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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนและเพ่ือ
หาข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดเครื่องมือ วิธีการ ที่จะสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือรองรับ
ระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือศึกษาระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่ บุคคล หรือองค์กร ใน
เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนชุมชน การค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน รวมทั้งหาข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการก าหนดเครื่องมือ วิธีการ ที่จะสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนโดยการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องและการศึกษาภาคสนาม เน้นเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นหลัก 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนชุมชน 
  1.1 ปัจจัยด้านระเบียบกฎหมายกล่าวคือ ระบบการจัดสรรงบประมาณลงมาในเชิง
พ้ืนที่มีน้อย ในเรื่องความยุ่งยากของกระบวนการขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการท าแผนและประเด็น
เรื่องระเบียบงบประมาณประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นมาจากข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นและผู้น าท้องถิ่นเป็นหลักซ่ึงไม่ใช่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  1.2 ปัจจัยด้านโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กล่าวคือ 
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าแผนชุมชน ผู้น าในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการที่เกี่ยวในการท าแผนชุมชนแล้ว ยังไม่สามารถแยกประเด็นการพัฒนาและการเมืองออก
จากกัน หน่วยงานภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์ และขาดการให้ความรู้และท าความเข้าใจแก่ผู้ที่มี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับการท าแผน รวมทั้งปัญหาการทับซ้อนกันกันในการแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครอง ไม่ว่า
จะเป็นท้องที่และท้องถิ่น หรือระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง ก็เป็นอุปสรรคในการจัดท าแผนชุมชน
เช่นกัน 
  1.3 ปัจจัยด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน กล่าวคือ ขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคประชาชนสังคม รวมทั้งเรื่องของผู้น ากระบวนการ และเวลาในการจัดท าแผน
ชุมชน 
  1.4 ปัจจัยด้านการประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาในระดับอ่ืน ๆ ขาดการบูรณาการและ
วางแผนร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างท า ระหว่างผู้จัดท าแผน ผู้ประสานแผน และผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
ท าให้ความเชื่อมโยงของการพัฒนาจากระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สู่ระดับอ าเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด 
เกิดช่องว่าง และส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่เป็นรูปธรรม 
 2. แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  2.1 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอด้านระเบียบกฎหมายได้แก่การจัดสรร
งบประมาณในภาครัฐให้เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดท าแผน ให้ครอบคลุมและมีกลไกที่ยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของคนใน
พ้ืนที ่   
  2.2 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอด้านโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่จัดตั้งหน่วยงานหลักระดับประเทศท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการบูรณาการการจัดท า
และเชื่อมโยงแผนทุกชนิดมีหน่วยงานอิสระเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบและควรให้ความส าคัญกับ
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่มากกว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.3 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน ได้แก่
เสริมสร้างบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นและบังคับใช้กลไกที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม
คนรวมทั้งน าข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท าแผนและด าเนินโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
  2.4 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอด้านการประสานงานและความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ลดความ
สิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา 
 
ค าส าคัญ: แผนชุมชน, ระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to identify barriers to community planning 
and to propose policy proposals for how to design community-based approaches to 
support Area-based budgeting. 
 This research is a qualitative research. It is a qualitative research to study 
the spatial budget system to make it easier for individuals or organizations to 
participate in community plans. Finding Problems and Obstructing Community Plans 
Include policy proposals to define tools methods to support community planning by 
collecting information from relevant documents or information and field studies and 
focus on interview data. 
 The study indicated that 
 1. Problems and obstacles in community planning.  
  1.1 Facts about legal regulations in terms of the complexity of the 
procedures and guidelines for planning and the issue of budgetary arrangements the 
costs of local government organizations are limited. It comes from local government 
officials and local leaders from the not needs of the people. 
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  1.2. Structural factors Authority / Responsibility: The people don’t 
understanding of community planning local leaders don’t have the knowledge and 
understanding of the process involved in community planning. The development and 
political issues have not been separated. The lack of knowledge and understanding of 
those involved in the planning as well as the problems of overlapping zoning in the 
area. Local or between the locals themselves. It is a hindrance to the community plan 
as well. 
  1.3 Factors involved in the planning process are the lack of participation 
of people. Including the leader of the process and the time to make a community 
plan. 
  1.4 The coordination and relationship of related agencies. Agency 
responsible for community planning and other development plans and lack of 
integration and planning. They do between plan makers, plan coordinators, and 
decision makers make the link of development from the village / community level to 
the district level. The lack of integration of concrete plans / projects resulted in the 
development of the area. 
 2. Solutions and Policy Recommendations  
  2.1 Guideline for amendment and proposal of legal regulations, 
including budget allocation in the public sector to adequately address. The problems 
of people suffering in the area to provide comprehensive and flexible mechanisms to 
facilitate the participation of people in the area. 
  2.2. Solutions and Structural Offers Authority / Responsibility 
Establishment of a national core agency act as an intermediary for the integration, 
preparation and linkage of all plans. Independent agencies are responsible for 
monitoring and should focus on development projects and upgrading people's quality 
of life. In space rather than infrastructure. 
  2.3 Solutions and process proposals involved in planning. It enhances 
the atmosphere of expression and enforces mechanisms that facilitate the 
participation of all groups as well as the use of information for the planning and 
implementation of projects. Usually 
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  2.4. Solutions and proposals for coordination and relationships of 
relevant agencies, including integration with other agencies. To reduce duplication 
Reduce waste and not confuse the community, the public relations and networking 
with the institution. 
 
Keywords: community plan, Area-based budgeting system 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สามารถด าเนินการส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูง 
และความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ทวิดา กมลเวชช ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ 
เหลืองประภัสร์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะ แก้ไขข้อบกพร่อง
ให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยจนงานประสบผลส าเร็จ ขอขอบพระคุณคณาจารย์
สาขาวิชาการเมืองการปกครองทุกท่าน ที่ได้ช่วยประสิทธิประสารทวิชาความรู้ ให้ค าชี้แนะด้าน
วิชาการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ ณ ที่นี่ 
 ขอขอบพระคุณท่านสมศักดิ์  ทองกัญชร อดีตนายอ าเภอพนมสารคาม และ             
ท่านฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอ าเภอพนมสารคาม ที่ให้ความสนับสนุนในการเรียน ทั้งในเรื่องของการ
ให้ค าปรึกษา และช่วยในการเก็บข้อมูลการวิจัย รวมทั้งพ่ีน้องปลัดอ าเภอพนมสารคามทุกท่าน         
ที่ช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยเข้าศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน หัวหน้า 
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแผนทุกท่านที่ให้ข้อมูล และอ านวยความสะดวกตลอดจนให้
ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี ตลอดเวลาที่เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจและผลักดันให้ 
การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง ท้ายสุด ผลแห่งคุณค่า และประโยชน์ของการวิจัยฉบับนี้ขอมอบแด่ทุกท่าน 
ที่มีส่วนร่วมเก่ียวข้องในความส าเร็จครั้งนี้ 
 

    นายพายัพ  บ้านสระ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ภายใต้ระบบงบประมาณของประเทศไทยที่ด าเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ    
วิธีงบประมาณ  พ.ศ. 2512 ได้ให้ความส าคัญของการจัดเตรียมงบประมาณที่ยึดหน่วยงานในระดับ
กระทรวง และกรมเป็นหลัก (Departmentalism) ผลที่เกิดจากการจัดท างบประมาณดังกล่าวท าให้
หน่วยงานระดับกรมเป็นศูนย์กลางของการจัดท าและการรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลใน
แต่ละปี แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบงบประมาณให้เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ก็ตาม แต่ด้วยแนวคิดที่ยังถูกกรอบของกฎหมายบังคับ ท าให้การขยายบทบาทของหน่วยงานรัฐใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดในการท าหน้าที่แก้ไขปัญหาของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ที่มีความต้องการแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกันและการเข้ามามีโอกาสร่วมตัดสินใจบริหารทรัพยากรงบประมาณของประเทศโดย
ภาคประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไม่อาจท าได้ง่ายนัก ความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
การใช้จ่ายงบประมาณจึงมักถูกต้องค าถามอยู่เสมอ ๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องมีการปรับรูปแบบ
ของการจัดท างบประมาณที่เปิดโอกาสให้มีการประสานทรัพยากรงบประมาณที่มีอยู่ภายในพ้ืนที่
จังหวัดให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการใช้จ่ายงบประมาณที่
อยู่ในระดับพ้ืนที่จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งในระดับประเทศ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ1 
 เหตุผลที่จัดท างบประมาณระดับพ้ืนที่จังหวัดเป็นสิ่งที่สมควรเร่งด าเนินการให้เกิดขึ้น
จริง เพราะปัญหาการขาดการประสานงานและบูรณาการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่อยู่
ภายในพ้ืนที่จังหวัด ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณ รวมทั้งขาดการประสานการบริหาร
ทรัพยากรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้ากับการท าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
แต่ละจังหวัดและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการท าหน้าที่
บริการสาธารณะให้มีความประหยัด คุ้มค่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ และประการส าคัญคือการเปิดโอกาส

                                           
1 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 4 :  การปฏิรูป

ระบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : การปฏิรูประบบงบประมาณ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: 
ส านักการพิมพ์  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), 6. 
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ให้ภาคประชาชนที่แท้จริงเข้ามามีโอกาสร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่เกิดจากพ้ืนที่ของตนเอง และ
ที่รัฐบาลจัดสรรให้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงมากที่สุด 
 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณระดับจังหวัดที่ความเป็นไปได้จริง สิ่งที่ต้องด าเนินการเป็น
อย่างแรกคือการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เพ่ือเปิดโอกาสให้
จังหวัดเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กฎหมายที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเหมือน
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ แทนการจัดสรรงบประมาณด้วยวิธีอาศัยหน่วยงานอ่ืนท าหน้าที่รับ
งบประมาณแทน ซึ่งท าให้โอกาสการได้รับการพิจารณาความจ าเป็นของแต่ละจังหวัดในการรับ
งบประมาณต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณได้ก าหนดไว้ให้แก่แต่ละ
หน่วยงาน โดยการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนั้น น าไปสู่การจัดเตรียมค าขอ
งบประมาณของแต่ละจังหวัดเองที่เป็นงบประมาณที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของจังหวัด 
(Provincial Participatory Budgeting) ท าให้ผู้บริหารงานราชการของจังหวัดต้องมีการวิเคราะห์
จัดเตรียมงบประมาณของตนเอง ดังนั้นภายใต้โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดในปัจจุบันที่รัฐบาล
ได้พยายามยกบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีความสามารถในการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ เป็น
โครงสร้างที่สามารถส่งเสริมการมีงบประมาณของจังหวัดได้เอง ทั้งนี้การได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ของจังหวัดต้องอยู่ในรูปของเงินอุดหนุนที่ให้แก่จังหวัด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่จะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มีการบูรณาการเข้ากับส่วนราชการอ่ืน ๆ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ที่ถือเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญที่รับผิดชอบต่อการให้บริการสาธารณะ
ที่ให้แก่ประชาชนภายในจังหวัด ขณะเดียวกันควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสจัดท าค าขอ
งบประมาณของตนเองได้โดยตรงจากระบบงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความพร้อมของ
ภาคประชาชนให้เข้าใจในการรับงบประมาณของรัฐบาลได้โดยตรง เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสของ
ประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรงบประมาณของประเทศอย่างแท้จริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ระบบการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ทางการเมืองทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดย
การจัดสรรงบประมาณส าหรับภาคประชาชน ที่จ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชนในบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อชุมชนและสังคมของตนเอง ที่ส าคัญงบประมาณในส่วนนี้ต้องถูก
บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณหรือทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน 
 ระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Budgeting : ABB) เป็นแนวคิดของการท า
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (participatory budgeting) ซึ่งมีการเริ่มท าครั้งแรกที่ประเทศบราซิลใน
ระดับเมือง และต่อมาได้ขยายไปในหลายประเทศทั่วโลก “การจัดระบบงบประมาณแบบนี้จะเอ้ือต่อ
การฟังเสียงคนข้างล่างเป็นส าคัญ ท าให้การตั้งโจทย์ปัญหามาจากคนและหน่วยงานในพ้ืนที่  
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การหาทางแก้ปัญหาอาจเป็นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยพ้ืนที่ กับหน่วยฟังก์ชั่น เห็นทางออกที่
คนในพ้ืนที่มาเห็นว่าเหมาะสมกับบริบทที่เป็น มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่
ก็ต้องด าเนินอยู่ในกรอบทิศทางหลักของประเทศตามนโยบายที่ก าหนดจากส่วนบนด้วย จะท าให้
ประเทศขับเคลื่อนโดยที่ Bottom up มาเจอกับ Top-Down เพราะประเทศต้องมีการท างานทั้งสอง
แบบ”2 
 การจัดท างบประมาณตามพ้ืนที่ (Area-based budgeting) เป็นการเปิดให้ประชาชน
สามารถ มีส่วนร่วมที่กว้างขวางได้มากขึ้นในกระบวนการงบประมาณ โดยเฉพาะในการจัดล าดับ
ความส าคัญแผนงาน โครงการเพ่ือแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชน ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ย่อมมี
ความแตกต่างหลากหลาย การมี ข้อมูลว่าจังหวัดของตนได้รับงบประมาณเท่าไร เพ่ือด าเนินโครงการ
ใดบ้าง จะท าให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบและก ากับพฤติกรรมของนักการเมืองทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นได้มากขึ้น เนื่องจากความรู้สึก เป็นเจ้าของงบประมาณท่ีลงมาสู่การพัฒนาพ้ืนที่ของ
ตนสูงขึ้น จากการได้รับรู้ภาพรวมของงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ของตน นอกจากนี้ ในแง่ของ
การประเมินผลลัพธ์และประสิทธิภาพประสิทธิผลจากการใช้ งบประมาณ ยังจะท าได้ง่ายขึ้นด้วย3 
 ปัจจุบันบริบทของการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณของประเทศในระดับ
จังหวัดของประเทศไทยมีพัฒนาการของการด าเนินการมาตามล าดับ โดยเฉพาะส่วนการจัดสรร
งบประมาณจากเดิมที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดผ่านส่วนราชการ 
ได้แก่ กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นใด ของรัฐการได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านงบ
กลาง (งบ CEO) และได้พัฒนารูปแบบของการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดโดยตรง ในฐานะส่วนราชการตามกฎหมายด้วยวิธีการงบประมาณ  
 ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ส่งผลต่อ
ความเปลี่ยนแปลงหลายด้านในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมย์ ของ
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะระบบงบประมาณของประเทศ ตามมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาญา
จักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้ก าหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
ให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้

                                           
2 รัตนวดี เศรษฐจิตร, “Abc to Abb งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สู่ การปฏิรูปงบประมาณของ

ประเทศ,”  ส านั กงานกองทุนสนับสนุนการวิ จั ย ,  สืบค้น เมื่ อวันที่  27 มิถุนายน 2560 , 
http://www.trf.or.th/research-management/8807-abc-to-abb.  

3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 4 :  การปฏิรูป
ระบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : การปฏิรูประบบงบประมาณ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: 
ส านักการพิมพ์  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), 4. 
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จังหวัดมีแผนงานและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประดยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่  และยัง
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา 87 โดยก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 4 โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ยังได้ก าหนดถึงวิธี
ก าหนดงบประมาณที่ส าคัญและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็น 
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวีธีการงบประมาณ และก าหนดหน้าที่ของให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมในระดับชาติ หรือความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.2551 ขึ้นเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์ท่ีส าคัญในการเน้นการ
พัฒนาระบบการบริหารพัฒนาพ้ืนที่ ยึดพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ ให้มี
ลักษณะใกล้เคียงกันมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 แผนพัฒนาจังหวัด จึงเป็นเครื่องมือและเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ของตนเอง ทั้งนี้ การที่กฎหมายก าหนดให้จังหวัดตั้งค าของ
งบประมาณได้เองผ่านการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด จึงเป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่สนับสนุนให้เกิด
กลไกการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อสภาพปัญหา ศักยภาพและโอกาสได้อย่าง
สอดคล้องและเป็นจริงมากที่สุด โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่แผนชุมชน 
แผนต าบล แผนอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้นแผนพัฒนาจังหวัดจึงควรเป็น
แผนที่มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในจังหวัด5 
 แผนชุมชนหรือ แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มี
การรวมตัวกัน เพ่ือจัดท าแผนขึ้นมา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้
เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก่ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้โดยคนในชุมชนได้ มาร่วมกัน
คิดร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเองลดการพ่ึงพิง
ภายนอกด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

                                           
4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560, http://www.opdc.go.th/specialphp?spc_id=.2& content_ 
id= 156. 

