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บทท่ี  1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย 

 
 
ความน า 
 
 ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติเป็นอย่างมาก บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นก่อนที่จะด าเนินการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ นั้น จะมุ่งเน้นไปที่การก าหนดแผนหรือการวางแผนพัฒนา ชุมชน ซึ่งถือเป็น
หน้าที่หลัก อันดับแรกๆ และถือเป็นหน้าที่หลักท่ีจะต้อง “กระท า” ในการวางแผนพัฒนาชุมชนนั้น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องระดมทรัพยากร ระดมการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือ
ก าหนดอนาคตของท้องถิ่ นนั้นๆ ร่วมกัน ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า การวางแผนพัฒนา ชุมชนโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  เพราะ หากปราศจากการวางแผนที่ดีแล้ว  
ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนย่อมไม่ประสบผลส าเร็จแต่อย่างใด 
 ในต าราเล่มนี้จะได้น าเสนอ “การวางแผนพั ฒนาชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 
ซึ่งเป็นต าราที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากเอกสาร หนังสือ ต ารา กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน าข้อมูลต่างๆ มาก าหนดกรอบการ
เขียน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องต่างๆ ได้
น าไปประยุกต์ใช้ โดยในต าราเล่มนี้จะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่นไทย  ประกอบด้วย พัฒนาการของการ
ปกครองท้องถิ่นไทย  ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น ไทย วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
ไทย หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไทย ประเภทของหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ของไทย เกณฑ์การจัดตั้งองค์กรการปกครองท้องถิ่น ไทย โครงสร้างภายในของหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไทย การมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน  ประกอบด้วย  ความหมายของการวางแผน  
ความส าคัญของการวางแผน  กระบวนการการวางแผน  ประโยชน์ของการวางแผน  ประเภทของแผน  
ข้อจ ากัดของการวางแ ผน ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวางแผน  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวล
ข้อมูลเพื่อการวางแผน วิธีการวางแผน และบทวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 บทที่ 3 เทคนิค การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ การวางแผน พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) เทคนิคการประเมิน
สภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างมีส่วน
ร่วม (Participatory Rural Appraisal) เทคนิคการศึกษาวิเคราะห์ระบบชนบท (Rural System 
Analysis) เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนด้วยความละเอียด อ่อน (Soft System Analysis) เทคนิคการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เทคนิคการประชุม ระดมพลัง
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ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ (Appreciation Influence Control) และเทคนิคการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต (Future Search Conference) 
 บทที่ 4 การจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย  ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แนวคิดหลักในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  การติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  
 บทที่ 5 การจัดท าแผนชุมชน  ประกอบด้วย  ความเป็นมาของแนวคิดแผนแม่บทชุมชน
พ่ึงตนเอง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บทชุมชน  กลยุทธ์
ในการสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนแม่บทชุมชน ประโยชน์ที่
จะได้รับจากการท าแผนแม่บทชุมชน เปูาหมายของการจัดท าแผนแม่บทชุมชน  องค์ประกอบในการ
ท าแผนแม่บทชุมชน  ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน และตัวอย่างชุมชนที่ประสบผลส าเร็จจาก
การท าแผนแม่บทชุมชน  
 บทที่ 6 โครงการ  ประกอบด้วย  ความหมายของโครงการ  ลักษณะของโครง การที่ดี  
องค์ประกอบของโครงการ  ระดับและความสัมพันธ์ของนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรร ม ความ
แตกต่างระหว่างแผนและโครงการ การคัดเลือกโครงการ ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโครงการ ประเภทของ
โครงการ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การด าเนินงานและการควบคุมโครงการ  ปัญหา
และอุปสรรคของโครงการ และตัวอย่างประเด็นที่ควรน ามาเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 บทที่ 7 การประเมินโครงการ ประกอบด้วย ความหมายของการประเมิน โครงการ ปัจจัยที่
ต้องพิจารณาในการประเมินโครงการ  ขอบเขตในการก ากับติดตามงาน โครงการ  ประเภทของการ
ประเมิน ขั้นตอนของการวางแผนการประเมินโครงการ รูปแบบการประเมินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินโครงการ  มาตรฐานการประเมินโครงการ  การเขียนรายงานผลการประเมิน โครงการ 
โครงสร้างของรายงานการประเมินโครงการ และประโยชน์ของการประเมินโครงการ  
 บทที่ 8 กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการวางแผนพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 
2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 
 บทที่ 9 การพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับชุ มชน ความหมายของ
การพัฒนาชุมชน  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  ลักษณะของการพัฒนาชุมชน  ปรัชญาของการ
พัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน  วิธีการพัฒนาชุมชน  เปูาหมายของการพัฒนาชุมชน  การพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนตามหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน  การพัฒนา
ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน 
 
 



 3 

 

พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย 
 
 หากจะกล่าวถึงพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทยจะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการมาอย่าง
ยาวนาน และมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพอสรุป พัฒนาการของ
การปกครองท้องถิ่นไทยได้ดังนี้ 
 
 1. สมัยกรุงสุโขทัย 
  พ.ศ. 1718- 1893 ในสมัยสุโขทัยการจัดการปกครองจะเป็นแบบพ่อปกครองลูก 
(Paternalism) โดยมีศูนย์กลาง อยู่ที่เมืองหลวง มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รายรอบเมืองหลวง
ประกอบไปด้วยหัวเมืองต่างๆ 3 ชั้น ได้แก่ หัวเมืองชั้นใน หรือเมืองหน้าด้าน มีเจ้านายเชื้อพระวงศ์
ชั้นสูงเป็นผู้ปกครอง หัวเมืองชั้นนอกมีเจ้านายเชื้อพระวง ศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ปกครอง
ต่างพระเนตรพระกรรณ  และหัวเมืองประเทศราชซึ่งพลเมืองต่างชาติ ให้นายเชื้อพระวงศ์พ้ืนเมือง
เมืองปกครองตามเดิม โด ยปกติกษัตริย์ไทยจะไม่ยุ่งเก่ียวกับการปกครองภายในของหัวเมืองเหล่านี้  
(ชยาวุธ จันทร และคณะ, 2542 : 1-19) 
 
 2. สมัยกรุงศรีอยุธยา 
  พ.ศ. 1991-2031 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระยะแรกการปกครองได้เปลี่ยนไป จากสมัย
สุโขทัย และสมัยกรุงศรี อยุธยา  พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเสมือนเ ทพและปกครองในระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชทั้งนี้ เป็นผลจากอิทธิ พลของลัทธิเทวสิทธิ์ (Divine Right) ของขอมและอินเดีย 
แนวความคิดการปกครองในสมัยนี้เรียกว่า การปกครองแบบนายปกครองบ่าว การจัดรูปแบบการ
ปกครองของกรุงศรีอยุธยาในช่วงนี้ ได้คงแบบอย่างที่ใช้ปฏิบัติสืบต่อกันมา นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย  
(ชยาวุธ   จันทร  และคณะ , 2542 : 1-19)  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ทรงมี
พระราชด าริที่จะรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง และได้ทรงน าระบบจตุสดมภ์  (เวียง วัง คลัง นา ) มาใช้ใน
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนการจัดระเบียบการปกครองหัวเมือง ทรงได้แ บ่งหัวเมืองเป็น 2 ชั้น 
ได้แก่ หัวเมืองชั้นใน พระมหากษัตริย์ทรงอ านวยการเอง โดยมีเสนาบดีเป็นเป็นผู้ช่วย ส่ว นหัวเมือง
ชั้นนอกทรงแบ่งออกเป็นเมืองชั้นเอก โท และตรี ตามขนาดและความส าคัญของเมือง และทรงแต่งตั้ง
พระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นสูงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระอ งค์ มีอ านาจ  สิทธิ ภายใต้หัวเมืองทั้ง
สองประเภท ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นส่วนย่อย ได้แก่ เมือง (จังหวัดในปัจจุบัน) มีผู้รั้ง หรือเจ้า
เมืองเป็นผู้ปกครอง  แขวง (อ าเภอในปัจจุบัน ) มีผู้ปกครองแขวงเรียกว่า หมื่นแขวง  ต าบล มีพนักงาน
ปกครองต าบล ซึ่งมักมีบรรดาศักดิ์เป็ น พัน เป็นผู้ดูแลบ้าน หรือหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ปกครอง
เมืองแต่งตั้งเป็นหัวหน้า จะเห็นได้ว่า แนวคิดในการจัดการปกครองสมัยนี้คงให้ความส าคัญต่อการรวม
อ านาจส่วนกลางหรือราชธานี ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมหัวเมืองอย่างใกล้ชิด เว้นแต่เมืองประเทศ
ราชที่ให้คนพื้นเมื องปกครองกันเอง ส าหรับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดในปัจจุบันยัง
ไม่ปรากฏชัดในระยะนี้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2554 : 34) 
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 3. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  พอสรุปเหตุการณ์ส าคัญๆ ได้ดังนี้ (กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง, 2541 : 7-8) 
  พ.ศ. 2440 (ร.ศ.116) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 5) ได้ทรง
มีพระราชด าริให้ทดลองจัดตั้งหน่วยการปกครองแบบใหม่ในระดับท้องถิ่น เรียกว่า  “สุขาภิบาล
กรุงเทพฯ” การจัดตั้งครั้งนั้นเกิดจากรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสยุโรปและประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็น
เมืองขึ้น ของอังกฤษหลายครั้ง  และได้ทรงทอดพระเนตรบทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแล
ท้องถิ่นของตนเอง  ในการจัดตั้งสุขาภิบาลเป็นครั้งแรกท่ีกรุงเทพ มหานคร โดยก าหนดให้สุขาภิบาล
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ด าเนินการรักษาความสะอาด  ปูองกันโรค ท าลายขยะมูลฝอย  จัดสถานที่
ถ่ายอุจจาระปัสสาวะส าหรับราษฎรทั่วไป ห้ามการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมโรงเรือนท่ีจะเป็นเหตุให้เกิด
โรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครกที่ท าความร าคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น  ในรัชกาลที่ 5 นี้ เรียก
ได้ว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นครั้งแรก แม้กิจการนี้ยังไม่มีลักษณะเป็นการปกครองตนเอง แต่พร ะองค์
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้จัดตั้งกิจการตามหัวเมืองทั่วไป โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้ด าเนินการและโดยที่เสนาบดีและกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นคือ สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ  (ชูวงศ์ ฉายะบุตร , 2539 : 21) ถึงแม้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 จะปรากฏให้เห็น
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นข้ึน แต่พระองค์ก็ ทรง มีค าแนะน าเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นว่า  
“ราษฎรซึ่งต้องเสียเงินในสุขาภิบาล ยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจ และยังไม่แลเห็นประโยชน์ คือ ยังไม่ต้องการ
สุขาภิบาล  ถ้าจะจัดโดยอุบายตั้งกฎหมายรัฐบาลบังคับให้จัดให้มีข้ึนก็ คงจัด ได้ แต่แลเห็นว่าการ
สุขาภิบาลจะส าเร็จได้ด้วยความพอใจและความนิยมของราษฎร ยิ่งกว่าความบังคับของรัฐบาลจึงได้รั้ง
รอความคิดเรื่องนี้” (ประหยัด หงษ์ทองค า , 2523 : 38) กล่าวได้ว่า ในการปกครองท้องถิ่นนั้นควรมี
การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เห็นความส าคั ญและยอมรับแนวคิดการปกครอง
ท้องถิ่นด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
  พ.ศ. 2448 รัชการที่ 5 ทรงมีพระราชด าริให้กระทรวงมหาดไทยจั้งตั้งสุขาภิบาลขึ้น ใน
ท้องที่ตามหัวเมืองทั่วไป แต่ไม่สามารถท าได้เพราะสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพซึ่งด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นเห็นว่าประชาชนยังไม่พร้อมที่จะรับ ไม่รู้ ไม่
เข้าใจ และให้เห็นประโยชน์เนื่องจากสุขาภิบาลจะส าเร็จได้ดีก็ด้วยความพอใจและความนิยมของ
ประชาชนมากกว่าการบังคับของรัฐบาลจนกระทั่ง ร .ศ.124 (พ.ศ.2448) จึงท าการจัดตั้ง “การ
สุขาภิบาลท่าฉลอม” ขึ้นด้วยความส าเร็จและความร่วมมือจากทุกฝุายทั้งในด้านรัฐบาลและประชาชน
ในท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2451 มีการจัดตั้งสุขาภิบาลในหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ สุขาภิบาลเหล่านี้ล้วนมี
กรรมการเป็นข้าราชการประจ าทั้งสิ้น และได้เกิดพระราชบัญญัติสุขาภิบาลขึ้น โดยแบ่งสุขาภิบาลเป็น  
2 ประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง มีกรรมการ 11 คน และสุขาภิบาลต าบล มีกรรมการ 5 คน ทั้งสอง
ประเภทนี้มีองค์กรท างานชุดเดียว คือ คณะกรรมการสุขาภิบาล ซึ่งท าหน้าที่ทั้งด้านนิติบัญญัติและ
บริหาร โดยกรรมการทั้งหมดล้วนเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค 
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  พ.ศ. 2453-2468 สมัยรัชกาลที่ 6 ได้ตราธรรมนูญการปกครองคณะนคราภิ บาลดุสิต
ธานีใน พ.ศ.2461 เพ่ือทดลองแบบเมืองจ าลอง "ดุสิตธานี" นับเป็นการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก  
อันเป็นรูปแบบการปกครองอย่างประเทศอังกฤษ โดยก าหนดให้เป็นนิติบุคคล แยกจากส่วนกลาง  มี
รายได้ของตนเอง ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สุสาน  โรงฆ่าสัตว์ ดูแล
โรงเรียนราษฎร์ การรักษาความสะอาด การปูองกันโรค  ท าบริการสาธารณะที่มีก าไร เช่น ตั้งโรงรับ
จ าน า ตลาด รถราง เป็นต้น ออกใบอนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับยานพาหนะ ร้านจ าหน่าย
สุรา โรงละคร โรงหนัง สถานเริงรมย์  และอ่ืนๆ และสร้างขบวนการลูกเสือ  ในช่วงนี้แม้ว่าสุขาภิบาล
จะไม่ถูกยกเลิกแต่เมื่อไม่ได้รับการส่งเสริมจากระดับบนจึงส่งผลให้สุขาภิบาลอยู่ในสภาพอยู่กับที่ ท า
ให้จ านวนสุขาภิบาล คือ 55 แห่งทั่วประเทศไม่เพ่ิมข้ึน และไม่มีการด าเนินการใดๆ เพ่ือปรับปรุงหรือ
จัดตั้งการปกครองท้องถิ่นแบบอ่ืนๆ ขึ้นอีก 
  พ.ศ. 2473 ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลได้รับการพิจารณาในสภาเสนาบดี สภา
เสนาบดีเห็นชอบในหลักการ และให้กรมร่างกฎหมายพิจารณาหลักการในร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน แต่ก็ยังไม่มีการน าออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย  จนเกิดเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยในปี พ .ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหารราชการ เป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2476 โดยในส่วนของ
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2476 แต่ต่อมา
ปรากฏว่า การด าเนินงานของเทศบาลไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่มุ่งหมายไว้  จึงไม่อาจขยายการตั้งเทศบาล
ออกไปทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรได้ คงตั้งขึ้นได้เพียง  120 แห่ง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่เป็น
เวลานานหลายสิบปี ทั้งนี้เพราะมีงบประมาณจ ากัด อ านาจจ ากัดและก ารปกครองท้องถิ่นระบบ
เทศบาลไม่เหมาะสมกับสังคมท่ีประชาชน ยังขาดความรู้และ ขาดความสนใจในเรื่องการปกครอง
ท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2495 จอมพล ป .พิบูลสงคราม ได้เดินทางไปดูงานในต่างประเทศ และมองเห็น
บทบาทของการปกครองท้องถิ่นในประเทศ ขณะที่มองเห็นว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยมี
น้อยเกินไปและจ ากัดอยู่แต่เพียงเขตชุมชนเมืองสมควรที่จะสถาปนาการปกครองท้องถิ่นในเขตนอก
เมือง จึงตัดสินใจน าการปกค รองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมาใช้อีกครั้ง โดยหวังว่าการจัดตั้ง
สุขาภิบาลจะเป็นตัวเร่งในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกฐานะท้องถิ่นท่ีเจริญให้เป็นเทศบาลให้มากขึ้น จึง
มีการจัดตั้งสุขาภิบาลอีกครั้งในปี พ .ศ. 2495 โดย พ .ร.บ. สุขาภิบาล พ .ศ. 2495 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ของท้องถิ่ นที่จะเป็นสุขาภิบาลมีดังนี้ คือ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอให้
จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลได้เลย และหากเป็นชุมชนที่มีตลาดการค้าอย่างน้อย 100 ห้อง มีราษฎรอย่าง
น้อย 1,500 คน และพ้ืนที่ของเขตสุขาภิบาลควรมีขนาด 1 ถึง 4 ตารางกิโลเมตร  ส่วน
กรรมการบริหารสุขาภิบาลประกอบด้วยบุคคลถึง 3 ประเภท คือกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการโดย
การแต่งตั้ง และกรรมการที่ประชาชนเลือกตั้ง ให้นายอ าเภอในท้องที่นั้นเป็นประธานคณะกรรมการ
สุขาภิบาล  และให้ปลัดอ าเภอคนหนึ่งเป็นปลัดสุขาภิบาล  อย่างไรก็ตาม  การจัดตั้งเทศบาลและ
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สุขาภิบาลก็ยังไม่เป็นไ ปโดยทั่วถึง ส่วนใหญ่จึงคงอยู่ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพื่อแก้
ความเหลื่อมล้ าในการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลกับท้องถิ่นท่ีอยู่นอกเขตดังกล่าว 
จึงได้มีตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2498 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการส่วนจังหวัดภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนอกเขตเทศบาลและเขต
สุขาภิบาล (ส านักท่ีปรึกษา กรมอนามัย, 2556 : 2-3) 
  พ.ศ. 2498 รัฐบาลจอมพล ป . พิบูลสงคราม  ได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ด าเนินการปกครองท้องถิ่นนอกเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล โดยรัฐบาลยังคงแต่งตั้งข้าราชการประจ าไปควบคุมการปกครองท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาจังหวัด ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ  ก าหนด
นโยบายการบริหารและควบคุมฝุายบริหาร สภาจังหวัดประกอบด้วย สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัดเรียกว่า  สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) สภาจังหวัด
มีสมาชิกระหว่าง 18-36 คน ขึ้นอยู่กับจ านวนราษฎรในจังหวัดนั้นและอยู่ในวาระ 5 ปี ส่วนฝุาย
บริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีหัวหน้าคือ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่  ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และยังมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งก็คือ ปลัดจังหวัดและข้าราชการประจ า
คนอ่ืนๆ ที่เข้ามาท างานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  พ.ศ. 2499 รัฐบาลจอมพล  ป. พิบูลสงคราม ได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนต าบล  ก าหนดให้ต าบลมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น มีการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรายได้ รายจ่ายของตนเอง และสามารถด าเนินกิจการ
ส่วนต าบลได้อย่างอิสระ แต่แล้ วองค์การบริหารส่วนต าบลก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นั่นคือ แต่งตั้งคนของรัฐ  ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้านเข้าไปควบคุมดูแล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาต าบล 
ประกอบด้วยก านันและผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง มีสมาชิกที่ราษฎรแต่ละ
หมู่บ้านเลือกตั้งหมู่บ้านละ 1 คน สภาต าบลท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ส่วนคณะกรรมการต าบลให้
ก านันในต าบลนั้นเป็นประธานโดยต าแหน่ง และยังมีแพทย์ประจ าต าบลและผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการ 
ครูและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน 5 คน ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในวาระ 5 ปี 
  พ.ศ. 2509 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ปรับปรุงองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่ 
โดยยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับต าบลด้วยการยุบองค์การบริหารส่วนต าบล และตั้ง
คณะกรรมการสภาต าบลขึ้นแทน โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย  กรรมการโดยต าแหน่ง คือ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล  กรรมการโดยการแต่งตั้ง คือ ครู ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้ง  
กรรมการโดยการเลือกตั้ง คือ ราษฎรจากหมู่บ้านละ 1 คน จุดต่างส าคัญระหว่างคณะกรรมการสภา
ต าบลกับองค์การบริหารส่วนต าบล  คือ เดิมสภาต าบลไม่มีฐานะนิติบุคคลอีกต่อไป แต่เป็นองค์กรที่
ท างานตามที่ได้รับมอบหมายและเห็นชอบโครงกา รพัฒนาต าบล คณะกรรมการสภาต าบลจึง
กลายเป็นรูปลักษณ์หนึ่งของการบริหารงานส่วนภูมิภาค 
  พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 รวมเทศบาลกรุงเทพ มหานครกับ
เทศบาลกรุงธนบุรี และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ เข้าด้วยกันกลายเป็น “กรุงเทพมหานคร ” 
(กทม.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการแต่งตั้งในระยะเริ่มต้น ลักษณะองค์การของกรุงเทพ มหานคร 
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คือ มีสภา กรุงเทพมหานครท าหน้าที่ฝุายนิติบัญญัติ มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเขตละ 1 คน และ
มีฝุายบริหารคือผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งหมดอยู่ในวาระ 4 ปี 
  พ.ศ. 2521 มีการตราพระราชบัญญัติเมืองพัทยา กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้เมืองพัทยา
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่คล้ายกับระบบผู้จัดการเมืองใน
สหรัฐอเมริกา การบริหารเมืองพัทยาแบ่งเป็น 2 องค์การ  คือ สภาเมืองพัทยา และฝุายบริหารสภา
เมืองพัทยา มีสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภทเลือกตั้ง จากราษฎร 9 คน และประเภทแต่งตั้ง 8 คน 
ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกว่า “นายกเมืองพัทยา” มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
ส่วนฝุายบริหารคือ ปลัดเมืองพัทยา มาจากการแต่งตั้งโดยสภาเมืองพัทยา  ต่อมารัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นต้องมาจาก
การเลือกตั้ง จึงยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ .ศ. 2521 และตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ .ศ. 2542 บังคับใช้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
  พ.ศ. 2528 มีการเลือกตั้งผู้ว่ าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยตรงจากประชาชน
เป็นครั้งแรก  
  พ.ศ. 2535-2539 พรรคการเมือง 5 พรรค เสนอนโยบายหาเสียงว่าจะกระจายอ านาจ
ไปสู่ท้องถิ่น  และมีพรรคการเมือง 4 พรรค ที่เสนอนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในช่วงนี้ 
สังคมไทยได้เกิดการตื่นตัวในนโยบายการป รับปรุงการปกครองท้องถิ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อน และเพ่ือ
เป็นการลดกระแสเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า ราชการจังหวัด  รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้
ด าเนินการส าคัญ 5 ประการ คือ 
  1. พิจารณาปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยการให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมาจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สจ.) ไม่ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัด เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอีกต่อไป 
  2. กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสตรีเป็นปลัดอ าเภอได้ตั้งแต่ปลายปี 2536 หลังที่     
ข้าราชการสูงของกระทรวงนี้ได้คัดค้านมาตลอด 
  3. กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสตรีเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด  คนแรกในเดือนมกราคม 
2537 
  4. รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลผ่านสภา
ในเดือนพฤศจิกายน 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2538 เป็นต้นไป 
  5. กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งสตรีเป็นนายอ าเภอคนแรกในเดือนมกราคม 2539 
  พ.ศ. 2537 มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มี
สาระส าคัญ คือ มีการแบ่งต าบลเป็น 2 ประเภท คือ  สภาต าบลที่มีอยู่ในทุกต าบล ประกอบด้วย
สมาชิกคือ ก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
หมู่บ้านละ 1 คน ส่วนเลขานุการ  ได้แก่ข้าราชการที่ท างานในต าบลนั้นแต่งตั้งโดยนายอ าเภอ  สภา
ต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 1.5 
แสนบาท ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารโครงสร้างของ อบต . โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝุาย 
คือ ฝุายนิติบัญญัติ เรียกว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีกรรมการ ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้านทุก
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หมู่บ้าน แพทย์ประจ าต าบลและสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน และฝุายบริหาร 
เรียกว่า คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยก านันและผู้ใหญ่บ้าน ไม่เกิน 2 
คน และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล  ไม่เกิน 4 คน ซึ่ง  6 คนนี้มาจากการเลือกตั้งของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ผลของการออก พ .ร.บ. ดังกล่าวท าให้ต าบลต่างๆ  ทั่วประเทศ มีองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) เกิดข้ึนในเดือนมีนาคม 2538 รวม 617 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรปกครอ ง
ท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เล็กและใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด 
  พ.ศ. 2540 มีการออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งท าให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีความเป็นอง ค์การปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับหลักการ
กระจายอ านาจมากที่สุดรูป แบบหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 
  พ.ศ. 2541-2542 มีการออก พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ. 2495 โดยมีสาระ
ให้ยกฐานะสุขาภิ บาลทั้งหมดจ านวน 981 แห่ง เป็นเทศบาลต าบล  มีการออก พ .ร.บ. เปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2542 มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
โดยเฉพาะโครงสร้า งสมาชิกสภา   อบต. ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด  และคณะกรรมการมาจาก
ความเห็นชอบของสภา อบต. มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 โดย
การเพ่ิมอ านาจหน้าที่  อบจ. มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ร.บ. เทศบาล พ .ศ. 2496 และมีการออก พ .ร.บ. 
เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อ  11  มีนาคม 2542 และ พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 
11) พ.ศ. 2543 ให้เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงหลังจาก
ครบวาระของสมาชิกสภาเทศบาล  มีการออก พ .ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  2542 โดย
ให้สมาชิกสภาเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและให้มีนายกเมืองพัทยา ที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในท้องที่ 
  พ.ศ. 2543 มีกฎหมายที่ก าหนดทิศทางขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 มีผลบังคับใช้วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  มีผลบังคับใช้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 พ.ร.บ. ว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ .ศ. 2542 มีผลบังคับใช้  27 ตุลาคม 2543 พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. 2542 มีผลบังคับใช้วันที่ 
27 ตุลาคม 2542  
  พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. 
2545 
  พ.ศ. 2546 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  23 ธันวาคม 2546 สาระส าคัญของการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวนี้ เป็นการก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกเทศมนตรี ) มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่น 
  ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก
เรียกว่ารูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล ) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส่วนรูปแบบหลังเรียกว่า รูปแบบพิเศษ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา โดยทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามกฎหมายได้ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ .) นายกเทศมน ตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนายกเมืองพัทยา จะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ  
 
 

ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไทย 
 
 สามารถจ าแนกความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นออกเป็น  2 ลักษณะ คือ ความส าคัญ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นกับความส า คัญต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ 
 1. ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นและความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่นเนื่องจากความแตกต่างหลากหลายของท้องถิ่น  ดังนั้น  การบริหารจั ดการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นแต่ละ ท้องถิ่นย่อมน า มาซึ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้หมดไป
ตลอดจนอนุรักษ์และบ ารุงรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่ งขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาในด้านที่ส า คัญดังนี้ (วิชชุกร 
นาคธน, 2550 : 4-8) 
  1.1 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ท รัพยากรของท้องถิ่น  แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนฐานความ
เชื่อว่าคนท้องถิ่นย่อมเป็นผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของท้องถิ่น  
ดังนั้น ย่อมมีความหวงแหนและมีจิตส า นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นให้สามารถใช้ได้อย่าง
ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน  จิตส านึกเช่นนี้น่าจะมีสูงกว่าคนจากท้องถิ่นอ่ืน  หรือคนส่วนกลางส่งไปปฏิบัติ
หน้าที่ในท้องถิ่น ดังนั้น จึงควรให้ชุมชนหรือท้องถิ่นได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
จัดการกับทรัพยากรของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในดิน  น้ า ปุาไม้ หรือทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวอืน่ 
  1.2 ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เช่นเดียวกันกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร  ประชาชนในท้องถิ่นย่อมมีความผูกพันกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  เนื่องจากสิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นซึ่งสืบ
ทอดกันมาเป็นเวลานาน  ดังนั้นจึงน่าจะมีความรัก  ความหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงามได้ยิ่งกว่าคนจากท้องถิ่นอ่ืน จึงควรให้ท้องถิ่นได้มีบทบาทตลอดจนมีส่วน ร่วม
ในการด าเนินการ 
  1.3 ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภค  ความจ า เป็นขั้นพื้นฐานและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความแตกต่างหลากหลายของสภาพท้องถิ่นน า ไปสู่ความจ า เป็นและความต้องการด้าน
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สาธารณูปโภค  เช่น ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ความต้องการด้านสาธารณูปโภค  หรือ
โครงสร้างพ้ืนฐานอาจเน้นหนักไปที่แหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภค  การเกษตร ในขณะที่ภาคกลางไม่
มีปัญหาด้านแหล่งน้ า แต่มีปัญหาด้านการคมนาคมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับกับการจ้าง
งาน ตลอดจนระบบการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น   
เป็นต้น  เมื่อความต้องการของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างหลากหลายกันเช่นนี้การบริหารจัดการ
เพ่ือตอบสนองกั บความต้องการจึงต้องแตกต่างกันออกไป  ดังนั้นการให้ท้อ งถิ่นมีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการก าหนดความต้องการตลอดจนมีส่วนร่วมใ นการบริหารจัดการตนเองจึงมีความส า คัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 2. ความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ 
  2.1 ความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไ ตย การปกครองท้องถิ่นยังเป็นแหล่งฝึกฝน
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่การเมืองระดับชาติ  ในประเทศท่ีระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งมี
ความเข้มแข็ง  ผู้น าประเทศหรือนักการเมืองระดับชาติมักเป็นผู้ที่เริ่มต้นบทบาททางการเมืองของ ตน
จากการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาระดั บท้องถิ่นหรือผู้บริหารระดับท้องถิ่นมาก่อนทั้งสิ้น  
ตัวอย่างเช่น  ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา  จ านวนมากพัฒนาตนเองเข้าสู่การเมื องระดับชาติด้วย
การก้าวมาจากการด า รงต าแหน่งผู้ว่าการมลรัฐมาก่อน  แม้กระท่ังในประเทศไทยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จ านวนมากพัฒนาตนเองมาจากการเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ส.จ.) หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล (วิชชุกร นาคธน, 2550 : 4-8) 
   การปกครองท้องถิ่น นับว่าเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
(Basic Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนทางการเมืองให้แก่ประชาชนที่  
ท าให้ประชาชนรู้ สึกว่าตนมีความเก่ียวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น  เกิด 
ความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์ที่จะเกิดต่อท้องถิ่นท่ีตนอยู่อาศัย  อันจะน า มาซึ่งความ  
เลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย  โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝุ ายนิติบัญญัติ  และฝุาย
บริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาช นมีดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม  ส าหรับผู้จะ
ได้รับเลือกเข้าไปบริหารกิจการท้องถิ่นนับว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นท่ีจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตน
ในการบริหารงานท้องถ่ิน  เกิดความช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง  ซึ่งจะน าไปสู่การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2548 : 6) 
  2.2 ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศนั้นนอกเหนือจากนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  ท้องถิ่นต่างๆ ถือได้ว่าเป็นก าลัง
ส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากร  เป็นแหล่งวัตถุดิบ  เป็นแหล่งผลิต  ตลอดจนเป็นตลาดที่
ส าคัญของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเติบโตและมีระบบบริหารจัดการที่ดีจึงเป็น
ปัจจัยส า คัญต่อการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ  กรณีของประเทศไทยการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมซึ่ง ส่วนหนึ่ งรัฐได้ด า เนินนโยบายผ่านทางระบบบริหารราชการส่วนกลาง  
(กระทรวง ทบวง กรม) และระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  (จังหวัด อ าเภอ) แล้วพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ า นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ต่ า กว่าร้อยละ  35 ของงบประมาณ
แผ่นดิน นับว่าเป็นเม็ดเงินจ า นวนมาก และเม่ือรวมกับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้



 11 

เองหรือจากทรัพย์สิน  หรือเงินสะสมที่มีอยู่ก็เป็นปริมาณที่เกือบเท่ากับรายจ่ายของรัฐบาลทีเดียว  
(วิชชุกร นาคธน, 2550 : 4-8) 
   การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบ
พ่ึงตนเอง การปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอ า นาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงพา
ตนเองทั้ง ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การด าเนินการพัฒนาชนบทที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส า คัญ
ประการ หนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งการพัฒนาชนบทอย่างได้ผลนั้นต้องเริ่ม
มาจากการช่วยตนเองของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรง  โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระ
ในการปกครองตนเองซึ่งต้องมาจากการกระจายอ า นาจอย่างแท้จริง  ไม่เช่นนั้นแล้วการพัฒนาชนบท
จะเป็นลักษณะการหยิบยื่นให้ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539:14) 
 กล่าวได้ว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็น ด้าน เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังถือว่าเป็นหน่วยงานหลักท่ีท างานให้หน่ วยงานระดับการ
ปกครองส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางหรือรัฐบาลกลาง ซึ่ง ท าหน้าที่ในการจัดท า บริการ
สาธารณะต่างๆ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น นับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนส าคัญต่อการสร้างความ
เจริญและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม 
 
 

วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
 
 ในการจัดตั้ง หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะมีวัตถุประสงค์ท่ีไม่แตกต่างกันมาก
นัก โดยรวมแล้ว  การจัดตั้งจะมีวัตถุประสงค์หลักก็เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  (การคิด ตัดสินใจ 
การปฏิบัติ และรับผล ) ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  เป็นการช่วยให้เกิดการแบ่งเบาภาระ
ของหน่วยงานกลางหรือรัฐบาลในการบริหารราชการของประเทศ แตห่ากจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว  รศ.ดร. โกวิทย์ พวงงาม (2554 : 14) ได้เสนอวัตถุประสงค์
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัย
เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ อาจไม่
เพียงพอ ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมีรายได้ มี
เงินงบประมาณขอ งตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการ
แบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล 
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 
 2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง เนื่องจาก
ประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอ
รับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้น
ได้ 
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 3. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้ าที่ฝุาย
บริหารหรือฝุายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ท่ีแตกต่างกันนี้มีส่วน
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น  ควรจะต้องพิจารณาถึงก า ลังเงิน
ก าลังงบประมาณ  ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง  หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่ง
รัฐบาลต้องการคว ามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ  ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด า เนินการ เช่น งาน
ทะเบียนที่ดิน  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เป็นต้น การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2554 : 17) 
 1. เป็นงานที่เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  และงานที่เกี่ยวกับการอ า นวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน  ได้แก่ การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ  การ
ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น  
 2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย  รักษาความปลอดภัย  เช่น งานดับเพลิง  งานบรรเทา       
สาธารณภัยต่างๆ  
 3. เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  ด้านนี้มีความส า คัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก  
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น  
 4. เป็นงานที่เกี่ยวกับพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเองอาจ
ไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้โดยสามารถเรียก
ค่าบริการจากประชาชน 
 5. เป็นงานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีหน้าที่ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การใช้อ า นาจเพื่อให้เกิด
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 อ านาจหน้าที่ที่ได้กล่าวมาข้างต้น นับว่า เป็นอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดียังมีกฎหมายต่างๆ ได้ ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
อย่างชัดเจนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกระท า ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  
 1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้  
   (1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
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   (2) จัดท าแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
   (3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
   (4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
   (5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  
   (6) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล  
   (7) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
   (8) จัดท ากิจการใดๆ  อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี ้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
   (9) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ก าหนดให้เป็นอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  (มาตรา 45 (7) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2542) 
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  2.1 เทศบาลต าบล 
   มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้ 
    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
    (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
    (3) รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    (4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
    (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
   (มาตรา 50 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 336 ลงวันที่ 13 
ธันวาคมพุทธศักราช  2515, มาตรา 50 (7) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 10) 
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พ.ศ. 2542, มาตรา 50 (8) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และ 
มาตรา 50 (9) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2542) 
  2.2 เทศบาลเมือง 
   มาตรา  53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
    (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
    (2) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
    (3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
    (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
    (5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
    (6) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
    (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
    (8) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
   (มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2517) 
  2.3 เทศบาลนคร 
   มาตรา  56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้ 
    (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 
    (2) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
    (3) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
    (4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร  โรงมหรสพ 
และสถานบริการอ่ืน 
    (5) จัดการเกี่ยวกับทีอ่ยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
    (6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
    (7) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
    (8) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
   (มาตรา 56 (4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2542, มาตรา 56 (5) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542,  มาตรา 56 
(6) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542,  มาตรา 56 (7) แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และ มาตรา 56 (8) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2542) 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
  มาตรา 89 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ ด าเนิน
กิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้  
   (1) การรักษาความสงบเรียบ ร้อยของประชาชนทั้งนี้ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครและตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
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   (2) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  
   (3) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
   (5) การผังเมือง  
   (6) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
   (7) การวิศวกรรมจราจร  
   (8) การขนส่ง  
   (9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ  
   (10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
   (11) การควบคุมอาคาร  
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
   (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   (14) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น 
   (15) การสาธารณูปโภค  
   (16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
   (17) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
   (18) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
   (19) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
   (20) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยใน
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ  
   (21) การจัดการศึกษา  
   (22) การสาธารณูปการ  
   (23) การสังคมสงเคราะห์  
   (24) การส่งเสริมการกีฬา  
   (25) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
   (26) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  
   (27) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ า เภอ เทศบาลนคร หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
  (มาตรา  89 (14) แก้ไข เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2542) 
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
  มาตรา 62 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย  เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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   (1) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   (2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   (3) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   (4) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
   (5) การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
   (6) การจัดการจราจร 
   (7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (8) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
   (9) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
   (10) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
   (11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร  โรงมหรสพ
และสถานบริการอ่ืน 
   (12) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
   (13) การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น 
   (14) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของ
เมืองพัทยา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีส าคัญอันดับแรกๆ คือ หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรือง ส่วนอ านาจหน้าที่ที่จะต้องท านอกเขตก็สามารถกระท าได้ 
ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 

ประเภทของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
 
 ในปัจจุบันกฎหมายได้ก าหนดให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
(สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2543 : 15)  
 1. รูปแบบทั่วไป  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ .) เทศบาล  (เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ) และองค์การบริหา รส่วนต าบล (อบต .) ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ได้บัญญัติ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนี้จะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด ประสานงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก 
ตลอดทั้งด าเนินการในกิจการที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถท าได้ เพราะกิจการ
ดังกล่าวเป็นกิจการที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง เป็นกิจการที่ต้องการความเป็นเอกภาพ และเป็นเรื่องที่เกิน
ขีดความสามารถของหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กจะกระท าได้  ในส่วนของเทศบาลและ
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องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก ก็มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะต่างๆ ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง  
 2. รปูแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ได้บัญญัติ
ให้ กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่มีอ านาจหน้าที่เทียบเท่ากับ
องค์การบริหารส่วน จังหวัด ในขณะที่เมืองพัทยามีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กท่ีมี
พ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาจึงเทียบเท่ากับเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

เกณฑ์การจัดตั้งองค์กรการปกครองท้องถิ่นไทย 
 
 การพิจารณาจัดตั้งองค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยมี
หลักเกณฑ์ทั่วไปดังนี้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2554 : 20-21) 
 1. จ านวนประชากร โดยทั่วไปจะมีเกณฑ์ข้ันต่ าของจ านวนประชากรที่จัดตั้งการปกครอง
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบขึ้นมา ซึ่งไม่มีการก าหนดตายตัวว่าต้องมีประชากร มีพ้ืนที่เท่าไ ร ขึ้นอยู่กับแต่ละ
ประเทศท่ีจะก าหนดโดยยึดหลักว่า การปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นมาควรมีขีดความสามารถ
ในการให้บริการได้ทั่วถึงมีและคุณภาพได้มาตรฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ตัวอย่างเกณฑ์จ านวน
ประชากร เช่น ใน  พ.ร.บ.เทศบาล พ .ศ.2496 ก าหนดไว้ว่าเทศบาลเมืองจะต้ องเป็นท้องถิ่นท่ีมี
พลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป เทศบาลนครจะต้องเป็นท้องถิ่นท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป 
เป็นต้น 
 2. ลักษณะพ้ืนที่  เช่นเดียวกับจ านวนประชากร ถ้าเป็นชุมชนเมืองจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
เจริญทางเศรษฐกิจ มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและจ านวนมา ก มักจะมีการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีโครงสร้างองค์กรที่มีการจ าแนกแจกแจงสูงหรือมีการจัดโครงสร้างแบบสองชั้น เช่น ในเขต
นครหลวง มักมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เข้ามารับผิดชอบในภาพรวม และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับรองลงไปรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ย่อยๆ ส า หรับในพ้ืนที่ชนบทที่มีประชากร
อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก 
และมักจะมีโครงสร้างแบบชั้นเดียว ตัวอย่างเกณฑ์ลักษณะพ้ืนที่ เช่น ใน พ.ร.บ. เทศบาล พ .ศ. 2496 
ได้ก าหนดเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลนครด้านพื้นที่ ไว้ว่าจะต้องมีความหนาแน่นของประชากร ตั้งแต่ 
1500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นต้น 
 3. รายได้ เป็นเกณฑ์ที่มีความส าคัญเพราะจะเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ
ในการปกครองตนเองและความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วย ซึ่ง
รายได้ของท้องถิ่นท่ีจัดเก็บได้เองควรเป็นรายได้หลักของท้องถิ่น และมีจ านวนเพียงพอที่จะน ามาใช้ใน
การบริหารงานท้องถิ่น โดยที่พ่ึงพิงเงินจากรัฐบาลกลางน้อยที่สุด ตัวอย่างเกณฑ์รายได้ เช่น ใน 
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลด้านรายได้ไว้ว่าจะต้องมีรายได้จริงโดย
ไมร่วมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ตั้งแต่ 12,000,000 บาท ขึ้นไป เป็นต้น 
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 4. เจตนารมณ์และความเห็นของประชาชน เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความพร้อมของ
ประชาชนที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น โดยการจัดตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรได้ รับความเห็นชอบจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นด้วย ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักอิสระในการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 

โครงสร้างภายในของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
 
 ตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ส่วนคณะผู้ บริหารท้องถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก็ได้  ส่งผลให้เกิดการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างภายในของ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งจะให้การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นการปกครอง “โดย” ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยที่ราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งในหน่วยการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบต่างๆ ได้อีกต่อไป ในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างภายในของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ อธิบายได้ดังนี้ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2545 : 16-31) 
 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

  การจัดโครงสร้างภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542  ได้จัดแบ่งการ
บริหารงานออกเปน็ 2 ส่วน คือ สภาจังหวัด เป็นฝุายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นหัวหน้าฝุายบริหาร 
  1.1 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ .)  ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และมีวาระในการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ส าหรับจ านวนสมาชิกสภาจังหวัดให้ถือเกณฑ์จ านวนราษฎรแต่ละจังหวัด
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้  
   1.1.1 จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได้ 24 คน 
   1.1.2 จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มี
สมาชิกสภาจังหวัดได้ 30 คน 
   1.1.3 จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน มี
สมาชิกสภาจังหวัดได้ 36 คน 
   1.1.4 จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน มี
สมาชิกสภาจังหวัดได้ 42 คน 
   1.1.5 จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 2,000,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได้ 48 
คน 
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   ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกนั้น จะมีการเลือกตั้งสมาชิกด้วยกันเองขึ้นมา
เป็นประธานสภาและรองประธานสภา ท าหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาจังหวัด และด าเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามระเบี ยบของสภา และเรียกประชุมสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ การประชุมสามัญ
โดยทั่วไปแล้วจะมี 2 สมัยต่อปี ส่วนระยะเวลาในการประชุมแต่ละสมัยนั้นเป็นอ านาจของสภาที่จะ
ก าหนดขึ้น ส าหรับการเรียกประชุมสมัยวิสามัญนั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจ าเป็นต้อง
เปิดประชุมสภา และการร้องขอของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม นอกจากนี้สภาจังหวัดยังมีอ านาจในการแต่งตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
สามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อ
กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาจังหวัด 
  1.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดิมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 
2540 อ านาจในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตกมาเป็นของสภาจังหวัด โดยสภาจังหวัด
เลือกสมาชิกสภาจังหวัดหนึ่งคนขึ้นมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็จะตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสมาชิกสภาจังหวัด โดยมี เกณฑ์ การ
แต่งตั้งท่ีส าคัญได้แก่ ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 4 คน ใน
กรณีมีสมาชิก 36 – 42 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 3 คน และในกรณีมีสมาชิก 
24 – 30 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 2 คน นอกจากในส่วนของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดแล้ว ในฝุายบริหารก็ยังประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่อ่ืน อันได้แก่ ข้าราชการส่วนจังหวัดที่รับเงินเดือนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในส่วนของการบริหารงานจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ คือ ส่วนอ านวยการ ส่วนแผนและ
งบประมาณ ส่วนช่าง ส่วนการคลัง และส่วนกิจการสภา ส าหรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
แสดงได้ดังรูปที่ 1.1 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

ประธาน 
สภา อบจ. 

รองนายก  
อบจ. 

รองประธาน 

สภา อบจ. 

ปลัด  
อบจ. 

รองปลัด อบจ. เลขานุการ อบจ. 

