่ทําการ ประกอบกับพื้นที่ทําการมีขนาด
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เล็กและคับแคบเกินไป ทําใหตองยายที่ทําการใหม จากเดิมตั้งอยูที่หมูบานทาชาง ยายไปอยูที่
หมูบานวังหมู (นามสมมติ) บนถนนธนะรัชต ใกลกับทางขึ้นอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

ป พ.ศ. 2542-2546 นายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) ดํารงตําแหนงเปนประธาน
กรรมการบริหาร ตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2542-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยนายจําลอง 
มงคลเลิศ (นามสมมติ) เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ดํารง
ตําแหนงตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2542-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ตอมานายบุญลือ บุญมูล ได
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแทน และไดดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2544-23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยนายบุญลือ บุญมูล ไดดํารงตําแหนงเปนประธานสภาไป
จนถึงสมัยของนายสนิท อินทุศร (นามสมมติ) และนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เปนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ในชวงที่นายอรรณพ  นิยมรักษ  (นามสมมติ )  เปนประธาน
กรรมการบริหาร เกิดการล็อบบี้และการประชุมสภาลมอยูบอยคร้ัง เนื่องจากคะแนนเสียงในสภามี
ความใกลเคียงกัน ระหวางกลุมของนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) และนายสนิท อินทุศร (นาม
สมมติ) กับกลุมของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ที่ขณะนั้นเปนเพียงสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล จนกระทั่งมีการนําเงินสะสมมาใชแลวไมผานการลงมติในที่ประชุม จึงเกิดการคว่ําสภา
และใหมีการโหวตเสียงในสภาเพื่อเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลใหม โดยนายสนิท อินทุศร 
(นามสมมติ) เปนผูชนะนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ไปดวยคะแนนเพียง 1 เสียง 

ป พ.ศ. 2547 นายสนิท อินทุศร (นามสมมติ) เปนประธานกรรมการบริหาร ดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ในชวงที่นายสนิท อินทุศร (นาม
สมมติ) ดํารงตําแหนง ช่ือตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินถูกเปลี่ยนจากประธานกรรมการบริหารเปน
นายกองคการบริหารสวนตาํบล 

ป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เปนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ในชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ เปนครั้งแรกที่มีการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลโดยตรงจากประชาชน เนื่องจากในชวงกอนหนานี้ นายกองคการ
บริหารสวนตําบลมีที่มาจากการโหวตคะแนนเสียงขางมากในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จึงเกิดการซื้อเสียงและคว่ําสภาอยูบอยคร้ัง จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในปดังกลาว ใน
สมัยแรกนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตวันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2547-23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยนายบุญลือ บุญมูล ดํารงตําแหนงเปนประธานสภา 
ในชวงระยะเวลาใกลหมดวาระการดํารงตําแหนงในสมัยแรกของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) 
ไดขอยกฐานะขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) เปนเทศบาลตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) ในป พ.ศ. 2550 การไดรับการยกฐานะนี้ ทําใหนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ไดรับ
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คะแนนเสียงสนับสนุนอยางทวมทนในการเลือกตั้งสมัยที่ 2 ซ่ึงแตกตางจากการเลือกตั้งในสมัยแรก
ที่ชนะไปอยางเฉียดฉิวจากการโดนใบแดงของคูแขงคนสําคัญอยางนายอรรณพ นิยมรักษ (นาม
สมมติ) อดีตประธานกรรมการบริหารและอดีตประธานสภา ในสมัยที่ 2 นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นาม
สมมติ) ดํารงตําแหนงเปนนายกเทศมนตรี ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550-8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
โดยนายสมศักดิ์ ปราโมทย (นามสมมติ) ดํารงตําแหนงเปนประธานสภา ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. 2551-22 เมษายน พ.ศ. 2553 และตอมานายบุญเลิศ สารคาม (นามสมมติ) ไดดํารงตําแหนงเปน
ประธานสภาแทน ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553-8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในสมัยที่ 3 นาย
สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ยังคงไดรับการไววางใจจากประชาชน ทําใหไดรับการเลือกตั้งกลับ
เขามาเปนนายกเทศมนตรีอีกสมัย ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554-ปจจุบัน มีนาย
จําลอง มงคลเลิศ (นามสมมติ) เปนประธานสภาเทศบาล 

การเขาสูอํานาจทางการเมืองของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ในชวงแรกนั้นไมได
ราบร่ืน เนื่องจากนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) มีอุปนิสัยสวนตัว เปนคนที่ไมสนใจทางดาน
การเมืองเลย ในชวงวัยรุนมีนิสัยเหมือนเด็กทั่วไป รักความสนุก ชอบการแขงรถเปนชีวิตจิตใจ 
ไมไดทํางานเปนหลักแหลง แตเมื่อมีอายุมากขึ้นไดเร่ิมตระหนักถึงความมั่นคงและคํานึงถึงสิ่งที่ตน
นาจะทําไดดีที่สุด นั่นก็คือ การเปนนักการเมืองทองถ่ิน เพราะเห็นบิดาเปนนักการเมืองตั้งแต
เยาววัย ดังนั้นจึงเลือกเรียนดานรัฐศาสตรและเริ่มมองหาฐานเสียงจากกลุมคนที่เคยเปนผูสนับสนุน
บิดาของตนเอง การมีคูแขงทางการเมืองที่สําคัญอยางนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) ทําให
เสนทางการเขาสูอํานาจทางการเมืองของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ยิ่งมีความยากลําบาก 
เนื่องจากนายอรรณพ  นิยมรักษ (นามสมมติ) เปนอดีตประธานกรรมการบริหารและอดีต
ประธานสภา ทําใหมีฐานคะแนนเสียงที่แข็งแกรง การตอสูเพื่อชวงชิงตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) จึงเต็มไปดวยความดุเดือด แตในที่สุด นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ 
(นามสมมติ) เปนฝายชนะไปได เนื่องจากนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) โดนใบแดงและถูก
ตัดสิทธิ์ทางการเมือง อีกทั้งในชวงเวลาดังกลาวคะแนนความนิยมในตัวนายอรรณพ นิยมรักษ (นาม
สมมติ) เร่ิมเสื่อมลง อยางไรก็ตาม การชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ไมใชจุดเริ่มตนของการเขาสู
เสนทางการเมืองของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เนื่องจากในชวงป พ.ศ. 2542-2546 สมัยที่
นายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร นายสมศักดิ์ ศักดิ์
ศิริ (นามสมมติ) เคยเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล แตการชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ นับไดวา
เปนการเขาสูอํานาจทางการเมืองของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) อยางแทจริง และการ
เลือกตั้งในสมัยตอ ๆ มา นายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) ยังคงเปนคูแขงที่สําคัญของนาย
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สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) แมวานายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) จะเปนผูชนะในการเลือกตั้ง
ทุกครั้งจนถึงสมัยปจจุบัน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เขาสูอํานาจทางการเมืองนั้น คือ การ
สืบทอดอํานาจมาจากรุนของบิดา เนื่องจากบิดาเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และอดีต
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) หลายสมัย ทําใหมีฐานเสียงทางการเมืองที่มั่นคง การอาศัยบารมีของบิดา
ในการดึงกลุมลูกนองเกาของบิดาใหกลับมาสนับสนุนตนเอง จึงเปนสิ่งที่กระทําไดไมยากนัก โดย
อาศัยลักษณะความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron-Clients) ซ่ึงพิจารณาไดจากโครงสรางการ
บริหารงานเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ภายใตการนําของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) 
ดังนี้ 

คณะผูบริหาร ประกอบดวย 1) นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) นายกเทศมนตรี 2) นาย
สมบูรณ สุขนันท (นามสมมติ) รองนายกเทศมนตรี 3) นายสนั่น สุขชนะ (นามสมมติ) รอง
นายกเทศมนตรี 4) นายไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ) ปลัดเทศบาล และ 5) นายสํารวย กลาจันทึก 
(นามสมมติ) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จากกลุมของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) นายสมบูรณ สุขนันท (นามสมมติ) นายสนั่น สุขชนะ (นามสมมติ) และนายสํารวย กลาจัน
ทึก (นามสมมติ) เปนบุคคลที่มีสายสัมพันธใกลชิดกับนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) มากที่สุด 
เนื่องจากมารดาของนายสมบูรณ สุขนันท (นามสมมติ) เปนเพื่อนกับบิดาของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ 
(นามสมมติ) ทําใหบุคคลทั้งสองมีความสนิทสนมกันมาตั้งแตเยาววัย นายสนั่น สุขชนะ (นาม
สมมติ) เดิมทีเปนผูใหญบานหมูบานทามะปรางค ตั้งแตสมัยที่บิดาของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นาม
สมมติ) ยังมีชีวิตอยูและรูจักสนิทสนมกัน นายสํารวย กลาจันทึก (นามสมมติ) เปนบุคคลที่นาย
สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ใหความเคารพนับถือ จึงเชิญใหมาเปนที่ปรึกษาของตนเอง สวนนาย
ไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ) ปลัดเทศบาลเปนขาราชการทองถ่ินที่ถูกสงมาจากราชการ
สวนกลาง จึงไมใชคนในทองถ่ินและไมใชคนของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) การปฏิบัติงาน
ในฐานะปลัดเทศบาลของนายไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ) มีการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงกับ
นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) แตในทายที่สุดก็ตองฟงความเห็นของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นาม
สมมติ) (หนึ่งฤทัย จันทรประเสริฐ (นามสมมติ), 2556) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประกอบดวย 1) นายจําลอง มงคลเลิศ (นามสมมติ) 
ประธานสภาเทศบาล 2) นายเดชทวีชัย เล่ียวพินิจ (นามสมมติ) รองประธานสภาเทศบาล 3) นาย
สมศักดิ์ ปราโมทย (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล 4) นายกิตติศักดิ์ บุรีรักษ (นามสมมติ) สมาชิก
สภาเทศบาล 5) นายฤทธิ์ ไกรรัตน (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล และ 6) นางอรชุน บุบผา (นาม
สมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล กลุมสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีทั้งกลุมบุคคลที่มีสายสัมพันธใกลชิด
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กับนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) และบุคคลที่อยูนอกกลุม โดยกลุมที่ใกลชิดกับนายกเทศมนตรี 
ไดแก นายจําลอง มงคลเลิศ (นามสมมติ) เปนเพื่อนกับบิดาของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ที่
สําคัญเคยเปนอดีตประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ในสมัยของนาย
อรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) เปนประธานกรรมการบริหาร ในชวงป พ.ศ. 2542-2544 ทําใหมี
ฐานเสียงดีและเปนที่รูจักอยางกวางขวางในพื้นที่ นายเดชทวีชัย เล่ียวพินิจ (นามสมมติ) และนาย
สมศักดิ์ ปราโมทย (นามสมมติ) เคยเปนลูกนองเกาของบิดานายกเทศมนตรี เนื่องจากนายสนัน่ ศกัดิ์
ศิริ (นามสมมติ) เปนอดีต ส.ส. และ ส.ว. แลวยังประกอบธุรกิจเปนพอคาคนกลางที่รับซื้อขาวโพด
จากคนในทองถ่ิน มีธุรกิจปลอยเงินกูใหกับชาวบาน เพื่อนําไปใชในการลงทุนทําไรขาวโพด เมื่อถึง
ฤดูเก็บเกี่ยวจึงนําขาวโพดมาขายใหและชดใชหนี้สินที่คางเอาไว ถาไมสามารถชําระหนี้ไดหมดกจ็ะ
ยกที่ดินทํากินให ธุรกิจนี้ไดสรางความมั่งคั่งใหกับ “ตระกูลศักดิ์ศิริ” (นามสมมติ) เปนอยางมาก อีก
ทั้งยังทําใหมีทรัพยสินเปนที่ดินจํานวนมาก ที่สําคัญทําใหลูกนองที่นําขาวโพดมาขายใหกลายเปน
ฐานคะแนนเสียงที่สําคัญของนายสนั่น ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) และใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันมา
จนกระทั่งปจจุบัน นายอรชุน บุบผา (นามสมมติ) เดิมทีเปนนายทุนในทองถ่ิน ประกอบกิจการ
ธุรกิจรานอาหารและรีสอรท ทําใหเปนที่รูจักของคนในทองถ่ิน นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) 
จึงไปชักชวนใหเขามารวมกลุมและไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลในที่สุด อยางไรก็ตาม 
สมาชิกสภาเทศบาลยังมีบุคคลที่อยูนอกกลุมของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ซ่ึงเปนผูสมัคร
อิสระที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล ไดแก นายกิตติศักดิ์ บุรีรักษ (นามสมมติ) เปน
ทนายความที่มีความรู ความสามารถทางดานกฎหมายเปนอยางดี และนายฤทธิ์ ไกรรัตน (นาม
สมมติ) เปนผูที่มีฐานคะแนนเสียงดี เพราะมีนองสาวเปนผูใหญบาน และเปนเจาของภูเกียรตินภารี
สอรท ที่หมูบานคลองเสือ จึงเปนที่รูจักของคนในทองถ่ิน 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประกอบดวย 1) นายบุญเลิศ สารคาม (นามสมมติ) สมาชิกสภา
เทศบาล 2) นายวิรัตน สุกปรางค (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล 3) นายยุทธการ สุขกลม (นาม
สมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล 4) นางศิริรัตน นามวงษ (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล 5) นางสุรภา 
บุญรอด (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล และ 6) นางสาวภัทราพร แสนสุข (นามสมมติ) สมาชิก
สภาเทศบาล กลุมสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เปนกลุมบุคคลที่มีสายสัมพันธใกลชิดกับนายสมศักดิ์ 
ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) หรือเปนบุคคลที่มีความสนิทสนมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม และมีการ
ชักชวนกันมาเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล โดยนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นาม
สมมติ) เลือกชักชวนผูที่มีฐานเสียงดีในทองถ่ินเขามาเปนสมาชิก ไดแก นายบุญเลิศ สารคาม (นาม
สมมติ) อดีตครูโรงเรียนบานบุงเตย เปนที่รูจักของคนในชุมชนเปนอยางดี นางศิริรัตน นามวงษ 
(นามสมมติ) ภรรยาของนายศักดิ์ชัย นามวงษ (นามสมมติ) อดีตกํานันตําบลเขาสวย (นามสมมติ) 
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และอดีตประธานกรรมการบริหาร นางสาวภัทราพร แสนสุข (นามสมมติ) เปนภรรยาของกํานัน
ทนง แสนสุข (นามสมมติ) ซ่ึงเปนเพื่อนของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) นอกจากนี้ บิดาและ
มารดาของกํานันทนง แสนสุข (นามสมมติ) ยังเปนเพื่อนกับบิดาของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นาม
สมมติ) สวนนายวิรัตน สุกปรางค (นามสมมติ) และนายยุทธการ สุขกลม (นามสมมติ) เปนเพื่อน
หรือรูจักกับสมาชิกคนอื่น ๆ เลยชักชวนกันมาเปนสมาชิกในกลุม อยางไรก็ตาม ในกลุมยังมีบุคคล
ที่มีฐานเสียงไมดี แตนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ก็ดึงมาเปนสมาชิกในกลุม เพราะเปนคนหัว
ออน ชักจูงงาย และสามารถสั่งการได คือ นางสุรภา บุญรอด (นามสมมติ) ที่ไดเขามาเปนสมาชิก
สภาเทศบาลครั้งแรก จึงขาดทั้งประสบการณ ความรูดานการเมือง และการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดังเชน การสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนของการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการมีสวนรวมในการ
วางแผน ทําใหผูศึกษาทราบวาไมเคยไปเขารวมการวางแผนพัฒนาเลย และไมทราบวาการวางแผน
คืออะไร ทําไปเพื่ออะไร มีขั้นตอนการดําเนินการอยางไร (สุรภา บุญรอด (นามสมมติ), 2556) 

จากรายชื่อของสมาชิกสภาเทศบาลชุดปจจุบัน จะเห็นไดวาสมาชิกเกือบทั้งหมด ลวนเปน
บุคคลที่มีสายสัมพันธใกลชิดกับนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ซ่ึงเปนลักษณะความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ ที่อาศัยความสัมพันธสวนตัว ความไววางใจและความใกลชิดสนิทสนม อยางไรก็ตาม 
สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นในกลุม ระหวางผูนํากับสมาชิกมีความไมเสมอภาคและไมทัดเทียมกัน เกิด
ความสัมพันธแบบพึ่งพาตอกันเปนทอด ๆ โดยคํานึงถึงบารมี การมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
สูงกวา จนกลายเปนผูอุปถัมภในดานตาง ๆ และนําไปสูการรวมมือกันกระทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ให
ความสําคัญกับความเปนเพื่อนและพวกพอง ซ่ึงไมไดตั้งอยูบนหลักการหรือความถูกตองเปนสําคัญ   

นอกจากความสัมพันธเชิงอุปถัมภในกลุมสมาชิกสภาเทศบาลแลว กระบวนการไดมาซึ่ง
อํานาจหรือการเลือกตั้งของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ทั้งในสมัยแรกและสมัยตอ ๆ มา ยัง
อาศัยระบบเครือญาติ (Kindship System) เปนยุทธวิธีสําคัญในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เนื่องจาก 
“ตระกูลศักดิ์ศิ ริ” (นามสมมติ) มีกลุมเครือญาติเปนจํานวนมาก  กระจายตัวอยูตามที่ตาง ๆ 
โดยเฉพาะในหมูบานคลองดินแดง (นามสมมติ) ซ่ึงเครือญาติของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) 
เปนกลุมชนชั้นนําของหมูบาน เมื่อมีปญหาเดือดรอนเรื่องใด ก็มักไดรับการชวยเหลือจากนาย
สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เชน ขับรถชนเสาไฟฟาจากการเมาสุรา เมื่อบอกวาเปนญาติกับนาย
สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ตํารวจจะไมกลาเอาผิด ทั้งยังชวยแจงกับตัวแทนประกันวาเปน
อุบัติเหตุ (เอี่ยม ขวัญทอง, 2556) แมวานายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) จะไดรับการชวยเหลือใน
การเลือกตั้งเปนอยางดีจากกลุมเครือญาติ แตก็ไมไดรับการสนับสนุนเชนนี้ตั้งแตแรก เนื่องจากนิสัย
สวนตัวเปนคนไมเอาพี่เอานอง ใจคอคับแคบ รักแตความสนุก มีความขัดแยงบอยคร้ังกับญาติพี่
นอง แมกระทั่งพี่นองในครอบครัวเดียวกัน แตเมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งจึงไดไปขอความชวยเหลือ
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จากญาติพี่นองทุกคน โดยใหเหตุผลวา “พี่นองของตัวเองเปนดีกวาใหคนอื่นเปน มีอะไรจะไดงาย” 
(เอี่ยม ขวัญทอง, 2556) ซ่ึงการขอรับการสนับสนุนในลักษณะเชนนี้ ทําใหเกิดความรูสึกเปนพวก
เดียวกันในหมูเครือญาติ และสงผลใหกลุมเครือญาติใหการสนับสนุน รวมทั้งเรียกลูกหลานใน
ตระกูลที่อยูในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ กลับมาชวยลงคะแนนให ปรากฏการณที่เกิดขึ้น
เปนการเกิดกลุมฝกใฝ (Factions Group) หลังจากการไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ ศักดิ์
ศิริ (นามสมมติ) ไดตอบแทนญาติดวยการรับเขาไปทํางานในเทศบาลหรือชวยอํานวยความสะดวก
เวลาไปติดตองานราชการที่เทศบาล 

จากที่กลาวถึงขางตน จะเห็นไดวานายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ไดอาศัยความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภในการกาวเขาสูอํานาจทางการเมือง ซ่ึงลักษณะความสัมพันธดังกลาว นายสมศักดิ์ ศักดิ์
ศิริ (นามสมมติ) ไมไดเปนผูสรางขึ้นเอง แตไดรับเปนมรดกตกทอดจากรุนของบิดาที่ เปน
ผูกวางขวางและมีอิทธิพลในทองถ่ิน ในอดีตบิดาไมไดมีอิทธิพลเฉพาะในพื้นที่ตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) เทานั้น แตยังแผอิทธิพลไปทั่วจังหวัดนครราชสีมา มีผูใหความเคารพนับถือเปนจํานวนมาก 
ดังที่หนึ่งฤทัย จันทรประเสริฐ (นามสมมติ) (2556) ระบุวา “การจัดงานศพของนายสนั่น ศักดิ์ศิริ 
(นามสมมติ) มีผูมารวมงานนับพันคน มีการสงพวงหรีดมารวมไวอาลัยจากบุคคลที่มีช่ือเสียงใน
ระดับประเทศเปนจํานวนมาก” แมเวลาผานลวงเลยไป แตความเคารพนับถือในตัวนายสนั่น ศักดิ์
ศิริ (นามสมมติ) ยังคงอยู และตกทอดมาสูนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) 

 
4.2.4  โครงสรางอํานาจและชนชั้นนํา 
โครงสรางการบริหารงานเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ภายใตการนําของนาย

สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ที่กลาวถึงขางตน ทําใหทราบถึงชนชั้นนําที่เปนทางการจากการเปน
ผูบริหารและสมาชิกของสภาเทศบาล เพราะมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการตัดสินใจดําเนินการ
ตาง ๆ ในทองถ่ิน นอกจากนี้ ลักษณะความสัมพันธของสมาชิกสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรี คือ 
นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ยังไดสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางอํานาจที่เปนทางการ ซ่ึงเปน
ลักษณะโครงสรางอํานาจแบบระบบอุปถัมภ (Patron-client System) มีความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางผูนํากับสมาชิกอยางไมเทาเทียมกัน และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกัน
และกัน อยางไรก็ตาม ชนชั้นนําในทองถ่ินไมไดมีเฉพาะผูที่มีอํานาจอยางเปนทางการที่เปนผูนํา
และสมาชิกของสภาเทศบาลเทานั้น หากแตยังมีชนชั้นนําที่เปนบุคคลที่มีช่ือเสียงและมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทั้งทางตรงและทางออมในทองถ่ิน ดังนี้ 

1) กลุมผูนําทองถ่ิน ไดแก นามสกุลนามวงษ เปนนามสกุลของนายศักดิ์ชัย นาม
วงษ (นามสมมติ) อดีตกํานันตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ซ่ึงเคยเปนกํานันดีเดนของจังหวัด
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นครราชสีมาจากการไดรับรางวัลกํานันแหนบทองระดับจังหวัด มีภรรยาเปนสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ประกอบธุรกิจโตะจีน และมีภูมิลําเนาอาศัยอยูหมูบานเดียวกับ
นายกเทศมนตรี และนามสกุลแสนสุข (นามสมมติ) ซ่ึงเปนนามสกุลของนายทนง แสนสุข (นาม
สมมติ) กํานันตําบลเขาสวย (นามสมมติ) คนปจจุบัน ประกอบธุรกิจรับขุดดิน มีภรรยาคือ 
นางสาวภัทราพร แสนสุข (นามสมมติ) เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มี
นองสาวประกอบธุรกิจรีสอรท และนองสาวอีกคนเปนภรรยาของ ส.ส. จังหวัดสุรินทร 

2) กลุมนายทุน ไดแก นามสกุลอินทุศร (นามสมมติ) ของสจ. อัฐ อินทุศร (นาม
สมมติ) ซ่ึงเปนเพื่อนกับนายกเทศมนตรี เปดบริษัท 9 อินทรียเขาใหญ จํากัด ประกอบธุรกิจรับเหมา 
กอสรางถนนลาดยาง 

3) กลุมนักการเมืองทองถ่ิน ไดแก นามสกุลนิยมรักษ (นามสมมติ) โดยนาย
อรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) เปนอดีตประธานกรรมการบริหารและอดีตประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ซ่ึงเปนคูแขงทางการเมืองของนายกเทศมนตรีคนปจจุบัน 

การระบุถึงตัวชนชั้นนําดังกลาว ใชวิธีการประยุกตจากแนวคิดของ Dahl (1986 อางถึงใน 
ธนณัฏฐ ศรีโอษฐ, 2556: 39) เกี่ยวกับเครือขายอํานาจแบบพหุนิยม ซ่ึงเปนการระบุโครงสราง
อํานาจที่พิจารณาจากบุคคลที่มีช่ือเสียงและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision-making 
Technique) โดยสามารถจําแนกได 3 กลุม คือ กลุมผูนําทองถ่ิน กลุมนายทุน และกลุมนักการเมือง
ทองถ่ิน ซ่ึงเปนการจําแนกตามตําแหนงหนาที่ที่เปนทางการ เนื่องจากชนชั้นนําบางนามสกุลมี
ตําแหนงทางการเปนกํานัน แตในขณะเดียวกันก็เปนนายทุนทําธุรกิจสวนตัวดวย จากชนชั้นนําที่มี
ช่ือเสียงในทองถ่ินทั้ง 3 กลุมนี้ หากจะวิเคราะหถึงโครงสรางอํานาจแลว พบวามีลักษณะของ
โครงสรางอํานาจแบบระบบอุปถัมภเชนเดียวกับโครงสรางอํานาจของชนชั้นนําที่เปนทางการของ
ผูบริหารและสมาชิกของสภาเทศบาล โดยพิจารณาจากลักษณะความสัมพันธกับชนชั้นนําที่มี
อํานาจสูงสุดในการตัดสินใจ การสัมภาษณกลุมนักการเมืองทองถ่ิน กลุมขาราชการทองถ่ิน กลุม
ผูนําทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน แสดงความคิดเห็นอยางสอดคลองกันวา นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ 
(นามสมมติ) เปนผูมีอํานาจสูงสุด เพราะมีแหลงที่มาของอํานาจจากอํานาจหนาที่หรืออํานาจตาม
กฎหมายจากการเปนนายกเทศมนตรี หากเปรียบโครงสรางอํานาจเปนเสมือนปรามิดก็จะพบวา 
นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เปนผูที่ยืนอยูบนยอดของปรามิด เพราะเปนผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจอยางแทจริง และภายใตฐานปรามิดก็ประกอบไปดวยชนชั้นนําตาง ๆ ซ่ึงแตละกลุมจะอยู
ในตําแหนงที่ไมเทาเทียมกัน 

ในทามกลางนามสกุลตาง ๆ ที่เปนชนชั้นนําของทองถ่ิน นามสกุลนามวงษเปนชนชั้นนําที่
เคยมีอํานาจในการตัดสินใจลดหลั่นรองลงมาจากนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เนื่องจาก
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นามสกุลนามวงษเปนนามสกุลของอดีตกํานันตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ซ่ึงเปนกํานันดีเดนของ
จังหวัดนครราชสีมาจากการไดรับรางวัลกํานันแหนบทองในระดับจังหวัด เคยเปนประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีภรรยาเปนสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ประกอบธุรกิจโตะจีน และยังอาศัยอยูหมูบานเดียวกับนายกเทศมนตรี 
แตสถานการณไดพลิกผันไป เมื่ออํานาจของนายศักดิ์ชัย นามวงษ (นามสมมติ) หมดลงจากปญหา
การทุจริตเงินวัด ทําใหประชาชนที่เคยสนับสนุนเสื่อมความศรัทธา และการหมดวาระของการดํารง
ตําแหนงกํานันในป พ.ศ. 2557 การเลือกตั้งกํานันคนใหม นายศักดิ์ชัย นามวงษ (นามสมมติ) ไดสง
ลูกชาย คือ นายธนสาร นามวงษลงสมัครรับเลือกตั้งแทน เนื่องจากนายศักดิ์ชัย นามวงษ (นาม
สมมติ) มีอายุเกิน 60 ป ทําใหไมสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งไดอีก แตกระนั้นก็ไมสามารถรักษา
อํานาจไวได เนื่องจากผูสมัครคนสําคัญอยางนายทนง แสนสุข (นามสมมติ) ซ่ึงเปนผูใหญบานเกาะ
แกวและเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และได
เตรียมการสําหรับการเลือกตั้งมาเปนอยางดี โดยพิจารณาไดจากการที่นายกเทศมนตรีมาชักชวนให
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล แตกลับปฏิเสธและใหนางสาวภัทราพร แสนสุข (นาม
สมมติ) ภรรยาเปนผูลงสมัครแทน ในดานความสัมพันธสวนตัวกับนายกเทศมนตรีสนิทสนมแนบ
แนนกันเปนอยางดี อีกทั้งบิดาและมารดาของนายทนง แสนสุข (นามสมมติ) ยังเปนเพื่อนกับบิดา
ของนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งกํานันจึงไดรับการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีอยางเต็มที่ 
และชนะการเลือกตั้งกํานันในที่สุด หลังจากการเลือกตั้งกํานันคนใหมเสร็จสิ้น นายศักดิ์ชัย นาม
วงษ (นามสมมติ) ไดหมดอํานาจลง ความสัมพันธสวนตัวกับนายกเทศมนตรีที่เปนคนบานเดียวกัน 
แตเดิมเปนไปในลักษณะไมคอยราบรื่นนัก เนื่องจากลักษณะนิสัยสวนตัวของอดีตกํานันเปนคน
พูดจาโผงผาง ไมเกรงใจใคร และที่สําคัญชอบแสดงอํานาจในที่สาธารณะ จึงเกิดความขัดแยงและ
ไมคอยใหความรวมมือกันในการดําเนินการตาง ๆ เชน อดีตกํานันดําเนินโครงการทําปุยเกษตร
อินทรียจากงบประมาณที่ไดรับมาจากอําเภอ ซ่ึงเปนโครงการที่เกิดจากความคิดเห็นสวนตัวของ
อดีตกํานัน สวนนายกเทศมนตรีเห็นวาโครงการดังกลาวไมเหมาะสมกับพื้นที่ ปุยถูกนํามากอง
เอาไว โดยไมไดใชประโยชนอะไร อีกทั้งยังเกิดความไมลงรอยที่แสดงออกอยางชัดเจน เมื่อเวลามี
งานบุญตาง ๆ ประจําหมูบาน ถาอดีตกํานันไป นายกเทศมนตรีจะไมไป เหตุการณสําคัญที่
แสดงออกถึงความขัดแยงอยางชัดเจน คือ การดําเนินโครงการแจกผาหมตานภัยหนาวใหกับ
ผูสูงอายุ ซ่ึงเปนโครงการของเทศบาล อดีตกํานันไดพยายามแสดงอํานาจสั่งการดวยการพูดออก
ไมโครโฟน ประจานความลาชาและขาดประสิทธิภาพของเทศบาลในการดําเนินโครงการ 
จนกระทั่งนายกเทศมนตรีตองบอกใหหยุดพูด เพราะไมใชหนาที่ของอดีตกํานัน สวนความสัมพันธ
สวนตัวระหวางนายกเทศมนตรีกับภรรยาของอดีตกํานัน ซ่ึงก็คือ นางศิริรัตน นามวงษ (นามสมมติ) 
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เปนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูในกลุมเดียวกัน โดยนายกเทศมนตรีเปนผูชักชวนมาเขารวมกลุมดวย 
ทั้งที่ในขณะนั้นคูแขงทางการเมืองคนสําคัญอยางนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) ไดเสนอ
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อจูงใจใหมาเขารวมกลุม แตนางศิริรัตน นามวงษ 
(นามสมมติ) ไดปฏิเสธและตัดสินใจเขารวมกลุมกับนายกเทศมนตรีแทน เพราะเห็นวาเปนคนบาน
เดียวกัน และศิริรัตน นามวงษ (นามสมมติ) (2556) ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวา 

 
การดําเนินงานตามนโยบายของนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) เปนไปอยาง
ไมเทาเทียมกันและไมมีความเปนธรรม เชน โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ไมได
จายเงินใหกับผูสูงอายุทุกหมูบาน แตเลือกจายเฉพาะหมูบานที่มีสมาชิกในองคการ
บริหารสวนตําบลอยูกลุมเดียวกับตนเอง 
 
อยางไรก็ตาม หลังจากหมดวาระการดํารงตําแหนงของอดีตกํานัน ความสัมพันธสวนตัว

ของนายกเทศมนตรีกับนางศิ ริ รัตน  นามวงษ  (นามสมมติ) ก็แยลงตามไปดวย  เนื่องจาก
นายกเทศมนตรีใหการสนับสนุนนายทนง แสนสุข (นามสมมติ) จนไดรับการเลือกตั้งเปนกํานันคน
ใหม เหตุการณที่แสดงออกถึงความไมลงรอยกัน คือ การจัดงานวันผูสูงอายุ โดยปกติเทศบาลจะใช
บริการโตะจีนของนางศิริรัตน นามวงษ (นามสมมติ) แตในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 
นายกเทศมนตรีเลือกใชบริการของเจาอื่นแทน (หนึ่งฤทัย จันทรประเสริฐ (นามสมมติ), 2556) 

นามสกุลอินทุศร (นามสมมติ) โดย สจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) เปนบุคคลที่มีช่ือเสียง
มากที่สุด เนื่องจากประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางถนนลาดยาง และบิดาคือ นายสนิท อินทุศร 
(นามสมมติ) เปนอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูใหญบานบุงเตย ทําใหเปนผูกวางขวาง
และเปนที่รูจักกันดีในทองถ่ิน ในดานความสัมพันธสวนตัวกับนายกเทศมนตรี เปนเพื่อนที่มีความ
สนิทสนมกันเปนอยางดี การมีสายสัมพันธสวนตัวที่แนบแนนกับนายกเทศมนตรี ทําใหสจ. อัฐ 
อินทุศร (นามสมมติ) ไดรับงานประมูลทําโครงการของเทศบาลอยูบอยครั้ง (หวอย จงจันทึก (นาม
สมมติ), 2556) และสจ.อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) ยังเปนฐานเสียงที่สําคัญของนายกเทศมนตรีในการ
เลือกตั้งทุกครั้งที่ผานมา รูปแบบของความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่เกิดขึ้น เปนไปในลักษณะตางตอบ
แทนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ ส.จ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) ยังมีความสัมพันธเปน
ญาติกับนายทนง แสนสุข (นามสมมติ) กํานันตําบลเขาสวย (นามสมมติ) คนปจจุบันอีกดวย 

นามสกุลนิยมรักษ (นามสมมติ) โดย นายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) เปนบุคคลที่มี
ช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันในทองถ่ิน เพราะเปนอดีตประธานกรรมการบริหารและอดีตประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) สวนความสัมพันธสวนตัวกับนายกเทศมนตรีเปน
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คูแขงทางการเมือง ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือนายกเทศมนตรีทุกครั้งเกิด
การแขงขันระหวางทั้งคู เพื่อชวงชิงตําแหนงที่เต็มไปดวยความดุเดือด แมวาในทายที่สุด นาย
สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เปนผูชนะการเลือกตั้งทุกครั้ง แตนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) 
ยังคงเปนคูแขงคนสําคัญทางการเมือง และพรอมจะชวงชิงอํานาจในการบริหารงานเทศบาลทุกครั้ง
ที่มีการเลือกตั้ง 

จากโครงสรางอํานาจของชนชั้นนําที่เปนทางการจากการเปนผูบริหารและสมาชิกของสภา
เทศบาล และโครงสรางอํานาจที่ไมเปนทางการจากการเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงและมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทั้งทางตรงและทางออมในทองถ่ินมีความสอดคลองกัน คือ มีลักษณะโครงสรางอํานาจ
แบบอุปถัมภ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1  ลักษณะโครงสรางอํานาจแบบอุปถัมภของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) 

เดชทวีชัย เลี่ยวพินจิ 
รองประธานสภา 

สมศักดิ์ ปราโมทย 
ส.ท. 