5 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, แผนกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2552), 1. 
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เป็นหลัก ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไม่สามารถท าเองได้ ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกได ้
 ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน อีกประเด็นหนึ่ง
คือ การมีแกนน าในการขับเคลื่อนในทุกระดับ ซึ่งมองเห็นความส าคัญของการมีแผนพัฒนาชุมชนที่มา
จากปัญหาและความต้องการของคนในพ้ืนที่ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอย่าง
กว้างขวาง ตั้งแต่ระดับชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล มีความเข้าใจในเครื่องมือและสามารถน าเครื่องมือ  
ต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการจัดท าแผนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาชุมชนระดับ
จังหวัด 
 ดังนั้น แผนชุมชน จะส าเร็จได้ ก็เพราะคนในชุมชน เนื่องจาก ทรัพยากรบุคคลในชุมชน
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนจะมีศักยภาพไม่ ได้ หากผู้น าในชุมชนและ
ประชาชนขาดจิตส านึกขาดความรู้ความเข้าใจในการก าหนดประเด็นปัญหาการพัฒนาทางเลือกเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรม การบริหารจัดการ การจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพัฒนาวิสัยทัศน์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการเตรียมคนจึงเป็นปัจจัยหลักส าคัญในความส าเร็จของการพัฒนา
ในระดับชุมชน ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า หากด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะท า
ให้โครงการที่ด าเนินการในชุมชนประสบความส าเร็จสูง ซึ่งผู้น าองค์กรหรือแกนน าที่มีศักยภาพมักจะ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ คือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ไขทั้งในระยะสั้น ระยะยาวคิดรอบด้าน และบูรณาการสู่การปฏิบัติได้
มีความสามารถในการประสานงานกับผู้ อ่ืนและมีความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน6  
จะเห็นได้ว่า หากบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาขับเคลื่อนแผนชุมชน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการท าแผนชุมชนแล้ว ก็จะท าให้แผนชุมชนเห็นผลหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทิศทางนโยบายรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเน้นไปยัง 
ระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Budgeting : ABB) ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งภาค การจัดตั้ง
จังหวัดแบบบูรณาการ หรือแม้แต่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก็ดี ล้วนแล้วแต่
เกี่ยวข้องกับระบบบประมาณเชิงพ้ืนที่ทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่  (Area-Based 
Budgeting : ABB) จะเคลื่อนไปในทิศทางใด กลไกส าคัญในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ก็คือ “แผนชุมชน” 

                                           
6 จารีย์ พรหมเกิด, “การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการท าแผนชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน บ้านพังสิงห์ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2548), 116-
117. 
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นว่า กลไกต่าง ๆ ในการจัดท าแผนชุมชน ไม่ว่าจะเป็น บุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ควรเข้ามาท าแผนชุมชน จะเข้ามามีบทบาทในการท าแผนชุมชน
อย่างไร เพ่ือที่จะรองรับการจัดท างบประมาณตามพ้ืนที่ (Area-based budgeting) ที่นับวันจะยิ่งเข้า
มีบทบาทมากขึ้นแทนที่  งบประมาณที่ยึดหน่วยงานในระดับกระทรวง และกรมเป็นหลัก 
(Departmentalism) รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและแนวทางที่จะท าให้แผนของแต่ชุมชน ถูกน าไปใช้
หรือถูกน าพิจารณาไปสู่แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
อย่างเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการท าแผนชุมชนได้ รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การก าหนดเครื่องมือ วิธีการ ที่จะสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.2.1 เพ่ือค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน 
 1.2.2 เพ่ือหาข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดเครื่องมือ วิธีการ ที่จะสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนเพ่ือรองรับระบบงบประมาณตามพ้ืนที่ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.3.1 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน 
 1.3.2 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดเครื่องมือ วิธีการ ที่จะสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนเพ่ือรองรับระบบงบประมาณตามพ้ืนที่ 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร ด าเนินการศึกษาประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของผู้ที่
เกี่ยวในการจัดท าแผน ในพ้ืนที่อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการศึกษาการจัดท าแผนชุมชน ในเขตอ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาในประเด็น ที่ว่า บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ     
ที่ควรเข้ามาท าแผนชุมชน จะเข้ามามีบทบาทในการท าแผนชุมชนอย่างไร เพ่ือที่จะรองรับการจัดท า
งบประมาณตามพ้ืนที่ ที่นับวันจะยิ่งเข้ามีบทบาทมากขึ้นแทนที่ งบประมาณที่ยึดหน่วยงานในระดับ
กระทรวง และกรมเป็นหลัก รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและแนวทางที่จะท าให้แผนของแต่ชุมชน          
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ถูกน าไปใช้หรือถูกน าพิจารณาไปสู่แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการท าแผนชุมชนได้ รวมทั้งข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการก าหนดเครื่องมือ วิธีการ ที่จะสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ต่อไป 
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม2560 ถึง พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 5 เดือน 
 
1.5 นิยามศัพท ์
 
 แผนชุมชน หมายความรวมถึงแผนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแผนในการก าหนดอนาคตและ
กิจกรรมพัฒนาของชุมชนโดยเกิดข้ึนจากคนในชุมชน 
 ระบบงบประมาณตามพื้นที่ หมายถึง ระบบงบประมาณที่รัฐจัดสรรลงในพ้ืนที่
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
 
1.6 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอนโยบายในการท าแผนชุมชนภายใต้ระบบงบประมาณเชิง
พ้ืนที่นั้น เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาระบบงบประมาณเชิง
พ้ืนที่ เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่ บุคคล หรือองค์กร ในเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนชุมชน การค้นหา
ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน รวมทั้ งหาข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดเครื่องมือ 
วิธีการ ที่จะสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และในวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่ง กระบวนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.6.1 ขั้นตอนการวิจัย 
  1.6.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลที่
บทบาทในการจัดท าแผนชุมชน ในเขตอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร ส าหรับการวิจัยดังนั้น 
จึงได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 24 คน ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ 
จ านวน 6 คน กลุ่มผู้น าท้องถิ่นและท้องที ่กลุ่มอาชีพและภาคประชาสังคม กลุ่มตัวแทนภาคประชาชน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   (1) กลุ่มข้าราชการ จ านวน 6 คน ประกอบด้วย  
    - นายอ าเภอ 
    - พัฒนาการอ าเภอ 
    - ท้องถิ่นอ าเภอ 
    - ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาอ าเภอ 
    - เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 คน 
   (2) กลุ่มผู้น าท้องถิ่นและท้องท่ี จ านวน 6 คน ประกอบด้วย  
    - ตัวแทนก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน 
    - ตัวแทนฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คน 
    - และตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 2 คน 
   (3) กลุ่มอาชีพและภาคประชาสังคม จ านวน 6 คน ประกอบด้วย  
    - ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
    - ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ 
    - ตัวแทนกลุ่มสตรี 
    - ตัวแทนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
    - ตัวแทนเด็กและเยาวชน 
    - ตัวแทนกลุ่มเอ็นจีโอ  
   (4) กลุ่มตัวแทนภาคประชาชน จ านวน 6 คน ประกอบด้วย  
    - ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 3 คน 
    - ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 3 คน 
 1.6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัย
ครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non -Structured Interview) แบบลักษณะนี้ เป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่เคร่งครัดในการตั้งค าถาม แต่ผู้วิจัยยังจะมีการตั้งค าถาม โดยถามหลักเอาไว้แต่ใน
สัมภาษณ์จะไม่เรียงค าถาม หรือในบางครั้งก็ถามนอกเหนือจากค าถามที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์แต่ก็จะไม่เกินขอบเขตความต้องการในการศึกษาวิจัย โดยแบบ
สัมภาษณ์จะเกี่ยวกับความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะของแผนชุมชนที่ดีมีลักษณะ
อย่างไร ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน ข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหาในเรื่องของความ
เชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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 1.6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ก าหนดขั้นตอน และวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ส่วนต่าง ๆ ตามข้ันตอนต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้ 
  1.6.3.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในที่นี้ประกอบไปด้วย เอกสารทางราชการ งานวิจัย บทความเกี่ยวข้องกับระบบ
งบประมาณ เป็นต้น 
  1.6.3.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Studies) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาในภาคสนามเป็นหลักส าคัญ ซึ่งใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
โดยเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
 1.6.4 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ มาท าการวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล โดยจับประเด็นหลักของเรื่อง (Traits)           
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้นจะน าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Description) 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื่อง ข้อเสนอนโยบายในการท าแผนชุมชนภายใต้ระบบงบประมาณเชิง
พ้ืนที่ (Area-Based Budgeting : ABB) นั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถึงแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
2.1 ระบบงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area-Based Budgeting: ABB)1  
 
 2.1.1 มิติระบบงบประมาณและความหมาย 
  2.1.1.1 ระบบงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic budgeting) เป็นการ
จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ สู่ กระทรวง กรม และการจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยง
ระหว่าง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์มั ก
ประสบปัญหาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้ยุทธศาสตร์ชาติขาดความต่อเนื่อง       
ขาดการบูรณาการแผนระดับชาติซึ่งมีหลายฉบับ และขาดการเชื่อมโยงแผนงานโครงการของส่วน
ราชการหลายแห่งเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพราะแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นตัวตั้งไม่นิ่งอีกทั้งไม่
สามารถก าหนดตัวชี้วัดได้ชัดเจนด้วย 
  2.1.1.2 งบประมาณเชิงภารกิจ (Function budgeting) เป็นการจัดสรร
งบประมาณ ให้กับกระทรวง กรม ในการปฏิบัติงานและเป็นการจัดสรรงบระมาณให้กับกระบวนการ
ที่เก่ียวข้องมากกว่า 1 กระทรวง เป็นกระบวนการจัดสรงบประมาณหลักของไทย แต่ที่ผ่านมาประสบ
ปัญหาการบูรณาการงบประมาณระหว่างหน่วยงานเกิดการท างานซ้ าซ้อน ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร 
และประสิทธิภาพการใช้งบลุงทุนค่อนข้างต่ า 
  2.1.1.3 งบประมาณเชิงพื้นที่ (Area-basedbudgeting) เป็นการจัดสรร
งบประมาณลงในพ้ืนที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
หน่วยงานต่างประเทศ งบประมาณเชิงพ้ืนที่เป็นงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/งานที่มี
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการจัดท างบประมาณยังถูกจ ากัดอยู่ที่ฝ่ายบริหาร

                                           
1 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 4 :  การปฏิรูป

ระบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : การปฏิรูประบบงบประมาณ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: 
ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), 11-18. 
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และฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น กลไกที่มีอยู่ไม่ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรร
งบประมาณท้องถิ่น นอกจากนี้งบประมาณหน่วยงานตามภารกิจที่ลงไปในพ้ืนที่ยังขาดการบูรณาการ
กับงบท้องถิ่นเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการใช้งบประมาณเพ่ือสร้างสรรการพัฒนาในพ้ืนที่อีกด้วย 
 2.1.2 ระบบงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area-basedbudgeting) 
  งบประมาณเชิงพ้ืนที่ (Area-based budgeting) เป็นงบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ และ
มักมีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่อาจรอการตั้งค าของบประมาณล่วงหน้า 1 -3 ปีได้ จึงต้องมีความ
ยืดหยุ่นสูงและจ าเป็นต้องมีกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบที่เป็นหลักประกันธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับวงเงินที่จัดสรรลงมาพ้ืนที่ อาจจะแบ่งออกมาเป็น 2 กอง  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลักที่แตกต่างกัน คืองบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับงบของส่วน
ราชการที่มาท างานในพื้นที ่ได้แก่ 
  2.1.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การก ากับดูแลแบะสนับสนุนของ
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค โดยต้องออกแบบให้มีกระบวนการจัดท าค าของบประมาณ ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบและประเมิลผลที่เปิดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือกลุ่มชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้ งบประมาณที่จะมีผลต่อการ
พัฒนาที่ใกล้ตัวประชาชนได้มากข้ึน 

  2.1.2.2 หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีภารกิจไปลงในพ้ืนที่
เช่น ในด้านการพัฒนาการเกษตร อาชีพ การศึกษา บริการสาธารณสุข สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น 
 2.1.3 กระบวนการที่ส าคัญของระบบงบประมาณเชิงพื้นที ่
  2.1.3.1 ระบบงบประมาณแบบบูรณาการ คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ให้กับงานที่หลายหน่วยงานท างานร่วมกันโดยเฉพาะหน่วยงานในพ้ืนที่มีลักษณะงานเหมือนกันต้อง
ท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

  2.1.3.2 งบประมาณแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ การก าหนดกติกา การจัดล าดับความส าคัญของ
การได้งบประมาณและการติดตามผลการจัดสรรทรัพยากร 
 2.1.4 การปรับเปลี่ยนกลไกและกระบวนการในการจัดท างบประมาณตามพื้นที่ 
  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ    
  2.1.4.1 หน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากการจัดท างบประมาณตามพ้ืนที่ มีนัยของ
การพัฒนาแบบล่างขึ้นบน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนที่สุด และได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ให้มาดูแลทุกข์สุขของคนในพ้ืนที่จึงส าคัญมาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทที่ส าคัญอย่างน้อย ใน 3 กระบวนการ ได้แก่  
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   (1) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.จะต้องส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการใช้ 
ข้อมูลและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของประชาชน เพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (2) กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ จะต้องสร้างความโปร่งใสใน
การจัดท าและ บริหารงบประมาณของท้องถิ่น เปิดให้ตรวจสอบได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (3) กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทางการคลังของท้องถิ่น อปท.
จะต้องมีบทบาท ในการจัดหารายได้ และจัดเก็บภาษีเองเพ่ิมขึ้น เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการท า
หน้าที่ตามความรับผิดชอบ อันจะเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะให้รัฐบาลจัดสรรเงิน อุดหนุนให้เพ่ิมขึ้น  
เพ่ือสร้างความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่นที่จะตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ได้มากขึ้น   
  2.1.4.2 หน่วยงานภูมิภาค   
   ในการปฏิรูประบบงบประมาณที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูปบทบาทอ านาจ
หน้าที่ของส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นนั้น ราชการส่วนภูมิภาคในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะ
ไม่ได้เป็นผู้ใช้ งบประมาณเอง แต่จะท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ด าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ไปลงในพ้ืนที่ให้ท างานได้ตอบสนองต่อเป้าหมายการแก้ปัญหา
ของประชาชนในพ้ืนที่ การก ากับดูแลดังกล่าว ต้องท าผ่านกระบวนการแผน ซึ่งหมายถึง แผนจะเป็น
เครื่องมือส าคัญของภูมิภาคในการก ากับดูแลท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ ภายใต้ระบบงบประมาณ
ตามพ้ืนที่นี้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท าแผนที่ เปิดกว้างรับฟังและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ มีการใช้ข้อมูลที่เข้มข้น และจริงจัง เพ่ือให้แผนมีคุณภาพและ
สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ควรได้รับการจัดสรร งบประมาณก่อนได้ การใช้ข้อมูลที่มี
การเปิดเผยอย่างโปร่งใสและกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของ ประชาชนนี้ จะเป็นหมุดตรึง
ให้นักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะต้องตอบค าถามต่อประชาชน หากจะมีการโยกย้าย
สับเปลี่ยนล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการต่าง ๆ   
   ในปัจจุบัน กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดมีกลไกคือ คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (กบจ.) ซึ่งมีการจัดวางองค์ประกอบไว้ค่อนข้างครบถ้วน โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เป็นอยู่ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะ
ของพลเมืองที่ตื่นรู้มีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และมักขาดการใช้ข้อมูลที่แม่นย า แผนพัฒนาจังหวัดจึงมัก
เป็นแผนของส่วนราชการที่น ามาประมวลรวมกัน และประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
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ยกเว้นในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเข้าใจและ มียุทธศาสตร์การท างานที่สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทุกระดับ 
   ดังนั้น ในกระบวนการปรับเปลี่ยนการจัดท างบประมาณตามพ้ืนที่นี้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด จะต้องท าหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่และคอยคัดท้ายให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดมีการใช้ข้อมูลอย่างจริงจังและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง และเมื่อได้แผนที่ดีแล้ว ก็ใช้แผนนั้นในการก ากับการท างานของ อปท. และส่วนราชการ
ภูมิภาคอ่ืน (ท่ีสังกัดกระทรวงตามภารกิจ)  ให้ด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย 
  2.1.4.3 หน่วยงานส่วนกลาง 
   (1) ส านักงบประมาณ ในการจัดท างบประมาณตามพ้ืนที่ ส านักงาน
จังหวัดจะต้องท า หน้าที่วิเคราะห์งบประมาณทั้งในส่วนของงบท้องถิ่น และงบหน่วยงานตามภารกิจ
กระทรวงที่มาท างานในพ้ืนที่ การจัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการให้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่มีจ ากัด เพ่ือจัดท าค าขอ งบประมาณ ส่งให้กับส านักงบประมาณ ในส่วนของส านัก
งบประมาณ จึงมีบทบาทในการวิเคราะห์ภาพรวมเพ่ือ จัดสรรวงเงินเบื้องต้นให้กับจังหวัดต่าง ๆ  
การด าเนินงานตามกระบวนการงบประมาณท่ัวไป ไปจนถึงการจัดท า เอกสารงบประมาณ รายจังหวัด 
เพ่ือเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลที่ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณในจังหวัดของตน  
   (2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
มีภารกิจในการจัดท า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการมองจากแนวโน้ม
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ในบริบทความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและเป็นแผนจากบนลงล่าง  
ในขณะที่แผนความต้องการของ ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นแผนที่มาจากบริบทภายในจากล่างขึ้นบน 
แผนทั้งสองส่วนนี้จะมาบรรจบกัน ที่แผนพัฒนาจังหวัด กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดจึงส าคัญ
มาก สศช. ในฐานะหน่วยงานวางแผนระดับชาติจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจและหาทางสร้างสมดุล
ระหว่างการฟังความต้องการของประชาชนกับ การตอบสนองทิศทางภาพรวมของการพัฒนาประเทศ  
   (3) กระทรวงตามภารกิจ ตามหลักการกระจายอ านาจ กระทรวง 
ต่าง ๆ จะต้องด าเนินการ ถ่ายโอนภารกิจที่เป็นการจัดบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในการสร้างการเปลี่ยน ผ่านที่เน้นการจัดท างบประมาณตามพ้ืนที่นี้ หน่วยงาน
กระทรวงตามภารกิจจะต้องท าการวิเคราะห์และก าหนดให้ชัดเจนว่างานใดบ้างที่จะต้องถ่ายโอนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานใดบ้างที่ยังมีความ จ าเป็นต้องด าเนินงานโดยกระทรวงเพ่ือให้
ส านักงบประมาณสามารถก าหนดได้ว่าจะส่งผ่านงบประมาณผ่าน หน่วยรับงบประมาณใด 
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 2.1.5 กระบวนการจัดท าค าของบประมาณ 
  ในระดับล่างสุดขึ้นมา คือ หมู่บ้าน กระบวนการจะเริ่มจากกระบวนการจัดท า
แผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน เกิดเป็นข้อเสนอแผนงาน
โครงการที่ชุมชนต้องการ 
  ในระดับต าบล ควรมีการเปิดเวทีสมัชชาพลเมืองในระดับต าบล โดยอาจปรับและ
เชื่อมโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชน เข้ามาเป็นกลไกในการ
ปรึกษาหารือตั้งแต่ระดับหมู่บ้านมาจนถึงต าบล จนได้เป็นข้อสรุปเป็นแผนพัฒนาต าบล/ท้องถิ่น 
จากนั้นจึงสู่กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร แล้วจึ งอนุมัติ
โดยสภาท้องถิน่ระดับต าบล เพ่ือจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น 
  ในระดับอ าเภอ เป็นกระบวนการบูรณาการส่วนราชการระดับต้น โดยนายอ าเภอ 
ซึ่งจะท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลให้
เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับหลักการจัดท าแผนและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมด้วย 
  ในระดับจังหวัด แผนงาน/โครงการตามความต้องการของประชาชนแต่เกินขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล/เทศบาลจะถูกส่งผ่านมายังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กระบวนการจัดท างบประมาณจะมีความซับซ้อนขึ้น เนื่องจากมีหน่วยราชการอยู่หลาย
ประเภทอยู่ในระดับจังหวัด กระบวนการท างบประมาณระดับจังหวัดจะต้องพิจารณาถึง  ข้อเสนอ/
แผนงาน/โครงการ ที่เป็นความต้องการของประชาชน แต่เกิดขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่ ากว่าระดับจังหวัด ข้อเสนอ/แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนราชการในพ้ืนที่เสนอว่าควรท า 
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ถอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 
  ข้อเสนอ/แผนงาน/โครงการ เหล่านี้ ควรน าเข้าสู่เวทีสมัชชาพลเมืองระดับ
จังหวัด มีการวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน ตลอดจนจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือก าหนดเป็นแผนพัฒนา
จังหวัดในด้านต่าง ๆ ที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานตามภารกิจ กับหน่วยงานท้องถิ่น ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานโครงการจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติโดยสภาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด เพ่ือจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณของท้องถิ่น ในส่วนของหน่วยงานตามภารกิจ 
แผนงาน/โครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเหล่านั้น ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 
โดยงบประมาณจะถูกส่งไปยังกรมต้นสังกัด 
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2.2 แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง 
 