ส่วน
ช่าง 

ส่วนการ
คลัง 

ส่วน
กิจการ
สภา 

ส่วน 
อ านวยการ 

ส่วนแผนและ
งบประมาณ 

คณะกรรมการสามัญ 

ประจ าสภา 
 

สมาชิกไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

คณะกรรมการวิสามัญ 
 

สมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่1.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่มา : (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2545 : 19) 
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   ในปัจจุบันพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดที่มาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งจังหวัด มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (แม้
ด ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 ปี ก็นับเป็น 1 วาระ) ส าหรับโครงสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 แสดงได้ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที ่1.2  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 
ที่มา : (โกวิทย์ พวงงาม, 2554 : 74) 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(ส.อบจ.) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน 

 
- ประชากรไม่เกิน 5 แสน มี ส.อบจ. ได้ 
24 คน 
- ประชากรเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 1 ล้าน 
มี ส.อบจ. ได้ 30 คน 
- ประชากรเกิน 1 ล้าน แต่ไม่เกิน 1.5 
ล้าน มี ส.อบจ. ได้ 36 คน 
- ประชากร 1.5 ล้าน แต่ไม่เกิน 2 ล้าน มี 
ส.อบจ. ได้ 42 คน 
- ประชากรเกิน 2 ล้าน มี ส.อบจ. ได้ 48 
คน 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1 คน 

รองประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 2 คน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อาจแต่งตั้งบุคคล ประกอบด้วย 

1. รองนายก อบจ.  
   - กรณีมี ส.อบจ. 48 คน แต่งตั้งได้ 4 
คน 
   - กรณี ส.อบจ. 36 หรือ 42 คน แต่งตั้ง
ได้ 2 คน 
   - กรณีมี ส.อบจ. 24 คน หรือ 30 คน 
แต่งตั้งได้ 2 คน 
2. เลขานุการและที่ปรึกษานายก อบจ. 
แต่งตั้งรวมกันได้ไม่เกิน 5 คน 
 

ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขต อบจ. เป็นผู้เลือกตั้งท้ังนายก อบจ. และ ส.อบจ. 
โดยบัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกนายก อบจ. ได้ 1 เบอร ์

และอีกใบหนึ่งเลือก ส.อบจ. ได้ 1 เบอร์ 

ข้าราชการและลูกจ้าง อบจ. 
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 2. เทศบาล 
  เทศบาลถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่เก่าแก่ที่สุด คือ เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ พ.ศ.2476 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริ ญและใช้ในการ
บริหารเมืองเป็นหลัก เทศบาลของไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล ตามเกณฑ์รายได้และประชากรในพ้ืนที่  ส าหรับการจัดโครงสร้างองค์กรของเทศบาล
ได้ใช้รูปแบบของระบบรัฐสภาเป็นหลัก โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเทศบาลเป็ นฝุาย
นิติบัญญัติ และคณะเทศมนตรีเป็นฝุายบริหาร 
  2.1 สภาเทศบาล  เป็นฝุายที่คอยควบคุมและตรวจสอบฝุายบริหารตามหลักการ
ถ่วงดุลอ านาจของระบบรัฐสภา สภาเทศบาลนี้จะประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน ซึ่งอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี โดยจ านวนของสมาชิกสภาเทศบา ลนี้จะข้ึนอยู่กับประเภท
ของเทศบาล คือ สภาเทศบาลต าบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 
คน และสภาเทศบาลนคร มีสมาชิกท้ังหมด 24 คน 
   สภาเทศบาลจะมีประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาหนึ่งคน โดยจะเลือก
มาจากสมาชิกตามมติสภาเทศบาล ประธานสภามีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาล และควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ รวมทั้งเป็นตัวแทน
ของสภาเทศบาลในกิจการภายนอก 
  2.2 คณะเทศมนตรี  ส าหรับคณะเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 
(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ.2542) ได้ก าหนดให้คณะเทศมนตรีประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 
1 คน มาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามความเห็นชอบของสภาเทศบาล และเทศมนตรีอื่นๆ ตามจ านวน
ที่กฎหมายระบุ โดยมีเกณฑ์การแต่งตั้ง คือ เทศบาลต าบล มีเทศมนตรี จ านวน  2 คน เทศบาลเมือง 
มีเทศมนตรี จ านวน 2 คน แต่ในกรณีที่เทศบาลเมือ งแห่งใดมีรายได้จัดเก็บตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไปให้มี
เทศมนตรีได้อีก 1 คน และเทศบาลนคร มีเทศมนตรี จ านวน 4 คน 
   เทศมนตรีเหล่านี้มาจากสมาชิกสภาตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลเช่นกัน 
และคณะเทศมนตรีนี้จะอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
   นอกจากคณะเทศมนตรีแล้ว ในฝุายบริหารก็ยั งมีพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ าส านักงาน หรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาใน
เบื้องต้น  
   ส าหรับพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับ
ใหม่ได้มีการก าหนดโครงสร้างเทศบาลให้มีองค์ประกอบใหม่ดังนี้ 
   1. ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลนครให้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี 
คือ ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี  และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ นอกจากนี้นายกเทศมนตรี
ยังมีอ านาจในการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ โดยจ านวนของรองนายกเทศมนตรีมี เกณฑ์
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การแต่งตั้ง คือ เทศบาลต าบล ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน  เทศบาลเมือง ให้มีรอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน และเทศบาลนคร ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน 
    อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีนั้น ประชาชนในเขต
เทศบาลต้องออกเสียงแสดงมติให้การบริหารในเขตเทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรีด้วย 
   2. ส าหรับเทศบาลต าบล ให้มีทางเลือกว่า เทศบาลต าบลแห่งใดจะมีการบริหาร
ในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามเสียงแสดงมติของประชาชนในเขต
เทศบาลนั้นๆ โดยในรูปแบบคณะเทศมนตรีก็ยังคงตามโครงสร้างเดิมท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เลื อก
คณะเทศมนตรี ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน ส่วนการแต่งตั้ง เทศมนตรีมีเกณฑ์การแต่งตั้ง 
คือ เทศบาลต าบล ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมือง ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้
ไม่เกิน 3 คน และเทศบาลนคร ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน 
   อย่างไรก็ตาม พระ ราชบัญญัติเทศบาลฉบับนี้ได้ระบุว่า วันที่ 1 มกราคม พ .ศ. 
2550 เป็นต้นไป เทศบาลทุกแห่งจะต้องเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างตามรูปแบบนายกเทศมนตรี หรือถ้าจะ
คงโครงสร้างตามรูปแบบคณะเทศมนตรี ก็ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการแสดง
ประชามติ ส าหรับโครงสร้างเทศบาลแสดงได้ดังรูปที ่1.3 
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เทศบาลนคร 
ประชากร 50,000 คนขึ้นไป 

เทศบาลเมือง 
ประชากร 10,000 คนขึ้นไป 

เทศบาลต าบล 
มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ 

สภาเทศบาล รูปแบบ 

คณะเทศมนตร ี

รูปแบบ 

นายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตร ี นายกเทศมนตร ี

ที่ปรึกษา 

เลขานุการ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
งานธุรการ 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

งานควบคุม
เทศพาณิชย์ 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งานทะเบียน
ราษฎร 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

งานออกแบบ
และก่อสร้าง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

           นายกฯ เลือกจากสมาชิก          นายกฯ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
 
 

 
                 เลือกจากสมาชิก      นายกฯ แต่งตั้ง 
                      รองนายกฯ 

     ที่ปรึกษา/เลขาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1.3 โครงสร้างเทศบาล 
ที่มา : (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2545 : 22) 

 
 

สมาชิกเทศบาลต าบล 12  
สมาชิกเทศบาลเมือง 18 
สมาชิกเทศบาลนคร 24                    
 
ประธานสภา และรองประธานสภา 
เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติ
ของสภาเทศบาล 
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 3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
  องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการยกฐานะมาจาก
สภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริ หารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ .ศ. 2538 ส าหรับโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ 
เกิดจากการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ .ศ.2543 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ ซึ่งโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายใหม่นี้มีลักษณะคล้ายกับเทศบาลที่มีทั้งฝุายนิติบัญญัติ คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และ ฝุายบริหาร คือ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน องค์การ
บริหารส่วนต าบลใดมี 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน และองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้
มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี (เดิมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน แต่อย่างไรก็
ดีใน 4 ปีนับตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้บังคบัใช้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องลาออกจากต าแหน่ง แต่เมื่อ
ได้รับเลือกตั้งแล้วให้พ้นจากต าแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ ) นอกจากนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยังมี
ประธานสภาและรองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาตามมติของสภา มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ประธานสภานี้มีหน้าที่ในการด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
การประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้ าที่ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่าง
ข้อบังคับรายจ่ายเพิ่มเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบ าย
และแผนพัฒนาต าบล กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  3.2 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยประธาน
กรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการบริหาร 2 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เลือกจาก
สมาชิกสภาแล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้ง โดยมีปลัดองค์การบริ หารส่วนต าบล เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร (เดิมประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่เกิน 2 คน และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ไม่เกิน 4 คน) โดยคณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามมติข้อบังคับและแผนพัฒนาต าบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อ
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาความเห็นชอบรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ทางราชการ
มอบหมาย  
  ในปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบ ลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจแต่งตั้งบุคคล ประกอบด้วย รองนายก 



 26 

อบต. 2 คน และเลขานุการนายก อบต . 1 คน (โกวิทย์ พวงงาม , 2547 : 11) ส าหรับโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลแสดงได้ดังรูปที่ 1.4 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4 แสดงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 
ที่มา : (โกวิทย์ พวงงาม, 2554 : 157) 

 
 
 

สภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. มาจากาการเลือกตั้ง 

โดยตรงของประชาชน 
-  ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้าน
ละ 2 คน 
-  กรณี อบต. ใดมี 1 หมู่บ้านให้เลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต. หมู่บ้านนั้นได้ 6 คน 
-  กรณี อบต. ใดมี 2 หมู่บ้าน ให้แต่ละหมู่บ้านมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่บ้านละ 3 คน 

 

นายก อบต. 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน 

นายก อบต. อาจแต่งตั้งบุคคล
ประกอบด้วย 

1. รองนายก อบต. 2 คน 
2. เลขานุการนายก อบต. 1 คน 

ประธานสภา อบต. 1 คน 

รองประธานสภา อบต. 1 คน 

สภา อบต. เลือกปลัด อบต. หรือ สมาชิกสภา  
อบต. 1 คน เป็นลขานุการสภา อบต. 

พนักงานส่วนต าบล 

ปลัด อบต.  ส่วนอ่ืนๆ 

ประชาชนในเขต อบต. เป็นผูใ้ช้สิทธ์ิเลือกตั้งท้ังสภา อบต. และนายก อบต. 
โดยกรณีที่มีการเลือกตั้งพร้อมกัน บัตรเลือกตั้งจะมี 2 ใบ 

ใบหนึ่งเลือกนายก อบต. ได้ 1 เบอร์ อีกใบหนึ่งเลือกสมาชิกสภา อบต. ได้ 2 เบอร์ 
(ถ้ากรณี อบต.ใดมี 1 หมู่บ้านเลือกสมาชิกสภา อบต. ได้ 6 เบอร ์

อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านเลือกสมาชิกสภา อบต. ได้ 3 เบอร์) 
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 4. กรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ.2518 ก าหนดฐานะกรุงเทพมหานคร
เป็นราชการส่วนท้องถิ่นนครหลวง ต่ อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครฉบับใหม่ พ.ศ.2528 เพ่ือปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มีอิสระจาก
ส่วนกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน ส าหรับโครงสร้างภายในของ
กรุงเทพมหานครได้แบ่งการจัดองค์กรอ อกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ สภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
  4.1 สภากรุงเทพมหานคร เป็นฝุายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 
สามารถเลือกประธานสภาได้ 1 คน และรองประธานสภาอีกไม่เกิน 2 คน ซึ่งสภาจะเลือกมาจาก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร
ได้แก่ ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร  ให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเป็น
กิจการของกรุงเทพมหานคร เช่น การให้เอกชนเข้า ท ากิจการใดๆ หรือการไปท ากิจการใดๆ ของ
กรุงเทพมหานครนอกพ้ืนที่  ให้ความเห็นชอบข้อก าหนดต่างๆ  ตั้งคณะกรรมการสามัญชุดต่างๆ  ตรา
ข้อบังคับของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและข้อบังคับเก่ียวกับการประชุม และ มีมติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นต าแหน่ง 
  4.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าฝุาย
บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกิน 4 คน และยังมีปลัดกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยอ านาจหน้าที่
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ ก าหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามกฎหมาย  สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร  แต่งตั้งและถอดถอน
รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และ
แต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนต รี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย  วางระเบียบเพื่อให้งานของ
กรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย และรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  อ านาจ
หน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่น 
  นอกจากการบริหารในระดับบนแล้ว กรุงเทพมหานครก็ยังแบ่ งการปกครองออกเป็น
เขตย่อยอีก 50 เขต ซึ่งทั้ง 50 เขตนี้จะมีฐานะคล้ายกับการปกครองระดับอ าเภอ และในแต่ละเขตจะ
จัดแบ่งองค์กรภายในออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานเขต และสภาเขต  ส่วนโครงสร้างของ
กรุงเทพมหานครแสดงได้ดังรูปที ่1.5 
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รปูที ่1.5 โครงสร้างกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : (โกวิทย์ พวงงาม, 2554 : 212) 

 
 5. เมืองพัทยา 
  เมืองพัทยาเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่จัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ .ศ.2521 ซึ่งเมืองพัทยานี้เป็นหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพียงแห่งเดี ยวที่เคยน าเอาการจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) อย่าง
หลายๆ เมืองในสหรัฐอเมริกามาใช้ ซึ่งรูปแบบนี้ผู้บริหารมาจากการว่าจ้าง เพื่อที่จะได้ผู้บริหารมือ
อาชีพและปลอดจากการเมือง ส าหรับการจัดโครงสร้างภายในของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา  
  สภาเมืองพัทยา เป็นฝุายนิติบัญญัติมีสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มแรกเป็นสมาชิก
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จ านวน 9 คน ส่วนกลุ่มที่สองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้ง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จ านวน 8 คน สมาชิกทั้งสองกลุ่มจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 

โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการ
ข้าราชการ กทม. 

คณะที่ปรึกษา
ผู้ว่า กทม. 

ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

สภา
กรุงเทพมหานคร 

สภาเขต 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

แผนกสัสดี กทม. 

ส านักงานปศุสัตว์ 
กทม

ส านักงานเกษตร กทม. 

ส านัก ส านักงาน
เลขานุการผู้ว่า

กรุงเทพมหานคร 

ส านักงาน
เลขานุการสภา 

ส านักงาน 50 
เขต 

ส านักงาน 
กก. 

ส านักปลัด 
กทม. 

ส านักการศึกษา 

ส านักการโยธา 

ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

ส านักการแพทย์ 

ส านักสิ่งแวดล้อม 

ส านักวัฒนธรรม กีฬา
ฯ 

ส านักงานอนามัย 

ส านักปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักการคลัง 

ส านักพัฒนาสังคม 

ส านักผังเมือง 

ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร 

การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร 

ส านักการตลาด 
กทม. 

ส านักธนานุบาล กทม. บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด ตลาดนัด กทม. 
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ปี โดยสภาเมืองพัทยาท าหน้าที่วางนโยบายและอนุมัติแผนการบริหารเมือง พิจารณาและอนุมัติร่าง
ข้อบัญญัติเมืองต่างๆ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสามัญและวิสามัญเพ่ือช่วยงาน รวมทั้งควบคุมการ
ท างานของปลัดเมืองพัทยา  ในส่วนของปลั ดเมืองพัทยาเป็นฝุายบริหาร เข้ามาบริหารงานด้วยการ
ว่าจ้างของสภาเมืองพัทยา อายุในการจ้างคราวละ 4 ปี และต้องเคยเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ 6 
มาก่อน หรือเป็นนักบริหารเทียบเท่าระดับ 6 ในรัฐวิสาหกิจหรือในบริษัทที่มีทุนช าระไม่น้อยกว่า 10 
ล้านบาท เป็นต้น อย่างไรก็ ดี ในปี พ .ศ.2542 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยาฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกฎหมายเมืองพัทยาไปตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ได้ก าหนดรูปแบบโครงสร้าง
แตกต่างไปจากเดิมหลายประการ โดยโครงสร้างภายในของเมืองพัทยารูปแบบใหม่จะประกอบด้วย  
  5.1 สภาเมืองพัทยา  ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา จ านวน 24 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี และให้สภาเมืองพัทยาเลือก
สมาชิกเป็นประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน มีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนิน
กิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังให้มีปลัดเมืองพัทยาให้ท าหน้าที่เลขานุการ
สภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยา
มอบหมาย 
  5.2 นายกเมืองพัทยา  ส าหรับผู้ บริหารเมืองพัทยาได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งใช้
รูปแบบผู้จัดการเมืองกลายมาเป็นรูปแบบใหม่ที่คล้ายคลึงกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ 
นายกเมืองพัทยาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี และสามารถแต่งตั้ งรองนายกเมืองพัทยา จ านวนไม่เกิน 4 คน โดยนายกเมือง
พัทยามีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไป
ตามกฎหมายข้อบัญญัติและนโยบาย  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา  แต่งตั้ง
และถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ นายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา  วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายก า หนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือ
นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี 
  ในส่วนของฝุายบริหารนี้ก็ยังมีการจัดแบ่งส่วนราชการของเมืองพัทยาออกเป็น   
  1. ส านักปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาเป็นหัวหน้า ท าหน้าที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้า งเมืองพัทยาจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 
  2. ส่วนราชการอ่ืน ตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 
  ส าหรับโครงสร้างเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 (รูปแบบสภา-นายกเทศมนตรี) แสดงได้ดังรูปที ่1.6 
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เมืองพัทยา 

สภาเมืองพัทยา 

สมาชิกเมืองพัทยา 

24 คน 

นายกเมืองพัทยา 

วาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

รองนายกเมืองพัทยา 

ไม่เกิน 4 คน 

 

ประธานสภา 1 คน 

วาระ 4 ปี 

ปลัดเมืองพัทยา 

(เลขานุการสภา) 

ส านักงานปลัดเมืองพัทยา รองประธานสภา 

2 คน 

 

 

 

     
นายกฯ มาจากการเลือกตั้ง 
โดยนายกฯ เป็นผู้แต่งตั้ง 

รองนายกฯ และที่ปรึกษาตรง 
                                                                               

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.6 โครงสร้างเมืองพัทยา 
ที่มา : (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2547 : 24) 
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การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
 
 ในการก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอ เป็นผู้ก ากับดูแลลดหลั่นกันลงไปตามล าดับ  
โดยการก ากับดูแลเป็นไปตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ซึ่งมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ดังนี้  
 
 1. การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดมาตรการในการ
ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
  1.1 การก ากับดูแลการกระท าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ 
   มาตรา 49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทน  ที่
เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน 
   มาตรา 50 การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มี ลักษณะเป็นการ
พาณิชย์อาจท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   มาตรา  53 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติ
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 
   มาตรา 76 การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน  การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน  การด าเนินกิจการการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและ
การจัดจ้าง และการให้ได้รับสวัสดิการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   มาตรา 77 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจสั่ง สอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์บริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
   มาตรา 78 ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้  ในกรณีที่ปรากฏว่ามตินั้นฝุาฝื นกฎหมาย  กฎหรือระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ หรือเป็นมติที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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  1.2 การก ากับดูแลองค์กรและบุคคล (ก ากับดูแลภายในองค์กรองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และการก ากับดูแลภายนอก) (โกวิทย์ พวงงาม, 2554 : 71-72) ซึ่งมีการก ากับดูแลดังนี้ คือ 
   1.2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออก 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 (4) 
   1.2.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดออก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานที่ท ากับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 11 (5)) 
   1.2.3 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
กระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 11 (6)) 
   1.2.4 ข้อบังคั บการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 26) 
   1.2.5 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 77) 
   1.2.6 มาตรา 79 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้ าที่ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  หรือ
ประพฤติตนฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะด าเนินการสอบสวนก็
ได้ 
   ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  มีพฤติการณ์เช่นนั้นจริง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การ  บริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด พ้นจากต าแหน่ง  ค าสั่งของรัฐมนตรีให้
เป็นที่สุด 
   มาตรา  80 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้  
   เมื่อมีก รณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
รัฐมนตรีมีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 
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 2. การก ากับดูเทศบาล 
  การก ากับดูแลเทศบาล มีองค์กร หน่วยงานหรือบุคคลก ากับดูแล ดังนี้  (โกวิทย์     
พวงงาม, 2554 : 130-134) 
  2.1 การก ากับดูแลทั่วไป  กฎหมายได้ก าหนดการก ากับดูแลโดยทั่วไปเป็นหน้าที่
โดยตรงของนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตท่ีเทศบาลนั้นตั้งอยู่ นายอ าเภอจะก ากับดูแล
เทศบาลต าบลภายในอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับดูแลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครภายใน
จังหวัดนั้นๆ  
  2.2 การก ากับดูแลโดยการสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการกระท า นายอ าเภอและผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจในการเพิกถอนหรือระงับการกระท าที่เห็นว่านายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีมีการปฏิบัติอันอาจสร้างความเสียหายให้แก่เทศบาล 
  2.3 การก ากับดูแลโดยการสั่งให้ออกจากต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการ
เสนอความเห็นพร้อมด้วยหลักฐานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือ ออกค าสั่งให้
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งได้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าผู้บริหาร
เทศบาลประพฤติหรือปฏิบัติไม่เหมาะสมใน 3 ประการ ได้แก่ 
   2.3.1 ปฏิบัติการฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
   2.3.2 ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 
   2.3.3 มีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือ
แก่เทศบาลหรือแก่ราชการ 
  2.4 การก ากับดูแลโดยการยุบเทศบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภา
เทศบาลตามความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด 
  2.5 การก ากับดูแลโดยการให้เทศบาลอยู่ในการควบคุมโดยตรงของ
กระทรวงมหาดไทย 
  นอกจากนั้นในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 ก าหนดให้มีการควบคุมก ากับดูแล
เทศบาล ดังนี้ 
  มาตรา 71 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน า 
ตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ  เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ  
ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้  
  ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลใน
อ าเภอนั้น ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง
แนะน าตักเตือนเทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ  เรียกรายงานและ เอกสารหรือสถิติใดๆ จาก
เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้  
  มาตรา 72 เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นว่า คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี  ผู้ใด
ปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  ได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม  
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นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี มีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติ
ของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้ แล้วให้รีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในก าหนดสิบห้าวัน  เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามที่
เห็นสมควร  
  ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อนไม่กระทบ  
กระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต  
 
 3. การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
  การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลกระท าใน 2 ลักษณะ คือ การก ากับดูแลการ
กระท าขององค์การบริหารส่วนต าบล และการก ากับดูแลองค์กรและบุคคล (โกวิทย์ พวงงาม , 2554 : 
187-190) 
  3.1 การก ากับดูแลการกระท าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.1.1 การก ากับดูแลภายในองค์การบริหารส่วนต าบล มีสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควบคุมก ากับดูแล 
   3.1.2 การก ากับดูแลโดยองค์กรภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    3.1.2.1 มาตรการทั่วไป 
     1) การอนุมัติ เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอในการตรวจส อบ
ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งกระทรวงมหาดไทยของร่างข้อบังคับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     2) การอนุญาต ได้แก่ ขยายเวลาการประชุมสมัยวิสามัญหาก
มีความจ าเป็น 
     3) การให้ความเห็นชอบ เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การตรวจสอบความถูกต้องตา มกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งกระทรวงมหาดไทยของร่าง
ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    3.1.2.2 มาตรการด้านระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 
     1) มาตรการด้านระเบียบ เป็นเรื่องที่กฎหมายนั้นก าหนดให้
ส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย ) ออกระเบียบก าหนดของเขตให้องค์การบริ หารส่วนต าบลวินิจฉัยสั่ง
การเพ่ือด าเนินการใดๆ  เช่น การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล การท า
งบประมาณ เป็นต้น 
     2) มาตรการด้านข้อบังคับ เป็นเรื่องที่กฎหมายนั้นก าหนดให้
ส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย ) ออกระเบียบก าหนดของเขตให้องค์การบริหารส่วนต าบลวิ นิจฉัยสั่ง
การเพ่ือด าเนินการใดๆ เช่น ข้อบังคับการประชุมสภา ข้อบังคับการประชุมของฝุายบริหาร เป็นต้น 
     3) มาตรการด้านประกาศ เป็นเรื่องท่ีกฎหมายนั้นก าหนดให้
ส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย ) ออกประกาศ และประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ การจัดตั้งสภา
ต าบลที่มีรายได้ตามเ กณฑ์ท่ีก าหนดให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และการเปลี่ยนแปลง
รายได้เฉลี่ยของสภาต าบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
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    3.1.2.3 มาตรการด้านตรวจสอบการเงินและทรัพย์สิน เป็นการก ากับ
ดูแลการเงินและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  3.2 การก ากับดูแลองค์กรและบุคคล 
   การกระท าใน 2 ลักษณะ คือ การก ากับดูแลภายในองค์กรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและการก ากับดูแลโดยองค์กรภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเรียกว่าความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนกลาง 
   3.2.1 การก ากับดูแลภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วน ต าบล เป็นการ
ควบคุมกันเองภายในสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
    3.2.1.1 การควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    3.2.1.2 กรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต า บลทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความ
ประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของต าบล 
   3.2.2 การก ากับดูแลโดยองค์กรภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบล การก ากับ
ดูแลลักษณะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนกลาง 
    3.2.2.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 
2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546) ก าหนดการก ากับดูแลไว้ดังต่อไปนี้ 
     1) การยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามค าแนะน าของนายอ าเภอหากปรากฏว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระท าฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของราษฎรหรือละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหรือปฏิบัติราชการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม 
     2) การให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่ง  โดยเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งหากสอบสวนแล้วปรากฏว่ามีความประพฤติบกพร่อง 
     3) การให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พ้นจากต าแหน่งได้ตามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กระท าการฝุาฝื นต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 
     4) การลงคะแนนเสียงถอดถอน โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามวิธีที่กฎหมายก าหนด 
    3.2.2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 โดยคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 
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50 ล้านบาท เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามนัยของมาตรา 4 วรรคสอง (9) และมีหน้าที่ต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 
 4. การก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ได้ก าหนดให้
มีการก ากับดูแลกรุงเทพมหานครดังนี้ 
  มาตรา  18 ในกรณีที่การด าเนินง านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานคร  ขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร  หรือแก่ราชการโดย
ส่วนรวม  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่
ได้ 
  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอ
ทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้รับข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภา
กรุงเทพมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าว 
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพม หานครจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้
สั่งยุบสภากรุงเทพมหานครในเหตุการณ์เดียวกันอีก  ให้กระท าได้เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ครบก าหนดสามสิบวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง 
  มาตรา 19 ถ้าปรากฏว่าการด าเนินงานของผู้ว่ารา ชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพ มหานครขัดแย้งกันหรือการด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่
ราชการโดยส่วนรวม และการแก้ไขสภาพเช่นนั้นไม่อาจกระท าได้โดยเหมาะสมด้วยวิธีการอื่นนอกจาก
การยุบสภากรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจให้ยุบ
สภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้ 
  มาตรา 20 การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา  18 หรือมาตรา 19 และการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  18 วรรคสาม  ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดง
เหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา  121 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นนอกเหนือจากที่
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  ถ้ากระทรวง
ทบวงกรมใดเห็นสมควรส่งข้าราชการมาประจ ากรุงเทพมหานครเพ่ือปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ
กระทรวง ทบวงกรมนั้นๆ ก็ย่อมกระท าได้ โดยท าความตกลงกับกรุงเทพมหานคร 
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  มาตรา 122 การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร  ให้รัฐบาลตั้งให้
กรุงเทพมหานครโดยตรงภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้แก่กรุงเทพมหานคร
นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบก าหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 
  มาตรา 123 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุม  ดูแล
การปฏิบัติราช การของกรุงเทพมหานคร เพื่อการนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่ง
สอบสวนข้อเท็จจริง  หรือสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัติ
ใดๆ ของผู้ว่าร าชการกรุงเทพมหานครขัดต่อกฎหมาย  มติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางที่อาจ
ท าให้เสียประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 
 5. การก ากับดูแลเมืองพัทยา 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีการ
ก ากับดูแลกรุงเทพมหานครดังนี้ 
  มาตรา 94 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมือง
พัทยาเพ่ือการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ 
  มาตรา 95 บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม 
ให้นายกเมืองพัทยารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะท า
ความเห็นเสนอรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
  มาตรา 96 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่
อาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่เมืองพัทยา หรือกระท าการฝุาฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อบัญญัติและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนแล้ว แต่นายกเมือง พัทยาไม่ปฏิบัติ
ตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร ในกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นรีบด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจตามค าสั่งระงับการปฏิบัติ
ราชการของนายกเมืองพัทยาไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ 
  การกระท าของนา ยกเมืองพัทยาที่ฝุาฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณีตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลผูกพันเมืองพัทยา 
  มาตรา 97 ในกรณีที่เมืองพัทยาด าเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา 65 และ
กิจการนั้นมีลักษณะที่อาจน ามาซึ่งความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรืออาจ
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขหรือกระท าการ 
ใดๆ ได้ตามสมควร ในกรณีที่เมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตามและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าไม่มีเ หตุผลอัน
สมควร ผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกค าสั่งระงับการด าเนินกิจการดังกล่าวก็ได้ 
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  มาตรา 98 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งยุบ
สภาเมืองพัทยาก็ได้ 
  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมี
อ านาจยุบสภาเมืองพัทยา และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 
  มาตรา 99 บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะท าหนังสือมอ บอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็
ได้ แต่ต้องแจ้งให้เมืองพัทยาทราบและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
  อย่างไรก็ดี การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 และมาตรา 282 ในมาตรา 281 ก าหนดไว้ว่า 
ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญห าในพ้ืนที่
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ส่วนในมาตรา 282 ก าหนดไว้ว่า การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้อ งและเหมาะสมกับรูปแบบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึง
สาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจา กท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้มิได้  และให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนา
และประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อ
ความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัด
ให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก  ดังนั้น การก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของส่วนกลางจึงต้องก ากับดูแลเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองท้องถิ่นไทย 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญและ
จ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อน
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน  รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Governance) และแนวคิด
ธรรมาภิบาล  (Good Governance) ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  มี
กฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนรวมและก าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการ
เปิดให้ประชาชนมามีส่ วนร่วม อาทิเช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 พระ
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ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 2548 นอกจากนั้น  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการยังก าหนดเรื่องการมีส่ วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้การ
ปกครองท้องถิ่น  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง  หรือก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของ
ชุมชนโดยคนในชุมชน  ดังนั้นการมีส่ วนร่วมของประชาชนจึงเป็นความจ าเป็น  ดังเห็นว่ามีการ
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง  นอกจากนั้น  ยังก าหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเปูาหมาย
ให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด  
แก้ปัญหาได้รวดเร็ว  สร้างความโปร่งใส  รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ความเป็นเจ้าของชุมชน  และเสริมสร้างประชาธิ ปไตยท้องถิ่น  ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดข้ึนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้ ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการเมือง  การบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายประการ ได้แก่ (อรทัย ก๊กผล, 2552 : 3-5) 
 1. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น 
 2. การเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาทิเช่น 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. การให้สิทธิประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
 4. การให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประช าชน รวมทั้งการลงประชามติ
ท้องถิ่น 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  (Public Participation) ในที่นี้ หมายถึง  การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหาร
และตัดสินใจของท้องถิ่น  เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแ ท้จริง ทั้งนี้ ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด  มีความรู้ความสามารถในการกระท า  และมี
ความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ  โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะ
การเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด  ไม่ใช่เป็นการจัดเ วทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว  
ตัวอย่างเช่น ในการแก้ปัญหาของชุมชน ควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ  ดังนี้ (อรทัย ก๊ก
ผล, 2552 : 17-19) 
 1. เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ 
 2. ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน  มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเปูาหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 
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 3. ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน  ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร  จะแบ่งงานกัน
อย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 
 4. ร่วมด าเนินงาน  ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  เต็มก าลังความรู้
ความสามารถของตนเอง 
 5. ร่วมกันติดตามประเมินผล  ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้งานหรือภารกิจดังกล่าว
สามารถส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย 
 6. ร่วมรับผลประโยชน์  ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน  วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุข
สบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ 
 ทั้งนี้ ในการท างานเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึง
เงื่อนไขหรือหลักการที่ส าคัญ  3 ประการคือ ประการแรก การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและ
ความตั้งใจที่จะเข้าร่วมเพราะจะท าให้เกิดความรู้สึ กเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหา  
ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ  ประการที่สอง กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอ
ภาคและขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม  และประการสุดท้าย การมีส่วนร่วม
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ /อิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่  
ข้อส าคัญคือ การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจากการบังคับ หรือขู่เข็ญจากผู้ที่เหนือกว่า 
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังรูปท่ี 1.7 
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ขั้นให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
(Inform) 

ขั้นรับฟังความ
คิดเห็น 

(Consult) 

ขั้นเข้ามามีบทบาท 
(Involve) 

ขั้นสร้างความ
ร่วมมือ 

(Collaborate) 

ขั้นเสริมอ านาจ 
(Empower) 

 
เป้าหมาย 

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ปะชาชนและ
เสริมสร้างความ
เข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาทางเลือกและ
แนวทางแก้ไข 

เพื่อได้รับข้อมูลและ
ความคิดเห็นจาก
ประชาชนเกี่ยวกับ
สภาพปัญหา
ทางเลือกและแนว
ทางแก้ไข 

เพื่อร่วมท างานกับ
ประชาชนเพื่อสร้าง
ความมั่นใจกับ
ประชาชนว่าความ
คิดเห็นและความ
ต้องการของ
ประชาชนจะได้รับ
การพิจารณา 

เพื่อเป็นหุ้นส่วนกับ
ประชาชนในทุก
ขั้นตอนของการ
ตัดสินใจ ตั้งแต่การ
ระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือกและ
ทางแก้ไข 

เพื่อให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจ 

สัญญาต่อประชาชน 
เราจะท าให้
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

เราจะให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่
ประชาชน รับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้ง
ตระหนักถึงข้อมูล
และความคิดเห็น
จากประชาชนใน
การตัดสินใจ 

เราจะท างานเพื่อ
ประชาชน เพื่อให้
ความคิดเหน็และ
ข้อมูลจากประชาชน
สะท้อนในทางเลือก 

เราจะร่วมท างานกับ
ประชาชนเพื่อได้
ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นใหม่ 
รวมทั้งน า
ข้อเสนอแนะของ
ประชาชนมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการ
ตัดสินใจให้มากท่ีสุด
เท่าที่จะท าได ้

เราจะปฏิบัติสิ่งที่
ประชาชนตัดสินใจ 

ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การประชาสัมพันธ ์
- จัดท ารายงาน
ประจ าป ี
- จดหมายข่าว 

- การลงพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- การประเมินผล
การด าเนินงาน 

- ศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- กล่องแสดงความ
คิดเห็น 

- คณะกรรมการร่วม
เอกชน+ท้องถิ่นด้าน
ภาษี 
- คณะกรรมการ
พัฒนา 
- คณะกรรมการ
แก้ปัญหา 

- การจัดการความ
ขัดแย้งโดย
ประชาคม 
- ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน 
- คณะกรรมการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท 
- สภาเมือง/สภา
ชุมชนทางการ 

 
รูปที ่1.7 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ที่มา : (ดัดแปลงจาก อรทัย ก๊กผล, 2552 : 23) 

เพิ่มระดับหรือบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 จากภาพดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน  เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนใน
ระดับท่ีสูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ
ตามผลของการตัดสินใจ นั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในข้ันนี้ที่รู้จักกันดีคือ  การลงประชามติ  หรือสภา
เมือง การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้สะท้อนความยินยอมพร้อมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ยอมรับอ านาจการตัดสินใจของประชาชนหรือชุมชน  อย่างไรก็ตาม  การมีส่วนร่วมในระดับนี้  องค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถิ่นต้องมีกระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง อาทิเช่น ข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงพอ  การเสริมสร้างทักษะให้ประชาชนวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ  การใช้การมีส่วนร่วมในระดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของ
ประชาชนในระดับสูง 
 2. การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดั บสูง 
โดยประชาชนและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ  
ฉะนั้นความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง  รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในขั้นนี ้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  และคณะที่ปรึกษาฝุายประชาชน  ผลการตัดสินใจ
ที่ออกมาเป็นผลการตัดสินใจร่วมกัน  เชื่อว่าน่าจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม  
เพราะประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนในองค์กรด้วย  ไม่ใช่เพียงให้ความคิดเห็นต่อ
องค์กร 
 3. การมสี่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท  เป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน  ข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลื อกต่างๆ  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นนี้ใกล้เคียงกับ
การมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ  เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรม
ถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในข้ันนี้  นอกจากนั้น  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นนี้  อ านาจการ
ตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น  ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมที่ใช้มาก  อาทิเช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การตั้งคณะท างานภาคประชาชน เป็นต้น 
 4. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น  เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนมีบทบาท
ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล  การตัดสินใจเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ  เทคนิคการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะนี้  เช่น การส ารวจความคิดเห็น  การประชุมสาธารณะ  ปัจจุบันนี้กฎหมายส่วนใหญ่มัก
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยในระดับการรับฟังความคิดเห็น 
 5. การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร  เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ า
ที่สุด บทบาทของประชาชนน้อยมาก  เพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน  ปัจจุบันการที่ภาครัฐ
ตัดสินใจในเรื่องที่กระทบประชาชนและแจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อนความล้าสมัยในการบริหารงาน  
และสะท้อนว่าภาครัฐท าตนเป็นคุณพ่อรู้ดี  แต่ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องตระหนักว่าไม่ว่าจะเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันใด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่ต้องไม่ใช่การให้
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ข้อมูลในลักษณะประชาสัมพันธ์  โดยให้มองแต่ด้านดีเท่านั้น  หัวใจส าคัญ  คือ การให้ข้อเท็จจริง  
ครอบคลุมและเพียงพอ  เพ่ือท าให้ประชาชนได้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมี
คุณภาพ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นสิ่ งที่พึงปรารถนา  เพราะการมี
ส่วนร่วมมีคุณประโยชน์หลากหลายประการ  อย่างไรก็ตาม  ประโยชน์ที่จะได้จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนขึ้นอยู่กับความจริงใจและความจริงจังในการด าเนินการด้วย ประโยชน์โดยทั่วไป  คือ (อรทัย 
ก๊กผล, 2552 : 27-28)  
 1. เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ให้ข้อมูลข่าวสาร
และความคิดเห็นต่างๆ จะประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนรอบคอบมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิด
ทางเลือกใหม่  ท าให้การตัดสินใจรอบคอบและได้รับการยอมรับมากข้ึน  โดยเฉพาะการตัดสินใจที่
กระทบกับประชาชนโดยตรง 
 2. ลดค่าใช้จ่ายและการ สูญเสียเวลา  เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น  รับทราบข้อมูลค าอธิบายต่างๆ  เห็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับ  จะช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ แน่นอนว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่าใช้จ่ายและ
ใช้ระยะเวลา  แต่เมื่อประชาชนยอมรับ  การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติจะรวดเร็วขึ้น  ซึ่งในประเด็นนี้
จะเห็นว่าโครงการของภาครัฐที่เร่งการตัดสินใจหรือปกปิด  เมื่อประชาชนทราบภายหลังและต่อต้าน  
บางโครงการน าไปสู่การปฏิบัติไม่ได้ ล่าช้าเป็นปีๆ บางโครงการสามารถก่อสร้างได้เสร็จและประชาชน
ไม่ยอมให้เข้ าไปด าเนินการ  กลายเป็นอนุสาวรีย์ร้างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย  งบประมาณดังกล่าว
สามารถน าไปสร้างคุณประโยชน์ได้มากมาย 
 3. การสร้างฉันทามติ  ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันการสร้างฉันทามติอาจเป็นเรื่องยาก  
สังคมเรากลายร่างเป็นพหุลักษณ์และต้องยอมรับความหลากหลายแตกต่างทา งความคิด กลไกท่ีช่วย
ให้ความแตกต่างนั้นได้มีการแลกเปลี่ยน  คือ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในทางหลักการ  เรา
เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจช่วยปูองกันความขัดแย้งได้  แต่ในสังคมไทยที่ผ่านมา  ภาครัฐ
มักด าเนินการตัดสินใจไปก่อน  เมื่อประชาชนต่อต้านจึงจัดกระบวนการก ารมีส่วนร่วมของประชาชน  
ซึ่งช้าไปแล้ว  หากเกิดเป็นความขัดแย้งข้ึน  จ าเป็นต้องใช้หลักการจัดการความขัดแย้งเข้ามาแทน  
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสามารถช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบ
ธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 
 4. ร่วมมือในการน าไปปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อประสบความส าเร็จจะท า
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 5. ช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความใกล้ชิด  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
สร้างความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของนักการเมืองเท่านั้น  
นอกจากนั้น ด้วยความใกล้ชิด  ผู้บริหารท้องถิ่นจะไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน  และเกิด
ความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน 
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 6. ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน  เพ่ือเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวทีฝึกผู้น า
ชุมชน 
 7. ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น การมีส่วนร่วมเป็นการเพ่ิมทุนทาง
สังคม และช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสอดคล้องกับการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 การปกครองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชา
สังคมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหน่ว ยงานราชการ
ต่างๆ จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝุายในสังคมท่ีเป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่
ภาคราชการจะต้องร่วมมือกันเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วม   เพ่ือท าให้ เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรมและลดความขัดแย้งในสังคม และท่ี
ส าคัญที่สุด คือ การสร้างกลไกของการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
นั่นเอง 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่ งบางวิธี
สามารถท าได้อย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายและความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
พัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กันไปด้วย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่นนับว่าเป็นหัวใจส า คัญ 
หรือเป็นหลักการอันเป็น สาระส า คัญของระบบการปกครองท้องถิ่น  และอาจเป็นเหตุผลส า คัญท่ี
อธิบายว่า  เหตุใดจึงต้องมีระบบการปกครองท้องถิ่นคู่ขนานไปกับระบบการปกครองส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค  ซึ่งเป็นเหตุผลส า คัญท่ีรัฐจะต้องมีการกระจายอ า นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นได้ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 มาตรา 287 มีสาระส าคัญว่า 
 “ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย  ในกรณีที่การกระท าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น  ใน
สาระส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระท า การ
เป็นเวลาพอสมควรและในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระท า นั้น หรืออาจจัดให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด า เนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก า กับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท า งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคสามให้น าบทบัญญัติมาตรา 168 วรรค 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ตาม  อาจแบ่งเป็น  2 
ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมโดยตรง  และการมีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทน  การมีส่วนร่วมโดยตรงก็คือ
การที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมคิด  ตัดสินใจหรือกระท า การใดๆ ในทางการเมืองหรือกิจกรรมต่างๆ  
โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามสิทธิที่ก า หนดไว้ในกฎหมาย  ส่วนการมีส่วนร่วมโดยผ่าน
ตัวแทนหรืออาจเรียกกันโดยทั่วไปว่า การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมคือการใช้สิทธิใดๆ  โดยผ่านผู้แทนซึ่ง
ได้รับมอบหมายในลักษณะฉันทานุมัติด้วยวิธีการต่างๆ  กัน เช่น ลงมติ หรือเลือกตั้ง  เพ่ือให้เป็น
ตัวแทนไปกระท า การอย่างใดอย่างหนึ่งใน นามของประชาชน  ทั้งนี้เนื่องจากไม่สะดวกท่ีจะให้
ประชาชนจ านวนมากมาประชุมหรือตัดสินใจร่วมกันและอาจเป็นไปไม่ได้ในโลกของความจริง  อย่างไร
ก็ตามข้อเสียของการมีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทนในทางการเมืองซึ่งกระบวนการตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง
มักมีผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อยู่ เสมอ ดังนั้นทุกฝุายจึงพยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆ  เพ่ือให้ผลของ
การตัดสินใจเชิงนโยบายนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ฝุ ายตนโดยไม่ค า นึงถึงความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพราะฉะนั้นแล้ว การน าแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมไปใช้ จึงจะต้องมีการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้นในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมมากที่สุด 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและ
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงินและ
การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบใน
การจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ  คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าห นดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นท่ีเพ่ิมข้ึน  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น  นอกจากกฎหมายทั้ งสองฉบับแล้ว  ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิ ธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
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พ.ศ. 2542 ท าให้เห็นได้ว่า  มีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจาย
อ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่างๆ  ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรั ฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้  จึงมีบทบาท 
อ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และเป็นองค์กรที่ เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2556 : 1-2) 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 
5.23 ก าหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี  2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ  35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมด
ภายในปี 2549 จึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาล
จัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผน จึงถือเป็นกลไก
ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์
ที่เหมาะส ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากร
เหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต  มีการปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด  มีการควบคุมติดตาม  วัดและ
ประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี  มี
ความโปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม  (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2556 : 1-2) 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมี
อ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย  
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการ
บริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย  
ก าหนด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น  “รัฐอิสระ” แต่เป็นการ
มอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้และยังต้องอยู่ในกา รก ากับดูแลหรือ
ตรวจสอบโดยรัฐบาลและประช าคมอีกด้วย  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ  ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผน
กระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ  ซ่ึงเป็นแผนระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด  ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอใน
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ระดับอ าเภอ  ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น  ทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ ด้วย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 
2556 : 11-12) 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ  กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  แสดงได้ดังรูป 
ที่ 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที ่1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่มา : (ดัดแปลงจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2557 : 12) 

 

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 

(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 

(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที)่ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การท างบประมาณ) 
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บทสรุป 
 
 การปกครองท้องถิ่น ถือ เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
เนื่องจากเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสรรทรัพยากร  ตลอดจนการเรียนรู้ใน
เรื่องของสิทธิและหน้าที่  การตรวจสอบการท างานของฝุายบริหารโดยผู้บริหาร ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เป็นคนในท้องถิ่นท่ีได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งการที่รัฐยอมให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานได้อย่างมีอิสระ หมายความถึงรัฐกระจายอ านาจลงมาสู่ระดับท้องถิ่น 
จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจรัฐดูแลตนเองมากขึ้น และถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของรัฐ เนื่องจากผู้บริหารเป็นคนในท้องถิ่นท่ีรู้ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ มากกว่ารัฐบาลกลาง จึงสามารถตัดสินใจใช้งบประมาณได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนมากกว่า  นอกจากนี้  การปกครองท้องถิ่นยังนับว่า ความส า คัญอย่างมากในฐานะที่เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาท้องถิ่น หรือการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค 
การรักษาความปลอดภัย สวัสดิการสังคม การพาณิชย์ท้องถิ่น การเมืองการปกครอง เป็นต้น  
 การศึกษ าในบทนี้ จะท าให้เรามีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของการ
ปกครองท้องถิ่นไทย ซึ่งนับว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะท าให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  และ
สามารถวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง สาระส าคัญที่พึงจะต้องท าความเข้าใจให้
ชัดเจนก็คือ ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไทย วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น หน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  
เกณฑ์การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย  โครงสร้างภายในของหน่วยการปกครองท้องถิ่นไทย การ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย การมีส่วนร่วมขอประชาชนกับการปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 



บทที ่ 2 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน 
 

 