จําลอง มงคลเลิศ 
ประธานสภาและส.ท. 

สนิท อินทุศร 
ผูใหญบานบุงเตย 

และอดีตนายก อบต.  

อัฐ อินทุศร 
รับเหมา 

อรชุน บุบผา  
ส.ท. 

บุญเลิศ สารคาม  
ส.ท. 

วิรัตน สุกปรางค  
ส.ท. 

ยุทธการ สุขกลม  
ส.ท. 

สุรภา บุญรอด  
ส.ท. 

กิตติศักดิ์ บุรีรักษ  
ส.ท. 

ฤทธิ์ ไกรรัตน 
ส.ท. 

ศิริรัตน นามวงษ  
ส.ท. 

ศักดิ์ชัย นามวงษ 
อดีตกํานัน 

และอดีตประธาน
กรรมการบริหาร 

ภัทราพร แสนสุข  
ส.ท. 

ทนง แสนสุข 
กํานัน 

ผูใหญบานเกาะแกว 
และอดีต ส.ท. 

อรรณพ นิยมรักษ 
อดีตกรรมการบริหาร
และอดีตประธานสภา 

คูแขง 

ผูสมัครอิสระ 

สนั่น ศักดิ์ศิริ 
อดีต ส.ส. และ ส.ว. 

สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ 
นายกเทศมนตร ี

สมบูรณ สุขนันท 
รองนายกเทศมนตรี 

สํารวย กลาจันทึก 
ที่ปรึกษานายก 

ไพโรจน ศรีสุนทร 
ปลัดเทศบาล 

สนั่น สุขชนะ 
รองนายกเทศมนตรี 
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ภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นถึงสัมพันธภาพระหวางผูที่มีอํานาจสูงสุดกับชนชั้นนําตาง ๆ ที่อยู
ในเครือขายของอํานาจ ซ่ึงแสดงออกมาในลักษณะของโครงสรางอํานาจแบบอุปถัมภ เปน
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ตกทอดมาจากรุนของบิดา คือ นายสนั่น ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) สืบทอด
มายังนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) มีเนื้อหาของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูที่มีอํานาจ
สูงสุดกับสมาชิกอยางไมเทาเทียมกัน โดยกลุมสมาชิกที่มีความใกลชิดกับผูที่มีอํานาจสูงสุดมาก
ที่สุด คือ กลุมของคณะผูบริหารเทศบาล ซ่ึงเปนกลุมที่มีความสนิทสนม ใกลชิดกับผูที่มีอํานาจ
สูงสุดและบิดามากที่สุด โดยพิจารณาจากอํานาจการตัดสินใจ เมื่อผูที่มีอํานาจสูงสุดตองตัดสินใจ
ดําเนินการใด ๆ กลุมของคณะผูบริหารเทศบาลจะเปนบุคคลกลุมแรกที่ผูที่มีอํานาจสูงสุดขอ
คําปรึกษา และการใหคําปรึกษานั้นก็มีอิทธิผลตอการตัดสินใจของผูที่มีอํานาจสูงสุดโดยตรง เชน 
การเลือกโครงการจากแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ผูที่มีอํานาจสูงสุดจะขอคําปรึกษาจากกลุมของคณะ
ผูบริหารเทศบาลเปนอันดับแรก (ไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ), 2556) การแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนระหวางผูที่มีอํานาจสูงสุดกับกลุมของคณะผูบริหารเทศบาล คือ การใหเขาดํารง
ตําแหนงที่สําคัญในทองถ่ิน 

กลุมสมาชิกสภาเทศบาลเปนกลุมที่มีความใกลชิดกับผูที่มีอํานาจสูงสุดเปนลําดับถัดมา 
โดยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณและการพิจารณาตาง ๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนจากการผานมติสภา คือ โครงการตาง ๆ ที่สมาชิกสภา
เทศบาลแตละคนเสนอ จะไดรับการนําไปบรรจุอยูในแผนพัฒนาและถูกนําไปปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนไมไดอยูในกลุมการเมืองเดียวกับผูที่มีอํานาจสูงสุด เพราะมีผูที่เปน
ผูสมัครอิสระ คือ นายกิตติศักดิ์ บุรีรักษ (นามสมมติ) และนายฤทธิ์ ไกรรัตน (นามสมมติ) แตเปน
เพียงเสียงสวนนอย จึงไมมีผลตอการผานมติในที่สภา แมวาจะไมใหผานหรืองดออกเสียงก็ตาม แต
กระนั้นโครงการที่สมาชิกทั้ง 2 คน เสนอจะไดรับการบรรจุและนําไปปฏิบัติเชนเดียวกับโครงการ
ของสมาชิกคนอื่น ๆ นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางผูที่มีอํานาจสูงสุดกับสมาชิกสภาเทศบาล คือ 
นางศิริรัตน นามวงษ (นามสมมติ) ยังมีรูปแบบของการเกิดกลุมฝกฝาย เพราะไมไดอยูในกลุม
การเมืองเดียวกันตั้งแตแรก แตเมื่อมีการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2547 เปนการแขงขันระหวางนาย
สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) กับนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) ที่ตองการเปนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ไดชักชวนนางศิริรัตน นามวงษ (นามสมมติ) 
ใหมาเขารวมกลุมโดยใชเหตุผลของการเปนคนบานเดียวกันและเห็นกันมาตั้งแตเด็ก อยางไรก็ดีกวา
ใหคนอื่นเปน นางศิริรัตน นามวงษ (นามสมมติ) จึงตัดสินใจเขารวมดวยความรูสึกถึงความเปน
พวกเดียวกัน สงผลใหบรรดาเครือญาติและฐานเสียงของสามี คือ อดีตกํานันตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) ใหการสนับสนุนนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) หลังจากการชนะการเลือกตั้ง นางศิริ
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รัตน นามวงษ (นามสมมติ) ไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลและไดดูแลเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
ดานสตรี เชน โครงการนวดแผนไทย โดยนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ไมเขาไปกาวกายเปน
การตอบแทน 

นอกจากความสัมพันธเชิงอํานาจในลักษณะที่เปนทางการแลว ยังมีความสัมพันธระหวางผู
ที่มีอํานาจสูงสุดกับนายทนง แสนสุข (นามสมมติ) และสจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) ซ่ึงทั้ง 3 คน มี
ความสัมพันธเปนเพื่อนและเปนญาติกัน โดยความสัมพันธระหวาง 3 คน เปนไปอยางไมเปน
ทางการและมีการเจรจากันในทางลับ เพื่อแบงปนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนที่ทราบกันดี
ในทองถ่ินวาทั้งนายทนง แสนสุข (นามสมมติ) และสจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) ตางเปนฐานเสียง
ที่ สําคัญของนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิ ริ  (นามสมมติ) และนายทนง  แสนสุข (นามสมมติ) ไดรับ
ผลประโยชนจากการที่ภรรยาไดดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลและไดรับการสนับสนุนในการ
เลือกตั้งกํานันในป พ.ศ. 2557 สวนสจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) ไดรับผลประโยชนจากการไดเปน
ผูรับเหมาดําเนินโครงการของเทศบาลในหลายโครงการ (หวอย จงจันทึก (นามสมมติ), 2556) 

จากโครงสรางอํานาจแบบอุปถัมภของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) จะเห็นไดวา 
นายกเทศมนตรี ดํารงอยูในฐานะผูอุปถัมภ สวนอีกฝายหนึ่ง คือ ชนชั้นนําที่อยูในเครือขายอํานาจอยู
ในฐานะผูใตอุปถัมภ มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางผู
อุปถัมภกับผูใตอุปถัมภอยางไมเทาเทียมกัน แตก็เปนการแลกเปลี่ยนที่เกิดจากความยินยอมพรอมใจ
กันทั้งสองฝาย นายกเทศมนตรีมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจเลือกดําเนินการใด ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของสมาชิก โดยผูใตอุปถัมภใหการสนับสนุนทางการเมืองเปนการตอบแทน ทําให
เกิดการรวมมือกันของกลุม โครงสรางอํานาจในลักษณะนี้มีความเชื่อมโยงกันในแนวตั้งโดยอาศัย
บารมีของผูที่มีอํานาจสูงสุด ซ่ึงชนชั้นนําที่อยูในโครงสรางอาจจะมีความสัมพันธกันหรือไมรูจักกัน
มากอนก็เปนได อยางไรก็ตาม โครงสรางอํานาจแบบอุปถัมภของเทศบาลตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) มีความแตกตางจากโครงสรางอํานาจแบบอุปถัมภแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะมั่นคง คงเสนคงวา
และตอเนื่อง อยางกรณีของนายสนิท อินทุศร (นามสมมติ) บิดาของสจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) 
ซ่ึงเปนอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลกลุมเดียวกับนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) ได
เปลี่ยนแปลงโยกยายมาใหการสนับสนุนนายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) แทน 
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4.3  การกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

4.3.1  ความเปนมาและพัฒนาการของการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
ในชวงระยะเวลากอนการประกาศจัดตั้งตําบลเขาสวย (นามสมมติ) เปนองคการบริหาร

สวนตําบลในป พ.ศ. 2537 สมัยนั้นทองถ่ินมีฐานะเปนสภาตําบลที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
ราชการสวนภูมิภาค อําเภอ ตําบล ซ่ึงสภาตําบลประกอบดวย กํานันเขาสวย (นามสมมติ) เปน
ประธานสภาตําบลเขาสวย (นามสมมติ) และผูใหญบานเปนกรรมการสภาตําบล เปนโครงสราง
อํานาจที่รอรับการสั่งการและรองบประมาณจากราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาค มีการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินที่เปนกรอบกวาง ๆ ไวเพื่อรอรับงบประมาณ แตโครงการพัฒนาที่บรรจุอยูในแผนก็
ไมไดถูกนํามาปฏิบัติทุกโครงการ เพราะงบประมาณมีอยูอยางจํากัด จึงตองพิจารณาจากโครงการ
พัฒนาที่มีความจําเปนเรงดวนกอน โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจในการตัดสินใจของกํานัน ซ่ึงเปนผูที่มี
อํานาจสูงสุดในขณะนั้น เพราะมีฐานะเปนทั้งผูนําทองถ่ินและผูบริหารสูงสุดของทองถ่ิน 

ในป พ.ศ. 2537 มีการออกพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยป พ.ศ. 2538 ใหสภาตําบลใดมีรายได 150,000 บาท ติดตอกันเปนเวลา 
3 ป ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล สภาตําบลเขาสวย (นามสมมติ) จึงไดรับการ
ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) โดยจัดใหมีการเลือกตั้งครั้งแรกใน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 (ศักดิ์ชัย นามวงษ (นามสมมติ), 2556) แตโครงสรางอํานาจยังคงมี
ลักษณะที่รอรับการสั่งการและรองบประมาณจากราชการสวนกลางอยู เชนเดิม ในสมัยนั้น
กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหทองถ่ินมีการวางแผนพัฒนา โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีการวางแผน
มาให แตทองถ่ินมีปญหาความไมพรอมของบุคลากรที่ขาดความรูและไมเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนา โดยเฉพาะกํานันที่เปนประธานกรรมการบริหารและผูใหญบานที่เปนสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล มีเพียงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานั้นที่มีความรูเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนา ซ่ึงถูกสงมาจากราชการสวนกลาง นอกจากนี้ ทองถ่ินยังมีปญหาบุคลากรที่มีไมเพียงพอ ทํา
ใหตองรองขอจากราชการสวนกลาง เชน เจาหนาที่กองชางถูกสงมาจากจังหวัด กองคลังถูกสงมา
จากอําเภอ (สมบูรณ สุขนันท (นามสมมติ), 2556) เจาหนาที่เหลานี้ลงพื้นที่เพียงอาทิตยละ 1 วัน
เทานั้น การวางแผนพัฒนาทองถ่ินจึงเกิดความลาชาและผิดพลาดเปนอยางมาก อีกทั้งการที่องคการ
บริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ตองพึ่งพาบุคลากรและความรูจากราชการสวนกลาง ทําให
การวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ถูกครอบงําและชี้นําจาก
ราชการสวนกลาง โดยใชแผนพัฒนาจังหวัดเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นที่เนนการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน ไฟฟา และน้ําประปา แมวาโครงการพัฒนาที่มีการดําเนินการ
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ในขณะนั้นไดสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนเปนอยางมาก เพราะไมเคยมีมากอน แต ณ จุดนี้
เอง ที่ไดสรางวัฒนธรรมการวางแผนพัฒนาที่บิดเบี้ยวใหกับทองถ่ิน และฝงอยูในวิธีคิดเกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนา ทําใหการวางแผนพัฒนาในการรับรูของประชาชน คือ การสรางโครงสรางพื้นฐาน
ตามแบบอยางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก 
นอกจากนี้ ประชาชนยังไมไดมีสวนรวมกับการวางแผนพัฒนา มีหนาที่เพียงรอรับความชวยเหลือ
จากการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ราชการสวนกลางจัดหามาให 

ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ใหความสําคัญ
กับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหทองถ่ินมีบทบาท อํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก มีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ และการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ใหปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาของทองถ่ิน เพื่อใหสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งการออก
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ซ่ึงบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแก
ทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินที่เพิ่มขึ้น ประการสําคัญในมาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง ดังนั้นองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในชวงป พ.ศ. 2540 จึงมีบทบาทและอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้นอยางกวางขวาง และไมได
จํากัดเฉพาะหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่จําเปน แตยังขยายออกไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน อยางไรก็ตาม แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอิสระเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินงานตามแผน แตความเปนอิสระ
นั้นไมไดหมายถึงการเปนรัฐอิสระ ทองถ่ินยังตองอยูในการกํากับ ดูแลหรือตรวจสอบจากรัฐบาล
และประชาคม ที่สําคัญตองตระหนักวาแผนพัฒนาของทองถ่ินตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

ป พ.ศ. 2546 กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตอมาป พ.ศ. 2548 ออกระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดขั้นตอนและองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาไว
อยางชัดเจน ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีลักษณะเปนรูปธรรมดังเชนปจจุบัน แตแผนพัฒนายังคงถูก
ยึดโยงกับการวางแผนพัฒนาจากราชการสวนกลางอยูเชนเคย อยางไรก็ตาม ในมุมมองของผูบริหาร
ทองถ่ิน (2556) ใหความเห็นวา การวางแผนพัฒนาไมไดถูกใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศ
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ทางการพัฒนาของทองถ่ิน แตถูกใชเปนเครื่องมือในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
และการวางแผนพัฒนาในแตละครั้งยังไมมีความกาวหนาไปจากเดิมมากนัก เปนเพียงการนํา
แผนพัฒนาฉบับเกามาปรับปรุง เพิ่มเติมการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ชํารุดเสียหายในแตละป เชน 
เทศบาลตองการเปลี่ยนเกาอี้ใหม เพราะใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 จึงชํารุดเสียหายเปนจํานวนมาก แต
ไมสามารถจัดซื้อได ตองเขียนโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาเพื่อขอจัดซื้อในปงบประมาณถัดไป 
(สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ), 2556) 

 
4.3.2  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น 
การศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จะเห็นไดวา การวาง

แผนพัฒนาทองถ่ินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการสั่งการโดยราชการสวนกลางมาสูการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหทองถ่ินมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในเชิงลึกแลว ผูศึกษาพบวา การกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เนื่องจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ยังคงเปนผู ส่ังการ  ช้ีนําการพัฒนาของทองถ่ินผานการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดย
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดที่มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
ประธาน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่ในการจัดทํา 
ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เร่ิมจากการจัด
ประชุมผูบริหารทองถ่ินทุกแหงในเขตจังหวัด และภาคีการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ เพื่อกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด ทั้งนี้ตองนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมาเปนแนวทางการกําหนดกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ซ่ึงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดกําหนด มีดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  การกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  

นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด 

- การสรางความเปน
ธรรมในสังคม 
- การพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน 
- ความเขมแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 
- การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
- การสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
- การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- นโยบายเรงดวน 
- นโยบายความมั่นคง
แหงรัฐ 
- นโยบายเศรษฐกจิ 
- นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
- นโยบายที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม 
- นโยบายการ
ตางประเทศและ
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 
- นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

- การบริหารจัดการน้ํา
เพื่อการพัฒนาจังหวัด 
- การพัฒนาการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑไหม 
- การพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยว 
- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- การพัฒนาสังคมและ
แกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 
- การบริหารจัดการอยาง
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

- การสานตอแนวทาง
พระราชดําริ 
 - การพัฒนาการศึกษา 
- การพัฒนาการเกษตร 
- การพัฒนาสังคม 
- การพัฒนาสาธารณสุข 
- การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 
- การพัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
- การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
- การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
แหลงท่ีมา:  ปรับปรุงจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา, 2556. 

 
จากตารางที่ 4.1 จะเห็นไดวา คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด

กําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไดอยาง
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ จากนั้นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
จังหวัดจัดสงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนแนวทางใน
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของตนเอง โดยผูบริหารทองถ่ินเปนผูรับคําสั่งการใชกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนา อยางไรก็ตาม ผูบริหารทองถ่ินไมจําเปนตองรับยุทธศาสตรการพัฒนามา
ทั้งหมด สามารถเลือกรับเฉพาะยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และ
บริบทของทองถ่ิน สําหรับกรณีของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ผูบริหารพิจารณาแลววา
สามารถนําทั้ง 10 ยุทธศาสตร มาใชในการพัฒนาทองถ่ินได จึงรับมาทั้งหมด 

หลังจากผูบริหารทองถ่ินรับยุทธศาสตรการพัฒนามาจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดแลว จะนํามาชี้แจงแกขาราชการทองถ่ินของเทศบาล เพื่อให
ชวยกันระดมความคิดเห็นวาแตละยุทธศาสตรการพัฒนาจะใชแนวทางการพัฒนาใด ซ่ึงแนวทาง
การพัฒนาที่ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลกําหนด มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2  การกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของ

ประชาชน 

1. ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 

1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ํา
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เมื่อป 2538 เพื่อแกไข
และปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปน
ระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสราง
แหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ํา เพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมและน้ําแลง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดาน
การศึกษาใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาชนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนสวนใหญจะเดินทางไป
เรียนหนังสือนอกพื้นที่ 
- ในเขตตําบลไมมีศูนยการเรียนรู
ชุมชนที่มีศักยภาพ 
- ผลการศึกษาของนักเรียนยังอยูใน
เกณฑตํ่า 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของ

ประชาชน 

2. (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
3. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตร 

2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือ
และประกอบการศึกษา 
2.4 สนับสนุนในการจัดตั้งและเพิ่ม
ศักยภาพศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชน
เพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน 
2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ด
พันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได
เพิ่มผลผลิต โดยสงเสริมใหเกิดเกษตร
อุตสาหกรรม 
3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตร 
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
เกษตรกรในหมูบาน 
3.4 สงเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินคา
ทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนํา
เครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช 
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคา
คุณภาพในทองถิ่น 
3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก 
3.6 สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมี
การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค
และเพื่อการอนุรักษและเพิ่มรายได 

- ขาดวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
- ผลผลิตตกต่ํา ราคาตนทุนการผลิต
สูงขึ้น 
- เกษตรกรรอยละ 64 ไมมีที่ดินทํา
กินเปนของตนเองและตองเชาที่ทํา
กิน จึงทําใหตนทุนการผลิต 
- มีประชากรรอยละ 45 ยังขาด
เงินทุนการผลิต 
- ขาดการประกอบอาชีพเสริมรายได 
- ปญหาโรคติดตอระบาด อาทิ โรค
ไขหวัดนก ซึ่งมีผลกระทบตออัตรา
ผลผลิตและการจําหนาย 
- จําหนายผลผลิตไมไดราคา 
- ยังขาดตลาดรองรับผลผลิตและ
ตลาดกลางในการจําหนายผลผลิต 
- ขาดความรูในการบริหารจัดการ 
และการวางแผนการผลิต 
- เกษตรกรรอยละ 65 ไมมีการ
แผนการผลิต 
- การผลิตมีจํานวนมากกวาความ
ตองการของตลาด 
- ขาดการรวมกลุมและจัดการ
รวมกัน 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของ

ประชาชน 

3. (ตอ) 
 
 
4. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม  

 
 
 
4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของ
คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
เขมแข็ง เพื่อเปนผูนําการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง
ไดอยางยั่งยืน 
4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับ
หมูบาน เพิ่มศักยภาพสรางความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน 
4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมดําเนินการใหเกิดกองทุนหรือ
จัดหางบประมาณ เพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง 
4.4 สงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและ
เยาวชน เพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคมตอไปในอนาคต 
4.5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น 
4.6 ดําเนินการ สนับสนุน และประสาน
การปฏิบัติเพื่อปองกันและใหมีการ
ปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การ
ผลิต การจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.7 ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อ
ใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา 
อุปสรรค และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

- มีประชาชนรอยละ 78 วางงานหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว 
- ไมมีอาชีพเสริมรายได 
- มีจํานวนผูสูงอายุ 
- มีผูพิการและยากไร 
- มีผูประสบปญหาหนี้สิน 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของ

ประชาชน 

4. (ตอ) 
 
 
 
 
 
5. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

4.8 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่
เปนแบบอยางที่ดี และสราง
คุณประโยชนตอสังคม รวมทั้งจัดสราง
หอเกียรติยศ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผูมี
คุณูปการ และสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัด
นครราชสีมา 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการ
รักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล 
หมูบานและชุมชนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
ที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ โดยรวมมือ
กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
และหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน 
ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรู
การดูแลสุขภาพการออกกําลังกาย การ
ปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง และ
การเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย 
6.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการ
พัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิต
พ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับความจําเปน
และความตองการของประชาชนในการ
ดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
- มีสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุ 
(จักรยานยนต) สูงสุด  
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
ปองกันโรคและอุบัติภัย 
- ยังมีการรับประทานอาหารไมถูก
สุขลักษณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ถนนเชื่อมระหวางตําบลชํารุด 
ประมาณรอยละ 45 
- มีเสนทางคมนาคมไมเพียงพอ 
- มีประชาชนที่ยังไมมีโทรศัพทที่ใช
ประมาณ รอยละ 80 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของ

ประชาชน 

6. (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

6.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการ
คมนาคมอยางทั่วถึง ใหสามารถ
ตอบสนองตองการและแกไขปญหา
ความตองการของประชาชน โดยเฉพาะ
เสนทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
แหลงทองเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชน 
6.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มี
ความชํานาญในการกอสราง ปรับปรุง
เสนทางคมนาคม 
6.4 ประสานในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค 
6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแกไขปญหา
การจราจรความเปนระเบียบในการ
ใหบริการแกประชาชน 
7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนทองถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสืบ
สานและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 

- มี 2 หมูบานที่ยังไมมีระบบประปา
หมูบานใช 
- ระบบประปาจากการขุดเจาะบอ
บาดาล น้ําที่ไดมีปริมาณนอย ไม
เพียงพอตลอดทั้งป 
- ลําคลอง ลําหวยต้ืนเขิน 
- มีสวะในลําคลอง ลําหวย 
- ยังไมมีการจัดระบบผังเมือง 
- ไมมีเจาหนาที่ที่เช่ียวชาญในการ
จัดทําผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การแพรของวัฒนธรรมตะวันตก 
ทําใหวัฒนธรรมของหมูบานหายไป 
- วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไมเปนที่
รูจักและไมเผยแพร 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของ

ประชาชน 

7. (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่
ดี 

7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม 
สรางแหลงทองเที่ยวใหมรวมทั้งกิจกรรม
ดานการทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและ
สรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด 
หนวยงานและสวนราชการ ตลอดจน
องคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 
7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถ
ของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและ
สรางเครือขาย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา
และบริการโดยการจับคูธุรกิจพัฒนา
คุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ ต้ังแตระดับหมูบานจนถึง
ระดับจังหวัด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสรางความ
เปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อใหรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- ขาดการรวบรวมขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น 
- ขาดศูนยการเรียนรูหรือพิพิธภัณฑ
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนยังสนใจในการพัฒนา
นอย 
- หนวยงานรัฐยังขาดการ
ประชาสัมพันธแกประชาชน 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของ

ประชาชน 

8. (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ยุทธศาสตรดานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานภายในองคกร เพื่อใหบริการ
กับประชาชนใหความสะดวก รวดเร็ว 
แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนสูงสุดของประชาชน 
ผูรับบริการเปนสําคัญ 
8.3 สนับสนุนบุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาใหไดรับ
การอบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิด
ประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นสรางประโยชนสูงสุด
แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
8.5 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
ความตองการของประชาชนในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตาง 
ๆ 
9.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับ
สวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิ การกุศล
และองคกรที่เกี่ยวของ ในการเตรียม
ความพรอมในการปองกันภัย และการ
ชวยเหลือผูประสบภัย 

- ขาดเจาหนาที่ที่มีความรูความ
ชํานาญในการวางแผนและการ
ติดตามประเมินผลตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 
- ขาดขอมูลที่เช่ือมโยงระหวาง
องคกรปกครองทองถิ่น 
- ขาดการประสานแผนระหวาง
องคกรปกครองทองถิ่น 
- ความรวมมือของประชาชนยังนอย 
- ประชาชนไมเห็นความสําคัญใน
การพัฒนา 
- ขาดการประชาสัมพันธใหแก
ประชาชน 
- ประชาชนไมมีความรูความเขาใจ 
- ขาดความรูในดานกฎหมาย 
ระเบียบและความรูเฉพาะทางที่
เกี่ยวของ 
- ขาดการติดตามและประเมินผล 
- งบประมาณมีไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการได
เพียงพอ 
- มีการระบาดของยาเสพติดสูง ในป 
2543-2545 
- คดีประทุษรายมีแนวโนมสูงขึ้นทุก
ป 
- มีจํานวนอุบัติเหตุและมีผูเสียชีวิต
และไดรับบาดเจ็บสูงขึ้น 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ปญหาและความตองการของ

ประชาชน 

9. (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ยุทธศาสตรดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

9.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและ
สถานที่สําคัญ เพื่อสรางความอบอุนใจ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและ
อบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน 
และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) เพื่อเปนกําลังสนับสนุน
เจาหนาที่รัฐ และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน 
10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับ
สวนราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟนฟู
และอนุรักษแหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และ
ปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
10.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับ
สวนราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค
สรางจิตสํานึก เพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทองถิ่นทุกระดับ 
10.3  สงเสริม สนับสนุนและสรางความ
รวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
จัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมมีการอนุรักษแหลงน้ํา และ
จิตสํานึกจากการใชน้ํา 
- ไมมีระบบการบําบัดน้ําเสีย 
- ไมมีการเก็บและกําจัดขยะที่ถูกตอง 

 
แหลงท่ีมา:  ปรับปรุงจากเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ), 2555. 
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จากตารางที่ 4.2 จะเห็นไดวา ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลกําหนดแนวทางการพัฒนาได
อยางสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด
จัดสงให แตเมื่อตรวจสอบแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกับแนวทางการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาอยางละเอียดแลว ผูศึกษาพบวาเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นจึง
กลาวไดวาแทจริงแลว ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลไมไดเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทองถ่ินเอง แตนําแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามาใชเปนแนวทาง
การพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ระบุใหทองถ่ินตองกําหนดแนวทางการ
พัฒนาที่ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ ทําใหขาราชการทองถ่ินของเทศบาลที่ขาด
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการพัฒนา ไมกลาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