 2.2.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2 ได้ให้ความหมาย
ของชุมชนแข้มแข็ง หมายถึง การรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั้งในชนบทหรือในชุมชน
ต่าง ๆ ของในเมืองให้เป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการ และการช่วยกันแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของคนในชุมชนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบ สู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามล าดับ โดยจะเรียก
ชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท ชาวบ้าน เครือข่าย หรืออ่ืน ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงความ
ร่วมมือช่วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอ้ืออาทร ต่อชุมชนอ่ืนในสังคมด้วย 
  จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์3 กล่าวว่า ชุมชนเข้มแข็งได้เพราะไม่ใช่มีรายได้มาก  
มีทรัพยากรมากแต่เพราะมีความรู้ มีปัญญาจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ฟ้ืนฟูมรดกของชุมชนต่อยอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่าให้ทรัพยากร จัดการชีวิตตนเองได้ จัดการชุมชนจนพึ่งตนเองได้ 
 2.2.2 ปัจจัยท่ีท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
  จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์4 กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง มี 4 ระดับ คือ 
  ระดับชาวบ้าน ชาวบ้านมีความสามัคคีกัน รวมกลุ่มกันได้ดีมีความเคารพกติกา
ของกลุ่ม รู้จักภูมิใจในตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความร่วมมือเพ่ือจะเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
  ระดับผู้น า ผู้น ามีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ เป็นต้นแบบของการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีท าให้ชาวบ้านศรัทธา ผู้น ามีความเข้าใจปัญหาของ
ชุมชน 
  ระดับองค์กร ความเข้มแข็งของชุมชน ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งขององค์กรใน
ชุมชน โดยอาศัยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว การเมือง และการบริหารจัดการ 

                                           
2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , รายงานการศึกษาวิเคราะห์

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง  (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544), 21. 

3 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ระบบการพัฒนาสังคมที่น าไปสู่ความม่ันคงของมนุษย์ รายงาน
การศึกษาเสนอต่อส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรุงเทพฯ : กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548), 44. 

4 เรื่องเดียวกัน, 38. 
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  ระดับสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็งสามารถสร้างและพัฒนาองค์กรทาง
สังคมที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนร่วมกัน
ท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
  เมธี พยอมยงค5์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ก าหนดความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนนั้น ควร
ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบภายในและภายนอก ดังนี้ 
  องค์ประกอบภายใน เนื่องจากการพัฒนามีเป้าหมายสูงสุดคือ การท าให้ครัวเรือน
ชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพออยู่พอกิน มีรายได้เพียงพอ ดังนั้น การจะไปสู่เป้าหมายได้ ต้องพิจารณา
จากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ 9 ประการ และต้องพัฒนาไปพร้อมทุกด้าน คือ โครงสร้างทาง
สังคม ระบบเศรษฐกิจชุมชน ค่านิยมและความเชื่อทางศาสนา กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่ม
ผู้น าชุมชน ระบบความสัมพันธ์เชิงสังคม กลไกการปฏิสัมพันธ์ การประสานงานระหว่างชุมชนใน
หน่วยงานต่าง ๆ การบริหารจัดการด้านการเงิน เป็นต้น 
  องค์ประกอบภายนอก เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนท าให้ชุมชนมีความเป็นอยู่แบบ        
พออยู่ พอกิน มีรายได้เพียงพอที่จะจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตที่จ าเป็น โดยมีปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารงานภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน 
 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลต่อสังคมมนุษย์ ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 2.3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
  Person Talcott อ้างใน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ6 ซึ่งได้สร้างทฤษฎีการกระท า
ทางสังคม โดยอธิบายการกระท าของมนุษย์ ว่าการกระท าใด ๆ ของมนุษย์จะข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคล ระดับสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ วัฒนธรรมในสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่  
ซึ่งวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดความคิด ความเชื่อ ความสนใจและระบบค่านิยมของบุคคล 

                                           
5 เมธี พะยอมยงค์, เศรษฐกิจชุมชน ทางเลือกเพ่ือการพัฒนาชุมชน ในอุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน

กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2544), 8. 
6 เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, หน่วยที่ 9 การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร ใน

ประมวลสาระประชุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาการส่งเสริมเกษตร  (นนทบุรี : สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2544), 302. 
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  Reeder อ้างใน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ7 นักสังคมวิทยา ได้อธิบายว่า การ
กระท าทางสังคมประกอบไปด้วยทุนปัจจัยหลายประการไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ ง  
ซึ่งเหตุผลในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่เรียกว่า ความเชื่อหรือ
ความไม่เชื่อ ซึ่งการกระท าของมนุษย์ในเรื่องใด ก็ตามขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้   
  1. เป้าหมาย (Goal)  
  2. ความเชื่อที่สืบทอดกันมา (Believes Orientation) 
  3. ค่านิยมมาตรฐาน (Standard Value) 
  4. นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี (Habit and Custom) 
  5. ความคาดหมาย (Expectation) 
  6. ความผูกพัน (Commitment) 
  7. แรงเสริม (Reinforcement)  
  8. โอกาส (Opportunity) 
  9. ความสามารถ (Ability) 
  10. การสนับสนุน (Support) 
  สรุปได้ว่าการกระท าทางสังคมของมนุษย์เกิดจากปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันดังนี้ 
  1. ปัจจัยที่เป็นส่วนบุคคล ได้แก่ เหตุผล บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
การกระท าที่แฝงไว้ด้วยความเสน่หา 
  2. ปัจจัยด้านสังคม อันเป็นระเบียบสังคม ระเบียบกฎเกณฑ์ เป้าหมาย โอกาส
การสนับสนุนและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นแรงเสริม 
  3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมอันเป็นค่านิยม ความผูกพัน ความเชื่อ ทัศนคติและความ
สนใจ  
 2.3.2 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ความหมาย กล่าวถึงความส าคัญ รูปแบบ 
ขั้นตอน และประเภทของการมีส่วนร่วมไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาไว้ดังนี้ 
  ทวีทอง หงส์วิวัฒน์8 ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจาย

                                           
7 เรื่องเดียวกัน, 303. 
8 ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศักดิ์

โสภาการพิมพ์, 2527), 81. 
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ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม
ตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกในสังคม 
  ยุวัฒน์ วุฒิเมธี9 ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบใน
เรื่องต่าง ๆ อันเป็นผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะอุทิศตน
เพ่ือกิจกรรมชุมชน ขณะเดียวกันนั้นมนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่าง
ถูกต้อง  
  เสน่ห์ จามริก10 ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ได้หมายความเพียง
ว่าจะดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมตามที่นักวิชาการหรือองค์กรพัฒนาตั้งขึ้น แท้จริงแล้วให้
ชุมชนมีกิจกรรมและวิธีการด าเนินการของเขาเองในชุมชน 
  ปริวรรต วรวิวัฒน์กุล11 กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นตรงกันและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมของโครงการ
หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ตั้งไว้  
  ฉลอง ดิษสี12 กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลในหลายส่วนมา
ท างานเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน เพราะบุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกัน บุคคลอาจเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น มีแรงจูงใจ หรือค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์ผู้อ่ืนถูกปลุก
ระดมให้เข้ามามีส่วนร่วมอยากมีเพ่ือนอยากเด่นดัง หรือมีความส าคัญในสังคมอยากทดลอง และอยาก
แก้ตัวหรือทดแทนความผิดที่เคยมี เป็นต้น 

                                           
9 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

อนุเคราะห์ไทย, 2526), 26. 
10 เสน่ห์ จามริก, นโยบายกลวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), 22. 
11 ปริวรรต วรวิวัฒน์กุล, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชนบท : 

ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์,” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538), 13. 

12 ฉลอง ดิษสี, “การมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541), 16. 
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  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การแสดงออกในการมีส่วนร่วมคิด            
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนเพ่ือให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น โดย
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.3.3 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
  มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้จึงได้น ามาประมวลส าหรับแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี ้
  ดิเรก ฤกษ์หร่าย13 ซึ่งได้กล่าวถึง ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สรุปได้ว่า เป็นการช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเอารัดเอาเปรียบ ช่วยให้รายได้และการกระจาย 
ช่วยกระจายผลประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่อย่างยุติธรรม เพ่ิมพลังกลุ่มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ 
  ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์14 ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม คือ 
   1. ช่วยให้ประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น 
   2. ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น 
   3. มีการระดมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือการพัฒนามากขึ้น 
   4. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น 
  อ านาจ อนันตชัย15 ได้กล่าวถึงความส าคัญพอสรุปได้คือ  
   1. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ 
   2. ประชาชนมีความผูกพันต่องานและท้องถิ่นมากข้ึน 
   3. ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น 
   4. ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
   5. การพัฒนาท้องถิ่นจะท าได้ง่ายขึ้น 
   6. มีคนร่วมพิจารณาด าเนินการมาก ส่งผลให้งานมีคุณภาพมากข้ึน 
   7. เป็นวิธีการพัฒนาและสร้างคณะท างานที่มีประสิทธิภาพ  
  

                                           
13 ดิเรก ฤกษ์หร่าย, การพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2527), 6. 
14 ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชน,” วารสารพัฒนาชุมชน 2, 21 (2531): 

30. 
15 อ านาจ อนันตชัย, การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), 143. 
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  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการด าเนินงานหลายประการ ท าให้
ประชาชนมีความเข้าใจ ยอมรับ ผูกพันกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่อเนื่องกัน และด าเนินการกิจกรรมตรง
กับความต้องการ สู่การพัฒนาขีดความสามารถในการรู้จักวิเคราะห์ วางแผนน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือ
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2.3.4 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
  ไพรัตน์ เดชะรินทร์16 ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนดังนี้ 
  1. ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ตลอดจนถึงความต้องการของชุมชน 
  2. แนวคิดและสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา และคิดปัญหา
ของชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
  3. ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ มีกิจกรรม เพ่ือการขจัดและแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  4. ร่วมกันตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง  
  7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย 
  8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมกันบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรม
ที่ได้ท าไว้โดยตลอดและสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป  
  ประธาน สุวรรณมงคล17 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีขอบเขต 4 
ลักษณะคือ  
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ 
  2. การตัดสินใจเลือกแนวทางวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา 
  3. การเลือกปฏิบัติในกิจกรรมพัฒนาตามแผน 

                                           
16 ไพรัตน์ เดชะรินทร์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527), 24. 
17 ประธาน สุวรรณมงคล, นโยบายด้านการเมืองการปกครอง , ใน ประมวลสาระและ

แนวทางการศึกษาชุดวิชาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ (นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช, 2547), 6. 
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  4. การประเมนิผลกิจกรรมพัฒนา 
  สรุปได้ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมคือ ลักษณะของการศึกษา ค้นหาปัญหา และ
สาเหตุของปัญหา การตัดสินใจเลือก และก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ก าหนดไว้  และการประเมินผลการด าเนินงาน 
 2.3.5 ระดับของการมีส่วนร่วม 
  ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์18 ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 7 ระดับ คือ  
  ระดับ 1  ไม่มีส่วนร่วมเลย ซึ่งเป็นลักษณะที่ทางหน่วยงานของรัฐได้เข้าไป
ด าเนินการให้ประชาชนทั้งหมด หรือบางครั้งบังคับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยที่ไม่มีทาง
หลีกเลี่ยงได้เพราะประชาชนเกรงความผิดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเกรงว่าจะต้องสูญเสียผลประโยชน์บาง
ประการ เช่น การถูกปรับ ถูกเพ่งเล็งจากทางราชการ แต่ถ้าหากสามารถหลีกเลี่ยงได้ประชาชนจะไม่
เข้ามามีส่วนร่วม 
  ระดับ 2 มีส่วนร่วมน้อยมาก ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะมีสิ่งล่อใจ หรือ 
ผลประโยชน์บางประการที่จะได้รับ เช่น ได้ค่าตอบแทนจากการใช้แรงงาน ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ การได้ชื่อเสียง ฯลฯ แต่ตัวประชาชนเองมิได้มีความเลื่อมใสต่อกิจกรรม ดังนั้นเมื่อไหร่ก็
ตามท่ีประชาชนเห็นว่าตนเองไม่ได้รับประโยชน์เพียงพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมก็จะไม่เข้ามามีส่วนร่วม 
  ระดับ 3 มีส่วนร่วมน้อย ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะถูกชัดเจนโดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นถึงผลดี ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งไม่ได้ค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนมิได้มีส่วนเสนอความเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะได้รับผลประโยชน์อาจให้ความร่วมมือต่อไป 
  ระดับ 4  มีส่วนร่วมปานกลาง หางานสกาลจะท าการสอบถามประชาชนถึงความ
ต้องการของท้องถิ่น และสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไร แล้วทางราชการจะน าข้อมูลที่ได้
เหล่านี้ไปก าหนดแผนงานเพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติตาม ซึ่งแผนงานที่ก าหนดขึ้นนี้บางครั้งบางอย่างอาจ
ไม่ตรงตามความประสงค์ของประชาชนได้ 
  ระดับ 5  มีส่วนร่วมค่อนข้างสูง ทางราชการจะมีการยอมรับให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมค่อนข้างสูง โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและความ
ประสงค์ของประชาชน แปลการตัดสินใจในการก าหนดแผนงานจริง  ๆ นั้นยังขึ้นอยู่กับอ านาจและ
หน้าที่ของทางราชการ 

                                           
18  ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชน,” วารสารพัฒนาชุมชน 2, 21 (2531): 

24. 
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  ระดับ 6  มีส่วนร่วมสูง ทางราชการจะเปิดโอกาสอย่างมากให้ประชาชนแสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างใกล้ชิด การด าเนินการขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของประชาชนเองว่าจะแก้ไขปัญหาให้ชุมชนอย่างไร   
  ระดับ 7  มีส่วนร่วมในอุดมคติ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะร่วมมือด าเนินการด้วย
ตนเองตลอด นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการด าเนินงาน เป็นการอาศัยพ้ืนฐานความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นเอง จึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีทางราชการเข้ามามีส่วนบ้าง
ในแง่ของการช่วยเหลือ โดยซับสนุนสิ่งที่เกินความสามารถของประชาชนเท่านั้น  
  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชนบท หมู่บ้าน ต าบล นั้น
ประชาชนมีโอกาสในการร่วมกันคิด ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามผลและประเมินผล 
การที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เข้าร่วม สิ่งแวดล้อม ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และทางจิตวิทยา 
 2.3.6 เครือข่ายและการสร้างเครือข่าย 
  ปาริชาติ วลัยเสถียร 19และคณะ กล่าวถึงความหมาย ของเครือข่าย (Network) 
ประเภทของเครือข่าย และองค์ประกอบของเครือข่าย ไว้ดังนี้ 
  เครือข่าย (Network) หมายถึง Net คือ ตาข่ายโยงใย ถึงกันและพร้อมที่ Work     
เมื่อต้องใช้งานกระบวนการเครือข่ายและภารกิจ กระบวนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให้
ความเป็นเครือข่ายมีความต่อเนื่องจากการท าภารกิจต่อกัน เครือข่ายตามภารกิจท าภารกิจที่เป็น
กระบวนการ โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มที่ระดม
ทรัพยากรในการสร้างพลังอ านาจ 
  ประเภทของเครือข่าย 
   (1) เครือข่ายนัยคณุค่าความสัมพันธ์ 
   (2) เครือข่ายนัยภารกิจและกระบวนการ 
   (3) เครือข่ายนัยประสานความร่วมมือ 
  องค์ประกอบของเครือข่าย 
   (1) สมาชิกเครือข่าย 
   (2) วัตถุประสงค์เดียวกัน 
   (3) การท าหน้าที่ต่อกันอย่างมีจิตส านึก 
   (4) การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                           
19 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา 

(กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543), 36. 
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   (5) การมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารระหว่างกัน 
   (6) มีกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
   (7) ความเท่าเทียมกันของสมาชิก 
   (8) การแบ่งปันผลประโยชน์ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของเครือข่ายการเรียนรู้ จึงสรุปแนวคิดเครือข่ายการเรียนรู้
ว่าเป็นวิธีการที่ส าคัญต่อการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการจัดท าแผนชุมชนทุกขั้นตอน
เพราะกระบวนการแผนชุมชนเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน น าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 กรกฎ วิสิทธิ์20  ได้ให้ค าจ ากัดความของ ผู้น าการปฏิบัติ (Transactional Leaders) ถึง 
การปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพอย่างเดียวไม่พอ องค์กรปัจจุบันต้องมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงเพ่ือ 
ยกระดับการด าเนินงานขององค์กรให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้น าที่ สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลในองค์กรจ านวนมากได้ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ และ
ยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์กรให้มีขีด 
ความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น จะเรียกว่าผู้น าการปฏิรูป (Transformational Leaders) ซึ่งมี 
นักวิจัยไดท้ าการศึกษารวบรวมคุณสมบัติพิเศษของผู้น าการปฏิรูปได ้6 ประการ ดังนี้   
 ประการที่ 1 วิสัยทัศน์ (vision) คือมีความคิดและความสามารถในการหยั่งรู้ทิศทาง 
สร้าง วิสัยทัศน์องคก์ร และสื่อความหมายของวิสัยทัศน์สู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา สู่การปฏิบัติ   
 ประการที่ 2 คาริสมา (charisma) คือความเก่ง ดี มีเสน่หข์องผู้น าที่สามารถจูงใจคนให้
เกิดความกระตือรือร้น ศรัทธา ในการที่จะร่วมท างานด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ เริ่มต้นด้วยการพัฒนา
ลักษณะ เด่นผู้น าให้เกิดข้ึนในตนเอง นั้นคือการพัฒนาให้เป็นคนที่เก่ง ดี และมีเสน่ห ์  
 ประการที่ 3 การแสดงนัยของความเป็นเลิศ (symbolism) คือการจัดการค้นหาบุคคลที่
ดีเด่น และ ให้รางวัล เพ่ือเป็นการจูงใจให้มุง่มั่น ท างานด้วยความเป็นเลิศ   