 การจะด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามย่อมไม่ส าเร็จหากปราศจากการวางแผนที่ดี การวางแผน
ถือเป็นหัวใจส าคัญในการท างานหรือท ากิจกรรมต่างๆ การวางแผนเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด โดยได้ก าหนดให้กิจกรรมการวางแผนไว้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติจัดท าเบื้องต้นก่อนหน้าที่อ่ืน 
การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน  
และเป็นแนวทางเพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จที่คาดหวังในอนาคต ดังมีค ากล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงานจะประสบ
ผลส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน และถ้าวางแผนดีก็เท่ากับปฏิบัติงานส าเร็จไป
แล้วกว่าครึ่ง ฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (Systematic 
attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา 
 ในบทนี้ผู้เขียนจะได้น าเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนต่อไป  
 
 

ความหมายของการวางแผน 

 
 มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายของการวางแผน (Planning) ไว้ดังนี้  
 คาสต์ และ โรเซนวิก (kast and rosenzwieg, 1970 : 435) ให้ความหมายว่า การ
วางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร  มีการเลือก
วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีการปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
 คูนต์ และ โอดอนเนลส์ (Kountze and O’Donnell, 1968 : 81) กล่าวว่า การวางแผน 
คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าเมื่อไร ท าเมื่อใด และใครเป็นผู้กระท า การวางแผนเป็น
สะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามท่ีต้องการ และท าให้สิ่งต่างๆ เกิดข้ึนตามต้องการ 
 ร็อบบินส์ (Robbins, 1997 : 130) ให้ความหมายของการวางแผน คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ การวางกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีแผนงานที่เป็น
ระดับชั้น (hierarchy of plan) ลดหลั่นและสอดคล้องกันไปพร้อมทั้งกิจกรรมที่สัมพันธ์กันทั้งวิธีการ
และเปูาหมาย 
 เคสท์และโรเซนชไวจ์ (Kast & Rosenzweig, 1970 : 435) กล่าวว่า การวางแผน 
หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
นโยบาย โครงการและแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
 เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2547:5) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการที่ช่วยการ
ตัดสินใจ เลือกสิ่งที่จะด าเนินการ และวิธีด าเนินการในอนาคต เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ภายใต้เงื่อนไข เวลา และทรัพยากรเป็นกลไกเพ่ือตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร 
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อย่างไร ใครท า ท าเมื่อใด และที่ไหน ที่ผูกต่อกันเป็นระบบต่อเนื่องท าให้กระบวนการวางแผนเป็นไป
อย่างมีระเบียบ 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2544:27) กล่าวว่า การวางแผนเป็นความพยายามขององค์กรและ
หน่วยงานในการก าหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติจัดท าในอนาคตเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจ ตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการให้ได้ผลที่เหมาะสมมากที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ความจ ากัดของ
ทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยมุ่งความส าเร็จและด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นส าคัญ 
 อุทัย เลาหวิเชียร. (2544). ได้ให้ความหมายของการวางแผนไว้ว่า การวางแผน หมายถึง 
การหาหนทางที่จะบรรลุเปูาหมายขององคก์ารตามก าหนด 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง ความพยายามที่เป็นระบบ เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา ในการวางแผนจะมีกิจกรรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคต เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จตามที่ต้องการในอนาคตข้างหน้า 
 
 

ความส าคัญของการวางแผน 

 
 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า การบริหารหรือการจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการ
ท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ ดังนั้น การที่จะท างานให้
ได้ผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ได้ จ าจะต้องมีการบริหาร หรือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการที่จะ
ท าเช่นนั้นได้ผู้บริหารต้องท าหน้าที่ส าคัญๆ ตามที่กล่าวกันไว้คือ หน้าที่ในการวางแผน (Planning) 
การจัดการองค์การ (organizing) การบริหารงานบุคคล (staffing) การอ านวยการ (directing) การ
ประสานงาน (coordinating) การรายงาน (reporting) และการงบประมาณ (budgeting) จะเห็นว่า
การวางแผนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บริหาร หน้าที่นี้จะส าคัญหรือไม่สามารถพิจารณาได้จากเหตุผล
ต่อไปนี้ (อนันต์ เกตุวงศ์, 2534 : 8 – 9, พะยอม วงศ์สารศรี, 2542 : 70) 
 1. การวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร การบริหารจะต้องท าสิ่งต่อไปนี้คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงานและการควบคุม จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า
ในทางวิชาการนั้นยอมรับการวางแผนว่าส าคัญมาก 
 2. การวางแผนและแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ ผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษา
เรียนรู้วิธีการขั้นตอน และกระบวนการท างานได้จากแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึงช่วยให้การ
ท างานของเขามีความเป็นไปได้มาก ทั้งเป็นที่เชื่อว่าจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท างานด้วย แผนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานและองค์การ 
 3. การวางแผนและแผนเป็นตัวก าหนดทิศทางและความรู้สึกในเรื่องของความมุ่งหมาย
ส าหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รู้ นอกจากนี้แผนยังเป็นกรอบส าหรับการตัดสินใจให้
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดี จึงสามารถปูองกันมิให้มีการตัดสินใจแบบเพื่อแก้ปัญหาแต่ละครั้งไปเท่านั้นด้วย 
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 4. การวางแผนและแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมองไปในอนาคต และเห็น
โอกาสที่จะแสวงประโยชน์หรือกระท าการต่างๆ ให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังท าให้มองเห็น
ปัญหาอุปสรรคและภัยคุกคามต่างๆ เพ่ือจะได้หาทางปูองกัน ตลอดจนการลดภาวะความเสี่ยงต่างๆ 
ได้ด้วย 
 5. การตัดสินใจที่มีเหตุผล ในการวางแผนนั้นจะมีการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะ
มีเวลาพอที่จะใช้ทั้งหลักทฤษฏี แนวคิด และหลักการ ประกอบกับตัวเลข สถิติ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณาตัดสินใจ จึงท าให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีผลและเป็น
ประโยชน์ตามต้องการ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 
 6. การวางแผนเป็นเรื่องการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
บังเกิดผลตามเปูาหมายนั้นๆ จะต้องได้รับการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการกระท า
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนของการกระท า ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
เวลา สถานที่และการควบคุมดูแลการท างานต่างๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณา ทดลองและ
ทดสอบอย่างละเอียดถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้แผนมีความสมบูรณ์ถูกต้องแล้วจึงน าไปปฏิบัติ 
ดังนั้นสาระส าคัญดังกล่าวเกี่ยวกับการวางแผนจึงเป็นเครื่องประกันความเป็นไปได้ของการท างานให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
 7. การวางแผนมีส่วนช่วยให้มนุษย์ เปลี่ยนแปลงสิ่ งต่างๆ ได้มาก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากขึ้น มนุษย์มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการมากขึ้น การ
วางแผนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์จะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในอนาคต และท าให้การ
เปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้มากยิ่งข้ึน 

 8. การวางแผนเป็นตัวน าในการพัฒนา ตามหลักการวางแผน ขั้นแรกจะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์จะเป็นหลักการตัดสินใจในทุกๆ เรื่องที่จะกระท าต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ การตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องก็เพ่ือที่จะท าให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพราะการก าหนด
วัตถุประสงค์แล้วจะต้องมีการท าให้เกิดผล ดังนั้น การมีแผนย่อมหมายถึงการมีวัตถุประสงค์ มี
เปูาหมาย มีการตัดสินใจที่มีผล มีการกระท าตามแผน และให้บังเกิดผลตามต้องการได้ 
 9. ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงท าให้มีการยอมรับ 
แนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน  
 10. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนท าให้มองเห็น 
ภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจน และยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความ 
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจ าแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน  
 11. ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดย
อาศัยทฤษฎีหลักการและงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน 
อนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่ กล่าวโดยสรุป ไม่มีองค์กรใดที่ประสพความส าเร็จ
ได้โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส าคัญของ 
กระบวนการจัดการที่ดี 
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 จะเห็นได้ว่า การวางแผนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก การวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถใช้วิธีการควบคุมที่คล่องตัวและเหมาะสม ช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ ท าให้การ
ปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปโดยประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการวางแผนเป็นการคิด
และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่จะก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด  นอกจากนั้นการวางแผนยัง
เป็นเครื่องมือในการควบคุมงานของนักบริหารเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายต่างๆ  ให้
เป็นไปตามนโยบายและเปูาหมายที่ต้องการ 
 
 

ประโยชน์ของการวางแผน 

 
 การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรหรือหน่วยงาน ประโยชน์ของการ
วางแผน ได้แก่ (พะยอม วงศ์สารศรี, 2538 :  66) 
 1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (attention of objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมาย
ปลายทาง เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
สะดวกและเกิดผลดี  
 2. ประหยัด (economical operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ
คิดวิธีการให้บรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการท างานในฝุายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ด าเนินการมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า นับเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ 
 3. ลดความไม่แน่นอน (reduction of uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่
แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ล่วงหน้า การวางแผนจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จัดการในองค์การธุรกิจได้ ใช้สายตาอันกว้างไกล 
พิจารณาความไม่แน่นอนที่หลากหลายในอนาคตที่อาจเป็นต้นเหตุท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น 
ความเจริญทางเทคโนโลยี รสนิยม และแฟชั่นของประชาชนในสังคมนั้น เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ตัวก าหนดในแผนเพ่ือลดความไม่แน่นอนลงเพราะแผนได้หาแนวทางพิจารณาปูองกันเหตุการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนไว้แล้ว 
 4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้จัดการได้ก าหนด
หน้าที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม เพราะ
การควบคุมเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนว่าเบี่ยงเบนไปจากแผน
มากน้อยเพียงไร ดังนั้น แผนจึงช่วยก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 
 5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (encourages innovation and creativity) 
การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และ
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝุายจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของ
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คณะผู้ท างานด้านการวางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่
องค์การ และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้จัดการด้วย 
 6. พัฒนาแรงจูงใจ ( improves motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจการท างานของผู้จัดการ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
คนงานด้วยเพราะเขารู้ชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็น
เครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้จัดการในอนาคต 
 7. พัฒนาการแข่งขัน (Improve Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
ท าให้ธุรกิจมีการแข่งขันมากกว่าธุรกิจที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานปรับปรุง
สิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้ธุรกิจมีการแข่งขันเพ่ือ
สร้างความเจริญเติบโตและก้าวหน้าทันสิ่งที่เผชิญในอนาคต 
 8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดีกว่า (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความ
มั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดการประสานงานในฝุายต่างๆ ขององค์กรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนใน
งานแต่ละองค์การ 
 จะเห็นได้ว่า การวางแผนมีประโยชน์ส าคัญหลายประการทั้งต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิเช่น การวางแผนจะปูองกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ 
การวางแผนจะเป็นหลักหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจ  การวางแผนก่อให้เกิดการ
ประหยัด สะดวก ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยง (Risk) ในด้านต่างๆ  
ได้เป็นอย่างดี เป็นต้น 
 
 

กระบวนการการวางแผน 

 
 กระบวนการวางแผน คือ กระบวนการในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่คาดหวังเพ่ือก าหนดอนาคตที่พึงปรารถนา  วิธีการ
เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่ต้องการและการปฏิบัติที่คาดหวังเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น สิ่งเหล่านี้คือ 
กระบวนการในการวางแผน ซึ่งกระบวนการวางแผนจะประกอบไปด้วย การตั้งข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับ
อนาคต การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์  การ
ก าหนดเปูาหมาย การก าหนดแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผน และการทบทวนแผนหรือข้อมูล
ย้อนกลับ  (ธงชัย สันติวงษ์, 2528 : 21 – 24) กระบวนการวางแผนแสดงได้ดังรูปที่ 2.1 
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รูปที ่2.1 กระบวนการวางแผน 

 
 จากภาพดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. การตั้งข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอนาคต ได้แก่ กระบวนการในการพิจารณา วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และคาดเดาเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก โดยอาจจะใช้เทคนิค SWOT (การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ทั้งในปัจจุบันตลอดจนโอกาสความน่าจะเป็นที่เป็นไป
ได้ในการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม การเมือง ซึ่งก่อให้เกิด
โอกาสและข้อจ ากัด ซึ่งมีผลกระทบต่อจุดอ่อนและจุดแข็ง เพ่ือแสวงหาทิศทาง วิธีการน าไปสู่
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ คือ การหาค าตอบของค าถามที่ว่า 
วิสัยทัศน์และพันธกิจคืออะไร ขณะนี้ยืนอยู่ ณ จุดไหน ในอนาคตต้องการให้เป็นอย่างไร อะไรคือ
เปูาหมายพ้ืนฐานและอะไรคือเปูาหมายเฉพาะ การก าหนดวัตถุประสงค์จะท าให้เห็นเปูาหมายที่
ชัดเจน และท าให้วางแผนได้ชัดเจน แม่นตรงต่อเปูาหมายที่วางไว้ 

การตั้งข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอนาคต 

การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ 

การก าหนดกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ 

การก าหนดเป้าหมาย 

การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติตามแผน 

การทบทวนแผนหรือข้อมูลย้อนกลับ 
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 3. การก าหนดกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ จัดเป็นการค้นหาวิธีการเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามที่วางไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาตัดสินใจ เพ่ือเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพ่ือเป็นการวางแผนและปฏิบัติการ ในขั้นตอนนี้จะมี
การคัดเลือกหรือพิจารณาล าดับความส าคัญปัญหา เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ การจัดท า
ตารางการปฏิบัติงาน การก าหนดวิธีด าเนินการ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ การก าหนดวิธีการ
ตรวจสอบและประเมินผล เป็นต้น 

 4. การก าหนดเป้าหมาย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะ ซึ่งเปูาหมายจะต้องมีลักษณะที่
สามารถวัดได้เป็นตัวเลขและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 5. การก าหนดแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นควบคู่กับเปูาหมายและกลยุทธ์ 
เพ่ือให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการล าดับขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนว่าจะท าอะไร ในช่วงเวลาใด จะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างและปริมาณเท่าใด 
งานนั้นๆ จะแล้วเสร็จเมื่อใด เป็นต้น การก าหนดแผนปฏิบัติงานจะท าให้สามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานได้ว่า งานนั้นด าเนินไปได้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางและจะแก้ปัญหา
อุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงตามแผน 
 6. การปฏิบัติตามแผน คือ ขั้นตอนของการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้เพ่ือหาค าตอบว่า 
แผนที่วางไว้จะก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด และอะไรคือปัญหาอุปสรรคขวาง
กั้นมิให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวัง ตลอดจนหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 
ในการปฏิบัติตามแผนสมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ า เป็นในแผนนั้นๆ 
ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการท างานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก 
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ  ในขั้นตอนนี้ขณะที่ลง
มือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบ การควบคุม หรือมีการบริหารแผนด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะ
ต้องมีการปรับแผนใหม่ และเม่ือแผนนั้นใช้งานได้ก็น าไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ใน
ขั้นตอนนี้จะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

 7. การทบทวนแผนหรือข้อมูลย้อนกลับ คือ การประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การประเมินนั้นๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด เพ่ือแสวงหาวิธีการในการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ในขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากในการด าเนินงานใดๆ 
มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน ดังนั้น การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหา
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน การทบทวนแผนหรือข้อมูลย้อนกลับ อาจ
น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการด าเนินงานตามวงจรในรอบ
ใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย 
 กระบวนการวางแผนมีลักษณะเป็นวงจร (Planning Cycle) กล่าวคือ กระบวนการของ
การวางแผนจะเป็นกระบวนการที่เป็นทางการ ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายว่าจะต้องด าเนินการก าหนดอะไรบ้าง และผลสุดท้ายที่ได้ก็คือแผนที่เป็นทางการที่มี
การเขียนเป็นข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้จัดท าขึ้นอย่างมีเปูาหมาย  และมีทิศทางชัดเจน 
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ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกันจะต้องมีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานด้วย ในการวางแผนจะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงาน
และแต่ละคนจะต้องท าอะไรบ้าง และท าอย่างไรให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรระบุไว้
ด้วยว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องปรับแผนอย่างไร  อย่างไรก็ดีกระบวนการ
วางแผนที่ดีจะต้องมีการทบทวนแผน อันจะท าให้ทราบว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรบ้างหรือต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างไร หากต้องการที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป 
 
 

ประเภทของแผน 
 
 แผนอาจแบ่งได้หลายประเภท พอสรุปไดด้ังนี้  
 1. แบ่งตามระยะเวลา จ าแนกได้ 3 ประเภทดังนี้  
  1.1 แผนระยะยาว (Long - Range plan) ใช้ระยะเวลานานกว่า 5 ปี เช่น แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) ของกระทรวงพลังงาน เป็นต้น ซึ่งแผนประเภทนี้ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ 
มากมายมาประกอบการตัดสินใจ เพราะเป็นแผนที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีระยะเวลายาวนานมาก 

  1.2 แผนระยะปานกลาง (Intermediate plan) ใช้เวลาระหว่าง 1-5 ปี แผนประเภท
นี้เกิดจากความไม่แน่นอนของแผนระยะยาว จึงจัดระยะปานกลางขึ้นมารับรอง และเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ตัวอย่างของแผนระยะปานกลาง เช่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

  1.3 แผนระยะสั้น (Short - Range plan) ใช้เวลาภายในหนึ่งปี แผนประเภทนี้เน้น
กิจกรรมแบบวันต่อวันและช่วยสร้างพ้ืนฐานในการประเมินความต่อเนื่องของแผนระยะถัดไป 
ข้อจ ากัดของแผนระยะสั้นคือ หากมีลักษณะที่แตกต่างและแยกออกมาจากแผนระยะยาวมากเกินไป
อาจท าให้เกิดการเน้นถึงผลลัพธ์ระยะสั้นมากเกินไป ซึ่งจะมีผลกระทบที่ขัดกับหน้าที่หลักหรือ
เปูาหมายหลักจากแผนระยะยาวได้ (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2543 : 120-136) 
 
 2. แบ่งตามทิศทางการบังคับบัญชา แบ่งได้ 2 ประเภทคือ  
  2.1 แผนการระดับบนลงล่าง (Top - Down plan) เป็นแผนที่ผู้บริหารระดับสูง
ก าหนดเปูาหมายหลักและขอบเขตกว้างและกระจายส่งต่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาจั ดท าแผน
ภายใต้ข้อก าหนดที่ระบุไว้ ลักษณะนี้เป็นแผนตามสายการบังคับบัญชา ตามปกติมีผลดีคือ เกิดการ
รวบรวมเป็นหมวดหมู่ เป็นกลุ่มไม่กระจัดกระจาย จัดท าได้ง่าย มีแนวทางชัดเจนน าไปปฏิบัติได้ ที่
ส าคัญคือสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์การ  แต่
ผลกระทบทางลบ คือ เกิดความไม่พอใจและขาดการร่วมมือ หรือแม้กระทั่งเกิดการต่อต้านจาก
ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น อาจได้แผนงานที่ไม่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุทธิได้เท่าที่ควร 
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  2.2 แผนงานระดับล่างขึ้นบน (Bottom - up plan) เป็นแผนที่มีการพัฒนาจาก
ระดับล่างและผ่านไปตามสายการบังคับบัญชาสู่ระดับสูง ตัวอย่างของแผนประเภทนี้ ได้แก่ การ
บริหารโดยมีส่วนร่วม การบริหารโดยวัตถุประสงค์ เป็นต้น มีข้อดีคือผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงาน เกิดการยอมรับและความรู้สึกมีส่วนในการเป็นเจ้าของ เป็นการผูกมัดข้อตกลง
ร่วมกัน อันจะสร้างให้เกิดความมุ่งมั่นและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างเต็มความสามารถ แต่ข้อเสีย คือ 
อาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากการมองภาพรวมไม่ชัดเจนดีพอ และระบบการควบคุมไม่มีประสิทธิผล
เท่าท่ีควรตลอดจนเกิดความขัดแย้งจากทิศทางมุมมองของแต่ละส่วนงานที่น าเสนอแผนงานขึ้นไปโดย
ไม่มีการประสานงานที่ดีต่อกัน 
 
 3. แบ่งตามลักษณะแผนงาน แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 

  3.1 แผนแบบบรรยาย (Descriptive plan) เป็นแผนงานที่มีการบรรยาย หรือ
ลักษณะเนื้อหาของแผนเป็นการพรรณนาถึงวิธีการข้ันตอน และกระบวนการที่ต้องการจัดท า ด้วยลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจส่วนใหญ่ก็เป็นแผนประเภทนี้ เช่น แผนปฏิบัติงานด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
  3.2 แผนแบบเห็นภาพ (Graphic plan) เป็นแผนที่มีภาพหรือแผนภูมิ แผนผัง เป็น
องค์ประกอบส าคัญ เพ่ือให้เห็นได้ชัดเจนว่า แผนจะต้องมีทิศทางอย่างไร และจะกระท าได้อย่างไร 
อาจแสดงในรูปของแผนผังล าดับขั้นตอน หรือ Gantt Chart หรือแสดงในลักษณะของรูปภาพ กราฟ
ต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟรูปภาพ เป็นต้น 
 
 4. แบ่งตามความถี่ในการใช้งาน แบ่งได้ 3 ประเภทคือ 
  4.1 แผนใช้ครั้งเดียว (Single-use plan) เป็นแผนพัฒนาเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียว หรือแผนงานที่ถูกพัฒนาใช้ในการบรรลุเปูาหมายในอนาคตที่แตกต่างไปจากแผนที่ต้อง
ท าซ้ าๆ อยู่เป็นประจ า แยกออกเป็นชนิดต่างๆ คือ 
   4.1.1 โปรแกรม (Program) เป็นแผนใช้ครั้งเดียวส าหรับกิจกรรมขนาดใหญ่ซึ่ง
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นปริมาณมาก โปรแกรมจะมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง มีขั้นตอน
หลักท่ีจ าเป็นในการบรรลุผล ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอาจเป็นโปรแกรมที่เป็น
แผนระดับใหญ่  
   4.1.2 งบประมาณ (Budget) เป็นแผนการเงินที่บอกถึงรายละเอียดทรัพยากร
หรือเงินทุนที่ถูกจัดสรรในแต่ละโปรแกรม โครงการ สินค้า และแผนกหรือฝุายงานต่างๆ งบประมาณ
ยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมที่ส าคัญ งบประมาณแบ่งออกง่ายๆ 3 ชนิด คือ  
    4.1.2.1 งบประมาณคงที่ (Fixed budget) เป็นแผนที่ใช้จัดสรร
ทรัพยากรโดยอาศัยพื้นฐานการประมาณต้นทุนแน่นอนเป็นต้นทุนเดียว  
    4.1.2.2 งบประมาณยืดหยุ่น (Flexible budget) มีลักษณะตรงข้ามกับ
งบประมาณแบบคงที่ คือ จะมีการจัดสรรทรัพยากรแตกต่างกันในอัตราส่วนตามระดับกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และ ผู้บริการสามารถยืดหยุ่น เพ่ิมหรือลด ได้ตามความเหมาะสมของเหตุผล
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และสถานการณ์ เช่น งบประมาณการว่าจ้างคนงานชั่วคราว กรณีมีการผลิตสินค้ามากในบางช่วง  
เป็นต้น  
    4.1.2.3 งบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budget) ใช้ส าหรับ
กิจกรรมที่เป็นสินค้าใหม่และไม่สามารถสร้างสมมติฐานได้แน่ชัดว่า ต้องจัดสรรทรัพยากรมากน้อย
เพียงใด ดังนั้น เพ่ือเป็นวิธีการที่ง่ายและสร้างความต่อเนื่องในอนาคต จึงจัดท างบประมาณแบบนี้โดย
เริ่มจากฐานเดิมเป็นศูนย์ 
   4.1.3 โครงการ (Project) มีลักษณะคล้ายคลึงกับโปรแกรมแต่จุดเน้นจะมี
ขอบเขตที่แคบและเฉพาะเจาะจงมากกว่า บางครั้งอาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโปรแกรมก็ได้ จาก
ตัวอย่างโปรแกรมสร้างทางเชื่อมประเทศอังกฤษ และทวีปยุโรป อาจมีหลายโปรแกรมย่อย ซึ่งใน
โปรแกรมย่อยนั้นอาจแบ่งออกเป็นโครงการเฉพาะต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างขั้นต้น เป็นต้น 
โครงการอาจใช้ส าหรับการแนะน าสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อสินค้าเดิมหรือโครงการจัดท าเพ่ือเพ่ิม
ผลประโยชน์ในการจ่ายค่าตอบแทนก็ได้เช่นกัน  
  4.2 แผนต่อเนื่อง (Standing-use plan) เป็นแผนงานที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง ใช้ใน
การจัดหาแนวทางการท างานเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมซ้ าๆ ภายในองค์กร หรือ หมายถึงแผนที่ถูกออกแบบ
เพ่ือปฏิบัติการในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องนั้นๆ โดยปกติแผนต่อเนื่องอาจแยกได้ 3 ชนิดหลักๆ ได้แก่  
   4.2.1 นโยบาย (Policy) คือ แนวทางทั่วไปในการจัดการวิธีปฏิบัติงานใดๆ ที่
ส าคัญภายในองค์การโดยสื่อสารให้ทราบถึงทิศทางการตัดสินใจ นโยบายควรมีพ้ืนฐานจากการ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบริษัท นโยบายอาจครอบคลุมหลายเนื้อหางาน  
   4.2.2 กระบวนการ (Procedure) เป็นกลุ่มขั้นตอนเพ่ือบรรลุความส าเร็จใน
ความพยายามปฏิบัติงานนั้น หรือเป็นแผนต่อเนื่องที่รวบรวมชุดขั้นตอนรายละเอียดตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น องค์การส่วนใหญ่มีคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับต้นและ
พนักงาน บางครั้งเรียกว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard operating 
procedures: SOPs)  
   4.2.3 กฎระเบียบ (Rule) เป็นชนิดของแผนต่อเนื่องที่ง่ายที่สุด โดยมีลักษณะ
เป็นประโยค หรือข้อความบอกการลงมือปฏิบัติที่อนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการในแต่ละ
สถานการณ์ โดยก าหนดกิจกรรมเฉพาะเจาะจงที่จะให้ปฏิบัติอย่างไร เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจในการ
ท างาน 
  4.3 แผนฉุกเฉิน (Contingency plan) ถือเป็นทางเลือกของแผนอีกประเภทหนึ่งซึ่ง
ใช้ในกรณีที่เกิดการเบี่ยงเบนจากแนวโน้มหรือทิศทางที่คาดหวังไว้  โดยอาจเกิดขึ้นได้หลาย
สถานการณ์แล้วแต่เงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เหตุการณ์เฉพาะกิจที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตต่อการวางแผน
ฉุกเฉิน และอาจมีผลกระทบต่อแผนที่ได้คาดคิดเหล่านั้น โดยธรรมชาติของแผนฉุกเฉินอาจมี
กระบวนการพัฒนาจากแผนดั้งเดิม มาเป็นแผนชั่วคราวแล้วพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
หรือสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เพ่ือพิจารณาเหตุการณ์ก่อนตัดสินใจซึ่งมีการตัดสินใจได้
หลายวิธี โดยอาจท าการปรับเปลี่ยนเป็นแผนฉุกเฉินใหม่ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 หรือยังคงใช้แผน
ชั่วคราวต่อไปอีกสักระยะหนึ่งให้สถานการณ์บรรเทาลงก็ได้  
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 5. แบ่งตามระดับ ประกอบด้วย  
  5.1 แผนกลยุทธ์ (Strategic plan) เป็นวิธีการใช้แผนเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายกลยุทธ์ ถูกพัฒนาและจัดท าโดยผู้บริหารระดับสูง ครอบคลุมเนื้อหาการจัดสรรทรัพยากร
และขอบเขตที่กว้างในการปฏิบัติระยะยาวขององค์การ และเพราะมีขอบเขตที่กว้าง ท าให้แผนกล
ยุทธ์มีนัยส าคัญกระทบต่อองค์การ ตัวอย่างของแผนกลยุทธ์ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งแผนประเภทนี้จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้น าองค์กร
เป็นอย่างมาก  
  5.2 แผนยุทธวิธี (Tactical plan) เป็นขอบเขตวิธีการจัดท าแผนเพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ยุทธวิธีขององค์การ ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงอาจร่วมสร้างแผนยุทธวิธีกับผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้
ระยะเวลาสั้นกว่าแผนกลยุทธ์และมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกลยุทธ์ด้วยแผนยุทธวิธี
ประกอบด้วยการปฏิบัติการเฉพาะเจาะจงโดยฝุายงานหรือส่วนงานในองค์การ ซึ่งจะมีขอบเขตแคบ
กว่าแผนกลยุทธ์ 
  5.3 แผนปฏิบัติการ (Operational plan) ถือเป็นวิธีการหรือแผนที่จัดท าเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายการปฏิบัติการขององค์การ และแผนนี้ก็สนับสนุนแผนยุทธวิธี โดยมีการ
ตัดสินใจที่จ าเป็นและการปฏิบัติการที่มีบุคลากรในระดับฝุายหรือส่วนงานใดๆ ในองค์การเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติ แผนปฏิบัติการใช้ระยะเวลาสั้นกว่าแผนยุทธวิธีและจะครอบคลุมถึงการปฏิบัติการวันต่อวันอีก
ด้วย แผนปฏิบัติการอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแผนด าเนินงาน เช่น แผนด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 

 6. แบ่งตามลักษณะวิธีการ ประกอบด้วย  
  6.1 จุดมุ่ งหมาย (Purpose)  เป็นหน้าที่หรืองานพ้ืนฐานของธุรกิจ แสดงถึง
ความหมายพื้นฐานขององค์การที่ต้องการเป็น ต้องการไปให้ถึงหรือต้องการอยู่ ณ จุดนั้น 
  6.2 วัตถุประสงค์ (Objective) เป็นปลายทางของกิจกรรมที่มุ่งหวังและยังเป็นสิ่งที่
คาดหมาย สุดท้ายปลายทางของการบริหารทุกด้านทั้งในเรื่องของการวางแผน การจัดองค์การ การสั่ง
การ และการควบคุม โดยเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติให้บรรลุจุดหมาย อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จัดเป็นแผนประเภทหนึ่งเพราะท าให้ทราบถึงทิศทางของ
องค์การ ซึ่งแตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะพ้ืนฐานขององค์การ จึงอาจจ าแนกวัตถุประสงค์ได้หลาย
ลักษณะ กล่าวคือ วัตถุประสงค์หลักและรอง เป็นวัตถุประสงค์ในภาพรวมของทั้งองค์การ และ
วัตถุประสงค์ที่แยกย่อยในแต่ละส่วนงานหรือรองรับถัดจากวัตถุประสงค์หลัก  วัตถุประสงค์ระยะสั้น
และระยะยาว ใช้เวลาเป็นตัวก าหนดทิศทางให้สอดคล้องกับเปูาหมายและภารกิจขององค์การ  และ
วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยปกติองค์การทางธุรกิจมี
วัตถุประสงค์เชิงเศรษฐกิจคือแสวงหาก าไร เพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างความมั่งคั่งสูงสุด แต่ปัจจุบัน
และอนาคตธุรกิจต้องมีวัตถุประสงค์สนองตอบและรับผิดชอบต่อสังคมตามกระแสนิยม ใน
ขณะเดียวกันอาจมีวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ เพราะเป็นสมาชิกในองค์การซึ่ง
เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับประโยชน์โดยตรง 
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  6.3 กลยุทธ์ (Strategy) จากเดิมค าว่า “กลยุทธ์” มีความหมายถึงแผนขนาดใหญ่ที่
จัดท าเพ่ือใช้ในการต่อสู้ทางการทหาร ต่อมามีวิวัฒนาการใช้ในทางธุรกิจแต่ก็ยังมีนัยในเชิงการต่อสู้
แข่งขันอยู่บ้าง กลยุทธ์จัดเป็นแผนประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นพ้ืนฐานทาง
ธุรกิจ กลยุทธ์ไม่เพียงเป็นขอบเขตแนวทางให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จเท่านั้น ยังช่วยเสนอแนะวิธี
คิดและแนวด าเนินการเชิงปฏิบัติอีกด้วย บางครั้งก็ยังเป็นการชี้น าการวางแผนและการวิเคราะห์ด้าน
การควบคุม จึงท าให้กลยุทธ์ถือเป็นแผนประเภทหนึ่งได้เช่นกัน 
  6.4 นโยบาย (Policy) คือ แผนที่แสดงถึงข้อความทั่วไปให้เข้าใจเป็นแนวทางการคิด
ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ นโยบายที่ก าหนดอาจมีหลายระดับ เช่น นโยบายหลัก นโยบาย
ฝุายหรือแผนก นโยบายเฉพาะกิจ เป็นต้น 
  6.5 กระบวนการ (Procedure) เป็นลักษณะของแผนที่บ่งบอกถึงขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้เป็นแนวทางหรือหลักการเพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว  
  6.6 กฎระเบียบ (Rule) เป็นแผนงานที่ง่ายที่สุด โดยระบุสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ 
อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก็ได้ เช่น กระบวนการสั่งซื้อต้องมีการยืนยันค าสั่งซื้อในวันที่รับ
ใบสั่งซื้อ (ซึ่งเป็นกฎชนิดหนึ่ง) เป็นต้น ในบางต าราเรียกแผนประเภทนี้ว่าวิธีการ ซึ่งเป็นแผนที่แสดง
ถึงวิธีการท างานในรายละเอียดเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยจะบ่งบอกวิธีท าแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียด 
  6.7 งบประมาณ (Budget) เป็นแผนที่คาดหมายล่วงหน้า แสดงออกมาเป็นตัวเลข 
ถือเป็นแผนอย่างหนึ่ง เพราะมีการก าหนดล่วงหน้า และยังเป็นเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในองค์การได้ด้วย บางครั้งอาจเรียกว่างบประมาณเป็นแผนก าไร (Profit 
plan) ก็ได้ 
  6.8 โปรแกรม (Program) เป็นแผนงานที่รวบรวมนโยบายวิธีปฏิบัติงาน วิธีการ
ท างานและส่วนประกอบอ่ืนที่จ าเป็นมาใช้ให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
โปรแกรมใหญ่อาจมีโปรแกรมย่อยหรือมีโครงการอีกหลายโครงการก็ได้ 
  6.9 โครงการ (Project) เป็นแผนงานย่อยที่ก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานว่าจะ
ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องใช้ทรัพยากรเท่าใด อาจกล่าวว่าโครงการเป็นกลุ่ม
ของกิจกรรม และในโครงการหนึ่งอาจประกอบด้วยหลายกิจกรรมก็ได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การแบ่งประเภทของแผนจะขึ้นอยู่กับแนวคิดที่น ามาใช้
เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง แต่อย่างไรก็ดี ยังสามารถแบ่งประเภทของแผนได้อีก เช่น แบ่งตามลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนา หรือที่เรียกว่า “แผนสาขา” (Sect oral Plan) ซึ่งแผนสาขานี้จะท าให้ทราบว่า
เป็นแผนที่เจาะจงลงไปในด้านใด เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาสังคม แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  
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ข้อจ ากัดของการวางแผน 

 
 การวางแผนถือเป็นเรื่องที่คาดหวังไว้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้แผนจึงมีข้อจ ากัดบางประการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สุภาพร พิศาลบุตร, 2545 : 8 - 9) 
 1. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการท านายอนาคต การวางแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคต มี
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ล่วงหน้าและในการตัดสินใจแต่ละเรื่องแต่ละครั้งจะต้องอาศัยตัวเลขข้อมูล
มาประกอบการพิจารณา และบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการ
พยากรณ์หรือท านายตามหลักการ การท านายนี้ย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ด้วยเหตุผลหลายประการ 
และยิ่งท านายอนาคตระยะยาวมากเท่าใดแนวโน้มจะผิดพลาดมักมีมากตามไปด้วย ดังนั้นถ้าการ
วางแผนเรื่องใดท่ีจะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์มากเท่าใด โอกาสผิดพลาดก็ย่อมมีมากด้วย 
และยิ่งท านายได้ไม่ค่อยถูกต้อง ความบกพร่องของการตัดสินใจก็จะมีมากขึ้นไปอีก จึงถือว่ าเป็น
ข้อจ ากัดที่ส าคัญของการวางแผน 
 2. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล การตัดสินใจในการวางแผนส่วนใหญ่ต้องอาศัย
ตัวเลข สถิติ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้ตัดสินใจไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาด
บกพร่องหรือไม่ถูกต้องและล้าสมัย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมท าให้การตัดสินใจและการ
วางแผนในเรื่องนั้นผิดพลาดบกพร่องตามไปด้วย และจะต้องกระทบถึงแผนใหญ่ทั้งหมดด้วยไม่มากก็
น้อย ดังนั้น การตัดสินใจจะต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีเสียก่อน 
 3. แนวปฏิบัติของแผนปิดกั้นการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ ในแต่ละแผนและโครงการ
จะมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติ แนวทางหรือหลักปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานไว้ ส่วนแผนหรือ
โครงการใดจะก าหนดไว้อย่างละเอียดมากน้อยกว่ากันเพียงใดย่อมขี้นอยู่กับความประสงค์ของการ
วางแผนทั้งนี้เพราะการก าหนดไว้ละเอียดหรือไม่ละเอียดนั้นมีผลดีผลเสียเหมือนๆ กัน 
 4. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริหาร ผู้บริหารจ านวนหนึ่งไม่สนใจกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ไม่พยายามมองไปข้างหน้าและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง จึงไม่นิยมคิดวางแผนและกระท าการ
ใดๆ ที่จะเป็นการปูองกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคตและไม่คิดที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แต่
มักจะท างานและให้ความส าคัญกับสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางครั้งอาจไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือหากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปัจจุบันหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ก็มักจะปัดให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่น เป็นต้น 
 5. ข้อจ ากัดในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แผนระยะยาวที่มีเวลา
ด าเนินการมากกว่าสองปีขึ้นไปหรือแผนระยะใดก็ตาม หากจะต้องน าไปปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะเป็นไปโดยทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ตามอาจกระทบถึงแผนได้ และท าให้แผนนั้นใช้ไม่ได้ จะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนของแผนแล้วแต่กรณี 
ปัญหาก็คือไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ การปรับปรุงแก้ไขแผนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแผน
จะต้องมีข้ึน แต่การแก้ปัญหาหรือการแก้ไขแผนอาจต้องใช้เวลา ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าประเด็นดังกล่าว
นี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของแผน ทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อาจท าได้วิธีหนึ่งก็คือ ผู้ร่างแผนเปิดแนวทางไว้
โดยไม่ระบุเงื่อนไขลงไปให้ชัดเจนหรือละเอียดมากนัก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติตามแผนใช้ดุลยพินิจ
ตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการที่เขาเห็นว่าเหมาะสมในสถานการณ์ขณะนั้น แต่ก็เป็นทางแก้ไขที่
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ใช้ได้บางส่วนและบางกรณีเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วหากมีปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้น มักจะมีการปรับแผน
ใหม่ทั้งหมดเพ่ือให้เหมาะสมและใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 6. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา การวางแผนเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งคน เงิน วัตถุ และ
การจัดการที่จ าเป็นอีกอย่างก็คือต้องใช้เวลา อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมง วัน เดือน และเป็นปี อันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเนื้อหา ขอบข่ายและขอบเขตของงานแต่ละอย่าง ปัญหาที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ
การมีเวลาน้อยไม่พอเพียงที่จะใช้ในการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ จะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท า
ให้การวางแผนต้องรีบเร่ง และได้แผนที่ไม่สู้จะสมบูรณ์ถูกต้อง ปัญหาต่างๆ จะตามมาในขั้นของการ
ปฏิบัติตามแผน 
 7. ข้อจ ากัดในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้วางแผน 
ปัญหานี้ค่อนข้างจะกว้างและมีลักษณะทั่วๆ ไป ทั้งนี้เพราะการวางแผนก็เช่นเดียวกันกับงานด้านอ่ืนที่
ต้องอาศัยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละด้านมามีส่วนร่วมในการการวางแผน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในงานที่ต้องก าหนดว่าจะท าอย่างไร ส่วนงานด้านอ่ืน เช่น จะท าอะไร ท าไมจึงต้องท า ท าเมื่อใด 
ท าที่ไหน และใครจะเป็นผู้ท า รวมทั้งการควบคุมประสานงานนั้น สามารถใช้ผู้บริหารที่มีความรู้
ทางด้านการวางแผนและการบริหารทั่วๆ ไป ฉะนั้นบุคคลทั้งสองประเภทจะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์พอสมควรและจะต้องมีฝุายช่วยเหลือทางด้านข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
และการพยากรณ์อนาคตอย่างพร้องเพรียงด้วย 

 ถึงแม้ว่าการวางแผนจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การแต่ก็มีข้อจ ากัดอยู่บ้าง ทั้งนี้อาจเป็น
ข้อจ ากัดอันเกิดจากขาดความรู้ทางวิชาการในการวางแผน  การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ขาดความคิด
ริเริ่มในการวางแผน ในขั้นตอนการวางแผนไม่มีการวิเคราะห์กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งท าให้
ติดขัดในเรื่องของกฎหมาย ข้อจ ากัดในด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชนในสังคมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ ส่งผลให้แผนงานไม่บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ขาดปัจจัยในการวางแผน เช่น คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น หรือในบางครั้งผู้วางแผนก็มีแนวโน้มที่จะก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติทุกขั้นตอนไว้ในแผนมากจนเกินความจ าเป็น นอกจากนั้นยังมีข้อจ ากัดอันเกิดจากผู้ปฏิบัติไม่
เข้าใจหรือไม่ได้ให้ความส าคัญต่อแผนที่มีการวางไว้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
แผน แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนย่อมมีประโยชน์มากกว่ามีข้อเสีย 

 
 