อยางไรก็ตาม ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลไมใชผูที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนา
ของทองถ่ิน แตเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซ่ึงประกอบดวย นักการเมืองทองถ่ิน 
จํานวน 4 คน ขาราชการทองถ่ิน จํานวน 2 คน ตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ 
ตัวแทนจากภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 คน และตัวแทนจากภาคประชาชน จํานวน 2 คน 
เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน แตดังที่กลาวมาแลววาขาราชการทองถ่ิน
ของเทศบาลทําหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินแทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และนํา
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามาใชเปนแนวทางการพัฒนาของ
ทองถ่ิน ดังนั้นทองถ่ินจึงไมไดเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง อีกทั้งการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ยังมีลักษณะของการมีสวนรวมแบบสัญลักษณ 
(Tokenism) ในระดับการรวมเปนคณะกรรมการ (Placation) ที่สัดสวนของคณะกรรมการจาก
ตัวแทนภาคประชาชนไมเหมาะสม และในคณะกรรมการมีชนชั้นนํา ไดแก นักการเมืองทองถ่ิน 
และขาราชการทองถ่ิน ครองเสียงสวนใหญ การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนเพียงสัญลักษณใน
เชิงพิธีกรรมเทานั้น 

ในสวนของแนวทางการพัฒนาทองถ่ินกับปญหาและความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน พบวา มีความสอดคลองกันเกือบทุกแนวทางการพัฒนา ยกเวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธ
ศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริที่ไมไดเกิดจากปญหาและความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน สอดคลองกับกลุมประชาชนในทองถ่ินที่ไดใหความเห็นวาไมทราบเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาดังกลาว นอกจากนี้ เอี่ยม ขวัญทอง และสมอง แกวแดงดี (2556) อธิบายวา 
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ปญหา ความตองการของประชาชนสวนใหญจะเปนเรื่องถนนพัง ฝุนเยอะ ประปา
ไมพอใช ไฟเสีย พืชผลขายไดราคาไมดี ฝนแลง ขยะเหม็นเนา รถเก็บขยะไม
เพียงพอ สวนเร่ืองอื่น ๆ ไมรูเลยวาใครเสนอ แตก็ไมไดยินชาวบานคนไหนพูดถึง
นะ ยิ่งเรื่องขาดขอมูลหรือบุคลากรนี่ไมรูเลย 

 
ความคิดเห็นดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ปญหาและความตองการไมไดเกิดจากประชาชน

ทั้งหมด สอดคลองกับนิตยา ศรีจุมพล (นามสมมติ) (2556) ระบุวา 
 
ปญหาและความตองการของประชาชนที่เขียนไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตองใสใหครบ ไมอยางนั้นแผนก็จะไมผานการอนุมัติ เชน ปญหาและความ
ตองการของแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี พี่ก็ตองเขียนใสไวใหเอง เพราะชาวบานเคาไมรูหรอกวาปญหาและความ
ตองการดานนี้มันมีอะไรบาง ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬาก็เหมือนกัน พี่คิดแทนใหแลวก็ใสไวในแผน ถาคิดไมออกก็ให
เจาหนาที่คนอื่นชวยกันคิด สวนใหญชาวบานเคาจะมีปญหาเฉพาะหนา หรือไมก็
ปญหาปากทองพวกเรื่องพืชผลการเกษตร 
 
จะเห็นไดวา ปญหาและความตองการของทองถ่ินไมไดเกิดจากประชาชนทั้งหมด เพราะมี

ปญหาและความตองการบางสวนที่ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผูกําหนดแทน ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาที่ดูเสมือนวาสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
แทจริงแลวมีปญหาและความตองการที่ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผูกําหนดขึ้นรวมอยูดวย 
ซ่ึงเขียนบรรจุไวในเอกสารแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ทองถ่ินมีความชอบธรรม เพราะสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินได 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จะเห็นไดวา คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดเปนผูกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน และ
ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถ่ินไดอยางสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ แตความ
สอดคลองดังกลาวก็แสดงออกถึงการถูกครอบงําโดยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ทองถ่ินไม
สามารถตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาของตนเองไดอยางอิสระ เพราะตองกําหนดทิศทางการ
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พัฒนาทองถ่ินภายใตกรอบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดมาให นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดเปนผูกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน และ
ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน ทําใหทิศทางการพัฒนา
ทองถ่ินมีลักษณะถูกกําหนดจากเบื้องบน ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีชนชั้นนํา (Elite Theory) ที่มองวา
ประชาชนไมสนใจและไมคอยรูเร่ืองเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน จึงเปน
ภาระหนาที่ของชนชั้นนําที่ตองกําหนดความตองการและความคิดเห็นแทน ดังนั้น การกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาทองถ่ินโดยชนช้ันนําจึงไมมีความเปนเหตุเปนผล เพราะไมสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 

 

4.4  ปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลในกระบวนการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

 
การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผล ผูศึกษาจะพิจารณาจาก

กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

4.4.1  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 1: การแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) 
องคกรที่ทําหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ประกอบดวย 

1) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ตลอดจนใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถ่ิน และ 2) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เปนองคกรที่มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด 

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดไววาใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกอบดวย  นักการเมืองทองถ่ิน  ขาราชการทองถ่ิน  ตัวแทนจากภาคสวนตาง  ๆ  ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชน ซ่ึงมีวิธีการสรร
หาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ดังนี้ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก 1) นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นาม
สมมติ) นายกเทศมนตรี เปนประธานกรรมการ 2) นายไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ) 
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ปลัดเทศบาล เปนกรรมการ และ 3) นางสาวนิตยา ศรีจุมพล (นามสมมติ) เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน เปนกรรมการ/เลขานุการ ตัวแทนสภาเทศบาล ไดแก 1) นายฤทธิ์ ไกรรัตน (นาม
สมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปนกรรมการ 2) นายบุญเลิศ สารคาม (นามสมมติ) สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เปนกรรมการ และ 3) นายวิรัตน สุกปรางค (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เปนกรรมการ ผูบริหารแตงตั้ง ไดแก 1) พ.ต.ท. ประเสริฐ โสดาวัง ผูทรงคุณวุฒิ หมูที่ 17 เปน
กรรมการ 2) นายบัณฑูรย วิเศษนันท (นามสมมติ) ผูทรงคุณวุฒิ หมูที่ 8 เปนกรรมการ 3) นายสมบตั ิ
อารีรัมย ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย เปนกรรมการ 4) นายมนู คุขุนทด หัวหนาสํานักงาน
ทองถ่ินอําเภอปากชอง เปนกรรมการ และ 5) นายไพรัตน มุงกระจาง (นามสมมติ) ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานคลองดินแดง (นามสมมติ) เปนกรรมการ และตัวแทน
ประชาคม ไดแก 1) นายชัช มีบุญลือ ผูแทนประชาคม หมูที่ 1 เปนกรรมการ และ 2) นายกฤษณ สุ
ขมังสา ผูแทนประชาคม หมูที่ 10 เปนกรรมการ 

การสรรหาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลมีที่มาจากการเปน
กรรมการโดยตําแหนง ไดแก 1) นายไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ) ปลัดเทศบาล เปนประธาน
กรรมการ 2) นางเกวลิน อุนเจริญ ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ 3) นางสาวอิสรียภรณ วงศ
รักษา (นามสมมติ) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนกรรมการ 4) นายคมเดช เช็กชื่นกุล นัก
พัฒนาการทองเที่ยว เปนกรรมการ 5) นางสาวสุดทา เพ็งศรี นักวิชาการศึกษา เปนกรรมการ 6) 
นางสาวนิตยา ศรีจุมพล (นามสมมติ) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปนกรรมการ/เลขานุการ 
และ 7) นางสาวนลินี โครตศรีเมือง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปนกรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ และตัวแทนประชาคม ไดแก 1) นางสาวสุภารัตน กรองประยุทธ ผูแทนประชาคม 
หมูที่ 5 เปนกรรมการ 2) นางพัชรินทร พลพงษผูแทนประชาคม หมูที่ 6 เปนกรรมการ และ 3) นาย
ประยูร อูสูงเนิน ผูแทนประชาคม หมูที่ 12 เปนกรรมการ 

จากรายชื่อของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล จะเห็นไดวา กลุมที่มีที่มาจากการเปนกรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูบริหาร
ทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินของเทศบาล เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน กลุมตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลกําหนดใหสภาเทศบาลเปนผูคัดเลือกกันเอง 
โดยพิจารณาจากผูที่มีความเหมาะสม เปนที่เคารพและยอมรับในทองถ่ิน แตเทศบาลตําบลเขาสวย 
(นามสมมติ)  เ ลือกใชวิ ธีการเปนกรรมการแบบหมุนเวียน  โดยสมาชิกสภาเทศบาลเปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแบบสลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกัน 
และผูบริหารทองถ่ินยังตระหนักแลววาเปนวิธีการที่ดีในการรักษาฐานอํานาจเอาไว กลุมที่ผูบริหาร
แตงตั้งสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมยอย คือ ผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากภาคราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ ในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเปนหนาที่ของคณะผูบริหารเทศบาล ที่ตองพิจารณาและลง
ความเห็นรวมกัน โดยพิจารณาจากผูที่มีความประพฤติดี มีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับนับถือจาก
คนในทองถ่ิน หรืออาจเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับการวางแผน โดยผูบริหารทองถ่ินจะเปนผูพิจารณา
ความเหมาะสมในขั้นตอนสุดทาย  จากนั้นทําหนังสือสอบถามและขอความรวมมือไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากภาคสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ไดรับการคัดเลือก เมื่อไดรายช่ือผูที่
ดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการแลว จึงออกคําสั่งแตงตั้งตอไป อยางไรก็ตาม การที่ผูบริหาร
ทองถ่ินมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจเลือกตัวแทน ทําใหผูบริหารทองถ่ินสามารถใชอํานาจในดุลย
พินิจ รวบรัดตัดตอนและไมตองผานขั้นตอนดังกลาว ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเลือกผูที่มีสาย
สัมพันธสวนตัวกับตนเองเขามาดํารงตําแหนง โดยเฉพาะผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดแก พ.ต.ท. ประเสริฐ 
โสดาวัง มีความสัมพันธเปนเพื่อนกับผูบริหารทองถ่ิน จึงถูกเชิญใหมาเปนกรรมการ และนาย
บัณฑูรย วิเศษนันท (นามสมมติ) มีความสัมพันธเปนญาติกับผูบริหารทองถ่ิน จึงไดเปนกรรมการ
แบบถาวร โดยพิจารณาจากการมีรายช่ือเปนคณะกรรมการตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน ในชวงที่
นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารทองถ่ิน สวนตัวแทนจากภาคสวน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีตัวเลือกไมมากนัก จึงตองใชวิธีการเชิญเปนกรรมการแบบผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกันไป  การสรรหาตัวแทนจากภาคประชาชนใชเกณฑการพิจารณาเลือกคนดี มี
ความสามารถ กลาตัดสินใจ มีประสบการณ และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน รับทราบความ
ตองการของคนในทองถ่ินเปนอยางดี โดยวิธีการสรรหาและคัดเลือก ไดแก การจัดเวทีประชาคมลง
มติเลือกตัวแทน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาคมหมูบานเลือกกันเองแลวแจงรายชื่อมาที่เทศบาล 
แตในทางปฏิบัติแลว ผูบริหารทองถ่ินใชดุลยพินิจสวนตัวในการตัดสินใจ โดยเลือกบุคคลที่เห็นวา
มีความรู ความสามารถ พูดจากันรูเร่ือง และมีเห็นพรองตองกันกับความคิดเห็นของตนเอง เพื่อให
สามารถดําเนินการงานดานตาง ๆ ดวยความสะดวกและรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ในชวงแรกของการ
เขามาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี ผูบริหารทองถ่ินเคยใหประชาชนคัดเลือกผูแทนประชาคมของ
แตละหมูบานจํานวน 19 หมูบาน แลวสงรายชื่อมาที่เทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีคัดเลือกเปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 2 คน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล จํานวน 3 คน แตพบปญหาในเรื่องการแสดงความคิดเห็นไมพรอมเพรียงกัน ทําใหเกิด
ความลาชาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตอมานายกเทศมนตรีจึงเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูแทน
ประชาคมดวยตนเอง 

วิธีการและขั้นตอนในการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จากการสัมภาษณกลุมขาราชการทองถ่ิน ไดแก ปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ใหขอมูลอยางสอดคลองกันวา 
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ในการสรรหาจะพิจารณาเลือกจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และเปนที่ยอมรับของคนใน
ทองถ่ิน จากความสอดคลองของขอมูลดังกลาว ทําใหเชื่อไดวาวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา
คณะกรรมการมีความเปนเหตุเปนผล แตผูบริหารทองถ่ิน (สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ), 2556) ซ่ึง
เปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการแตงตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ไดเบียดขับความเปนเหตุเปนผลออกไป
อยางสิ้นเชิง เพราะใหขอมูลในทิศทางที่ตรงกันขามวา “ใชดุลยพินิจสวนตัวในการพิจารณา” โดย
เลือกจากผูที่มีสายสัมพันธสวนตัวเปนเครือญาติ เปนเพื่อน หรือเปนผูที่สามารถชี้นําไดงาย 
ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2553 นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) เคยแตงตั้งใหนายปรีชา สอนชัย เปน
ตัวแทนประชาคม แตมักแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงกับกรรมการคนอื่น ๆ ทําใหการพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ เกิดความลาชา นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) จึงแสดงอํานาจดวยการปลดออก แลว
แตงตั้งนายชัช มีบุญลือ ซ่ึงเปนคนรูจักและสามารถสั่งการไดงาย มาดํารงตําแหนงแทน จาก
เหตุการณดังกลาว แสดงใหเห็นวาการสรรหาคณะกรรมการไมไดมีความเปนเหตุเปนผลอยูจริง 
และถูกอํานาจชี้นํา 

การพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายชื่อคณะกรรมการ ผูใหสัมภาษณกลุมนักการเมือง
ทองถ่ิน ไดแก นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล และกลุมขาราชการทองถ่ิน ไดแก ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน ใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา มีความเหมาะสมแลว เพราะเปน
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ แตเปนที่นาสังเกตวาผูใหสัมภาษณกลุมผูนําทองถ่ิน ไดแก กํานัน
และผูใหญบาน และกลุมขาราชการทองถ่ิน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังหมู (นามสมมติ) 
และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานคลองดินแดง (นามสมมติ) กลับให
ความเห็นวา ไมรูวามีความเหมาะสมหรือไม เนื่องจากไมรูจักวาเปนใคร เชนเดียวกับความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ที่ไมรูเลยวาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเปนใคร และมีหนาที่อะไร จาก
ขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา กลุมที่มีความคิดเห็นวาเหมาะสมแลว เปนชนช้ันนําที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจ และขาราชการของเทศบาลที่ตองฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชา กลุมนี้มีความใกลชิดกับ
ศูนยกลางอํานาจซึ่งก็คือ ผูบริหารทองถ่ิน ทําใหทราบถึงที่มาของการสรรหาคณะกรรมการ สวนผูที่
ไมรูวาเหมาะสมหรือไมและไมรูวาเปนใคร เปนกลุมที่อยูนอกศูนยกลางอํานาจ ตามแนวคิด
โครงสรางอํานาจแบบชนชั้นนํา คนกลุมนี้ถูกมองวาเปนคนที่ออนแอและไมมีความรู จึงตองใหชน
ช้ันนําเปนผูตัดสินใจแทน นอกจากนี้ ผูศึกษาไดขอสังเกตประการหนึ่งจากกลุมขาราชการทองถ่ินที่
เปนขาราชการของเทศบาลวามักใหขอมูลในลักษณะที่เปนทางการ ทําใหขอมูลที่ไดดูมีความเปน
เหตุเปนผล ซ่ึงแตกตางจากกลุมชนชั้นนําที่เปนผูใชอํานาจ มีการใหขอมูลและเหตุผลของการ
ตัดสินใจอยางตรงไปตรงมา โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ิน ทําใหทราบวาการแตงตั้งคณะกรรมการ
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พัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล แทจริงแลวมีอํานาจซอน
เรนอยูภายใตฉากหนาของความเปนเหตุเปนผล 

ขั้นตอนที่ 2: การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน 
หลังจากผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเรียบรอยแลว ตองมีการ

กําหนดวิสัยทัศน ซ่ึงแสดงถึงสภาพการณที่ทองถ่ินตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต กอนการกําหนด
วิสัยทัศน ผูบริหารทองถ่ินจะใหนโยบายหลัก คือ ทองถ่ินมีการบริหารงานที่โปรงใส (สมศักดิ์ ศักดิ์
ศิริ (นามสมมติ), 2556) จากนั้นขาราชการทองถ่ินของเทศบาลรวมกันกําหนดวิสัยทัศน และสงให
ผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจเลือกวาจะใชวิสัยทัศนใด ซ่ึงวิสัยทัศนที่ผูบริหารทองถ่ินเลือก คือ เปดเผย
เปนหลัก บริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี” 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจเลือกวิสัยทัศนแลว ตองกําหนดภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน 
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว ในการกําหนดภารกิจการพัฒนาทองถ่ิน ขาราชการทองถ่ินของ
เทศบาลเปนผูดําเนินการเชนเดียวกับการกําหนดวิสัยทัศน และผูบริหารทองถ่ินเปนผูตัดสินใจเลือก 
คือ การพัฒนาดานการจัดเก็บรายได การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สังคม การศึกษา ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน การเสริมสรางใหเปนตําบลนาอยู มีความรมร่ืนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ชุมชนมีความเขมแข็งและประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอยางแทจริง มีความ
โปรงใสในการบริหารและการจัดการสงเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสงเสริมดานรายไดและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวควบคูไปกับอนุรักษตนน้ําลําธาร 

การดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน แมวาจะดูมีความเปนเหตุ
เปนผลจากการใหขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผูกําหนด เพราะเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น แตก็ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งที่มีการ
กําหนดใหวิสัยทัศนตองอาศัยกระบวนการประชาคมในการระดมความคิดเห็น ชนชั้นนํากลับใช
อํานาจกดทับการมีสวนรวมของประชาชน และทําหนาที่เปนผูกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการ
พัฒนาทองถ่ินแทนประชาชน 

ขั้นตอนที่ 3: การประชุมประชาคมหมูบาน 
การประชุมประชาคมหมูบานเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ความตองการ และขอเสนอแนะตาง ๆ 
ที่เปนประโยชน ซ่ึงผูศึกษาจําแนกเปน 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

กอนการประชุมประชาคมหมูบาน เทศบาลเรียกประชุมผูนําทองถ่ินทั้ง 19 หมูบาน เพื่อ
แจงแนวทางการประชาคมหมูบาน พรอมทั้งกําหนดวันและเวลาในการประชาคม โดยแตละ
หมูบานมักเลือกจัดในวันที่มีการประชุมหมูบาน ซ่ึงจัดขึ้นทุกตนเดือนหรือส้ินเดือนอยูแลว เชน 
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หมูบานคลองดินแดง (นามสมมติ) จัดประชุมหมูบานทุกวันที่ 8 ของเดือน มีการแจกเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุและผูพิการ ผูนําทองถ่ินจึงใชโอกาสนี้จัดประชาคมหมูบานไปดวย เพราะมีความสะดวกใน
การเรียกประชาชนมาเขารวมการประชาคม (ศักดิ์ชัย นามวงษ (นามสมมติ), 2556) เมื่อใกลถึงวัน
ประชาคมหมูบาน เทศบาลจะประชาสัมพันธผานทางสมาชิกสภาเทศบาลของแตละหมูบานและผูที่
เกี่ยวของทุกคน เพื่อแจงเตือนการประชุมประชาคมหมูบานที่กําลังจะมาถึง (อิสรียภรณ วงศรักษา 
(นามสมมติ), 2556) 

ในวันที่มีการประชุมประชาคมหมูบาน เทศบาลจะสงเจาหนาที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ไปทําประชาคมตามหมูบานตาง ๆ จนครบทั้ง 19 หมูบาน ซ่ึงใชระยะเวลาทั้งหมดไมเกิน 4 วัน จึง
ทําการประชาคมเสร็จสิ้น การประชุมประชาคมในบางหมูบานอาจมีผูบริหารทองถ่ินเขารวมดวย 
เพื่อสังเกตการณ เชน การประชุมประชาคมของหมูบานคลองดินแดง (นามสมมติ) หมูบานคลอง
ปูน และหมูบานเลือดไทย สวนผูที่มาเขารวมประชาคม ศักดิ์ชัย นามวงษ (นามสมมติ) (2556) ได
อธิบายวา 

 
ผูที่มาเขารวมประชาคม ไดแก ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน และประชาชน 
ซ่ึงมีผูมาเขารวมประมาณ 30-40 คน และผูที่มาเขารวมการประชาคมมักเปนคน
เดิม ๆ ที่มาเขารวมการประชาคมเปนประจํา เชน หมูบานคลองดินแดง (นาม
สมมติ) นายบัณฑูรย วิเศษนันท (นามสมมติ) ที่มีตําแหนงเปนคณะกรรมการ
หมูบาน นางสุวิภา นางปลูก นางสวงค และนางสังวารค มาเขารวมการประชาคม
หมูบานเปนประจําเกือบทุกครั้ง สวนหมูบานคลองปูน มีนางสมอง แกวแดงดี นาง
สะอาด และนายชาติ มาเขารวมการประชาคมหมูบานทุกครั้ง 
 
ในขั้นตอนของการประชุมประชาคมหมูบาน เร่ิมจากเจาหนาที่ของเทศบาลชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน และแจงยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินที่
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดจัดสงใหประชาชนทราบ จากนั้นผูนํา
ทองถ่ินเริ่มดําเนินการประชาคม ใหผูเขารวมการประชาคมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ความ
ตองการ และเสนอโครงการพัฒนาที่สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการดังกลาว 
โครงการพัฒนาที่ประชาชนสวนใหญเสนอใหดําเนินการ ไดแก โครงการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟา รางน้ํา ซอมแซมถนน และลอกฝาย ซ่ึงผูเสนอโครงการพัฒนาดังกลาวเปนบุคคลเดิมที่ชอบ
แสดงความคิดเห็นเปนประจํา จํานวน 3-4 คน เมื่อผูนําทองถ่ินสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวม
ประชาคมคนอื่น ๆ มักมีความคิดเห็นที่คลอยตามกัน ดังกรณีของสมอง แกวแดงดี (2556) ให
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ขอคิดเห็นไววา “เมื่อมีผูเสนอโครงการขึ้นมา ตนมักเห็นดวย เพราะเห็นวาเปนปญหาที่ตองการให
แกไขเชนกัน แตไมเคยเปนผูเสนอโครงการดวยตนเอง เพราะไมรูวาจะเสนอโครงการอะไร 
โครงการที่อยากเสนอ มีคนอื่นเสนอไปหมดแลว” ตรงกันขามกับความคิดเห็นของหวอย จงจันทึก 
(นามสมมติ) (2556) ที่จะแสดงความไมเห็นดวยกับโครงการพัฒนาที่ตนเห็นวายังไมมีความจําเปน 
เชน โครงการซอมแซมถนน เพราะเห็นวาโครงการนั้นเสนอใหดําเนินการหนาบานของตนเอง จึง
เปนการเสนอเพื่อประโยชนสวนตน ทําใหเกิดการโตแยงกันระหวางผูเขารวมประชาคม อยางไรก็
ตาม ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระหวางการเสนอโครงการจะยุติลง เมื่อมีการนําเสนอโครงการพัฒนา
จากผูเขารวมประชาคมเสร็จเรียบรอยแลว จะมีการลงมติกันวาในแตละหมูบานตองการทําโครงการ
พัฒนาอะไรมากที่สุด โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด ในการประชุม
ประชาคมหมูบาน ผูบริหารทองถ่ิน (2556) ใหขอสังเกตวา โครงการสวนใหญที่ประชาชนเสนอมัก
เปนเรื่องสวนตัว ไดแก การซอมแซมถนนเปนหลุมเปนบอหนาบานของตัวเอง ซ่ึงไมไดเปนการ
มองปญหาในภาพรวมของทองถ่ิน ทําใหผูบริหารทองถ่ินตองชี้นําวาควรทําเรื่องใดกอน เชน เร่ือง
น้ําเปนเรื่องใหญจึงควรพัฒนาโครงการเรื่องน้ํากอนการซอมแซมถนน เปนตน อยางไรก็ตาม ความ
คิดเห็นที่เกิดขึ้นในการประชาคมนั้น จะไดรับการสนับสนุนหรือไม ขึ้นอยูกับการยกมือใหการ
สนับสนุนของผูเขารวมประชาคมสวนใหญ 

หลังการประชุมประชาคมหมูบาน แตละหมูบานจะมีผูทําหนาที่รวบรวมโครงการ เชน 
หมูบานคลองดินแดง (นามสมมติ) นายหวอย จงจันทึก (นามสมมติ) เปนผูรวบรวมโครงการ (ศักดิ์
ชัย นามวงษ (นามสมมติ), 2556) โดยเรียงลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนาตามเสียงสนับสนุน
ของประชาชนวาตองการทําโครงการพัฒนาใดมากที่สุด แลวกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมที่
เทศบาลจัดทํามาให จากนั้นสงขอมูลดังกลาวไปที่เทศบาล นางสาวนิตยา ศรีจุมพล (นามสมมติ) 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่
ประชาคมหมูบานสงมา ซ่ึงโครงการพัฒนาที่แตละหมูบานเสนอมา ผูศึกษาจําแนกเปน 2 ลักษณะ 
คือ โครงการพัฒนาที่ประชาชนเสนอ และโครงการพัฒนาที่ผูนําทองถ่ินเสนอ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3  โครงการพัฒนาที่ประชาคมหมูบานสงไปที่เทศบาล 
 

โครงการพัฒนาที่ประชาชนเสนอ โครงการพัฒนาที่ผูนําทองถิ่นเสนอ 

- โครงการทําถนนเขาซอย 
- โครงการทํารางตัววี 
- โครงการทํารางระบายน้ํา 

- โครงการทําปุยหมัก 
- โครงการสรางศาลาประชาคม 
- โครงการทํารางน้ําแบบไมมีฝาปด 

 
แหลงท่ีมา:  หวอย จงจันทึก (นามสมมติ), 2556. 

 
จากตารางที่ 4.3 จะเห็นไดวา มีโครงการที่ไมไดถูกเสนอในการประชุมประชาคมหมูบาน 

แตกลับมีโครงการเสนอมาที่เทศบาล และยังพบวามีบางโครงการที่ประชาชนเสนอ แตผูนําทองถ่ิน
ไมไดใสโครงการเสนอไปที่เทศบาล เนื่องจากผูนําทองถ่ินและคณะกรรมการหมูบานที่เปนกลุมชน
ช้ันนําของหมูบานใชอํานาจในการตัดสินใจเลือกโครงการดวยตนเอง อยางไรก็ตาม โครงการ
พัฒนาที่ประชาคมของแตละหมูบานเสนอมาจะไดรับการบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
หรือไม ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกของผูที่มีอํานาจสูงสุด คือ ผูบริหารทองถ่ิน (2556) ซ่ึงไดให
ความคิดเห็นวา “โครงการที่แตละหมูบานเสนอมา สวนใหญบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ใหทุกโครงการ” สอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมนักการเมืองทองถ่ิน กลุมขาราชการทองถ่ิน 
กลุมผูนําทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน อธิบายวา โครงการพัฒนาที่เสนอไปไดรับการบรรจุไว
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทุกโครงการ ในกรณีที่ประชาชนเสนอโครงการแลวไมไดถูกเสนอมา
ที่เทศบาล ประชาชนสามารถมาสอบถามที่เทศบาล โดยผูบริหารทองถ่ินจะสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ไปดูสถานที่และทําการประเมินราคา ดังที่อิสรียภรณ วงศรักษา (นามสมมติ) (2556) อธิบายวา 

 
โครงการซอมถนนเปนหลุมเปนบอ กองชางที่เปนผูรับผิดชอบจะออกไปประเมิน
ราคาของโครงการ ซ่ึงประเมินราคาแลวใชงบประมาณ 50,000-60,000 บาท ก็
จะแจงใหผูบริหารทองถ่ินทราบ  เมื่อผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลววาใช
งบประมาณจํานวนไมมาก  จะใชอํานาจสั่งการใหเจาหนาที่ของเทศบาลที่
รับผิดชอบ ดําเนินการบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาให เพื่อยุติปญหา 
 
การที่ผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจนําโครงการที่ประชาคมหมูบานเสนอมา บรรจุไวในแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทุกโครงการ แสดงใหเห็นวา ผูบริหารทองถ่ินพยายามเอื้อประโยชนใหกับ
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ประชาชนทุกกลุม เพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงเอาไว ซ่ึงวิธีการดังกลาวก็ไดผล และสะทอนออกมา
เปนคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแตละสมัย ที่ทําใหผูบริหารทองถ่ินคนปจจุบันสามารถรักษาอํานาจ
ไวได 

การประชุมประชาคมหมูบานเปนขั้นตอนที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินมากที่สุด เร่ิมจากเจาหนาที่ของเทศบาลชี้แจงรายละเอียดของการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินวามียุทธศาสตรการพัฒนาใด เปนลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนแบบ
สัญลักษณ (Tokenism) ในระดับการใหขอมูลขาวสาร (Informing) ที่ยังไมเปดโอกาสใหประชาชน
ไดสะทอนความคิดเห็นกลับมา จากนั้นผูนําทองถ่ินเริ่มการประชาคมหมูบาน ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นวาจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่เจาหนาที่ของเทศบาลชี้แจง ประชาชนตองการทํา
โครงการพัฒนาอะไร ซ่ึงเปนการมีสวนรวมในระดับการปรึกษาหารือ (Consultative) ที่ใหอํานาจ
ประชาชนในการตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนา และเทศบาลก็ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนเปนอยางดี ดวยการนําโครงการที่ไดจากการประชาคมไปบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ซ่ึงเปนหลักประกันไดวาความคิดเห็นของประชาชนไดรับการนําเขาไปเปนสวนสําคัญใน
การพิจารณาตัดสินใจหรือบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการประชาคมหมูบานยังไมเพียงพอ เนื่องจากโครงการสวนใหญที่ประชาชนเสนอ 
เปนโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน (2556) 
ใหความเห็นในประเด็นนี้วา “สาเหตุที่ประชาชนมักเสนอใหทําโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ดังกลาว เพราะเปนสิ่งที่สามารถมองเห็นไดงายและจับตองได” สอดคลองกับความคิดเห็นของผูให
สัมภาษณกลุมนักการเมืองทองถ่ิน กลุมขาราชการทองถ่ิน กลุมผูนําทองถ่ิน และประชาชนใน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะประชาชนที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอเพียงโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน
อยางงาย ๆ วา “คิดโครงการอื่นไมออก” ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานอื่น ๆ จึงตองถูกขับเคลื่อนโดยกลุมชนช้ันนํา แมวาการประชาคมหมูบานเปน
ขั้นตอนที่ดูมีความเปนเหตุเปนผลจากการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม แตดังที่กลาวมาแลว
วายังไมเพียงพอ เพราะตองมีโครงการที่บรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งหมด 10 ยุทธ
ศาสตร ประชาชนกลับมีสวนรวมในการเสนอโครงการเพียงยุทธศาสตรการพัฒนาเดียว สวนอีก 9 
ยุทธศาสตร ชนชั้นนําเปนผูเสนอแทนประชาชน ทําใหความเปนเหตุเปนผลที่มีอยูเพียงนอยนิด ถูก
กลบโดยอํานาจจากชนชั้นนํา 