                                           
20 กรกฎ วิสิทธิ์, “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผู้ใหญ่บ้านต่อการพัฒนาท้องถิ่นในต าบล    

ป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 49. 
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 ประการที่  4 การเอ้ืออ านาจ (empowerment) คือมอบหมายงานที่ท้ าทายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาความ รับผิดชอบด าเนินงานเพ่ือให้โอกาสได้พัฒนาตนเอง โดยผู้น าเฝ้าติดตาม 
สนับสนุน อ านวยความ สะดวก  
 ประการที่ 5 การกระตุ้นภูมิปัญญาให้เกิดขึ้น (intellectual stimulation) คือ กระตุ้น
ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้ในงานอย่างถ่องแท้จากการที่ใส่ใจในการท างาน คิดแก้ไขปรับปรุงงาน 
อยู่ตลอดเวลา จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในงาน และเกิดเป็นภูมิปญัญา  
 ประการที่ 6 ความสัตย์เซื่อถือมั่น (Integrity) คือมีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือไว้วางใจ 
 ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นและเข้าใจถึงภาวะผู้น า เริ่มตั้งแต่ลักษณะของผู้น า ซึ่งเป็นลักษณะ 
ภายในตัวผู้น า ตลอดจนพฤติกรรมของผู้น า ซึ่งเป็นการกระท าของผู้น าต่อปัจจัยภายนอก คืองานและ
คน จากนั้นยังสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้น าที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ รอบด้าน 
จนถึงภาวะผู้น า ที่น าการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพ่ือปฏิรูปยกระดับการด าเนินการขององค์กรให้มีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งเราอาจจะมองทั้งหมดนี้เป็นกรอบของ การศึกษาในเรื่องของ
ภาวะผู้น า โดยกรอบการศึกษานี้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและฝึกตนเอง เพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าในตนเอง กรอบการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น าในตนเอง จากความรู้ทางทฤษฎีภาวะผู้น า 
ร่วมกับนิยามของผู้น าในความคิดของข้าพเจ้า ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าได้พัฒนากรอบ
การศึกษาภาวะผู้น า และการฝึกพัฒนาภาวะผู้น าด้วยตัวเอง กรอบการศึกษาฯ นี้จะสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นในตนเอง ชนะใจคน สร้างความศรัทธา รู้จัก
การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง สร้างทีมผู้น า เพราะการน าการเปลี่ยนแปลงไม่ สามารถท าได้เพียงคน
เดียว การบริหารมิติทั้ง 2 นี้ต้องใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ และ สภาพแวดล้อมที่เปน็ไป ผู้น าอาจจะ
มุง่เน้นงานมากในบางสถานการณ์ หรืออาจจะมุง่เน้นที่คนมาก ส าหรับสถานการณ์ที่ตา่งกัน ดุลยพินิจ
ของผู้น าในรูปแบบการบริหาร  โดยยึดหลักความเหมาะสมหรือสมดุลย์เป็นหลัก เป็นสิ่งที่ผู้น าจะต้อง
ฝึกปฏิบัติ เ พ่ือให้ เกิดเป็นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในที่สุด สิ่งที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ  
การตั้งเป้าหมายชีวิตของตัวผู้น าเอง และวิสัยทัศน์ของ องค์กร (หรือของสังคม) ที่ผู้น าสร้างขึ้น  
ควรสอดคล้อง และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ถ้าวิสัยทัศน์ องค์กรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของผู้น า 
ตัวผู้น าเองอาจจะไม่มีแรงบันดาลใจในการน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าผู้น าวางวิสัยทัศน์องค์กร
ให้เอ้ือกับเป้าหมายส่วนตัวเป็นประโยชน์ส่วนตน ก็จะเป็นผู้น าที่ไร้คุณธรรม ซึ่งจะน ามาสู่ความล่ม
สลายขององคก์ร และสังคม จึงควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 
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 พัฒน์ บุณยรัตพันธ21 ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าชุมชน หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกภาพเด่น 
ประกอบกับมีความสามารถพิเศษในชุมชน หรือในท้องถิ่น นั้น ๆ ซึ่งในกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมประกอบ   
ด้วย บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถหรือทักษะที่แตกต่างกันไป ในขณะที่ทุกคนมีความ   
ผูกพันซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นหนึ่งของกลุ่มจะต้องยอมรับนับถือความคิดเห็นของกันและกัน           
ด้วยเหตุนี้ เอง สถานการณ์ที่บีบตัวขึ้นจึงผลักดันให้สมาชิกของกลุ่มบางคนกลายเป็นผู้น า               
ย่อมเนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษประจ าตัวอีกด้วย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความโอบ
อ้อมอารี และความเสียสละ นอกจากนี้ ยังมีความหมายถึง บุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพอุปนิสัย และ
ความสามารถที่ดีเด่น ในสถานการณ์หนึ่งหรือในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นที่สามารถจูงใจ
ประชาชนให้มีความคิดเห็นคล้อยตามและลงมือท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์22  ได้กล่าวว่า จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่เกิดรูปธรรมของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาจากระดับหมู่บ้านเพ่ือ “การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” ขั้นตอนด าเนินการได้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย    
 1. ท าความเข้าใจกับผู้น าหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ท าความเข้าใจในการจัดท าแผนว่า “ท า
ไปท าไม ท า เพื่ออะไร” เพ่ือให้ผู้น าได้เข้าใจเกี่ยวกับการท าแผนทั้งแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน หลัก
คิด ส าคัญของการท าแผนชุมชน 
 2. หาแกนน า อาสาสมัคร และคณะท างานในการจัดเก็บข้อมูล  
 3. ผู้ใหญ่บ้านประชุมชาวบ้านท าความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือให้ชาวบ้าน
เข้าใจ และร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาร่วม  
 4. จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลในการน ามาท าแผนชุมชนเพราะนอกจากแผนจะ
มาจาก ปัญหาความต้องการร่วมแล้วยังมาจากฐานข้อมูลอีกด้วย  
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุด ตามความต้องการของชาวบ้าน  
 6. เปิดเวทีชาวบ้านหรือประชาคมหมู่บ้านเพ่ือคืนข้อมูลที่ชาวบ้านให้มาและให้ชาวบ้าน
วิเคราะห์ ร่วมค้นหาปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมมชน  

                                           
21 พัฒน์ บุณยรัตพันธ,  การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน  (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2517), 10. 
22 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, บทเรียนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน

ระดับต าบล/จังหวัดและการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนกับหน่วยงาน/ภาค (กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนา
องค์ความรู้และประเมินผล, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2559), 25. 

Ref. code: 25605903011145SHT



26 

 7. สรุปแผนงานและเรียบเรียงแผนงานโครงการ ตามล าดับการแก้ไขปัญหาจากความจ า
เป็นมากไป ถึงน้อยโดยใช้เวทีประชาคมหมู่บ้าน  
 8. จัดพิมพ์แผนงานเป็นรูปเล่มของแต่ละหมู่บ้าน  
 9. เสนอแผนชุมชนเข้าสู่องค์การบริหารการปกครองส่วนต าบลโดยใช้เวที อบต.สัญจร  
 10. ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และติดตามแผนงานที่เข้าสู่แผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต. 
 อ าพร สานุพันธ์23 ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนชุมชน
ของเทศบาลต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พบว่า แกนน าชุมชน คือ แหล่ งข้อมูล
ข่าวสารที่ท าให้ประชาชน รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนมากที่สุด ดังนั้นผู้น า
ชุมชนควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือการบริหาร
เชื่อมประสานการท างานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
 ประวิทย์  อกตัน24 ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ในการท าแผนชุมชน 
กรณีศึกษาอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า แผนชุมชน เป็นแผนพัฒนาของแต่ละ
หมู่บ้าน ที่จัดท าขึ้นผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน กระบวนการและขั้นตอนกันจัดท าแผนชุมชน ผู้น า
กลุ่มต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต าบล มีกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าแผนชุมชนตาม
แนวทางที่ทางราชการก าหนด รูปแบบการจัดท าแผนชุมชนของผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
หมู่บ้าน คือ การพูดพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การประชุมประชาคมอย่างเป็นทางการ โดยมี
เจ้าหน้าที่มาให้ค าแนะน า 
 ชมพูนุท เมฆเมืองทอง25 ได้ศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ว่า กระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีปัจจัยที่
ส่งผลคือการขับเคล่ือนโดยด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน รองลงมาคือ ทุนทางชุมชน การขับเคลื่อน
โดยชุมชน ร่วมด าเนินการเองและการขับเคลื่อนโดยประสานภาคีการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกั บ

                                           
23 อ าพร สานุพันธ์, “แนวทางพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนชุมชนของเทศบาล

ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น,” (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555), 48. 

24 ประวิทย์  อกตัน, “บทบาทของผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ในการท าแผนชุมชน กรณีศึกษาอ าเภอ 
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2550), 22. 

25 ชมพูนุท เมฆเมืองทอง, “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  2, 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 4. 
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สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยการวางแผนชุมชน ปัจจัยกิจจกรมการเรียนรู้ และการสร้าง
เครือข่าย การเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากการน าแผนชุมชนไปใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีเริ่มต้นจากการแผนแผนใน
ชุมชน ที่ทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์และวางแผน ซึ่งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยื่น เกิดขึ้น
ได้จากการน าแผนชุมชนไปใช้ในการพัฒนานั้น ต้องด าเนินการในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากทุน
ชุมชนที่มีและขับเคลื่อนแผนชุมชนด้วยการให้ชุมชนพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนา 
 วิวัฒน์ หามนตรี26 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลชัยฤทธิ์อ าเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้ชุมชนมี  
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน ได้แก่การเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย ผู้น าท้องถิ่นที่มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเครือข่าย องค์กรชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ช่วยเหลือปัญหาความ
ต้องการของชุมชน 
 นันทัชพร นามพิกุล27 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการจัดท าแผนชุมชน : กรณีศึกษาบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า การจัดท าแผนชุมชนจะต้องเริ่มต้นที่ประชาชนเป็นหลัก ให้คนใน
ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดหลักการท างานร่วมกับประชาชน ด้วยวิธีรวมกลุ่มประชาชน 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ให้มีความเป็นผู้น าทางด้านกระบวนการคิด หน่วยงานภาครัฐต้องท างานผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบการค้นหา
ปัญหา สาเหตุปัญหา ความต้องการแก้ปัญหา วางแผนการจัดท าแผน ด าเนินการจัดท าแผนติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

                                           
26 วิวัฒน์ หามนตรี, “การจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ต าบลชัยฤทธิ์ อ าเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) 7, 1 (2556): 39. 

27 นันทัชพร นามพิกุล, “การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท าแผน
ชุมชน : กรณีศึกษาบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557), 33. 

Ref. code: 25605903011145SHT



28 

 ณัฐ วิกาวาบา28 ได้ศึกษาเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน: 
ศึกษากรณีต าบลยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย คือ ด้านการเตรียมทีมผู้น า
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน/ต าบล ควรมีการประชุมท าความเข้าใจ เตรียมความพร้อมของผู้น าชุมชน เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายการท างาน ก าหนดบทบาทหน้าที่และกระบวนการท างานของทีมผู้น าชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าแนะน า 
 ชุดากานต์ ก าจัดภัย29 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผน
ชุมชน: กรณีศึกษาต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  พบว่า ประชาชนที่มี
สถานภาพทางสังคม เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนร่วมในการท าแผนชุมชนมากกว่า
ประชาชนที่มีสถานภาพสังคมทั่วไป เพราะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีสถานภาพสังคมที่
เป็นทางการ มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีและใช้
แผนชุมชนเป็นทิศทางในการพัฒนาผ่านกระบวนการท าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของแผนชุมชน ได้แก่
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนชุมชนจะต้องเริ่มที่ประชาชนเป็น
หลัก มีทั้งภาคประชาสังคมและภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และตัวแสดงหลักที่มีผลใน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนได้แก่ผู้น า โดยผู้น าต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชน ความมี
เหตุผลและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้น ก็จะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการแสดงความ
คิดเห็น และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนได้ ซึ่งยังขาดการวิเคราะห์ประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่
ระเบียบกฎหมาย โครงสร้างอ านาจหน้าที่ และการประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ จึงมีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือ
รองรับระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ระเบียบกฎหมาย  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน และการประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้แผนชุมชนสามารถถูกน ามาใช้งานได้จริง และตอบสนองต่อความต้องการ/ปัญหาของ
คนในพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐซึ่งนับวันจะเน้น
การจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่มากยิ่งข้ึนทุกปี  

                                           
28 ณัฐวิกา วาบา, “การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน: ศึกษากรณีต าบล    

ยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา,” (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 51. 

29 ชุดากานต์ ก าจัดภัย, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนชุมชน: กรณีศึกษาต าบล
หันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว,” (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
บริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552), 48. 
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
   
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดหน่วยใน
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของแผนชุมชน จ านวน 4 ปัจจัย ได้แก่ 
 ระเบียบกฎหมาย หมายถึง กฎ ระเบียบ ที่เป็นทางการของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็น
ระเบียบเกี่ยวกับ งบประมาณ ขั้นตอน วิธีการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท าแผนชุมชน และการ
ประสานแผนชุมชนกับแผนในระดับต่าง ๆ  
 โครงสร้างอ านาจหน้าที่ หมายถึง โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
ที่เก่ียวข้องในการท าแผนชุมชน และการประสานแผนชุมชนกับแผนในระดับต่าง ๆ 
 กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัดท า
แผนชุมชน และการประสานแผนชุมชนกับแผนในระดับต่าง ๆ 
 การประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมายถึงการจัดระเบียบ
วิธีการท างานเพ่ือให้การท าแผนชุมชนเป็นไปได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท าแผน
ชุมชน 
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บทที่ 3 
ภูมิหลังพัฒนาการของแผนชุมชน 

 
3.1 ที่มาและพัฒนาการของแผนชุมชน 
 

 แต่เดิมการวางแผนการพัฒนาประเทศ จะเป็นลักษณะของ รัฐน า ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2509) ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์            
เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ  
ต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน มีการสร้างสาธารณูปโภคส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต เช่น ไฟฟ้า 
ประปา ถนน ให้กระจายไปทั่วทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งเรียกว่า “น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” 
 ต่อเนื่องมาจนถึง นโยบายผันเงิน เป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคกิจสังคม ภายใต้การน า
ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ใน พ.ศ. 2518 ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสร้าง
งานในชนบทมีผลให้รัฐบาลสามารถจ่ายเงินไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
และช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้มีงานท าในฤดูแล้ง ฉะนั้นสภาต าบลทุกแห่งท่ังประเทศ (เว้นต าบล
ในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล) จึงมีสิทธิและมีโอกาสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การปกครอง
ของประเทศไทยที่จะเสนอความต้องการของตนเอง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และด าเนินการด้วย
ตนเอง การที่ประชาชนมีโอกาสก าหนดความต้องการของตนเองโดยเสนอผ่านสภาต าบล โดยมี
ขั้นตอนคือ สภาต าบลมีการประชุมภายในต าบลว่ามีความต้องการอะไรบ้าง มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ แล้วเสนอโครงการนั้นภายในวงเงินอุดหนุนที่รัฐบาลก าหนดผ่านอ าเภอ  
ผ่านจังหวัด ไปยังคณะอนุกรรมการ ปชล. ประจ าเขตเพ่ืออนุมัติ นับเป็นการกระจายอ านาจการ
บริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น สนับสนุนให้ท้องถิ่นปกครองตนเองเป็นการปูพ้ืนฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป้าหมายของนโยบายเงินผันคือ การยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินชีวิตของคนยากจนในชนบท ซึ่งเชื่อว่าการผันเงินจากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นใน
ชนบทใช้จ่ายตามโครงการที่พวกเขาก าหนดขึ้นมาเอง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ประชาชนในชนบทที่
ยากจนมีโอกาสหารายได้และท างานในยามว่างหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว ในโครงการผันเงิน
นี้ พรรคกิจสังคมเชื่อว่าจะมีการรั่วไหลน้อยมาก ถ้าหากว่าประชากรชนบทสามารถควบคุมดูแลกันเอง
อย่างทั่วถึง เงินที่ส่วนกลางผันไปสู่ชนบทย่อมจะเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ประชาชนในชนบทได้มีโอกาส
น าไปใช้จ่ายสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่ขาดแคลน ขณะเดียวกันก็มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท างานใน
โครงการที่มีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันในท้องถิ่น นอกจากนี้ นโยบายเงินผันสู่ชนบทยังเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสังคมเมืองกับชนบท และมุ่งหวังให้
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ประชากรทุกภาคส่วนได้รับผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน1  แต่อย่างไรก็ดี การก าหนดแผนใน
การพัฒนาชนบทของไทยก็ยัง เน้นประชาชน หรือกลุ่มคนบางส่วนอยู่ดีเนื่องจากประชาชนในชนบท
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการพัฒนาชนบท ไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร 
 แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนชุมชน หรือแผนแม่บทชุมชน เกิดข้ึนจากความคิดที่รัฐ
มุ่งเน้นจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 ถึง 2549)  ด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนพลังของ
ชุมชน หรือคนในชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมกระบวนการวางแผนชุมชน 
โดยการสนับสนุนให้ชุมชนจัดเวทีประชาคม เพื่อร่วมกันค้นหาศักยภาพ ทุนชุมชน ปัญหาของชุมชนมา
วิเคราะห์ ก าหนดเป็นกิจกรรม/ แผนงาน /โครงการ ที่สามารถปฏิบัติได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชนและใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก 
 3.1.1 ความหมายของแผนพัฒนาชุมชน2 
  ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวไว้ว่า “แผนชุมชน” เป็นกระบวนการวิเคราะห์วินิจฉัย
ปัญหาว่าคืออะไร และจะท าอะไร คือการวิเคราะห์ทางเลือก เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ทรงพลัง         
เมื่อวิเคราะห์แล้วน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะน าไปสู่การ แก้ปัญหา กระบวนการจัดท าแผนชุมชน
เป็นการเรียนรู้ 
  เครือข่ายแผนชีวิต ชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “แผนชีวิตชุมชน”       
คือ กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ท้องถิ่น ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เรียนรู้ เพ่ือให้ชุมชนรู้และ
เข้าใจ ตนเอง โดยใช้การส ารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพ เป็นเครื่องมือท าให้เกิดการทบทวนตนเอง
โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง ที่ ชุมชน
และคนเป็นศูนย์กลาง มีความสัมพันธ์กับภาคีแบบ “หุ้นส่วนการพัฒนา” 
  