ข้อมูลสถิติที่ใช้ส าหรับการวางแผน 

 
 ข้อมูลสถิติต่างๆ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการวางแผนเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลหรือ
สถิติต่างๆ เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดท า
แผนงาน  การก าหนดนโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ส าหรับข้อมูลสถิติที่ใช้ส าหรับการวางแผน มี
ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณา ดังนี้  
 1. ประเภทของข้อมูลสถิติ สามารถแบ่งประเภทของข้อมูลสถิติได้ 2 ลักษณะ (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2547 : 1-9) ได้แก่  
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  1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพ 
คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ เช่น เพศ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส ศาสนา กลุ่มเลือด เป็นต้น 
  1.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลข 
(numerical data) ที่แสดงถึงปริมาณ อาจเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete) คือค่าที่เป็นจ านวนเต็ม
หรือจ านวนนับ เช่น จ านวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จ านวนบุตรในครอบครัว เป็นต้น หรือเป็น
ค่าที่ต่อเนื่อง (continuous) คือค่าที่มีจุดทศนิยมได้ เช่น ความสูง น้ าหนัก อายุ อัตราเงินเฟูอ สถิติ
น้ าฝนในปีต่างๆ เป็นต้น  
 2. แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลสถิติอาจจ าแนกตามแหล่งที่มาได้ 2 ทาง (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2547 : 1-9) ได้แก่  
  2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ท าการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการ
สังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ  
  2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มี
ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ท าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากรายงานที่พิมพ์แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของ 
หน่วยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท ส านักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การน าเอา
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ในบางครั้งข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้หรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ในบางครั้ง ข้อมูลนั้นอาจ
มีความผิดพลาดและผู้ใช้มักจะไม่ทราบข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการสรุปผล ดังนั้ น 
ผู้ที่จะน าข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ควรระมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ 
 3. คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญๆ ดังนี้
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2547 : 1-9) 
  3.1 ความถูกต้องแม่นย า  (accuracy) ข้อมูลที่ดีควรจะมีความถูกต้องแม่นย าสูง หรือ
ถ้ามีความคลาดเคลื่อน (errors) ปนอยู่บ้าง ก็ควรที่จะสามารถควบคุมขนาดของความคลาดเคลื่อนที่
ปนมาให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
  3.2 ความทันเวลา (timeliness) เป็นข้อมูลที่ทันสมัย (up to date) และทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ ถ้าผลิตข้อมูลออกมาช้าก็ไม่มีคุณค่า ถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าก็ตาม 
  3.3 ความสมบูรณ์ครบถ้วน (completeness) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้องเป็นข้อมูล
ที่ให้ข้อเท็จจริง (facts) หรือข่าวสาร (information) ที่ครบถ้วนทุกด้านทุกประการ มิใช่ขาดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดไป ท าให้น าไปใช้การไม่ได้ 
  3.4 ความกะทัดรัด (conciseness) ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่จะกระจัดกระจาย ควรจัด
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่กะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ สะดวกต่อการใช้และค้นหา ผู้ใช้มีความเข้าใจได้ทันที 
  3.5 ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance) ข้อมูลที่จัดท าขึ้นมาควรเป็น
ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการใช้ และจ าเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผน ก าหนด
นโยบายหรือตัดสินปัญหาในเรื่องนั้นๆ ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จัดท าขึ้นมาอย่างมากมาย แต่ไม่มีใครต้องการ
ใช้หรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
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  3.6 ความต่อเนื่อง (continuity) การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในลักษณะของอนุกรมเวลา (time-series) เพ่ือจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโน้มในอนาคต 
 4. แนวทางการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การที่จะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้
เหมาะสมที่สุดในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะต้องพิจารณาถึงตัวประกอบที่ส าคัญต่อไปนี้  (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2547 : 1-9) 
  4.1 ลักษณะของข้อมูลที่จะรวบรวม 
  4.2 คุณภาพของข้อมูลที่จะได้หรือระดับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่จะได้จาก
แต่ละวิธีโดยเทียบกับความต้องการ 
  4.3 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละวิธี 
  4.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละวิธี 
  4.5 เวลาที่จะต้องใช้ทั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล 
  4.6 งบประมาณและอัตราก าลังที่จะใช้ 
 5. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส ามะโน / ส ารวจ  มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานอยู่ 4 ขั้นตอน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2547 : 1-9) ได้แก่  
  5.1 ขั้นการวางแผนและเตรียมงาน เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการสถิติมาก
ที่สุด โดยต้องท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถิติที่จะเก็บรวบรวม ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อม
ทั้งก าหนดแผนงานที่จะด าเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษารายละเอียดของโครงการ ก าหนด
วัตถุประสงค์ พิจารณางบประมาณ จัดท าแบบสอบถาม ก าหนดระเบียบวิธีการส ารวจ การอบรม
เจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเตรียมงานประมวลผล  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญมากในการที่จะท าให้ได้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ใกล้เคียงกับความเป็นจริง คือ การก าหนด
ระเบียบวิธีการส ารวจซึ่งเป็นขั้นตอนในการก าหนดขนาดตัวอย่าง และวิธีการในการเลือกตัวอย่าง ซึ่ง
จะต้องจัดท าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติมากท่ีสุด 
  5.2 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในทางปฏิบัติเรียกขั้นตอนนี้ว่า การปฏิบัติงานสนาม 
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นขั้นตอนที่จะท าให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งอาจจะ
เก็บข้อมูลจากรายงาน เอกสารต่างๆ หรือส่งเจ้าหน้าที่ออกไปท าการสัมภาษณ์จากแหล่งที่ให้ข้อมูล
โดยตรง เช่น ครัวเรือน สถานประกอบการ หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้แล้วบันทึกข้อมูลลงใน
แบบสอบถาม หรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถาม การ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างมาก 
  5.3 ขั้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แบบสอบถามที่บันทึกข้อมูลแล้ว จะถูกน ามาท าการประมวลผล ซึ่งในปัจจุบันจะท าการ
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Mainframe และ Microcomputer) โดยแบบสอบถามเหล่านั้น
จะถูกน ามาท าการบรรณาธิกร คือ การตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความแนบนั ย และ
ความเป็นไปได้ของข้อมูล แล้วน าไปท าการลงรหัส คือ การแปลงข้อมูลจากแบบสอบถามให้เป็นรหัส 
หลังจากนั้นน าข้อมูลที่อยู่ในรูปของรหัส มาบันทึกลงในสื่อ เพ่ือใช้ในการประมวลผลด้วยเครื่อง
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คอมพิวเตอร์ เช่น เทปแม่เหล็ก แถบบันทึก (diskette) เป็นต้น เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้อีกครั้งแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ ตีความหรือแปลความหมายของข้อมูลสถิติท่ีได้ 
  5.4 ขั้นการน าเสนอข้อมูลและจัดท ารายงาน เป็นขั้นตอนที่จะน าผลที่ได้จากการท า
ส ามะโนหรือส ารวจออกเผยแพร่ให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือประชาชนได้ทราบ งานในขั้นนี้มีเปูาหมายหลัก คือ 
เพ่ือจัดข้อมูลที่ให้ความหมายอย่างเป็นระเบียบ สรุปข้อมูลได้ง่าย และเพ่ือเน้นลักษณะของข้อมูลนั้น 
ซึ่งได้แก่ การจัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล (ตารางสถิติ แผนภูมิ แผนภาพ) การจัดท าต้นฉบับรายงาน
ผลส ามะโนหรือส ารวจ พร้อมทั้งด าเนินการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ต่อไป 
 ส าหรับตัวอย่างการใช้ข้อมูลสถิติส าหรับการวางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ มีตัวอย่างดังนี้ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2547 : 1-3) 
 1. ด้านการศึกษา ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาและการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในระดับการศึกษาต่างๆ นั้น ข้อมูลส าคัญที่ต้องการใช้ 
ได้แก่ ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียน บุคลากรทางการศึกษา ปริมาณการผลิตและพัฒนาครูในแต่
ละสาขา จ านวนสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับการศึกษา เป็นต้น 
 2. ด้านการเกษตร ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทางการเกษตรของประเทศ 
ข้อมูลที่ต้องการใช้ ได้แก่ ครัวเรือนที่ท าการเกษตร เนื้อที่การเพาะปลูก ผลิตผลทางการเกษตร 
จ านวนปศุสัตว์ ราคาสินค้าเกษตรกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนเกษตร การประมง การปุาไม้ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ า และการชลประทาน เป็นต้น 
 3. ด้านอุตสาหกรรม ใช้จัดท าแผนงาน หรือก าหนดนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต
ทางอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิต จ านวน แรงงาน ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ มูลค่าเพ่ิม     
เป็นต้น 
 4. ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญที่ใช้วัดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การครองชีพและการกระจายรายได้ของประชากร ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้วัดที่
ส าคัญของผลการพัฒนาประเทศ ข้อมูลสถิติที่ส าคัญ ได้แก่ รายได้รายจ่ายของครัวเรือน ภาวะหนี้สิน 
สภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัยของครัวเรือน เป็นต้น 
 5. ด้านสาธารณสุข การจัดท าแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนางานวิชาการทาง
การแพทย์ / สาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จ าเป็นต้องใช้สถิติเกี่ยวกับการเกิด 
การตาย การเจ็บปุวยของประชาชน การรักษาพยาบาล ความเป็นอยู่และสภาพทางสั งคมของ
ประชากร การอนามัยและสุขาภิบาล พฤติกรรมด้านการบริโภค การสูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นต้น 
 6. ด้านคมนาคมและขนส่ง การปรับปรุงบริการและพัฒนาทางการคมนาคมขนส่ง และ
การสื่อสารของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ รายรับ รายจ่ายของการประกอบการขนส่ง ปริมาณผู้ใช้บริการในแต่ละเส้นทาง 
ปริมาณการขนส่งทางถนน ทางน้ า และทางอากาศ รายละเอียดเส้นทางคมนาคม ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดสรรความถ่ีวิทยุ จ านวนครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
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 ข้อมูลสถิติถือเป็นที่ต้องการและใช้กันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายทั้งในหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ย่อมจะต้องอาศัยข้อมูล
ในการวางแผนด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ เพ่ือให้การด าเนินงานมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ 
ความก้าวหน้าได้มากที่สุด  
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลข้อมูล 
 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในส าหรับการจัดท าแผน พอสรุปได้ดังนี้ 
  1.1 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์คือการสนทนาซักถามอย่างมี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จะช่วยอธิบายสิ่งที่
พบเห็นหรือสังเกตได้ ซึ่งจ าเป็นต้องมีโครงสร้างของค าถามและสามารถควบคุมทิศทางโครงสร้างของ
เนื้อหา ให้เป็นเรื่องที่ต้องการทราบหรือปัญหาในการศึกษา การสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 
   1.1.1 การสัมภาษณ์ที่ใช้แบบสอบถาม หมายถึง ซักถามตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
   1.1.2 การสัมภาษณ์ที่ไม่ใช้แบบสอบถาม หมายถึง ซักถามโดยใช้ดุลยพินิจของผู้
ซักถามในการติดตามประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ 
  1.2 การทอดแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เอกสารแบบฟอร์มที่ได้จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แล้วให้แหล่งข้อมูล (กลุ่มตัวอย่าง) เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจจะใช้วิธี การทอดแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
หรือ การทอดแบบสอบถามโดยน าไปให้ด้วยตนเองก็ได้ 
  1.3 การศึกษาเอกสาร (Documentary Studies) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งทุติยภูมิ คือ จากเอกสารที่แหล่งข้อมูลนั้นได้จัดเก็บไว้แล้ว เช่น ข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ส ามะโนประชากร สถิติด้านต่างๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เป็นต้น 
  1.4 การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากสภาพ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏซึ่งสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 การสังเกตเป็นการเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ
ปรากฏการณ์อย่างเอาใจใส่และก าหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพ่ือวิเคราะห์หรือ หาความสัมพันธ์ของ
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆ กับบริบทรอบข้าง เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจ
ต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์วิธีการสังเกตอย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์ของการสังเกต ก็คือ
เพ่ือเข้าใจลักษณะทางธรรมชาติ และขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม การสังเกตแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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   1.4.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation/Field Observation) 
ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ท าการศึกษา ท ากิจกรรมร่วมกัน 
และท าให้เกิดการยอมรับ 
   1.4.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation / 
Unobtrusive Method) การสังเกตท่ีผู้เฝูาสังเกตสังเกตอยู่วงนอก ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
ที่ท าการศึกษา เป็นเพียงเฝูาสังเกตพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยเป็น  
  ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรส าคัญที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
น่าเชื่อถือนั้นก็คือ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล หรือพนักงานสนาม ดังนั้น ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหรือพนักงาน
สนามควรจะยึดถือหลักปฏิบัติที่ประกอบไปด้วย ความซื่อสัตย์ต่องานอย่างเต็มที่ ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้  
ต้องรู้จักวิธีถาม  ต้องบันทึกแบบให้ตรงกับความเป็นจริง ต้องมีความตั้งใจในการบันทึกแบบให้
ครบถ้วนและให้อ่านออก ต้องสนใจและเข้าใจในแนวความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ ต้องสามารถที่จะ
กระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความเชื่อมั่นและสบายใจในการที่จะให้ข้อมูล และนอกจากนั้นจะต้อง
แต่งกาย แสดงกิริยาและการวางตัวที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการโน้มน้าวไปสู่ความรู้สึกที่ดีและ
การมีไมตรีจิต พนักงานสนามควรแต่งตัวให้เรียบร้อยและมีท่วงทีวาจาสุภาพอ่อนโยนเป็นกันเอง ไม่
วางตัวข่มขู่ผู้ให้สัมภาษณ์ ในการปฏิบัติงานพนักงานสนามจะต้องพบกับบุคคลจ านวนมากซึ่งมีนิสัยใจ
คอและการให้ความร่วมมือแตกต่างกัน พนักงานสนามควรมีความอดทนต่อสิ่งที่ไม่พอใจ เช่น การไม่
ตอบค าถาม การต าหนิติเตียนต่างๆ เป็นต้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2547 : 1-3) 
 
 2. การประมวลข้อมูล 

  การประมวลข้อมูลจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลัง
จากที่ได้จัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเรียบร้อยแล้วต้องน าข้อมูลนั้นมาสรุปผลแยกประเภท
และจัดกลุ่มเพ่ือเป็นการเสนอผลของการเก็บรวบรวมในเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไร (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548 : 4) 
  2.1 ในกรณีข้อมูลเชิงปริมาณจะเป็นการประมวลข้อมูลแล้วสรุปออกมาในรูปของ
ตารางเอกสาร เป็นต้น 
  2.2 ในกรณีข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็นการเสนอข้อมูลที่ได้จัดเก็บโดยสรุปลงในผลการ
ตอบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวถือเป็นข้อมูลดิบกล่าวคือ หลังจากที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลข้อมูลแล้วก็ยังไม่สามารถแสดงผลหรือชี้ให้ทราบถึงประเด็นหลักของการพัฒนาที่จะน าไป
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนได้โดยทันที จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนของเทคนิคในการวิเคราะห์
ข้อมูลเสียก่อน เพ่ือที่จะแปลความหมายของข้อมูลดิบจากการเก็บรวบรวมข้อมูลออกมาเป็นข้อมูล
หลักในการจัดท าแผนต่อไป  
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วิธีการวางแผน 
 
 การวางแผนอาจท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธี แต่ที่ได้รับความนิยมทั่วไปมี 3 วิธี ได้แก่ 
การวางแผนจากข้างในไปข้างนอกและจากข้างนอกมาข้างใน  (Inside-out and outside-in 
planning) การวางแผนจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน (Top-down and bottom-up planning) 
และการวางแผนเพื่อความไม่แน่นอน (Contingency planning) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (เสนาะ ติเยาว์
, 2544 : 91-93) 
 
 1. การวางแผนจากข้างในไปข้างนอก และจากข้างนอกมาข้างใน 

  1.1 การวางแผนจากข้างในไปข้างนอก เป็นวิธีการวางแผนที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลและ
ให้ความส าคัญในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การเพ่ือการวางแผน  และวิเคราะห์ถึง
อนาคตโดยพิจารณาถึงความสามารถขององค์การว่ามีความสามารถด้านใด  และสามารถเพ่ิมเติม
ประโยชน์จากความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างไร เช่น การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร การน าเทคโนโลยีมาใช้ การก ากับใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องให้ความส าคัญกับสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะการให้
ความส าคัญกับลูกค้าขององค์การ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
รวดเร็วและลูกค้ามีทางเลือกมากในการแสวงหาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ  รวมทั้งความ
จงรักภักดีของลูกค้ามีแนวโน้มลดลง ผู้บริหารจึงไม่ควรเพิกเฉยจากกระแสความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนไปตลอดเวลาได้ ผู้บริหารจึงไม่ควรใช้เฉพาะวิธีการวางแผนจากข้างในไปข้างนอกเพียงอย่าง
เดียว แต่จะใช้วิธีนี้เมื่อต้องการจะท าในสิ่งที่เคยท าและประสบผลส าเร็จให้ดีขึ้น 
  1.2 การวางแผนจากข้างนอกมาข้างใน เป็นวิธีการวางแผนที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ
กับสภาวะแวดล้อมภายนอกอย่างสูง โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นตัวแปรที่
มีความส าคัญต่อความส าเร็จและล้มเหลวขององค์การ ดังนั้นการวางแผนจึงต้องมีการตรวจสอบ 
ติดตามเพ่ือวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมอย่างใกล้ชิดว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
ก่อให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคอย่างไร การวางแผนจากข้างนอกมาข้างในนี้จะให้ความส าคัญกับข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือที่จะให้
ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดเปูาหมาย แผนการด าเนินงาน และกลยุทธ์ขององค์การได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องที่สุด ตลอดจนเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากปัจจัยด้านโอกาสและแก้ไขปัญหา
ด้านอุปสรรคอีกด้วย 

 

 2. การวางแผนจากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน 

  2.1 การวางแผนจากบนลงล่าง การวางแผนวิธีนี้จะให้ความส าคัญกับผู้บริหาร
ระดับสูงซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานขององค์การ เช่น การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
นโยบายวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ จากนั้นผู้บริหารระดับรองลงมาจะน าแนวทางที่ก าหนดขึ้นมานั้นมา
ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการเพ่ือการปฏิบัติจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การ
วางแผนวิธีนี้ เหมาะส าหรับใช้ในองค์การขนาดเล็กประเภทที่มีการด าเนินธุรกิจแบบผลิตภัณฑ์เดียวใน
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ตลาดเดียวเนื่องจากเงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมและการแข่งขันต่ า ผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียว
อาจมีเวลาดูแลและวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมได้ครอบคลุม  และสามารถก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานได้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ส าหรับองค์การขนาดใหญ่การใช้วิธีการ
วางแผนแบบบนลงล่างอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้น้อยกว่าเนื่องจากปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมมี
ความซับซ้อนมากกว่านั่นเอง 
  2.2 การวางแผนจากล่างขึ้นบน การวางแผนวิธีนี้จะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรตั้งแต่เริ่มต้นเพ่ือให้เกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและผูกพันต่อวัตถุประสงค์  รวมทั้ง
เพ่ือให้การประสานงานระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการวางแผนลักษณะนี้
ฝุายต่างๆ จะเป็นผู้เสนอแผนด าเนินการและทางเลือกของเปูาหมายเอง เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงได้
พิจารณาถึงความเหมาะสม ส่วนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือฝุายต่างๆ อาจเสนอแผนการด าเนินงานที่
น าองค์การไปคนละทิศทาง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึง
ต้องสงวนอ านาจในการตัดสินใจเลือกว่าทางเลือกของแผนการด าเนินงานใดจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การ ดังนั้นการวางแผนจากล่างขึ้นบนนี้เหมาะที่จะใช้ส าหรับองค์การขนาดใหญ่อยู่ใน
ตลาดที่กว้างขวาง เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานส่วนใหญ่จะได้มาจากผู้ปฏิบัติที่มี
โอกาสในการรับรู้ข้อมูล โดยเฉพาะที่ได้ทราบเกี่ยวกับกรอบหรือทิศทางขององค์การในการวางแผน 

 

 3. การวางแผนเพื่อความไม่แน่นอน 

  การวางแผนวิธีนี้มีความจ าเป็นต้องมีการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต แม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีเทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยให้การพยากรณ์มีความแม่นย ามากขึ้น  แต่บางครั้งมีความ
จ าเป็นจะต้องก าหนดแผนส ารองเผื่อไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  การวางแผนลักษณะนี้จะพิจารณาถึง
สภาวการณ์ในทางลบและการก าหนดจุดตัดสินใจว่าเมื่อใดควรต้องเปลี่ยนไปใช้แผนฉุกเฉิน เช่น ถ้า
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเป็น 40 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐก็จะวางแผนหยุดการผลิตใน
สายการผลิตบางสาย และหันมาใช้แผนการปรับลดต้นทุนของสายการผลิตที่ยังต้องด าเนินอยู่ทั้งนี้
เพ่ือให้รอดพ้นผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงยากล าบากนี้ไปก่อน เป็นต้น 
 
 

บทวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 หากจะกล่าวถึงที่มาของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประทศไทย จะพบว่า
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรซึ่งเป็นแกนน าในการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ได้ประกาศหลัก 6 ประการ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเอกภาพทางเศรษฐกิจ และการ
สร้างความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยจะจัดให้มีการวางเค้าโครงการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ต่อมานายปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้ด าเนินการยกร่างเค้าโครงการ
เศรษฐกิจขึ้น โดยได้มีการระบุถึงการก าหนดให้มีการวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิด
แรกๆ ของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ธนาคารโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยท าการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ได้จัดส่งคณะส ารวจเศรษฐกิจ เข้ามาช่วยศึกษาข้อมูลและ
ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยค าเชิญของรัฐบาลไทยในขณะนั้น  คณะผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ
ทางคณะเจ้าหน้าที่ฝุายไทยได้จัดท ารายงาน A Public Development Program for Thailand 
ต่อมามีการแปลเป็นฉบับภาษาไทยชื่อว่า โครงการพัฒนาของรัฐบาลส าหรับประเทศไทย ธนาคารโลก
ได้เป็นผู้เสนอแนะแนวทางให้ประเทศไทยมีการวางแผนเศรษฐกิจ หลังจากนั้นรัฐบาลจึงได้ตั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลที่ชื่อ "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" ขึ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 มีหน้าที่
เสนอความเห็นและให้ค าแนะน า ตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ  
อย่างไรก็ดี ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังได้รับแนวคิดและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่
ต้องท าสงครามเย็นกับฝุายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ด้วยการพยายามผลักดันนโยบายเศรษฐกิจทุนนิยม
และเสรีนิยมเพ่ือปิดล้อมการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในเอเชีย โดยทั้งนี้ก็เพ่ือคานอ านาจของจีนใน
ฐานะผู้น าด้านคอมมิวนิสต์ในดินแดนแถบนี้ ดังนั้นสหรัฐจึงต้องเข้ามาสร้างอิทธิพลต่อไทยด้วยการให้
ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการต่างๆ แก่ไทย ตั้งแต่การลงนามในข้อตกลงระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2493 หลังจากนั้น
รัฐบาลไทยก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางสหรัฐอเมริกาผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ที่ถูกตั้งขึ้ นเพ่ือให้
ความช่วยเหลือต่อไทย โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรมากที่สุดเท่าๆ กับด้านคมนาคมและ
พลังงาน รองลงมาเป็นด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ด้านการศึกษาและการบริหารราชการ  (ชาติ
ชาย มุกสง, 2556 : 1-6) 
 ในปี พ.ศ. 2502 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 
2502 และแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2503 จึงได้เกิดสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และมีส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นหน่วยงานประจ าและเป็นองค์กรที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติท าหน้าที่ควบคุม
นโยบายและตัดสินใจ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดแรกมี
ทั้งหมด 10 คน ได้แก่ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ เป็นประธาน โดยมีนายพจน์ สารสิน นายทวี        
บุณยเกตุ พล.อ.ท. มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์ พล.อ. จิติ นาวีเสถียร นายเล้ง ศรีสมวงศ์ นาย
ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ พล.ร.ต. ชลี สินธุโสภณ นายฉลอง ปึงตระกูล (เลขาธิการสภาพัฒนาฯ) และนาย     
บุญชนะ อัตถากร (รองเลขาฯ) เป็นกรรมการ และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ได้มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติระหว่าง พ.ศ. 2504 หลังจากนั้น
เป็นต้นมารัฐก็ได้ก าหนดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาเป็นระยะๆ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ ช่วยให้ประเทศจัดสรรทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ที่ประเทศมีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และท าให้
ภาครัฐและภาคเอกชนมีเปูาหมายที่ตรงกันในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ชาติชาย มุกสง, 2556 : 1-6) 
 ในระยะแรกๆ ของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐจะเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผน
เองหรือที่เรียกว่า “รัฐสั่งการ” หรือ “แผนพัฒนาจากบนลงล่าง” ซึ่งได้แก่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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จนมีค ากล่าวว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” ต่อมารัฐได้ให้ความส าคัญกับชุมชน
ท้องถิ่นมากขึ้น จึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาซึ่งเรียกได้ว่าเป็น 
“แผนพัฒนาจากล่างขึ้นบน” โดยปรากฏในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ในปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ พอสรุป
สาระส าคัญและผลที่เกิดข้ึนได้ดังนี้  
 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509)  
  การลงทุนสร้างปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (infra-structure) ของประเทศ ได้แก่ การ
สร้างทางหลวงหลายสาย การพัฒนาเส้นทางรถไฟ การปรับปรุงการประปา การสร้างเขื่อนเพ่ือการ
ชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟูาพลังน้ า เช่น เขื่อนภูมิพล และเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นต้น  ส่งเสริม
การลงทุนของเอกชนในด้านอุตสาหกรรม เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม สินค้าส าเร็จรูป  ส่งเสริม
กา รศึ กษาขั้ น อุ ด มศึ กษา ในส่ วนภู มิ ภ าค  โ ดยการจั ดตั้ ง มหาวิ ท ย าลั ย เ ชี ย ง ใหม่  แล ะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อสิ้นแผนจะพบว่า ประสบความส าเร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 8.1 ต่อปี มูลค่าสินค้าออกเพ่ิมมากขึ้น มีสินค้าออกที่
เป็นรายได้หลักของประเทศเพ่ิมชนิดขึ้น ได้แก่ ข้าวโพด ปอ มันส าปะหลัง นอกเหนือจากข้าว ไม้สัก 
ยางพาราและดีบุกที่มีอยู่แต่เดิม แต่ในแผนนี้จะพบปัญหาและอุปสรรคคือขาดแคลนบุคลากรทางด้าน
เทคนิค วิชาการ และการบริหาร และต้องพ่ึงเงินทุนเงินกู้จากต่างประเทศท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานตามโครงการ ผลกระทบประการส าคัญคือการกระจายรายได้ยังไม่ยุติธรรม เพราะผลจาก
การพัฒนาตกอยู่กับผู้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับนี้ เริ่มใช้ใน พ.ศ. 2504 (พ.ศ. 2504 – พ.ศ.2509) 
โดยได้รับอิทธิพลตามโลกทัศน์ของนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
ขณะนั้นว่า “การพัฒนาคือการพัฒนาเศรษฐกิจ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ จึงเป็นแผนวัตถุประสงค์
เดี่ยว (Single Objective) คือ เร่งรัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว คนไทยมัก
ได้ยินค้าโฆษณาท่ีว่า “น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานท า” เสมอๆ (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2555 :4) มี
ข้อสังเกตว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยังไม่ได้บัญญัติค าว่า “สังคม” ไว้ในแผน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแผนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว 
 

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2510-2514) 
  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเหมือนกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เช่น ขยาย
การชลประทาน เส้นทางคมนาคม และการสาธารณูปโภคต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนการลงทุนของชาวต่างประเทศ  มุ่งพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ จนมีการบัญญัติค าว่า “สังคม” ไว้ในแผนพัฒนาฉบับนี้และต่อเนื่อง
มาจนถึงแผนพัฒนาฉบับปัจจุบัน ในแผนนี้จะเน้นกระจายการศึกษาและการสาธารณสุขให้ทั่วถึง เริ่ม
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะ
พบว่า ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในและภายนอก
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ประเทศในอัตราที่สูง แต่ระยะปลายแผนภาวะเศรษฐกิจขยายตัวช้าลงเนื่องจากราคาข้าวและ
ยางพาราในตลาดโลกตกต่ าลง ในแผนนี้จะพบปัญหาและอุปสรรค ที่ส าคัญคือการท างานของรัฐบาลมี
ลักษณะซ้ าซ้อนและขาดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานบางโครงการไม่ได้ รับการติดตาม
อย่างใกล้ชิด และการกระจายรายได้ยังคงกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อย 
 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) 
  เน้นการพัฒนาสังคมมากขึ้น เช่น การปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชน การศึกษา 
การสาธารณสุข ที่อยู่อาศัย และการจัดบริการทางสังคม ก าหนดเปูาหมายลดอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรเป็นครั้งแรก ให้เหลือร้อยละ 2.5 ต่อปี เมื่อสิ้นแผนมีกระจายความเจริญสู่ชนบทให้มากขึ้น 
และเน้นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ขยายการพัฒนาปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน เช่น การขยายท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับการผลิตและรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้น เน้น
การพัฒนาคนและเพ่ิมการมีงานท า รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรักษาทุนส ารอง
ระหว่างประเทศให้มั่นคง อุปสรรคและผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผนคือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติภายในประเทศ
มีอัตราการเพ่ิมต่ ากว่าเปูาหมาย เนื่องจากสภาพดินฟูาอากาศแปรปรวน (ฝนทิ้งช่วง) ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก เช่น การขึ้นราคาน้ ามันครั้งใหญ่ 
ค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตกต่ า และการถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทยเมื่อสิ้นสุด
สงครามเวียดนาม ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟูอ ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศซบเซา และมี
การว่างงานสูง แต่อัตราการเพ่ิมของประชากรใกล้เคียงตามเปูาหมายคือร้อยละ 2.6 ต่อปี เมื่อสิ้นแผน 
  ในแผนนี้แม้จะมีนโยบายทางด้านประชากร แต่ก็ยังไม่ได้เน้นในด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชากร และยังไม่มีการกล่าวถึงในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
นี้ ก็ได้เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ขึ้น ท าให้เกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ภาวะ
เศรษฐกิจและการลงทุนซบเซา (สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ, 2547 : 142-146) 
 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) 
  เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 3 โดยขยายการผลิต การลงทุน และเพ่ิมการจ้างงานให้สูง เน้นการสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคม โดยเร่งกระจายรายได้ให้ทั่วถึงและยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และคน
ยากจน ปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยลดอัตราการเพ่ิมของประชากรให้เหลือเพียงร้อยละ 2.1 
ต่อปีเมื่อสิ้นแผน มีการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามในช่วงแผนนี้มีปัจจัยของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกยังไม่ดีขึ้น
และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ การขึ้นราคาน้ ามันของกลุ่ม OPEC ท าให้
สินค้ามีราคาสูง เกิดภาวะเงินเฟูอและค่าครองชีพสูง ตลอดจนรายจ่ายภาครัฐบาลสูงขึ้นเป็นผลให้การ
ขาดดุลการค้ากับต่างประเทศสูงเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ นอกจากนั้นยังเกิดสถานการณ์ความตึงเครียด
บริเวณชายแดนด้านกัมพูชา ท าให้รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายทางการทหารและความมั่นคงมากข้ึน  
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 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) 
  ยึดพ้ืนที่เป็นหลักในการวางแผน ก าหนดแผนงานและโครงการให้มีผลทางปฏิบัติทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือพัฒนาชนบท พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พ้ืนที่เมือง
หลัก เป็นต้น เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศเป็นพิเศษ โดยการเร่งระดม
เงินออม สร้างวินัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ปรับโครงสร้าง
การเกษตร ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค  
ปรับโครงสร้างการค้าต่างประเทศและบริการ ปรับโครงสร้างการผลิต และการใช้พลังงาน ฯลฯ เน้น
ความสมดุลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน้นการแก้ปัญหาความยากจนใน
ชนบทล้าหลัง โดยก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย 286 อ าเภอและก่ิงอ าเภอ เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
เช่น มีระบบการบริหารการพัฒนาชนบทแนวใหม่ใน พ.ศ. 2527 และเน้นบทบาทและการระดมความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน ผลที่เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ เช่น การส่งออกต่ ากว่าเปูาหมายทั้งนี้
เนื่องจากนโยบายการกีดกันการค้าจากต่างประเทศ เกิดการว่างงาน ปัญหาเกี่ยวกับความอุดม
สมบูรณ์ของดินที่ใช้ส าหรับการเกษตร แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยังมีข้อดีคือ เกิด
เสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น มีการก าหนดนโยบายและมาตรการทางการเงินและการคลังที่ถูกต้อง 
เช่น การลดค่าเงินบาท การรณรงค์การประหยัด และนอกจากนั้นยังมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าว
ไทย ส่งผลให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจมาได้ด้วยดี ส่วนนโยบายการพัฒนาชนบท
ในเขตล้าหลังก็ท าให้ระดับความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  
 
 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) 
  เน้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของการเงินการ
คลัง โดยเน้นการระดมเงินออมในประเทศ เน้นการใช้จ่ายภาครัฐอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
และเน้นบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนา เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต เน้นการเพ่ิม
บทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกิดแผนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาด
ของประเทศให้กระจายตัวมากขึ้น เน้นการน าบริการพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เฉพาะ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค บทบาทรัฐในการพัฒนาประเทศ ขยาย
ขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ เขตล้าหลัง 5,787 หมู่บ้าน เขตปานกลาง 35,514 
หมู่บ้าน และเขตก้าวหน้า 11,612 หมู่บ้าน ในห้วงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้เกิดความผันผวน
ทางเศรษฐกิจของโลกท าให้ต้องมีการก ากับดูแลทางด้านเศรษฐกิจ โดยพยายามรักษาการชะลอตัวให้
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 จนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสูงกว่าร้อยละ 11.7 ผลการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ พบว่า รายได้
ประชากรเพ่ิมข้ึนถึง 28 เท่า จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เป็น 77,000 บาท เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 
8.1 ต่อปี ทุนส ารองสูงถึง 38,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ, 2547 : 142-146) 
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 7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) 
  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ประเทศจีนได้เปิด การค้ากับ
ต่างประเทศมากขึ้น ท าให้นักลงทุนทั่วไปหันมาลงทุนในจีนมาก เพราะจีนเป็นตลาดใหญ่มีแรงงาน
และทรัพยากรซึ่งราคาถูกกว่าประเทศอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยพอสมควร  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ประชาชนในประเทศเริ่มตื่นตัวต่อกระแสประชาธิปไตย (Democratization) 
กระแสแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) กระแสแห่งการรวมกลุ่มภูมิภาค (Regionalization) กระแส
แห่งการคืนถิ่น (Relocatization) ท าให้ประชาชนไทยมีการปรับตัว ในการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ
กระตือรือร้นต่อการมีสิทธิ์มีเสียงที่จะแสดงออกในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นซึ่งมีผลเชิงบวกต่อการพัฒนา 
(สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ, 2547 : 142-146) ในแผนนี้เริ่มได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการก าหนด
แนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา 3 
ประการ ได้แก่ เน้นการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยด าเนิน
นโยบายการเงินการคลังและพัฒนาตลาดทุน พัฒนาการเกษตรเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ปรับโครงสร้างผลผลิต พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน โดยเน้นการสร้างโอกาสในการ
แข่งขันกิจการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ พัฒนาโดยน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ พัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมชายฝั่งทะเลตะวันออก เน้นการกระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบท ใช้
มาตรการด้านภาษีและรายจ่ายของรัฐบาลกระจายอ านาจทางการคลังสู่จังหวัดและท้องถิ่น  กระจาย
การถือครองทรัพย์สินด้วยการเร่งรัดการปฏิรูปที่ดิน ออกเอกสารสิทธิที่ดินสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย และ 
พ.ร.บ. ชุมชนแออัด ปรับโครงสร้างการผลิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรมและบริการสู่ภูมิภาค พัฒนา
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคเป็นฐานเศรษฐกิจและการจ้างงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชนบท พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนในเมือง  และเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข จิตใจ วัฒนธรรม
และสังคม พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
การพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจโดยลดการก ากับของรัฐและส่งเสริมบทบาทเอกชน  
เริ่มพัฒนาระบบราชการให้มีขนาดเล็กและมีคุณภาพ (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2555 :5) ในปีสุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มูลค่าของทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่ทั้งหมดหรือสต๊อกทุนของประเทศเพ่ิมจาก 
1,927 พันล้านบาทในปี 2513 เป็น 10,852 พันล้านบาทในปี 2539 มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศทั้งการขนส่งทางถนน รถไฟ ทางน้ าและทางอากาศ รวมทั้งการ
พัฒนาด้านสังคมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข ส่งผลให้
คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้นนับเป็นความส าเร็จที่น่าภูมิใจ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557 : 1-10) แต่อย่างไรก็ตามในปลายปี 
2539 ก็ได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจนน าไปสู่เศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” ในปี 2540 
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 8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 กระบวนการจัดท าแผนมีการระดม
ความคิดเห็นในระดับพ้ืนที่ จนถึงระดับชาติจากคนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ เพ่ือก าหนดแนวความคิด
และทิศทางการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” พัฒนาคนให้เป็นคน “เก่ง ดี มีสุข ครอบครัวอบอุ่น” โดยใช้เศรษฐกิจเป็น
เครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบ
แยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยังเป็นฉบับแรกที่ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติไว้ในแผนพัฒนาฯ โดยการจัดท าแผนงาน โครงการ มีการยึดหลักการ พ้ืนที่ 
ภารกิจและการมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคน เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทางภูมิภาคและชนบทเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามในปีแรกของแผนฯ ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมาก เช่น วิกฤติค่าเงินบาท วิกฤติการธนาคาร 
หนี้สินระหว่างประเทศ จนท าให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินการคลังอย่างรุนแรง เกิดการล้มละลาย
ทางเศรษฐกิจและเกิดปัญหาทางสังคมตามมาหลายประการ  
 
 9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
  เป็นแผนที่ ได้น า เอาแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศโดยยึดหลักทาง
สายกลาง มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นแผนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ และมุ่ง
ให้คนในชุมชน สามารถที่จะจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เน้นการท างานเชิงรุกและได้ก าหนด
กรอบการพัฒนาหรือมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาไปในอนาคตถึง 20 ปีข้างหน้า แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ยังก าหนดให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน คือ ด้านแรก 
สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ  
ด้านที่สอง สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ท าเป็น มี
เหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก เพ่ือพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางภูมิปัญญา รักษาต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และ
ด้านที่สาม สังคมแห่งความสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน รู้ รัก สามัคคี มีจารีตประเพณีอันดีงาม 
ภูมิใจในชาติและท้องถิ่น ส าหรับผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ประสบ
ความส าเร็จที่น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความม่ันคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  การมีหลักประกัน
สุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ และการ
ลดลงของปัญหายาเสพติด แต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงปลายของแผนพัฒนาฉบับนี้ ก็ได้เกิดวิกฤติทาง
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การเมืองเมื่อมีการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบต่างๆ 
ตามมา 
 
 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
  ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็น
โอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มี
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้
ความส าคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผน 
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ในแผนนี้จะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน การพัฒนา
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ทั้งหมดนี้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน ส่วนเปูาหมายของแผนพัฒนาฉบับนี้ ได้แก่ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557 : 1-10) 
  10.1  เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนของแผนฉบับนี้ คือ 
คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพ่ิมจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนาก าลัง
แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพ่ิมเป็น 60 % ของก าลังแรงงานทั้งหมด และเพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 
80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพ่ิมของการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง น าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่าย
ด้านสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ทุกชุมชนมี
แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อย
ละ 4 ภายในปี 2554 
  10.2  เปูาหมายด้านเศรษฐกิจ สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่าง
ประเทศ เพ่ิมข้ึนเป็น 75 % ภายในปี 2554 และสัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ิมข้ึนเป็น 15 % ภายในปี 2554 อัตราเงินเฟูอทั่วไปเฉลี่ย 3.0-3.5 % ต่อปี สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกิน 50 % และความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน 1:1 ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มี
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รายได้สูงสุด 20 % แรก ต่อรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด 20 % ไม่เกิน 10 เท่าภายในปี 2554 และ
สัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่ต่ ากว่า    
40% ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
  10.3  เปูาหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นรักษา
ความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีพื้นท่ีปุาไม้ไว้ไม่น้อยกว่า 33 % 
และต้องเป็นพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 18 % ของพ้ืนที่ประเทศ รวมทั้งรักษาพ้ืนที่ท าการเกษตรใน
เขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการ
ด ารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย 
  10.4  เปูาหมายด้านธรรมาภิบาล มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนน
ภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่ 5.0 ภายในปี 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการ
ด าเนินงานที่คุ้มค่าเพ่ิมขึ้น ลดก าลังคนภาคราชการให้ได้ 10 % ภายในปี 2554  สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีเพ่ิมขึ้นในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
  ส่วนผลการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฉบับนี้ พบว่า สังคมยังคง
เผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาความขัดแย้งด้านการเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย
จ าน าข้าว ภาวการณ์ออมลดลงหนี้สินเพ่ิมขึ้น ปัญหาแรงงานต่างด้าว อัตราการส่งออกมีแนวโน้ม
ชะลอลง ส่วนด้านธรรมชาติก็พบว่าได้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. 2550 ในพ้ืนที่ภาคกลางของ
ประเทศท าให้โครงการอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบตามมา  
 
 11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันที่จะน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” คือวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฉบับนี้ โดยมีเปูาหมายหลัก คือ ความอยู่เย็นเป็นสุขและ
ความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน
ลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี
สุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น เศรษฐกิจเติบโตใน
อัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 



 78 

3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
และ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าใน
ปัจจุบันแผนพัฒนาฉบับนี้จะยังไม่สิ้นระยะเวลาของแผน แต่ก็พอเห็นได้ว่า ประเทศไทยในช่วง
แผนพัฒนาฉบับนี้ยังเผชิญกับปัญหาหลักๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการเมือง ปัญหาความแห้งแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วประเทศ ปัญหาการแตกแยกของคนในประเทศ ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การทุจริตคอรัปชั่น ความไม่เป็นกลางของสื่อสารมวลชน ยาเสพติด ราคา
ยางพาราตกต่ า เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 : 11-
13)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในแต่ละแผนจะมีลักษณะและสาระส าคัญแตกต่างกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมในขณะนั้น ซึ่งปรากฏว่าการพัฒนาของ
ประเทศไทยในระยะท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ก็มีทั้งส่วนที่ประสบผลส าเร็จและส่วนที่ยังเป็นปัญหา  
 
 

บทสรุป 

 
 การวางแผนถือว่าเป็นหน้าที่ทางการจัดการที่ส าคัญเป็นอันดับแรก การวางแผน คือ 
กระบวนการคิดพิจารณาไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร ท าไมจึงท า ให้ใครท า ท าที่ไหน เมื่อไหร่ 
โดยอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  กระบวนการวางแผนจะประกอบ
ไปด้วยการตั้งข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอนาคต การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาประสงค์ การก าหนด  
กลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ การก าหนดเปูาหมาย การก าหนดแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผน 
และการทบทวนแผนหรือข้อมูลย้อนกลับ การวางแผนมีประโยชน์อย่างมาก เพราะการวางแผนจะ
ช่วยให้เกิดการด าเนินงานที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ประหยัดทรัพยากรต่างๆ ถึงแม้ว่า
การวางแผนจะถือเป็นเรื่องที่คาดหวังไว้ในอนาคตซึ่งอาจมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง แต่ถึงอย่างไรก็ดี การ
วางแผนย่อมดีกว่าไม่มีการวางแผน ดุจดังค าพูดที่ว่า “วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” หรือ “รู้เขา         
รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” 



บทท่ี  3 
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สิ่งส าคัญอันดับแรกๆ ที่ผู้วางแผนจะต้องท าก็คือ การ
ค้นหาข้อมูลของท้องถิ่น ทั้งนีเ้พ่ือทีจ่ะกลั่นกรองและคัดเลือกเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือสามารถแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นได้เหมาะสมและรวดเร็ว การค้นหาข้อมูลของท้องถิ่นดังกล่าวเรามักจะได้
ข้อมูลมาไม่ง่ายนัก มีข้อเท็จจริงว่า ถ้าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงประเด็น ก็จะส่งผลให้
แผนมีความสมบูรณ์ตรงตามสภาพข้อเท็จจริง แต่ในทางกลับกันถ้าข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง เชื่อถือ
ไม่ได้ และไม่ตรงกับประเด็นของเรื่อง แผนที่ปรากฏออกมาจะขาดความสมบูรณ์และไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ผู้วางแผนพัฒนาจึงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ 
ที่จะน ามาใช้ค้นหาข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนจะได้น าเสนอ
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเทคนิคทีเ่กี่ยวข้อง พอสรุปได้ดังนี้ 
 
 

เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวโน้มพัฒนาการของชุมชน เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชน และน ามาสรุปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ตรงและตอบสนองความต้องการของชุมชน การวิเคราะหด์้วยเทคนิคสวอท (SWOT) 
จะช่วยให้ชุมชนได้ทราบถึงสถานภาพของตัวเอง อันจะท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
และประสบความส าเร็จ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของชุมชนมี
รายละเอียดดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2543 : 54 - 56) 
 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

  1.1 สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 

   1.1.1 จุดแข็ง (S : Strengths) จะต้องมีการประเมินจุดแข็งของตนเอง ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายในหรือสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ เพ่ือพิจารณาเงื่อนไขแห่งความส าเร็จในมิติต่างๆ เช่น ท าเลที่ตั้ง 
เศรษฐกิจ รายได้ ความสามัคคี ความสามารถของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว เป็น
ต้น โดยประเมินจากระดับสูงไปหาระดับต่ า แต่จุดแข็งในบางประเด็นก็อาจจะไม่ใช่ความส าคัญต่อ
ความส าเร็จก็ได้ ต้องพิจารณาดูดี ๆ 
   1.1.2 จุดอ่อน (W : Weaknesses) จะต้องมีการประเมินจุดอ่อนของตนเอง 
เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ ความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น เพ่ือพิจารณาเงื่อนไขแห่งความล้มเหลว
ในมิติต่างๆ เช่นเดียวกับการประเมินจุดแข็งโดยมีการประเมินจากระดับสูง (เป็นจุดอ่อนมาก)  ไปหา
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ระดับต่ า (ไม่ค่อยเป็นจุดอ่อน) อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกัน จุดอ่อนในบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวต้องพิจารณาดูดีๆ เช่นกัน 
  1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 

   1.2.1 โอกาส (O : Opportunities) โอกาสหรือสิ่งที่ได้เปรียบคู่แข่ง ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกที่จะท าให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์น ามาพัฒนาชุมชนเอง เช่น มีตลาดรองรับพืชผลทาง
การเกษตร มีแหล่งวัตถุดิบรองรับ เป็นต้น ชุมชนควรจะได้พิจารณาโอกาสส าคัญในเรื่องสิ่งน่า
ประทับใจ และโอกาสของการประสบความส าเร็จของชุมชนเป็นส าคัญ 
   1.2.2 อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T : Threats) อุปสรรค/ภัยคุกคามจากภายนอกที่
จะคอยขัดขวางการพัฒนาของชุมชน เช่น คู่แข่งทางการค้ามีสูง ท าให้กลุ่มอาชีพของชุมชนได้รับ
ผลกระทบ เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อเป้าประสงค์ของชุมชน ทั้งนี้ควรพิจารณาอุปสรรคในด้านของ
ความรุนแรงและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรงกับชุมชน 
 
 2. หลักการใช้เทคนิค SWOT 
  2.1 ควรวิเคราะห์แยกแยะ ควรท าอย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีความส าคัญจริงๆ 
เป็นสาเหตุหลักๆ ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็น
นโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่จะท าให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ขั้น
สุดท้าย (Result) ได้จริง 
  2.2 การก าหนดปัจจัยต่างๆ ไม่ควรก าหนดขอบเขตของความหมายของปัจจัย        
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ ภัยคุกคาม (T) ให้มี
ความหมายคาบเกี่ยวกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็น
ปัจจัยในกลุ่มใด ทั้งนี้เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกัน
ออกไป 
 การวิเคราะห์ SWOT อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการท า Situation Analysis หรือเป็น
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของชุมชน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้
รู้จักตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์โอกาส ภัยคุกคาม เพ่ือการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ หรือเลือกกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) ซึ่งเป็นการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญ ที่
จะใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ที่จะน าไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตของชุมชนร่วมกัน เรียกว่าเป็นการ
บรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ร่วมกันก าหนดขึ้น ตามหลักการก าหนดกลยุทธ์ในแบบต่างๆ นั้นจะเป็นการ
มุ่งกลยุทธ์ที่เป็น S สูง O สูง, S สูง T ต่ า, W ต่ า O สูง และ W ต่ า T ต่ า ซึ่งมีรูปแบบในการพิจารณา
ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์ เอส - โอ (SO strategies) เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ก าหนดขึ้นเพ่ือการเข้าไป
ฉกฉวยโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเกิดจากการน าจุดแข็งและ
โอกาสที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์  
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 2. กลยุทธ์ เอส - ที (ST strategies) เป็นยุทธศาสตร์แบบรักษาความคงที่ที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือการลบล้างอุปสรรค/ภัยคุกคามจากสภาวะแวดล้อมภายนอกของชุมชน ซึ่งเกิดจากการน าจุดแข็ง
ที่มีอยู่มาลบล้างอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 3. กลยุทธ์ ดับบลิว - โอ (WO strategies) เป็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
พยายามแก้ไขจุดอ่อนของชุมชนและพยายามฉกฉวยโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่เอ้ืออ านวยต่อชุมชน  
ซึ่งเกิดจากการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นมาจัดการกับจุดอ่อนที่มีอยู่ 
 4. กลยุทธ์ ดับบลิว - ที (WT strategies) เป็นยุทธศาสตร์แบบตัดทอนป้องกันที่ก าหนด
ขึ้นโดยพยายามแก้ไข หรือปรับปรุงจุดอ่อนของชุมชน และความพยายามในการลบล้างอุปสรรค/ภัย
คุกคามของชุมชนอย่างรู้ตัว 
 ส่วนก าหนดกลยุทธ์แสดงได้ดังรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 การก าหนดต าแหน่งกลยุทธ์ 

 
 ส าหรับการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค/ภัยคุกคาม 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน โดยเกณฑ์ที่ส่วนใหญ่ที่
นิยมใช้ประกอบด้วย ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา ความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การยอมรับร่วมกันของชุมชน และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/
การด าเนินการ ส าหรับวิธีในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย          
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ค่าร้อยละ การลงมติ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี วิธีที่จะน ามาใช้ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องที่จะเลือกใช้วิธีใดก็สุดแล้วแต่เห็นว่าสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม 
 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เชิงยุทธศาสตร์นั้น หน่วยหรือขอบเขตในการ
วิเคราะห์ ให้พิจารณาจากเขตของท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ใน
เขตท้องถิ่น จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ที่อยู่นอก
เขตท้องถิ่นจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก ส่วนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม 
หน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ จะใช้หน่วยท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งที่เป็นทรัพยากรในการ
บริหาร และองค์ประกอบของท้องถิ่น เช่น สภาท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่ 
ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ท้องถิ่นสามารถควบคุม ก ากับดูแลได้ จะถือว่าเป็นปัจจัยภายใน ส่วนสิ่งที่ปรากฏ
หรือมีอยู่แต่ท้องถิ่นไม่สามารถควบคุม ก ากับดูแลได ้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตท้องถิ่น
ก็ตาม ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548 : 25) 
 