ขั้นตอนที่ 4: การประชุมประชาคมในระดับตําบล 
การประชุมประชาคมในระดับตําบลเปนหนึ่งในกระบวนการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อรวมกันพิจารณาโครงการพัฒนาที่ถูกเสนอจากการ
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ประชาคมของแตละหมูบาน โดยผูที่มาเขารวมการประชาคม คือ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ประกอบดวย นักการเมืองทองถ่ิน ขาราชการทองถ่ิน ตัวแทนจากภาค
สวนตาง ๆ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชน 
วันที่มีการประชุมประชาคมในระดับตําบล การประชุมประชาคมสามารถเริ่มดําเนินการได แมวา
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลที่เขารวมการประชาคมจะมาไมครบ ดังที่นิตยา ศรีจุมพล (นามสมมต)ิ 
(2556) ระบุวา  “ถาสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่งสามารถดําเนินการประชาคมได เลย” สาเหตุที่
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไมสามารถมาเขารวมประชาคมได มักแจงวาติดภารกิจอื่น ผูที่ไมคอย
มาเขารวมการประชาคม ไดแก ตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ มงคล ศรีสุขสอน (นามสมมติ) และไพ
รัตน มุงกระจาง (นามสมมติ) (2556) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลที่เปนตัวแทนจากภาคราชการให
สัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นนี้ตรงกันวา “ไมคอยไดไปเขารวมการประชาคม สวนใหญจะสงตัวแทน
ไปเขารวมแทน เพราะติดภารกิจอื่น” นอกจากนี้ บัณฑูรย วิเศษนันท (นามสมมติ) (2556) ซ่ึงเปน
ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหสัมภาษณในประเด็นเดียวกันวา “ไมคอยอยากไปเขารวมการประชาคม เพราะ
ไปแลวไมไดอะไร และยังไมมีคาใชจายในการเดินทางให” การใหสัมภาษณในประเด็นดังกลาว 
แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลบางสวน โดยเฉพาะตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ไม
เห็นถึงความสําคัญของการประชาคม แตหากพิจารณาถึงรายละเอียดลึกลงไปแลว พบวาสาเหตุที่
แทจริงเกิดจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลที่ไมไดมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกโครงการ ซ่ึง
สะทอนออกมาจากสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) (2556) อธิบายเกี่ยวกับการประชาคมตําบลไววา 
“คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลสวนใหญจะยกมือใหโครงการพัฒนาที่แตละหมูบานเสนอมาผาน
หมด เพราะยังไงเทศบาลก็เปนคนคัดเลือกอีกที” 

ในขั้นตอนของการประชุมประชาคมตําบล กอนวันที่มีการประชุมประชาคม เจาหนาที่ของ
เทศบาลสงหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเขารวมการประชาคม และในวันที่มีการ
ประชุมประชาคม แตละหมูบานตองสงตัวแทนอยางนอย 1 คน เพื่อมาชี้แจงโครงการพัฒนาของ
หมูบานตนเอง โดยผูที่ทําหนาที่ช้ีแจงไมมีสิทธิในการยกมือสนับสนุนหรือคัดคานโครงการพัฒนา
ของตนเอง จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาที่แตละ
หมูบานเสนอมา โดยใชวิธีการยกมือใหการสนับสนุนวาผานหรือไมผาน แตคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลสวนใหญจะยึดตามโครงการพัฒนาที่แตละหมูบานเสนอมา ไมมีโครงการพัฒนาใดที่ไม
ผานการพิจารณา มงคล ศรีสุขสอน (นามสมมติ) และไพรัตน มุงกระจาง (นามสมมติ) (2556) 
อธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้สอดคลองกันวา “โครงการที่แตละหมูบานเสนอมา คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลสวนใหญยกมือใหการสนับสนุนหมด เพราะถึงคัดคานไปก็ไมเปนผล และไมอยากมานั่ง
อธิบายหาเหตุผลวาทําไมถึงคัดคาน” สวนกรณีที่มีการเสนอโครงการพัฒนาซ้ํา ๆ กัน จะถูกนํามาทํา
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เปนโครงการเดียวกัน เชน ถนนบานไร-บุงเตย มีระยะทางผานหมูบานบุงเตย หมูบานบานไร และ
หมูบานทาชาง จะถูกนํามาทําเปนโครงการเดียวกัน คือ โครงการสรางถนนลาดยางเสนทางบานไร-
บุงเตย (สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ), 2556) 

การประชุมประชาคมในระดับตําบลเปนกระบวนการสรางการมีสวนรวมใหกับประชาชน 
ผานการเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ
พัฒนาที่จะบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แตในขั้นตอนของการประชาคมตําบลจะเห็นได
วาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไมไดมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาที่แตละหมูบาน
เสนอมาอยางแทจริง เนื่องจากผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาในขั้นสุดทาย คือ 
ผูบริหารทองถ่ิน การประชาคมในระดับตําบลที่เกิดขึ้นจึงเปนเพียงพิธีกรรมที่พยายามแสดงใหเห็น
วาประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงเปนลักษณะการมีสวนรวมแบบสัญลักษณ (Tokenism) 
ในระดับการรวมเปนคณะกรรมการ (Placation) และประชาชนที่เขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลยังถูกคัดเลือกจากผูที่มีอํานาจสูงสุด ยิ่งตอกย้ําใหเห็นวาการประชุมประชาคมในระดับ
ตําบลเปนเพียงสัญลักษณเชิงพิธีกรรม เพื่อทําใหการวางแผนพัฒนาทองถ่ินดูมีความเปนเหตุเปนผล 
แตเบื้องหลังของพิธีกรรมดังกลาวถูกชนชั้นนําใชอํานาจครอบงําอยางสิ้นเชิง 

ขั้นตอนที่ 5: การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนหนาที่ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ซ่ึงประกอบดวย ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลที่มี
ปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และตัวแทนจากประชาคมหมูบาน ในการจัดทํารางแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาตองใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเขา
สวย (นามสมมติ) กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความครอบคลุมและมีแนวทางที่ชัดเจน นิตยา ศรีจุมพล 
(นามสมมติ) (2556) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอธิบาย
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไววา ตองพิจารณาจาก 1) การจัดเวที
ประชาคมหมูบาน เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 2) แหลงขอมูลเอกสารตาง ๆ 
ไดแก แผนชุมชน ขอมูลประชาคม และแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจัดสงมาให 3) ขอเสนอตาง ๆ ที่มีการเสนอผานสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน 
หรือคณะกรรมการประจําหมูบาน 4) โครงการพัฒนาที่หนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุน และ 5) 
นโยบายอื่น ๆ เชน นโยบายเรงดวนของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด/กลุมจังหวัด นโยบายอําเภอ 
และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

การดําเนินการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เร่ิมจากคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปนขาราชการทองถ่ินของเทศบาลรวบรวมและจัดทํา
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ฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ไดแก ขอมูลประชากร อาชีพและรายได สุขภาพ การศึกษา 
ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การลงทุนอุตสาหกรรม และขอมูลงบประมาณ ทําการ
วิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาของทองถ่ิน จากนั้นรวบรวมโครงการพัฒนาที่ได
จากการจัดเวทีประชาคมหมูบาน การเสนอผานสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน หรือคณะกรรมการ
ประจําหมูบาน การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น และนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล จังหวัด 
อําเภอ และผูบริหารทองถ่ิน นํามาจัดเรียงตามลําดับความสําคัญกอน-หลังตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน ซ่ึงสวนใหญเปนโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาที่มาจากการเสนอของการประชาคมหมูบาน การ
เสนอผานสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน และคณะกรรมการประจําหมูบาน สวนโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลจะชวยกันระดมความคิดเห็นตามภารกิจที่
เกี่ยวของ เชน สํานักปลัดรับผิดชอบดานการทองเที่ยว มีการระดมความคิดเห็นกันวาตองการใหการ
ทองเที่ยวของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) พัฒนาไปอยางไร ใชวิธีการใดในการดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาเยอะ มีวิธีการดูแลนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อยางไร จึงเสนอโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว (อิสรียภรณ วงศรักษา (นามสมมติ), 2556) กอง
สวัสดิการสังคมเสนอโครงการตั้งศูนยนวดแผนไทย เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับกลุมแมบาน 
(ศิริรัตน นามวงษ (นามสมมติ), 2556) หลังจากนั้นนํามาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตาม
เคาโครงที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดมาให และนํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน 

การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีขั้นตอนการดําเนินการที่มีความเปนเหตุเปนผล 
จากการนําขอมูลทั้งเชิงวิชาการและขอเท็จจริงมาใชในการวิเคราะห แตการสัมภาษณผูบริหาร
ทองถ่ิน (2556) พบวา การดําเนินการดังกลาวไมไดเปนไปตามที่ขาราชการทองถ่ินของเทศบาล
กลาวอาง เพราะมีการรวบรัดตัดตอนการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีการนําแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาฉบับเกามาดัดแปลง เปลี่ยนชื่อโครงการ เปลี่ยนแปลง พ.ศ. ตามที่มีการนําเสนอ
มาใหม ซ่ึงเปนการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยใชหลักการตัดสินใจแบบเพิ่มขึ้น 
(Incrementalism) ที่ทําใหสะดวก ประหยัดเวลา และใชงบประมาณนอย แตอาจจะไมไดการ
ตัดสินใจที่ดีและเหมาะสมที่สุด และเปนการเปดทางใหขาราชการทองถ่ินของเทศบาลใชอํานาจใน
การตัดสินใจได นอกจากนี้ การตรวจสอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับปจจุบันยอนหลังไป
ฉบับเกา ๆ ผูศึกษาพบวาไมมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัยตามที่
กลาวอาง ขอมูลยังคงเปนขอมูลเดิม ไมเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาทั้งหมดที่ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการนําเสนอ โครงการสวน
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ใหญถูกเสนอโดยขาราชการทองถ่ินของเทศบาล แมวาจะมีประชาชนที่เปนตัวแทนจากประชาคม
หมูบานรวมเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอยูดวย ในทางปฏิบัติกลับ
ไมไดมีสวนรวมในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตอยางใด เปนเพียงองคประกอบที่ทํา
ใหคณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลมีความชอบธรรม  อีกทั้งตัวแทนของ
ประชาคมหมูบานยังมีที่มาจากการเลือกของผูบริหารทองถ่ินที่ใชดุลยพินิจสวนตัวในการตัดสินใจ 
ความเปนเหตุเปนผลจึงไมมีอยูจริง มีแตการถูกครอบงําโดยอํานาจเทานั้น 

ขั้นตอนที่ 6: การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยผูบริหารทองถ่ิน  
กอนที่จะนํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน ตองเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอน การดําเนินการในขั้นตอนนี้ไมมีการ
เรียกประชุมเพื่อพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตอยางใด แตใชวิธีการสงรางแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาไปที่บานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแตละคน เพื่อพิจารณา ปรับปรุง และ
สงกลับมาที่เทศบาล (บัณฑูรย วิเศษนันท (นามสมมติ), 2556) จากนั้นนํารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเสนอตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหความเห็นชอบ ถาผูบริหารทองถ่ินยังไมเห็นชอบ ใหนํา
กลับไปแกไขใหมจนกวาจะถูกตอง 

การดําเนินการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยผูบริหารทองถ่ินนั้น ผูบริหาร
ทองถ่ิน (2556) พิจารณาจาก 

1) การเสนอของประชาชนผานการประชาคมหมูบาน ในระยะแรกของการเขามาดํารง
ตําแหนง ผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาตามที่แตละหมูบานเสนอมาในอันดับตน ๆ 
เชน อยากไดแท็งกน้ํา ผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจเลือกโครงการสรางแท็งกน้ําใหบรรจุอยูในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แตในระยะหลังเปลี่ยนวิธีการตัดสินใจมาเปนการพิจารณาจากภาพรวมของ
พื้นที่ และความเหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน มีการเสนอใหซอมแซมถนน แต
ผูบริหารทองถ่ินมีความคิดเห็นวา ถนนดังกลาวมีหลุมขรุขระไมมากและเปนปญหาสวนตัวหรือ
ปญหาของคนสวนนอย จึงไมเลือกโครงการนี้ใหบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แตจะเลือก
โครงการกอสรางถนนลูกรังแทน เพราะพิจารณาแลววาสงผลกระทบตอคนสวนใหญมากกวา  

2) การเสนอของสมาชิกสภาเทศบาล มีการสอบถามความตองการของสมาชิกสภา
เทศบาลแตละคนวาตองการเสนอโครงการพัฒนาอะไร ซ่ึงโครงการสวนใหญที่เสนอมา ผูบริหาร
ทองถ่ินตัดสินใจเลือกใหบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

3) การเสนอของผูนําทองถ่ินหรือคณะกรรมการประจําหมูบาน หากผูนําทองถ่ินหรือ
คณะกรรมการของหมูบานใดตองการทําโครงการอะไรเปนพิเศษ หรือมีโครงการที่คิดวามีความ
จําเปนเรงดวน สามารถเสนอโครงการตอผูบริหารทองถ่ินไดโดยตรง เชน หมูบานเกาะแกว 
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ตองการสรางสวนสาธารณะประจําหมูบาน ผูใหญบานจึงไปพบผูบริหารทองถ่ินที่บานเปนการ
สวนตัว เพื่อเสนอโครงการโดยตรง (ทนง แสนสุข (นามสมมติ), 2556) 

ในชวงแรกของการเขามาดํารงตําแหนง ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญกับปญหาและ
ความตองการของประชาชนเปนหลัก โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนในทุก
โครงการ หากประชาชนในหมูบานใดตองการดําเนินโครงการที่ตางกันก็จะจัดลําดับตาม
ความสําคัญกอน-หลัง ซ่ึงโครงการสวนใหญไดรับการบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แต
วิธีการพิจารณาดังกลาวเปนไปแคในชวงระยะแรก เนื่องจากในระยะหลังผูบริหารทองถ่ินนําปญหา
ในภาพรวมของพื้นที่และความเหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมารวมพิจารณาดวย ทําให
การตัดสินใจมีความเปนเหตุเปนผลมากยิ่งขึ้น แตโครงการสวนใหญที่แตละหมูบานเสนอมายังคง
ไดรับการนําไปบรรจุในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเชนเคย แตกตางจากเดิมแคมีความลาชาในการ
นําไปปฏิบัติ สวนการเสนอโครงการของสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถ่ินหรือคณะกรรมการ
ประจําหมูบาน ซ่ึงเปนผูที่อยูในเครือขายอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน แนนอนวาทุกโครงการที่เสนอ
มาไดรับการบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แมกระทั่งโครงการที่ไมไดถูกเสนอจากสมาชิก
สภาเทศบาลที่อยูในเครือขายอํานาจ คือ นายกิตติศักดิ์ บุรีรักษ (นามสมมติ) และนายฤทธิ์ ไกรรัตน 
(นามสมมติ) ยังไดรับการนําไปบรรจุในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่
หนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุน และโครงการตามนโยบายอื่น ๆ ไดแก นโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล นโยบายของจังหวัด/กลุมจังหวัด นโยบายอําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงเปน
โครงการที่ผูบริหารทองถ่ินตองบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอยูแลว โดยไมตองผานการ
พิจารณาแตอยางใด เพราะเปนโครงการที่ราชการสวนกลางสั่งการใหทองถ่ินตองปฏิบัติตาม การ
พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะเห็นไดวา ผูบริหารทองถ่ินพยายามเอื้อประโยชนใหกับ
คนทุกกลุม ซ่ึงไมใชแคเฉพาะคนที่อยูในเครือขายอํานาจของตน แตยังครอบคลุมไปถึงคนที่อยูนอก
เครือขายอํานาจ รวมทั้งประชาชนในทองถ่ินดวย การตัดสินใจเชนนี้ก็เพื่อตองการรักษาอํานาจของ
ตนไว จึงกระจายผลประโยชนใหกับคนทุกกลุม แตนั่นก็ไมใช การตัดสินใจที่มีความเปนเหตุเปน
ผล เพราะใชอํานาจของตนในการกระจายทรัพยากรของสวนรวมเพียงเพื่อผลประโยชนสวนตน 
โดยปราศจากการคํานึงถึงความคุมคาและความจําเปนเรงดวนที่แทจริง 

ขั้นตอนที่ 7: การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
หลังจากผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว ตองเสนอตอสภา

เทศบาล ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญจะใหความเห็นชอบ เพราะมีโครงการพัฒนาที่สมาชิก
สภาเทศบาลแตละคนเสนออยูดวย หากไมเห็นชอบยอมสงผลกระทบตอโครงการพัฒนาของตนเอง
โดยตรง  จากนั้นใหเสนอตอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอที่มี
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นายอําเภอเปนประธาน ทําหนาที่ในการตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการกันในมิติของพื้นที่และมิติ
ทางดานอํานาจหนาที่ ประเด็นหลักของการพิจารณา คือ ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน
วาถูกตอง สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอหรอืไม 
ไพโรจน ศรีสุนทร (นามสมมติ) (2556) ปลัดเทศบาลตําบลเขาสวย อธิบายการตรวจสอบแนวทาง
การพัฒนาของทองถ่ินวา 

 
ในรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) กําหนด
แนวทางการพัฒนาและสงเสริมประชาชนใหมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอตามยุทธ
ศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินทํา
หนาที่ตรวจสอบวาตรงตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและ
อําเภอหรือไม 
 
หลังจากคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอพิจารณาใหความ

เห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว ใหนําสงคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินไดมอบ
อํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน คณะอนกุรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจะพิจารณาใหความเห็นชอบ แลว
สงคืนให ผูบริหารทองถ่ิน  แตในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดรับมอบอํานาจไมเห็นชอบกับรางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาจะเรียกใหผูบริหารทองถ่ินเขามาชี้แจง ถาชี้แจงแลวยังไมเห็นชอบ ให
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํา
คําชี้แจง แสดงความเห็นและเหตุผลในประเด็นที่ไมชอบประกอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สงคืนผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหนําเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ แลวใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใชตอไป การพิจารณาของสภาเทศบาลสวนใหญลงมติอนุมัติ เพราะหากไมอนุมัติยอม
สงผลกระทบตอสมาชิกของสภาเทศบาล และตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ถา
เขาสภาเทศบาลอีกรอบแลวยังไมผาน ตองสงเรื่องใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัย ถายังไม
สามารถผานรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาได ตองทําการยุบสภาที่มีผลบังคับใหสมาชิกสภา
เทศบาลทั้งคณะตองลาออก และจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ยกเวนผูบริหารทองถ่ินที่ยังคงอยูใน
ตําแหนงเพียงผูเดียว (สนั่น สุขชนะ (นามสมมติ), 2556) 



111 

การดําเนินการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แมวาจะมีการพิจารณา 
และมีขั้นตอนการตัดสินใจที่มีความเปนเหตุเปนผล แตนั่นก็สะทอนใหเห็นถึงการใชอํานาจของ
ราชการสวนกลางในการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินวาสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาของราชการสวนกลางหรือไม หากไมสอดคลองก็ใชอํานาจสั่งการให
นํากลับไปแกไขใหมจนกวาจะถูกตอง หากเกิดกรณีดังกลาวตองสงกลับไปที่ทองถ่ินเพื่อใหสภา
เทศบาลพิจารณา ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญเปนชนชั้นนําที่อยูในเครือขายอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน ลงมติผานรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพราะวาถาหากลงมติไมผาน สมาชิก
สภาเทศบาลจะเสียประโยชนจากโครงการพัฒนาที่ตนเสนอ ทําใหไมไดรับการบรรจุไวในแผนยทุธ
ศาสตรการพัฒนา และทําใหเสียความนิยมจากประชาชน แมกระทั่งสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูนอก
เครือขายอํานาจยังลงมติใหผานดวยเหตุผลเชนเดียวกัน (สํารวย กลาจันทึก (นามสมมติ), 2556) 
ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงเปนการแสดงออกถึงการใชอํานาจของราชการสวนกลางตอทองถ่ิน ซ่ึงกํากับ 
ควบคุมการวางแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนไปในทิศทางที่ราชการสวนกลางตองการ แมแตชนชั้นนํา
ในทองถ่ินที่ควรคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง กลับมุงรักษาผลประโยชนของตนเอง
และพวกพอง ดวยการผานรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินอยางงายดาย 

 
4.4.2  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ 
หลังจากประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว ตองมีการจัดทําแผนพัฒนาสามปที่เปน

การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมี
แนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการพัฒนา
ไดมากกวาหนึ่งโครงการที่ตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตร ซ่ึงเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีโครงการพัฒนาที่กําหนดไว
ในแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4  ตัวอยางโครงการพัฒนาที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) 
 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. การสานตอ
แนวทางพระราชดําริ 
 
 
 
2. การพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
 
3. การพัฒนาการ
เกษตร 
 
 
 
4. การพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
5. การพัฒนา
สาธารณสุข 
 
 
 
6. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

1.1 ประสานและบริหารการจัดการ
น้ําตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อ
ป 2538 เพื่อแกไขและปองกันปญหา
อุทกภัยอยางเปนระบบ 
2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษาของ อปท. 
 
 
 
 
3.1 สงเสรมิสนับสนุนการแปรรูป
สินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพ
นําเครื่องจักร และเทคโลยีใหม ๆ มา
ใช เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณ
สินคาคุณภาพในทองถิ่น 
4.1 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับ
หมูบาน เพิ่มศักยภาพสรางความ
เขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และ
เพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 
 
 
6.1 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการ
คมนาคมอยางทั่วถึง ใหสามารถ
ตอบสนองตองการและแกไขปญหา
ความตองการของประชาชน 

1.1.1 กอสรางฝายน้ําลน ซอย 2 หมูที่ 13 
1.1.2 ปรับปรุงฝายกันตลิ่งพังบริเวณศาลา
ประชาคม หมูที่ 3 
1.1.3 ปรับปรุงฝาย เพิ่มความสูงขึ้น 2 เมตร 
หมูที่ 8  
2.1.1 สงเสริมทกัษะความเปนเลิศของเด็ก
และเยาวชนในเขตพื้นที่บริการ 
2.1.2 สงเสริมทกัษะดานอาชีพของเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่บริการ 
2.1.3 เขาคายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่บริการ 
3.1.1 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
3.1.2 จัดตั้งศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
4.1.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
4.1.2 ฝกอบรมกลุมอาชีพเสริมรายได 
4.1.3 กอสรางสถานที่จําหนายผลไม/
ดอกไม 
5.1.1 ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 
5.1.2 เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปองกัน
โรคระบาดในหมูบาน 
5.1.3 พัฒนาการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
6.1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบานนายพิศ กวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 27 
เมตร หมูที่ 2 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

6. (ตอ) 
 
 
7. การพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 
 
8. การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 
 
 
 
9. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
10. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรม
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช 
เพื่อการอนุรักษสืบสานและ
เช่ือมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 
8.1 ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหรองรับ
การปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่
กฎหมายกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
ตาง ๆ 
 
10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือ
กับสวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา ลุม
น้ําลําคลอง และปาไมใหมีความ   
อุดมสมบูรณ 

6.1.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานนายปรีชา ความกวางเฉลี่ย 3.5 เมตร 
ยาว 104 เมตร หมูที่ 4 
7.1.1 ปราชญชาวบาน 
7.1.2 จัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน 
7.1.3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก และ
เยาวชน นักเรียน 
 
8.1.1 คาใชจายเงินเดือน คาตอบแทนตาง ๆ 
8.1.2 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ 
8.1.3 ถายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย 
 
 
9.1.1 จัดซื้อครุภัณฑปายไฟสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ 
9.1.2 จัดซื้อหัวฉีดดามยาวมือถือ 
9.1.3 จัดซื้อวาลวเปด-ปดน้ํา 
10.1.1 ลําตะคองใส 
10.1.2 อนุรักษสิ่งแวดลอม 
10.1.3 ลดภาวะโลกรอน 

 
แหลงท่ีมา:  เทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ), 2555. 
 

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นไดวา โครงการพัฒนาที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปสอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน และจาก
การสัมภาษณกลุมขาราชการทองถ่ินของเทศบาลที่ เปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
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แผนพัฒนาเทศบาล ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา การ
จัดทําแผนพัฒนาสามปเปนการนํายุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามาระบุถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณใน
แตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป และมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป แผนพัฒนาสามปจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและงบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาสามปไปจัดทํา
งบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบครอบ  และผาน
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

4.4.2.1  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ ในขั้นตอนของการจัดทํางบประมาณตองมีการ
ตรวจตราอยางเครงครัด ทุกโครงการพัฒนาที่จะนําไปปฏิบัติ ตองมีการระบุไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ไมเชนนั้นจะไมสามารถนํางบประมาณออกมาใชได ซ่ึงเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว 

การจัดสรรงบประมาณในแตละโครงการพัฒนาจะพิจารณาจากลําดับความสําคัญ
ของโครงการที่กําหนดในแผนพัฒนาสามป ซ่ึงมีการระบุไวอยางชัดเจน โดยผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาจากปญหาความจําเปนเรงดวนและความตองการของประชาชนสวนใหญในทองถ่ิน 
จากนั้นเลือกและนําโครงการที่จะดําเนินการจริงบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ในสวนของขั้นตอนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ตองมีการประเมินราคาของแต
ละโครงการกอน ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินจะใชอํานาจสั่งการใหกองที่รับผิดชอบในแตละโครงการ ลง
พื้นที่เพื่อทําการประเมินราคา พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดของโครงการวามีวิธีการคิดราคาอยางไร 
ดังที่อิสรียภรณ วงศรักษา (นามสมมติ) (2556) อธิบายวา 

 
กองชางเปนผูรับผิดชอบโครงการทําถนน ตองมีการออกไปสํารวจพื้นที่และวัด
พื้นที่ที่จะดําเนินโครงการวาสามารถทําถนนไดกี่เมตรและทําไดยาวเทาไร ตองใช
หินอะไร หินราคาเทาไร โดยยึดจากราคากลางของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน แลวประเมินราคาออกมา 
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เมื่อทุกกองทําการประเมินราคาของโครงการที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนทําหนาที่รวบรวมโครงการและงบประมาณที่ใช จากนั้นเสนอ
ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ เพื่ออนุมัติใหความเห็นชอบ และแถลง
ตอสภาเทศบาลตอไป ในการพิจารณาของสภาเทศบาล ประกอบดวย 3 วาระ คือ วาระที่หนึ่งเปน
การรับหลักการเพื่อพิจารณางบประมาณในเอกสารงบประมาณทั้งเลมวาจะใหผานหรือไม ถาผาน
ตองผานดวยคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของสภา วาระที่สองเปนการแปรญัตติ สภาเทศบาลจะคัดเลือก
คณะกรรมการสภาจํานวน 5-7 คน จากสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 12 คน เพื่อพิจารณารายละเอียด
ของแตละโครงการ ในวาระนี้มีบางโครงการอาจถูกตัดออก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเมืองในสภาเทศบาล
วาฝายใดคลุมเสียงขางมาก เชน คณะกรรมการเสนอใหตัดบางโครงการออก แตเสียงสวนมากใน
สภายกมือใหผาน โครงการนั้นก็จะไมถูกตัดออก เปนตน และวาระที่สามเปนการสรุปที่อภปิรายกนั
มาทั้งหมดวาใหผานหรือไม หากผานการพิจารณาของสภาเทศบาลแลว ตองสงใหนายอําเภอ
พิจารณารายละเอียดในภาพรวมทั้งหมดของเอกสารงบประมาณ เพื่อลงความเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบ ซ่ึงสวนใหญนายอําเภอจะเห็นชอบ แตตามหลักการนายอําเภอสามารถไมเห็นชอบ โดย
ตองใหเหตุผลวาเหตุใดจึงไมเห็นชอบ เชน งบประมาณขัดกับกฎหมายหลัก ขัดหลักรัฐธรรมนูญ 
เปนตน ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบ ตองใหสภาเทศบาลนํากลับมาพิจารณาใหม โดยสภา
เทศบาลสามารถเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการไมเห็นชอบของนายอําเภอ กลาวคือ ถาสภา
เทศบาลเห็นดวยกับการไมเห็นชอบของนายอําเภอใหนําเอกสารงบประมาณกลับมาเริ่ม
กระบวนการพิจารณาใหม แตถาสภาเทศบาลไมเห็นดวยกับการไมเห็นชอบของนายอําเภอดวยเสียง
ขางมาก 2 ใน 3 สามารถประกาศใชเปนกฎหมายไดเลยโดยไมตองฟงเสียงจากนายอําเภอ (ไพโรจน 
ศรีสุนทร (นามสมมติ), 2556) โดยรายละเอียดของงบประมาณรายจายประจําป มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.5  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

- 
23 
2 
30 
23 
9 

- 
3,314,000 
120,000 

6,654,400 
8,765,580 

17,255,000 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

รวมทั้งหมด 

17 
 

23 
8 
 

6 
 

141 

3,150,000 
 

16,817,500 
5,899,500 

 
3,300,000 

 
65,275,980 

 
แหลงท่ีมา: ปรับปรุงจากเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ), 2556. 
 