                                           
 1 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, วิเคราะห์โครงการผันเงินในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง 
(กรุงเทพฯ: สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 2518), 77. 
 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, บทเรียนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
ระดับต าบล/จังหวัดและการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนกับหน่วยงาน/ภาค (กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนา
องค์ความรู้และประเมินผล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2559), 20. 
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  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “แผนพัฒนา
ชุมชน” คือ การก าหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการ
รวมตัวกันจัดท าแผนขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไป 
ตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนใน ชุมชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วม
ก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพัฒนา ร่วมกัน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก 
ด้วยการ ค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็น
หลัก 
  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้ค านิยามของแผน
ชุมชน3 หมายถึง การก าหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการ
รวมตัวกันจัดท าแผนขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไป
ตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก 
ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็น
หลัก จึงกล่าวได้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน ด าเนินการโดยชุมชนและเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
  ความเห็นของผู้วิจัย ได้ให้ค านิยามว่า “แผนชุมชน” หรือ “แผนพัฒนาชุมชน” 
เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นตนเอง แสวงหาปัญหา/ความต้องการ และสามารถ
หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน น าไปสู่ลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ภายใต้ศักยภาพและทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้น 
 3.1.2 การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน4 
  ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ตระหนัก
ความส าคัญของปัญหาในชุมชนที่ต้องการแก้ไข ร่วมส ารวจข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุปัญหา การวางแผน
งาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบแผนชุมชนที่มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปแบบจน
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเป็นต้นแบบการด าเนินงานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืนได้ น ามาเป็นแนว
ทางการท างานได้ 

                                           
 3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอไทรโยค, “แผนชุมชน คืออะไร,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2560, http://district.cdd.go.th/saiyok/แผนชุมชน-คืออะไร/.  
 4 กรมการพัฒนาชุมชน, ระเบียบวาระชุมชน (กรุงเทพฯ: ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน, 2551), 5. 
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  กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ประสานการ
จัดท าแผนชุมชนได้ก าหนดรูปแบบและกรอกการเรียนรู้กระบวนการแผนชุมชน  5 สถานี  
ประกอบด้วย 
  สถานีที่ 1 การเตรียมความพร้อมของชุมชน 
  ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของชุมชนเป็นขั้นตอนของการสร้างความเข้าใจ
ให้กับทีมวิทยากรกระบวนการและชุมชน ประกอบด้วยผู้น าชุมชน แกนน ากลุ่มองค์กรชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และตัวแทนครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการแผนชุมชน 
  กระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
นั้น มีการด าเนินการ คือ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนชุมชน ประกอบด้วยแนวคิด วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการจัด
กระบวนการวางแผนชุมชน ประโยชน์ของแผนชุมชนการรวบรวมข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์  เช่น แบบ
ส ารวจข้อมูล จปฐ. กชช.2ค บัญชีรายรับ-รายครัวเรือน ข้อมูลศักยภาพชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการปกครอง ตลอดจนข้อมูลที่ต้องออกแบบเพ่ิมเติม หรือข้อมูลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการประมวลผลสภาพของชุมชนในเบื้องต้น และเตรียมเวทีประชาคม เพ่ือจัด
กระบวนการแผนชุมชนคือการก าหนดจ านวนการจัดเวทีประชาคม แผนชุมชนว่าต้องด าเนินการกี่ครั้ง 
ก าหนดผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมในแต่ละครั้งว่าต้องมีผู้เข้าร่วมจ านวนเท่าไรและก าหนดบทบาทผู้ร่วม
เวที พร้อมทั้งร่วมกันก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการของทีมงาน
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
  ผลลัพธ์ของการเตรียมความพร้อมของชุมชนนี้จะท าให้ทีมงานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้าใจและพร้อมที่จะร่วมในกระบวนการวางแผนชุมชน 
  สถานีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล  การเรียนรู้ตนเองและชุมชน 
  ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ตนเองและชุมชนนี้ต้องการให้ชุมชนได้
เรียนรู้ตนเองรู้จักศักยภาพของหมู่บ้าน/ ชุมชน และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน โดยผู้น า
ชุมชน ตัวแทนครัวเรือน ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในเวที
ประชาคมนี ้
  ในกระบวนการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนนี้ทีมงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนมีการด าเนินการให้ผู้ร่วมเวทีได้มีการพูดคุย ตามประเด็นค าถามที่ทีมก าหนดไว้ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
ก าหนดบทบาท พ้ืนที่ที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนให้ผู้ร่วมเวทีทราบในเรื่องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน เพ่ือเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นจริงของข้อมูล
ชุมชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดเชิญร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินของข้อมูล จปฐ. 
กชช.2ค บัญชีรายรับ-รายครัวเรือน ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ร่วมเวทีได้วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพชุมชน ผลกระทบ
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ภายนอกด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคต และผลที่เกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคต 
  ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ตนเองและชุมชนนี้จะท าให้ชุมชนได้มี
ความเข้าใจ รู้ปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของชุมชนด้วยตนเอง 
  สถานีที่ 3 การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา 
  ในขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนานี้ต้องการให้ชุมชนได้ก าหนด
ตนเองว่าจะพัฒนาเป็นขุมชนแบบไหนในอนาคต เช่น จะสร้างรายได้จากอาชีพอะไรตามศักยภาพของ
ชุมชน กลไกลตลาดและต าแหน่งพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีตัวแทนกลุ่มองค์กร ชุมชน ผู้น าชุมชน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล ตัวแทนครัวเรือน ประชาชนเข้าร่วมในเวทีประชาคม
ในครั้งนี ้
  ในกระบวนการจัดเวทีประชาคมเริ่มจากขั้นตอนทบทวนผลการประมวลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเรียนรู้ตนเองและชุมชน ตามด้วยการก าหนดต าแหน่งการพัฒนาหมู่บ้าน ดูจาก
ศักยภาพแนวโน้มสถานการณ์ของชุมชนในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมต้องช่วยกันประเมินศักยภาพของ
ตนเองพิจารณากลไกลตลาด ความอุดมสมบรูณ์ แรงงาน ภาวะเศรษฐกิจและทักษะการประกอบ
อาชีพตลอดจนพิจารณากิจกรรม อาชีพ ลักษณะเฉพาะของชุมชนที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้ ท าการประมวลข้อมูล รายได้ชุมชนจะมาจากอะไรใน 3-5 ปี ข้างหน้า หลังจากนั้นน า
ข้อมูลที่วิ เคราะห์มาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายเป็นประเด็นหลัก  ๆ คู่กับ
กลุ่มเป้าหมายด้วย 
  ผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้ จะท าให้ชุมชนมีเป้าหมายละทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยทีมงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน (วิทยากรกระบวนการ) ต่างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประเด็นการแลกเปลี่ยน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ พยายามกระตุ้นให้เวทีได้ค้นหาตัวตนชุมชนให้ได้
และช่วยกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอาชีพและแหล่งรายได้ของชุมชน และสรุปเป้าหมายและทิศ
ทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
  สถานีที่ 4 ก าหนดแผนงาน/โครงการ 
  ในขั้นตอนการก าหนดแผนงาน โครงการนี้ ต้องการให้ชุมชนได้จัดท าโครงการ 
กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยมี ผู้น าชุมชน 
ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล ตัวแทนครัวเรือนเข้า
มามีส่วนร่วมในเวทีประชาคมนี้ 
  ในกระบวนการจัดเวทีประชาคมจะเริ่มจากผู้ร่วมเวทีได้ร่วมกันศึกษายุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด ได้แก่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ให้เข้าใจ ซึ่งอาจจะร่วมกันทบทวน  
ผลจากการเวทีของสถานีที่ 3 ที่ได้วิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจน
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วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและโอกาสของชุมชน เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาของ
ชุมชนอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ท าการประมวลข้อมูลร่วมกัน เพ่ือก าหนดเป็นแผนงาน และร่วมกันก าหนด
โครงการกิจกรรมตามแผนงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งท า
การแยกประเภทโครงการ/กิจกรรม โดยระบุให้ชัดเจนว่าโครงการ/กิจกรรมไหนที่ชุมชนท าเองได้บ้าง
หากเกินความสามารถของชุมชนที่ท าเองไม่ได้ ต้องการขอรับสนับสนุนจากหน่ วยงาน/องค์กรใดก็
อาจจะระบุไว้ในลักษณะที่ต้องท าร่วมกับหน่วยงาน หรือบางโครงการก็อาจจะให้หน่วยงานด าเนินการ
ทั้งหมดเป็นต้น เมื่อแยกประเภทโครงการครบแล้ว ก็ควรน าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมาจัดล าดับ
ความส าคัญ จัดท าเป็นร่างแผนชุมชนและวางแผนเสนอประชาวิจารณ์แผนชุมชนในในการประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป 
  ผลลัพธ์การก าหนดแผนงาน โครงการนี้จะท าให้ชุมชนมีร่ างแผนชุมชนที่
ประกอบด้วยเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา สามารถระบุแผนงาน โครงการที่ท าให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาได้ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยเวทีนี้ทีมงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
(วิทยากรกระบวนการ) ต้องจัดเตรียมเครื่องมือ ประเด็นการพูดคุยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
ทิศทางการพัฒนา และการทบทวนผลการเคราะห์ปัญหาจากเวทีที่ 3 โดยการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมได้
น าสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม พร้อมทั้งจัด
หมวดหมู่กิจกรรม แยกไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงการที่ชุมชนท าเอง โครงการที่ท าร่วมกับ 
หน่วยงานและโครงการที่ให้หน่วยงานท าให้ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว ทีมงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน (วิทยากรกระบวนการ) ควรให้ผู้ร่วมเวทีได้จัดล าดับความส าคัญของโครงการกิจกรรมจน
เสร็จทุกโครงการ จึงควรคัดเลือกผู้รับผิดชอบร่างแผนชุมชนและร่วมกันวางแผนการเตรียมจัดเวทีประ
ขาพิจารณ์แผนชุมชนในการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนด้วย 
  สถานีที่ 5 ปฏิบัติการตามแผนชุมชน 
  ในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนชุมชนนี้ ต้องการให้เกิดการปฏิบัติตามแผนชุมชน
อย่างจริงจังได้ต้องอาศัยผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชนสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติงาน
ในระดับต าบลร่วมกันขับเคลื่อนแผนชุมชน 
  ในกระบวนการจัดเวทีประชาคมจะเริ่มจากการที่ผู้ร่วมเวทีนี้ได้ร่วมกันพิจารณา
แผนงานโครงการที่ได้แยกประเภทไว้แล้วจากเวทีสถานีที่ 4 คือโครงการที่ชุมชนท าเอง โครงการที่ท า
ร่วมกับหน่วยงานและโครงการที่หน่วยงานท าให้ เพ่ือจัดหาผู้รับผิดชอบโดยการจัดตั้งเป็นคณะท างาน
ปฏิบัติตามแผนชุมชน ได้แก่โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์อยู่ดีสุข โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่
ขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่นหรือจากหน่วยงานราชการและโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนท าเอง 
ตลอดจนร่วมกันพิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนชุมชนที่ได้รับ
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งบประมาณ หรือ โครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนท าเอง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนแผนชุมชนและวางแผน
ก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนชุมชนต่อไป 
  ผลลัพธ์การปฏิบัติตามแผนชุมชนนี้จะท าให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบการปฏิบัติ
ตามแผนชุมชน มีระบบบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมวิทยากรกระบวนการต้อง
เตรียมเครื่องมือ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมให้ข้อมูลและพิจารณาให้การสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนชุมขน พร้อมทั้งแสดงผลการจัดกลุ่มโครงการ/กิจกรรมที่ได้แยกไว้ 3 
ประเภท คือ โครงการที่ชุมชนท าเอง โครงการที่ท าร่วมกับหน่วยงานและโครงการที่ หน่วยงานท าให้ 
ตลอดจนคัดเลือกผู้รับผิดชอบด าเนินการตามกลุ่มที่แยกไว้ให้ร่วมกันพิจารณาบริหารจัดการโครงการ
ของหมู่บ้าน และร่วมก าหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและสรุปผลการจัด
เวทีประชาคมทุกครั้ง 
  จากสถานีที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เป็นกระบวนการและขั้นตอนของการวางแผน
ชุมชนที่จะน าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การขับเคลื่อนการจัดท าแผนชุมชน ซึ่งสามารถสรุป
เป็นกรอบการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แผนชุมชนได้ดังภาพที่ 3.1 

 
 
ภาพที่ 3.1 แผนผังสรุปการเรียนรู้กระบวนการแผนชุมชน 5 สถานี , กรมการพัฒนาชุมชน, ระเบียบ
วาระชุมชน (กรุงเทพฯ: ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน, 2551), 15. 
 

Ref. code: 25605903011145SHT



37 

 3.1.3 การบูรณาการแผนพัฒนาชุมชน5 
  3.3.3.1 การบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับต าบล 
   การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ต้องเริ่มจากการประชุมชุดปฏิบัติการระดับ
ต าบลก่อน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนให้ชัดเจน แผน
ระดับชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด และมีการก าหนดเป้าหมายการท างาน บทบาทหน้าที่ กระบวนการ
ท างานและแผนปฏิบัติการของทีมงาน 
   เมื่อทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนบูรณาการระดับต าบล ได้จัดเวที
บูรณาการแผนชุมชน/หมู่บ้านจากทุกหมู่บ้าน มาเป็นแผนชุมชนบูรณาการระดับต าบล โดยจัดท า
เอกสารรูปเล่มส่งต่อแผนฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอเพ่ือประสานการปฏิบัติ  
ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
   (1) ก่อนด าเนินการ 
    - เชิญผู้เข้าร่วมเวที ได้แก่ ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาครัฐระดับต าบล และภาคเอกชน 
    - ก าหนดระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
    - เตรียมเอกสารแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน รายหมู่บ้าน 
    - เตรียมข้อมูลทั่วไประดับต าบล และยุทธศาสตร์จังหวัด 
   (2) ระหว่างด าเนินการ 
    - การน าเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของแต่ละหมู่บ้าน 
    - น าข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ เป็นภาพรวม
ของต าบล ด้วยเทคนิค SWOT ก าหนดอัตลักษณ์ของต าบล ก าหนดการพัฒนาของต าบล และทิศ
ทางการพัฒนาของต าบล ตามศักยภาพของต าบล 
    - น าแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของแต่ละ
หมู่บ้าน มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
    - จัดกลุ่มของแผนงาน/โครงการ ตามแหล่งงบประมาณ เป็น 3 
กลุ่ม และก าหนดผู้รับผิดชอบ ประสานแผนของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน คือ แผนงาน/โครงการกิจกรรม
ของชุมชนทุกหมู่บ้าน ที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง แผนงาน/โครงการ ที่ต้องขอความร่วมมือใน
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณ
ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                           
 5 กรมการพัฒนาชุมชน, การบูรณาการแผนชุมชน (กรุงเทพฯ: ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน, 2553), 5. 
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   (3) หลังด าเนินการ 
    จัดท าแผนชุมชนระดับบูรณาการระดับต าบล และส่งต่อแผนฯ ให้
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอเพ่ือประสานการปฏิบัติ จากนั้นทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนบูรณาการระดับต าบล อาจจัดเวทีเจรจาภาคในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนบูรณาการ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีระดับต าบล และภาคเอกชนเพ่ือน าแผน/โครงการกิจกรรมที่
ส าคัญสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางการประสานแผนโดยใช้หลักบูรณาการด้านพ้ืนที่ -ด้านภารกิจ-ด้าน
การมีส่วนร่วม โดยการก าหนดพื้นที่เป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญของปัญหาเร่งด่วน ปานกลาง หรือ
ปกติ และมีการก าหนดภารกิจว่าหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพ เรื่องอะไรซึ่งแต่ละภารกิจก็จะมีเจ้าภาพ
ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่สนับสนุน และในส่วนของการมีส่วนร่วม จะมีทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน  
    - การน าเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของแต่ละหมู่บ้าน 
    - น าข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ เป็นภาพรวม
ของต าบล ด้วยเทคนิค SWOT ก าหนดอัตลักษณ์ของต าบล ก าหนดการพัฒนาของต าบล และทิศ
ทางการพัฒนาของต าบล ตามศักยภาพของต าบล 
    - น าแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของแต่ละ
หมู่บ้านมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
    - จัดกลุ่มของแผนงาน/โครงการ ตามแหล่งงบประมาณเป็น  
3 กลุ่ม และก าหนดผู้รับผิดชอบ ประสานแผนของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน คือ แผนงาน/โครงการกิจกรรม
ของชุมชนทุกหมู่บ้าน ที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง แผนงาน/โครงการ ที่ต้องขอความร่วมมือใน
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, และแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณ
ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.3.2 การบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอและจังหวัด 
   มีการจัดการประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอเป็น
ประธาน โดยให้ กบอ.ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของอ าเภอ และปัญหาที่ส าคัญของอ าเภอ และให้
ต าบลต่าง ๆ เสนอแผนชุมชนบูรณาการระดับต าบล จากนั้นเรียงล าดับความส าคัญแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม จัดกลุ่มแผนงานโครงการตามงบประมาณที่สนับสนุนเป็นแผนชุมชนท าเอง แผน
ท้องถิ่นสนับสนุน แผนหน่วยงานราชการสนับสนุน จากนั้นจัดท าเป็นรูปเล่ม แล้วน าเสนอเข้าเป็น
แผนพัฒนาอ าเภอเพ่ือส่งต่อให้จังหวัด ใช้แผนพัฒนาจังหวัดต่อไป 
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3.2 ทิศทางของนโยบายในการพัฒนาเชิงพื้นที่  
 