 

เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal : RRA) 
 
 เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน เป็นเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาสภาพของ
ชุมชนชนบทอย่างรวดเร็ว โดยการอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกส าคัญ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน
สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ใช้วิธีการและเครื่องมือที่มีความ
หลากหลาย โดยเฉพาะการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือข้อค าถามที่ เตรียมไว้  ( Semi- 
Structured Interviewing : SSI) นอกจากนี้ยังใช้การสังเกตควบคู่กันไปด้วย (สุจินต์ สิมารักษ์ และ
คณะ, 2530 : 14 - 15) 
 เทคนิค RRA อาศัยการเขียนผังกิจกรรม ผังครอบครัว ปฏิทินแรงงาน ปฏิทินชุมชน 
ภาพตัดขวางพ้ืนที่ ผังการถ่ายเททรัพยากร เป็นต้น และยังใช้วิธีการพิจารณาข้อมูลแบบสามมิติ 
ประกอบด้วย การก าหนดให้มีผู้ เชี่ยวชาญจากหลายสาขา การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
หลากหลาย และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ และจะต้องท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ซ้ าหลายครั้งหรือหลายรอบจนกว่าจะได้ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งเทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี้ คือ 

 
 1. ขั้นตอนของเทคนิค RRA 
  1.1 ก าหนดหัวข้อที่จะเก็บข้อมูล 
  1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
  1.3 สร้างข้อค าถามเพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

  1.4 คัดเลือกพ้ืนที่ และกลุ่มตัวอย่าง 
  1.5 สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ 
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  1.6 สรุปผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.7 การจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Rural  
Appraisal : PRA) 
 
 เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างมีส่วนร่วม เป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากเทคนิค RRA 
ทั้งนี้โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนาใดๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนนั้นจะต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ไม่ใช่เกิดจากบุคคลภายนอกชุมชน ประชาชนไม่ใช่คนคอยให้ข้อมูลเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เทคนิค PRA จะช่วยให้ประชาชนเกิดแนวคิดที่จะพัฒนา
ชุมชนของตนเอง โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน (ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, 2543 : 
104 - 106) ซ่ึงเทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างมีส่วนร่วม มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ คือ 

 

 1. ขั้นตอนของเทคนิค PRA 
  1.1 นักพัฒนาเป็นคนกระตุ้นให้ประชาชนที่มีความพร้อมหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการท างานมาร่วมกันท างาน ซึ่งจะท าให้เกิดพลังของชุมชนร่วมกัน 

  1.2 รวมพลังในการก าหนดประเด็นที่ต้องการที่จะแก้ไข เช่น วิธีการเก็บข้อมูล การใช้
ศิลปะพ้ืนบ้านประเภทการละเล่นต่างๆ มาใช้ในการด าเนินการ เป็นต้น หลังจากนั้นก็ต้องก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผิดชอบด้วย 
  1.3 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกัน  
  1.4 น าเสนอข้อมูลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อเวทีประชาคม เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งอาจจะใช้เทคนิคที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นการให้ความรู้แก่ชาวบ้านไปพร้อม ๆ 
กัน เช่น การน าเสนอโดยใช้แผนที่ทางความคิด การใช้เสียงตามสาย เป็นต้น  
  1.5 ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันของชาวบ้านแล้ว ก็น ามาสู่การหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป  
 
 

เทคนิคการศึกษาวิเคราะห์ระบบชนบท (Rural System Analysis : RSA) 
 
 เทคนิคการศึกษาวิเคราะห์ระบบชนบท เป็นเทคนิคที่ถูกน ามาใช้ในการศึกษาระบบชุมชน 
โดยมุ่งเน้นการศึกษาเกษตรกรรายย่อย เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของเกษตรกร เป็นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนกับทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน แล้วน าไปสู่การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาอย่างอ่ืน เช่น การกระตุ้นให้เกิดกลุ่ม การให้การศึกษาแก่กลุ่ม การเสริมศักยภาพในการบริหาร
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จัดการกลุ่ม การสร้างเครือข่ายจากกลุ่มที่มีอยู่ เชื่อมโยงแหล่งทรัพยากรหรือสถาบันพัฒนาจาก
ภายนอก (สนธยา พลศรี, 2545 : 98 - 99) 
 เทคนิค RSA ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้เพ่ือที่จะน ามาใช้ให้
สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ของคนแต่ละกลุ่มฐานะกับทรัพยากร ทั้งที่เป็น
ทรัพยากรที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ระบบชลประทาน โรงเรียน วัด 
ศูนย์การเรียนรู้ ผู้น า ภูมิปัญญาต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงเทคนิคการศึกษาวิเคราะห์ระบบชนบท มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี้ คือ 

 
 1. ขั้นตอนของเทคนิค RSA 
  1.1 ทบทวนประเด็นที่ส าคัญ และก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 

  1.2 ในการเก็บข้อมูลจะอาศัยข้อมูลมือสองก่อนเป็นอันดับแรกและท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกจากการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
  1.3 ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและท าการบันทึกตามแบบบันทึกที่
เตรียมไว้  
  1.4 จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยเริ่มจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้อาวุโส หรือบุคคลส าคัญ
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ผู้น า และใช้วิธีการพูดคุยแบบเป็นกันเองหรือแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เพ่ิมเติมและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย  
  1.5 จัดเวทีประชาคมหรือเวทีสาธารณะเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และความส าคัญของ
การจัดกิจกรรม เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน 
  1.6 ด าเนินการจัดท าแผนที่ เช่น แผนที่หมู่บ้าน แผนผังทรัพยากร แผนผังการถ่ายเท
พลังงาน เป็นต้น 
  1.7 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
  1.8 ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 
เพ่ือที่จะน าไปสู่การจัดท าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป 

 
 

เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนด้วยความละเอียดอ่อน (Soft System Analysis : SSA) 
 
 เทคนิคการวิ เคราะห์ชุมชนด้วยความละเอียดอ่อนมีแนวคิดว่ านักพัฒนาซึ่ ง เป็น
บุคคลภายนอกเป็นผู้ที่น าเอาแนวทางการพัฒนาหรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เข้ามาสู่ชุมชน โดยให้
คนในชุมชนเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาที่ เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะมี
ความเสี่ยงสูง ถ้าพบว่ากิจกรรมการพัฒนานั้นเกิดการยอมรับเพียงระยะสั้นๆ หรือเกิดการโต้แย้งของ
คนในชุมชน ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่อาจที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนได้ในระยะยาว ดังนั้นวิธีการที่
จะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การพ่ึงตนเองให้ได้ย่อมจะต้องกระตุ้นโดยการให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในงานพัฒนา ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาจนน าไปสู่การจัดการกับปัญหาซึ่งจะท า
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด (ธนพรรณ ธานี, 2540 : 82 - 87) 
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 เทคนิค SSA เป็นเทคนิคที่เชื่อมั่นว่าบุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีศักดิ์ศรี และมีความสามารถ
ในการที่จะก าหนดวิถีชีวิตหรืออนาคตของตนเองตามที่คาดหวังได้ พลังอ านาจที่ซ่ อนเร้นอยู่หรือ
ความสามารถของประชาชนที่มีอยู่ควรจะได้รับการพัฒนาหรือน าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมากที่สุด และความสามารถหรือศักยภาพของชาวบ้านนั้นต้องได้รับความเท่าเทียมกันหรือ
เป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนด้วยความละเอียดอ่อน มีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังนี้ คือ 
 
 1. ขั้นตอนของเทคนิค SSA 
  1.1 การค้นหาปัญหาจากสภาพหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ด้วย
วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือมากที่สุด โดยยึดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประชาธิปไตย  
  1.2 สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นชาวบ้านยอมรับหรือ
เห็นด้วยหรือไม่อย่างไร เพ่ือที่น ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแนวทางการพัฒนา 
  1.3 ก าหนดอนาคตของชุมชนหรือภาพที่พึงประสงค์ร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับ
นักพัฒนาหรือชาวบ้านกับชาวบ้าน เพ่ือให้ได้แนวทางว่าควรจะพัฒนาชุมชนไปสู่อนาคตที่พึงปรารถนา
ในรูปแบบใด และจะจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังอย่างไรจึงจะท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างรอบด้าน
ในทุกมิติของชุมชน 
  1.4 สร้างแนวทางหรือกลยุทธ์ร่วมกันเพ่ือให้สามารถพัฒนาชุมชนไปสู่ความจริงตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกันให้ได้ 
  1.5 จัดท ากิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบของโครงการและก าหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจนร่วมกัน 
  1.6 ด าเนินการวางแผนร่วมกัน ระหว่างนักพัฒนาและชาวบ้าน โดยมีหลักการว่าจะ
ท าอะไร ท าไม เมื่อไร ที่ไหน ใคร และอย่างไร  
  1.7 ด าเนินการปฏิบัติตามแผน  
  1.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งอาจจะใช้เทคนิคการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งเทคนิคนี้จะมีการประเมินสภาวะ
แวดล้อม (Context Evaluation: C) การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation: P) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ก็ได้ 
 
 

เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 
PAR) 
 
 เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ผู้คนจ านวนหนึ่งในองค์กร
หรือในชุมชน ร่วมศึกษาปัญหาโดยกระท าร่วมกับนักวิจัยผ่านกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนกระทั่ง
เสนอผลและอภิปรายผลการวิจัย เริ่มต้นจากคนที่อยู่กับปัญหา (Problems People) ค้นหาปัญหา 
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ร่วมกับนักวิชาการ (กระบวนการที่คนในชุมชนไม่ใช่ผู้ถูกกระท า แต่เป็นผู้กระท าที่มีส่วนร่วมและมี
อ านาจร่วมกันในการวิจัย) ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่จะช่วยให้ชาวบ้านสามารถรวมตัวกันในรูปองค์กรชุมชน 
และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง ทั้งโครงสร้างและการด าเนินงานโดยอาศัย
เงื่อนไขการเพ่ิมศักยภาพด้วยระบบข้อมูล ท าให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญของข้อมูล เพราะจะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและท าการพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนให้ชาวบ้าน ท า
วิจัยเป็นโดยการสร้างทีมวิจัยท้องถิ่นขึ้นมา (สุรพงษ์ ลือทองจักร, 2546 : 2 - 30) ซึ่งเทคนิคการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีสาระส าคัญดังนี ้
 
 1. ปรัชญาพื้นฐานของเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  1.1 ปรัชญาพ้ืนฐานของ PAR ก็คือ ชาวบ้านเป็นผู้อยู่กับปัญหา อยู่กับข้อมูล อยู่กับ
ความจริง เป็นผู้รู้ดีเท่ากับหรือมากกว่านักวิจัย ดังนั้นการปฏิบัติการใดๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปัญหาการวิจัยจึงต้องเริ่มจากชาวบ้าน ไม่ใช่จากสมมติฐานของนักวิจัยหรือนักพัฒนา
ฝ่ายเดียว  
  1.2 เป็นการวิจัยที่มีการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของนักพัฒนา ความต้องการ และความรอบรู้ของชาวบ้าน  
  1.3 เป็นการวิจัยที่มีองค์ประกอบส าคัญได้แก่ ปฏิบัติการ (Action) และการมีส่วน
ร่วม (Participation) ผสมผสานและด าเนินการ ควบคู่กันไป เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านและทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชนถูกน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาให้ได้มากที่สุด ในรูปการรวมตัวเป็นองค์กร  
  1.4 ปฏิบัติการ (Action) หมายถึงกิจกรรม โครงการที่ต้องการด าเนินการ และเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง  
  1.5 การมีส่วนร่วม (Participation) คือการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกๆ ฝ่าย ที่ร่ วม   
กิจกรรมวิจัย ได้แก่ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง แล้วร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและด าเนินการจนสิ้นสุด  
  1.6 วิธีการวิจัยแบบ PAR เป็นกระบวนการที่น่าจะสะท้อนความเป็นจริงที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย ซับซ้อนโดยไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่มีสูตรส าเร็จ แต่ต้องมีวิธีวิทยาที่เปิดกว้างและ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
  1.7 นักพัฒนาควรมีบทบาทในการร่วมก าหนดปัญหาและเลือกแนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ซึ่งบทบาทของทั้งสามฝ่ายต้องเท่าเทียมกัน  
  1.8 นักวิจัยภายนอกชุมชนท าหน้าที่เป็นนักจัดองค์กร ช่วยอบรมความรู้ และทักษะ
ในการท าวิจัยให้แก่ชุมชน รวมทั้งช่วยประสานงาน เทคนิคต่างๆ ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีบทบาทในทุก
ขั้นตอนและควรระวังการครอบง าความคิดและการตัดสินใจของชุมชน  
 ส าหรับปรัชญาของเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แสดงได้ดังรูปที่ 3.2 
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รูปที่ 3.2 ปรัชญาของเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
 2. ขั้นตอนของเทคนิค PAR 
  ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมี 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ผสมผสานแนวคิดการจัดการชุมชนและการเรียนรู้ปัญหาของชุมชนเข้าด้วยกัน ได้แก่  
  2.1 ระยะก่อนการท าวิจัย (Pre - Research Phase)  
   2.1.1 การคัดเลือกชุมชนและการเข้าถึงชุมชน  
   2.1.2 การบูรณาการตัวนักวิจัยเข้ากับชุมชน  
   2.1.3 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน  
   2.1.4 การเผยแพร่แนวคิด PAR แก่ชุมชน  
  2.2 ระยะการท าวิจัย (Research Phase)  
   2.2.1 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน  
   2.2.2 การฝึกอบรมทีมวิจัยท้องถิ่น  
   2.2.3 การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ PAR และก าหนดแนว
ทางแก้ไข  
   2.2.4 การออกแบบการวิจัยและเก็บข้อมูล  
   2.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   2.2.6 การน าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมในชุมชน  
 

ชาวบ้านหรือ 
คนในชุมชน 

 

นักพัฒนา 
 

นักวิจัยหรือ
นักวิชาการ 

 

การมีส่วนร่วม 
 - ร่วมคิด  

- ร่วมตัดสินใจ 

- ร่วมปฏิบัต ิ
- ร่วมรับผล 
- ร่วมประเมินผล 
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  2.3 ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase)  
   2.3.1 การอบรมทีมงานวางแผนท้องถิ่น  
   2.3.2 การก าหนดโครงการหรือกิจกรรม  
   2.3.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน  
   2.3.4 การแสวงหางบประมาณและหน่วยงานที่สนับสนุน  
   2.3.5 การวางแผนเพ่ือติดตามและประเมินผล  
  2.4 ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase)  
   2.4.1 การก าหนดทีมงานปฏิบัติงานอาสาสมัคร  
   2.4.2 การอบรมทีมงานปฏิบัติอาสาสมัคร  
  2.5 ระยะการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase) 
   2.5.1 จัดตั้งทีมงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชนเพ่ือติดตาม
การด าเนินงานของฝ่ายปฏิบัติทุกระยะ  
   2.5.2 เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมในชุมชน  
 
 3. วิธีการวิจัย  
  3.1 เน้นการศึกษาชุมชน ให้ความส าคัญกับข้อมูลและความคิดของชาวบ้าน เป็นการ
สนทนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาในชุมชน หรือ
ความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยวิเคราะห์ ว่าสภาพปัจจุบันในชุมชนมีข้อบกพร่องอย่างไร 
เรื่องอะไรบ้าง  
  3.2 เน้นการหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา ศึกษาทรัพยากรในท้องถิ่น ว่ามีอะไรบ้างเพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหา  
  3.3 เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น และต้องพิจารณาร่วมกันถึงปัญหาเร่งด่วนและวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม กับ
เงื่อนไขทางวัฒนธรรม ความเชื่อและอ่ืนๆ  
  3.4 เน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแก้ปัญหาทุกขั้นตอน และสามารถ
ด าเนินงานได้เอง หลังจากสิ้นสุดงานวิจัย  
 
 

เทคนิคการประชุมระดมพลังด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ (Appreciation Influence 
Control : AIC) 
 
 เทคนิคการประชุมระดมพลังด้วยความคิดที่สร้างสรรค์เป็นเทคนิคที่มีแนวความคิดว่า 
บุคคล กลุ่ม ชุมชน มีความรู้ความสามารถมีพลังแห่งภูมิปัญญาที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน ในชุมชน แต่พลังแห่งภูมิปัญญาและความรู้ความสามารถเหล่านั้นไม่สามารถ
ที่จะน าออกมาใช้ได้ถ้าหากไม่มีการระดมพลังความรู้ความสามารถหรือมีการสร้างสรรค์ทางความคิด
ร่วมกัน เทคนิค AIC มีหลักคิดท่ีว่า การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นนั้นจะต้องระดมความคิดของผู้ที่
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มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้มาคิดร่วมกัน โดยมีความเป็นกลาง การแสดงความคิดเห็นเป็น
แบบประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การถาม – ตอบ ใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบท าให้
เห็นบรรยากาศแห่งการท างานร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนาทีมงานเพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการพัฒนาที่
จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อรพินท์ สพโชคชัย, 2537 : 13) ซึ่งเทคนิคการประชุมระดมพลัง
ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ คือ 

 
 1. ขั้นตอนของเทคนิค AIC 
  ขั้นที่  1  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน (Appreciation)  
   เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสภาพของชุมชนที่เกิดขึ้นจริง โดย
การเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันแบบประชาธิปไตยท าให้เกิด
บรรยากาศแห่งการยอมรับความคิดเห็นและปรับทัศนคติต่างๆ จนท าให้สามารถที่จะเข้าถึงสภาพที่
แท้จริง ทั้งที่เป็นสภาพของชุมชนและสภาพจิตใจของแต่ละคนด้วย ผลที่เกิดขึ้นจะน าไปสู่การก าหนด
แผนหรือกิจกรรมที่คาดหวังร่วมกันได้ ในขั้นที่ 1 นี้ มีการประชุมเพ่ือศึกษาสภาพของชุมชนร่วมกัน 2 
กิจกรรม คือ  
   A1 เป็นการประชุมเพ่ือปฏิบัติการวิเคราะห์ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ของ
ชุมชน 
   A2 เป็นการประชุมเพ่ือก าหนดอนาคตโดยการสร้างภาพที่พึงปรารถนาที่ชุมชน
สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างชัดเจน 
 
  ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแนวทางพัฒนาหมู่บ้าน (Influence)  
   ในขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาข้อมูลจากขั้นที่ 1 มาสังเคราะห์ แล้วท าการก าหนด
กิจกรรมการพัฒนา หรือก าหนดโครงการ เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาตามที่คาดหวังไว้ใน A2 โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนร่วมกัน ในขั้นนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

   I1 การร่วมกันคิดค้นมาตรการ วิธีการส าคัญที่จะท าให้เกิดโครงการหรือกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน 
   I2 เป็นการจัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
สอดคล้องและเหมาะสมกับการแก้ไขและพัฒนาชุมชน โดยมีเกณฑ์ในการน าโครงการไปพัฒนา คือ 
หนึ่ง กิจกรรมหรือโครงการที่ชาวบ้านท าเอง สอง กิจกรรมหรือโครงการที่ชาวบ้านท าเองได้บางส่วน
และขอความช่วยเหลือจากภายนอก และสาม กิจกรรมหรือโครงการที่สามารถขอความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ (Control)  
   เป็นการก าหนดวิธีการหรือกระบวนการในการท างานตั้งแต่ก าหนดปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลที่จะได้รับ โดยส่วนใหญ่แล้วกระบวนการท างานก็จะมีลักษณะเป็นโครงการ ซึ่งมี
องค์ประกอบของโครงการที่ส าคัญ คือ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธี
ด าเนินงาน งบประมาณ ปฏิทินด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ด าเนินงาน ผลที่จะได้รับ การ
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ประเมินผล และผู้รับผิดชอบ นั่นก็คือในขั้นนี้นอกจากจะจัดท าโครงการแล้ว ก็ต้องก าหนดผู้ที่จะ
ควบคุมหรือรับผิดชอบในกิจกรรมหรือโครงการที่จะจัดท าขึ้นด้วย โดยมีวิธีการที่ส าคัญ ดังนี้ 
   C1 เป็นการประชุมเพ่ือตกลงในกระบวนการท างานหรือรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา 
   C2 เป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบตามลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่จัดท า
ขึ้น โดยจะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ ให้
ละเอียดและรอบคอบให้มากที่สุด จึงจะท าให้การด าเนินงานพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 
 ส าหรับเทคนิคการประชุมระดมพลังด้วยความคิดท่ีสร้างสรรค์ แสดงได้ดังรูปที่ 3.3 
 

การก าหนดแนวทางการปฏิบัต ิ
(Control) 

C-2.2 เสนอแผนปฏิบัติการ กลุ่มใหญ ่

C-2.1 ท าแผนปฏิบัติการ กลุ่มสนใจ 
C-1 เลือกแนวทางที่สมัครใจจะท า รายบุคคล 

   
การสร้างแนวทางการพัฒนาหมู่บา้น 

(Influence) 
I-2 วิเคราะห์ จ าแนก จัดล าดับแนวทางสู่
วิสัยทัศน์ 

กลุ่มใหญ ่

I-1 แนวทางสู่วิสัยทัศน์ร่วม กลุ่มย่อย 
   
การท าความเข้าใจในสภาพของหมู่บ้าน 

(Appreciation) 
A-2.2 วิสัยทัศน์ร่วม กลุ่มใหญ ่
A-2.1 เป้าหมายอนาคตที่ปรารถนา กลุ่มย่อย 
A-1.2 น าเสนอให้เข้าใจสภาพปัจจบุัน กลุ่มใหญ ่
A-1.1 เข้าใจสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มย่อย 
A-0 เข้าใจอดีตทบทวนสถานการณ ์ กลุ่มใหญ ่

 
รูปที่ 3.3 ขั้นตอนของเทคนิคการประชุมระดมพลังด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ 

 
 

เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต  
(Future Search Conference : FSC) 
 
 เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต เป็นเทคนิคที่มุ่งเน้น
การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ส าคัญต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา เชื่อมโยงกับสภาพของชุมชน
ในยุคปัจจุบัน แล้วน ามาก าหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนในอนาคต ซึ่งจะได้ด าเนินการตามแผนที่
ได้ก าหนดร่วมกันไว้ในระยะเวลาอันใกล้ โดยกระบวนการในการท างานนั้นจะต้องให้สมาชิกของชุมชน 
กลุ่ม องค์กรที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆ มาร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และการท างานร่วมกันโดยใช้ประสบการณ์
ของแต่ละคน เพ่ือให้ได้แผนหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับน าไปปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์ที่เกิดจากกลุ่ม โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนส่วนรวม (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2541 : 
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30) ซึ่งเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี้ คือ 

 
 1. ขั้นตอนของเทคนิค FSC 

  1.1 การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต (A) 
   1.1.1 Time Line (เส้นแบ่งเวลาเป็น พ.ศ.) เพ่ือท าความเข้าใจในเหตุการณ์ที่
ผ่านมาที่มีผลต่อชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดยมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทย รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของ
สังคมไทยและเหตุการณ์ส าคัญในชีวิตของแต่ละบุคคล 
   1.1.2 ท าความเข้าใจอดีต เพ่ือหาความส าคัญหรือหาความเป็นเหตุเป็นผลของ
สถานการณ์ในอดีตเพ่ือน ามาประเมินค่าหาความสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ
โลกมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
และมีผลต่อการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างไร 
   1.1.3 การหยั่งเห็น เพ่ือสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้จากอดีต ให้น าเสนอประเด็นสั้นๆ 
  1.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพของชุมชนในปัจจุบัน (I) 
   1.2.1 การจัดท าแผนที่ทางความคิด (Mind Map) เพ่ือสร้างภาพที่สมบูรณ์ของ
ปัจจัยแนวโน้มทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อประเด็นนั้น เชื่อมโยงความคิดให้เห็นเป็นภาพรวม วิธีเขียนโดย
สรุปเริ่มจากกึ่งกลางกระดาษ อาจวาดเป็นภาพหัวใจ หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ เช่น ดาว บ้าน ถุงเงิน  จาก
กลางภาพวาดเส้นหลักออกไปรอบภาพ โดยเน้นน้ าหนักเส้นที่โคนเส้นดังกล่าวให้หนักกว่าส่วนปลาย
คล้ายกิ่งของต้นไม้ เขียนข้อความที่เป็นความคิดหลักที่โคนเส้นติดกับกลางภาพ เขียนข้อความที่เป็น
รายละเอียดลงไปบนเส้นที่แตกแขนงของเส้นหลัก คล้ายก้านของต้นไม้ที่งอกกิ่งต้นไม้ออกไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะสิ้นสุดการระดมความคิด ตัวอย่างแผนที่ทางความคิดแสดงได้ดังรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการเขียนแผนที่ทางความคิดการพัฒนาบ้านสุขใจ 

 

   1.2.2 การรับรู้มุมมองของผู้เกี่ยวข้อง โดยแต่ละกลุ่มน าประเด็นที่น าเสนอจาก
แผนที่ทางความคิดมาวิเคราะห์ในกลุ่มของตน และให้แต่ละกลุ่มตกลงเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือ
น าเสนอให้กลุ่มใหญ่ เช่น ทุกข์เรื่องใดที่รุนแรงที่สุด ทุนของชุมชนตัวใดบ้างที่เข้มแข็ง เป็นต้น  ได้รับ
ทราบ 

   1.2.3 การเปิดโอกาสให้สมาชิกอธิบายถึงความภาคภูมิใจและความเสียใจ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกกลุ่มได้รับทราบและท าความเข้าใจร่วมกันอันจะน าไปสู่การสร้างก าลังใจและ
ร่วมมือกันท างาน 
   1.2.4 การสังเคราะห์ สะท้อนในสิ่งที่ผู้ร่วมประชุมเรียนรู้จากปัจจุบัน  เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานพัฒนาชุมชนในอนาคต 

  1.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนในอนาคต (C) 
   1.3.1 เปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์ที่อยากจะเห็นชุมชนตนเอง
พัฒนาไปในรูปแบบใด ด้วยการท าเป็นละครโดยอาศัยการแบ่งกลุ่มน าเสนอ 

   1.3.2 การน าเสนอละคร เพ่ือน าเสนอภาพอนาคตที่พึงปรารถนา 

การพัฒนา 
บ้านสุขใจ 

ทรัพยากร
น้ า กลุ่ม

ยางพารา 

ตั้งกลุ่ม 
ออมทรัพย์ 

ปลูกผักขาย 

ขุดลอก 
คลอง 

ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร 

ติดป้าย
อนุรักษ์น้ า 

สุขภาพ 

การศึกษา 

เรียนรูจ้าก
ปราชญ์
ต้นแบบ 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

การศึกษา
นอกระบบ เศรษฐกิจ 

ออกก าลัง
กาย 

ทานอาหาร
ที่สุก สะอาด 

ตั้งกลุ่ม
สมุนไพร 

เทคโนโลยี 

จัดอบรม 

ต่อยอด 
ภูมิปัญญา 

ศึกษาดูงาน 
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   1.3.3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือเลือกเรื่องที่ส าคัญโดยการลงคะแนนหรือ
จัดท าแบบสอบถามเพ่ือเลือกเรื่องที่เห็นว่ามีความส าคัญมากท่ีสุด 
   1.3.4 สร้างแผนปฏิบัติการส่วนบุคคล เพ่ือเป็นการให้สมาชิกแต่ละคนเลือก
ประเด็นที่สนใจ และให้ความส าคัญมากเพียงประเด็นเดียว โดยให้ค าตอบว่าตนและองค์กรที่สังกัดจะ
มีส่วนร่วมในการประสานงานต่อประเด็นนั้นอย่างไร เพ่ือร่วมพิจารณาและท างานกับสมาชิกที่เลือก
ประเด็นเดียวกัน  
   1.3.5 จัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มที่สนใจ โดยให้กลุ่มสนใจประเด็นเดียวกับใน
ขั้นตอนที่ 4 รวมกลุ่มกันเพ่ือพิจารณาสภาพที่เป็นอยู่ กลยุทธ์คือ แนวทางและกิจกรรมหรือขั้นตอน 
พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดที่มีอยู่แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
   1.3.6 น าเสนอแผนปฏิบัติการ มุมมองของผู้จัดการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้จัดได้
ชี้แจง และชี้แจงต่อผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประเมินผล เปิดโอกาสให้ทุกคนพูดถึงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สั้นๆ และมีพิธีปิด รวมใจสู่ความส าเร็จในอนาคต 
 ส าหรับเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต แสดงได้ดัง
รูปที่ 3.5 

 
 13. แผนปฏิบัติการเพ่ืออนาคต  กลุ่มเฉพาะ 

 12. แผนปฏิบัติการสู่ประเด็นอนาคตที่กลุ่มสนใจ  กลุ่มสนใจ 
 11. การเลือกประเด็นอนาคตที่ต้องการมีส่วนร่วม  รายบุคคล 
 10. ความเห็นร่วมกันต่อภาพอนาคต  กลุ่มผสม 
 9. การน าเสนออนาคตท่ีต้องการ  กลุ่มเฉพาะ 
 8. จินตนาการถึงอนาคตที่ต้องการ  กลุ่มเฉพาะ 
 7. การสะท้อนและสังเคราะห์ต่อการรับรู้ความภูมิใจ/

เสียใจ  
กลุ่มใหญ่ 

 6. ความภูมิใจ//เสียใจ ที่มีต่ออดีต และปัจจุบัน 
ประเด็นหลัก  

กลุ่มเฉพาะ 

 5. มุมมองของผู้เกี่ยวข้องต่อปัจจัยและแนวโน้ม  กลุ่มเฉพาะ 
 4. ปัจจัยและแนวโน้มที่มองเห็นในปัจจุบัน  กลุ่มใหญ่ 
 3. การหยั่งเห็น สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอดีต  กลุ่มใหญ่ 
 2. เข้าใจอดีต เห็นภาพเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น  กลุ่มผสม 
 1. เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต  กลุ่มผสม 

 
รูปที่ 3.5 ขั้นตอนของเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต 

 
 
 
 

อดีต 

ปัจจุบัน 

อนาคต 
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 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีข้อเสนอแนะว่า การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ นี้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม เพราะแต่ละเทคนิคมีระยะเวลาในการด าเนินการ มีกระบวนการหรือขั้นตอนแตกต่างกัน
ออกไป แต่อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ ควรจะมีภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพราะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นย่อม
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเป็นปรัชญาหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาต่างๆ  
 
 

บทสรุป 
 
 การน าเทคนิคที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนามาประยุกต์ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล จะ
ช่วยให้เกิดการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
ก่อให้เกิดความประหยัดในเรื่องต่างๆ เทคนิคที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ เทคนิคการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน เทคนิค
การประเมินสภาวะชนบทอย่างมีส่วนร่วม เทคนิคการศึกษาวิเคราะห์ระบบชนบท เทคนิคการ
วิเคราะห์ชุมชนด้วยความละเอียดอ่อน เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการ
ประชุมระดมพลังด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ และเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างแผนพัฒนา
ชุมชนในอนาคต  
 



บทท่ี  4 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเลือกท าหรือต้องท าภารกิจบริการสาธารณตต่าง  ได้ กล่าวคือ อาจเลือกท า
นั้นหมายถึง ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเลือกที่จตท าหรือไม่ท าก็ได้ ส่วนที่ต้องท านั้น 
เป็นเรื่องของการมอบอ านาจแลตการใช้อ านาจตามที่กฎหมายหรือรตเบียบข้อบังคับต่าง  ก าหนดไว้
เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาต ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายถือว่ามิอาจปฏิเสธความ
รับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนดให้กับงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตปรตจ าวันหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความจ าเป็นพ้ืนฐานของปรตชาชนในเขตท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ซึ่ง
หนึ่งในภารกิจที่ต้องกรตท านั่นคือ “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” นั่นเอง 
 พรตราชบัญญัติก าหนดแผนแลตขั้นตอนการกรตจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แลตพรตราชบัญญัติก าหนดแผนแลตขั้นตอนการกรตจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการ
พัฒนาท้องถิ่นแลตจัดท าแผนพัฒนาของตนเองเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้บรรลุ
ไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต แลตสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ปรตสิทธิภาพ แลตเกิดปรตโยชน์สูงสุด ส่วนรตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดองค์กรแลตกรตบวนการการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลตรตยตเวลาแล้วเสร็จของแผนพัฒนา โดยรตเบียบกรตทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจตต้องจัดท าแผนพัฒนารวม 2 แผนด้วยกัน คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แลต
แผนพัฒนาสามปี ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแลตแผนพัฒนาสามปี จึงเป็นกรอบแลตแนวทางใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
สามารถตอบสนองปัญหาแลตความต้องการของปรตชาชนได้อย่างมีปรตสิทธิภาพ  รวมทั้งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลตสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนแม่บทชุมชน แลตนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
ภายใต้ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นนั้น 
 
 

ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 รตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดปรตเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ปรตเภท ซึ่งมีรายลตเอียด ดังนี้ (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2556 : 13) 
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 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแลตสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์แลตแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจแลตจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลตสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดแลตแผนพัฒนาอ าเภอ 
 2. แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลตสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณตเป็นการก าหนดรายลตเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบปรตมาณแต่ลตปี ซึ่งมีความต่อเนื่องแลตเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมรตยตเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นปรตจ าทุกปี การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
จตมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบปรตมาณปรตจ าปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาตอย่างยิ่งหากการจัดท า
งบปรตมาณในรตบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ส าหรับแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในรตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน 
โครงการกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ลต
ปีงบปรตมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ 
 
 

องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 รตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 องค์กร คือ  
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า คณตกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณตกรรมการพัฒนาเทศบาล คณตกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณตกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแลตคณตกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง  
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า คณตกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณตกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แลตคณตกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 ส าหรับองค์ปรตกอบขององค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จตมีลักษณต “ไตรภาคี” 
โดยมีองค์ปรตกอบจากตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคแลตรัฐวิสาหกิจ แลตตัวแทนจากภาคปรตชาชน ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการปรตสานงานแลตบูรณาการ รวมทั้งสร้างกรตบวนการการมีส่วนร่วมของปรตชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แนวคิดหลักในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 แนวคิดในการวางแผนแลตหลักการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์  มีแนวคิดใน
การจัดท าแลตปรตสานแผนพัฒนา 4 แนวคิด ได้แก่ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 14-
15) 
 

 1. แนวคิดที่ 1  กรตบวนการแก้ไขปัญหา เริ่มด้วยการตอบค าถามอย่างเป็นขั้นตอน คือ 
ปัญหาคืออตไร ปัญหามีสาเหตุมาจากอตไร จุดมุ่งหมายหรือวัตถุปรตสงค์ในการแก้ปัญหาคืออตไร 
แลตวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาคืออตไร ส าหรับการตอบปัญหาวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาคือ
อตไรนั้นจตต้องใช้ความสามารถในการคาดการณ์ แลตความรู้ทางวิชาการทั้งที่เป็นทฤษฎีแลตปรึกษา
จากผู้รู้ ผู้มีปรตสบการณ์ 
 2. แนวคิดที่ 2 กรตบวนแลตเนื้อหาของวิธีการ แนวคิดนี้จตเกี่ยวข้องกับการก าหนด
โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แลตมุ่งสู่การบรรลุวัตถุปรตสงค์ โดยที่จตต้องตอบค าถามทั้ง 8 
ค าถาม คือ จตท าไปท าไม จตท าอตไร จตท าที่ไหน จตท าเมื่อไร จตท าโดยใคร จตท าเพ่ือใคร จตท า
อย่างไร แลตจตใช้จ่ายเท่าไร 
 3. แนวคิดที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการมองอนาคตที่ต้องอาศัยความรู้ที่เกิดจาก 
สัญชาตญาณหรือการเรียนรู้จากปรตสบการณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือเรียนจากข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เรียนรู้จากผู้อ่ืน โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบจากบทเรียนแห่งความส าเร็จ (Benchmark) ของ
หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการศึกษาองค์ความรู้ งานวิจัยต่าง  แลตการวิเคราตห์สถานการณ์ซึ่งเป็นการ
ปรตเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในแลตภายนอก 
 4. แนวคิดที่ 4 การตัดสินใจ ต้องตัดสินใจด้วยการวิเคราตห์ข้อมูล แลตผสมผสาน
หลักการตัดสินใจแบบมีเหตุผล (Rationalism) กับหลักการตัดสินใจแบบเพ่ิมขึ้น (Instrumentalism) 
แต่ทั้งนี้ ต้องมุ่งการบรรลุวัตถุปรตสงค์ของการพัฒนาแลตปรตโยชน์ของปรตชาชนเป็นส าคัญ โดยสรุป 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องปรับกรตบวนคิดโดยมุ่งเน้นผลที่จตเกิด (ผลลัพธ์) เป็นตัวตั้ง แล้วน ามา
คิดหางานที่จตท า (ผลผลิต) รวมทั้งวิธีการที่จตท างานนั้นให้ส าเร็จแลตมีปรตสิทธิภาพ (กรตบวนการ) 
ซึ่งจตน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อด าเนินการได้อย่างเหมาตสม 
 ส าหรับแนวคิดในการวางแผนแลตหลักการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น อธิบายได้ดังรูปที่ 4.1 
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เป้าหมาย 
 

              แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
 

              วิธีการท างาน 
             คน / เงิน / วัสดุอุปกรณ์ / การจัดการ 

           
 
 

รูปที่ 4.1 แนวคิดหลักในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มา : (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 15) 
 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (strategic planning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลตสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์แลตแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ แลตจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลตสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอแลตนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นกรตบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนด
สภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุแลตแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมแลตวิเคราตห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านแลตเป็นรตบบทั้งนี้จตต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น แลตปัญหา/ความต้องการ
ของปรตชาชนในท้องถิ่นด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงปรตสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีปรตสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 16-17) 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจตต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวบรวมแลตการ
วิเคราตห์ข้อมูลอย่างรอบด้านแลตเป็นรตบบ จตต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่
ต้องการจตบรรลุแลตการเปลี่ยนแปลงต่าง  ทั้งมิติด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ) แลตการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พ้ืนที่รตดับอ าเภอ รตดับจังหวัด รตดับปรตเทศ 
รตดับทวีปจนกรตทั่งในรตดับโลก ด้วยสาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราตว่าในโลกของความเป็น
จริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมแลตองค์กรทั้งในรตดับภูมิภาค 
รตดับปรตเทศ รตดับทวีปแลตในรตดับโลกล้วนส่งผลกรตทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
ทางตรงก็ทางอ้อมจึงกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ทั้ง 4 ด้านที่เกิดกับเขตพ้ืนที่ 4 รตดับนี้ ล้วนถือเป็น

ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

กระบวนการ 

ทรัพยากร 
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สภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงในกรตบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  ดังนั้นในการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองเท่านั้น 
แตต่้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามี
ปรตสิทธิภาพแลตมีปรตสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกรตทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจาก
เขตพ้ืนที่เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนท าให้สามารถใช้ปรตโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ หรือหา
หนทางในการปูองกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (Proactive) (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 
16-17) 
 ส าหรับมิติการวางแผนพัฒนาที่ค านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การ
บริหารจัดการ) แลตการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนที่นั้น 
แสดงได้ดังรูปที่ 4.2 
 
     มิติการพัฒนา 

 

 

มิติในเชิงพื้นที่  

 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

 

ด้านสังคม 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหาร 
จัดการ (องค์กร)

และการ
เปลี่ยนแปลง 

ระดับอ าเภอ     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     
ระดับทวีป     
ระดับโลก     
 

รปูที่ 4.2 มิติการวางแผนพัฒนา 
ที่มา : (ดัดแปลงจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 16) 

 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรตบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุแลต
แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมแลตวิเคราตห์ข้อมูลอย่างรอบด้านแลตเป็นรตบบ 
ทั้งนี้จตต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นแลตปัญหาหรือความต้องการของปรตชาชนในท้องถิ่น
ด้วย 
 
 1. ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง  จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเอง โดยมีขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 16-30) 
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  ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รตเบียบกรตทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จตพิจารณาว่า
จตท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนส าหรับห้วงรตยตเวลาเท่าใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจตคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) ไปในอนาคตยาวนานเพียงใด 
ปรตกอบกับข้อมูล ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข ทั้งนี้อาจจตก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแลตสังคมแห่งชาติซึ่งมีรตยตเวลาครอบคลุมช่วงลต 5 ปี เพ่ือใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลต
สังคมแห่งชาติเป็นกรอบนโยบายก็ได้ ในขั้นตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจตต้องพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุปรตสงค์ความส าคัญ  แนวทางแลตขั้นตอนในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติในโครงการ
ดังกล่าว แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเพ่ือด าเนินการตามห้วงเวลาแลตขั้นตอนที่ก าหนดต่อไป  ใน
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจตมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท าหรือร่วมจัดท า
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขอให้ก าหนดไว้ในโครงการดังกล่าวด้วยเพ่ือปรตโยชน์ในการ
ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้จตต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ด้วย 

 
  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

   1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจตต้องมีการรวบรวมแลตจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ 
ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยลตแลตการวิเคราตห์ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่
ควรจัดท า ได้แก่ ข้อมูลปรตชากร อาชีพแลตรายได้สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง 
การพาณิชย์การลงทุน อุตสาหกรรม แลตข้อมูลงบปรตมาณ เป็นต้น 
   2. การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถิ่น ข้อมูลปัญหาส าคัญของท้องถิ่นจตช่วย
ในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหา ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรรวบรวมปัญหาที่
ส าคัญไว้ ให้น าแผนชุมชนมาพิจารณาปรตกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการวางแผน
ขององค์กรภาครัฐ เรื่องที่ยากแลตสลับซับซ้อน คือ การวิเคราตห์ปัญหาแลตเลือกปัญหาที่เหมาตสม
เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชน แลตเพ่ือความ
รอบคอบในการพิจารณาปัญหาสาธารณต องค์การสหปรตชาชาติได้ให้หลักคิดว่าด้วย “การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา” ว่า ในการจัดล าดับของปัญหาชุมชน หากจตพิจารณาแล้วส่วนใหญ่ล้วน
แล้วแต่มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการของมนุษย์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ปรตการ คือความต้องการที่
เกิดจากร่างกาย (Body Want) เช่น การหิวอาหาร อากาศหายใจ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น แลตความ
ต้องการทางด้านจิตใจ (Mental Want) เช่น ความต้องการความมั่นคงแลตปลอดภัยในชีวิตแลต
ทรัพย์สิน ความต้องการความรัก ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นต้น การได้มาซึ่งปัญหาของชุมชนไม่ใช่ว่าจต
น าเอาปัญหาเหล่านั้นที่ค้นพบมาด าเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาได้ทันที แต่จตต้องตรตหนักว่าปัญหา
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เหล่านั้น ชุมชนได้รับผลกรตทบมากน้อยเพียงใดแลตชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรือไม่ 
สิ่งนี้นับว่าส าคัญยิ่ง โดยจตต้องตรตหนักแลตท าความเข้าใจปรตเด็นดังต่อไปนี้ 
    2.1 ปัญหาที่ปรตชาชนส่วนมากได้รับผลกรตทบมากที่สุด ควรจตได้รับการ
พิจารณาเป็นอันดับแรกเพ่ือจตพัฒนา 
    2.2 ปัญหาที่ปรตชาชนส่วนมากได้รับผลกรตทบมากที่สุด แต่ถ้าไม่
ด าเนินการแก้ไขก็จตเกิดปัญหาตามมากมาย 
    2.3 ปัญหาที่เกิดข้ึนหรือที่ค้นพบในชุมชนจตต้องพิจารณาโดยยึดปัญหาของ
คนส่วนร่วมไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว   
   ส่วนเหตุผลที่จตต้องท าการคัดเลือกแลตจัดล าดับความส าคัญของปัญหา คือ 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548 : 17) 
   1. สิ่งที่ก าหนดว่าเป็นปัญหาในขั้นแรกแล้ว อาจไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง หรืออาจ
รวมกันเป็นปัญหาใหม่ที่ให้ความหมายได้ดีกว่าปัญหาเดิม 
   2. ปัญหาแต่ลตปัญหาที่ได้มามีความส าคัญไม่เท่ากัน 
   3. ทรัพยากรในด้านต่าง  มีจ ากัด การแก้ไขปัญหาทุกปัญหาในคราวเดียวกัน
เป็นไปได้ยากจึงต้องมีการเลือกแก้ปัญหาตามล าดับความส าคัญของปัญหา 
   ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหามีดังนี้  (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548 : 18-22) 
   1. ความร้ายแรงแลตความเร่งด่วนของปัญหา หมายถึง ปัญหาที่มีความร้ายแรง 
มีความเร่งด่วนที่จตต้องแก้ไข ถ้าปล่อยทิ้งไว้จตเกิดผลเสียหายมากยิ่งขึ้น ปัญหาบางปัญหามีความ
ร้ายแรง แต่ไม่มีความเร่งด่วนที่จตต้องรีบแก้ไข หากยังไม่แก้ไขหรือปล่อยไว้รตยตหนึ่งก่อนค่อยแก้ไขก็
อาจจตไม่เกิดความเสียหายมากนัก 
   2. ขนาดของกลุ่มชนแลตพ้ืนที่ที่ถูกกรตทบจากปัญหา หมายถึง ขนาดปรตชากร
ในชุมชนที่ถูกกรตทบจากปัญหานั้น  มีจ านวนมากน้อยเพียงใด ถ้ากลุ่มชนที่ถูกกรตทบมีจ านวนมาก
เท่าใดความส าคัญของปัญหานั้น  ย่อมที่จตได้รับการพิจารณาจัดล าดับให้มีความส าคัญสูงยิ่งขึ้น ใน
ขณตเดียวกันถ้าปัญหานั้น  ขยายออกไปสู่พ้ืนที่หรือบริเวณที่กว้างขวางมากขึ้น ปัญหานั้น  ก็น่าจต
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
   3. ขนาดของปัญหา ในที่นี้จตพิจารณาถึงขนาดของปัญหาว่ามีความใหญ่หรือ
เล็กในบางกรณีปัญหาขนาดเล็กหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ด าเนินการแก้ไขแล้วอาจจตขยายตัวอย่างรวดเร็ว
แลตเป็นอันตรายต่อชุมชนหรืออาจจตท าให้เกิดปัญหาอ่ืน  ต่อไปได้ เช่น ปัญหาทางด้านสุขอนามัย            
เป็นต้น ฉตนั้นการขยายตัวของปัญหาหรือท าให้เกิดปัญหาอ่ืน  อาจจตเป็นสิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาใน
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาด้วย 
   4. ความเสียหายในแง่การพัฒนา หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากการพัฒนา
หรือที่จตตามมากับการพัฒนา ปัญหาเหล่านี้สามารถที่จตคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนว่าจต
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการพัฒนาในอนาคต เช่น มลพิษ หรือมลภาวตต่าง  ที่จตตามมากับการ
พัฒนา 
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   5. การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน การจตพิจารณาเกณฑ์นี้ในลักษณตของ
สัดส่วนของชุมชน ปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันแลตตรตหนักถึงปัญหานั้น  เป็น
อย่างดีถือว่าเป็นปัญหาที่มีความเด่นชัด ในทางกลับกันถ้าหากปรตชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ
ปัญหานั้นเป็นปัญหา การจตแก้ไขปัญหาก็คงจตกรตท าได้ไม่ง่ายนัก ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจตต้องน ามาพิจารณาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหานั้น  อย่างเด่นชัด 
 