จากตารางที่ 4.5 จะเห็นไดวามีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานมากที่สุด จํานวน 17,255,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.43 จากงบประมาณทั้งหมด 
65,275,980 บาท รองลงมาเปนยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี คิดเปนรอยละ 25.76 
และยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 13.43 ตามลําดับ ซ่ึงการจัดสรร
งบประมาณดังกลาว กลุมขาราชการทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินใหความคิดเห็นสอดคลองกันวา 
“พิจารณาจากปญหาและความตองการของประชาชนสวนใหญเปนหลัก” การจัดสรรงบประมาณ
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากที่สุด เพราะเปนโครงการที่ประชาชนสวนใหญเสนอมา 
ผูบริหารทองถ่ินที่เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจจึงจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร
ดังกลาวมากที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน อยางไรก็ตาม แมวาการจัดสรร
งบประมาณมีการตัดสินใจที่มีความเปนเหตุเปนผลจากกระบวนการจัดทําที่เปนไปดวยความรอบ
ครอบและคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก แตก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจากประชาชนยัง
ไมมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณอยางแทจริง อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณของผูบริหาร
ทองถ่ินในแตละโครงการยังไมไดพิจารณาจากความตองการของประชาชนเทานั้น แตยังให
ความสําคัญกับความตองการของชนชั้นนําที่อยูในเครือขายอํานาจของตนเอง เชน การจัดสรร
งบประมาณใหกับโครงการกอสรางสวนสาธารณะของหมูบานเกาะแกว (ทนง แสนสุข (นาม
สมมติ), 2556) ซ่ึงหากพิจารณาตามความจําเปนเรงดวนและความตองการของประชาชนแลว ความ
เปนเหตุเปนผลจะถูกเบียดขับออกไปทันที เพราะเปนโครงการที่ประชาชนไมไดเสนอมาและไมมี
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ความจําเปนเรงดวน แตโครงการดังกลาวกลับไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางรวดเร็ว ผานการ
เสนอของชนชั้นนําที่อยูในเครือขายอํานาจและมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับผูบริหารทองถ่ิน 
ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณจึงขึ้นอยูกับอํานาจ ซ่ึงแนนอนวาชนช้ันนํายอมมีอํานาจเหนือกวา
ประชาชน 

4.4.2.2  การนําแผนไปปฏิบัติ 
หลังจากจัดทําแผนเสร็จเรียบรอยแลว ตองนําเสนอผูมีอํานาจตามลําดับเพื่อขออนุมัติ

งบประมาณดําเนินการตามแผน และเมื่อไดรับอนุมัติแลวก็จะนําไปปฏิบัติตามแผน ซ่ึงการปฏิบัติ
ตามแผนเปนขั้นตอนสําคัญที่สุดของการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพราะวาแผนเปนเพียงขอมูลที่มีอยู
ในเอกสารเทานั้น ถาไมมีการนําไปปฏิบัติก็จะไมเกิดประโยชนอันใด ในการปฏิบัติตามแผนเริ่ม
ตั้งแตการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป และการดําเนินการตามโครงการที่มีในแผนการ
ดําเนินงานประจําปตามลําดับของโครงการกอน-หลัง 

การจัดทําแผนดําเนินงานประจําป เร่ิมจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลที่ประชาชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการมีหนาที่ในการจัดทํารางแผน
ดําเนินงาน แตกลุมขาราชการทองถ่ินระบุตรงกันวา “การจัดทํารางแผนดําเนินงานเปนหนาที่ของ
ขาราชการทองถ่ิน ประชาชนไมไดมีสวนรวมแตอยางใด” ขาราชการทองถ่ินจึงเปนชนชั้นนําที่ทํา
หนาที่ในการรวบรวมโครงการที่จะมีการดําเนินการจริง ซ่ึงมีทั้งโครงการของทองถ่ินและโครงการ
ที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวรวบรวมจากแผนปฏิบัติการพัฒนา
จังหวัด/อําเภอ แบบบูรณาการ จากนั้นจัดทํารางแผนดําเนินงานที่ตองพิจารณาจัดหมวดหมูของ
โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาแลวเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใชเปนแผนดําเนินงานประจําป ในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบของผูบริหารทองถ่ิน สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) (2556) อธิบายรายละเอียดในการ
พิจารณาวา 

 
พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม เพื่อบรรจุไวในแผนดําเนินงานตามลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนเรงดวนที่ประชาชนเสนอมา แตก็มีการใชดุลยพินิจ
สวนตัวในการพิจารณาบางโครงการที่มีความเห็นวาไมใชความจําเปนเรงดวนและ
ไมใชปญหาของสวนรวม โครงการก็จะถูกตัดออกไป 
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นอกจากนี้ สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) (2556) ยังอธิบายเพิ่มเติมวา โครงการที่
สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถ่ินและคณะกรรมการหมูบานเสนอมา โครงการสวนใหญไดรับการ
บรรจุไวในแผนดําเนินงานประจําปทุกโครงการ แตมีบางหมูบานที่สมาชิกสภาเทศบาลและผูนํา
ทองถ่ินตางคนตางเสนอมา ไมมีการตกลงกันมากอน เชน หมูบานใหมสามัคคี ผูใหญบานเสนอ
โครงการทําถนน และสมาชิกสภาเทศบาลเสนอโครงการประปาหมูบาน โดยเปนที่ทราบกัน
โดยทั่วไปวาบานใหมสามัคคีมีความเดือดรอนเรื่องน้ําเปนอยางมาก แตเพื่อรักษาฐานอํานาจและยุติ
ปญหา ผูบริหารทองถ่ินจึงตัดสินใจเลือกใหโครงการของทั้งคูไดรับการบรรจุไวในแผนดําเนินงาน
ประจําป ความขัดแยงจึงจบลงดวยการแบงปนผลประโยชนที่ลงตัว การพิจารณาเลือกโครงการของ
ผูบริหารทองถ่ินดังกลาว แสดงใหเห็นวามีการตัดสินใจที่ไมมีความเปนเหตุเปนผล ผูบริหาร
ทองถ่ินใหความสําคัญกับโครงการที่กลุมชนชั้นนําเสนอมามากเปนพิเศษ สอดคลองกับกลุม
นักการเมืองทองถ่ินและกลุมผูนําทองถ่ินที่ไดใหความเห็นวา โครงการที่ตนเสนอไปทุกโครงถูก
นําไปปฏิบัติ การตัดสินใจของผูบริหารทองถ่ินจึงเปนไปในทางที่ไมเหมาะสม มีการใชอํานาจ
ในทางมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชนใหกับชนชั้นนําที่อยูในเครือขายอํานาจของตน 

การดําเนินการตามแผนเปนการลงมือปฏิบัติตามโครงการที่มีในแผนการดําเนินงาน
ประจําปตามลําดับของโครงการกอน-หลัง ซ่ึงมีการระบุไวอยางชัดเจน รวมทั้งระยะเวลาของการ
นําไปปฏิบัติที่เปนกรอบกวาง ๆ เพื่อใหการดําเนินโครงการทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว แตใน
การเริ่มลงมือปฏิบัติ กลุมขาราชการทองถ่ินระบุวา ไมสามารถเริ่มดําเนินโครงการตามแผนที่
กําหนดไวได เพราะมีขอจํากัดเรื่องของงบประมาณที่เทศบาลขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาลไมได
เขามาพรอมกันทั้งหมด แตจะทยอยเขามาในบัญชีของเทศบาลในแตละเดือน ซ่ึงถามีงบประมาณเขา
มา ผูบริหารทองถ่ินจะสอบถามไปที่กองคลังวาขณะนี้มีงบประมาณเขามาจํานวนเทาไร กองคลังจะ
จัดทํารายงานการเงินในแตละวันวามีงบประมาณเขาบัญชีมาเทาไรและจัดเก็บเองไดเทาไร เชน 
เดือนพฤษภาคมมีงบประมาณเขามาจํานวน 20 ลานบาท ผูบริหารทองถ่ินจะเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลของแตละหมูบานเขามาสอบถามวาตองการดําเนินโครงการใดกอน ถาหากหมูบานใดไมมี
สมาชิกสภาเทศบาลจะเรียกผูนําทองถ่ินหรือตัวแทนประชาคมมาสอบถามแทน และผูบริหาร
ทองถ่ินจะเปนผูใชอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายวาควรดําเนินโครงการใดกอน เชน จาก
โครงการจําเปนเรงดวนของทั้ง 19 หมูบาน ผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจเลือกดําเนินโครงการทํา
ถนนลาดยางเสนคลองดินแดง (นามสมมติ)-คลองเดื่อกอน ซ่ึงเปนโครงการของผูบริหารเอง การ
เลือกโครงการไปปฏิบัติจึงไมไดเปนการตัดสินใจที่มีความเปนเหตุเปนผล แตเปนการใชอํานาจใน
การตัดสินใจ จากตัวอยางการตัดสินใจเลือกโครงการไปปฏิบัติแสดงใหเห็นวา ผูบริหารทองถ่ินใช
อํานาจในการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเอง อีกทั้งยังใชอํานาจในการเอื้อประโยชน



119 

ใหกับชนชั้นนําที่อยูในเครือขายอํานาจของตน โดยการเรียกสมาชิกสภาเทศบาลและผูนําทองถ่ิน
เขามาเสนอโครงการที่ตองการนําไปปฏิบัติ จากนั้นตัดสินใจเลือกโครงการจากความสัมพันธ
สวนตัวกับตนเอง และอํานาจของชนชั้นนําในแตละหมูบาน เชน ผูใหญบานเกาะแกวเสนอให
ดําเนินโครงการกอสรางสวนสาธารณะ  ผูใหญบานคลองปูนเสนอใหดําเนินโครงการลอกฝาย และ
สมาชิกสภาเทศบาลของหมูบานทามะปรางคเสนอใหดําเนินโครงการถนนลาดยาง ผูบริหารทองถ่ิน
ตัดสินใจเลือกใหดําเนินโครงการกอสรางสวนสาธารณะกอน โดยใหเหตุผลวามีความพรอมมาก
ที่สุด (สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ), 2556) แตเมื่อพิจารณาลักษณะความสัมพันธสวนตัวกับ
ผูบริหารทองถ่ินแลว พบวา ผูบริหารทองถ่ินกับผูใหญบานเกาะแกวมีความสนิทสนมกันมากเปน
พิเศษ มีการอุปถัมภค้ําจุนกันมา และประการสําคัญผูใหญบานเกาะแกวดํารงตําแหนงเปนกํานัน
ตําบลเขาสวย การเลือกโครงการไปปฏิบัติกอน-หลัง จึงเปนใชอํานาจในการจัดสรรทรัพยากร
สวนรวมเพื่อตนเองและพวกพอง 

หลังจากเลือกโครงการที่จะนําไปปฏิบัติไดแลว โครงการที่ถูกเลือกใหเร่ิมดําเนินการ
กอน จะเริ่มดําเนินโครงการจากการเรียกประชุมขั้นเตรียมการคนที่เกี่ยวของกับโครงการ ซ่ึงมีการ
กําหนดไวชัดเจนอยูแลวในแผนดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการตองนําเสนอรูปแบบ ระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการ และสอบถามขอคิดเห็นจากฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จากนั้นชี้แจงหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละฝาย และใหเร่ิมดําเนินโครงการไดเลย ดังที่อิสรียภรณ วงศรักษา (นามสมมติ) 
(2556) อธิบายวา 

 
การดําเนินโครงการทําถนนลาดยางเสนคลองดินแดง (นามสมมติ)-คลองเดื่อ กอง
ชางซึ่งเปนผูรับผิดชอบ ตองนําเสนอรายละเอียดของการดําเนินการ เพื่อขออนุมัติ
จัดซื้อ-จัดจาง หรือโครงการจัดงานวันพอ สํานักปลัดเปนผู รับผิดชอบ เ ร่ิม
ดําเนินการจากเตรียมการรักษาความปลอดภัย อธิบายรายละเอียดใหฝายรักษา
ความปลอดภัยทราบวาจัดงานในพื้นที่ใด ตองมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําตรงบริเวณใด ชวงกลางวันและกลางคืนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตอง
ทําหนาที่ใดบาง และถาฝายรักษาความปลอดภัยมีปญหาอะไรก็สอบถามโดยตรง
มาที่สํานักปลัด จากนั้นดําเนินการตามแผนงานที่วางไว 
 

การนําโครงการไปปฏิบัติ ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการเปนอยางดี 
โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับผูสูงอายุ จากการสัมภาษณกลุมนักการเมืองทองถ่ิน กลุมขาราชการ
ทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน ระบุตรงกันวา ประชาชนสวนใหญใหความรวมมือในการเขา
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รวมโครงการเปนอยางดี เพราะมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงผานผูนําทองถ่ินและวิทยุชุมชน ใน
วันที่มีการดําเนินโครงการ ผูนําทองถ่ินของแตละหมูบานชวยอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ดวยการไปสงที่สถานที่จัดงาน อีกทั้งยังมีการใหความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ เปนอยางดี เชน 
โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน สถานีตํารวจ และสถานประกอบการ อยางไรก็ตาม 
แมวาประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ แตนั่นก็เฉพาะโครงการที่ประชาชนสวนใหญ
เปนผูเสนอและโครงการที่มีประชาชนเปนกลุมเปาหมาย ยังมีการดําเนินโครงการอีกเปนจํานวน
มากที่ไมผานการเห็นชอบจากประชาชน ไดแก โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทาง
การพัฒนาดานอื่น  ๆ  ที่ชนชั้นนํา เปนผู เสนอ  กอนการเริ่มดํา เนินโครงการจึงตองมีการ
ประชาสัมพันธมากเปนพิเศษ แตกระนั้นก็ยังมีบางโครงการที่ประชาชนแสดงออกถึงความไมพอใจ 
ดังที่หวอย จงจันทึก (นามสมมติ) (2556) ระบุวา “หมูบานคลองดินแดง (นามสมมติ) มีการสราง
ศาลาประชาคมที่หนาบานของอดีตกํานัน แตประชาชนไมเห็นดวยกับการสรางศาลาในพื้นที่
สวนตัว สุดทายตองร้ือศาลาทิ้ง เพราะทนเสียงคัดคานจากประชาชนไมไหว” จากตัวอยางดังกลาว
แสดงใหเห็นวาชนชั้นนําใชอํานาจครอบงําประชาชน แตก็ไมสําเร็จเสมอไป เพราะประชาชน
รวมตัวกันเพื่อตอรองอํานาจกับชนชั้นนําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเขมแข็งของประชาชนในแตละ
หมูบาน 

 
 4.4.3 การประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

การประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนวามีการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงมากนอยเพียงใด เปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
หรือไม และไดผลเปนอยางไร ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมขาราชการทองถ่ิน พบวา การประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) มีการดําเนินการใน 2 ระดับ ดังนี้ 

การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่แลวเสร็จ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลที่ตองสรุปผลการดําเนินงาน ปละ 1 คร้ังในเดือนธันวาคม โดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประกอบดวย ตัวแทนสภาเทศบาล ไดแก 1) นายกิตติศักดิ์ บุรีรักษ (นามสมมติ) สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 เปนประธานกรรมการ 2) นางอรชุน บุปผา (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
เปนกรรมการ และ 3) นายยุทธการ สุขกลม (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เปนกรรมการ 
ตัวแทนประชาคม ไดแก 1) นายฉลอง คุมกิจ ผูแทนประชาคม หมูที่ 9 เปนกรรมการ 2) นายทนง 
แสนสุข (นามสมมติ) ผูแทนประชาคม หมูที่ 14 เปนกรรมการ และ 3) นายวินัย ขันทีทาว ผูแทน
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ประชาคม หมูที่ 17 เปนกรรมการ ผูบริหารแตงตั้ง ไดแก 1) นายมงคล ศรีสุขสอน (นามสมมติ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังหมู (นามสมมติ) เปนกรรมการ 2) นายราเมธ สุวรรณทา ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานทาชาง เปนกรรมการ 3) นายแสงทอง มาลินนอก 
ผูทรงคุณวุฒิ หมูที่ 2 เปนกรรมการ และ 4) นายสํารวย กลาจันทึก (นามสมมติ) ผูทรงคุณวุฒิ หมูที่ 4 
เปนกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก 1) นางสาวอิสรียภรณ วงศรักษา (นามสมมติ) หัวหนา
ปลัดเทศบาล เปนกรรมการ 2) นางสาวนิตยา ศรีจุมพล (นามสมมติ) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน เปนกรรมการและเลขานุการ และ 3) นางสาวนลินี โครตศรีเมือง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

จากรายชื่อของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จะเห็นไดวา มี
กลุมที่มีที่มาจากการเปนตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งกําหนดใหมีการคัดเลือกกันเอง โดย
พิจารณาจากผูที่มีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ แตสมาชิกของสภาเทศบาลตําบลเขาสวย (นาม
สมมติ) ยังคงใชวิธีการเชนเดียวกับการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คือ การเปนกรรมการ
แบบหมุนเวียน กลุมที่เปนตัวแทนภาคประชาคม ผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจเลือกคนของตนเองเขา
มาทําหนาที่โดยไมผานการเห็นชอบจากประชาคมหมูบาน แตไมเคยเกิดขอรองเรียนหรือปญหาใน
กรณีดังกลาว เนื่องจากประชาชนไมทราบวาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลคืออะไร และมีหนาที่อะไร (สวงค เอี่ยมเจริญ (นามสมมติ), 2556) กลุมที่ผูบริหารแตงตั้ง 
คือ ตัวแทนจากภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารทองถ่ินยังคงใชอํานาจในการสั่ง
การแตงตั้ง โดยนายมงคล ศรีสุขสอน (นามสมมติ) และนายราเมธ สุวรรณทา เปนขาราชการใน
พื้นที่ที่รูจักมักคุนกับผูบริหารทองถ่ินเปนอยางดี สวนนายแสงทอง มาลินนอก และนายสํารวย กลา
จันทึก (นามสมมติ) รูจักกับผูบริหารทองถ่ินมาตั้งแตสมัยนายสนั่น ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) ยังมีชีวิต
อยู และกลุมที่เปนกรรมการโดยตําแหนง ไดแก หัวหนาสวนงานและเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน ซ่ึงขาราชการทองถ่ินของเทศบาลคัดเลือกกันเอง ในการสรรหาคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีการมอบอํานาจใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูแตงตั้ง ซ่ึงเปนชองทางให
ผูบริหารทองถ่ินใชอํานาจแตงตั้งบุคคลที่อยูในเครือขายอํานาจของตนเขามาดํารงตําแหนง ทําให
การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติตามแผนเปนไปอยางไมโปรงใสและไมมีความเปนเหตุ
เปนผล โดยเฉพาะการสรรหาผูแทนประชาคมที่มอบอํานาจใหประชาคมหมูบานคัดเลือกกันเอง 
แลวสงรายชื่อมาที่เทศบาลเพื่อเสนอใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณา แตผูบริหารทองถ่ินกลับใชอํานาจ
ในการตัดสินใจเลือกเองโดยไมผานขั้นตอนการเสนอจากประชาคม ประชาชนจึงไมมีสวนรวม
อยางแทจริง และองคประกอบของคณะกรรมการยังเต็มไปดวยกลุมชนชั้นนําที่ผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งเขามา 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
แนวทาง วิธีการและดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซ่ึงตองรายงานผลและ
เสนอความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จากนั้นประกาศผลให
ประชาชนทราบ โดยใหปดประกาศอยางเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลยังมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
ชวยปฏิบัติงานตามสมควร สําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
สามารถใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได อิสรียภรณ วงศรักษา (นามสมมติ) และนิตยา ศรีจุมพล (นามสมมติ) (2556) ระบุวา 

 
เทศบาลตําบลเขาสวย  (นามสมมติ) จางมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหนึ่งเปน
ผูดําเนินการประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการที่ เ ร่ิมจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจัดทํารางขอกําหนด 
ขอบขายและรายละเอียดของงานที่มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการ 
เสนอใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ จากนั้นเทศบาลกําหนดวาตองการทราบ
ผลการประเมินดานใดบาง เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสรางแบบสอบถาม 
สรางตัวช้ีวัด และนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล 

 
ผลจากการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา ประชาชนพึงพอใจยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระดับสูง ตรงกันขามกับผลการประเมินยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สังคม ผูบริหารทองถ่ิน (2556) ใหความเห็นวา เปนโครงการที่ตั้งใจทําอยางเต็มที่ แตผลการ
ประเมินความพึงพอใจออกมาอยูในระดับต่ํา ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการเก็บขอมูลจากกลุมที่ไมใช
เปาหมาย ผลการประเมินจึงออกมาตรงกันขามกับความเปนจริง หลังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ผลการประเมินไมเปนไปตามที่คาดหมาย และไมผานเกณฑ
มาตรฐานในบางตัวช้ีวัด ผูบริหารทองถ่ิน (2556) ระบุวา “ใชอํานาจสั่งการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลับไปแกไขใหมจนขอมูลถูกตองเปนที่พอใจ” มหาวิทยาลัยราชภัฏตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบริหารทองถ่ิน เพราะหากไมปฏิบัติตามก็จะเสียผลประโยชนและไมไดรับเงินคาตอบแทน ทําให
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนไมมีความเปนเหตุเปนผล เพราะปลอยใหอํานาจครอบงําผลการ
ประเมินแผน และตางตอบแทนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
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การประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) โดยเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบออกแบบสอบถามและสรางตัวช้ีวัด เพื่อจัดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม (ดูภาคผนวก ค) จํานวน 300 
ชุด ซ่ึงเก็บขอมูลจากกลุมขาราชการ 60 ชุด กลุมเกษตรกร 60 ชุด กลุมคาขาย 60 ชุด กลุมรับจาง 60 
ชุด และกลุมผูประกอบการขนาดเล็ก 60 ชุด ใชวิธีการสุมตัวอยางจากทั้ง 19 หมูบาน (นิตยา ศรี
จุมพล (นามสมมติ), 2556) การประเมินผลการดําเนินงานในระดับนี้ ผูบริหารทองถ่ินไมมีการใช
อํานาจสั่งการ เพื่อใหผลการประเมินเปนไปในทิศทางที่ตองการ เพราะตองการขอเท็จจริงที่
นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาล ผลการประเมินที่ไดจึงมีความเปนเหตุเปนผล
มากกวาการดําเนินการในระดับแรก และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แมวามีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แต
กรณีของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) ประชาชนไมไดมีสวนรวมแตอยางใด เนื่องจาก
ผูบริหารทองถ่ินใชอํานาจในการตัดสินใจเลือกบุคคลที่อยูในเครือขายอํานาจของตน เขามาเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนถูก
เบียดบังดวยอํานาจของชนชั้นนํา อยางไรก็ตาม ยังมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผลแผนได ดังที่หวอย จงจันทึก (นามสมมติ) (2556) อธิบายวา 
 

ในแตละหมูบานมีการประชาคม เพื่อเลือกคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 15 คน 
แลวสงรายชื่อไปที่เทศบาล จากนั้นผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจเลือก จํานวน 3 คน 
ทําหนาที่ในการตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล โดยรวมกันติดตามและตรวจสอบโครงการที่มีการดําเนินการ
ในหมูบานของตนเอง ในการตรวจสอบจะมีใบงานมาให เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของการดําเนินการ หากพบวามีการใชวัสดุหรืออุปกรณที่ไมไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนดไว คณะกรรมการหมูบานสามารถทักทวงและตรวจไมรับโครงการ
ได 

 
การเปดโอกาสใหประชาคมหมูบานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนใน

หมูบานของตนเอง ทําใหการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความเปนเหตุเปนผลมากขึ้น 
แตกระนั้น หวอย จงจันทึก (นามสมมติ) (2556) ไดช้ีใหเห็นวา การดําเนินการติดตามและ
ตรวจสอบโครงการมีลักษณะไมชอบมาพากล มีการติดสินบนใหกับคณะกรรมการหมูบาน เพื่อให
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ตรวจรับโครงการของผูรับเหมา การติดตามและตรวจสอบโครงการจึงมีเร่ืองของผลประโยชนเขา
มาเกี่ยวของ นอกจากนี้ หวอย จงจันทึก (นามสมมติ) ยังระบุอีกวา นายทุนที่ชนะการประมูลเปน
ประจํา จํานวน 3 ราย ไดแก สจ. จําลอง เปนผูชนะการประมูลมากที่สุด รองลงมาเปนผูใหญเจษฎา 
และสจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) ตามลําดับ ซ่ึงสจ. จําลอง และผูใหญเจษฎา เปนผูรับเหมาที่มี
เครื่องจักรและอุปกรณพรอม และไมเคยถูกรองเรียนจากประชาชน จึงไมผิดสังเกตที่ชนะการ
ประมูลเปนประจํา สวนสจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) แมวามีประสบการณในการรับเหมามาเปน
เวลานาน แตเคยถูกประชาชนรองเรียนเรื่องการสรางถนนที่มีอายุการใชงานไดไมนาน เปนหลุม
เปนบอเร็วในหลายหมูบาน จึงเปนที่นาแปลกใจวาเหตุใด สจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) ยังคงไดรับ
การประมูลโครงการอยู ทั้งที่คณะกรรมการเปดซองที่แตงตั้งโดยผูบริหารทองถ่ิน ไดแก หัวหนา
สวนตาง ๆ ของเทศบาล ผูแทนประชาคมหมูบาน และเจาหนาที่ของอําเภอ ไมไดพิจารณาจากผูที่
เสนอราคาต่ําที่สุดเทานั้น แตยังพิจารณาถึงวัสดุและอุปกรณที่ใชในการดําเนินโครงการดวย เชน 
โครงการทําถนน คณะกรรมการพิจารณาจากราคาที่ผูรับเหมาเสนอมา รถบด รถบรรทุกและรถลาด
ยางที่ใช แตขอสงสัยดังกลาวไดหมดไป เมื่อพิจารณาดานความสัมพันธสวนตัวกับผูบริหารทองถ่ิน
พบวา มีความสนิทสนมกันมากเปนพิเศษ โดยมีความสัมพันธเปนเพื่อนกัน และสจ. อัฐ อินทุศร 
(นามสมมติ) ยังเปนฐานคะแนนเสียงที่สําคัญ จึงตองมีการตอบแทนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน การ
ตางตอบแทนผลประโยชนของชนชั้นนําที่เกิดขึ้น ไดลบลางความเปนเหตุเปนผลในการประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปอยางหมดสิ้น เหลือเพียงการใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชน
เพื่อตนเองและพวกพอง แมกระทั่งประชาชนเองที่เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบรวมกับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ยังถูกอํานาจครอบงําดวยการหยิบยื่น
ผลประโยชนให และตองเขาไปเปนสวนหนึ่งของเครือขายอํานาจ เจตนารมณในการติดตามและ
ตรวจสอบโครงการเพื่อรักษาผลประโยชนใหกับประชาชนจึงแปรเปลี่ยนเปนการรักษา
ผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง 

 

4.5  ผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
การศึกษาผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยศึกษาจากการประเมินผลแผนยุทธ

ศาสตรการพัฒนา พบวา ประชาชนพึงพอใจผลจากการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสูงที่สุด 
(สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ), 2556) ทั้งจากการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่
แลวเสร็จโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และการประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ) เอง ซ่ึงสอดคลองกับกลุมประชาชนในทองถ่ินที่
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ไดใหความเห็นวา พึงพอใจผลจากการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมากที่สุด ดังที่ เอี่ยม ขวัญทอง 
และสมอง แกวแดงดี (2556) ระบุวา 
 

พึงพอใจพวกโครงการทําทอระบายน้ํา เพราะทําใหน้ําไมทวมถนน โครงการ
กอสรางระบบประปา ทําใหมีน้ําใช ไมตองลําบากรองน้ําฝนไวใชหรือส้ินเปลือง
จากการซื้อน้ํา โครงการลอกทอ ทําใหน้ําฝนที่ตกลงมาไหลไดสะดวก ไมทวมขัง
ในหมูบาน 

 
นอกจากนี้ กลุมนักการเมืองทองถ่ิน กลุมขาราชการทองถ่ิน และกลุมผูนําทองถ่ิน ยังให

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ประชาชนพึงพอใจผลจากการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมาก
ที่สุด ซ่ึงมีผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6  ตัวอยางผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน ป พ.ศ. 2556 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ ผูเสนอโครงการ 

 - กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบานนายพิศ ความ
กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 27 
เมตร หมูที่ 2 
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คุมปาไผ ความกวางเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หมูที่ 3 
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบานนายสมศักดิ์ 
ความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หมูที่ 4 
- รื้อเปลี่ยนทอเมนตประปา ซอย 
1 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 2,000 
เมตร หมูที่ 5 

30,000 
 
 
 

81,000 
 
 

118,000 
 
 
 

450,000 

ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 

ประชาคมหมูบาน 
 
 
 

ประชาคมหมูบาน 
 
 

ประชาคมหมูบาน 
 
 
 

ประชาคมหมูบาน 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ ผูเสนอโครงการ 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบานนายประทวน 
ความกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 
105 เมตร พรอมไหลทางกวาง
เฉลี่ย 0.25 เมตร หมูที่ 7 
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขางไร N.P. กวางเฉลี่ย 
3.00เมตร ยาว 60 เมตร หมูที่ 8 
- กอสรางระบบน้ําประปา
หมูบาน หมูที่ 10 
 
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบานนางสมจิตร ความ
กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 20 
เมตร หมูที่ 12 
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบานนายศักดิ์ ความ
กวางเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 39 
เมตร และกวางเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ยาว 24 เมตร หมูที่ 14 
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบานนางเกี้ยง ความ
กวางเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 22 
เมตร หมูที่ 16 
- กอสรางถนนลาดยางจากไร
พนาทองถึงฟารมโชคชัย ความ
กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900 
เมตร หมูที่ 2 

178,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

600,000 
 
 

165,000 
 
 
 

113,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

1,300,000 

ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 

ประชาคมหมูบาน 
 
 
 
 

ประชาคมหมูบาน 
 
 

ประชาคมหมูบาน 
 
 

ประชาคมหมูบาน 
 
 
 

ประชาคมหมูบาน 
 
 
 
 

ประชาคมหมูบาน 
 
 
 

นายจําลอง มงคลเลิศ 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ ผูเสนอโครงการ 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบานนายปรีชา ความ
กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 104 
หมูที่ 4 
- กอสรางถนนลาดยางจากบาน
นายสมศักดิ์ ถึงบานนางวาสนา 
ความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หมูที่ 7 
- กอสรางถนนลาดยางจาก
โรงงานพันธมิตรหินออนถึงคุม
ปาหิน ความกวางเฉลี่ย 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หมูที่ 1 
- กอสรางถนนลาดยางคุมปาหิน 
ความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หมูที่ 8 
- ซอมสรางถนนลาดยาง ความ
กวางเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หมูที่ 9 
- ซอมสรางถนนลาดยางภายใน
หมูบาน ความกวางเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หมูที่ 10 
- ซอมสรางถนนลาดยางภายใน
หมูบาน ความกวางเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาว 750 เมตร หมูที่ 13 
- ซอมสรางถนนลาดยางสายทาง
วงเวียนบานไร-บานคลองเสือ 
ความกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หมูที่ 15 

175,000 
 
 
 

1,250,000 
 
 
 

2,500,000 
 
 
 

4,000,000 
 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 
 
 

1,000,000 
 
 

4,500,000 

ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 
ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 

นายปรีชา สอนชัย 
 
 
 

นายกิตติศักดิ์ บุรีรักษ 
 
 
 

นายทนง แสนสุข 
 
 
 

นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ 
 
 

นายฉลอง คุมกิจ 
 
 

นายสมศักดิ์ ปราโมทย 
 
 

นายสมบูรณ สุขนันท 
 
 

นายฤทธิ์ ไกรรัตน 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ ผูเสนอโครงการ 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ความยาว 400 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หมูที่ 15 

842,000 ชวยบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในเขตตําบล
เขาสวย 

นายยุทธการ สุขกลม 

 
แหลงท่ีมา:  ปรับปรุงจากเทศบาลตําบลเขาสวย (นามสมมติ), 2556. 
 