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศบังคับใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2545  และราชบัญญัติปรับปรุงกระ
ทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบราชการไทยโดยมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรของระบบราชการไทย จากเดิม 14 กระทรวง 1 ทบวง 125 กรม ได้เปลี่ยนเป็น 20 
กระทรวง รวม 139 กรม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรได้เกิดขึ้นกับการน าแนวคิด
เรื่องการจัดกลุ่มภารกิจมาใช้กับการบริหารในราชการซึ่งภายใต้แนวคิดนี้อาจแบ่งกระทรวงที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมายดังกล่าวเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มกระทรวงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป็นกลุ่มกระทรวงที่เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่
ของประเทศในลักษณะงานประจ าต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงภารกิจน้อยประกอบด้วย 
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงยุติธรรม 
 กลุ่มกระทรวงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เป็นกลุ่มกระทรวงที่ เน้นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเป็นการพัฒนาข้ามเวลา มีความส าคัญต่อเนื่องตราบเท่าที่
ประเทศและสังคมยังมีความต้องการและจ าเป็นในการพัฒนา แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป
ตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสังคม ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม  
 กลุ่มสุดท้ายจัดตั้งขึ้นมาเป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล เป็ นกลุ่มกระทรวงเพ่ือ
ด าเนินงานที่เป็นภารกิจส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล มีลักษณะเป็นพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย
เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อความสะดวกและความคล่องตัวของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม  
 รวมทั้งได้ริเริ่มปฏิรูประบบราชการ โดยเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภาครัฐไปสู่ ระบบ
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่ยึดประชาชน เป็นการท างานที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลัก มีการประเมินผล
และวัดผลอย่างเป็นรูปประธรรม มีความโปร่งใส และมอบความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ 
ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมการใช้
ทรัพยากร มาเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting System) 
ซึ่งมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ มีการก าหนดเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมมีแผน
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ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและในความรับผิดชอบของผู้บริหาร มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถวัด
และประเมินผลการท างานได้ ด้วยการด าเนินงานจะมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 การจัดสรรงบประมาณภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
จะยึดยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก เน้นการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง มี
การเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง กรม ในการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
ค านึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมไปถึง ความส าคัญของการพัฒนาระดับพ้ืนที่ จึงมีการกัน
งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายของจังหวัดมากขึ้นหลายวิธีการ ซึ่งการจัดสรรที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่
กล่าวขานมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ การจัดสรรให้แก่จังหวัดในรูปของงบประมาณเพ่ือการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ ภายใต้นโยบายการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว นอกเหนือจากการจัดสรร
งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทุกจังหวัดใช้ระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลด้วยวิธีการงบประมาณเพ่ือให้บริหาร
งานจังหวัดแบบบูรณาการเกิดขึ้นได้จริง โดยสัดส่วนงบประมาณเพ่ือการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547  เป็นต้นมา มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดย
รัฐได้มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น โดยรัฐได้จัดสรร
งบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าท้องถิ่นยังถูกก ากับดูแลจากรัฐส่วนกลาง 
(กระทรวงมหาดไทย) อยู่ก็ตาม แต่ก็ยังมีอิสระพอเพียงที่จะขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
 ท าให้ประเทศไทย เรามีหน่วยงานที่บริหารเชิงพ้ืนที่แบ่งเป็น 2 ประเภท คือหน่วยงาน
ภูมิภาค และหน่วยปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้ ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ได้มีแนวโน้มการงบประมาณมายังพ้ืนที่มากขึ้น 
โดยผ่านกระทรวงมหาดไทย จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเกิดความต้องการของประชาชน โดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือน าโครงการที่ได้
จากกระบวนการแผนชุมชน ซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการหรือหน่วยานอื่น เช่น โครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับต าบล (โครงการต าบลละ 5 ล้านบาท) โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ หรือหมู่บ้านละ 200,000 บาทและหมู่บ้านละ250,000 บาท 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน หรือ
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โครงการหมู่บ้านและชุมชนละ 200,000 บาท ยังไม่นับความถึงบประมาณที่ผ่านกรมการพัฒนา 
ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งรัฐใช้จ่ายงบประมาณ  
ไม่ต่ ากว่า หนึ่งแสนล้านบาท ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังถือว่าเป็นการจัดสรร
งบประมาณมายังพ้ืนที่มากกว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 ผลการวิจัยและอภิปรายผล ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอนโยบายในการท าแผน
ชุมชนภายใต้ระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Budgeting : ABB) นั้น ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการศึกษาเอกสารการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือมุ่งตอบ
ค าถามต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยประเด็นค าถามท่ีมุ่งศึกษาได้แก่ ได้แก่       
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน 
 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดเครื่องมือ วิธีการ ที่จะสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนเพ่ือรองรับระบบงบประมาณตามพ้ืนที่ 
 
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนจากการส ารวจผู้เกี่ยวข้อง 
 
 ในหัวข้อนี้ เป็นการน าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนจากการส ารวจ
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 4 กลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่ม
ผู้น าท้องถิ่นและท้องที่ ภาคประชาสังคม กลุ่มภาคประชาชน เพ่ืออธิบายให้เห็นว่า ในแต่ละกลุ่มมี
มุมมองหรือประสบปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนอย่างไร และมีความแตกต่างกันหรือไม่ในแต่ละ
กลุ่มตัวอย่าง  
 
ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคในการท าแผน
ชุมชน 
กลุ่มตัวอย่าง ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน 

กลุ่มข้าราชการ 1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน 
2. การประสานงาน 
3. โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
3. ระบบการเมืองในพ้ืนที ่

กลุ่มผู้น าท้องถิ่นและ
ท้องที่ 

1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน 
2. ระเบียบกฎหมาย 
3. ระบบการเมืองในพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและอุปสรรคในการท าแผน
ชุมชน (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน 

กลุ่มภาคประชาสังคม 1. โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน 
3. ระบบการเมืองในพ้ืนที่ 

กลุ่มภาคประชาชน 1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน 
2. โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
3. ระบบการเมืองในพ้ืนที่ 

 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนจากการส ารวจผู้เกี่ยวข้อง 
สรุปได้ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ระเบียบกฎหมายจากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
กลุ่มกลุ่มผู้น าท้องถิ่นและท้องที่ มองเรื่องปัญหาและอุปสรรคในประเด็นเรื่องระเบียบกฎหมาย เพียง
กลุ่มเดียว ซึ่งอาจจะมาจากการที่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนกลางมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการด้านงบประมาณค่อนข้างรัดกุม
กว่าแต่ก่อนมาก โดยปัญหาและอุปสรรคที่ถูกสะท้อนมาได้แก่ งบประมาณที่จัดสรรลงมาในเชิงพ้ืนที่มี
ค่อนข้างจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะอุดหนุนเป็นรายหัวตาม
จ านวนประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ อีกปัญหาหนึ่งคือ กระบวนการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการท าแผนยุ่งยาก ซับซ้อน
เป็นต้น 
 ประเด็นที่ 2 โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ จากการส ารวจ
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มข้าราชการ กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มประชาชน มองเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคในประเด็นเรื่องโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ โดย เฉพาะ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าแผนชุมชน ความเข้าใจในกระบวนการประสานแผนใน
ระดับต่าง ๆ รวมทั้งระบบงบประมาณในเชิงพ้ืนที่ ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้  และ
หน่วยงานภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์ และขาดการให้ความรู้และท าความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท าแผน 
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 ประเด็นที่ 3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน จากการส ารวจความคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทุกกลุ่มตัวอย่างมองว่าปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนคือขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและภาคประชาชนสังคม ซึ่งอาจจะมีจากการที่ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผน ไม่รู้จักข้ันตอนและกระบวนการท าแผน การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ รวมทั้งไม่มี
ความรู้สึกว่าประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นนี้เอง น าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนไป
ในทิศทางที่ต่ า นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการเมืองในการจัดท าแผน เช่น ท าให้แผนไม่ได้จัดล าดับ
ความส าคัญตามปัญหาที่เกิดโครงการใดที่เป็นโครงการของฝั่งตรงข้ามมีอ านาจมักไม่ได้รับการเสนอท า
ให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
 ประเด็นที่ 4 การประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการ
ส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีเพียงกลุ่มข้าราชการเท่านั้น ที่มองว่าการประสานงานฯ 
ที่เป็นปัญหา เนื่องมากจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการท าแผน ไม่ว่าจะ
เป็น พัฒนาชุมชน ที่ท าการปกครองอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการในส่วน
ภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานตาม function ก็ดีขาดการประสานงาน เพราะต่างฝ่ายต่างแยกกันท า       
ไม่มีการบูรณาการในการท างานร่วมกัน 
 นอกจากนี้ยังพบว่า ทุกกลุ่มตัวอย่างมองว่า ระบบการเมืองในพ้ืนที่ เป็นปัญหาและ
อุปสรรคส าคัญ ในการจัดท าแผนชุมชน เนื่องจากผู้น าในพ้ืนที่ นอกจากบางคนจะขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวในการท าแผนชุมชนแล้ว ยังไม่สามารถแยกประเด็นการพัฒนาและ
การเมืองออกจากกัน ท าให้การท าแผนชุมชนถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง เพราะแทนที่จะเน้น
การแก้ปัญหาตามความเดือดร้อนและจ าเป็น กลายเป็นแผนเป็นเครืองมือของฝ่ายการเมือง และ
น าไปสู่ปัญหาการคอรัปชันได้ 
 
4.2 บทวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน 
 
 จากการศึกษาค้นคว้าระเบียบ คู่มือ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชน รายประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ระเบียบกฎหมาย จากการศึกษา พบว่า ระบบการจัดสรรงบประมาณลง
มาในเชิงพ้ืนที่ (Area-based budgeting) ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณเชิงภารกิจ (Function 
budgeting) ท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการหรือแผนงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองในระดับ
พ้ืนที่ได้ อีกประเด็นหนึ่งคือ ระบบระเบียบในการใช้เงินงบประมาณประมานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ไม่สามารถตอบสนองแผนหรือโครงการที่ชาวบ้านน าเสนอ  เพราะโครงการที่เสนอติดเรื่อง
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ระเบียบงบประมาณประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีการประเมินหรือ
ตรวจสอบจะก่อให้เกิดปัญหา ท าให้การใช้งบประมาณเกิดการติดขัด ผู้บริหารองค์กรปกครอส่วน
ท้องถิ่นไม่กล้าที่จะใช้งบประมาณของตนเองในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
นอกจากนี้แผนชุมชนส่วนใหญ่ไม่ถูกเชื่อมโยงสู่ แผนจังหวัด และระเบียบในการของบประมาณ
ประมาณจากหน่วยงานอื่น 
 ประเด็นที่ 2 โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ สามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 
 - ภาคราชการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะคอยเข้ามาก ากับกลุ่มผู้น าในชุมชน
ในเรื่องการจัดท าแผนชุมชน และคอยชี้น าคนในชุมชนระหว่างการประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชนให้
เชื่อฟังและคล้อยตาม จนกลายเป็น “ประชาคมเทียม” ผู้เข้าร่วมไม่มีโอกาสได้เสนอความต้องการที่
แท้จริงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นได้เพียงแต่ผู้ที่ยกมือตามค าสั่งของผู้น า เพ่ือให้ได้ผลการจัดล าดับ
โครงการในแผนชุมชนตามที่คาดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการ “ขอ” สร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ท่อระบายน้ า เป็นต้น มีบางชุมชนที่ทางอบต. และผู้น าชุมชนท าธุรกิจเป็น
ผู้รับเหมาเสียเอง ดังนั้นการเข้ามาก ากับการจัดท าแผนชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ อาจ
เป็นการเอ้ือต่อธุรกิจของตนและญาติได้ รวมทั้งการทับซ้อนกันในการแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครอง 
การกระจายอ านาจและแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบระหว่างเทศบาล กับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็น
เหมือนการบริหารที่ทับซ้อนกัน ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน ส่งผลถึงการพัฒนาของหมู่บ้านและการ
ติดตามตรวจสอบของชุมชน เช่น การซ่อมแซมถนน เมื่อเกิดผลกระทบต่อชุมชน ชาวบ้านไม่รู้ว่า
จะต้องไปขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานใด เมื่อไปติดตามการท างานก็มักจะบอกว่าเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งท าให้ชาวบ้านเกิดความสับสนและท้อแท้ที่จะไปติดตามการท างาน 
หรือประเด็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท าหน้าที่ในการเป็นพ่ีเลี้ยงหรือคอยแนะน า ชวนคุย ให้ชาวบ้านได้เกิด
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 - ผู้น าในพื้นที่  ในการจัดท าแผนในบางพ้ืนที่จะเน้นที่ตอบนโยบายหาเสียงของ
นักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งท าให้ความต้องการของชาวบ้านเสนอไปไม่ได้รับการตอบสนอง อีกท้ังโครงการ
ที่ลงมายังหมู่บ้าน ไปเอ้ือประโยชน์ให้กับฐานเสียงของนักการเมือง  และชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบ เนื่องด้วยเพราะปัญหาอิทธิพลที่รุนแรงจึงท าให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
ไม่กล้าเข้าไปติดตาม เกรงจะเกิดความไม่ปลอดภัย ปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญที่จะให้
ชาวบ้านได้เห็นถึงความส าคัญของแผนชุมชน เพราะหากแผนชุมชนไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ หรือไม่เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนได้จริง ชาวบ้านจะเกิดความท้อแท้ เกรงกลัวอิทธิพลซึ่งจะ
ท าให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดท าแผนชุมชนได้    
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 - ประชาชน ได้แก่ ประชาชนธรรมดา/ชาวบ้านที่เข้าร่วมจัดท าแผนชุมชน เป็นผู้ที่ไม่
รู้จักแผนชุมชนดีพอ อาจเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจว่าแผนชุมชนคืออะไร เชื่อฟังผู้น า ไม่กล้าเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุม เพราะกลัวเสนอแล้วไม่มีใครฟัง ไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นการตัดสินใจจัดล าดับ
ความส าคัญให้แต่ละโครงการจึงเป็นการรับฟังกลุ่มผู้น าแล้วยกมือให้ในสิ่งที่ผู้น าต้องการ 
 ประเด็นที่ 3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน จากการศึกษาพบว่า  
 - ขาดการสื่อสารในกระบวนการจัดท าแผนทั้งในแผนชุมชน และระดับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่มีการสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจและเห็นความส าคัญของกระบวนการจัดท าแผน และไม่มี
การน าข้อมูลพื้นที่มาใช้ประกอบในการวางแผน    
 - วิทยากรผู้ด าเนินกระบวนการประชุมท าแผนขาดทักษะในการเป็นวิทยากร
กระบวนการ ท าให้ไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในเวทีได้ จึงท าให้ชาวบ้านที่เข้ าร่วมเวทีไม่สามารถ
คิดวิเคราะห์และน าเสนอความต้องการที่แท้จริงได้ 
 - เวลาในการจัดท าประชาคมแผนชุมชน ในหลายพ้ืนที่การท าประชาคมเพ่ือจัดท าแผน
จะจัดในช่วงเวลากลางคืน เพ่ือให้ชาวบ้านที่ต้องออกไปท างานภายนอกได้มีโอกาสในการเสนอปัญหา
และความต้องการของชุมชนตนเอง แต่ก็ยังพบว่าหลายพ้ืนที่กลุ่มคนที่เข้าร่วมเป็นการส่งตัวแทนหรือ
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมแทน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะไม่กล้าเสนอปัญหาและความต้องการ เมื่อมีผู้น าเสนอก็จะยก
มือเอาตามท่ีคนเสนอแล้ว ท าให้การเสนอในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนจึงยังขาดการมีส่วนร่วมจาก
หลาย ๆ กลุ่มเมื่อโครงการที่เสนอขึ้น ก็มักจะเป็นโครงการที่คนในพ้ืนที่ได้เห็นร่วมกัน และได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน   
 ประเด็นที่ 4 การประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก
การศึกษา พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาในระดับอ่ืน  ๆ ขาด
การบูรณาการและวางแผนร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างท า จากการศึกษาการที่จะท าให้แผนชุมชนและแผน
ระดับอ่ืน ๆ จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ความสัมพันธ์ในเชิงไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้จัดท าแผน  
ผู้ประสานแผน และผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดท าแผน
ชุมชนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอยังไม่มีการจัดท าแผนที่ชัดเจน ท าให้ความเชื่อมโยงของ
การพัฒนาจากระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สู่ระดับอ าเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด เกิดช่องว่าง และส่งผลให้
การพัฒนาพื้นที่ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่เป็นรูปธรรม 
 
  

Ref. code: 25605903011145SHT



47 

4.3 ผลส ารวจความเห็นว่าด้วยแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอในการท าแผนชุมชน 
 
 ในหัวข้อนี้ เป็นการน าเสนอแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอจากการส ารวจผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 4 กลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้น าท้องถิ่นและ
ท้องที ่ภาคประชาสังคม กลุ่มภาคประชาชน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอในการท า
แผนชุมชน 

กลุ่มตัวอย่าง แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอในการท าแผนชุมชน 

กลุ่มข้าราชการ 1. การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนและผู้น า 
2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนให้ชัดเจน 

กลุ่มผู้น าท้องถิ่นและ
ท้องที่ 

1. การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนและผู้น า 

กลุ่มภาคประชาสังคม 1. การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนและผู้น า 
2. กระบวนการท าแผนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลุ่มภาคประชาชน 1. การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนและผู้น า 
2. กระบวนการท าแผนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 
 จากการส ารวจแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอในการท าแผนชุมชนของผู้เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปได้ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนและผู้น า ซึ่งถือว่า
เป็นประเด็นที่ทุกกลุ่มตัวอย่างเสนอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากประชาชนและผู้น าขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าแผน ไม่รู้จักขั้นตอนและกระบวนการท าแผน การจัดสรรงบประมาณของ
ภาครัฐ และทิศทางในการพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้าใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนอกจากนี้ การเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคนในพ้ืนที่ก าหนดให้ผู้แทน
กลุ่มย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วม นอกเหนือจากผู้น าของชุมชนในการประชุมเพ่ือ
คัดเลือกโครงการ 
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 ประเด็นที่ 2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนให้ชัดเจน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว
ถูกสะท้อนโดยกลุ่มข้าราชการเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกัน ไม่ว่าจะเป็น กรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้
ขาดความเอกภาพในการจัดท าแผนและบูรณาการแผน โดยมีความเห็นหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นจัดตั้ง
องค์กรขึ้นมาใหม่ หรือใช้องค์กรที่มีอยู่เดิมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องมีการก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 
มีงบประมาณในการจัดท าแผนให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ควรมีการจัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดท าแผน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลให้แก่ประชาชนด้วบ 
 ประเด็นที่ 3 กระบวนการท าแผนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวสะท้อน
ผ่านภาคประชาสังคมและภาคประชาชน โดยคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติ (ข้าราชการ) และผู้ตัดสินใจในการ
ด าเนินนโยบายในบางระดับ (นักการเมือง) ใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดท าแผน กระบวนการตัดสินใจอนุมัติโครงการหรือใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องตามหลักเจตนารมย์ของ
ประชาธิปไตย 
 