  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน 

   เป็นการปรตเมินโดยวิเคราตห์ถึงโอกาสแลตภาวตคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็น
สภาวตแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง  ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราตห์จุดอ่อนจุด
แข็งของท้องถิ่นอันเป็นสภาวตแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการปรตเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” 
ส าหรับใช้เป็นปรตโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weakness – W) 
แลตปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) แลตอุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat – T) เป็น
เครื่องมือ ส าหรับเทคนิค SWOT analysis อธิบายได้ดังนี้ 
   1. ปัจจัยภายใน ปรตกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง  ที่ต้องน ามาพิจารณา เช่น ด้าน
การบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การปรตสานงาน การมอบอ านาจ การก ากับ
ดูแล เป็นต้น รตเบียบ กฎหมาย บุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็น
ต้น  งบปรตมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง  รตบบฐานข้อมูล การปรตสานงาน/การอ านวยการ/
ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร เครื่องมือแลตอุปกรณ์ในการท างาน เป็นต้น 
    ปัจจัยภายในจตท าการวิเคราตหจ์ุดแข็ง (Strength = S) ซ่ึงเป็นการพิจารณา
ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีส่วนดี มีความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ
ซึ่งจตพิจารณาในด้านต่าง  ส าหรับการวิเคราตห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัย
ภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจตพิจารณาในด้านต่าง  
เช่นเดียวกับการวิเคราตห์จุดแข็ง 
   2. ปัจจัยภายนอก ปรตกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง  ที่ต้องน ามาพิจารณา เช่น ด้าน
การเมือง รวมถึงรตดับความขัดแย้ง แลตกลุ่มผลปรตโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขต
พ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การ
พาณิชยกรรม การคลัง ด้านสังคม นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น 
    ปัจจัยภายนอกจตท าการวิเคราตห์ (Opportunity = O) เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของปรตเทศ ของจังหวัด 
แลตของอ าเภอที่เกิดขึ้นจตส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นปรตโยชน์ หรือเป็น
โอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยทั่วไปจตพิจารณาตามหลัก PEST Analysis โดย P คือ Politics (การเมือง) 
E คือ Economic (เศรษฐกิจ) S คือ Social (สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) แลต T คือ Technology 
(เทคโนโลยี) ส่วนการวิเคราตห์ปัญหาอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat = T) เป็นการศึกษา
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สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวตคุกคามที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อ
ท้องถิ่น โดยจตต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง แลตเทคโนโลยี
เช่นเดียวกับการวิเคราตห์โอกาส 
   การวิเคราตห์ศักยภาพเพ่ือปรตเมินปัจจัยภายนอกแลตปัจจัยภายใน มีแนวทาง
ดังนี้ 
   1. การค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส แลตอุปสรรค ต้องเป็นการรตดมความเห็น
จากกลุ่มคนที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปรตโยชน์อย่างถูกต้อง แท้จริง 
   2. เมื่อมีการรตดมความเห็นแล้ว ต้องน ามาจัดหมวดหมู่ของปรตเด็นต่าง  หาก
มีข้อขัดแย้งหรือความไม่ชัดเจนในปรตเด็น ความเห็นใด ต้องบันทึกไว้เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ต้องไม่ใช้
วิธีการตัดสินเพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในทันทีเพราตจตท าให้มีการเผชิญหน้ากัน 
   3. เพ่ือเป็นการคัดเลือกปรตเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส แลตอุปสรรค ที่มีการ
น าเสนออย่างหลากหลาย จึงต้องให้ที่ปรตชุมพิจารณาให้น้ าหนักคตแนน แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย โดย
อาจมีการให้น้ าหนักค่าคตแนนเป็น 4 รตดับในแต่ลตด้าน ดังแสดงในตารางที ่4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 การให้น้ าหนักค่าคตแนนการคัดเลือกปรตเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส แลตอุปสรรค 
 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 

จุดแข็ง 3 2 1 0 
จุดอ่อน -3 -2 -1 0 
โอกาส 3 2 1 0 
อุปสรรค/ข้อจ ากัด -3 -2 -2 0 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 21 

 

   เมื่อมีการจัดล าดับของปรตเด็นในแต่ลตด้านแล้ว จตดึงปรตเด็นส าคัญมาพิจารณา
ต่อไป ทั้งนี ้อาจดึงปรตเด็นส าคัญมาเพียงด้านลต 7-10 ปรตเด็น 
   4. น าปรตเด็นมาเข้าตารางวิเคราตห์ เพ่ือก าหนดแนวทางการตัดสินใจ 
   การวิเคราตห์ SWOT เชิงยุทธศาสตร์นั้น หน่วยหรือขอบเขตในการวิเคราตห์ให้
พิจารณาจากเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งต่าง  ที่เป็นปรตเด็น
ที่ปรากฏหรือมีอยู่ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จตถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้
ในการวิเคราตห์ ส่วนปรตเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ที่อยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจตถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก  
   ส่วนการวิเคราตห์ SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หน่วยหรือขอบเขตในการ
วิเคราตห์จตใช้หน่วยการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งที่เป็นทรัพยากรใน
การบริหารแลตองค์ปรตกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สภาท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
หรือสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุม ก ากับดูแลได้
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จตถือว่าเป็นปัจจัยภายใน ส่วนสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถควบคุม 
ก ากับดูแลได ้ไม่ว่าสิ่งนั้นจตอยู่ภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ตาม ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 
 
  ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

   1. การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง เป็น
ถ้อยแถลงที่รตบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้
เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า เพราตเราเชื่อว่า หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วจตส่งผลให้เกิดคุณค่า
หรือค่านิยมบางปรตการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของปรตชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ แลต
การกรตจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต 
พิจารณาปัจจุบัน แลตมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีต หมายถึง การ
พิจารณาว่าในอดีตที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรามีข้อเด่น  ข้อด้อยอตไรบ้าง โดย
ปรตเมินจากภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการพิจารณาปัจจุบันนั้น คือการพิจารณา
ว่าในขณตนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเป็นแบบใดค าว่า “แบบใด” ในที่นี้หมายถึง “บทบาท
หน้าที่” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อทั้งในรตดับภูมิภาค รตดับปรตเทศรตดับทวีป แลตไป
ไกลถึงรตดับโลกก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ากรตบวนการจัดท าแผนได้ตรตหนักถึงความสัมพันธ์แลตความส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนอย่างเชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่ใด การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบ
ค าถามว่า “ท้องถิ่นต้องการอตไรในอนาคต” การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีจตต้องมีลักษณตดังนี้ 
    1.1 ไม่ใช่สภาพการณ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาในอดีตแลตบรรลุ
ได้แล้วในปัจจุบัน 
    1.2 ไม่อาจบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติงานปรตจ าตามปกติธรรมดา 
    1.3 ต้องมีความเป็นไปได้ในการที่จตบรรลุถึงภายใต้เงื่อนไขของศักยภาพ
แลตข้อจ ากัดที่มีอยู่ 
    1.4 ท้าทาย เร้าใจ แลตสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายในการ
ที่จตบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
    1.5 สตท้อนถึงสภาพการณ์หรือโฉมหน้าใหม่ของเมืองหรือท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง  
    1.6 วิสัยทัศน์ควรเป็นสิ่งที่ เห็นพ้องต้องกันรตหว่างผู้บริหารท้องถิ่น 
ปรตชาคม แลตผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง 
    1.7 วิสัยทัศน์เป็นเสมือนเข็มทิศท่ีก าหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น 
    1.8 เป็นข้อความง่าย  ที่สามารถสื่อให้เห็นทิศทางในอนาคตของท้องถิ่น 
    1.9 ต้องตรวจสอบแลตวัดผลส าเร็จได้ 
    1.10 สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
   การก าหนดวิสัยทัศน์ท าได้หลายรตดับ เช่น รตดับบุคคล รตดับหน่วยงาน แลต
รตดับสังคม หรือถ้าเป็นภายในหน่วยงานอาจก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรตดับสูง รตดับหัวหน้า
หน่วย แลตรตดับหัวหน้าฝุาย เป็นต้น โดยลักษณตของวิสัยทัศน์ที่ดีจตต้องแสดงถึงขอบเขต (Scope) 
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ของการปฏิบัติงาน มีความชัดเจน แลตแน่นอน สื่อสารได้ง่าย แลตเข้าใจง่าย เป็นสิ่งที่ไม่เพ้อฝัน แต่
สามารถท าได้หรือน าไปปฏิบัติได้ (implement ability) โดยวิสัยทัศน์ที่ปราศจากการกรตท าก็เท่ากับ
ว่าฝันไป การกรตท าที่ไร้วิสัยทัศน์ก็เสียเวลาเปล่า แต่การมีวิสัยทัศน์แลตลงมือท า โลกก็จตถูก
เปลี่ยนแปลงได้ เป็นภาพเชิงบวก (positive image) ที่ทุกคนในหน่วยงานมุ่งมั่นศรัทธาแลตสตท้อนถึง
ความเป็นเลิศของหน่วยงาน เป็นสิ่งท้าทาย แสดงถึงจุดหมายปลายทาง มีการขยายขีดความสามารถ
ไปสู่ความก้าวหน้า ค านึงถึงความต้องการ (needs) ของผู้มารับบริการเป็นส าคัญ (customer 
oriented) แสดงถึงความขาดหายที่บุคลากรต้องหาสิ่งนั้นให้พบ กรตชับแลตสามารถใช้เป็นเข็มทิศ
หรือแนวทางในการตัดสินใจได้ เป็นข้อความในเชิงบวก ปลุกเร้า (motivating) แลตดึงดูดใจ 
(inspiring) ทั้งผู้บริหารแลตบุคลากรทุกคนของหน่วยงานให้เข้ามามีส่วนร่วม (participation) ในการ
ก าหนด สร้างแรงกรตตุ้น แรงบันดาลใจ แลตความมุ่งมั่น สอดคล้องกับค่านิยม (values) ที่ส าคัญที่สุด 
แลตสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน เข้าถึงจิตวิญญาณของหน่วยงาน แลตอธิบายถึงอนาคตที่
ต้องการ หรือมีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต (future trend) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554 : 
6-7) ในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการควรจตต้องหา
ข้อมูลทั่วไปแลตปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจากขั้นตอนที่ผ่านมา  เพ่ือ
น าเสนอท่ีปรตชุม จากนั้นจึงตั้งปรตเด็นค าถามเพ่ือให้ที่ปรตชุมร่วมกันหาค าตอบในปรตเด็นต่าง  

 
  ตัวอย่างการเขียนวิสัยทัศน์ 

 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  
   “เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก” 
 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลนครอุดรธานี 
   “เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์กลางการพัฒนา เมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาลบริการ
อย่างมีคุณภาพ  เสริมสร้างสมานฉันท์” 

 
   2. การก าหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ (mission) ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
ก าหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจตต้องท า โดยจตเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอตไร เป็นอตไรใน
อนาคต แลตจตเป็นไปได้ เมื่อผลการวิเคราตห์ศักยภาพแลตการปรตเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
ในปัจจุบันปรากฏ ผนวกกับปรตวัติศาสตร์ของท้องถิ่นแลตความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝุายใน
ท้องถิ่น การก าหนดภารกิจหลักมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็นสองรตดับ คือ  
    2.1 พันธกิจในลักษณตที่เป็นอาณัติ (Mandate) ที่ได้รับมอบหมายจาก
สังคมหรือรัฐ ซึ่งได้แก่ กฎ รตเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.2 ภารกิจหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จตด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้แลตแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการซึ่งถือว่าเป็นองค์ปรตกอบส าคัญส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ 
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   ข้อความพันธกิจ (mission statement) เป็นการแสดงแนวคิดแลตวิธีการ
ด าเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด เป็นการรตบุภารกิจที่หน่วยงานนั้นพยายามจตบรรลุแลตจต
รตบุขอบเขตการปฏิบัติการของหน่วยงานเกี่ยวกับผลผลิตแลตการให้บริการ ข้อความพันธกิจที่ชัดเจน
จตอธิบายถึงค่านิยมแลตล าดับความส าคัญต่าง  ของหน่วยงาน แลตบ่งบอกถึงทิศทางในอนาคตของ
หน่วยงาน โดยจตก าหนดขอบเขตเพ่ือเสนอแนตการก าหนดยุทธศาสตร์ ส่วนแนวทางการก าหนด        
พันธกิจที่ด ีควรค านึงถึงปรตชาชน โดยหน่วยงานควรน ามาพิจารณาแลตให้ความส าคัญอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาตอย่างยิ่งความต้องการของปรตชาชน กลุ่มปรตชาชนเปูาหมาย แลตการตอบสนองความ
ต้องการของปรตชาชน ส าหรับแนวทางการก าหนดพันธกิจจตต้องตอบค าถามต่อไปนี้ (วิรัช วิรัช       
นิภาวรรณ, 2554 : 10-11) 
   1. อตไรคือเหตุผลในการก่อตั้งหรือคงอยู่ของหน่วยงาน  แลตอตไรคือ
จุดมุ่งหมายพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
   2. ลักษณตเด่นหรือเอกลักษณ์ของหน่วยงานคืออตไร 
   3. ความแตกต่างด้านพันธกิจของหน่วยงานกับหน่วยงานอ่ืนในช่วง  3-5 ปี
ข้างหน้า 
   4. กลุ่มปรตชาชนผู้รับบริการหลักคือกลุ่มใด 
   5. ผลผลิตแลตบริการที่ส าคัญในปัจจุบันแลตอนาคตคืออตไร 
   6. ลักษณตปรตโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญคืออตไร 
   7. ความเชื่อ ค่านิยม แลตปรัชญาของหน่วยงานคืออตไร 
 
   ตัวอย่างการก าหนดพันธกิจของเทศบาลนครอุดรธานี 

 
   1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลอย่างเต็มที่ 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร ระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
เทศบาล ระบบข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่าง
มีคุณภาพและ รวดเร็ว 
   3. พัฒนาให้เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทัน
กับสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก 
   4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการวาง
ระบบผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   5. ส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจและเพ่ิมรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น 
   6. เสริมสร้างความสมดุลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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   การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรตบุหรือก าหนดภารกิจหลักไว้อย่างชัดเจนเป็น
ที่ยอมรับแลตเข้าใจของบุคลากรทุกฝุายในองค์กร  จตช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ปรตสิทธิภาพแลตปรตสิทธิผล เพราตภารกิจหลักจตเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเป็นหลักการร่วมส าหรับการ
ด าเนินงานในแต่ลตด้านของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยภารกิจหลักที่ดีจตต้องสอดคล้องกับนโยบาย 
กฎหมายแลตรตเบียบที่มีอยู่ ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่แลตความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต้องรตบุ
ถึงบทบาทหน้าที่ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้านแลตมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ ต้องสตท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ ต้องสนับสนุนแลต
น าไปสู่ถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ 
 
  ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

   การก าหนดจุดมุ่งหมายหรือเปูาปรตสงค ์(goal) ของแผนยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย
หรือเปูาปรตสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจตบรรลุ โดยต้องน าปรตเด็นยุทธศาสตร์มา
พิจารณาว่า หากสามารถด าเนินการจนปรตสบความส าเร็จตามปรตเด็นยุทธศาสตร์แต่ลตข้อแล้ว ใคร
เป็นผู้ได้รับผลปรตโยชน์ แลตได้รับปรตโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เปูาปรตสงค์ของกรมสรรพากร
ปรตการหนึ่งคือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาปรตเทศในด้านต่าง  จาก
ตัวอย่างนี้ ผู้ได้รับปรตโยชน์คือภาครัฐ โดยได้ปรตโยชน์คือสามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอ ที่จตน าไป
พัฒนาปรตเทศในด้านต่าง  ได้ นั่นเอง 
   จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือปรตเภทของ
กิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม แลตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จตก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแลตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์แลตภารกิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณตดังนี้ 
   1. ต้องรตบุถึงขอบเขตหรือปรตเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนแลตน าไปสู่ภารกิจ
หลัก แลตบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน 
   2. มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ คณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น น าวิสัยทัศน์
ภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการก าหนดขอบเขตหรือ
ปรตเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม แลตองค์กร 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จตสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักแลตวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
   การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแยกเป็นด้านต่าง  โดยมี
จุดมุ่งหมายย่อยในแต่ลตด้านก็ได้ซึ่งเราจตเขียนรูปปรตโยคที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว ดังนี้ 
   “ค ากริยา + ปรตเภทของกิจกรรม / สภาพการณ์ + กลุ่มเปูาหมาย + สถานที่” 
   กรอบความคิดที่ใช้ในการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน จตใช้กรอบ 
2 กรอบ กรอบความคิดแรก ก็คือ วิสัยทัศน์แลตภารกิจหลัก นั่นย่อมหมายความว่าจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวต้องสอดคล้องหรือน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ กรอบความคิดที่สอง ก็คือ หลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนซึ่งหมายถึงการรักษาแลตเพ่ิมพูนความเจริญงอกงามของท้องถิ่น ในลักษณตที่จตเป็นการสืบสาน
ความเจริญงอกงามนั้นให้ไพบูลย์สืบเนื่องไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายในด้านต่าง  
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ทั้งในรตยตสั้นแลตรตยตยาว ส าหรับเหตุที่ควรใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบในการก าหนด
จุดมุ่งหมายนั้น ก็เพราตเป็นที่พิสูจน์กันแล้วว่า การพัฒนาที่มุ่งเน้นแต่เพียง “อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ” (Economic Growth) แต่เพียงอย่างเดียวนั้นได้ก่อให้เกิดการเผาผลาญทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างมากมายจนกรตทั่งท าให้รตบบนิเวศวิทยาเสียสมดุลส่งผลให้เกิดวาตภัยแลตอุทกภั ย
อย่างรุนแรง ทั้งในรตดับภูมิภาค รตดับปรตเทศแลตทั่วโลก สภาพการณ์เช่นนี้หากปล่อยให้ด าเนิน
ต่อไปย่อมเป็นบ่อนท าลายขีดความสามารถทางการแข่งขันของปรตเทศ  โดยเฉพาตในภาค
เกษตรกรรมไปในที่สุด นอกจากนี้การมุ่งพัฒนาตามแนวทางเดิมโดด  นั้นยังส่งผลให้เกิด “ลัทธิ
บริโภคนิยม” ที่ท าลายดุลยภาพรตหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ คนตกเป็นทาสของการเสพวัตถุจนสูญเสียขีดความสามารถในด้านจิตใจอันที่จตพ่ึงพาความสุขใน
จิตใจของตนเอง จตเห็นได้ว่าในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยที่เป็นวัตถุภายนอกในการจรรโลง
ความสุขของตนทั้งสิ้น นอกจากการสูญเสียดุลยภาพรตหว่างการพัฒนาวัตถุกับจิตใจแล้วการพัฒนา
ตามแนวทางเดิมยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียดุลยภาพรตหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง  ด้วย อาทิเช่น 
รตหว่างภาคเกษตรกรรมแลตอุตสาหกรรมส่งผลให้ความเจริญในด้านต่าง  กรตจุกตัวอยู่ในเขตเมือง
เท่านั้น ลตทิ้งให้ชนบทต้องล่มสลาย เกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้ง  
ที่ภาคเกษตรกรรมควรเป็นภาคการผลิตที่ถือเป็นศักยภาพทางการแข่งขันของปรตเทศ  ในหลาย
ปรตเทศที่สามารถสร้างอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมหัศจรรย์นั้น  มักมีความเสื่อม
โทรมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมแลตจิตใจของปรตชาชนเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ แนวคิดในการพัฒนา
ยั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพ่ือเสนอกรตบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาปรตเทศแลตท้องถิ่นเพ่ือปูองกันแลตขจัด
ผลเสียที่ติดตามมาจากการพัฒนาแบบเดิม ความยั่งยืนจตเกิดขึ้นได้เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของหน่วยงานในการสร้างเสริมปัจจัยดังต่อไปนี้ให้เกิดขึ้นในกรตบวนการพัฒนา  
   1. การสร้างดุลยภาพอย่างรอบด้าน (Holistic Balance) หมายความว่า การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา โดยจตต้องค านึงถึงขอบเขตของกิจกรรมที่จตส่งเสริมให้เกิดความ
สมดุลรตหว่างการพัฒนาวัตถุกับจิตใจแลตการพัฒนาภาคการผลิตกับภาคเกษตรกรรมกับการค้า หลัก
คิดส าคัญท่ีใช้พิจารณาว่า สภาวตใดคือสภาวตที่ได้ดุล ก็คือการพิจารณา “ผลกรตทบ” สภาวตที่ได้ดุล
นั้นคือ สภาวตที่การเจริญเติบโตของส่วนราชการไม่ไปบั่นทอนความเจริญเติบโตของส่วนที่เหลือ 
   2. คุณภาพชีวิต หมายความว่าในการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนานั้น เรา
ต้องค านึงถึงกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของปรตชาชนด้วย  เราอาจแบ่งคุณภาพ
ชีวิตออกเป็น 2 รตดับ ในรตดับแรก คือคุณภาพชีวิตที่จ าเป็นต่อความอยู่รอดข้ันพื้นฐานของปรตชาชน 
แลตในรตดับที่สองคือคุณภาพชีวิตที่จ าเป็นต่อการยกรตดับชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า ค าว่า “คุณภาพชีวิต” นั้นกินความหมายกว้างขวางเพราตครอบคลุมถึงปัจจัยในการด าเนินชีวิต
ต่าง  ของปรตชาชนที่จ าเป็นทั้งสองรตดับ เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกายแลต
สุขภาพจิต สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 
   3. การอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้อรรถปรตโยชน์ (Conservation with 
Utilization) ในการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนานั้น เราต้องค านึงถึงกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการก าหนดกิจกรรมอันชาญฉลาดที่จตใช้ปรตโยชน์จากมันจากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วย การอนุรักษ์จตเกิดขึ้นควบคู่กับการใช้อรรถปรตโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อ อัตราการ
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ทดแทนสอดคล้องกับอัตราการใช้เสมอ นอกจากนี้หากเราสามารถก าหนดกิจกรรมที่เกื้อหนุนต่อการ
น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือการหาวัสดุอ่ืนที่มีต้นทุนต่ ากว่า โดยใช้เทคโนโลยีที่มีปรตสิทธิภาพ
กว่า ก็ย่อมเอ้ืออ านวยให้เกิดหลักการข้อนี้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา 
   4. การพ่ึงพาตนเอง (Self-Dependency) คือ กิจกรรมที่ท าให้ชุมชนในท้องถิ่น
สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงชุมชนของตนเอง โดยไม่แขวนความอยู่รอดของตนไว้กับ
แหล่งรายได้ภายนอก คือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการข้อนี้ อย่างไรก็ตามมิได้
หมายความว่าหลักการข้อนี้แฝงนัยของการท าให้ชุมชนปิดตนเองจากโลกภายนอก จุดเน้นของ
หลักการข้อนี้ก็คือ การลดสัดส่วนของรายได้ที่ต้องพ่ึงภายนอกให้น้อยลง เช่น การหันกลับมาแสวงหา
รายได้จากสินค้าหัตถกรรมที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
ท้องถิ่นเอง อีกทั้งสินค้านั้นก็มีโอกาสทางการตลาดภายในปรตเทศอยู่อย่างเพียงพอ หากสามารถส่ง
สินค้าไปขายต่างปรตเทศได้ก็ถือเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ดังนั้นการพ่ึงตนเองจึงมิได้หมายความถึง
สัดส่วนของรายได้เท่านั้น แต่กินความรวมไปถึงกิจกรรมที่จตเอ้ืออ านวยให้ชาวบ้านสามารถใช้
กรตบวนการผลิตเพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิตแลตน ามาซึ่งรายได้ของตนเอง โดยใช้ทรัพยากรแลตเทคโนโลยีที่
ชุมชนมีอยู่แล้วแลตเป็นเจ้าของด้วย 
   5. ค านึงถึงลูกหลาน (Next Generation) การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่
มิได้ค านึงถึงแต่เพียงความเจริญที่เกิดขึ้นแก่คนปัจจุบันเท่านั้น แต่จตค านึงถึงด้วยว่าความเจริญนั้นจต
ส่งผลเสียต่อคนรุ่นต่อไปหรือไม่ หากส่งผลเสียก็จตหลีกเลี่ยงไม่ด าเนินการในส่วนนั้นโดยเด็ดขาด 
 
   ตัวอย่างการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลนครอุดรธานี 
 

   1. ประชาชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อการท างานของเทศบาลที่ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีบทบาทร่วมกันในกระบวนการสร้างสรรค์เมือง 
   2. เทศบาลนครอุดรธานีเป็นองค์กรชั้นน าในด้านการให้บริการประชาชน และมี
พัฒนาการด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
   3. ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน สร้างคนคุณภาพที่
เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม 
   4. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร บ้านเมืองเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่า
อาศัย 
   5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
   6. เมืองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพ
อย่างทั่วถึง 
   7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ 
   8. ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ
พัฒนาให้เกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งเมือง 
   9. ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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  ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 

   เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่
ท้องถิ่นจตต้องท าแล้ว การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จตต้องก าหนดวัตถุปรตสงค์หรือทิศทางโดยรวมของ
ท้องถิ่นเพ่ือน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จตเป็นในอนาคต ซึ่งวัตถุปรตสงค์สามารถจ าแนกได้
เป็น 2 ส่วน คือ หนึ่งวัตถุปรตสงค์โดยรวมของท้องถิ่น แลตสองวัตถุปรตสงค์เฉพาตส่วน/เฉพาตเรื่อง 
ทั้งนี้วัตถุปรตสงค์เฉพาตส่วน/เฉพาตเรื่องต่าง  ภายในท้องถิ่น เช่น เรื่องการเกษตร การท่องเที่ยว 
การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น จตต้องอยู่ภายใต้กรอบของวัตถุปรตสงค์โดยรวมของท้องถิ่น ที่จตน าไปสู่
เปูาหมายสุดท้ายตามท่ีก าหนดโดยภารกิจหลักของท้องถิ่น ในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนานี้การก าหนดวัตถุปรตสงค์จตเป็นการก าหนดวัตถุปรตสงค์โดยรวมของการพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึง
อาจแบ่งขั้นตอนการก าหนดวัตถุปรตสงค์ออกได้ 3 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นที่ 1 การวิเคราตห์ความต้องการ (Need) / ปัญหา (Problem) / ข้อจ ากัด 
(Constraint)/ศักยภาพ (Potential)/หรือเรียกอย่างง่าย  ว่า “การวิเคราตห์ NPCP”  
    การวิเคราตห์ N หรือความต้องการ จตท าให้การก าหนดวัตถุปรตสงค์
ตอบสนองต่อความต้องการของปรตชาชนแลตกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมากข้ึน 
    การวิเคราตห์ P หรือปัญหา จตท าให้การก าหนดวัตถุปรตสงค์ มุ่งที่จต
จัดการกับสภาพที่บั่นทอนจุดมุ่งหมายหรือปรตเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
    การวิเคราตห์ C หรือข้อจ ากัดจตท าให้ปรตเมินได้ว่าขอบเขตของ
วัตถุปรตสงค์ควรเป็นไปสักเพียงใด 
    การวิเคราตห์ P หรือศักยภาพ เพ่ือให้ทราบว่ามีทรัพยากรหรือปัจจัยใดที่
เป็นปรตโยชน์ต่อการจัดการกับปรตเด็นเพ่ือการพัฒนาบ้าง ท าให้เราสามารถก าหนดวัตถุปรตสงค์ที่จต
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่นั้นได้ แลตจตช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องพ้ืนฐานการพัฒนาที่
มีอยู่ (Baseline) ที่เก่ียวข้องกับปรตเด็นการพัฒนานั้นด้วย 
   ขั้นตอนที่ 2 การน าเอาปัญหามาวิเคราตห์ (Problem Analysis) จากขั้นตอน
แรก เมื่อเราส ารวจแลตค้นหาปัญหาต่าง  มาได้จ านวนหนึ่งแล้ว เราจตน าเอาปัญหาเหล่านั้นมา
วิเคราตห์เพ่ือค้นหาสาเหตุแลตความสัมพันธ์รตหว่างปัญหาต่าง  ที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือ
ปรตเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ก็เพราตในการก าหนดวัตถุปรตสงค์การพัฒนาเราอาจมีจุดมุ่งเพ่ือการแก้ไข
ปัญหานั้นย่อมหมายถึงการจัดการกับสาเหตุ นอกจากนี้การเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์รตหว่างปัญหา
ยังช่วยให้เราสามารถคาดเดาถึงผลกรตทบที่ปัญหาหนึ่งอาจจตมีต่ออีกปัญหาหนึ่งด้วย  ปัญหาอาจมี
ความสัมพันธ์กันสองลักษณ์ คือ มีความสัมพันธ์ กับไม่มีความสัมพันธ์ กรณีที่มีความสัมพันธ์ เราอาจ
แบ่งออกเป็นสามแบบคือ เป็นสาเหตุของอีกปัญหาหนึ่ง มีสาเหตุร่วมกัน แลตส่งผลให้อีกปัญหาหนึ่ง
แปรผันไปอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนนโยบายที่มีอยู่ตลอดจนก าหนดวัตถุปรตสงค์ ในขั้นตอนนี้จต
ทบทวนนโยบายที่มีอยู่แลตเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายการพัฒนา เนื่องจากนโยบายถูกก าหนดโดย
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นทิศทางการด าเนินงาน การทบทวน นโยบายจตท าให้วัตถุปรตสงค์
สอดคล้องกับแนวคิดของผู้บริหารท้องถิ่นมากข้ึน 
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   ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-

2549)   
    1. เพ่ือสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
ความสมดุลแห่งวิถีไทยและโลกาภิวัตน์ 
   2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา  การ
บริการสังคม การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะการ
ประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
   3. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   4. เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้มีความมั่ง
คง มีทรัพยากรการเงินครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคนการพัฒนาเมือง และการ
พัฒนาการบริหาร 
 
  ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดยุทธศาสตร์และการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

   เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจหลัก วัตถุปรตสงค์ โดยอาศัยพ้ืนฐาน
การวิเคราตห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นหรือก าหนด
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย อันบ่ง
บอกถึงลักษณตการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจตก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร  อัน
เป็นการตอบค าถามว่า “ท้องถิ่นจตไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร” ดังนั้น แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวกรตบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่
ท้องถิ่นเลือกที่จตปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุปรตสงค์ที่ก าหนดไว้ทั้งวัตถุปรตสงค์รวมแลตวัตถุปรตสงค์
เฉพาตส่วนแลตเมื่อได้บรรลุวัตถุปรตสงค์รวมแล้วหมายความว่าย่อมบรรลุถึงภารกิจหลักที่ต้องการ
ด้วย ซึ่งจตเห็นได้ว่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีความส าคัญในเชิงตรรกต (Logical Linkage) ซึ่งกันแลตกัน
ของกรตบวนการขั้นตอนแลตรตดับต่าง  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ หลังจากที่ได้แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นแล้ว จตต้องน าแนวทางที่ได้ทั้งหมดมาท าการบูรณาการเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจตท าให้ ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง  ที่
สมบูรณ์ 
   การก าหนดปรตเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) บางครั้งอาจเรียกว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน กลยุทธ์ หรือปรตเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทาง
หรือวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโดยทั่วไป ยุทธศาสตร์ไม่ควรเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
ตามปกติ แต่ควรเป็นแนวทางหรือวิธีการที่มีอุบาย กลวิธีที่แยบยล (ในเชิงบวก) ส าหรับการปฏิบัติงาน
ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง  ที่ปรตกอบด้วยหลายขั้นตอนที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้
ปรตสบผลส าเร็จ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ เดวิด เอ. แอ็คเคอร์ (David A. Acker) ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือ เรื่อง Strategic Market Management ที่ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ไว้ว่า การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ควรค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554 : 11-13) 
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   1. ยุทธศาสตร์เหมาตสมหรือสอดคล้องกับหน่วยงานในจุดใดหรือที่ไหน 
   2. ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แลตได้รับงบปรตมาณเพียงพอ
หรือไม ่
   3. รตบบแลตวัฒนธรรมของหน่วยงานสนับสนุนหรือเอ้ืออ านวยต่อยุทธศาสตร์
หรือไม ่
   4. การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานอตไร หรืออย่างไร ที่ต้องอาศัยยุทธศาสตร์
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 
   5. การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานได้เกิดผลกรตทบอตไร 
   การก าหนดยุทธศาสตร์ท าได้หลายรตดับ เช่น ผู้บริหารรตดับสูงก าหนด
ยุทธศาสตร์รตดับหน่วยงาน (Organization strategy) ผู้บริหารรตดับหัวหน้าหน่วยก าหนด
ยุทธศาสตร์รตดับหน่วย (unit strategy) ผู้บริหารรตดับหัวหน้าฝุายก าหนดยุทธศาสตร์รตดับหน้าที่ 
(function strategy)  
   อย่างไรก็ดี ในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรจตให้
ปรตชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกรตบวนการนี้ด้วย ส าหรับผู้มีส่วนในการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถ
อธิบายได้ดังรูปที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 รตดับการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ที่มา : (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554 : 13) 

 
   ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจตการเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) โดยเป็นการน าเอาแนวความคิดเรื่องแนวคิดการบริหารหน่วยงานแบบสมดุล  (Balance 
Scorecard) หรือการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างรอบด้าน แลตเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน มา
เขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของมิติต่าง  อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยแผนที่ยุทธศาสตร์จต

ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน/องค์กร 

ยุทธศาสตร์ระดับหน่วย 

ยุทธศาสตร์ 

ระดับหน้าที ่

ผู้บริหารระดับสูงก าหนด 

ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยก าหนด 

ผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย
ก าหนด 
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เป็นเสมือนแผนที่ที่จตคอยน าทางหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ที่วาง
ไว้ได้ การบริหารงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมิใช่เพ่ือจุดปรตสงค์ในการ
แสวงหาผลก าไร ก็จตมีมิติที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญแตกต่างกันไป แนวคิดการบริหารหน่วยงานแบบ
สมดุล หรือ Balance Scorecard 4 ด้านนั้น หน่วยงานทั้งภาคเอกชนแลตภาครัฐได้น ามาปรับใช้ โดย
หมายถึง การวิเคราตห์ หรือการปรตเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานแบบสมดุลที่มุ่งเน้น
ความส าเร็จใน 4 ด้านตามแนวคิดของ โรเบิร์ต เอส. แคปเพลน แลต เดวิด พี. นอร์ตัน (Robert S. 
Kaplan แลต David P. Norton) ที่ปรากฏเริ่มแรกในวารสาร Harvard Business Review ปี ค.ศ. 
1992 ทั้ง 4 ด้านนั้น ปรตกอบด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554 : 14) 
   1. ด้านปรตสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงานควรพิจารณาว่า หาก
หน่วยงานได้ด าเนินการตามปรตเด็นยุทธศาสตร์ใดปรตเด็นหนึ่งจนเป็นผลส าเร็จแล้ว จตก่อให้เกิดผลดี
ต่อปรตเทศชาติแลตสังคมส่วนรวมอย่างไรบ้าง 
   2. ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรพิจารณาว่า การจัดท าบริการสาธารณตของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น มีกลุ่มเปูาหมายหลักที่ต้องค านึงถึงอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับบริการหรือ
ปรตชาชน แลตกลุ่มของภาคี เช่น NGOs หน่วยงานภาครัฐอ่ืน  หรือหน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น 
โดยการก าหนดคุณภาพการให้บริการนั้น จตเป็นการรตบุว่า ในการที่จตส่งเสริมผลักดันให้ปรตสิทธิผล
ที่เราตั้งไว้นั้นปรตสบความส าเร็จได้ ผู้รับบริการจตต้องได้รับปรตโยชน์ด้านใดจากหน่วยงาน เช่น 
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้รับรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น ตลอดจนการ
รตบุถึงบทบาทของภาคีว่าภาคีจตต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของเราอย่างไร ในด้านใดบ้าง 
   3. ด้านปรตสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ หน่วยงานควรพิจารณาปัจจัยหรือ
ทรัพยากรน าเข้า (input) ในเชิงเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้ (output) กล่าวคือ หากหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานใด  ให้อัตราส่วนรตหว่างทรัพยากรน าเข้ากับผลผลิตมีค่าน้อยได้เท่าใด ก็หมายถึง 
หน่วยงานนั้นมีปรตสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงมากขึ้นเท่านั้น  ส าหรับวิธีการคิดในการก าหนด
ปรตสิทธิภาพของงานนั้น ต้องเริ่มต้นที่ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยให้ผู้เขียนแผนที่ทาง
ยุทธศาสตร์ท าการรตบุหน่วยงาน กอง ส านัก ที่มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปรตเด็น
ยุทธศาสตร์นั้น  ลงไปในแผน แล้วท าการพิจารณาต่อไปว่าหน่วยงานนั้น  ต้องรับผิดชอบด าเนินการ
อย่างไรบ้าง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับปรตโยชน์ต่าง  แลตต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้ภาคีให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ในมิติด้านคุณภาพการบริการ 
   4. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน หน่วยงานควรพิจารณาทบทวนศักยภาพของ
ตนเองเพ่ือให้ทราบว่าต้องมีการพัฒนาทักษตหรือความช านาญของบุคลากรในสังกัดในด้านใดบ้าง  
รวมตลอดถึงการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานด้วยเช่นนี้จึงจตมีส่วน
ช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีปรตสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว้ 
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   ตัวอย่างยุทธศาสตร์ และแนวทางงการพัฒนาของเทศบาลนครอุดรธานี 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การจราจรและขนส่ง 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพื่อสนับสนุนการค้าและ
การลงทุน 
    2. พัฒนาระบบโครงข่ายถนนและการขนส่ง 
    3. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดการระบบควบคุมการจราจร 
    4. ขยายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ  พัฒนาสถานีขนส่งและจุดเปลี่ยน
ถ่ายพาหนะ 
    5. ติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
    6. เสริมสร้างวินัยจราจรแก่พลเมือง 
    7. พัฒนาเส้นทางส าหรับการเดินเท้าและการใช้จักรยาน 
    8. จัดระเบียบการใช้เส้นทาง การจอดรถ เพื่อให้มีการใช้ถนนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
    9. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง 
    10. ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะ 
    11. พัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน 
    12. พัฒนาระบบขนส่งเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผังเมือง และการใช้ที่ดิน   
    แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานีโล่งกว้าง (open space) 
    2. พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คูคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    3. ลดการบุกรุกคูคลองด้วยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    4. ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
    5. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า 
    6. จัดหาพื้นที่รับน้ าเพ่ือปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง 
    7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย  และการรวบรวมน้ าเสีย 
    8. เฝูาระวังคุณภาพน้ า 
    9. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย 
    10. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    11. ลดมลพิษทางอากาศ  ฝุุนละออง  เสียงและความสั่นสะเทือน 
    12. สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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    13. ควบคุมสุขาภิบาลของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม 
    14. วางแผนและจัดท าผังเมืองรวม  เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาเมือง 
    15. ก าหนดมาตรการทางผังเมืองเพ่ือควบคุมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
    16. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
    17. จัดท าผังปรับปรุงพื้นที่ชุมชนแออัด 
    18. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง 
    19. อนุรักษ์และพัฒนาสภาพภูมิทัศน์เมือง 
    20. ก าหนดมาตรการทางผังเมืองเพ่ือการควบคุมจัดระเบียบและการบังคับ
ใช้ผังเมืองรวม 
    21. พัฒนาระบบสารสนเทศทางผังเมือง 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอยู่ดีมีสุข 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมประสิทธิภาพของชุมชนในระบบเครือข่ายการบริการสุขภาพ 
    2. พัฒนาระบบการเฝูาระวัง  ปูองกันและควบคุมโรค 
    3. พัฒนาการให้บริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 
    4. สร้างสุขภาวะของสถานประกอบการและร้านอาหาร 
    5. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    6. รณรงค์เพ่ือลดอัตราการดื่มสุราและสูบบุหรี่ 
    7. ส่งเสริมหลักประกันด้านสุขภาพ 
    8. ปูองกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
    9. ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค 
    10. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    11. ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 
    12. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 
    13. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต 
    14. ปูองกันและช่วยเหลือเด็ก  ผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาส  จากปัญหาความ
รุนแรงทั้งในบ้านและนอกบ้าน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการจ้างงานในท้องถิ่น 
    2. ส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
    3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
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    4. ส่งเสริมการตลาดและแหล่งทุน 
    5. จัดให้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การ
จัดการและการตลาดให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในระบบ โรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ตามสื่อประเภทต่างๆ 
    6. จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มสนใจ สมาคม ชมรมอาชีพต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบอาชีพ 
    7. จัดให้มีการระดมทุน  เพ่ือการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมการผลิต การ
จ าหน่ายสินค้า 
    8. ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและช่วยเหลือด้านการตลาด  สินค้า  แรงงาน  บริการ 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดให้มีการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชีวศึกษา  การฝึกอบรม
วิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานชาติเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
    2. จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้มีการเทียบโอนผลการเรียนตามที่
กฎหมายก าหนด 
    3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม อ่ืน ให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษาแก่บุตร บุคคลที่ อยู่ในความรับผิดชอบดูแล และ
สามารถจัดการศึกษาขั้นปฐมวัย  และข้ันพื้นฐานได้ตามท่ีต้องการและความเหมาะสม 
    4. จัดการ ศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างการพิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ด้อยโอกาส  มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
    5. จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
    6. จัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียนหรือศูนย์การ
เรียน 
    7. จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา  เพ่ือก าหนดเปูาหมาย  คุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ 
    8. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือรองรับระบบการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานที่ก าหนด 
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    9. มีการเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ
และด าเนินการ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  มาตรฐานตามศักยภาพ  ความพร้อมและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
    10. ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาล 
มีหน้าที่ให้ ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    11. ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและ
ส่งเสริม  สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
    12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีอิสระในการด าเนินการบริหาร
และจัดการศึกษา 
    13. ส่งเสริม  พัฒนาครู  คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษาและหรือมีการ
จัดตั้งกองทุน  เพื่อส่งเสริมงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์  และหรือผลงานดีเด่น  และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ 
    14. ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยน า
ประสบการณ์  ความรอบรู้  ความช านาญ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทางการ ศึกษา  และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    15. ให้สถานศึกษาก าหนดรายละเอียด  สาระของหลักสูตรแกนกลาง  และ
สาระของหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความต่อเนื่องหลากหลาย  ซึ่งจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้แลพัฒนาตนเองได้  โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
    16. ติดตามประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้อย่างต่อเนื่อง  และร่วมปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
    17. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเ พ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้
เหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวิทยาการในบริบทของสังคมไทย 
    18. สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้ความส าคัญทั้งด้าน
ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามระดับการศึกษา 
    19. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้  คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
    20. จัดการเรียนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
    21. ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มี
การแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
    22. ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 
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    23. สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชนเอกชนองค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น 
    24. จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้ เรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
    25. จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้น้อย  ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
    26. จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
    27. จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษา 
    28. ให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางจัดการ
ศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
    29. สนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน  ระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา  โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืน  
ให้สถานศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม และความ
จ าเป็น 
    30. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษารวมทั้ง การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้เกิด
การใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ 
    31. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษา ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสาน ดูแลให้บริการทางเทคโนโลยี เสนอนโยบายแผนส่งเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนา
และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือ การศึกษา 
    32. พัฒนาขีดความสามารถผู้ เรียนในการใช้เทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษา  
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวง หาความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    33. จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออก
ก าลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
    34. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกีฬาเพ่ือมวลชนกีฬาพ้ืนเมืองอย่างแพร่หลาย 
    35. จัดกิจกรรมกีฬาส าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
    36. ฝึกกีฬาขั้นพ้ืนฐาน  โดยผู้ฝึกสอนที่มีความช านาญในด้านกีฬาแต่ละ
ประเภท 
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    37. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม  สมาคม  สโมสร  องค์กร
เกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ 
    38. ส่งเสริมหรือจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
    39. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เด็กเยาวชนด้านการ
ออกก าลังกาย การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่องทั่วถึง 
    40. ด าเนินการจัดตั้งตลอดทั้งให้การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์  เป็นต้น 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม   
    แนวทางการพัฒนา 
    1. เผยแพร่และถ่ายทอดให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น มีความรัก
และหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2. จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ 
พ้ืนบ้าน เพ่ือรวบรวมศิลปวัตถุ และแหล่งข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. จัดสรรทรัพยากรและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษา บูรณะ ศาสน
สถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรมท้องถิ่น 
    4. จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่
เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
    5. อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่และ
พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในท้องถิ่นและสู่สากล 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองธรรมาภิบาล 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและวางแผนการ
พัฒนาเมือง 
    2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการสาธารณะ 
    3. เปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนมีร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและความอยู่ 
    4. จัดให้มีระบบร้องเรียนและรับเรื่องร้องทุกข์ 
    5. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร/เอกสาร  ไปสู่สาธารณะ 
    6. เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินการคลังของเทศบาล 
    7. เปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    8. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
เทศบาล 
    9. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนกับบุคลากรของเทศบาล 
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    10. ก าหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบกรณีการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ 
    11. ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    12. ติดตามประเมินผลกระทบของโครงการที่ด าเนินการ 
    13. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
    14. ออกเทศบัญญัติที่ครอบคลุมและมีการบังคับใช้อย่างยุติธรรม 
    15  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
    16. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเมืองน่าอยู่ 
    17. พัฒนาทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีแก่บุคลากร 
    18. พัฒนาวิธีการท างานร่วมกันภายในองค์กร 
    19. จัดหายานพาหนะครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
    20. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการบริการสาธารณะ 
    21. พัฒนารายได้ของเทศบาลโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและ
สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจ 
    22. ส่ ง เสริ มการให้ เอกชนเข้ ามามีส่ วนร่ วม ในกิจการสาธารณะ 
Outsourcing 
 