จากตารางที่ 4.6 จะเห็นไดวา ผลจากการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสามารถจัดประเภท
ของโครงการได 2 กลุม คือ โครงการที่มาจากประชาคมหมูบาน และโครงการที่มาจากนักการเมือง
ทองถ่ินและผูนําทองถ่ิน โดยผูบริหารทองถ่ิน (2556) ระบุวา การที่โครงการพัฒนาไมไดมาจาก
ประชาชนทั้งหมด เพราะวาประชาชนมองเห็นแคปญหาและความตองการเฉพาะหนาของตนเอง 
ทําใหนักการเมืองทองถ่ินและผูนําทองถ่ินตองเสนอโครงการพัฒนาที่เปนภาพรวมของทองถ่ินแทน
ประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับกลุมนักการเมืองทองถ่ินและกลุมผูนําทองถ่ินที่ใหความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันวา พวกตนมองเห็นปญหาในภาพรวมของทองถ่ิน จึงไดเสนอโครงการพัฒนาขนาด
ใหญที่ใชงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดยรวม แตผูศึกษามีขอสังเกต
วามีบางโครงการที่ตอบสนองปญหาและความตองการสวนตัวของนักการเมืองทองถ่ินและผูนํา
ทองถ่ินอยางชัดเจน เชน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายปรีชา ความกวาง
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 104 หมูที่ 4 ที่เสนอโดยนายปรีชา สอนชัย และมีหลายโครงการที่ตอบสนอง
ความตองการของอุตสาหกรรมเหมืองหินออนและการทองเที่ยว  เชน  โครงการกอสราง
ถนนลาดยางจากโรงงานพันธมิตรหินออนถึงคุมปาหิน ความกวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู
ที่ 1 เสนอโดยนายทนง แสนสุข (นามสมมติ) โครงการกอสรางถนนลาดยางจากไรพนาทองถึง
ฟารมโชคชัย ความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หมูที่ 2 เสนอโดยนายจําลอง มงคลเลิศ 
(นามสมมติ) 

สําหรับกลุมประชาชนใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอโครงการพัฒนาของนักการเมือง
ทองถ่ินและผูนําทองถ่ิน ดังที่เอี่ยม ขวัญทอง (2556) อธิบายวา 
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เคาคิดโครงการอะไรใหก็ดีหมดแหละ ดีกวาไมไดทําอะไรใหเลย ถนนมันพังทุกป 
โดยเฉพาะถนนเสนบุงเตยกับเสนคลองเดื่อเปนหลุมเปนบอ ขับรถผานทีไรนั่งรถ
จนเวียนหัว รถบรรทุกเยอะมาก คนแถวนั้นเคาก็บนวาฝุนเยอะ รถขับสวนกันแต
ละครั้งฝุนตลบอบอวลไปหมด จนตองเอาน้ํามาฉีดถนน เพื่อไมใหฝุนเขาบาน ไป
นั่งเลนหนาบานก็ไมได ตองอยูแตในบาน 
 
ความคิดเห็นดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประชาชนพึงพอใจโครงการพัฒนาที่นักการเมือง

ทองถ่ินและผูนําทองถ่ินคิดแทนให  เพราะชวยตอบสนองปญหาและความตองการดาน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ประชาชนตองใชสัญจรไปมาทุกวัน สวนสาเหตุของปญหาที่ประชาชน
กลาวถึงนั้นมาจากรถบรรทุกขนหินออน รถบรรทุกขนเครื่องจักร และอุปกรณขนาดใหญ ซ่ึง
เจาของเปนคนในทองถ่ิน คือ สจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) (หวอย จงจันทึก (นามสมมติ), 2556) 
ดังนั้นผลจากการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานจึงไมไดแกไขปญหาใหกับประชาชนเทานั้น แตยัง
ชวยตอบสนองความตองการของนายทุนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูสรางปญหาขึ้นมาอีกดวย ยิ่งกวานั้น ผูที่
ไดรับการประมูลโครงการซอมแซมถนนยังเปนคนเดียวกับที่ทําใหถนนพัง คือ สจ. อัฐ อินทุศร 
(นามสมมติ) นั่นเอง 

แมวาประชาชนในทองถ่ินจะพึงพอใจในผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน แตทวา
ประชาชนก็ไมใชผูที่ไดรับประโยชนสูงสุด เพราะการเสนอโครงการพัฒนาของนักการเมือง
ทองถ่ินและผูนําทองถ่ินมีผลประโยชนสวนตนแอบแฝงอยู ดังที่หวอย จงจันทึก (นามสมมติ) 
(2556) ระบุวา 

 
กํานันทนง แสนสุข (นามสมมติ) เสนอโครงการกอสรางสวนสาธารณะ หมูที่ 14 
ใชงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท โดยใชความสัมพันธสวนตัวกับผูบริหาร
ทองถ่ินเขาไปพบเปนการสวนตัว เพื่อขอใหดําเนินโครงการดังกลาว ซ่ึงกอสราง
สวนสาธารณะไวขางบานตนเอง และใหเหตุผลวาประชาชนจะไดมีสถานที่ไว
พักผอนหยอนใจ 
 
การเสนอโครงการพัฒนาของกํานันทนง แสนสุข (นามสมมติ) แมวาประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการมีสถานที่พักผอน แตสวงค เอี่ยมเจริญ (นามสมมติ) (2556) ใหความเห็นวา 
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มีสวนสาธารณะมันก็ดีอยู เพราะที่อ่ืนเขาไมมีกัน แตไมคอยไดไปใชมันไกลบาน 
สวนใหญคนที่ใชก็เห็นมีแตลูก ๆ หลาน ๆของกํานัน วิ่งเลนกัน แลวก็มีเด็ก ๆ ใน
หมูบานบาง แตจริง ๆ นาจะสรางไวใกลกับโรงเรียน คนนาจะมาใชมากกวานี้ 
เพราะอยูกลางหมูบาน 
  
นอกจากนี้ หวอย จงจันทึก (นามสมมติ) (2556) ยังอธิบายเพิ่มเติมวา ญาติของกํานันทนง 

แสนสุข (นามสมมติ) เปนผูไดรับการประมูลโครงการกอสรางสวนสาธารณะ คํากลาวของนาย
หวอย จงจันทึก (นามสมมติ) แสดงใหเห็นวา การเสนอโครงการของกํานันทนง แสนสุข (นาม
สมมติ) มีผลประโยชนสวนตนแอบแฝงอยู เพราะผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุดจากการกอสราง
สวนสาธารณะ คือ กํานันทนง แสนสุข (นามสมมติ) และเครือญาติ 

ผลจากการพัฒนาดานอื่น ๆ ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผูเสนอใหดําเนินโครงการที่
อยูในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตนเองหรือโครงการที่ไดรับการมอบมาจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง การดําเนินโครงการเหลานี้ ผูบริหารทองถ่ินใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง ดังที่หนึ่งฤทัย จันทรประเสริฐ (นามสมมติ) (2556) อธิบาย
วา 

 
กองการศึกษาเสนอโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เมื่อไดงบประมาณมาจํานวน 
380,000 บาท ก็ตองแบงใหผูบริหารทองถ่ินกอนแลวจายกันมาเปนทอด ๆ จนถึง
ระดับหัวหนากองการศึกษา เหลือเทาไหรคอยเอาไปใชบริหารจัดการโครงการ 
เมื่อปที่แลวนาเกลียดมาก งบเหลือไมพอจายคาอาหารกลางวันเด็ก ตองใหพอแม
เด็กเตรียมอาหารไปให 
 
นอกจากนี้ หนึ่งฤทัย จันทรประเสริฐ (นามสมมติ) (2556) ยังอธิบายเพิ่มเติมวา “ตั้งแตมา

ทํางานที่นี่ก็เห็นทํากันแบบนี้ตลอด แตมาชวงนี้กินกันนาเกลียดมาก ครูเด็กเล็กกลัวจะมีความผิดไป
ดวย ถาถูกตรวจสอบขึ้นมา เวลามีประชุมเลยตองบันทึกเสียงของหัวหนาเอาไว” คํากลาวของหนึ่ง
ฤทัย จันทรประเสริฐ (นามสมมติ) แสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติเปนประเพณีไปแลวที่ตองจัดสรร
ผลประโยชนสวนหนึ่งจากงบประมาณโครงการใหกับผูบริหารทองถ่ิน นักการเมืองทองถ่ิน และ
ขาราชการที่เกี่ยวของ 

การศึกษาผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จะเห็นไดวา ชนชั้นนําเปนผูไดประโยชน
สูงสุดจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพราะเปนผูเสนอโครงการพัฒนาสวนใหญ เปนผูใช
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ประโยชนจากผลของการพัฒนา และเปนผูไดรับการประมูลโครงการพัฒนาของทองถ่ิน สวน
ประชาชนเปนผูเสียประโยชน แมวาประชาชนในทองถ่ินจะไดรับประโยชนจากการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินอยูบาง แตก็เปนสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ชนชั้นนําไดรับ อีกทั้งการที่ชน
ช้ันนําเสนอโครงการพัฒนาแทนประชาชน ผานขออางการทําเพื่อประโยชนของสังคมโดยรวม ทํา
ใหประชาชนตองสูญเสียโอกาสในการพัฒนาดานอื่น ๆ ที่ควรจะเปนประโยชนมากกวานี้ 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

จากการวิเคราะหขอมูลของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ในกรณีศึกษาของเทศบาลตําบล
แหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา จะเห็นไดวา ชนชั้นนํา อันไดแก ขาราชการ นักการเมืองทองถ่ิน 
ผูนําทองถ่ิน และนายทุนทองถ่ิน ใชอํานาจกดทับความเปนเหตุเปนผลในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตั้งแตการเปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน การเปนผูใชอํานาจ
ช้ีนํา ครอบงําประชาชนในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และการเปนผูไดรับประโยชนจาก
ผลลัพธของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงผูศึกษาสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

การสรุปผลการศึกษาของอํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
กรณีศึกษาของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหงายตอความเขาใจ ผูศึกษาขอ
อธิบายจําแนกตามประเด็นที่ปรากฏในวัตถุประสงคของการศึกษา ไดแก การกําหนดทิศทางการ
พัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลใน
กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ินวาใครเปนผูได
ประโยชนและเสียประโยชน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

5.1.1  การกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
การกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต พบวา มีการดําเนินการ ดังนี้ 

5.1.1.1  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน เปนการกําหนดกรอบอยาง
กวาง ๆ ที่ใชเปนทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดที่มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธาน และปลัดองคการบริหารสวน
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จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่จัดทํา ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เร่ิมจากการจัดประชุมผูบริหารทองถ่ินทุกแหงในเขต
จังหวัด  และภาคีการพัฒนาภาคสวนตาง  ๆ  เพื่อกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา  โดย
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมา
เปนแนวทางการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน ซ่ึงสามารถกําหนดกรอบยุทธ
ศาสตรการพัฒนาของทองถ่ินไดอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตาง ๆ ทําใหการ
พัฒนาทองถ่ินขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ 

จากนั้นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดจัดสงกรอบยุทธ
ศาสตรการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของตนเอง แตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดจัดสงให องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมจําเปนตองรับมาใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของตนเองทั้งหมด ผูบริหารทองถ่ินสามารถใชอํานาจในดุลย
พินิจ เพื่อตัดสินใจเลือกรับเฉพาะยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบท และศักยภาพของ
ทองถ่ินตนเอง 

5.1.1.2  การกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน เปนกรอบชี้นําการพัฒนาหรือ
สวนหัวกระบวนของโครงการพัฒนา/กิจกรรม ซ่ึงแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินตองกําหนดตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดจัดสงให โดย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ ซ่ึงความกังวลถึงความสอดคลองดังกลาว  ทําให
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไมกลาตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง ดวยเหตุนี้ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจึงนําแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
มาใชเปนแนวทางการพัฒนาของตนเอง แมวาการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินดังกลาวจะ
สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน แตปญหาและความตองการใน
ทองถ่ินก็ไมไดมาจากประชาชนทั้งหมด เนื่องจากขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผูกําหนด
ปญหาและความตองการบางสวนของประชาชน เพื่อใหการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินมี
ความชอบธรรม เพราะเปนปญหาและความตองการที่มาจากประชาชน 

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จะเห็นไดวา ชนชั้นนําที่เปนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เปนกลุมคนจํานวนนอยที่มี
อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน การกําหนดทิศทางการพัฒนา
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ทองถ่ินในลักษณะเชนนี้เปนทิศทางการพัฒนาที่ถูกกําหนดจากเบื้องบน ประชาชนที่เปนผูทราบ
ปญหาและความตองการในทองถ่ินของตนเองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง ดังนั้นการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาดังกลาวจึงไมมีความเปนเหตุเปนผล เพราะไมสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 

 
5.1.2  ปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลในกระบวนการวางแผนพัฒนา

ทองถิ่น 
การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลในกระบวนการวางแผน

พัฒนาทองถ่ิน 3 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการ
ประเมินผล สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

5.1.2.1  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
จากการศึกษา พบวา มีการใชอํานาจกดทับความเปนเหตุเปนผลในทุกขั้นตอน ตั้งแต

การแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน 
การประชุมประชาคมหมูบาน การประชุมประชาคมในระดับตําบล การจัดทํารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยผูบริหารทองถ่ิน และการอนุมัติและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยกลุมอํานาจที่ส่ังการและชี้นําการวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของทองถ่ิน ประกอบดวย ขาราชการ นักการเมืองทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน และนายทุนทองถ่ิน 
ซ่ึงมีการใชอํานาจ ดังนี้ 

1) ชนชั้นนําที่เปนคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
อําเภอ มีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน โดย
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ไดแก นายอําเภอ สมาชิกสภาจังหวัดใน
เขตอําเภอ ผูบริหารทองถ่ินในเขตอําเภอ และตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ คือ ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทน
จากภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชน ทําหนาที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห 
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ และใหความเห็นชอบรางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ ซ่ึงตองเปนไปตามกรอบยุทธ
ศาสตรการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดกําหนดมาให ถาหาก
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ินไมสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
แผนพัฒนาในระดับตาง ๆ คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอมีอํานาจสั่ง
การใหนํากลับไปแกไขใหมจนกวาจะถูกตอง การใชอํานาจดังกลาวเปนการเบียดขับความเปนเหตุ
เปนผลที่ตองการใหทองถ่ินมีการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพของ
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ทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินไปอยางหมดสิ้น เพราะทองถ่ินไม
สามารถดําเนินการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางอิสระ และถูกราชการสวนกลางใชอํานาจ
กํากับ ควบคุมการวางแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาของราชการ
สวนกลาง 

2) ชนชั้นนําในทองถ่ิน ไดแก นักการเมืองทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน นายทุน
ทองถ่ิน และขาราชการทองถ่ินของเทศบาล ซ่ึงชนช้ันนําที่มีอํานาจสูงสุด คือ ผูบริหารทองถ่ิน เปน
ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกดําเนินการใด ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองและพวก
พอง ในการแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนา
ทองถ่ิน การประชุมประชาคมในระดับตําบล การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยผูบริหารทองถ่ิน และการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา ดังนี้ 

การแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน คือ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ 
และตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
ตัวแทนจากภาคประชาชน เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ทําใหการการแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีความเปนเหตุเปนผล แตแทจริงแลว 
มีอํานาจซอนเรนอยูภายใตฉากหนาของความเปนเหตุเปนผล โดยผูบริหารทองถ่ินแสดงอํานาจดวย
การแตงตั้งบุคคลที่มีสายสัมพันธสวนตัวกับตนเองเขาไปดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ เพื่อให
งายตอการสั่งการ โดยไมไดพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ดังนั้นบุคคลที่ถูกคัดเลือกเขาไปเปน
คณะกรรมการจึงเปนกลุมที่ตกอยูภายใตการชี้นําและกํากับของชนชั้นนําในทองถ่ิน 

หลังจากผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งองคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ตองมี
การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน โดยขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผู
กําหนด  และผูบริหารทองถ่ินเปนผูใชอํานาจตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะเลือกใชวิสัยทัศนและภารกิจ
ใด สําหรับประชาชนไมไดมีสวนรวมแตอยางใด  ทั้งที่มีการกําหนดใหวิสัยทัศนตองอาศัย
กระบวนการประชาคมในการระดมความคิดเห็น แตชนชั้นนํากลับใชอํานาจตัดสินใจเลือกแทน
ประชาชน โดยไมผานกระบวนการมีสวนรวม ประชาชนจึงถูกเบียดขับออกไปจากการกําหนด
อนาคตของตนเอง 

การประชุมประชาคมในระดับตําบลเปนหนึ่งในกระบวนการสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเปน



136 

ผูเขารวมประชาคม เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาที่เสนอจากประชาคมหมูบานใหบรรจุไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ิน แตในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไมไดมีอํานาจใน
การตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาที่แตละหมูบานเสนอมาอยางแทจริง ทําหนาที่เพียงยกมือ
สนับสนุนทุกโครงการที่ประชาชนเสนอมา เพราะอํานาจการตัดสินใจที่แทจริงเปนของผูบริหาร
ทองถ่ิน ดังนั้นการประชุมประชาคมในระดับตําบลนี้จึงเปนเพียงพิธีกรรมอําพราง เพื่อสรางภาพให
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ินดูเสมือนมีความเปนเหตุเปนผล แลวซอนเรนอํานาจ
ไวเบื้องหลัง 

การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย ขาราชการทองถ่ินของเทศบาล และตัวแทน
จากประชาคมหมูบาน ในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขาราชการทองถ่ินของเทศบาล
ใชอํานาจผูกขาดเพียงกลุมเดียว ในขณะที่ประชาชนเปนตัวแทนของประชาคมมิไดถูกผนวกรวมเขา
มาในกระบวนการรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตอยางใด ทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในการ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ยิ่งกวานั้น ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลยังสามารถตัดสินใจ
เลือกโครงการพัฒนาที่จะนํามาบรรจุไวตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานอื่น ๆ นอกเหนือจากยุทธ
ศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่นําโครงการพัฒนาจากการสั่งการของผูบริหารทองถ่ิน 
การเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถ่ิน และประชาชนในการประชาคมหมูบานมาบรรจุไว 
การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แมดูเสมือนวาจะมีรองรอยของความเปนเหตุเปนผล 
เนื่องจากผูรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนขาราชการที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 
แตทวาความเดนชัดของอํานาจกลับปรากฏออกมามากกวา เพราะการรางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเปนไปตามจุดยืนและผลประโยชนของกลุมชนช้ันนํามากกวาผลประโยชนของสังคม
โดยรวม 

เมื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว คณะผูจัดทําได
สงรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาตัดสินใจ ในการนี้ผูบริหารทองถ่ิน
สามารถใชอํานาจตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาใดก็ได ที่จะนํามาบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา เมื่อพิจารณาจากทุกโครงการพัฒนาที่บรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว พบวา มี
โครงการพัฒนาจากการเสนอของทุกกลุม แตโครงการพัฒนาสวนใหญมาจากการเสนอของ
ขาราชการทองถ่ินของเทศบาล นักการเมืองทองถ่ิน และผูนําทองถ่ิน ซ่ึงมีแนวโนมที่จะตอบสนอง
ผลประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาผลประโยชนของคนสวนใหญ ยิ่งกวานั้น บาง
โครงการพัฒนาที่ดูเหมือนจะตอบสนองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ก็หาไดเปนดังภาพ
ปรากฏไม เพราะวาเจตจํานงคที่แทจริงของผูบริหารทองถ่ินในการเลือกโครงการพัฒนาเหลานั้น 
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คือ การรักษาฐานนิยมของตนเองไวเปนหลัก 
การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ในขั้นตอนนี้ สมาชิก

สภาทองถ่ินสวนใหญใหความเห็นชอบผานรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพราะมีโครงการพัฒนา
ที่ตนเองเสนอบรรจุอยูดวย จึงเปนการใชอํานาจในทางมิชอบของสมาชิกสภาทองถ่ิน เพื่อรักษา
ผลประโยชนของตนเอง อีกทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินกับผูบริหารทองถ่ินยังเปนนักการเมืองทองถ่ิน
กลุมเดียวกัน สงผลใหรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสามารถผานไดอยางงายดาย เพียงเพื่อเอื้อ
ประโยชนใหกับกลุมของตนเอง โดยไมคํานึงถึงประชาชนวาจะไดรับประโยชนสูงสุดหรือไม 

3) ประชาชนในทองถ่ิน ส่ิงที่ เห็นรองรอยของการแสดงอํานาจโดย
ประชาชนเกิดขึ้นในระหวางการประชุมประชาคมหมูบาน โดยประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็น ความตองการ และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เห็นวาสามารถตอบสนองความตองการและแกไข
ปญหาใหกับประชาชนได การประชุมประชาคมหมูบานเปนขั้นตอนที่ดูเหมือนการแสดงออกความ
เปนเหตุเปนผลของกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินมากกวาขั้นตอนอื่น ๆ โดยเริ่มจาก
ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลแจงยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินให
ประชาชนทราบ แตยังไมเปดโอกาสใหประชาชนสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ของทองถ่ินแตอยางใด ซ่ึงหมายความวาประชาชนตองยอมรับแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินที่
ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลกําหนดมา สําหรับสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจประชาชนอยูบาง ก็คือ 
การที่ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลใหประชาชนเสนอโครงการพัฒนาของตนเอง และมีบาง
โครงการพัฒนาที่ไดรับการบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยนัยยะนี้เปนการแสดงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชน 

อยางไรก็ตาม การเสนอโครงการพัฒนาในการประชาคมหมูบาน ประชาชน
เสนอเฉพาะโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเทานั้น ซ่ึงยังไมเพียงพอ เนื่องจากโครงการ
พัฒนาที่จะบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร จึงกลายเปนชองโหวที่
ทําใหชนชั้นนําในทองถ่ินเขามาใชอํานาจตัดสินใจเลือกแทนประชาชน การผลักดันโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาอีก 9 ดาน จึงถูกขับเคลื่อนโดยชนชั้นนําในทองถ่ิน ที่มองประชาชนวา
ไมรูเร่ืองการกําหนดโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานอื่น ๆ ดังนั้นจึงเปนภาระหนาที่
ของผูมีอํานาจในทองถ่ินที่ตองกําหนดความตองการและความคิดเห็นแทนประชาชน ดวยเหตุนี้ 
การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินจึงมีอยูเพียงนอยนิด เมื่อเปรียบเทียบกับการวางแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาในทุกขั้นตอนที่ถูกผูมีอํานาจในทองถ่ินชี้นําและครอบงําการตัดสินใจ 

5.1.2.2  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ เปนขั้นตอนในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินที่มีการใชอํานาจโดยชนชั้นนําในทองถ่ินมากที่สุด เนื่องจากมีขอจํากัดใน
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เร่ืองงบประมาณที่ไมเพียงพอ และงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินขอรับการอุดหนุนจาก
รัฐบาลยังมาไมพรอมกัน ผูบริหารทองถ่ินจึงสามารถใชอํานาจในดุลยพินิจ เพื่อตัดสินใจเลือก
โครงการพัฒนาใดก็ไดไปปฏิบัติกอน-หลังไดอยางเต็มที่ โดยพิจารณาจากสายสัมพันธสวนตัวกับ
ตนเอง และอํานาจของชนชั้นนําในทองถ่ินของแตละหมูบาน มีการจัดสรรทรัพยากรสวนรวม
ใหกับทุกกลุมอยางไมเทาเทียมกัน ซ่ึงเลือกจัดสรรใหกับบุคคลที่อยูในเครือขายอํานาจของตนเอง
กอน เพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณที่ไดอุปถัมภค้ําจุนกันมา แลวคอยแบงปนใหกับประชาชนใน
ทองถ่ิน เพื่อรักษาอํานาจและฐานความนิยมของตนเองไว ดังนั้นการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ไปปฏิบัติจึงเปนเรื่องของอํานาจลวน ๆ และไมมีความเปนเหตุเปนผลเขามาเกี่ยวของ ผานขออาง
การทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม 

การมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ 
ประชาชนมีสวนรวมเฉพาะโครงการพัฒนาที่ประชาชนเปนผูเสนอ และโครงการพัฒนาที่มี
ประชาชนเปนกลุมเปาหมายในการดําเนินงาน แตก็มีโครงการพัฒนาจํานวนมากที่ไมผานการ
เห็นชอบจากประชาชน  คือ โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยชนชั้นนําในทองถ่ินเปนผูกําหนดแทน
ประชาชน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการใชอํานาจครอบงําประชาชน และทําใหประชาชนตองตกอยูใน
ฐานะผูรอรับความชวยเหลือจากชนชั้นนําในทองถ่ิน 

5.1.2.3  การประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนขั้นตอนในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินที่มีการใชอํานาจโดยผูบริหารทองถ่ิน ตั้งแตการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่แลวเสร็จ 
ซ่ึงดําเนินการเชนเดียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่อยูในเครือขายอํานาจของตนเขามาดํารง
ตําแหนง เพื่อใหช้ีนําและสั่งการไดงาย การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมมี
ความเปนเหตุเปนผล อีกทั้งการติดตามประเมินผลที่วาจางหนวยงานภายนอกเขามาดําเนินการให 
ผูบริหารทองถ่ินยังใชอํานาจสั่งการ เพื่อใหผลการประเมินออกมาตามที่ตนเองตองการ โดย
แลกเปลี่ยนผลประโยชนกับคาจางเปนผลตอบแทน อยางไรก็ตาม ยังมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานภายในของทองถ่ินเองที่ดูเสมือนมีความเปนเหตุเปนผล ไมมีอํานาจแทรกแซง แตก็ไม
สามารถตรวจสอบไดวาผลการประเมินที่ได ถูกนําไปใชปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจริง
หรือไม 

การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชน
ชนเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนในระดับหมูบาน โดยรวมกับคณะกรรมการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและตรวจสอบโครงการ
พัฒนาที่มีการดําเนินการในหมูบานของตนเอง แตการมีสวนรวมของประชาชนที่เกิดขึ้น เปนการ
เปดโอกาสใหมีชองทางการแสวงหาผลประโยชนใหกับประชาชนบางคน ดวยการเรียกรับ
ผลประโยชนเพื่อใหผานโครงการพัฒนาที่มีการดําเนินการแลวเสร็จ ทําใหประชาชนที่เห็นแก
ประโยชนสวนตน ถูกผนวกเขาไปเปนสวนหนึ่งของเครือขายอํานาจชนชั้นนํา ซ่ึงเปนผูไดรับการ
ประมูลโครงการพัฒนาของทองถ่ิน เจตนารมณในการรักษาผลประโยชนใหกับสวนรวมจึงแปร
เปลี่ยนเปนการรักษาผลประโยชนและเอื้อประโยชนใหตนเองและพวกพอง 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ินใน 3 ขั้นตอน จะเห็นไดวา 
ปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลเปนไปในลักษณะที่อํานาจกดทับความเปนเหตุ
เปนผลในทุกขั้นตอน โดยผูใชอํานาจในทองถ่ิน คือ ชนชั้นนํา เปนผูผลักไสความเปนเหตุเปนผล
ออกไป และใชอํานาจกดทับการมีสวนรวมของประชาชน มีการดําเนินการในทางที่เอื้อประโยชน
ใหกับตนเองและพวกพอง แมจะมีการแบงปนผลประโยชนใหกับประชาชน แตนั่นก็เพียงเพื่อรักษา
และขยายฐานอํานาจของตนเอง ความเปนเหตุเปนผลจึงไมมีอยูจริง เปนเพียงภาพลวงตาที่ชนชั้นนํา
สรางขึ้น เพื่อใหการใชอํานาจดูสวยหรู ยิ่งกวานั้น ชนชั้นนําที่เปนคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอยังใชอํานาจกํากับ ควบคุมการวางแผนพัฒนาของทองถ่ินใหเปนไป
ตามทิศทางที่ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคกําหนด ผานขออางทางกฎหมายเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ การวางแผนพัฒนาทองถ่ินจึงเปนเรื่องของอํานาจที่มีการตอสูแยงชิง
กันระหวางชนชั้นนําในทองถ่ินกับราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค แมวาราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาคจะเปนผูกําชัยชนะจากการมีบทบาทครอบงําและชี้นําการพัฒนาใหแกทองถ่ิน แตชน
ช้ันนําในทองถ่ินก็พยายามดิ้นรนตอสูดวยการไปกดทับอํานาจของประชาชน และกอบโกย
ผลประโยชนสวนรวมมาเปนของตนเองและพวกพอง 
 

5.1.3  ผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถิ่นวาใครเปนผูไดประโยชนและเสียประโยชน 
การศึกษาผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยศึกษาจากการประเมินผลแผนยุทธ

ศาสตรการพัฒนา พบวา ประชาชนพึงพอใจการวางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานมากที่สุด ซ่ึงผลลัพธจากการวางแผนพัฒนา คือ ชวยตอบสนองความตองการดาน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไดแก ไฟฟา น้ําประปา และถนน แมวาประชาชนในทองถ่ินพึงพอใจใน
ผลลัพธจากการพัฒนาดังกลาวมากที่สุด แตก็ไมใชผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุด เนื่องจากผล
การศึกษาพบวา ชนชั้นนําในทองถ่ินเปนผูที่ไดรับประโยชนสูงสุด เพราะเปนผูเสนอโครงการ
พัฒนาสวนใหญที่ใชงบประมาณจํานวนมาก เปนผูใชประโยชนจากผลของการพัฒนา และเปนผู
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ไดรับการประมูลโครงการพัฒนาของทองถ่ินจากการมีสายสัมพันธสวนตัวกับผูบริหารทองถ่ิน 
สวนประชาชนเปนผูเสียประโยชน แมวาประชาชนในทองถ่ินจะไดรับประโยชนจากโครงการ
พัฒนาที่ชวยตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนในเรื่องที่เดือดรอนเฉพาะหนา แตก็
เปนประโยชนสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ชนชั้นนําไดรับ ยิ่งกวานั้น การที่ชนชั้น
นําใชประโยชนจากถนนสาธารณะ เพื่อประกอบธุรกิจสวนตัว สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ
ดานสุขภาพ เพราะรถบรรทุกของชนชั้นนําปลอยควันเสียออกมา และทําใหเกิดฝุนละอองฟุง
กระจายในอากาศ การกระทําดังกลาวเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในทองถ่ินใหตองใชชีวิต
อยูแตในบาน และสงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนแยลง ทายที่สุดตองตกเปนภาระขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ตองทําหนาที่ดูแลตอไป 

การที่ชนชั้นนําเปนผูที่ไดรับประโยชนจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยเสนอโครงการ
พัฒนาแทนประชาชน ผานขออางการทําเพื่อประโยชนของสังคมโดยรวม ทําใหประชาชนตอง
สูญเสียโอกาสในการพัฒนาดานอื่น ๆ อีกทั้งโครงการพัฒนาสวนใหญที่ชนชั้นนําเสนอชวยเพียง
ตอบสนองความตองการดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความสะดวกสบายใหกับประชาชน
ในทองถ่ินเทานั้น แตยังไมไดชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหกินดีอยูดีขึ้น งบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนมากตองถูกใชไปโดยไมไดตอบสนองปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินครบทุกดาน ดังนั้นผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ินจึงยังไม
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางแทจริง และเปนชองทางที่ชนชั้นนําในทองถ่ินใช
แสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาอํานาจและความเปนเหตุเปนผลกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษา
ของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ผูศึกษานํามาอภิปรายผลตามประเด็น 
ดังตอไปนี้ 
 

5.2.1  การกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
เมื่อพิจารณาการกําหนดทิศทางการพัฒนา ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลแหง

หนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา เปรียบเทียบกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงผู
ศึกษาไดทบทวนไวในบทที่ 2 ที่ใหมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อแสดงถึงจุดมุงหมายของการพัฒนาทองถ่ิน ในการกําหนดยุทธ
ศาสตรการพัฒนาไมมีการระบุถึงองคกรที่ รับผิดชอบเอาไว ระบุเพียงตองใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และแผนชุมชนของทองถ่ิน เพื่อความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ ดังกลาว กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจึงกําหนดใหมีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด เพื่อทําหนาที่จัดทํา 
ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด สําหรับ
กรณีศึกษาของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ผูบริหารทองถ่ินเขารวมการประชุม
กําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และเปนผู
พิจารณารับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
จังหวัด ซ่ึงเปนไปตามกลไกที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว 

ในสวนของการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน และมีการกําหนด
สัดสวนของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไวอยางชัดเจน เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ิน ในกรณีศึกษาของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินตามสัดสวนที่กําหนดไว และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ แตก็มีขอคนพบที่แตกตางไปจากการกําหนด
แนวทางการพัฒนาทองถ่ินที่ผูศึกษาไดทบทวนมา คือ แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินกําหนดไวอยางสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ นั้น เหมือนกันทุกประการกับ
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จึงกลาวไดวาแทจริงแลว แนวทาง
การพัฒนาทองถ่ินลอกเลียนมาจากแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดความรู ความเขาใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินอยางถูกตอง 
ยิ่งกวานั้น ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลยังเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินแทน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย นักการเมืองทองถ่ิน ขาราชการทองถ่ิน ตัวแทนจาก
ภาคสวนตาง ๆ และตัวแทนจากภาคประชาชน จึงไมเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ 
อยางแทจริง ประการสําคัญ ประชาชนที่เปนผูทราบปญหาและความตองการของทองถ่ินไมมีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ทั้งที่มีการเนนย้ําถึงความสําคัญของการมี
สวนรวมของประชาชนตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตน
มา แตกระนั้นก็ยังไมเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง สอดคลองกับที่ 
Arnstein (1969 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ข: 272-273) อธิบายถึงประเภทและระดับ
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การมีสวนรวมของประชาชน โดยพิจารณาจากระดับอํานาจของประชาชนผูเขาไปมีสวนรวมเปน
เกณฑในการจัดระดับ ในลักษณะของการมีสวนรวมแบบสัญลักษณ (Tokenism) ระดับการรวมเปน
คณะกรรมการ (Placation) ซ่ึงมีการคัดเลือกคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากภาคประชาชนใน
สัดสวนที่ไมเหมาะสม คือ จํานวน 2 คน จากทั้งหมด 13 คน ทําใหคณะกรรมการมีชนชั้นนํา ไดแก 
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการทองถ่ินของเทศบาล เปนผูครองเสียงสวนใหญ 
การมีสวนรวมของประชาชนเชนนี้จึงเปนเพียงสัญลักษณในเชิงพิธีกรรมเทานั้น ดวยลักษณะของ
ประเภทและระดับการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจึง
ไมเกิดขึ้นอยางแทจริง 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จะเห็นไดวา คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินที่เปนขาราชการทองถ่ิน
ของเทศบาล เปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาของทองถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะ
สอดคลองตามทฤษฎีชนชั้นนํา (Elite Theory) ที่ทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินถูก
กําหนดจากเบื้องบน โดยเห็นวาประชาชนไมสนใจและไมคอยรูเร่ืองเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของทองถ่ิน จึงเปนภาระหนาที่ของชนชั้นนําที่ตองกําหนดความตองการและความคิดเห็น
แทนประชาชน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เปนตัวบทกฎหมายที่รองรับการใชอํานาจโดยชอบธรรมของชนชั้นนํา 
ดังนั้นการกําหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินโดยชนชั้นนํา จึงไมมีความเปน
เหตุเปนผล เพราะไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 
อยางไรก็ตาม มีขอคนพบที่แตกตางไปจากแนวคิดที่ผูศึกษาทบทวนมา คือ ขาราชการไมไดเปนผู
ปฏิบัติตามนโยบายที่ชนชั้นนําตัดสินใจเลือกเทานั้น แตยังเปนชนช้ันนําที่ใชอํานาจในการครอบงํา
และชี้นําการพัฒนาของทองถ่ินเสียเอง 