4.4 บทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอในการท าแผนชุมชน 
 
 จากการศึกษาค้นคว้าระเบียบ คู่มือ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอในการท าแผนชุมชนรายประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ระเบียบกฎหมาย จากการศึกษาพบว่า รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้แก่
พ้ืนที่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ มีการกระจายอ านาจให้การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพ่ิมอ านาจการตัดสินใจด้านหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรจาก
ภาครัฐูให้ลงสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนได้ ซึ่งส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละชุมชนได้  
 ประเด็นที่ 2 โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  สามารถสรุปได้ 
ดังนี้ผู้น าชุมชน และสมาชิกชุมชน ที่จะต้องให้ความส าคัญกับแผนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
แผนชุมชน ซึ่งชุมชนต้องมีผู้น าที่มีศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ตัดสินใจได้ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมน าประชาชนเข้าร่วมกระบวนการวางแผนชุมชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ หรือใช้องค์กรที่มีอยู่เดิมได้ตามความ
เหมาะสม แต่ต้องมีการก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน มีงบประมาณในการจัดท าแผนให้แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบ นอกจากนี้ควรมีการจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดท าแผน รวมทั้งการเผยแพร่
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ความรู้ ข้อมูลให้แก่ประชาชน ในส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ควรที่จะเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยง ในการให้
ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน ในเรื่องของการจัดท าแผนชุมชน แผนในระดับอ่ืน ๆ อีก
ด้วย รวมทั้ง จัดตั้งหน่วยงานหลักระดับประเทศ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการบูรณาการการจัดท าและ
เชื่อมโยงแผนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น และในทุก
ระดับ 
 ประเด็นที่ 3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน จากการศึกษา พบว่า สมาชิก
ชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจเข้าร่วมเวทีประชาคม เพ่ือเป็นพลังส าคัญที่ท าให้เกิด
กระบวนการวางแผนชุมชน และชุมชนควรมีการเตรียมความพร้อม มีการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนด
วิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา ก าหนดแผนงานโครงการ ปฏิบัติตามแผนชุมชน โดยมีการน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ปัญหา โดยประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน คือร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมบริหารจัดการ และร่วมติดตามประเมินผลในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งตัวแทน
ครัวเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเข้าร่วมวางแผนตั้งแต่ต้น มีแผนชุมชนที่ได้บันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งมีการน าแผนชุมชนไปปฏิบัติร่วมกันตามแนวทางของชุมชน โดยมีแผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีความ
ตระหนักในด้านความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิประโยชน์ชุมชน การปฏิบัติตาม
กระบวนการ มีวิสัยทัศน์ร่วม มีการจัดการทุนของชุมชนที่มีอยู่  ทั้งด้านคน/องค์กร สังคม/วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ระบบนิเวศ ทุนที่เป็นตัวเงิน ตลอดจนฐานข้อมูลของชุมชน รวมถึงการเชื่อมประสาน
เครือข่าย ระดับหมู่บ้านสู่ระดับต าบล และมีช่องทางในการบูรณาการกับภาครัฐและภาคีพัฒนาอื่น ๆ 
 ประเด็นที่  4 การประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วย งานที่ เกี่ยวข้อง           
จากการศึกษา พบว่า ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ลด
ความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ชุมชนใช้สื่อต่าง ๆ ที่สามารถกระจายข้อมูลในวงกว้าง
ได้ง่าย และอาจจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอย
อ านวยการ การจัดท าแผนและเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ และจัดท าหลักสูตรและคู่มือการจัดท าและ
เชื่อมโยงแผน รวมถึงกลไกและระเบียบ/กฎเกณฑ์เบื้องต้นตั้งแต่การเริ่มจัดท า ขับเคลื่อน รวมถึงการ
ติดตามประเมินผลจากกรอบการด าเนินงานที่หน่วยงานกลางวางไว้ โดยพัฒนาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนในพ้ืนที่โดยเฉพาะชุมชนให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินศักยภาพและหา
แนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนชุมชน 
 
 ผลการศึกษาวิจัยทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดท า “แผนชุมชน” สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรครวม ใน 4 ประเด็นหลักตาม 
ประกอบด้วย ระเบียบกฎหมาย โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการท าแผน และการประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ระเบียบกฎหมาย 1) ในเรื่องของระบบการจัดสรรงบประมาณลงมาใน 
เชิงพ้ืนที่(Area-based budgeting) ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณเชิงภารกิจ (Function 
budgeting) ท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการหรือแผนงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองในระดับ
พ้ืนที่ได้ สอดคล้องกับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า งบประมาณที่จัดสรรลงมาในเชิงพ้ืนที่มี
ค่อนข้างจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะอุดหนุนเป็นรายหัวตาม
จ านวนประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ประเด็นนี้ ส่วนใหญ่จะพบในความคิดเห็นของผู้น าท้องถิ่นและท้องที่กับภาคประชาชน
มากกว่า ในขณะที่ตัวแทนของข้าราชการที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในส่วนภูมิภาคไม่ได้มองประเด็นนี้
เป็นปัญหาหลัก 2) ในเรื่องความยุ่งยากของ กระบวนการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการท าแผน นั้น 
ความคิดเห็นจะมาจากกลุ่มผู้น าท้องถิ่นท้องที่ ส่วนกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ไม่ได้คิดว่าประเด็นนี้เป็นปัญหา  
3) ประเด็นเรื่องระเบียบงบประมาณประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นมาจาก
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้น าท้องถิ่นเป็นหลัก เช่นกัน เมื่อพิจารณาภาพรวมในประเด็น เรื่อง
ระเบียบกฎหมายแล้ว กลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้น าท้องถิ่นท้องที่ และกลุ่มข้าราชการ ที่มาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มองว่าระเบียบกฎหมาย เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่ท าให้แผนชุมชนไม่
ประสบผลส าเร็จ 
 ประเด็นที่ 2 โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องในการ
ท าแผนชุมชน 1) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าแผนชุมชน ความเข้าใจในกระบวนการ
ประสานแผนในระดับต่าง ๆ รวมทั้งระบบงบประมาณในเชิงพ้ืนที่ ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ได้ ดังนั้นการตัดสินใจจัดล าดับความส าคัญให้แต่ละโครงการจึงเป็นการรับฟังกลุ่มผู้น าแล้วยกมือให้ 
ในสิ่งที่ผู้น าต้องการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างและทบทวนวรรณกรรมแล้ว มี
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ความคิดเห็นที่ตรงกัน 2) ผู้น าในพ้ืนที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวในการท าแผน
ชุมชนแล้ว ยังไม่สามารถแยกประเด็นการพัฒนาและการเมืองออกจากกัน ในการจัดท าแผนในบาง
พ้ืนที่ จะเน้นที่ตอบนโยบายหาเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งท าให้ความต้องการของชาวบ้านเสนอ
ไปไม่ได้รับการตอบสนอง อีกทั้งโครงการที่ลงมายังหมู่บ้านไปเอ้ือประโยชน์ให้กับฐานเสียงของ
นักการเมือง และชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคประชาสังคม และตัวแทนภาค
ประชาชน มองว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการท าแผน ยกเว้นตัวแทนผู้น าท้องถิ่นและ
ท้องที่เท่านั้น ที่ไม่ได้มีความคิดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาและอุปสรรค 3) หน่วยงานภาครัฐขาด
การประชาสัมพันธ์ และขาดการให้ความรู้และท าความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าแผน ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาสังคม 
และตัวแทนภาคประชาชน มองว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการท าแผน 4) นอกจากนี้ จาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบว่า การทับซ้อนกันกันในการแบ่งเขตพ้ืนที่การ
ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นท้องที่และท้องถิ่น หรือระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง ก็เป็นอุปสรรคในการจัดท า
แผนชุมชนเช่นกัน 
 ประเด็นที่ 3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน จากการวิเคราะห์จากความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างและการ จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า 1) ปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้การท าแผนชุมชนไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องมาจาก ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคประชาชนสังคม ซึ่งอาจจะมีจากการที่ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน ไม่
รู้จักขั้นตอนและกระบวนการท าแผน การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ รวมทั้งไม่มีความรู้สึกว่า
ประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นนี้เอง น าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนไปในทิศทางที่
ต่ า และมีเรื่องการเมืองในการจัดท าแผน 2) เรื่องของผู้น ากระบวนการ และเวลาในการจัดท าแผน
ชุมชน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารพบว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่ง แต่ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างไม่พบใน
ปัญหาดังกล่าว 
 ประเด็นที่ 4 การประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จากการ
วิเคราะห์จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างและการ จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาในระดับอ่ืน ๆ ขาดการบูรณาการ
และวางแผนร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างท า ระหว่างผู้จัดท าแผน ผู้ประสานแผน และผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ ท าให้ความเชื่อมโยงของการพัฒนาจากระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สู่ระดับอ าเภอ ไปจนถึงระดับ
จังหวัด เกิดช่องว่าง และส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่เป็นรูปธรรม 
  
  

Ref. code: 25605903011145SHT



52 

5.2 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 
 ผลการศึกษาวิจัยทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดท า “แผนชุมชน” สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอเชิงนโยบาย ใน 4 ประเด็น
หลักตาม ประกอบด้วย ระเบียบกฎหมาย โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน และการประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ดังนี้ 
 5.2.1 ระเบียบกฎหมาย 
  5.2.1.1 การจัดสรรงบประมาณในภาครัฐให้เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาของคน
ในพื้นที่ รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้แก่พ้ืนที่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ มีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
สนับสนุนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพ่ิมอ านาจการตัดสินใจด้าน
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรจากภาครัฐูให้ลงสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนได้ ซึ่งส่งผลให้ท้องถิ่น
สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละชุมชนได้ 
  5.2.1.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าแผนให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่น        
ให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดท าและเชื่อมโยงแผนนั้น กระบวนการระดมความคิดในทุกระดับ ตั้งแต่เวที
ประชาคมในชุมชน/หมู่บ้าน การคัดเลือกโครงการของ อปท. การพิจารณาจัดท าแผนระดับอ าเภอ/
จังหวัด รวมถึงการเข้ามาจัดท าโครงการของภาคีการพัฒนาและองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ (NGO) 
ต้องมีกลไกที่ยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ โดยขยายกรอบระยะเวลาให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในทุกระยะนอกเหนือจากการลงมติในที่ประชุมเพียงครั้งเดียว 
นอกจากนี้ ต้องเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วม โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งอาจ
แบ่งตามกลุ่มอาชีพ ความถนัด หรือแบ่งตามกลุ่มหัวข้อการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ หรือ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ก่อนการประชุมใหญ่เพ่ือลงมติร่วมกันทั้งพ้ืนที่ 
 5.2.2 โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  5.2.2.1 จัดตั้งหน่วยงานหลักในการจัดท าแผน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว โดยให้ขึ้น
ตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการบูรณาการการจัดท าและเชื่อมโยงแผน 
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น และในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชุมชน อปท.ท้องที่ จังหวัด และขับเคลื่อนแผนชาติ รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
โดยภาคประชาชนและประชาสังคมต่าง ๆ พร้อมทั้ง รับหน้าที่สร้างกรอบกระบวนการการจัดท าและ
เชื่อมโยงแผนในทุกระดับ โดยเน้นความชัดเจน ไม่ซับซ้อน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายวางกลไก
และก าหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์เบื้องต้นซึ่งสร้างความโปร่งใสและน าไปสู่การมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม 
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พร้อมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาการท าแผนในทุกระดับให้มีความสอดคล้องกัน เป็นตัวกลางประสาน
ความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และ
ภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทต่อการท าแผนในแต่ละพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณลงสู่ชุมชนตามแผนที่ได้รับ
การอนุมัติ โดยมีงบประมาณส าหรับการท าแผนโดยเฉพาะ และสร้างระบบฐานข้อมูลรวมเกี่ยวกับการ
ท าและเชื่อมโยงแผนของทุกพ้ืนที่โดยเน้นที่การเข้าถึงและน าไปใช้ได้ง่าย เป็นต้น 
  5.2.2.2 จัดตั้งตรวจสอบกระบวนการจัดท าแผนทุกระดับ ซึ่งหน่วยงานที่
รับผิดชอบดังกล่าวควรเป็นหน่วยงานอิสระ ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาท า
หน้าที่ตรวจสอบกระบวนการจัดท าและขับเคลื่อนแผนในทุกระดับ โดยเฉพาะการคัดเลือกโครงการ
และการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  5.2.2.3 ควรให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในพื้นที่มากกว่าโครงสร้างพื้นฐาน ที่ผ่านมาแผนของหน่วยพัฒนาในพ้ืนที่ เน้นเรื่องการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก ดังนั้นควรก าหนดสัดส่วนอย่างชัดเจนให้แผนของ อปท. มากกว่าร้อยละ 
50 เป็นโครงการที่เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนในพ้ืนที่  พิจารณาจัดท าแผนระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แผนพัฒนาที่ชุมชนจัดท าขึ้นเป็นข้อมูลหลักในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อกโครงการที่ได้มาตรฐาน 
สมเหตุสมผล วัดได้ ประเมินได้ และตรวจสอบได้ และบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกครั้ง ในการ
อนุมัติจัดท าโครงการต่าง ๆ เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคนในพ้ืนที่ก าหนดให้ผู้แทน
กลุ่มย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วม นอกเหนือจากผู้น าของชุมชนในการประชุมเพ่ือ
คัดเลือกโครงการ ใช้แผนชุมชนซึ่งได้ระบุปัญหาและศักยภาพของชุมชน เป็นข้อมูลส าคัญในการ
พิจารณาเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ โดยนอกเหนือจากเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้แล้วนั้น การด าเนินงาน
ต้องเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากสมาชิกทุกคนในชุมชนนั้น ๆ อย่างแท้จริง
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง และเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ควรก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ของจังหวัดให้เข้ากับบริบท
ของพ้ืนที่ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดให้ประชาชน
ทุกคน รวมถึงหน่วยงานทุกระดับ รับทราบและเข้าใจร่วมกัน 
 5.2.3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการท าแผน 
  5.2.3.1 เสริมสร้างบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นและบังคับใช้กลไกที่เอ้ือ
ต่อการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคน เช่น จัดให้มีการระดมสมองกลุ่มย่อยอย่างสม่ าเสมอ ก าหนด
ช่วงเวลาการลงมติที่เอ้ือต่อผู้ท างานประจ า เปลี่ยนวิธีการลงมติจากการยกมือเป็นการเขียนใส่
กระดาษโดยไม่ระบุชื่อ เพ่ิมช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเช่นการจัดตั้งกระดานความคิดหรือ
กล่องรับความคิดส าหรับการท าแผนไว้ที่ศูนย์กลางของชุมชน พร้อมทั้งชักจูงให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คน
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จน คนต่างด้าว คนชายขอบ และผู้ที่ไม่ค่อยมีบทบาทในชุมชนให้เข้ามาแสดงความเห็น และมีส่วนร่วม
มากขึ้น 
  5.2.3.2 น าข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท าแผนและด าเนินโครงการต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลความยากจนเพ่ือแผนพัฒนาที่มีคุณภาพ 
สามารถสะท้อนความจ าเป็นของชุมชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การน าข้อมูลมาใช้เป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนส าคัญที่ช่วยกลั่นกรองคุณภาพของข้อมูล น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้ข้อมูลมีความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
  5.2.3.4 สร้างเครือข่าย องค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสร้างเครือข่าย
องค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่ใช้  
3 สถาบันหลัก ได้แก่ บ้าน ซึ่งหมายถึงคน เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ วัด อบรมบ่มเพาะจิตใจ และโรงเรียน 
น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ มาใช้เพ่ือให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนให้เห็นความส าคัญและ
มองแผนชุมชนเป็นแผนจัดการตนเอง เป็นแนวทางพัฒนาเพ่ือน าชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 
 5.2.4 การประสานงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.2.4.1 บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน        
ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ชุมชน 
  5.2.4.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่สามารถกระจาย
ข้อมูลในวงกว้างได้ง่าย เช่น วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว อินเตอร์เน็ต 
หรือแม้กระทั่งการบอกต่อ เพ่ือเชื้อเชิญให้ทุกคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้น าชุมชนและผู้น า
กลุ่มย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้ชาวบ้านรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน 
  5.2.4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยมีการท า MOU ของ
แต่ละหน่วยงานกับสถาบันการศึกษา คอยอ านวยการการจัดท าแผนและเชื่อมโยงแผนในระดับพ้ืนที่ 
(ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) จัดท าหลักสูตรและคู่มือการจัดท าและเชื่อมโยงแผน รวมถึงกลไกและ
ระเบียบ/กฎเกณฑ์เบื้องต้น ตั้งแต่การเริ่มจัดท า ขับเคลื่อน รวมถึงการติตามประเมินผลจากกรอบการ
ด าเนินงานที่หน่วยงานกลางวางไว้ โดยพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
  

Ref. code: 25605903011145SHT



55 

5.3 ข้อเสนอแนะกระบวนการจัดท าแผนชุมชน 
 
 โดยมีขั้นตอนในการจัดท าแผนชุมชน ดังนี้ 
 5.5.1 มีการประชุมระดมความคิดตามกลุ่มอาชีพ/ความถนัด โดยเฉพาะกลุ่มประเด็น
การพัฒนา ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมถึงคนจน/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมร่วมแสดงความ
คิดเห็นด้วย เพ่ือระบุปัญหาและประเมินศักยภาพของชุมชน น าประเด็นปัญหาดังกล่าวมาจัดท าเป็น
ข้อเสนอโครงการ จัดล าดับความส าคัญของโครงการ และขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงสรุปบทเรียน 
ติดตาม ประเมินผลเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ  
 5.5.2 มีวิทยากรกระบวนการ ซึ่งนอกจากมีความรู้ความสามารถในการท าแผนแล้ว 
ควรเป็นบุคคลที่มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และกระตุ้นการแสดงออกของประชาชนมาให้มาก
ที่สุด 
 5.5.3 มีการส่งต่อแผนชุมชนไปยัง มหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาการ เพ่ือพิจารณาความ
เป็นไปได้ของโครงการ ปัญหาและผลกระทบของโครงการ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงแผนร่วมกับ
ชุมชน จากนั้นน าเสนอแผนต่อ อปท. และช่วยชุมชนติดตามประเมินผลแผนชุมชน 
 5.5.4 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการให้ชัดเจนและรัดกุม และ
พิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ืออนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์โครงการตามหลักเกณฑ์แล้ว จะ พิจารณา
ขับเคลื่อนโครงการด้วยตนเองหรือส่งต่อไปยังระดับอ าเภอ/จังหวัด ตามความเหมาะสมของโครงการ 
 5.5.5 อ าเภอ ควรด าเนินการพิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อ าเภอในภาพรวมเพ่ือส่งต่อให้กับจังหวัด  
 5.5.6 จังหวัด การจัดท าแผนต้องประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนพัฒนาอ าเภอ 
จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดเอง และแผนงานของหน่วยงานต่าง  ๆ ในระดับจังหวัด จากนั้นท าการ
คัดเลือกโครงการที่จะอนุมัติจัดท าโดยใช้งบประมาณของจังหวัดเอง และร่วมกับ  โดยเชิญหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคีการพัฒนา และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีความ
สนใจและมีศักยภาพเพียงพอมาเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอโครงการจากชุมชน อ าเภอ และอปท. และ
คัดเลือกโครงการที่เห็นชอบเพ่ือให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและองค์ความรู้เมื่อได้โครงการ
ทั้งหมดที่จะอนุมัติจัดท าแล้ว โครงการเหล่านี้จะถูกรวบรวมเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดเพ่ือ
น าเสนอเข้าสู่แผนชาติ และแผนงานของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ต่อไป 
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หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
กรมการพัฒนาชุมชน. การบูรณาการแผนชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 
 2553. 
กรมการพัฒนาชุมชน. ระเบียบวาระชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน,  
 2551. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. บทเรียนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนระดับ 
 ต าบล/จังหวัดและการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนกับหน่วยงาน/ภาค. กรุงเทพฯ: ส านัก 
 พัฒนาองค์ความรู้และประเมินผล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2559. 
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. วิเคราะห์โครงการผันเงินในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง. กรุงเทพฯ:  
 สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 2518. 
ดิเรก ฤกษ์หร่าย. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2527. 
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศักดิ์โสภา 
 วัฒนาพานิช, 2517. 
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. หน่วยที่ 9 การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร ในประมวลสาระ 
 ประชุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาการส่งเสริมเกษตร. นนทบุรี: สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ 
 สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2544. 
ประธาน สุวรรณมงคล. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง ใน ประมวลสาระและแนวทางการศึกษา 
 ชุดวิชาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ. นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมธิราช, 2547. 
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ:  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. 
พัฒน์ บุณยรัตพันธ. การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทย,  
 2549. 
ไพรัตน์ เดชะรินทร์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศักดิ์โสภา 
 การพิมพ์, 2527. 
เมธี พะยอมยงค์. เศรษฐกิจชุมชน ทางเลือกเพ่ือการพัฒนาชุมชน ในอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านกับการ 
 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, 2544. 

Ref. code: 25605903011145SHT



57 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอนุเคราะห์ 
 ไทย, 2526. 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 4 :  การปฏิรูประบบ
 งบประมาณและการคลังท้องถิ่น : การปฏิรูประบบงบประมาณ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 
 ส านักการพิมพ์  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558. 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. แผนกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด. กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2552. 
เสน่ห์ จามริก. นโยบายกลวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษา 
 นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. 
อ านาจ อนันตชัย. การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526. 
 
บทความวารสาร 
 
ชมพูนุท เมฆเมืองทอง. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาอย่าง 
 ยั่งยืน.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2  
 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 4. 
ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชน.” วารสารพัฒนาชุมชน, ฉ 21 (2531): 24-30. 
วิวัฒน์หามนตรี. “การจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต าบลชัยฤทธิ์ 
 อ าเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์), 1 (2556): 39. 
 
วิทยานิพนธ์ 
 
กรกฎ วิสิทธิ์. “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผู้ใหญ่บ้านต่อการพัฒนาท้องถิ่นในต าบลป่าป้อง อ าเภอ 
 ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 
จารีย์ พรหมเกิด. “การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการท าแผนชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
 บ้านพังสิงห์ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.” วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,  
 2548. 

Ref. code: 25605903011145SHT



58 

ฉลอง ดิษสี. “การมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. 
ชุดากานต์ ก าจัดภัย. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนชุมชน: กรณีศึกษาต าบลหันทราย  
 อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.” งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร 
 ทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 
ณัฐวิกา วาบา. “การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน: ศึกษากรณีต าบลยะรม  
 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา,” งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 
นันทัชพร นามพิกุล. “การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท าแผนชุมชน :  
 กรณีศึกษาบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1 ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร.” วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557 
ประวิทย์  อกตัน. “บทบาทของผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ในการท าแผนชุมชน กรณีศึกษาอ าเภอทุ่งหัวช้าง  
 จังหวัดล าพูน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
 2550. 
ปริวรรต วรวิวัฒน์กุล. “การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะ 
 กรณีอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์.” ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิต 
 วิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. 
อ าพร สานุพันธ์. “แนวทางพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบล  
 หนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น.” การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต,  
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
 
รายงานการศึกษา 
 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. ระบบการพฒันาสังคมที่น าไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์. รายงานการศึกษาเสนอ 
 ต่อส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. กรุงเทพฯ : กระทรวงพัฒนา 
 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทาง 
 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544. 
 

Ref. code: 25605903011145SHT



59 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
รัตนวดี เศรษฐจิตร. “Abc to Abb งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ สู่การปฏิรูปงบประมาณของประเทศ.” 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560. http://www.trf.  
 or.th/research-management/8807-abc-to-abb. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.” ส านักงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. สืบค้นเมื่อวันที่27 มิถุนายน 2560. http://www.opdc.  
 go.th/specialphp?spc_id=.2&content_id=156. 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอไทรโยค. “แผนชุมชน คืออะไร”. แผนชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่ 10  
 กันยายน 2560. http://district.cdd.go.th/saiyok/แผนชุมชน-คืออะไร/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ref. code: 25605903011145SHT



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

Ref. code: 25605903011145SHT



61 

ภาคผนวก ก 
ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการ 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 1 1. ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการท าแผนชุมชน ไม่รู้กระบวนการขั้นตอนของแผน

ชุมชนว่าต้องมีข้ันตอนอย่างไร  
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 2 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากบางครั้งมาแสดงความคิดเห็นแล้วไม่ได้รับ
การตอบสนอง เลยคิดว่ามาแล้วเสียเวลา 
2. ส่วนใหญ่แผนชุมชน มักเกิดจากตัวผู้น า ส่วนประชาชนไม่รู้เรื่องอะไร  

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 3 1. ส่วนราชการต่าง ๆ ฝ่ายต่างท า ไม่เคยลงเวทีพร้อมกัน ของเกษตรก็จะลงของ
เกษตร, พัฒนาชุมชนก็จะลงของพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นก็ของท้องถิ่น ท าให้พอต้องมา
ท าแผนภาพรวมก็ไม่ทราบปัญหาครบทุกด้าน 
2. นักการเมืองชอบเล่นพรรคพวกและสนใจแต่ละคะแนนเสียง ท าให้ไม่ได้
เรียงล าดับตามความจ าเป็นของปัญหา 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 4 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ยิ่งในสังคมเมือง ที่ทุกคนต้องท ามาหากิน 
2. ประชาชนไม่เข้าใจว่าท าแผนไปท าไม แล้วเขาจะได้อะไร 
3. แผนผู้น ามักจะคิดเอง ไม่เคยถามชาวบ้าน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 5 1. แผนไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
2. ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องแผนและระบบงบประมาณ 
3. เวลาจัดเรียงล าดับความส าคัญใช้ระบบพวกลากมากไป พวกใครมาเยอะ/และ
ตนเองได้ผลประโยชน์ ก็จะยกให้โครงการนั้น ไม่ได้ดูเรื่องความจ าเป็นของปัญหาเลย 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 6 1. ขาดประสานงานของหน่วยราชการที่รับผิดชอบเรื่องการท าแผน 
2. หลายครั้งที่ชาวบ้านเสนอไป แต่ไม่ถูกน ามาใช้เนื่องจากอยู่คนละฝ่ายกับผู้น าหรือ
ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ท าให้ไม่ได้รับการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการท าแผน 
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ภาคผนวก ก 
ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นกลุ่มผู้น าท้องถิ่นและท้องท่ี 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 1 1. ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ การเรียกประชุมแต่ละครั้งยากมาก ถ้าไม่ได้ของแจก 
ก็จะไม่มา 
2. ชาวบ้านบางคนเอาแต่ใจ ไม่ยอมฟังเหตุผล ไม่เข้าใจว่าแผนกับงบประมาณ มันมี
ขั้นตอนอย่างไร 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 2 1. ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ไม่ดูความจ าเป็นของปัญหา หากโครงการของพวกกันเองก็จะ
ถูกน ามาพิจารณา แต่ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ใช้ 
2. ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการท าแผน/โครงการ บางครั้งชอบแบ่งโครงการเพ่ือ
หลีกเลี่ยงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้แบบตกลงราคา) ท าให้โครงการที่ควรจะท าให้
เสร็จได้ในโครงการเดียว ต้องใชเวลานานกว่าจะแล้วเสร็จ 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 3 1. ระบบงบประมาณในพ้ืนที่มีจ ากัด ท าให้โครงการไม่ได้รับการตอบสนอง 
2. ชาวบ้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการท าแผน 
3. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการท าแผนยุ่งยาก ซับซ้อน 
4. หากฝ่ายท้องถิ่นกับท้องที่ไม่ถูกกัน การขับเคลื่อนแผนชุมชนเป็นไปได้ยาก 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 4 1. ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ แต่พอถึงเวลาก็จะเอา 
2. งบประมาณลงในท้องถิ่นมีน้อย ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ช้า 
3. ส่วนกลางไม่ชอบลงพ้ืนที่ พอถึงเวลาก็จะมาเร่งให้ท าโครงการ/แผน ไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้า 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 5 1. งบประมาณมีน้อย เพราะเงินจัดสรรเป็นรายหัวประชากร แต่บางพ้ืนที่มีอาณา
เขตกว้าง ต้องการพัฒนาจ านวนมาก 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 6 1. ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน  
2. ชาวบ้านไม่มีความรู้/ขาดความสนใจ ไม่มองเห็นประโยชน์จากการท าแผน 
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ภาคผนวก ก 
ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นกลุ่มภาคประชาสังคม 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 1 1. ผู้น าในพ้ืนที่ ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

2. ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการท าแผน 
3. ประชาชนไม่มองเห็นประโยชน์จากการท าแผน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 2 1. แผนส่วนใหญ่ผู้น าจะคิดเอาเอง ไม่ค่อยฟังเสียงประชาชน 
2. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการท าแผน 
3. ประชาชนไม่ค่อยสนใจ ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไร 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 3 1. งบประมาณมีจ ากัด ท าให้แผนถูกตอบสนองได้อย่างจ ากัด 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ชอบเสนอโครงการที่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก จะไม่
ค่อยสนใจโครงการด้านอื่น 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 4 1. การเรียงล าดับความส าคัญของแผน/การตัดสินใจในการพิจารณาการท าโครงการ 
มักมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้การท าแผนถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง 
เพราะแทนที่จะเน้นการแก้ปัญหาตามความเดือดร้อนและจ าเป็น กลายเป็นแผนเป็น
เครืองมือของฝ่ายการเมือง 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 5 1. ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากเสนอไปก็ไม่เคยได้ 
2. ประชาชนและผู้น า ชอบเสนอแผนที่เกี่ยวกับ การสร้างถนน ไม่ได้พิจารณาถึง
แผนด้านอ่ืน เช่น การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมเลย 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 6 1. โครงการที่มีความจ าเป็น แต่มีคนยกมือให้น้อย เนื่องจากคนละพวกหรือมีผู้มีส่วน
ได้เสียน้อย ก็มักไม่ได้รับการตอบสนอง 
2. ผู้น าบางคนไม่มีความรู้เรื่องแผน แต่เป็นพวกกับผู้มีอ านาจ 
3. ประชาชนไม่มองเห็นประโยชน์จากการท าแผน 
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ภาคผนวก ก 
ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 1 1. ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน 

2. ในช่วงการท าแผนหรือการประชาคม ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 2 1. ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจาก เสนอไปก็อยู่ในแผน แต่ไม่ได้รับบรรจุใน

โครงการ/ข้อบัญญัติ 
2. โครงการใดที่เป็นโครงการของฝั่งตรงข้ามผู้น า มักไม่ได้รับการเสนอ 
3. มีการทุจริต คอรัปชัน เกิดข้ึนบ่อย ๆ 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 3 1. ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจาก เสนอไปก็อยู่ในแผน แต่ไม่ได้รับบรรจุใน
โครงการ/ข้อบัญญัติ 
2. โครงการใดที่เป็นโครงการของฝั่งตรงข้ามผู้น า มักไม่ได้รับการเสนอ 
3. มีการทุจริต คอรัปชัน เกิดข้ึนบ่อย ๆ 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 4 1. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ จากผู้น าหรือข้าราชการ 
2. งบประมาณมีน้อย มีจ ากัด แต่ความต้องการมีมาก ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครบ
ทุกคน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 5 1. บางทีปัญหาส าคัญและเร่งด่วน แต่พอลงมติ มีคนยกมือน้อยก็ไม่ได้รับการ
พิจารณา 
2. ผู้น าบางคนไม่มีความรู้เรื่องแผน แต่มีอ านาจและพรรคพวก ท าให้การพัฒนาไม่มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 6 1. ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องแผน 
2. มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท าแผน ท าให้แผนไม่ได้จัดล าดับความส าคัญ
ตามปัญหาที่เกิด 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นกลุ่มข้าราชการ 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 1 1. จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนทุกระดับ 

2. จัดท าคู่มือ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการท าแผนให้ชัดเจน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 2 1. มีหน่วยงานหรือตัวกลางที่ประสานความร่วมมือในการจัดท าแผน ระหว่างทุกภาค

ส่วน 
2. รัฐควรจัดสรรงบประมาณมายังท้องถิ่นให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นได้ 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 3 1. เพ่ิมช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน และมีงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนด้วย 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 4 1. ให้พิจารณาการตัดสินใจ/การจัดล าดับความส าคัญ ควรพิจารณาจากข้อมูลที่
เพียงพอ และความส าคัญของปัญหาเป็นหลัก  
2. มีกฎระเบียบ และการจัดท าแผนที่ชัดเจน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 5 1. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณลงมายังท้องถิ่นให้มาก  
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการท านงาน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 6 1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน และมีงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนด้วย และประสานงานกับทุกภาคส่วนได้ 

1 
1 
1 
1 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 

กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นกลุ่มผู้น าท้องถิ่นและท้องท่ี 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 1 1. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณลงมายังท้องถิ่นให้มากข้ึน 

2. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 2 1. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณลงมายังท้องถิ่น โดยจัดสรรความต้องการ สภาพ

ปัญหา สภาพพ้ืนที่ มากกว่าจัดสรรตามรายหัวของประชาชน 
2. หลักการประสานแผน ระหว่างแผนต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจน มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 3 1. ผู้น า ควรยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
2. การท าแผนต้องมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ 

กลุ่มตัวอย่าง ที ่4 1. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ ากัด ดงนั้นรัฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณลงมายังท้องถิ่นให้มากข้ึน 
2. ควรมีหลักเกณฑ์และคู่มือในการจัดท าแผน รวมทั้งพิจารณาแผน/โครงการให้
ชัดเจน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 5 1. ควรเพิ่มงบประมาณลงมาในพ้ืนที่ให้มาก 
2. ภาครัฐ/ส่วนราชการ ควรส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เห็นความส าคัญ
ของการท าแผน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 6 1. มีหน่วยงานหรือผู้มีที่มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าแผน การประชาคมเช่น
สถาบันการศึกษา  เข้ามาช่วยในการจัดท าแผน 
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

1 
1 
1 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

1 

กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นกลุ่มภาคประชาสังคม 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 1 1. ให้ความรู้แก่ประชาชน และผู้น า ในการจัดท าแผนชุมชน 

2. เชิญชวน บุคลากร กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าแผน แผนมี
ความรู้ในแต่ละด้าน มาช่วยกัน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 2 1. พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดให้
ประชาชนทุกคน รวมถึงหน่วยงานทุกระดับ รับทราบและเข้าใจร่วมกัน 
2. ภาครัฐ/ส่วนราชการ ควรส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เห็นความส าคัญ
ของการท าแผน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 3 1. เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
2. ควรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ว่าไม่จ าเป็นต้องเสนอแต่แผนเกี่ยวกับพวก
โครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ควรให้ความส าคัญกับปัญหาด้านอ่ืนด้วย 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 4 1. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณลงมาในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
2. บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน  
ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ชุมชน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 5 1. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณลงมายังท้องถิ่นให้มากข้ึน 
2. บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน  
ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ชุมชน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 6 1. มีความโปร่งใสในการตัดสินใจเลือกในการพิจารณาโครงการ 
2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน สามารถประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการท า
แผนได้ มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้ทราบ 
 

1 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 
กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็นกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 1 1. อยากให้การท าแผนเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

2. รัฐ ควรจัดท าคู่มือ ขั้นตอนการท าแผนชุมชนเพ่ือให้ง่ายต่อการท าแผน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ 2 1. อยากให้นักการเมือง/ผู้น า ท าเพ่ือผลประโยชน์อย่างแท้จริง 

2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการในท าแผน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 3 1. ให้ความรู้แก่ประชาชน และผู้น า ในการจัดท าแผนชุมชน 
2. เชิญชวน บุคลากร กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าแผน แผนมี
ความรู้ในแต่ละด้าน มาช่วยกัน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 4 1. มีกฎระเบียบในการจัดท าแผนชุมชน และแผนอ่ืนให้ชัดเจน 
2. มีคู่มือและให้ความรู้แก่ประชาชน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 5 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการท าแผน 
2. ควรสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนและผู้น าให้เห็นควรส าคัญของแผน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ 6 1. มีกระบวนการจัดท าแผนที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล นายพายัพ  บ้านสระ 
วันเดือนปีเกิด 28 เมษายน 2531 
ต าแหน่ง 
 
 
ประสบการณ์ท างาน 

ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 
ที่ ท าการปกครองอ า เภอพนมสารคาม  จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา 
กรมการปกครอง 
พ.ศ.2559- ปัจจุบัน : ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ) ที่ท าการปกครองอ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการปกครอง 
พ.ศ.2557-2559 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี 
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