 
5.2.2  ปฏิสัมพันธระหวางอํานาจกับความเปนเหตุเปนผลในกระบวนการวางแผนพฒันา

ทองถิ่น 
การวางแผนพัฒนาของทองถ่ินกําหนดใหตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ที่มีหลักการ ขั้นตอนการคิด 
การตัดสินใจอยางเปนระบบ รวมถึงการกําหนดองคกรที่รับผิดชอบและขั้นตอนการดําเนินการไว
อยางชัดเจน สงผลใหการวางแผนพัฒนาทองถ่ินมีความเปนเหตุเปนผล สําหรับกรณีศึกษาของ
เทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา แมวาจะมีกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่
สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว แตก็มีขอคนพบที่แตกตางไปจากแนวคิดที่ไดทบทวนมา คือ ในการ
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วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขั้นตอนการแตงตั้งองคกรที่รับผิดชอบในกระบวนการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินใชอํานาจในการแตงตั้งบุคคลที่มีสายสัมพันธสวนตัวกับตนเองเขา
มาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ที่ เปนตัวแทนจาก
ผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากภาคประชาชน ขั้นตอนการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนา
ทองถ่ินขาดกระบวนการในการรวบรวมปญหาความตองการของประชาชน เพื่อนํามากําหนดเปน
กรอบวิสัยทัศนและกําหนดภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน โดยขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปน
ผูเขียนวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนาทองถ่ิน แลวใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูตัดสินใจเลือกโดย
ไมผานการเห็นชอบของประชาชนในทองถ่ิน ทําใหวิสัยทัศนและภารกิจในการพัฒนาทองถ่ินที่ถูก
เขียนขึ้นเปนเพียงสัญลักษณของการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเทานั้น และไมสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ินได เนื่องจากยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ทองถ่ินถูกครอบงําจากราชการสวนภูมิภาคดังที่กลาวมาแลว สําหรับโครงการพัฒนาที่ถูกนํามา
บรรจุไวในเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลจะรวบรวมโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่นํามาจากการสั่งการของผูบริหารทองถ่ิน 
การเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําทองถ่ิน และประชาชนจากการประชุมประชาคมหมูบาน ซ่ึง
เปนขั้นตอนที่ประชาชนแสดงออกถึงการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินมากกวาขั้นตอน
อ่ืน ๆ ในลักษณะของการมีสวนรวมแบบสัญลักษณ (Tokenism) ในระดับการปรึกษาหารือ 
(Consultative) โดยประชาชนสามารถเสนอโครงการพัฒนาที่เปนปญหาความตองการของตนเอง
ในเรื่องที่เดือดรอน และมีบางโครงการพัฒนาที่ไดรับการบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
สอดคลองกับผลการศึกษาของพรพรรณ เชษฐภักดีจิต (2550: 171) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง 
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษา 
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรสาคร พบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนเกิดขึ้นในขั้นตอนการประชุมประชาคมเทานั้น ซ่ึงในกรณีของเทศบาลตําบลแหงหนึง่ ใน
จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนก็มีสวนรวมในการเสนอเฉพาะโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเทานั้น สวนโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานอื่น ๆ ถูก
รวบรวมมาจากการตัดสินใจเลือกของขาราชการทองถ่ินของเทศบาล การนําโครงการพัฒนาจาก
กลุมคนตาง ๆ มาบรรจุไวในเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ิน แมวาสามารถตอบสนองความตองการ
ใหกับคนทุกกลุมในทองถ่ินได แตก็ทําใหการวางแผนพัฒนาทองถ่ินขาดทิศทางและไมมีเอกภาพ 
อีกทั้งยังทําใหเจตนารมณของการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่มุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนเปนหลักถูกบิดเบี้ยว เพราะโครงการพัฒนาสวนใหญที่ปรากฏอยูในเอกสารแผนพัฒนา
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ทองถ่ินนั้นมาจากนักการเมืองทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน และขาราชการทองถ่ินของเทศบาล ซ่ึงเปนชน
ช้ันนํา (Elite) ที่กําหนดความตองการโครงการพัฒนาแทนประชาชนในทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน แมวาจะมีโครงการพัฒนาสวนหนึ่ง
มาจากการเสนอของประชาชนในทองถ่ินจากการการประชุมประชาคมหมูบาน ซ่ึงไดรับการบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินและถูกนําไปปฏิบัติ แตก็มิอาจปฏิเสธไดวาโครงการพัฒนาสวนใหญที่
ไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินมาจากชนชั้นนํา ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ (Authority) หรืออํานาจ
ตามกฎหมาย (Legitimate Power) สอดคลองกับที่สมยศ นาวีการ (2546: 244) และจุมพล หนิม
พาณิช (2547: 97-102) กลาวถึงแหลงที่มาของอํานาจที่เกิดจากกฎเกณฑ ขอบังคับ หรือกฎหมาย 
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่ใน
กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินโดยตรง ซ่ึงองคประกอบสวนใหญของคณะกรรมการดังกลาวก็
คือ ชนชั้นนํา นั่นเอง แตชนชั้นนําที่ เปนคณะกรรมการเหลานี้ มีเพียงผูบริหารทองถ่ินและ
ขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเทานั้นที่มีอํานาจหนาที่ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง ดัง
จะเห็นไดจากในขั้นตอนของการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจสูงสุดในการ
ตัดสินใจเลือกดําเนินการใด ๆ และขาราชการทองถ่ินของเทศบาลเปนผูดําเนินการตามนโยบายที่
ผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจเลือก สอดคลองกับผลการศึกษาของเพง บัวหอม (2548: 53-56) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง พัฒนาการของโครงสรางอํานาจทองถ่ินในภาคตะวันออก: วิเคราะหในเชิง
เศรษฐศาสตรการเมือง พบวา นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอิทธิพลเหนือเจาหนาที่ราชการ 
เพราะสามารถใหคุณใหโทษกับขาราชการได จึงทําใหขาราชการเกิดความเกรงกลัวและปฏิบัติตาม
คําสั่ง สวนชนชั้นนําที่เปนนักการเมืองทองถ่ินและผูนําทองถ่ินมีอํานาจเฉพาะการเสนอโครงการ
พัฒนา ซ่ึงไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินเทานั้น ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการที่มีอํานาจ
หนาที่ในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินจึงถูกแตงตั้งขึ้นในฐานะเปนสัญลักษณของการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินเทานั้น ดังที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
เห็นชอบโครงการพัฒนาจากการประชุมประชาคมหมูบาน และมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน แตการดําเนินการดังกลาวถูกจัดขึ้นในเชิงพิธีกรรม เพื่อสราง
ความชอบธรรมเทานั้น เพราะคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไมสามารถดําเนินการตัดสินใจใด ๆ ได 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนา แตขาราชการทองถ่ินของเทศบาลกลับเปนผูดําเนินการแทน ซ่ึงนําแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาฉบับเกามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามที่มีการนําเสนอมาใหม สอดคลองกับที่ 
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Lindblom (1959 อางถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2537: 71) เสนอทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแกไขจาก
ของเดิม (Incrementalism) โดยแกไขดัดแปลงและปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมในลักษณะแบบคอยเปน
คอยไป ทําใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสะดวก ประหยัดเวลา และใชงบประมาณ
นอย แตก็มีขอคนพบเพิ่มเติมวาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินขาดการรวบรวมขอมูล 
และการจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหทันสมัยและครบถวน แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินจึงยัง
ไมเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับผลการศึกษาของพิชญา ชูเพชร และสุพจน โกวิทยา 
(2552: 517)  ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการวางแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดยะลา พบวา ขาดขอมูลที่นาเชื่อถือได ขอมูลเกา ไมเปนปจจุบัน ไมมี
การจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการวางแผนพัฒนา ในสวนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินที่มีอํานาจหนาที่ในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่แลวเสร็จ 
ผูบริหารทองถ่ินใช อํานาจแทรกแซงการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ทําให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไมสามารถทําหนาที่ของตนเองได และมี
ฐานะเปนแคสัญลักษณของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนขั้นตอนการใหความเห็นชอบตอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงมีสมาชิกสภาทองถ่ินเกือบทั้งหมดที่อยูกลุม
การเมืองเดียวกับผูบริหารทองถ่ิน ทําใหการเห็นชอบนี้เปนพิธีกรรมที่มีการปฏิบัติอยางจริงจังนอย
มาก เพราะสมาชิกสภาทองถ่ินสวนใหญตางมุงรักษาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง ดวย
การใหความเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินอยางงายดาย ขั้นตอนนี้จึงไมมี
ความหมายใด ๆ เพราะผูบริหารทองถ่ินไดใหความเห็นชอบไปกอนหนานี้แลว โดยนยัยะนีแ้สดงถงึ
การมีอํานาจสูงสุดของผูบริหารทองถ่ินในการชี้นําการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และครอบงําการ
ตัดสินใจของสมาชิกสภาทองถ่ินสวนใหญ ซ่ึงก็ปฏิบัติตามคําสั่งการของผูบริหารทองถ่ินอยาง
เครงครัด เพราะผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดสรรผลประโยชนใหแกสมาชิกที่อยูในเครือขายอํานาจ
ของตนเองไดอยางลงตัว แมแตสมาชิกสภาทองถ่ินที่อยูนอกเครือขายอํานาจอีก 2 คน ก็ยังยอมรับ
ในอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน เพราะไดรับการจัดสรรผลประโยชนดวยเชนกัน 

เครือขายอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย นักการเมืองทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน 
นายทุนทองถ่ิน และขาราชการ สอดคลองกับผลการศึกษาของอมร บุญตอ (2546: 137-139) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง โครงสรางอํานาจของชุมชนในกรุงเทพฯ: กรณีศึกษา ชุมชนราชผาทับทิมรวมใจ 
พบวา โครงสรางอํานาจของชุมชน ประกอบดวยชนชั้นนํา 2 กลุม คือ กลุมชนชั้นนําที่มีอํานาจอยาง
เปนทางการ และกลุมชนช้ันนําที่มีอํานาจอยางไมเปนทางการ กลุมคนเหลานี้จะเคลื่อนไหวเพื่อรับ
ใชผลประโยชนของกลุมตนเอง โดยเขาไปมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
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ทองถ่ิน ควบคุมการใชทรัพยากรของทองถ่ิน รวมถึงการมีขอมูลขาวสารมากกวาคนที่อยูในระดับ
ลาง สอดคลองกับที่ Knoke (1990: 119-149 อางถึงใน ธนณัฏฐ ศรีโอษฐ, 2556: 38-47) ไดนําเสนอ
แนวคิดเครือขายอํานาจแบบชนชั้นนําที่วาความสัมพันธในเชิงอํานาจของชุมชนมีลักษณะเหมือนป
รามิดเชิงซอน (Multiple Pyramid) มีศูนยกลางอยูที่คนกลุมนอยหรือชนช้ันนําที่เขาไปมีอํานาจใน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย ทามกลางชนชั้นนําตาง ๆ ผูบริหารทองถ่ินเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการ
ตัดสินใจใด ๆ จากการมีอํานาจหนาที่เปนนายกเทศมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดของการบริหารงาน
ในทองถ่ิน สอดคลองกับที่ Mills (1956:  3-4 อางถึงใน โอฬาร ถ่ินบางเตียว, 2554: 20-21) อธิบาย
โครงสรางอํานาจวาที่ผูยืนอยูบนยอดของปรามิดจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจอยางแทจริง 
สอดคลองกับผลการศึกษาของนาตาชา วศินดิลก (2540: 192) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง โครงสราง
อํานาจในชุมชนกับการเมืองทองถ่ิน: ศึกษากรณีเมืองพัทยา พบวา โครงสรางความสัมพันธเชิง
อุปถัมภในเมืองพัทยามีลักษณะเปนปรามิด ซ่ึงผูที่อยูสูงสุดของปรามิดคือบานใหญเปนผูอุปถัมภ
หลักในเมืองพัทยา สวนผูที่อยูตรงกลางคือ สมาชิกกลุมการเมืองหลักเปนกลุมที่อยูในโครงสราง
อํานาจของเมืองพัทยา ซ่ึงเปนผูรับอุปถัมภจากบานใหญ ในลักษณะเดียวกันจากกรณีศึกษาของ
เทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ผูบริหารทองถ่ินเปนผูที่ยืนอยูบนยอดของปรามิด 
และภายในปรามิดจะประกอบดวยชนชั้นนําตาง ๆ ที่อยูในตําแหนงไมเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับระดับ
ความสัมพันธของผูบริหารทองถ่ินกับกลุมชนชั้นนําที่มีความใกลชิดกันมากที่สุด ซ่ึงก็คือกลุม
นักการเมืองทองถ่ิน ชนชั้นนํากลุมนี้จะรวมตัวกันกับผูบริหารทองถ่ิน เพื่อเปนพันธมิตรในการเขาสู
อํานาจทางการเมือง 

การไดมาซึ่งอํานาจของผูบริหารทองถ่ินอาศัยปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ระบบ
อุปถัมภ (Patron-client System) ผูบริหารทองถ่ินใชบารมีของบิดาที่เปนนักการเมืองเกาในการดึง
กลุมลูกนองเกาของบิดาใหมาสนับสนุนตนเอง แลกเปลี่ยนกับการใหเขามาดํารงตําแหนงที่สําคัญ
ในทองถ่ิน สอดคลองกับที่ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552ก: 10) อธิบายเกี่ยวกับระบบอุปถัมภไววา 
ฝายหนึ่งดํารงอยูในฐานะผูอุปถัมภ สวนอีกฝายอยูในฐานะผูใตอุปถัมภ บุคคลทั้ง 2 ฝายนี้มีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน และ 2) ระบบเครือญาติ (Kindship System) เปนยุทธวิธีสําคัญที่
ผูบริหารทองถ่ินใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง สอดคลองกับที่ สุเทพ สุนทรเภสัช (2511) อธิบาย
ความสัมพันธแบบระบบเครือญาติวาเปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดความรวมมือกัน มีการ
แลกเปลี่ยนกันเปนการตอบแทนในลักษณะของการชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ดังที่
ผูบริหารทองถ่ินตอบแทนเครือญาติดวยการรับเขาไปทํางานในเทศบาลหรือชวยเหลืออํานวยความ
สะดวกเวลาไปติดตองานราชการที่เทศบาล สอดคลองกับผลการศึกษาของโอฬาร ถ่ินบางเตียว 
(2554: 471) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง พัฒนาการของโครงสรางอํานาจทองถ่ินในภาคตะวันออก: 
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วิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง พบวา การอุปถัมภของกลุมชนชั้นนําผูมีอํานาจทางการเมือง
เกิดขึ้นหลายรูปแบบ เชน การประกันตัวในคดีความตาง ๆ ฝากคนเขาทํางานในองคกรภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่อํานาจของกลุนชนชั้นนํา เปนตน 

การเขาสูอํานาจทางการเมืองของผูบริหารทองถ่ินไมไดรับความชวยเหลืออันดีจากระบบ
เครือญาติตั้งแตแรก เพราะนิสัยสวนตัวของผูบริหารทองถ่ินที่สรางความไมพอใจใหกับเครือญาติ 
แตดวยเหตุผลของความผูกพันทางเครือญาติ ทําใหไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนในเวลา
ตอมา สอดคลองกับที่ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2537: 33) อธิบายถึงแนวคิดแบบกลุมการเมืองหรือ
ฝกฝาย (Factions Group) วากลุมจะทําหนาที่อยางเขมแข็งและเอางานเอาการเมื่อไดรับการกระตุน
หรือเกิดกรณีพิพาทกัน ดังที่เครือญาติของผูบริหารทองถ่ินไดรับการกระตุนวา “พี่นองของตัวเอง
เปนดีกวาใหคนอื่นเปน มีอะไรจะไดงาย” (เอี่ยม ขวัญทอง, 2556) 

สายสัมพันธของชนชั้นนําในแตละกลุมเปนความสัมพันธภายใตระบบอุปถัมภ โดยชนชั้น
นําในแตละกลุมมีเปาหมายเฉพาะที่ผูกติดกับความสัมพันธสวนตัวกับผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงมีอํานาจ
สูงสุดและมีทางเลือกหลากหลายในการตัดสินใจวาจะผูกมิตรกับใครและจะใชนโยบายอะไร ดังที่
ผูบริหารทองถ่ินตัดสินใจผูกมิตรกับคนทุกกลุม ดังนั้นเมื่อเขาสูอํานาจทางการเมืองแลว ผูบริหาร
ทองถ่ินจึงไดผนวกกลุมชนชั้นนําอื่น ๆ อันไดแก ผูนําทองถ่ิน นายทุนทองถ่ิน และขาราชการ เขามา
อยูในเครือขายอํานาจของตนเอง ทําใหเครือขายอํานาจของผูบริหารทองถ่ินมีเสถียรภาพของกลุม
สูงมาก เพราะผูบริหารทองถ่ินสามารถตอบสนองผลประโยชนของชนชั้นนําทุกกลุมได โดย
ผูบริหารทองถ่ินดํารงอยูในฐานะผูอุปถัมภ สวนอีกฝายหนึ่ง คือ ชนชั้นนําที่อยูในเครือขายอํานาจอยู
ในฐานะผูใตอุปถัมภ มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางผู
อุปถัมภกับผูใตอุปถัมภอยางไมเทาเทียมกัน และเปนการแลกเปลี่ยนที่เกิดจากความยินยอมพรอมใจ
กันทั้งสองฝาย (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552ก: 10) แตก็มีขอคนพบที่แตกตางไปจากแนวคิด
โครงสรางอํานาจแบบอุปถัมภดั้งเดิมที่มีลักษณะมั่นคง คงเสนคงวาและตอเนื่อง สําหรับกรณีศึกษา
ของเทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ความสัมพันธของชนชั้นนํากับผูนํากลุมเปน
ความสัมพันธที่คอนขางหลวม โดยชนชั้นนําสามารถเปลี่ยนแปลงกลุมที่สังกัดไดโดยงาย ดังที่นาย
สนิท อินทุศร (นามสมมติ) บิดาของ สจ. อัฐ อินทุศร (นามสมมติ) ซ่ึงเปนอดีตนายกองคการบริหาร
สวนตําบลกลุมเดียวกับนายอรรณพ นิยมรักษ (นามสมมติ) ไดโยกยายมาใหการสนับสนุนนาย
สมศักดิ์ ศักดิ์ศิริ (นามสมมติ) แทน สอดคลองกับที่ Scott (1977 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 
2552ก: 12-15) ไดช้ีใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบอุปถัมภในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ภายใตปฏิสัมพันธเชิงอํานาจแบบอุปถัมภนี้ สงผลใหการควบคุมและตรวจสอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของฝายนิติบัญญัติกลายเปนกลไกที่ใชการไมได อันเนื่องมาจาก
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สัดสวนของสมาชิกกลุมการเมืองฝายตรงขามมีเพียง 2 คน และยังใหความเห็นชอบตอแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาที่ตนเองก็มีสวนไดรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนาที่บรรุอยูในแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาดวย สําหรับการตรวจสอบจากหนวยงานราชการของอําเภอและจังหวัด โดย
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวามีแนวทางการพัฒนาทองถ่ินที่
ถูกตองและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอ
หรือไม การตรวจสอบในขั้นตอนนี้เปนกลไกหนึ่งที่ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใชอํานาจ
ควบคุมการวางแผนพัฒนาของทองถ่ินใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงปญหาการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนอยูในปจจุบัน 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ เปนขั้นตอนการนําโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ ซ่ึงมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณที่มีไมเพียงพอและ
ไดรับไมพรอมกัน จึงใหอํานาจแกผูบริหารทองถ่ินในการตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ
กอน-หลัง โดยผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเลือกจากจํานวนผลประโยชนที่ตนเองและพวกพองไดรับ
เปนหลัก โดยนําโครงการพัฒนาที่ไดรับการเสนอจากกลุมชนช้ันนําไปปฏิบัติกอน ถาสายสัมพันธ
ระหวางผูบริหารทองถ่ินกับชนชั้นนําคนใดสนิทแนบแนนกันมาก โครงการพัฒนาของชนชั้นนาํคน
นั้นก็จะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว สวนโครงการพัฒนาที่ไดรับการเสนอจากประชาชนใน
ทองถ่ินก็ไดรับการนําไปปฏิบัติดวยเชนกัน  เพราะผูบริหารทองถ่ินตองการรักษาอํานาจและฐาน
ความนิยมของตนเองเอาไว สอดคลองกับผลการศึกษาของโอฬาร ถ่ินบางเตียว (2554: 460-486) ที่
ไดทําการศึกษาเรื่อง พัฒนาการของโครงสรางอํานาจทองถ่ินในภาคตะวันออก: วิเคราะหในเชิง
เศรษฐศาสตรการเมือง พบวา กลุมชนชั้นนํากระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจการเมืองใหกับคน
ในเครือขายพันธมิตรทางการเมือง ทําใหบทบาทและสถานภาพของกลุมชนชั้นนําผูมีอํานาจทาง
การเมืองดํารงอยูได การจัดสรรผลประโยชนในลักษณะนี้ ผูบริหารทองถ่ินแสดงตัวเองเปนผูอุป
ภัมภที่สามารถจัดสรรผลประโยชนใหกับผูอยูใตอุปภัมภไดอยางครบถวนและลงตัว ผูบริหาร
ทองถ่ินจึงไดรับความจงรักภักดีจากทั้งชนชั้นนําและประชาชนในทองถ่ิน ทําใหไมเกิดความขัดแยง
ขึ้น และทําใหการดํารงอยูของเครือขายอํานาจผูบริหารทองถ่ินมีความยาวนาน ดังที่ผูบริหารทองถ่ิน
ชนะการเลือกตั้งถึง 3 สมัย และในการเลือกตั้งครั้งตอไปก็มีแนวโนมวาจะชนะการเลือกตั้งดวย
เชนกัน สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ 
ประชาชนมีสวนรวมนอยมากในระดับการรับขอมูลขาวสารเทานั้น โดยเทศบาลประชาสัมพันธ
โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการใหประชาชนทราบ ซ่ึงก็ประชาสัมพันธเฉพาะโครงการพัฒนาที่มี
ประชาชนเปนกลุมเปาหมายและโครงการพัฒนาที่ประชาชนเปนผูเสนอเทานั้น สวนโครงการ
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พัฒนาอื่น ๆ ที่ชนชั้นนําเสนอจะเริ่มดําเนินการโดยที่ประชาชนไมมีสวนรวมแตอยางใด 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนขั้นตอนการดําเนินการที่ไมสามารถใชการ

ไดเลย แมวาหนวยงานภายนอกที่ไดรับมอบหมายจะดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ไดอยางถูกตอง แตก็ถูกผูบริหารทองถ่ินใชอํานาจสั่งการใหแกไขผลการประเมินใหเปนไปใน
ทิศทางที่ตองการ และหนวยงานภายนอกก็ตองยอมรับในอํานาจนั้น เพราะมีผลประโยชนตอบแทน
เปนคาจางที่จะไดรับ สวนการประเมินผลการดําเนินงานโดยทองถ่ินเองนั้น แมวาผูบริหารทองถ่ิน
จะปลอยใหสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ แตก็เปนการประเมินผลที่ไมมีความชอบธรรม เพราะ
เปนการประเมินผลโดยหนวยงานภายใน สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ
ตรวจสอบโครงการพัฒนาที่มีการดําเนินการในหมูบานของตนเอง มีแนวโนมเอื้อประโยชนใหแก
ชนชั้นนํากลุมนายทุนทองถ่ินที่เปนผูประมูลงานได เพราะมีประชาชนบางคนที่ทําหนาที่เปน
คณะกรรมการตรวจสอบเรียกรับเงินเพื่อใหผานโครงการพัฒนาที่ดําเนินการแลวเสร็จ ขั้นตอนการ
ประเมินผลแผนนี้ไดแสดงใหเห็นถึงเครือขายความสัมพันธแบบไมเปนทางการ (Face to face) มี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลสองคนที่มีการแลกเปลี่ยนกันอยางไมเทาเทียมกัน สอดคลองกับที่ Knoke 
(1990: 119-149 อางถึงใน ธนณัฏฐ ศรีโอษฐ, 2556: 38-47) นําเสนอแนวคิดเครือขายอํานาจแบบ
อุปถัมภ โดยผูบริหารทองถ่ินเปนผูอุปภัมภที่แจกจายโครงการพัฒนาไปยังกลุมนายทุนทองถ่ินและ
ใชอํานาจควบคุมการประเมินผลแผนเพื่อใหผานทุกโครงการพัฒนา แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน
สวนหนึ่งจากงบประมาณของโครงการพัฒนา และแมแตประชาชนเองก็ยังถูกผนวกเขาไปเปนสวน
หนึ่งในเครือขายอํานาจของผูบริหารทองถ่ินที่มีความร่ํารวยมั่งคั่งเปนผลตอบแทน 

 
5.2.3  ผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถิ่นวาใครเปนผูไดประโยชนและเสียประโยชน 
ในการศึกษาผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาวาใครเปนผูไดประโยชน

และเสียประโยชน จากการศึกษาพบวาทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินถูกกําหนด
โดยชนชั้นนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงใชอํานาจหนาที่เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา
ทองถ่ินใหเปนไปตามความตองการของตนเอง และในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินมีการใช
อํานาจกดทับความเปนเหตุเปนผลในทุกขั้นตอนโดยชนชั้นนํา เพื่อช้ีนําและครอบงําการวางแผน
พัฒนาของทองถ่ิน ดวยเหตุนี้ ผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ินจึงตกเปนของชนชั้นนําดวย
เชนกัน ชนชั้นนําจะแสวงหาผลประโยชนจากงบประมาณของทองถ่ิน โดยเสนอโครงการพัฒนา
ขนาดใหญที่ใชงบประมาณจํานวนมากผานขออางการทําเพื่อประโยชนของสังคมโดยรวม 
สอดคลองกับทฤษฎีชนชั้นนํา (Elite Theory) ที่เปนการกําหนดความตองการและความคิดเห็นแทน
ประชาชน เพราะมองประชาชนวาไมสามารถมองเห็นปญหาในภาพรวมของทองถ่ินได เมื่อมีการ
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ดําเนินโครงการพัฒนาเสร็จเรียบแลว ชนชั้นนําก็เปนผูใชประโยชนสวนใหญจากโครงการพัฒนา
ของสวนรวม ดังกรณีกลุมนายทุนทองถ่ินที่ไดรับการประมูลงานใชประโยชนจากถนนสาธารณะ
ในการขนสงเครื่องมือและอุปกรณขนาดใหญ สรางความเสียหายใหแกสวนรวม เพราะถนนเปน
หลุม เปนบออยางรวดเร็ว ทําใหตองจัดสรรงบประมาณไปใชซอมแซมและสรางถนนใหมทุกป 
นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบในดานสุขภาพและวิถีชีวิตใหแกประชาชน เพราะประชาชนตองใชถนน
ขรุขระที่ไมสะดวกในการเดินทาง ยิ่งกวานั้น ประชาชนที่อาศัยอยูริมถนนตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
ไมสามารถอาศัยอยูนอกบานได เพราะฝุนละอองที่ฟุงกระจายจากการวิ่งของรถบรรทุก ประชาชน
จึงตกอยูในฐานะของผูรับผลลัพธจากการกระทําอันเห็นแกตัวของชนชั้นนําที่ไมตองรับผิดชอบใด 
ๆ เลย เพราะเปนการดีที่ถนนพัง ชนชั้นนําจะไดจัดสรรงบประมาณมาใชในการดําเนินการ และใช
เปนชองทางแสวงหาผลประโยชนตอไป 

แมการศึกษาจะพบวาชนชั้นนําเปนผูไดรับประโยชนมากที่สุดจากผลลัพธของการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน และประชาชนเปนผูเสียประโยชน สอดคลองกับผลการศึกษาของจิตติญา ลัดดากลม 
(2546: 123-125) ที่ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของคณะ
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม พบวา โครงการพัฒนาสามารถแกปญหาความตองการของประชาชนไดนอย แตเปนขอ
คนพบที่แตกตางไปจากแนวคิดที่ผูศึกษาไดทบทวนมาอยางสิ้นเชิง เพราะประชาชนตองเปนผูไดรับ
ประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีขอคนพบวาผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่มีการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนโดยหนวยงานภายนอกและทองถ่ินเองใชขอคําถามที่เขาใจยากเกินไป 
ทําใหประชาชนไมเขาใจและตอบไมตรงกับความจริง จึงสงผลใหผลของการประเมินความพึง
พอใจไมสอดคลองกับความเปนจริงดวยเชนกัน โดยประชาชนสวนใหญเขาใจคําถามเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงผลของการประเมินออกมาวาประชาชนพึง
พอใจในดานนี้มากที่สุด เพราะสามารถแกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา และชวยอํานวยความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิตประจําวันใหกับประชาชนได จึงเกิดขอสังเกตวาเจตนารมณของการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินที่ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหกินดีอยูดีขึ้นจะบรรลุ
จุดมุงหมายไดอยางไร ในเมื่อประชาชนยังไมรูและเขาใจเลยวาการเสนอโครงการพัฒนาใดบางที่จะ
สามารถชวยแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางครบถวน แมแตชนชั้นนํา
เองที่อางตัววาเปนผูรูที่สามารถกําหนดความคิดเห็นและความตองการแทนประชาชนได ยังเสนอ
แตโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเชนเดียวกับประชาชน แตกตางกันที่ชนชั้นนําเสนอ
โครงการพัฒนาที่สามารถแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพองได ยิ่งเสนอโครงการ
พัฒนาขนาดใหญมากเทาใด ผลประโยชนที่จะไดรับก็จะยิ่งมากขึ้นเทานั้น สวนโครงการพัฒนา 
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อ่ืน ๆ ก็เกิดมาจากความคิดเห็นของขาราชการทองถ่ินของเทศบาลที่ไมตั้งอยูบนพื้นฐานความ
ตองการของประชาชนเปนหลัก ทําใหผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปในลักษณะ
กระจายตามอํานาจของชนชั้นนํา ดังนั้นปญหาการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไมสามารถตอบสนอง
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินได (พงษศิวะ แสนพิมล, 2545; จิตติญา ลัดดา
กลม, 2546: 123-125) จะดํารงอยูตอไป และชนชั้นนําก็จะใชอํานาจควบคุมการมีสวนของ
ประชาชนในทองถ่ินตอไป ตราบเทาที่คนทุกกลุมในทองถ่ินยังขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองใน
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

ผูศึกษาขออธิบายขอเสนอแนะใน 3 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นไดวา ชนชั้นนําใชอํานาจกดทับความเปนเหตุเปนผลในการ

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงสงผลใหปญหาและความตองการของประชาชนไมไดรับการตอบสนอง
เทาที่ควร เพราะการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่มาจากชนชั้นนําคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนและพวก
พองเปนหลัก แมวาจะมีการแบงปนผลประโยชนใหแกประชาชนดวย แตนั่นก็เพียงเพื่อรักษาฐาน
คะแนนความนิยมของตนเองเอาไว ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

5.3.1.1  การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน แมวาการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินในชวงที่ผานมาไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินมากขึ้น 
แตการมีสวนรวมของประชาชนมีลักษณะเปนพิธีกรรม เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินเทานั้น ประชาชนยังไมไดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
ดังนั้นจึงควรสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนทั้งภายใตชองทางและรูปแบบที่มีอยู 
และการพัฒนาชองทางและรูปแบบใหม ๆ ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไดอยางหลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  เพื่อนําไปสูการสรางความเปนพลเมือง 
(Citizenship) ที่กระตือรือรนและตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

5.3.1.2  การประเมินผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และเจาหนาที่ของทองถ่ิน 
เพื่อตรวจสอบความโปรงใสในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากปญหาการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินที่ไมสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางที่ควรจะเปน มี
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รากเหงาของปญหามาจากบุคคลเหลานี้ที่ใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนจากงบประมาณ
ของทองถ่ิน เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองและพวกพอง การที่จะแกปญหาดังกลาว
รัฐบาลควรกําหนดกฎหมายใหมีองคกรที่รับผิดชอบการประเมินผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน และเจาหนาที่ของทองถ่ิน โดยองคกรที่รับผิดชอบควรกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
รายบุคคล ซ่ึงจะทําใหการวางแผนพัฒนาทองถ่ินมีความโปรงใส และประชาชนไดรับผลประโยชน
จากการวางแผนพัฒนาทองถ่ินมากยิ่งขึ้น 

5.3.1.3  การปรับปรุงโครงสรางภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผาน
มาตรการทางดานกฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาทองถ่ินและเกื้อหนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน  เนื่องจากผลการศึกษาพบวาผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกของสภาทองถ่ินเปน
นักการเมืองทองถ่ินกลุมเดียวกัน สงผลใหการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน
โดยสภาทองถ่ินเปนกลไกที่ใชการไมได ดังนั้นจึงควรมีมาตรการทางดานกฎหมายที่ปรับปรุง
โครงสรางภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสภาทองถ่ินทําหนาที่ตรวจสอบและ
ถวงดุลอํานาจของผูบริหารทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.3.2  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
5.3.2.1  การพัฒนาขาราชการทองถ่ิน  ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน การที่ขาราชการทองถ่ินขาดความรู ความสามารถ และทักษะเปนสาเหตุ
ประการหนึ่งที่ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ดังนั้นกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงควรพัฒนาขาราชการทองถ่ิน โดยจัดฝกอบรมเพื่อซักซอมและทํา
ความเขาใจใหกับขาราชการทองถ่ิน เพื่อช้ีแจงถึงการวางแผนพัฒนาทองถ่ินที่ถูกตอง และตองมี
ระบบการติดตามและประเมินผลจากการฝกอบรมอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

5.3.2.2  การปรับสัดสวนและวิ ธีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินควรปรับสัดสวนของคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนให
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และตองเปดโอกาสใหประชาชนเสนอรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมเขามาเปน
คณะกรรมการดวยตนเอง แลวใหผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจากรายชื่อที่ประชาชนเสนอมา โดย
พิจารณาเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และเปนที่ยอมรับของสังคมโดยรวม เมื่อผูบริหาร
ทองถ่ินตัดสินใจเลือกตัวแทนประชาคมไดเรียบรอยแลว ตองปดประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการ
คัดเลือกใหประชาชนทราบโดยทั่วไป ในกรณีที่ประชาชนไมเห็นดวยกับรายชื่อของตัวแทนจาก
ประชาคม ใหสามารถคัดคานได และตองกลับไปเริ่มตนกระบวนการคัดเลือกใหม 
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5.3.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
ควรศึกษาในเรื่อง ผลลัพธและผลกระทบจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน แมการศึกษาครั้งนี ้

จะครอบคลุมถึงผลลัพธจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  แตก็เปนการศึกษาเชิงคุณภาพที่มี
กลุมเปาหมายเพียง 20 คน ทําใหขอมูลที่ไดมีอยูอยางจํากัด และจากการศึกษาพบวา ประชาชนมี
มายาคติเกี่ยวกับความตองการเทียมที่เขาใจวาการวางแผนพัฒนา คือ การสรางโครงสรางพื้นฐาน 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในครั้งตอไปที่เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใหวิจัยรวมกับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อศึกษาผลลัพธและผลกระทบจากการวางแผนพัฒนาทองถ่ินวาเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคในการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดจริงหรือไม และ
ควรตองมีการปรับปรุงอยางไร ซ่ึงผลจากการศึกษาที่ไดจะชวยใหประชาชนทราบวาในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินครั้งตอไปควรพัฒนาเรื่องใด ยิ่งกวานั้น จะชวยใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพราะเปนเรื่องที่สงผลกระทบโดยตรงตอตนเองในการใชสิทธิ์ที่พึง
มีเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการโดยใชความเปนเหตุเปนผลเหนืออํานาจและผลประโยชนของกลุมชนชั้นนําเพียงกลุมเดียว 
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สวนท่ี 2 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ใดบาง และแตละขั้นตอนมีการดําเนินการอยางไร สอดคลองกับคูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หรือไม และใครเปนผูมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในประเด็น ดังตอไปนี้ 
 
 2.1 เทศบาลตําบลเขาสวยมีความเปนมาอยางไร ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันมีใครเปน
 นายกเทศมนตรีบาง  

 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 

 2.2 สมาชิกของเทศบาลตําบลเขาสวยมีใครบาง ประกอบอาชีพอะไร 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 

2.3 เทศบาลตําบลเขาสวยปฏิบัติงานโดยใชการมีสวนรวมของประชาชนหรือไม หากมี มี
ในรูปแบบใดบาง 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 

 2.4 การทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีมาตั้งแตเมื่อไร เกิดขึ้นไดอยางไร  
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.5 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคืออะไร มีความสําคัญอยางไร และทําไมจึงตองมีการจัดทํา 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
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 2.6 ในอดีต การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีทิศทางหลักในการพัฒนา กระบวนการวางแผน 
 การนําแผนไปปฏิบัติ และผลจากการพัฒนาเปนอยางไร และเกิดปญหาอยางไร 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 

 2.7 ในปจจุบัน การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีขั้นตอน กระบวนการอยางไร และ
 ใครเปนผูรับผิดชอบ 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 

 
 2.8 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีใครเขารวมบาง และประกอบอาชีพอะไร 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.9 ผูที่เขารวมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
 เขาสวยมีกระบวนการคัดเลือกอยางไร ทานคิดวามีความเหมาะสมหรือไม 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.10 ทานเขารวมประชุมการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบอยหรือไม ใครบางที่มาเขา
 รวมการประชุมเปนประจํา และใครมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 

2.11 ในการประชุมวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
อยางไร  และถาหากมีผูเขารวมประชุมนําเสนอแนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ถูก
นําเสนอ นั้นถูกนําไปบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหรือไม 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
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 2.12 ทานคิดวาทิศทาง แนวทางหลัก หรือเปาประสงคของการพัฒนาคืออะไร ใครเปนผู
 ตัดสินใจในการเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.13 ในการตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งมาเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน
 เชน แนวทางการพัฒนาเพื่อการเพิ่มศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลง
 ทองเที่ยว มีขั้นตอน กระบวนการตัดสินใจ อยางไร  
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 

2.14 ทานคิดวาโครงการที่ทําในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในปจจุบัน มีความสอดคลอง
 กับทิศทางการพัฒนาหรือไม เชนโครงการเสริมสรางการมีสวนรวมและการสรางจิตสํานึก
 ของผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 (   ) สอดคลอง เพราะ………………………………………...…………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 (   ) ไมสอดคลอง เพราะ…………………………………………………………………..... 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 

 2.15 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติมีขั้นตอนการดําเนินการอยางไร และใคร
 เปนผูรับผิดชอบ  
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 

  
 2.16 การเลือกโครงการไปปฏิบัติกอน-หลังมีวิธีการเลือกอยางไร และใครเปนผูตัดสินใจ  
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 

 



171 

 2.17 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริเลือกแนวทางการพัฒนาอยางไร มีการ
 จัดสรรงบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และทานคิดวาเหมาะสม
 หรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 

 
 2.18 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาเลือกแนวทางการพัฒนาอยางไร มีการ
 จัดสรรงบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และทานคิดวาเหมาะสม
 หรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.19 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตรเลือกแนวทางการพัฒนาอยางไร มีการ
 จัดสรรงบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และทานคิดวาเหมาะสม
 หรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.20 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมเลือกแนวทางการพัฒนาอยางไร มีการจัดสรร
 งบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และทานคิดวาเหมาะสม
 หรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.21 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุขเลือกแนวทางการพัฒนาอยางไร มีการจัดสรร
 งบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และทานคิดวาเหมาะสม
 หรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
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 2.22 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเลือกแนวทางการพัฒนาอยางไร มีการ
 จัดสรรงบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และทานคิดวาเหมาะสม
 หรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.23 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาเลือก
 แนวทางการพัฒนาอยางไร มีการจัดสรรงบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผู
 ตัดสินใจ และทานคิดวาเหมาะสม หรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.24 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเลือกแนวทางการพัฒนาอยางไร มีการ
 จัดสรรงบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และทานคิดวาเหมาะสม
 หรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 

2.25 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเลือกแนวทางการ
พัฒนาอยางไร มีการจัดสรรงบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และ
ทานคิดวาเหมาะสมหรือไม 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.26 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเลือกแนวทางการ
 พัฒนาอยางไร มีการจัดสรรงบประมาณใหแตละแนวทางเทาไหร ใครเปนผูตัดสินใจ และ
 ทานคิดวาเหมาะสมหรือไม     
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
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 2.27 มีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหรือไม ใครเปนผูติดตามและ
 ประเมินผล ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลหรือไม อยางไร    
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
 2.28 หลังจากมีการใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว มีอะไรดีขึ้นบาง และดี อยางไร    
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 

 
 2.29 ผลจากการใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
 เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
 (   ) สําเร็จ เพราะ………..……………………………………...…………………………... 

 …………………………………………………………………………………………… 
 (   ) ไมสําเร็จ เพราะ………..………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………… 
 
 2.30 ผลจากการใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนใน
 ทองถ่ินไดหรือไม 
 (   ) ได เพราะ……….…..……………………………………...…………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 (   ) ไมได เพราะ……….…..……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………... 
  

2.31 การขาดการมีสวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของประชาชน เคยมี
ความขัดแยงเกิดขึ้นหรือไม ถามีอยางไร 

 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
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 2.32 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติไดรับความรวมมือจากประชาชนดีหรือไม 
 หากไม เคยมีความขัดแยงเกิดขึ้นหรือไม ถามีอยางไร 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 



ภาคผนวก ข 
 

รายรับ ปงบประมาณ 2556 ของเทศบาลตําบลเขาสวย 
 
ตาราง  รายรับ ปงบประมาณ 2556 ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น 85,624,000 บาท 
 

รายรับ 
รับจริง  
ป 2554 

ประมาณการ 
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

รายไดจัดเก็บเอง 
1. หมวดภาษีอากร 
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(2) ภาษีบํารุงพื้นที่ 
(3) ภาษีปาย 
(4) ภาษีอากรฆาสัตว 

 
 

6,508,014.00 
241,473.95 

2,256,351.60 
10,308.00 

 
 

3,800,000.00 
250,000.00 

1,400,000.00 
10,000.00 

 
 

6,600,000.00 
250,000.00 

2,300,000.00 
10,000.00 

รวม 9,016,147.55 5,460,000.00 9,160,000.00 
2. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 
(1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตว 
(2) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
(3) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 
(4) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
(5) คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
(6) คาธรรมเนียมสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
(7) คาธรรมเนียมขนดิน 
(8) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเรขาย 
(9) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชสถานที่แตงผม 
(10) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
(11) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 
(12) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับ
ทองถิ่น 
(13) คาปรับการผิดสัญญา 
(14) คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
15,081.00 

- 
184.30 

88,831.22 
1,397,380.00 

13,700.00 
3,000.00 

550.00 
6,160.00 

10,660.00 
64,815.00 

- 
 

228,208.00 
8,500.00 

 
5,000.00 

500.00 
500.00 

100,000.00 
1,200,000.00 

10,000.00 
3,000.00 

500.00 
4,000.00 

10,000.00 
60,000.00 

500.00 
 

200,000.00 
10,000.00 

 
5,000.00 

500.00 
500.00 

100,000.00 
1,400,000.00 

10,000.00 
3,000.00 

500.00 
4,000.00 

10,000.00 
60,000.00 

500.00 
 

220,000.00 
10,000.00 



176 

ตาราง  (ตอ) 
 

รายรับ 
รับจริง  
ป 2554 

ประมาณการ 
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

(15) คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางวา 
(16) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ 
(17) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
(18) คาใบอนุญาตโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
(19) คาใบอนุญาตอื่น ๆ 
(20) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ 
(21) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย 
(22) คาคําขอใบอนุญาตขุดเจาะบอบาดาล 

140,250.00 
 
 

10,150.00 
 

8,630.00 
12,390.00 

- 
183,250.00 

 
1,460.00 
3,630.00 

100,000.00 
 
 

6,000.00 
 

6,000.00 
8,000.00 

500.00 
140,000.00 

 
- 
- 

140,000.00 
 
 

6,000.00 
 

6,000.00 
8,000.00 

500.00 
180,000.00 

 
1,500.00 
4,000.00 

รวม 1,968,681.50 1,864,500.00 2,170,000.00 

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
(1) คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 
(2) ดอกเบี้ย 
(3) คาเชาหองแถว 

รวม 

 
- 

778,066.84 
85,589.00 

863,655.84 

 
- 

250,000.00 
80,000.00 

331,000.00 

 
1,000.00 

800,000.00 
80,000.00 

881,000.00 

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
(1) เงินที่มีผูอุทิศให 
(2) คาขายแบบแปลน 
(3) คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 
(4) คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 
(5) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
(6) คาสมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
- 

689,000.00 
- 
- 

150,733.00 
- 

 
2,000.00 

600,000.00 
500.00 

3,000.00 
100,000.00 

60,000.00 

 
2,000.00 

700,000.00 
500.00 

2,000.00 
150,000.00 

2,000.00 

รวม 839,733.00 765,500.00 856,500.00 

5. หมวดรายไดจากทุน 
(1) คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 
- 

 
5,000.00 

 
5,000.00 

รวม - 5,000.00 5,000.00 
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ตาราง  (ตอ) 
 

รายรับ 
รับจริง  
ป 2554 

ประมาณการ 
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
1. หมวดภาษีจัดสรร 
(1) ภาษีมูลคาเพิ่ม 
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(3) ภาษีสุรา 
(4) ภาษีสรรพสามิต 
(5) คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 
(6) คาภาคหลวงแร 
(7) คาภาคหลวงปโตรเลียม 
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 
(9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
(10) คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและน้ําใชบาดาล 
(11) ภาษีสรรพสามิตพื้นที่ 

 
 
 

9,545,762.84 
131,548.96 

1,807,684.95 
4,356,359.99 

- 
294,738.45 

99,119.49 
- 

35,756,865.00 
- 

8,497.0 

 
 
 

10,000,000.00 
60,000.00 

1,700,000.00 
4,500,000.00 

500.00 
180,000.00 
100,000.00 

1,000.00 
33,000,000.00 

10,000.00 
10,000.00 

 
 
 

10,000,000.00 
130,000.00 

1,800,000.00 
4,500,000.00 

500.00 
300,000.00 
100,000.00 

1,000.00 
35,700,000.00 

10,000.00 
10,000.00 

รวม 52,000,576.88 49,562,500.00 52,551,500.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. 
1. หมวดเงินอุดหนุน 
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถิ่นและกิจการอื่น 

 
 

18,690,949.00 

 
 

24,000,000.00 

 
 

20,000,000.00 

รวม 18,690,949.00 24,000,000.00 20,000,000.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,991,240.00 - - 

รวมทั้งสิ้น 91,370,983.77 81,988,500.00 85,624,000.00 

 



ภาคผนวก ค 
 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นในภาพรวม 
 

คําชี้แจง: แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 คร้ัง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

 

 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (  )  ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ  (  )  ต่ํากวา 20 ป  (  ) 20 - 30 ป   (  ) 31 - 40 ป 
  (  )  41 - 50 ป  (  ) 51 - 60 ป   (  ) มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศกึษาหรือเทียบเทา (  ) อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา 
  (  ) ปริญญาตรี  (  ) ปริญญาโท   (  ) ปริญญาเอก 
4. อาชีพ  (  ) รับราชการ  (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ  (  ) คาขาย ธุรกิจ
สวนตัว 
  (  ) รับจาง  (  ) นกัเรียน นกัศึกษา  (  ) เกษตรกร 
  (  ) อ่ืน ๆ  
(ระบุ)................................................................................................................... 
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สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม

มากนอยเพียงใด 
 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินการของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

     

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

     

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

     

7. มีการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง      
8. ประชาชนไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

     

9 .  ผลการดํา เนินโครงการ / กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

     

10. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตรง
กับความตองการของประชาชน 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในทรรศนะของประชาชน 
ในเขตตําบลเขาสวยตอเทศบาลตําบลเขาสวย 

 
คําชี้แจง 

1. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวัง และความเปนจริงตอ
คุณภาพดําเนินงานในทรรศนะของประชาชน ขอมูลที่ไดรับจะนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานและบริการใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนตําบลเขาสวย ซ่ึงการทําวิจัยดังกลาวจําเปนไดรับขอมูลจากประชาชนในเขต
ตําบลเขาสวย 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขาสวย 
3. ขอความกรุณาตอบคําตอบใหครบทุกขอ  
4. คําตอบของทานถือเปนความลับและจะไมมีผลกระทบตอการมาใชบริการของทาน 
 
 
 
 
 

 
ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือ 

 
 

นายกเทศมนตรีตําบลเขาสวย 
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แบบที่ 2/1  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการทองเที่ยวและบริการ 

-  แนวทางการสนับสนุนสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
-  แนวทางคนหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม 
-  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเขาแหลงทองเที่ยวและปายบอกทาง 
-  แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินคาและบริการ/ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
-  แนวทางการพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศกทองเที่ยว 
-  แนวทางการสรางเครือขายการทองเที่ยว/ศูนยประสานการทองเที่ยว 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไป
ตามศักยภาพของแตละทองถิ่น 

     

2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนา
แหลงทองเที่ยว 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับ
ประโยชนจากแหลงทองเที่ยวที่อยูในพื้นที่ 

     

4. มีการพัฒนาการทองเที่ยวดาน
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

     

5. มีการคนหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ใหม 

     

6. มีการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเขาแหลงทองเที่ยวและปาย
บอกทาง 

     

7. มีการเพิ่มศักยภาพสินคาและบริการ/
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

     

8. มีการพัฒนาผูมีสวนรวมในการ
ทองเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศกทองเที่ยว 
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

9. มีการสรางเครือขายการทองเที่ยว/ศูนย
ประสานการทองเที่ยว 

     

10. มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
 
แบบที่ 2/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

-  แนวทางสงเสริม OTOP ในดานนวัตกรรม เชน พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเปน  
   สินคาสงออกและจัดทําหองแสดงสินคา 
-  แนวทางพัฒนาสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/รานคาชุมชน 
-  แนวทางเสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการใหความสําคัญในการสงเสริมและ
พัฒนากลุมสตรี 

     

2. มีสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุม
อาชีพตาง ๆ  
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
พ่ึงตนเองได 

     

4. มีการแกไขปญหาความยากจนโดยระบบ
แผนชุมชน 

     

5. มีการชวยสงเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได/
ลดรายจาย 

     

6. มีการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ 

     

7. มีการสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีความเขาใจในการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต 

     

8. การสงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีรายได      
9. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี
รายไดที่มั่นคง มีงานทํา 

     

10. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สรางงาน
สรางรายไดในชุมชน 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
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แบบที่ 2/4  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
อยางยั่งยืน 

-  แนวทางจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ในทองถ่ิน 
-  แนวทางการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียในชุมชนและทองถ่ิน 
-  แนวทางการจัดการการบํารุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่ปาไมการใชประโยชนจากปาไม  
   ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-  แนวทางการสนับสนุนและรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษส่ิงแวดลอมและ 
   การประหยัดพลังงาน 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     

2. มีการรณรงคใหประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

     

3. มีการรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแล
รักษาตนไม  เพื่อเพิ่มพื้นที่       สีเขียว 

     

4. มีการปรับปรุงจัดหาขยายเพิ่มพื้นที่ปา
และสวนสาธารณะ 

     

5. สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

     

6. มีการอนุรักษการใชพลังงานอยาง
ประหยัด 

     

7. มีการดําเนินการบําบัดน้ําเสียครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

8. มีการพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
ใหมีประสิทธิภาพ 

     

9. มีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนในการ
ลดปริมาณขยะ 

     

10. มีการรณรงคใหประชาชนชวยกัน
ปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะโลกรอนในปจจุบัน 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
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แบบที่ 2/5  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

-  แนวทางการจัดการใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําทางระบายน้ํา และการปรังปรุง 
   รักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 
-  แนวทางการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
-  แนวทางสงเสริมเชื่อมโยงการชลประธาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ  
  พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา 
-  แนวทางสงเสริมสถานที่เพื่อการนันทนาการและการออกกําลังกายสนามกีฬาและ 
   นันทนาการชมุชน 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. การกอสรางเสนทางคมนาคมทางบก      
2. มีการพัฒนาและปรับปรุงถนน ทางเทา และ
รางระบายน้ํา 

     

3. มีพัฒนาระบบประปาใหมีน้ําประปาเพียงพอ
กับความตองการ 

     

4. จัดใหมีไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมและ
เพียงพอ 

     

5. การซอมบํารุงหรือทําความสะอาดอุปกรณ
ใหบริการไฟฟาของเทศบาล 

     

6. มีการขยายและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟา/ประปาอยางตอเนื่อง 

     

7. การพัฒนา ซอมแซมสะพานในการสัญจรไป-
มาอยางสะดวก 

     

8. ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไป-มา      
9. มีระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

     

10. การสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติการผังเมือง 
เพื่อพัฒนาชุมชน 

     

รอยละ      
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ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
 
แบบที่ 2/6  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการศึกษา 

-  สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการกับการศึกษา 
   ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
-  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมทั้งทางกายภาพและใชเทคโนโลยี 
    เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนมีความ
พรอมที่จะเขาสูระดับปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

     

2. มีการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความ
พรอมทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
สติปญญา 

     

3. มีการสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกกลุม
เด็กและเยาวชน 

     

4. มีการสงเสริมศักยภาพของเด็กทุก ๆ ดาน      
5. มีการสรางสิ่งแวดลอม  เพื่อเอื้อตอการ
พัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง 

     

6. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

7. มีการสงเสริมพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จัดสถานศึกษา      สื่ออุปกรณที่
มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของ
ผูเรียน  

     

8. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหกับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

     

9. สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

     

10. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐานและ
สามารถยกระดับเปนโรงเรียนในอนาคตได 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
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แบบที่ 2/7  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 

-  สงเสริมการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  
    ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ  HIV 
-  จัดระบบสวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
-  การใหคําปรึกษาแนะนําในดานสังคมสงเคราะห 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. การใหสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
ผูยากไร และผูดอยโอกาส 

     

2. มีการสงเคราะห พัฒนาและจัดระบบ
สวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

     

3. การใหคําปรึกษาแนะนําในดานสังคม
สงเคราะหแกผูมารับบริการ 

     

4. มีการพัฒนาเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของ
ประชาชน 

     

5. มีการเอาใจใสและติดตามผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูปวยเอดสในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ 

     

6. การสงเสริมศักยภาพของชุมชนดานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาสและผูยากไร 

     

7. มีการกําหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนใน
การใหบริการแกผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูปวยเอดสอยางชัดเจน 

     

8. จัดใหมีขาวสารการประชาสัมพันธเรื่องการ
สงเคราะหแกกลุมเปาหมายใหบุคคลทั่วไป
ทราบอยางทั่วถึง 
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

9. สามารถตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดสไดสะดวก รวดเร็ว 

     

10. มีการเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว      

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
 
แบบที่ 2/8  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 8 การกีฬาและนันทนาการ 

-   แนวทางการสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศทางกีฬา 
-   การสงเสริมและสนับสนุนศูนยกีฬาตําบล 
-   มีอุปกรณกีฬาเพียงพอกับความตองการของชุมชน 
-   เปดโอกาสพัฒนาศักยภาพดานกีฬาใหแกประชาชน 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาทุกระดับ
อยางตอเนื่อง 

     

2. มีการจัดการแขงขันกีฬาอยางตอเนื่อง      
3. มีการประชาสัมพันธขาวสารการจัด
กิจกรรมและการแขงขันกีฬาตาง ๆ  
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

4. มีการสงเสริมใหเยาวชนที่มี
ความสามารถดานกีฬาไดมีโอกาสพัฒนา
ตัวเองไปสูการแขงขันในระดับที่สูงขึ้น 

     

5. มีการปรับปรุงสนามกีฬาใหเปนศูนยรวม
ในการออกกําลังกาย 

     

6. มีอุปกรณกีฬาเพียงพอกับความตองการ
ของชุมชน 

     

7. เปดโอกาสพัฒนาศักยภาพดานกีฬาใหแก
ประชาชน 

     

8. มีโอกาสพัฒนาตัวเองและสรางโอกาสที่
ดีใหกับชีวิต 

     

9. ประชาชนไดมีการแขงขันและแสดงออก 
ซึ่งความสามารถดานกีฬาอยางตอเนื่อง 

     

10. การสงเสริมและสนับสนุนศูนยกีฬา
ตําบล 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
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แบบที่ 2/9 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 9 ดานความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-  แนวทางปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ ลดอุบัติเหตุจราจร ทางบกและทางน้ํา 
-  สงเสริมสนับสนุนระบบปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
-  ดูแลชวยเหลือผูประสบภัยและภัยธรรมชาติ เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ 
   ทรัพยสินแกประชาชน 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

     

2. มีการสงเสริมสนับสนุนระบบปองกันและ
รักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

     

3. มีการดูแลชวยเหลือผูประสบภัยและภัย
ธรรมชาติ  เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินแกประชาชน 

     

4. มีการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

     

5. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจความตระหนักในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

     

6. มีการดําเนินการเฝาระวัง รับแจงเหตุ รายงาน
และติดตามสถานการณ 
สาธารณภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

     

7. มีการฝกอบรมชวยเหลือผูประสบภัยในชุมชน/
หมูบาน 

     

8. มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยการจัดระเบียบสังคม 
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
  

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

9. มีการสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัย
ในทองถิ่นของประชาชน 

     

10. มีการรณรงคใหประชาชนในชุมชนสํานึกถึง
ความปลอดภัย เชน การดื่มเหลาแลวไมขับ การ
สวมหมวกนิรภัย 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
 
แบบที่ 2/10  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 10 ดานสาธารณสุข 

-  สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกัน 
   และควบคุมโรคติดตอ การฟนฟูสุขภาพของประชาชน 
-  สนับสนุนการบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ในการใหบริการนําสงผูปวยฉุกเฉิน 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในงานดาน
สาธารณสุขในชุมชน เชน     การจัดทําแผนชุมชน 
แผนงานดานการสงเสริมสาธารณสุข 

     

2. การใหความรูเผยแพรประชาสัมพันธการ
ควบคุมปองกันโรคติดตอ และโรคไมติดตอที
สําคัญ 
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

3. การจัดการอบรมงานดานสาธารณสุขใน
กลุมเปาหมายสําคัญ เชน การอบรมแมคลอดบุตร
ใหม การอบรม อสม. ฯลฯ 

     

4. การดําเนินการควบคุมปองกันโรคสําคัญ เชน 
การรณรงคพนหมอกควัน สารกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
แจกหนากากอนามัย เจล แอลกอฮอลลางมือ ฯลฯ 

     

5. การสงเสริมการสรางสุขภาพ เชน สนับสนุน
การออกกําลังกาย การเตนแอโรบิก สนับสนุนการ
จัดหาอุปกรณการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 

     

6. การสงเสริมการรักษาและติดตามฟนฟูโรค
สําคัญ เชน การออกตรวจโรคในโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจําปผูสูงอายุ 
ฯลฯ 

     

7. การสนับสนุนการบริการดานการแพทยฉุกเฉิน 
ในการใหบริการนําสงผูปวยฉุกเฉินและผูไดรับ
อุบัติเหตุ 

     

8. การกอต้ังองคกรดานการสงเสริมสุขภาพ เชน 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
โดยมีเครือขายเปนหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ 

     

9. การติดตามประเมินตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานดานสาธารณสุข เชน คุณภาพอาหาร
ปลอดภัย clean food good taste/ประเมินการ
ประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 

     

10. การรับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เชน กรณีเหตุรําคาญ
จากแสง สี เสียง กลิ่น ความรอนและดาน
สิ่งแวดลอม 

     

รอยละ      
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ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
 
แบบที่ 2/11  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 11 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

-  แนวทางการรณรงคและประชาสัมพันธปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม/จริยธรรมแก 
   ประชาชนในทองถ่ิน 
-  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ 
    ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

     

2. มีการสรางจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 

     

3. มีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

     

4. มีการดูแลรักษา อนุรักษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

     

5. มีการสรางความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

     

6. มีการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมใหเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

     

7. เสริมสรางคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน      
8. มีการสงเสริมดานศิลปะดนตรี      
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

9. มีการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา      
10. จัดใหมีแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมแก
ประชาชน 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
 
แบบที่ 2/12  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนยุทธศาสตรท่ี 12 การพัฒนาเกษตร 

-  แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 
-  แนวทางพัฒนาความรูดานวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง 
   การเกษตร สนับสนุนศูนยเรียนรูชุมชน แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร 
   ทฤษฎีใหม 

 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากนอยเพยีงใด 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. มีการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการจัดการองค
ความรูในการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน 

     

2. มีการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนรวมกันทั้ง
ดานงานวิจัยและพัฒนา 
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

3. มีการสนับสนุนสงเสริมเกษตรกรรม/การ
เสริมสรางการเรียนรูความเขาใจการพัฒนาใน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

     

4. มีการพัฒนากลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค      
5. มีการสนับสนุนใหเกษตรมีการทดลองการทํา
เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย 

     

6. มีการรวมกลุมของเกษตรเปนเครือขายและ
พัฒนากลุมใหเขมแข็ง 

     

7. มีการใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
แบบทฤษฎีใหมในการปฏิบัติดานการผลิตทาง
การเกษตรของชุมชน 

     

8. มีการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง/ใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

9. มีกิจกรรมที่สงเสริมการใชชีวิตอยางพอเพียง      
10. มีการจัดประชุมเครือขายเกษตรกรรมอยาง
ตอเนื่อง 

     

รอยละ      

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
……………………………………………………………………...……………………………….. 
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