  ขั้นตอนที่ 8 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

   ค่าเปูาหมาย หมายถึง การก าหนดสิ่งหรือผลส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ต้องการใน
อนาคตซึ่งหน่วยงานจตต้องพยายามให้เกิดขึ้น โดยทั่วไปจตเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง  ถึง
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักของหน่วยงาน โดยรตบุกลุ่มเปูาหมายหรือ
ผู้รับบริการ รวมทั้งผลปรตโยชน์ที่จตได้รับไว้อย่างชัดเจน แลตจตต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
หน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานควรมีเปูาหมายของตนเองที่ชัดเจนแลตสนับสนุนซึ่งกันแลตกัน  
   การก าหนดเปูาหมาย เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุ
ในแต่ลตแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่ก าหนด จึงมีความเฉพาตเจาตจงในผลที่คาดว่าจตได้รับใน
เชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง  ของกรตบวนการด าเนินงาน เปูาหมายที่ดีควรมีองค์ปรตกอบ ดังนี้ 
   1. ขยายหลักการ สารตส าคัญที่รตบุในวิสัยทัศน์/พันธกิจ ให้มีความเป็นรูปธรรม
มากขึ้น 
   2. เงื่อนเวลา ควรรตบุว่าต้องการท าอตไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่ 
   3. ปริมาณ ที่ต้องการจตให้เกิดข้ึนในจ านวนเท่าไร 
   4. คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนาหรือต้องเก่ียวข้องกับความอยู่รอดของ
หน่วยงาน 
   5. สถานที่ เป็นการรตบุถึงเขตพ้ืนที่ครอบคลุมที่ต้องการ 
   6. มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
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   7. ควรเป็นข้อความท่ีแสดงผลลัพธ์ที่จตเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุดหรือรตบุ
ถึงกลุ่มเปูาหมายที่หน่วยงานต้องการจตมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้ 
   8. กรณีท่ีมีเปูาหมายมากกว่าหนึ่งเปูาหมาย ควรจัดล าดับความส าคัญหรือความ
เร่งด่วนไว้ เพ่ือให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน หรือต้องสามารถจัดการกับเรื่องต่าง  ได้หลาย  เรื่อง
พร้อม  กันในคราวเดียว 
 
   ตัวอย่างการก าหนดเปูาหมาย  
   1. ท าให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 30 
ภายในปี 2549  
   2. ลดจ านวนคนจนในเขตเทศบาลลงให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2554 
 
   ในขั้นตอนการก าหนดเปูาหมายนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจตสามารถก าหนด
ตัวชี้วัด (Key Performance Identification) ผลส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ด้วยเพ่ือใช้ใน
กรตบวนการติดตามแลตปรตเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา ซึ่งตัวชี้วัดถือเป็นองค์ปรตกอบหนึ่งที่
ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ เพราตการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นการก าหนดว่า จตวัด
ความส าเร็จของแต่ลตเปูาปรตสงค์อย่างไร โดยตัวชี้วัดจตท าหน้าที่บอกค าตอบของปรตเด็นที่ต้องการ
ทราบในการวัดผลการด าเนินงาน ซึ่งตัวชี้วัดจตมีลักษณตแตกต่างกันออกไปตามลักษณตของกิจกรรม
หรือโครงการพัฒนาต่าง  ส าหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Identification) มีดังนี ้
 
   1. ความหมายของตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน  
    ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงาน หรือ
ปรตเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง  ที่ใช้วัดหรือปรตเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามภารกิจ
แลตวัตถุปรตสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไร เพ่ือสตท้อนว่ามีการด าเนินการได้ดีแค่ไหน บรรลุส าเร็จ
หรือไม่ ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการปรตเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสตท้อน
ปรตสิทธิภาพ ปรตสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การหรือหน่วยงานภายในองค์การ 
 
   2. ประเภทของตัวชี้วัด 

    ตัวชี้วัดมีหลายปรตเภท ได้แก่ (ส านักงานปลัดกรตทรวงคมนาคม กลุ่มพัฒนา
รตบบบริหาร, 2555 : 12-13) 
    2.1 ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม (concrete indicators) เป็นตัวชี้วัดที่ทดสอบได้
ง่าย ชัดเจน เป็นรตบบ น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับแลตเป็นสากล มีอคติแลตความล าเอียงน้อย เช่น 
ร้อยลตของผลส าเร็จเมื่อเทียบกับเปูาหมาย จ านวนชิ้นงานที่ผิดพลาด รตยตเวลาในการส่งมอบงาน
รตยตเวลารอคอย จ านวนข้อร้องเรียน ร้อยลตของต้นทุนค่าขนส่ง ปริมาณผู้โดยสาร เป็นต้น 
    2.2 ตัวชี้วัดที่เป็นนามธรรม (abstract indicators) เป็นตัวชี้วัดที่ทดสอบ
ได้ยากมีอคติแลตความล าเอียงเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเชิงสังคมที่มีความเป็นรตบบความ
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น่าเชื่อถือ แลตการยอมรับน้อยกว่าตัวชี้วัดรูปธรรม เช่น ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ความคิดเห็น 
การรับรู้แลตความเข้าใจ เป็นต้น 
    2.3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (quantitative indicators) เป็นตัวชี้วัดที่นับ
จ านวนได้แลตอาจมีจ านวนมาก เช่น จ านวนคน รายได ้ต้นทุน จ านวนครั้ง รตยตเวลา เป็นต้น 
    2.4 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (qualitative indicators) เป็นตัวชี้วัดที่นับจ านวน
ได้ยากต้องใช้เครื่องมือในการแปลผล เช่น ความพึงพอใจ ทัศนคติ ค่านิยมแลตพฤติกรรม 
    2.5 ตัวชี้วัดเชิงวัตถุวิสัย (objective indicators) เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนอยู่
บนหลักเหตุผล ตรวจนับได้ ตรวจสอบได้ แลตพิสูจน์ได้ เช่น ร้อยลตของการเบิกจ่ายงบปรตมาณ
จ านวนโครงการที่ส าเร็จตามเปูาหมาย 
    2.6 ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย (subjective indicators) เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกนึกคิด ตรวจนับ พิสูจน์ได้ยาก เช่น ตัวชี้วัดที่เป็นความเชื่อ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความ
คิดเห็น ค่านิยม เป็นต้น 
    2.7 ตัวชี้วัดกลาง (common indicators) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัด ปรตเมินผล
ความส าเร็จของทุกหน่วยงาน แสดงถึงปรตสิทธิภาพ ความพร้อมแลตการมีส่วนร่วม 
    2.8 ตัวชี้วัดเฉพาต (specific indicators) เป็นตัวชี้วัดที่ปรตเมิน
ความส าเร็จของหน่วยงานนั้น  
    2.9 ตัวชี้วัดที่เป็นบวก (positive indicators) เป็นตัวชี้วัดที่มีความหมาย
ด้านบวก เช่น รายได้ที่เพ่ิมขึ้น จ านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น ปริมาณสินค้าที่ขนส่งเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
ตัวชี้วัดที่เป็นลบ (negative indicators) เป็นตัวชี้วัดที่มีความหมายด้านลบ เช่น จ านวนข้อร้องเรียน 
จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนถนน ร้อยลตของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
 
   3. ค่าของตัวช้ีวัด 

    ค่าของตัวชี้วัดแสดงเป็นตัวเลขในลักษณตของร้อยลต  (Percentage) 
อัตราส่วน (ratio) สัดส่วน (Proportion) อัตรา (rate) จ านวน (number) แลตค่าเฉลี่ย (average or 
mean) มีรายลตเอียดดังนี้ (ส านักงานปรตกันคุณภาพ, 2555 : 1-11) 
    3.1 ร้อยลต (percentage) คือ จ านวนของเลขกลุ่มหนึ่ง ซึ่งน ามา
เปรียบเทียบกับเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดยปรับให้เลขกลุ่มหลังมีค่าเท่ากับ 100 เช่น สตรีในชนบทมี 
150,000 คน แลตสตรีทั้งปรตเทศมี 200,000 คน ดังนั้น ร้อยลตของสตรีในชนบทต่อสตรีทั้งปรตเทศ
จึงเท่ากับ 150,000 หารด้วย 200,000 แล้วคูณด้วย 100 หรือเท่ากับร้อยลต 75 เป็นต้น 
    3.2 อัตราส่วน (ratio) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบรตหว่าง
จ านวนของเลขกลุ่มหนึ่งกับจ านวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
เช่น จ านวนสตรีในชนบทมี 150,000 คน แลตจ านวนบุรุษในชนบทมี 100,000 คน ดังนั้น อัตราส่วน
ของสตรีต่อบุรุษในชนบท เท่ากับ 150,000 : 100,000 หรือเท่ากับ 1.5 : 1 เป็นต้น 
    3.3 สัดส่วน (proportion) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์รตหว่างจ านวน
ของเลขกลุ่มหนึ่งกับจ านวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดยที่จ านวนของเลขกลุ่มแรกนั้น เป็นส่วนหนึ่ง หรือ
รวมอยู่ในจ านวนของเลขกลุ่มหลังไว้ด้วย เช่น สตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมี 100,000 คน แลตสตรีทั่ว
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ปรตเทศมี 400,000 คนดังนั้น ปรตชากรสตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีสัดส่วนเท่ากับ 100,000 หาร
ด้วย 400,000 หรือเท่ากับ 0.25 หรือ 1 ใน 4 ของสตรีทั้งปรตเทศ เป็นต้น 
    3.4 อัตรา (rate) คือ อัตราส่วนรตหว่างเลขจ านวนหนึ่งกับเลขอีกจ านวน
หนึ่งภายในรตยตเวลาหนึ่ง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือการน าจ านวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน
รตยตเวลาหนึ่งเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนปรตชากรทั้งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น แล้วปรับฐานให้
เท่ากับ 100/1,000/10,000 หรือ 100,000 เช่น อัตราการตายของทารกเท่ากับ 45 ต่อการเกิดมีชีพ
พันคน หมายถึง ในทารกที่เกิดใหม่ทุก 1,000 คน จตมีทารกที่ตาย 45 คน เป็นต้น บางอัตราอาจต้อง
ปรับฐานให้เท่ากับ 10,000 หรือ 100,000 ในกรณีที่ตัวตั้งมีจ านวนน้อยแลตตัวหารเป็นจ านวนมาก 
เช่น อัตราปุวยของสตรีด้วยโรคทางเพศสัมพันธ์แลตกามโรค ต่อสตรีทั่วปรตเทศแสนคน เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือให้ผลของการค านวณออกมาเป็นจ านวนเต็ม แลตสตดวกในการอธิบายเปรียบเทียบแลตเข้าใจง่าย
ยิ่งขึน้ 
    3.5 จ านวน (number) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงจ านวนสิ่งของหนึ่ง  เช่น 
จ านวนสถานฝึกอบรม จ านวนสถานีอนามัยที่ให้บริการคุมก าเนิด จ านวนงบปรตมาณ จ านวน
โครงการ เป็นต้น 
    3.6 ค่าเฉลี่ย (average or mean) คือ ตัวเลขหนึ่งซึ่งเฉลี่ยจากกลุ่มตัวเลข
จ านวนหนึ่งที่เป็นปรตเภทเดียวกัน กล่าวคือ เป็นค่าตัวเลขหนึ่ง ซึ่งได้มาจากการรวมค่าของจ านวน
ตัวเลขของกลุ่มตัวอย่างหนึ่ง แล้วหารด้วยจ านวนตัวอย่างนั้นทั้งหมดรวมกัน เช่น มารดาที่มีบุตรคน
แรก จ านวน 200 คน ซึ่งมีอายุในขณตนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้น อายุเฉลี่ยของมารดาที่มีบุตรคนแรก 
จึงเท่ากับผลรวมของอายุของมารดาทุกคน หารด้วย 200 เป็นต้น 
 
   4. ขั้นตอนการท าตัวชี้วัด 
    ในการสร้างตัวชี้วัดมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  (ส านักงานปลัดกรตทรวง
คมนาคม กลุ่มพัฒนารตบบบริหาร, 2555 : 23) 
    4.1 ก าหนดวัตถุปรตสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ  (What to 
measure) 
    4.2 ก าหนดปัจจัยสู่ความส าเร็จหรือปัจจัยวิกฤต (Key Success Factor or 
Critical Success Factor) ที่สัมพันธ์กับวัตถุปรตสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ เช่น ปัจจัยด้าน
คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน การส่งมอบ ความพึงพอใจ ความปลอดภัย แลตการเพ่ิมผลผลิต จากนั้นจึง
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความส าเร็จ/ปรตสิทธิภาพ/ปรตสิทธิผลจากการด าเนินการตาม
วัตถุปรตสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ (How to measure) ซึ่งสามารถแสดงเป็นข้อมูลในเชิง
ปริมาณ 
    4.3 ก าหนดสูตรในการค านวณรวมทั้งหน่วยของตัวชี้วัดแต่ลตตัว 
    4.4 กลั่นกรองตัวชี้วัดเพ่ือหาตัวชี้วัดหลัก โดยจัดล าดับแลตก าหนดน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวชี้วัดแต่ลตตัว 
    4.5 กรตจายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลตจัดท า KPI Dictionary 
(รายลตเอียดตัวชี้วัด) โดยรตบุรายลตเอียดที่ส าคัญของตัวชี้วัดแต่ลตตัว เช่น ชื่อของตัวชี้วัด ค าจ ากัด
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ความหรือนิยามของตัวชี้วัด สูตรในการค านวณ หน่วยของตัวชี้วัด ผู้เก็บข้อมูล ความถี่ในการรายงาน
ผลเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าตัวชี้วัดไปใช้ในการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
 
   5. องค์ประกอบของตัวชี้วัด 

    องค์ปรตกอบในการจัดท าตัวชี้วัด ได้แก่ (ส านักงานปรตกันคุณภาพ, 2555 : 
1-11) 
    5.1 มิติ (Dimension) ในกรณีการติดตามปรตเมินผลมีขอบเขตกว้างขวาง 
การก าหนดตัวชี้วัดสามารถแบ่งออกเป็นมิติต่าง  เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม แลตมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
    5.2 ปรตเด็น (Issue) ในแต่ลตมิติอาจมีเรื่องส าคัญที่ต้องติดตามปรตเมินผล
หลายเรื่อง เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจตมีปรตเด็นย่อย เช่น ปรตเด็นรายได้ ปรตเด็นการจ้างงาน มิติ
ด้านสังคม อาจมีปรตเด็นย่อย คือ ปรตเด็นการศึกษา ปรตเด็นสุขภาพอนามัย แลตปรตเด็นชีวิต
ครอบครัว เป็นต้น 
    5.3 ตัวชี้วัด/ดัชนีในแต่ลตปรตเด็นต้องก าหนดตัวชี้วัด/ดัชนีขึ้นมา โดยรตบุ
สูตรค านวณที่ชัดเจน (ถ้ามี) แลตในแต่ลตปรตเด็นอาจมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัวก็ได้ เช่น ปรตเด็นรายได้ 
ตัวชี้วัดอาจจตเป็นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนแลตจ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน  
(Poverty Line) เป็นต้น 
    5.4 ตัวแปร (Variable) ในการค านวณตัวชี้วัดแต่ลตตัว อาจมีตัวแปร
มากกว่า 1 ตัวก็ได้ เช่น กรณีของตัวชี้วัดที่เป็นอัตราส่วน ซึ่งมีตัวแปรตัวหนึ่งเป็นเศษแลตอีกตัวหนึ่ง
เป็นส่วน ตัวอย่าง ถ้าตัวชี้วัด คือ หนี้สินต่อทรัพย์สิน ตัวแปรที่เป็นเศษ คือ หนี้สิน ตัวแปรที่เป็นส่วน 
คือ ทรัพย์สิน เป็นต้น โดยในแต่ลตตัวแปรต้องมีค านิยามให้ชัดเจนด้วย 
    5.5 แหล่งข้อมูลแลตวิธีการได้มาของข้อมูลในแต่ลตตัวแปร ต้องก าหนด
แหล่งหรือวิธีการได้มาของข้อมูลให้ชัดเจน รวมทั้งความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลด้วย เช่น ข้อมูลรายได้
จตได้จากการส ารวจรายได้ของครัวเรือนโดยจตท าปีลต 1 ครั้ง เป็นต้น 
    5.6 เกณฑ์การพิจารณาแต่ลตตัวชี้วัด ต้องก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าว่าจตให้
คตแนนอย่างไร หรือจตเปรียบเทียบกับอตไร มีเกณฑ์การตัดสินอย่างไร แลตถ้าต้องการค านวณค่า
ดัชนีรวมก็ต้องก าหนดน้ าหนัก (Weight) ของตัวชี้วัดแต่ลตตัวด้วย เช่น ตัวชี้วัดรายได้ของโครงการ
แห่งหนึ่งอาจก าหนดเป็นเกณฑ์ไว้ว่า ถ้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สุทธิของครอบครัวต่ ากว่า 
10,000 บาท จตให้คตแนนเท่ากับ 1 ซึ่งสามารถน าไปจัดกลุ่มแลตจัดท าเป็นดัชนีรวมได้ หรือ
เปรียบเทียบรายได้ของครอบครัวกับเกณฑ์ที่ก าหนดว่าต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์  โดยเกณฑ์อาจเป็น
รตดับของรายได ้หรือเส้นความยากจน เป็นต้น 
    5.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการค านวณตัวชี้วัดแต่ลตตัวต้องรตบุให้
ชัดเจนว่า หน่วยงานใดหรือใครเป็นคนรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแลตค านวณตัวชี้วัดอตไร 
(Evaluation Unit) 
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   6. ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี 
    ในการก าหนดหรือเขียนตัวชี้วัดในแผนที่ทางยุทธศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่จตอยู่ใน
แผนงานย่อย หรือแผนงาน หรือโครงการ การก าหนดปรตเด็นหรือตัวชี้วัดตามที่ได้รตบุไว้ในแผนที่
ทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเนื้องาน แผนงานย่อย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงาน ลักษณตของตัวชี้วัดที่ดีส าหรับการบริหารยุทธศาสตร์ สิ่งส าคัญที่ควรค านึงเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ก็คือ “คุณภาพของตัวชี้วัด” ลักษณตของตัวชี้วัดที่ดีของการบริหารยุทธศาสตร์มีดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ, 2554 : 17) 
    6.1 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย แลตยุทธศาสตร ์
    6.2 แสดงให้เห็นเหตุ แลตผล 
    6.3 แสดงการด าเนินงานที่ส าคัญ 
    6.4 ครอบคลุมหลายด้าน หรือมีความหลากหลาย 
    6.5 ตรงปรตเด็น 
    6.6 ชัดเจน แลตเข้าใจง่าย 
    6.7 ทันสมัย แลตสอดคล้องกับสถานการณ์ หรือความเป็นจริง 
    6.8 มีเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบที่เป็นหน่วยงาน หรือบุคลากรที่ชัดเจน 
    6.9 อยู่ในขอบเขตที่หน่วยงาน หรือบุคลากรรับผิดชอบแลตด าเนินการเอง
ได้ 
    6.10 ไม่ก่อให้เกิด หรือไม่น าไปสู่ความขัดแย้งรตหว่างหน่วยงาน หรือ
บุคลากร 
    6.11 ก าหนดหรือสร้างจากตัวชี้วัดเดิมที่มีอยู่แล้ว หากไม่ครอบคลุมจึงสร้าง
ขึ้นใหม่ 
   นอกจากนั้นแล้ว ตัวชี้วัดที่ดียังจตต้องมีลักษณตตามแนวทางของ SMART 
Objective ซึ่งอธิบายลักษณตของตัวชี้วัดตามแนวทาง SMART Objective ได้ดังนี้ (ส านักงาน
ปลัดกรตทรวงเกษตรแลตสหกรณ์ ส านักพัฒนารตบบบริหาร, 2554 : 4)  
   1. S (Specific) = ความเฉพาตเจาตจง ตัวชี้วัดควรมีความชัดเจนแลตมี
ความหมายมุ่งไปยังสิ่งที่วัด ควรก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน ไม่ก ากวม เพ่ือมิให้เกิดการตีความผิดพลาด
แลตเพ่ือสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันทั่วทั้งองค์กร 
   2. M (Measurable) = วัดได้ เป็นตัวชี้วัดที่สามารถน าไปวัดผลการปฏิบัติงาน
ได้จริง ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดอ่ืนแลตใช้วิเคราตห์
ความหมายทางสถิติได้ 
   3. A (Attainable)/ (Achievable) = บรรลุผล สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
องค์กรไม่ควรใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมให้เกิดผลได้โดยตรง 
   4. R (Realistic) = เป็นจริงได้ มีความสมจริง ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักมี
ความเหมาตสมกับองค์กรแลตไม่ใช้ต้นทุนการวัดที่สูงเกินไป 
   5. T (Time Bound) = ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาตสมสามารถใช้วัดผลการ
ปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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   โดยทั่วไปการก าหนดตัวชี้วัด จตก าหนดที่ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) 
คือ ตัวชี้วัดที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยต่าง  ที่น าเข้าสู่การด าเนินงานมีอตไรบ้าง เช่น เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ 
เป็นต้น ตัวชี้วัดกรตบวนการ (Process Indicators) คือ ตัวชี้วัดการด าเนินงานในช่วงต่าง  ว่า ควร
ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมปรตสิทธิภาพหรือท าให้การด าเนินงานนั้นบรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตัวชี้วัดผลผลิตหรือผลการด าเนินงาน (Output Indicators) คือ ตัวชี้วัดที่
สามารถบอกได้ว่าผลผลิตที่ได้ตรงตามเปูาหมายหรือวัตถุปรตสงค์หรือไม่  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome 
Indicators) คือ ตัวชี้วัดผลอันเนื่องมาจากผลผลิตหรือผลิตผลจากการด าเนินงานทั้งที่คาดหวังว่าจต
เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม แลตตัวชี้วัดผลกรตทบ (Impact Indicators) คือ ตัวชี้วัดผลที่เกิดขึ้นทั้ง
ในทางบวกแลตทางลบของการด าเนินงาน ซึ่งอาจจตต้องใช้รตยตเวลารตยตหนึ่งเพ่ือให้เห็นผลนั้น   
 
   ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัด  
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
    1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
     1.1.1 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
     1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น 
      1.1.2.1 จัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ครบ 100 โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2554 
      1.1.2.2 จ านวนนักเรียนที่ขาดสารอาหารลดลงร้อยละ 70 จาก
จ านวนนักเรียน 100 คน ในปี พ.ศ. 2554 
     1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น 
      1.1.3.1 นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันครบ 
      1.1.3.2 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน 
 
  ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   ในขั้นตอนนี้จตได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแผนนี้ เป็นการจัดรวมกลุ่มของ
งานหรือโครงการ ซึ่งงานหรือโครงการจตปรตกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ต่าง  ที่ด าเนินการ
ภายใต้กรอบของงานหรือโครงการหนึ่ง  ซึ่งจตมีเงื่อนไขรตยตเวลาเริ่มต้นแลตสิ้นสุดในการท ากิจกรรม
ต่าง  ในขั้นตอนนี้คณตกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจตน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่  1-8 
มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่ก าหนด จากนั้น
จตน าร่างแผนพัฒนาฯ เสนอต่อคณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาแลตปรับปรุงก่อนน าเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณตอนุกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรตดับอ าเภอ (ใน
กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้น าเสนอต่อคณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ) 
คณตอนุกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นรตดับอ าเภอ จตท าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราตห์แลต
ปรตสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการปรตสานแลต
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บูรณาการกันในมิติของพ้ืนที่แลตมิติทางด้านอ านาจหน้าที่ โดยจตพิจารณารตหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกัน แลตรตหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ด้วย จากนั้น
คณตอนุกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นรตดับอ าเภอจตจัดท าความคิดเห็นเพ่ือปรตกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลแลตองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอ แล้วน าส่งคณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป  
   ในกรณีที่คณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มอบอ านาจในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณตอนุกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณตอนุกรรมการฯ จตพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เทศบาล  เมือง
พัทยาแลตองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ (ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ) แล้ว
ส่งคืนให้ผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีที่คณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณตอนุกรรมการฯ 
ในกรณีที่ได้รับมอบอ านาจ ไม่เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาฯ ให้จัดท าค าชี้แจง แสดงความเห็นแลต
เหตุผลในปรตเด็นที่ไม่ชอบปรตกอบร่างแผนพัฒนาส่งคืนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจตปรตกาศใช้ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
กับสภาท้องถิ่นมีความเห็นขัดแย้งกันแลตสภาท้องถิ่นไม่อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จตต้อง
ส่งร่างแผนฯ พร้อมเหตุผลของแต่ลตฝุายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย  ความเห็นของผู้ว่า
ราชการจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอพิจารณาได้ ในการพิจารณาของผู้ว่าราชจังหวัดจตพิจารณาร่างแผนของ
ผู้บริหารท้องถิ่นแลตเหตุผลของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยต้องยึดถือความเห็นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องเป็นหลักกล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดจตไม่ก้าวล่วงไปปรับปรุงหรือก าหนดสิ่งใดนอกเหนือจาก
ความเห็นที่เสนอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จตเป็นผู้พิจารณาถึงเหตุผลที่ถูกต้องแลต
ปรตโยชน์สาธารณตที่จตได้รับ ในการด าเนินการผู้ว่าราชการจังหวัดควรแต่งตั้งคณตท างานขึ้นมา
พิจารณาโดยมีผู้แทนที่มาจากฝุายต่าง  เพ่ือปรตโยชน์ในการพิจารณาร่างแผนอย่างเป็นกลางแลตมี
ปรตสิทธิภาพ 

 
 2. เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2556 : 34-35) ได้ก าหนดเค้าโครงของแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีหัวข้อต่าง  ดังนี้ 
  2.1 บทที่ 1 บทน า กล่าวถึงความเป็นมาแลตความส าคัญในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  2.2 บทที่ 2 สภาพทั่วไปแลตข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญของท้องถิ่น ปรตกอบด้วย ข้อมูล
เกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ปรตชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได ้การศึกษา สาธารณสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตแลตทรัพย์สินแลตทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างแลตกรตบวนการบริหารงานบุคคล งบปรตมาณ แลตเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในรตยตท่ีผ่านมา เป็นต้น 
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  2.3 บทที่ 3 การวิเคราตห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น ปรตกอบด้วยหลักแลตแนวคิด
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลต
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แลตแผนพัฒนาอ าเภอ การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น ผล
การพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่าน เป็นต้น แลตปัจจัยแลตสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา  ผลการวิเคราตห์ปัญหาแลตความต้องการของปรตชาชนในท้องถิ่นตามปรตเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ปรตกอบด้วย ขอบข่ายแลตปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย การคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต แลตผลการวิเคราตห์ศักยภาพเพ่ือปรตเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันแลต
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
  2.4 บทที่ 4 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุปรตสงค์แลตเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
ปรตกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2.5 บทที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปรตกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน…
วัตถุปรตสงค์ เปูาหมาย แนวทางการพัฒนา  
  2.6 บทที ่6 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แลตการติดตาม 
ปรตเมินผล ปรตกอบด้วย แนวทางการด าเนินงาน แลตตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ หรือการน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนึ่ง  จตมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง แลตภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจตมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จตต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุปรตสงค์แลตเปูาหมายที่ต้องการในแต่ลตยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจตมีผลต่อวัตถุปรตสงค์ 
เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแลตวิสัยทัศน์ในที่สุด นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียัง
เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบปรตมาณรายจ่ายปรตจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบปรตมาณรายจ่ายปรตจ าปี โดยน าโครงการ/ 
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จตจัดท างบปรตมาณรายจ่ายปรตจ าปี  ไปจัดท างบปรตมาณ
เพ่ือให้กรตบวนการจัดท างบปรตมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบแลตผ่านกรตบวนการการมีส่วนร่วม
ของปรตชาชน ส าหรับความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี สามารถ
อธิบายได้ดงัรูปที่ 4.4 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 36) 
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รูปที่ 4.4 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 

ที่มา : (ดัดแปลงจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 36) 
 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลตสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณตเป็นการก าหนดรายลตเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบปรตมาณแต่ลตปี ซึ่งมีความต่อเนื่องแลตเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
รตยตเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นปรตจ าทุ กปี ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาตในแผนปรตจ าปีแรกของห้วงรตยตเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อม
อย่างน้อย 2 ปรตการ คือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จตด าเนินการ โดยควรมีการปรตเมินถึงความเป็นไปได้
ของ โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลปรตโยชน์สาธารณตที่จตได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนปรตจ าปีแรกของห้วงรตยตเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบแลตรายลตเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จต
น าไปใช้จัดท างบปรตมาณรายจ่ายปรตจ าปีได้ต่อไป 

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

- กิจกรรมที่ 1 

- กิจกรรมที่ 2 

- กิจกรรมที่ 3 

ฯลฯ 

- กิจกรรมที่ 1 

- กิจกรรมที่ 2 

- กิจกรรมที่ 3 

ฯลฯ 

 

- กิจกรรมที่ 1 

- กิจกรรมที่ 2 

- กิจกรรมที่ 3 

ฯลฯ 

 

- กิจกรรมที่ 1 

- กิจกรรมที่ 2 

- กิจกรรมที่ 3 

ฯลฯ 
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 แผนพัฒนาสามปีมีลักษณตกว้าง  โดยเป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาแลตวัตถุปรตสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนแลตมีลักษณตเฉพาตเจาตจงที่ด าเนินการ เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่จตด าเนินการเป็นห้วงรตยตเวลาสามปี แลตเป็นเอกสารที่จตแสดงความเชื่อมโยงรตหว่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบปรตมาณรายจ่ายปรตจ าปี 
 แผนพัฒนาสามปีนับว่าเป็นเครื่องมือที่จตช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือใน
การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในช่วงรตยต 3 ปี ที่ตรงกับปรตเด็นปัญหาเร่งด่วน 
แลตสอดคล้องกับความต้องการของปรตชาชนในท้องถิ่น ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ แลต
เชื่อมโยงกับแนวนโยบายการพัฒนาในรตดับต่าง  ส าหรับน ามาใช้ในการจัดท างบปรตมาณรายจ่าย
ปรตจ าปีที่สอดคล้องกับสถานตการคลังแลตขีดความสามารถของทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ ให้
เป็นไปอย่างมีปรตสิทธิภาพแลตเกิดปรตโยชน์สูงสุดต่อปรตชาชน ใช้เป็นเครื่องมือในการปรตสานแลต
บูรณาการการด าเนินโครงการพัฒนารตหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลตหน่วยงานอ่ืน  แลตใช้
ในการก ากับ ติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนา 
 
 1. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีรายลตเอียดดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่, 2556 : 38) 
 
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
   1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุปรตสงค์ ความส าคัญแลตความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนเพ่ือให้
ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จตต้องด าเนินการต่อไป แลตด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี ห้วงปี พ.ศ. …. ถึง …. ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการ
ดังกล่าว จตเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแลตก าหนดปฏิทินการท างานไว้
อย่างชัดเจน 
   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ได้แก่คณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลตปรตชาคม 
 
  ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

   1. คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
แลตแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ แลตนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. คณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการปรตชุมร่วมรตหว่างคณตกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ปรตชาคมท้องถิ่นแลตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท า
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แผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีการปรตชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนว
ทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้ง
ต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการปรตชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาที่ได้คัดเลือกแลตโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมีความเหมาตสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป จตสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่
จตน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จตเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนลงได้ 
   3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการปรตชุมร่วมพิจารณาว่าจตมีโครงการ/
กิจกรรมอตไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุปรตสงค์แลตเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมา ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
   4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนด อาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ใน
ขั้นตอนนี้จตต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 
    4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันรตหว่างยุทธศาสตร์หรือรตหว่างแนว
ทางการพัฒนา เช่น ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้ก าหนด “แนว
ทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเวทีการปรตชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนา
ด้านการตลาดฯ” ซ่ึงอาจจตมีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้
ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงปรตวัติศาสตร์ ศิลปต วัฒนธรรม” โดยได้ก าหนด 
“โครงการปรับปรุงสถานที่ปรตวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้วจตเห็นได้ว่าโครงการทั้งสอง
ที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนลตยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงแลตสนับสนุนกันได้ในเชิงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ปรตชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว  ซึ่งหากก าหนดใน
แผนพัฒนาสามปีแล้ว จตต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดรับกัน 
    4.2 ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถ
ในการด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ปรตกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
    4.3 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จตบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาตสม แลตนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนา
สามปีในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุปรตสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอาจจตต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในรตยตยาวด้วย ซึ่งอาจจตยังไม่สามารถ
รตบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ เช่น โครงการจัดการขยตมูลฝอย อาจมีกิจกรรม
หลากหลายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
    4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จตต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้น
ของการพิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจตต้องค านึงถึงสิ่งต่าง  ดังต่อไปนี้ 
     4.4.1 งบปรตมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.4.2 ทรัพยากรการบริหารอื่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     4.4.3 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการหรือมีภารกิจ
รับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น  เมื่อพิจารณาด้านต่าง  ดังกล่าว แล้วจตต้องแยกปรตเภทของ
โครงการออกอย่างน้อยสามปรตเภท คือ 
      4.4.3.1 โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ แลตความรู้ทางด้านการ
บริหารจัดการที่จตด าเนินการได้เอง 
      4.4.3.2 โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้
หน่วยงานอ่ืนด าเนินการเพ่ือให้เกิดปรตสิทธิภาพในการด าเนินงานเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ปรตสงค์จตด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงาน
อ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบปรตมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามรตเบียบวิธีการของทางราชการ 
      4.4.3.3 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน แลตภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเป็น
โครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติแลตมีหน้าที่จัดบริการ
สาธารณตดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาตกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้วโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จตเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ใน
เงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาตกิจดังกล่าว) 
 
  ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

   1. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการส ารวจแลตเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจตต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจตต้องวิเคราตห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ที่เลือกต้องการข้อมูลปรตเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดแลตจตเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จตน ามาวิเคราตห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้องโดยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจตต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรแลตข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถน ามา
วิเคราตห์ SWOT (การวิเคราตห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส แลตอุปสรรค) ได้ 
   2. การวิเคราตห์ข้อมูล ปรตกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ การปรตเมินผลการ
พัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
แลตการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี โดยมีรายลตเอียดในแต่ลตกิจกรรม ดังนี้ 
    2.1 การปรตเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาแลตน าเสนอที่ปรตชุมซึ่งปรตกอบด้วยคณตกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ปรตชาคมท้องถิ่นแลตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรตเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี
ที่ผ่านมาโดยปรตเมินทั้งในเชิงปริมาณแลตในเชิงคุณภาพ (ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัด
ให้มีการปรตชุมปรตชาคมหมู่บ้านด้วย) 
    2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากการปรตเมินผลการพัฒนา
ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วให้ที่ปรตชุมตามข้อ 2.1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของปรตชาคม /ชุมชนในห้วง
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รตยตเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีก็ได้) ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่มิได้ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จตต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้
ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลแลตวัตถุปรตสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
แลตวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น แลตน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
    2.3 การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ จต
มีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุปรตสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน ที่ปรตชุมตามข้อ 2.1 จตต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การ
จัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ใน
ล าดับหลัง  จตไม่ต้องน ามาปฏิบัติเพราตการที่จตก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วงรตยตเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่
จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ ส าหรับวิธีการจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย  คือ 
ปรตชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคตแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคตแนน เพ่ือน ามารวมคตแนนแลต
จัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธีมาตราส่วนปรตมาณค่า (Rating 
Scale) หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอ่ืน  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ลตแห่ง
สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาตสม 
    2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีหลังจากจัดล าดับ
แนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ปรตชุมจตตัดสินใจว่าจตน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ใน
การตัดสินใจเลือกนั้น ควรจตได้วิเคราตห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราตในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ลตบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนแลตยืนยันการจัดล าดับว่า
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราตห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส แลตอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 
 
  ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

   1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ปรตชุมร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุปรตสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุปรตสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุปรตสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุปรตสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุปรตสงค์
ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ในขั้นตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุปรตสงค์
ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นก็ได้แต่อาจน ามา
ปรับให้ชัดเจนแลตสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี 
   2. ที่ปรตชุมจตร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จตต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก แลตโดยที่กิจกรรมที่จตด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่
ปรตชุมจตต้องพิจารณาในปรตเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
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    2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุปรตสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจตมีทั้ง
โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
    2.2 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ง
ภายใต้แนวทางเดียวกันแลตรตหว่างแนวทางการพัฒนา 
    2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกรตบวนการ การ
ด าเนินงานแลตในด้านของผลการด าเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง  ได้อย่างถูกต้องเหมาตสม 
    2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาจากความจ าเป็น
เร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แลตความ
เชื่อมโยงของกิจกรรม แลตรตยตเวลาที่จตด าเนินการ 

 
  ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

   คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายลตเอียดโครงการ ในด้านเปูาหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ งบปรตมาณ รตยตเวลา ผู้รับผิดชอบแลตตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษา
รายลตเอียดของกิจกรรมที่จตด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท า
งบปรตมาณรายจ่ายปรตจ าปีได้ต่อไป 

 
  ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

   1. คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
สามปี โดยมีเค้าโครงปรตกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 
    1.1 ส่วนที่ 1 บทน า 
    1.2 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปแลตข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.3 ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
    1.4 ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์แลตแนวทางการพัฒนา 
    1.5 ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์แลตแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
    1.6 ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
    1.7 ส่วนที่ 7 การติดตามแลตปรตเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
   2. คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีปรตชาคม ซึ่ง
ปรตกอบด้วยคณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปรตชาคมท้องถิ่น แลตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีแลตรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนต แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์
ต่อไป 
   3. คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสาม
ปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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  ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

   1. คณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณา
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอคณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณตอนุกรรมการ
ปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นรตดับอ าเภอในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   2. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่ างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่ านความเห็นชอบจาก
คณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณตอนุกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นรตดับ
อ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
   3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจตส่งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นปรตกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแลตน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณตกรรมการ
พัฒนาจังหวัด คณตกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณตอนุกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแลตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรตกาศให้ปรตชาชน
แลตหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 2. เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 

  เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี ปรตกอบด้วย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 
45-48) 
  2.1 ส่วนที่ 1 บทน า มีวัตถุปรตสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณตของแผน ขั้นตอนในการ
ด าเนินการแลตปรตโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี มีองค์ปรตกอบ ปรตกอบด้วยลักษณตของ
แผน วัตถุปรตสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี แลตปรตโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี โดยน าเสนอลักษณตของแผนพัฒนาสามปี วัตถุปรตสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขั้นตอนใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี แลตปรตโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ที่มาของเนื้อหาของ
คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดท า 
  2.2 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปแลตข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนนี้มี
วัตถุปรตสงค์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพโดยทั่ว  ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีองค์ปรตกอบ 
ส าคัญที่ปรตกอบด้วยสภาพทั่วไป ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (รตบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติแลตสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมแลตด้านการเมือง การบริหาร โดย
หากข้อมูลเชิงสถิติใดท่ีจตท าให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาได้อาจท าในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูล 
เช่น การแยกแยตปรตชากรตามข้อมูลเพศแลตช่วงชั้นอายุ การเปรียบเทียบปรตชากรย้อนหลัง การ
เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายย้อนหลัง การเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข
ย้อนหลัง 
  2.3 ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ส่วนนี้มีวัตถุปรตสงค์ เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด แลต
บรรลุวัตถุปรตสงค์การพัฒนาหรือไม่ ส าหรับองค์ปรตกอบ ปรตกอบด้วยการปรตเมินผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ แลตการปรตเมินปรตสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ส าหรับทีม่าของเนื้อหาในส่วนนี้จตได้จากข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในขั้นตอนที่ 3 
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  2.4 ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์แลตแนวทางการพัฒนา ส่วนนี้มีวัตถุปรตสงค์เพ่ือให้
ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นในอนาคต  แลตสามารถน ามา
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุปรตสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมี
จุดเน้นไปในทิศทางใด โดยมีองค์ปรตกอบส าคัญที่ปรตกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายการพัฒนา
อ าเภอ แลตนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร ในส่วนที่ 4 นี้จตน าเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์
การพัฒนา (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น (จากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น) นโยบายการพัฒนาจังหวัด (ถ้ามี) นโยบายการพัฒนาอ าเภอ (ถ้ามี) แลตนโยบาย
การพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับที่มาของเนื้อหาในส่วนที่ 4 จตคัดลอกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แลตแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แลตปรตสานกับส านักงานจังหวัด 
ส านักงานอ าเภอ แลตฝุายบริหารเพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.5 ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์แลตแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ส่วนนี้มีวัตถุปรตสงค์ 
เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกัน โดยมีองค์ปรตกอบส าคัญที่ปรตกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้เรียงล าดับก่อน-
หลัง แลตแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกันแลตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์แลตแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ในส่วนที่ 5 จตน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี โดยเรียงล าดับก่อน-
หลัง แลตแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับที่มาของเนื้อหาในส่วนที่ 5 จตได้จากขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ในขั้นตอนที่ 3 
  2.6 ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ส่วนนี้มีวัตถุปรตสงค์ เพ่ือให้ทราบถึง
วัตถุปรตสงค์ของแนวทางการพัฒนา แลตรายลตเอียดโครงการกิจกรรมการพัฒนา โดยมีองค์ปรตกอบ
ส าคัญทีป่รตกอบด้วย วัตถุปรตสงค์การพัฒนาในแต่ลตแนวทางการพัฒนา เปูาหมายของแนวทางการ
พัฒนาทั้งเชิงปริมาณแลตคุณภาพ แลตรายลตเอียดโครงการพัฒนา ส่วนที่มาของเนื้อหาในส่วนที่ 6 
จตได้จากข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในขั้นตอนที่ 5  
  2.7 ส่วนที่ 7 การติดตามแลตปรตเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ ส่วนนี้มี
วัตถุปรตสงค์เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางแลตกลไกในการติดตามแลตปรตเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปีอันจตเป็นปรตโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อ  ไปแลตเป็นการสร้าง
แนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น โดยมีองค์ปรตกอบส าคัญที่ปรตกอบด้วยการติดตามแลตปรตเมินผล
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งจตน าเสนอ  
   2.7.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามแลตปรตเมินผล  ซึ่งตามรตเบียบ
กรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้มีคณตกรรมการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณตกรรมการฯ อาจแต่งตั้ง
คณตท างานขึ้นช่วยในการติดตาม แลตการปรตเมินผลได้ตามความเหมาตสม ซึ่งควรแสดงไว้ใน
เอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนแลตต่อเนื่อง 
   2.7.2 การก าหนดวิธีการติดตามแลตปรตเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตาม
แลตปรตเมินผลโครงการ โดยการก าหนดรูปแบบที่จตใช้ในการติดตามแลตปรตเมินผลเพ่ือตรวจสอบ
ว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้รตยตเวลา แลตงบปรตมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่แลตผล
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ของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุปรตสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบใน
รตหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณตที่การปรตเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุปรตสงค์ที่ตั้งไว้ 
   2.7.3 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามแลตปรตเมินผล คณตกรรมการติดตาม
แลตปรตเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามปรตเมินผลโครงการโดยค านึงถึงความเหมาตสมของแต่
ลตโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามแลตปรตเมินผลอย่างน้อยโครงการลต 1 ครั้ง แลต
ปรตเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีลต 1 ครั้ง แล้วรายงานผลแลตเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นคณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
แลตปรตกาศผลการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาให้ปรตชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 
 

การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 ตามรตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี แลตแผนด าเนินงาน ส าหรับแผนด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายลตเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาแลตกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปรตจ าปีงบปรตมาณนั้น แผนด าเนินงานเป็นเอกสารที่รตบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดที่จตด าเนินการในปีงบปรตมาณนั้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบปรตมาณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการปรตสานแลตบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานแลตการจ าแนกรายลตเอียดต่าง  ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงาน
จตท าให้การติดตามปรตเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสตดวกมากขึ้นอีกด้วย  จากรตเบียบ
กรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 26 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 48) 
 1. คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจแลต
หน่วยงานอ่ืน  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นปรตกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดปรตกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ปรตกาศ เพ่ือให้ปรตชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันแลตต้องปิดปรตกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ส่วนแผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบปรตมาณนั้นหรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบปรตมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบปรตมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าแลตการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาตสมแลตมีปรตสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน แลตการปรตเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2556 : 50) 
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา แลตมีลักษณตเป็นแผนด าเนินการ (Action 
Plan) 
 2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบปรตมาณรายจ่ายปรตจ าปีแล้ว 
 3. แสดงถึงเปูาหมาย รายลตเอียดกิจกรรม งบปรตมาณ รตยตเวลาที่ชัดเจน แลตแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จตเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนด
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีรายลตเอียดดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2556 : 51) 
 1. ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณตกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จตมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจตมี
ทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง แลตโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน
อ่ืนจตเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ แลต
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ 
 2. ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณตกรรมการสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แลตแนว
ทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า แลตส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 3. ขั้นตอนที่ 3 การปรตกาศแผนการด าเนินงาน คณตกรรมการสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือปรตกาศใช้ การปรตกาศแผนการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าปรตกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง 
แผนปฏิบัติการพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล /องค์การบริหารส่วน
ต าบล ……………….) ปรตจ าปี เพ่ือปิดปรตกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบแลตสามารถ
ตรวจสอบได ้
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การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
 กล่าวได้ว่าในทุกหน่วยงานต่างมีภารตหน้าที่ในการวางแผนเพราตเป็นกรตบวนการเริ่มต้น
ของการบริหารจัดการ ถ้ามีการวางแผนที่ดีแล้วผู้บริหารหน่วยงานมีความเชื่อมั่นได้ว่าผลงานที่ได้จาก
การปฏิบัติก็จตบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้ การวางแผนเป็นกรตบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
จัดสรรทรัพยากรในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุปรตสงค์ในอนาคตซึ่งมีความส าคัญแลตมี
คุณค่าต่อบุคลากรแลตหน่วยงานทั้งหน่วยงานขนาดเล็กแลตขนาดใหญ่  เป็นการช่วยให้ผู้บริหาร
หน่วยงานทราบว่าจตท าอตไรแลตเมื่อใด ใช้ทรัพยากรอย่างไรให้เกิดปรตโยชน์สูงสุดแลตมี
ปรตสิทธิภาพ เป็นเครื่องชี้ทางการด าเนินงานซึ่งจตช่วยให้การบริหารจัดการราบรื่น  หากมีปัญหา
อุปสรรคสามารถแก้ไขได้ทันที ช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดการท างานที่ไม่สัมพันธ์กัน (ยุทธนา 
พรหมณี, 2556 : 1-2) 
 กรตบวนการวางแผนมีการแบ่งขั้นตอนของการวางแผนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเหตุผล
หลายปรตการ ผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจรวมขั้นตอนย่อยหลายขั้นตอนเข้าไว้เป็นตอนเดียวกัน  ในขณตที่
บางคนแบ่งเป็นขั้นตอนลตเอียดทั้งนี้อาจเป็นเพราตความแตกต่างในรตดับของการวางแผน  แต่
ขั้นตอนที่ผู้เชี่ยวชาญแยกให้เห็นในทุกกรตบวนการวางแผนจตให้ความส าคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามแผนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพราตเป็นความสามารถที่จตผลักดันการท างานของกลไกที่
ส าคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้  การด าเนินงานจตเกิดผลอย่างมี
ปรตสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จตต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เปูาหมาย รวมถึงวิธี
แลตกรตบวนการท างาน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจตต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน 
โครงงานนั้น แลตพร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาตสมกับสภาพแวดล้อม แลตวิธีการ
ปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการรตดมก าลัง แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
แลตสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแลตมีส่วนร่วม (ยุทธนา 
พรหมณี, 2556 : 1-2) 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงาน
โครงการไปด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลาย  อย่างทั้งภายในแลตภายนอก
หน่วยงาน นอกจากนี้การน าแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจตต้องสัมพันธ์กับกรตบวนการบริหารจัดการในแง่
ของการมอบหมายอ านาจหน้าที่ (Empowerment) การปรตสานงาน (co-ordinate) การอ านวยการ 
(direction) การควบคุมงาน (controlling) ตลอดจนการวิเคราตห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่
ลตขั้นตอนของแผน การน าแผนไปปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุมรอบคอบ แลตต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือจตให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุปรตสงค์แลตเปูาหมายที่วางไว้ (สมพิศ 
สุขแสน, 2545 : 57) 
 หลังจากท่ีได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ล าดับต่อมาเป็นกรตบวนการใน
การน าแผนยุทธศาสตร์นั้นไปสู่ปฏิบัติ ซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากแลตอาจพบกับอุปสรรคมาก
พอสมควร เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการบริหารที่ครบตามจ านวนเหมาตสมกับแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าไว้แล้ว อีกทั้งยังต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษตความช านาญ ตลอดจน
ปรตสบการณ์ของนักบริหารรตดับสูงในการท าให้แผนยุทธศาสตร์ปรากฏผลเป็นรูปธรรม  การน าแผน
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ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกขององค์การในทุกรตดับ โดยมีผู้บริหาร
รตดับสูงของหน่วยงานต่าง  รับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน ปัจจัยส าคัญ
ปรตการหนึ่งต่อความส าเร็จของการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติคือ การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การ กล่าวคือ การท าความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของสมาชิกทุกคนในองค์การเกี่ยวกับทิศทางที่
องค์การก าลังจตมุ่งไป สถานการณ์ที่สมาชิกในองค์การ “รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง” เกี่ยวกับการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นสัญญาณแรกที่ก าลังบ่งบอกถึงความล้มเหลวของแผนยุทธศาสตร์            
(จักษวัชร ศิริวรรณ, 2555 : 2) 
 การน าเอาแผนไปใช้จตต้องมีกรตบวนการในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากมีการ
น าแผนพัฒนาไปใช้อย่างมีปรตสิทธิภาพ ก็จตช่วยให้เกิดกรตบวนการบริหารจัดการในภาพรวมเป็นไป
อย่างมีรตบบ ลดปัญหาความขัดแย้ง ความซ้ าซ้อน หรือผลกรตทบที่จตตามมา นอกจากนี้ ยังจตช่วยให้
การใช้จ่ายงบปรตมาณเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านต่าง  เป็นไปอย่างมีปรตสิทธิภาพ การแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติที่ได้ผลแลตมีปรตสิทธิภาพนั้นจึงเป็นอีกกรตบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญ ส าหรับแนวทาง
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางดังนี้ (กลุ่มพัฒนานโยบายแลตยุทธศาสตร์, 2555 1-2) 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผน ได้แก่ ปรตชุมชี้แจงท าความเข้าใจในกรตบวนการ 
สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการในรตดับต่าง  ให้เชื่อมโยงกัน  ได้แก่ จัดท าแผนแม่บทหรือ
แผนงานหลักในการพัฒนาที่มีความส าคัญแลตเกี่ยวพันกันหลายหน่วยงาน จัดท าแผนงานที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกรตดับ เป็นต้น 
 3. สร้างรตบบการติดตามปรตเมินผล ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้แก่ ก าหนดกลไกการ
ติดตามปรตเมินผลให้เป็นรตบบแลตมีเอกภาพ พัฒนารตบบการติดตามปรตเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
สรุปรายงาน ปรตชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เป็นต้น  
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
 
 1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงปรตสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือคอยก ากับ 
สอดส่องดูแลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีปรตสิทธิภาพ หากไม่มีรตบบติดตาม
ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร 
กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับปรตโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจตเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานซึ่งจตน าไปสู่ความ
ล้มเหลวของโครงการในที่สุด 

  ในส่วนของ “การปรตเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราตผลที่ได้จากการปรตเมินจตใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุปรตสงค์ของการปรตเมิน การปรตเมินผลแผนงานจึงเป็น
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สิ่งที่จตบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง
การติดตามแลตปรตเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  เช่น คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามแลตปรตเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ทีส่ามารถน าไปในการปรับปรุงแลตการตัดสินใจต่อไป  
 
 2. แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แลตคู่มือการติดตามแลตปรตเมินผลการจัดแลตแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดกรอบแนวคิดรตบบการ
ติดตามแลตปรตเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแลตแผนพัฒนาสามปี ได้ดังนี้ 
  “รตบบการติดตามแลตปรตเมินผล” รตบบการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่ารตบบติดตามแลตปรตเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากรตบบ
การบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น รตบบอ่ืน  ที่เกิดขึน้ก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจตด าเนินการจึงเป็นเหมือน
บริบทที่ย่อมจตส่งผลต่อการบริหารแผน แลตจตส่งผลต่อการติดตามแลตปรตเมินผลด้วยเช่นกัน  
  “กรอบแนวคิดในการวางรตบบติดตามแลตปรตเมินผล” จุดเริ่มต้นของรตบบการ
ติดตามเริ่มจากการได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แผนปฏิบัติการ / งบปรตมาณ / 
บุคลากร แลตทรัพยากรอ่ืน  เพ่ือด าเนินงานโดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) แลตการติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานเมื่อเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ (performance monitoring) การวางรตบบติดตามใน
ที่นี้จึงเป็นการสร้างรตบบเพ่ือที่จตน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนิน
ต่อไปจนจบตามเวลา แลตยังจตมีรตบบปรตเมินผลมาปรตเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต 
(output) แลตผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายหรือเป็นไปตามวัตถุปรตสงค์ที่ก าหนด
ไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี รตบบติดตามแลตปรตเมินผล จตได้รับผลกรตทบจากการจัดท าแผน
ด าเนินงาน นั่นคือ ถ้าได้แผนการด าเนินงานที่สอดคล้องแลตเอ้ือต่อการติดตามแลตปรตเมินผล ก็จต
ท าให้รตบบติดตามแลตปรตเมินผลท าหน้าที่ของรตบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่น 
ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนด าเนินงานหรืออ่ืน  ก็อาจท าให้รตบบ
ติดตามแลตปรตเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แลต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 : 2-4)  
  ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจต
เป็นไปตามรตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 ข้อ 28 แลต ข้อ 29  กล่าวคือ จตมีคณตกรรมการที่ปรตกอบไปด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน ผู้แทนปรตชาคมท้องถิ่นที่ปรตชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือก
กันเอง จ านวน 2 คน แลตผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน โดยหน้าที่ส าคัญที่
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ต้องคณตกรรมการจตต้องท า คือ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามปรตเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนา รายงานแลตเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแลต
ปรตเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณตกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นแลตปรตกาศผลการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาให้ปรตชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
อย่างน้อยปีลตหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดปรตกาศโดยเปิดเผยไว้ไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน แลตสามารถแต่งตั้งคณตกรรมการหรือคณตท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 3. การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การปรตเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard 
criteria) แลตตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปรตเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นรตบบ 
มีมาตรฐานแลตเป็นที่ยอมรับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดเกณฑ์การปรตเมินแผน
ยุทธศาสตร์ไว้ 2 รตดับ คือ เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลหน่วยงาน แลตเกณฑ์
มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ ซ่ึงมีรายลตเอียดดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2556 : 53-62) 
 
  3.1 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 

   ปรตกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   3.1.1 เ ก ณ ฑ์ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล แ ล ต ก า ร บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ต ส ง ค์ ข อ ง น โ ย บ า ย 
(Achievement) เป็นการปรตเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุปรตสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการปรตเมินผลของ
องค์กร 2 ส่วนคือ ผลในภาพรวมแลตรตดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจตต้องเปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องแลตสม่ าเสมอแลตมีก าหนดรตยตเวลาที่ชัดเจน  อาจเป็นทุก       
ไตรมาส หรือผลการด าเนินงานปรตจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเปูาหมาย
เชิงกลยุทธ์ในรตยตยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ปรตการ คือ 
    3.1.1.1 ผลผลิต (Outputs) ปรตกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ผลผลิตใน
ภาพรวม (Overall outputs) เป็นการปรตเมินผลผลิตเทียบกับเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปูาหมายรวมขององค์กร ในสายตาของสมาชิกขององค์กรแลต
ปรตชาชนผู้รับบริการ การปรตเมินผลดังกล่าวมีลักษณตที่เป็นพลวัตร (Dynamic) แลตมีปฏิสัมพันธ์
กับสภาวตแวดล้อมของภายนอกองค์กร (2) ผลผลิตรตดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการ
ปรตเมินผลโดยพิจารณารตดับการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิต
ต่อหน่วยก าลังคนรตดับการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนแลตผลตอบแทน สถานภาพทาง
การเงิน สินทรัพย์แลตหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิต
แลตบริการสาธารณตปรตสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การปรตหยัดพลังงานแลตการรักษา
สภาวตแวดล้อม 
   3.1.2 เกณฑ์ความเสมอภาคแลตความเป็นธรรมในสังคม ปรตกอบด้วยตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 4 ปรตการ คือ (1) การเข้าถึง เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของปรตชาชน โดยเฉพาต
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ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับบริการสาธารณต (2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรม
ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับปรตชาชน (3) การกรตจายผลปรตโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการ
กรตจายผลปรตโยชน์หรือผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม (4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรม
เพ่ือให้หลักปรตกันเรื่องสิทธิแลตโอกาสในการได้รับบริการสาธารณตโดยปราศจากอคติ  ไม่แบ่งแยก
กลุ่ม 

   3.1.3 เกณฑ์ความสามารถแลตคุณภาพในการให้บริการ ปรตกอบด้วยตัวชี้วัด 4 
ปรตการ (1) สมรรถนตของหน่วยงาน เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการแลตตอบสนองความ
ต้องการของปรตชาชนกลุ่มเปูาหมาย (2) ความทั่วถึงแลตเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความ
เพียงพอ แลตความครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเปูาหมายที่รับบริการแลตรตยตเวลาที่
บริการ (3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดรตดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ
ภารกิจนั้นหรือไม่ (4) ปรตสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดปรตสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการ
บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาตสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน
การบริการไว้เป็นแนวทาง 
   3.1.4 เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ปรตกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ปรตการ (1) 
พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ 
นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน (2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณตเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อ
ปรตชากรกลุ่มเปูาหมาย (3) การให้หลักปรตกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้
หลักปรตกันว่าปรตชาชนผู้รับบริการจตได้รับความคุ้มครองแลตหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมี
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความ
รับผิดชอบของผู้บริหารรตดับสูงแลตเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จตยอมรับต่อสาธารณตชนในกรณีเกิด
ความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 

   3.1.5 เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของปรตชาชน ปรตกอบด้วยตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 4 ปรตการ คือ (1) การก าหนดปรตเด็นปัญหา การก าหนดปรตเด็นปัญหาที่มาจากปรตชาชน
ผู้รับบริการแลตมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ (2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้วัดถึงรตบบ
เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นแลตข้อเสนอแนตของปรตชาชนผู้รับบริการ (3) มาตรการเชิง
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับปรตชาชนผู้รับบริการที่มี
ทั้งมาตรการรตยตสั้นแลตรตยตยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบแลตมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ (4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความส าคัญแลตการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีปรตสิทธิภาพ ไม่ลตเลยเพิกเฉย
ต่อปัญหา 
   3.1.6 เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า ปรตกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ปรตการ คือ (1) 
รตดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของปรตชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน (2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดรตดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงาน
ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้านเนื่องมาจากผลกรตทบของนโยบายของหน่วยงาน 
   3.1.7 เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม ปรตกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ปรตการ คือ 
(1) ผลกรตทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกรตทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
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ด าเนินงานแก่ปรตชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดแลตความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การ
ก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ (2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผล
เสียหายที่สังคมต้องแบกภารต เช่น ค่าใช้จ่ายในฟื้นฟูบูรณตความเสียหายที่เกิดข้ึน 
   เกณฑ์แลตตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจตเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple 
criteria and indicators) แลตสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการปรตเมินผลลัพธ์สุดท้ายแลต
ผลกรตทบในการด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
กับรตดับการบรรลุผลแลตการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือปรตชากรกลุ่มเปูาหมาย ส าหรับ
ค่าตัวแปร (Attributes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณตกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลหน่วยงานแสดงได้ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี  4.2  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลหน่วยงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลแลตการบรรลุ 
วัตถุปรตสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 

- ผลลัพธ ์
- ผลต่างรตหว่างเปูาหมายกับ 
วัตถุปรตสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคแลตความ
เป็นธรรมในสังคม 

- การเข้าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกรตจายผลปรตโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณแลตคุณภาพ
ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลปรตโยชน์ที่แต่ลต 
กลุ่มเปูาหมายได้รับในแต่ลตครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติแลต/หรือ
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถแลตคุณภาพ
ในการให้บริการ 

- สมรรถนตของหน่วยงาน 
- ความทั่วถึงแลตเพียงพอ 
- ความถี่ในการให้บริการ 
- ปรตสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เปูาหมายแลตปรตชากร
กลุ่มเปูาหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

- พันธกิจต่อสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณต 
- การให้หลักปรตกันความเสี่ยง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักแลตภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สตท้อนความ 
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความ
ต้องการ 
ของปรตชาชน 

- การก าหนดปรตเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 

- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก้ไข 
ปัญหา 

- รตดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 
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ตารางท่ี  4.2  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลหน่วยงาน  (ต่อ) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

6. ความพึงพอใจของ
ปรตชากรกลุ่มเปูาหมาย 

- รตดับความพึงพอใจ 
 - การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของปรตชากร 
กลุ่มเปูาหมายที่พอใจหรือไม่
พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสตท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม - ผลกรตทบภายนอก (ทางบวก 
แลตทางลบ) 
- ต้นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกรตทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
ที่มา : (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 56-57) 

 
  3.2 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

   การปรตเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์แลตตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนด
กรอบทิศทางในการวิเคราตห์แลตปรตเมินผลโครงการ ปรตกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ 8 เกณฑ์ 27 
ตัวชี้วัด มีรายลตเอียดดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556 : 58-66) 
   3.2.1 เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของ
การด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่ก าหนดตามแผนการปรตเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จตตอบค าถามว่า 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุปรตสงค์ที่ก าหนดหรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลา
หรือไม่แลตปรตสบกับปัญหาอุปสรรคอตไรบ้าง ปรตกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ปรตการ คือ 
    3.2.1.1 ผลผลิตเทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วน
ของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเปูาหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่
สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารตงานการก่อสร้าง เทียบกับ
เปูาหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
    3.2.1.2 จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการปรตกอบด้วยชุด
กิจกรรมต่าง  มากมาย จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมแลต
ปรตเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง แลต
กิจกรรมเสริม ในช่วงรตยตเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือรตยตของโครงการ (Phase) 
    3.2.1.3 ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการ
ใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบปรตมาณโครงการ ได้แก่ งบปรตมาณที่ใช้ไป 
งบปรตมาณที่อยู่รตหว่างผูกพัน เงินงวดแลตแผนการใช้จ่ายงบปรตมาณโครงการ แลตอัตราการใช้
บุคลากรสัมพนัธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน-เดือน (Man – month) 
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    3.2.1.4 รตยตเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลา
ไปเท่าใดแล้ว แลตเหลือรตยตเวลาอีกเท่าใดจึงจตครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจตสามารถใช้เป็นเกณฑ์
ปรตเมินแลตควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเปูาหมายด้านเวลา แลตเพ่ือทราบถึงรตยตเวลาที่จตต้องใช้
จริงเพื่อให้บรรลุเปูาหมายรวม 

   3.2.2 เกณฑ์ปรตสิทธิภาพ (Efficiency) การปรตเมินปรตสิทธิภาพเป็นการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบปรตมาณ
แล้วยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการแลตเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 
ปรตกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ปรตการ คือ 
    3.2.2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดปรตสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาตสมแลตคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งจตช่วยให้
เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีปรตสิทธิภาพ สมปรตโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายแลตปรตหยัดต้นทุนการผลิต 
    3.2.2.2 ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดปรตสิทธิภาพการผลิตต่อ
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งนอกจากจตเป็นตัวชี้ถึงปรตสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดง
ถึงสมรรถนตแลตศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ แลตจตเป็นแนวทางในการปรับ
ขนาดก าลังคนที่เหมาตสมในการด าเนินกิจกรรม แลตการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในรตยต
ยาวอีกด้วย 
    3.2.2.3 ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดปรตสิทธิภาพการผลิตใน
ช่วงเวลา อาท ิจ านวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียน
ทีเ่ข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ลตปี จ านวนผู้ปรตกอบการรายย่อยที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนในแต่ลตช่วงไตรมาส 
    3.2.2.4 การปรตหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ของโครงการในการปรตหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ  การ
ปรตหยัดค่าพลังงานแลตค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยลตของค่าใช้จ่ายรวม 
   3.2.3 เกณฑ์ปรตสิทธิผล (Effectiveness) การปรตเมินปรตสิทธิผล เป็นเกณฑ์
พิจารณารตดับการบรรลุวัตถุปรตสงค์เฉพาตด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของปรตชากรกลุ่มเปูาหมายตามโครงการปรตกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ปรตการ คือ  
    3.2.3.1 รตดับการบรรลุเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุ
เปูาหมายด้านใดบ้างแลตการบรรลุเปูาหมายส่งผลต่อปรตชากรเปูาหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณแลตคุณภาพของปรตชากรเปูาหมาย  อาทิ การบรรลุเปูาหมายด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
    3.2.3.2 รตดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญ
กับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของปรตชาชน
ส่งผลต่อรตดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร แลตโครงการจตปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
รตดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนปรตชากร ความถี่ รตดับแลตกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการ
ร่วมตัดสินใจ วางแผนแลตติดตามผล 
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    3.2.3.3 รตดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดรตดับการยอมรับ โดยอาจ
พิจารณาจากสัดส่วนของปรตชากรเปูาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ รตดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
    3.2.3.4 ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดปรตสิทธิผลเพ่ือดูว่า
โครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเปูาหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่ง
ค่าความเสี่ยงจตปรตเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวตแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองแลตสิ่งแวดล้อมทั้งรตยตสั้นแลตรตยตยาว 

   3.2.4 เกณฑ์ผลกรตทบ (Impacts) เป็นการพิจารณาผลกรตทบโดยรวมต่อ
ปรตชากรกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน สังคมแลตหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกรตทบรตยตยาว ผลกรตทบ
อาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) แลตผลกรตทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่ง
อาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ปรตกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ปรตการ คือ 
    3.2.4.1 คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกรตทบต่อการพัฒนาหรือยกรตดับ
คุณภาพชีวิตของปรตชากรกลุ่มเปูาหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงาน
ท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือปรตชากร
ที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกรตทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
    3.2.4.2 ทัศนคติแลตความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกรตทบโดยมุ่งเรื่อง
ทัศนคติแลตความเข้าใจของปรตชากรกลุ่มเปูาหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดรตดับ (Scale) ทั้ง
เชิงบวกแลตลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาตวัตถุปรตสงค์แลตมาตรการนโยบาย ผลปรตโยชน์ของ
โครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ แลตทัศนคติต่อผู้บริหารแลตเจ้าหน้าที่โครงการ 
    3.2.4.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกรตทบโดยให้
ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบรตยตก่อนแลตหลังมี
โครงการ อาท ิสัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกร
ที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การ
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น แลตลดลตพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการ
ปรตพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
   3.2.5 เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) เกณฑ์การปรตเมินความสอดคล้อง
มุ่งพิจารณาว่าวัตถุปรตสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่
ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรตเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจตต้องตอบ
ค าถามด้วยว่า แนวทางแลตกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้
หรือไม ่ปรตกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ปรตการ คือ  
    3.2.5.1 ปรตเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือปรตเด็น
ปัญหาแลตอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วแลตที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
    3.2.5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งรตยตสั้นแลตรตยตยาว โดยสามารถดูได้จาก
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มาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงรตยตเวลาของการด าเนินโครงการ  แลตความ
สอดคล้องกับปัญหาหลัก 
    3.2.5.3 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของปรตชากรกลุ่มเปูาหมายเป็น
ตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ปรตสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์
ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบปรตชากรกลุ่มเปูาหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลปรตโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ซึ่งจตเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการ
ด าเนินโครงการแลตสนองตอบต่อความต้องการของปรตชากรเปูาหมาย 
   3.2.6 เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่อง
จากความสอดคล้อง โดยพิจารณารตดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจตสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่
มีการใช้งบปรตมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ปรตกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ปรตการ 
คือ 
    3.2.6.1 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบปรตมาณของโครงการ แผนการใช้
จ่ายงบปรตมาณภารตผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่ง
สนับสนุนงบปรตมาณ ปริมาณงบปรตมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน แลตขนาดกองทุนด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
    3.3.6.2 สมรรถนตด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรปรตชาชน การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รตดับการมีส่วนร่วมของปรตชากรกลุ่มเปูาหมายในกรตบวนการตัดสินใจ การ
วางแผนงานแลตบริหารโครงการ แลตการปรับปรุงรตเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
    3.2.6.3 ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดย
พิจารณาความสามารถในการพ่ึงตัวเอง โอกาสแลตช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณี
โครงการปรตสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การ
เพ่ิมจ านวนปรตชากรเปูาหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเดิม แลตการขยายผลในแนวดิ่ง 
ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค แลตการยกรตดับ
โครงการเป็นรตดับชาติ 
   3.2.7 เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมใน
สังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์แลตผลกรตทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึด
หลักการว่าปรตชากรกลุ่มเปูาหมายจตได้รับหลักปรตกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความ
ทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) แลตการกรตจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียม
กัน ปรตกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ปรตการ คือ 
    3.2.7.1 ความเป็นธรรมรตหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรม
โดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่ม
เกษตรแลตกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานแลตผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกรตทบ
ทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ปรตชากรทุกสาขาอาชีพ 
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    3.2.7.2 ความเป็นธรรมรตหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่อง
ความเป็นธรรมรตหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากข้ึนในการปรตเมินโครงการพัฒนา โดยดู
ว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาครตหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติรตหว่างเพศ (Gender 
discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทรตหว่างหญิง/
ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
    3.2.7.3 ความเป็นธรรมรตหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) 
เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมรตหว่างชนรุ่น รตหว่างชนรุ่นปัจจุบันแลตชนรุ่นอนาคต (Future 
generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรแลตใช้ปรตโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกรตทบด้านสิ่งแวดล้อม แลตผลกรตทบด้าน
สังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจตเป็นผู้ได้รับกรตทบจากการตัดสินแลตการด าเนินโครงการใน
ปัจจุบัน 
   3.2.8 เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญใน
การปรตเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักปรตกันว่า การด าเนินโครงการจตไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ผลกรตทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ปรตกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ปรตการ คือ 
    3.2.8.1 ผลกรตทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดแลตปรตเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
จริงกับการศึกษาผลกรตทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วง
ก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายรับผิดชอบแลตมีการชดเชยความเสียหายจากผลกรตทบ
ในลักษณตที่เหมาตสมแลตเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักปรตกันความเสี่ยงให้กับสังคม แลตเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติแลตผู้ด าเนินโครงการ 
    3.2.8.2 ผลกรตทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกรตทบหรือความ
เสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณตของผลกรตทบภายนอก 
(Externalities) ซึ่งสร้างภารตให้กับปรตชาชนแลตชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน
ทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้าง
เขื่อน 
    3.2.8.3 ผลกรตทบด้านสังคมแลตวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่
เกิดจากการด าเนินโครงการแลตส่งผลกรตทบด้านสังคมแลตวัฒนธรรมของชุมชน อาท ิการด าเนินงาน
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนแลตวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อม
ถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือแลตความช่วยเหลือ
เกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
   ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ แสดงได้ดังตารางที่ 
4.3 
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ตารางท่ี  4.3  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์) 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (27 ตัวช้ีวัด) 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า  
(Progress)  

- ผลผลิตที่เทียบกับเปูาหมาย  
รวมในช่วงเวลา  
 
 
 
- จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  
 
 
 
 
- ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
 
  
 
 
 
 
- รตยตเวลาที่ใช้ไป  
 

- ความยาวของถนนที่สร้างได้  
- จ านวนขนาดแหล่งน้ าขนาดเล็ก  
- สัดส่วนปริมาณการก่อสร้างเทียบ
กับเปูาหมายในช่วงเวลา  
 
- จ านวนแลตปรตเภทกิจกรรมหลัก 
กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง แลต
กิจกรรมเสริม  
-รตยตเวลาด าเนินโครงการ  
 
- งบปรตมาณที่ใช้ไป  
- งบปรตมาณที่อยู่รตหว่างผูกพัน  
- เงินงวดแลตแผนการใช้จ่าย  
งบปรตมาณโครงการ  
- อัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับ 
เวลา (คน-วัน) หรือ (คน- เดือน) 
 
- การควบคุมกิจกรรมการ  
ด าเนินงาน ตามเปูาหมายโดยใช้  
รตยตเวลาเป็น ตัวก าหนด 

2. เกณฑ์ปรตสิทธิภาพ  
(Efficiency)  
 

- สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  
 
 
 
- ผลิตภาพต่อก าลังคน  
 

- การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาตสม 
แลตคุ้มค่า  
- ปรตหยัดต้นทุนการผลิต  
 
- สมรรถนตแลตศักยภาพของ  
บุคลากร ในการด าเนินงาน  
ตามโครงการ  
- ขนาดก าลังคนที่เหมาตสมในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
- การเพ่ิมขีดความสามารถ  
ของบุคลากรในรตยตยาว  
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ตารางท่ี  4.3  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ  (ต่อ) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์) 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (27 ตัวช้ีวัด) 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

2. เกณฑ์ปรตสิทธิภาพ  
(Efficiency)  
 
 
 
 

- ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
- การปรตหยัดทรัพยากร  
การจัดการ 

- จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรม 
อาชีพเสริมของภาคเกษตรต่อเดือน  
- จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตาม
โครงการขยายโอกาสทาง  
การศึกษาในแต่ลตปี  
-จ านวนผู้ปรตกอบการรายย่อยที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
 
- การปรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ  
- การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติ  
ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของ  
โครงการ  
- การปรตหยัดค่าพลังงานแลตค่า
สาธารณูปการคิดเป็นร้อยลตของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ปรตสิทธิผล  
(Effectiveness) 

- รตดับการบรรลุเปูาหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
- รตดับการมีส่วนร่วม  
 
 

- การบรรลุเปูาหมายตามโครงการ
ในแต่ลตด้าน  
- การบรรลุเปูาหมายตามโครงการ
ส่งผลต่อปรตชากรอย่างไร  
- การวัดการเปลี่ยนแปลงของ  
ปรตชากรในเปูาหมายในเชิง  
ปริมาณ คุณภาพ อาทิ การบรรลุ
เปูาหมาย ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 
- การมีส่วนร่วมของปรตชาชนส่งผล
ต่อความส าเร็จของโครงการมาก
น้อยเพียงใด  
- การปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วน  
ร่วมของปรตชาชนได้อย่างไร  
- จ านวนปรตชากรที่มีส่วนร่วม  
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ตารางท่ี  4.3  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ  (ต่อ) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์) 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (27 ตัวช้ีวัด) 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

3. เกณฑ์ปรตสิทธิผล  
(Effectiveness)  

- รตดับความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
 
 
- ความเสี่ยงของโครงการ  
 

- สัดส่วนปรตชากรที่มีความพึง  
พอใจ ในการบริการของรัฐ  
- สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจใน  
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
โครงการ  
- รตดับความพึงพอใจในมาตรการ  
ตามโครงการ  
 
- สภาวตแวดล้อมที่มีผลทางด้าน  
ความเสี่ยงของโครงการในด้าน  
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
- สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อความเสี่ยง  
ในการด าเนินโครงการทั้งรตยตสั้น  
แลตรตยตยาว 

4. เกณฑ์ผลกรตทบ  
(Impacts)  

- คุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 
- ทัศนคติแลตความเข้าใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายได ้ 
- ความเป็นอยู่  
- โอกาสทางการศึกษา  
- การมีงานท า 
- สุขภาพอนามัย  
 
- ทัศนคติของปรตชากร  
กลุ่มเปูาหมายที่มีต่อโครงการ  
ในเชิงบวก/เชิงลบ ในด้าน  
  1. วัตถุปรตสงค์ของโครงการ  
  2. มาตรการนโยบาย  
  3. ผลปรตโยชน์  
  4. ความพึงพอใจ  
  5. ผู้บริหาร/ จนท.โครงการ  
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ตารางท่ี  4.3  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ  (ต่อ) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์) 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (27 ตัวช้ีวัด) 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

4. เกณฑ์ผลกรตทบ  
(Impacts)  

- การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  
 
 
 

  - การเปลี่ยนแปลงกลุ่มเปูาหมาย  
ก่อนด าเนินโครงการแลตหลัง  
ด าเนินโครงการ อาทิ  
  1. สัดส่วนของครัวเรือนที่  
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิต  
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม  
  2. จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตร  
  3. การปฏิบัติตามกฎจราจร  
  4. การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  
  5. การลดลตพฤติกรรมการซื้อสิทธิ
ขายเสียง  
  6. การลดพฤติกรรมการปรตพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติหน้าที่  

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง  
(Relevance)  

- ปรตเด็นปัญหาหลัก  
 
 
 
 
 
 
- มาตรการหรือกลยุทธ์ใน
การแก้ไขปัญหา  
 
 
 
 
 
- ความต้องการหรือ  
ข้อเรียกร้องของปรตชากร  
กลุ่มเปูาหมาย  

- จ านวนปัญหาแลตอุปสรรคที่  
เกิดข้ึนในกลุ่มเปูาหมาย ทั้งท่ี  
ได้รับการแก้ไขแลตยังไม่ได้แก้ไข  
- การจัดล าดับความส าคัญของ  
ปัญหาตามความเร่งด่วน/รุนแรง  
ของปัญหา  
 
- ความสอดคล้องในการแก้ไข 
ปัญหาทั้งรตยตสั้น แลตรตยตยาว  
- มาตรการที่น ามาบริหารโครงการ  
ตลอดช่วงเวลาของการด าเนิน  
โครงการ  
- ความสอดคล้องกับปัญหาหลัก  
 
- การร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ที่เกิดขึน้ 
เนื่องจากการด าเนิน โครงการที่ไม่
ตรงกับปัญหาของ กลุ่มเปูาหมาย  
- การได้รับความเสียหายที่เกิดขึน้  
จากการด าเนินโครงการ  
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ตารางท่ี  4.3  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ  (ต่อ) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์) 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (27 ตัวช้ีวัด) 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
6. เกณฑ์ความยั่งยืน  
(Sustainability)  

- ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สมรรถนตด้านสถาบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความเป็นไปได้ในการ  
ขยายผล  
 
 
 
 

- จ านวนงบปรตมาณของโครงการ  
- แผนการใช้จ่ายงบปรตมาณ  
- จ านวนโครงการที่อยู่ในภารต  
ผูกพัน  
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลติ  
ที่ได ้ 
- ปริมาณเงินทุนส ารอง  
- แหล่งสนับสนุนงบปรตมาณ  
- ปริมาณงบปรตมาณหรือเงินทุน  
หมุนเวียน  
- จ านวนแลตขนาดกองทุนด าเนิน  
โครงการ  
 
- ความสามารถของหน่วยงานใน  
การบริหารโครงการ  
- การพัฒนาองค์กรปรตชาชน  
- การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  
- รตดับการมีส่วนร่วมของปรตชากร  
กลุ่มเปูาหมายในกรตบวนการ  
ตัดสินใจ  
- การวางแผนแลตบริหารโครงการ  
- การปรับปรุงรตเบียบวิธีการปฏิบตัิ  
ที่เอื้อต่อการด าเนินโครงการ  
 
- การพึ่งตัวเอง  
- โอกาสแลตช่องทางในการขยายผล  
การด าเนินโครงการ กรณโีครงการ  
ปรตสบผลส าเร็จ  
- การขยายผลตามแนวราบ เช่น  
การเพิ่มกิจกรรมโครงการ เพิ่มปรตชากร 
กลุ่มเปูาหมาย  
- การขยายก าลังผลิตของโครงการ  
แลตการขยายผลในแนวดิ่ง คือ  
การขยายพื้นท่ีโครงการ ขยาย  
เครือข่าย แลตยกรตดับโครงการ  
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ตารางท่ี  4.3  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ  (ต่อ) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์) 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (27 ตัวช้ีวัด) 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม  
(Equity)  

- ความเป็นธรรมรตหว่าง  
กลุ่มอาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
- ความเป็นธรรมรตหว่างเพศ  
 
 
 
 
 
- ความเป็นธรรมรตหว่าง 
ชนรุ่น  
 
 
 

- ความเป็นธรรมในการจัดสรร  
ทรัพยากร แหล่งน้ า กลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มอาชีพ  
- การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงาน  
แลตผู้ถูกเลิกจ้าง  
- มาตรการลดผลกรตทบทางสังคม  
- ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดให้แก ่ 
ปรตชากรทุกสาขาอาชีพ 
 
- ความเสมอภาครตหว่างเพศ  
- การเลือกปฏิบตัิรตหว่างเพศ  
- ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท  
รตหว่างหญิง/ชาย การปฏิบตัิที ่ 
เคารพ สิทธิ สตร ี 
 
- ผลกรตทบในการด าเนินโครงการ  
ที่อาจเกิดขึ้นกับชนรุ่นปัจจุบัน/  
อนาคต  
- ผลกรตทบด้านสิ่งแวดล้อม แลต  
ด้านสังคมที่อาจก่อให้เกดิกับชนรุน่อนาคต  

8. เกณฑ์ความเสียหาย  
ของโครงการ  
(Externalities)  

- ผลกรตทบด้านสิ่งแวดล้อม  
 

- การวัดแลตปรตเมินเปรียบเทียบ  
ผลที่เกดิขึน้จริงกับการศึกษา  
ผลกรตทบ ด้านสิ่งแวดล้อม  
ก่อนด าเนินโครงการ  
- การรับผดิชอบแลตวิธีการชดเชย  
ความเสยีหายจากผลกรตทบใน  
ลักษณตทีเ่หมาตสมแลตเป็นธรรม  
แก่ผู้เสยีหาย  
- หลักปรตกันความเสีย่งให้กับสังคม  
- มาตรฐานทางจรยิธรรมของ  
ผู้อนุมัต ิแลตผูด้ าเนินโครงการ  
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ตารางที ่ 4.3  เกณฑ์มาตรฐานแลตตัวชี้วัดการปรตเมินผลโครงการ  (ต่อ) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (8 เกณฑ์) 

(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (27 ตัวช้ีวัด) 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

8. เกณฑ์ความเสียหาย  
ของโครงการ  
(Externalities)  

- ผลกรตทบด้านเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลกรตทบด้านสังคมแลต  
วัฒนธรรม  
 
 
 
 

- ผลกรตทบหรือความเสียหาย  
ทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการ  
พัฒนาของรัฐ  
- ผลกรตทบที่เป็นการสร้างภารต  
ให้กับปรตชาชน แลตชุมชนโดยรอบ  
ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน  
ทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ  
พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วม  
เสียหายจากโครงการการ  
สร้างเขือ่น  
 
- ผลกรตทบจากการด าเนิน  
โครงการด้านสังคม/วัฒนธรรม  
ของชุมชน อาทิ  
  1. การด าเนินงานที่ก่อให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลง  
  2. การสูญเสียโครงสร้าง  
แบบแผน แลตวิธีการด าเนินชีวิตที่ดี  
  3. ความเสื่อมถอยของ  
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม  
ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร  
ความร่วมมือแลตความ 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม  
 

 
ที่มา : (องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสตเกษ, 2555 : 19-27) 

 
   เกณฑ์แลตตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องมือในการปรตเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแลตแผนพัฒนาสามปีซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านทรัพยากรแลตด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์แลตตัวชี้วัดจตเป็นปรตโยชน์ในการติดตาม
แลตปรตเมินผลโครงการเพื่อวัดถึงความส าเร็จแลตความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง  ได้เป็น
อย่างดี 
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 4. ผู้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  รตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปรตกอบด้วย  
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณตกรรมการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปรตกอบด้วย 
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   (2) ผู้แทนปรตชาคมท้องถิ่นท่ีปรตชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   โดยให้คณตกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ปรตธานคณตกรรมการ 
แลตกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณตกรรมการ 
  ข้อ 29 คณตกรรมการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ด าเนินการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนา 
   (3) รายงานผลแลตเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแลตปรตเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณตกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น แลตปรตกาศผลการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาให้ปรตชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีลตหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดปรตกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
  ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) คณตกรรมการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อก าหนด ขอบข่ายแลตรายลตเอียดของงานที่จตมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายแลตรายลตเอียดของ
งาน 
   (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามแลต
ปรตเมินผล 
   (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม
แลตปรตเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามแลตปรตเมินผลต่อคณตกรรมการ
ติดตามแลตปรตเมินผล เพ่ือปรตเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามแลตปรตเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แลตปรตกาศผลการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาให้ปรตชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีลตหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดปรตกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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  ข้อ 31 เพ่ือปรตโยชน์ของปรตชาชนโดยส่วนรวมแลตเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กรตทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม
แลตปรตเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาตสม 
 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จตเห็นได้ว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี
ปรตสิทธิภาพจ าเป็นที่จตต้องมีคณตกรรมการจัดท าแผนรตดับต่าง  ที่คอยก ากับดูแลให้มีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นไปเพ่ืออ านวยความสตดวกแลตตอบสนองความต้องการ
ของปรตชาชน นอกจากนั้นยังจตต้องมีกฎหมายต่าง  เพื่อก ากับดูแลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
คุณภาพแลตก่อให้เกิดปรตโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด 

 
 

บทสรุป 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จตต้องจัดท าแผนพัฒนารวม 2 แผน คือ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แลตแผนพัฒนาสามปี ส่วนแผนการด าเนินงานมิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่
เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จตด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ลตปีงบปรตมาณ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ ใน
การจัดท าแผนพัฒนาจตมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง  เข้าร่วม โดยจตมีคณตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณตกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณตกรรมการปรตสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาค
ปรตชาชน แลตรวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมจัดท าแผน อันจตท าให้ได้แผนที่สอดคล้องแลตตรงกับความ
ต้องการของปรตชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด ส าหรับการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนานั้น จตเป็น
ตามรตเบียบกรตทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 โดยคณตกรรมการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จตต้อง
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามแลตปรตเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามแลตปรตเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลแลตเสนอความเห็น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่แต่งตั้งคณตอนุกรรมการหรือ
คณตท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร ส าหรับเกณฑ์การปรตเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
ปรตกอบด้วย เกณฑ์การปรตเมินหน่วยงาน แลตเกณฑ์การปรตเมินผลโครงการ 
 



บทท่ี  5 

การจัดท าแผนชุมชน 
 
 
 “แผนชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชน” เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
แผนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เปิดโอกาสทุกคนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มี
โอกาสได้เข้ามามีส่วนในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนคติ ร่วมเสนอปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและร่วมในการพัฒนาโดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วย
การค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 
หากกิจกรรมใดที่ชุมชนไม่สามารถท าเองได้ ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 
โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเข้าเป็นแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแผนงาน โครงการของ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ได้ นับว่าแผนแม่บทชุมชนเป็นรูปธรรมหนึ่งของการพัฒนาที่มุ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ได้เน้นตัวเงินหรือวัตถุ แต่แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่สร้างการเรียนรู้ มุ่งเน้น
ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  
 
 

ความเป็นมาของแนวคิดแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 
 
 ความเป็นมาของแนวคิดแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง พอสรุปได้ด้งนี้ (เครือข่ายแผนแม่บท
ชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค, 2550 : 9-12) 

 

 ยุคที่ 1 ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน (พ.ศ. 2542-2545) 

  แผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง เกิดขึ้นในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่8 ในปี พ.ศ. 2542 มีการจุดประกายความคิดการท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง การก่อตัวเกิด
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme : UNDP) ร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยวิธีการกระตุ้นให้
เกษตรกร รู้ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
จัดท าโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิหมู่บ้านส่งเสริมให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกเครือข่ายภูมิปัญญาไทย
ได้มีการจัดท าแผนชีวิตชุมชน โดยมีชุมชนไม้เรียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จัดหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นต้นแบบของการจัดท าแผนแม่บทชุมชน ในปี พ.ศ. 2545 แผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองก็ได้เริ่มมีการ
ขยายแนวคิดและรูปธรรมอย่างกว้างขวาง โดยส านักงานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) ใช้
รูปแบบของชุมชนไม้เรียงเป็นต้นแบบในการด าเนินการ เพราะมีการจัดแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองเป็น
เครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนโดยผ่านการเก็บข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์ ท าให้
สามารถเห็นสภาพปัญหา ความต้องการ และร่วมกันก าหนดแนวทาง โดยการสร้างเป็นแผนชุมชน มี
การท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น โรงงานรมควันยางพารา โรงงานขนมจีน โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และ
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กิจกรรมอ่ืนๆ อีกหลากหลาย  แผนแม่บทชุมชนไม้เรียงจึงเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของการจัดท าแผน
แม่บทชุมชน จึงมีกระบวนการถอดบทเรียนเพ่ือขยายให้เกิดการเรียนรู้จากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ  
 
 ยุคที่ 2 เติบโต ก่อเกิดเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค (พ.ศ. 2546) 

  ในช่วงปี พ.ศ. 2546 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มีแนวทางใน
การหนุนเสริมขยายผลแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองสู่ชุมชนชนท้องถิ่น จึงได้หารือและร่วมกันก าหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กับแกนน าที่มี
ประสบการณ์ท าแผนแม่บทชุมชนในต าบลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเวทีการสังเคราะห์บทเรียนการ
จัดท าแผนแม่บทชุมชนโดยภาคประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP ส านักงานกองทุนเพ่ือการ
ลงทุนทางสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ มีข้อสรุปว่าจะใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาสังคมและลด
ความยากจน หลังจากนั้นได้มีการจัดสัมมนา “วิถีพลังไท สู่ชุมชนพ่ึงตนเอง” เมื่อวันที่ 21 – 23 
มกราคม 2546 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการน าเสนอรูปธรรมความส าเร็จของการท า
แผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองและมีการสรุปบทเรียนประสบการณ์การท าแผนแม่บทชุมชนและการ
ค้นหาพ้ืนที่ต้นแบบ ซึ่งน าไปสู่การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การสนับสนุนพ้ืนที่ต่างๆ ในการจัดท า
แผนแม่บทชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
 
 ยุคที่ 3 ประกาศจุดยืนการพัฒนาชุมชนแนวใหม่โดยใช้กระบวนการแผนชุมชนเป็น
เครื่องมือ (พ.ศ. 2547) 

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณจ านวน 20.45 
ล้านบาท เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเองระดับต าบลที่มีการปฏิบัติตามแผนงาน ในปี 
2547 เพ่ือให้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือน าไปสู่การลดปัญหาความยากจนของชาวบ้านได้จริงในพ้ืนที่ 
222 ต าบล แบ่งเป็น ต าบลต้นแบบ 49 ต าบล ต าบลน าร่อง 173 ต าบล โดยมีวิธีการที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1. การเชื่อมโยงเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
  2. การค้นหาและการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพ่ือการเผยแพร่และสร้างความ
เข้าใจการท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 
  3. การถอดองค์ความรู้ สนับสนุนให้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 
  4. ติดตามและการสรุปบทเรียนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 
  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2547 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัด
งานมหกรรมแผนชีวิตชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปูาหมาย
คือการสรุปบทเรียนของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค และน าเสนอรูปธรรมของแผน
แม่บทชุมชน ตัวอย่างของการบริหารจัดการงบประมาณโดยภาคประชาชนที่ชุมชนเป็นแกนหลักใน
การพัฒนา เชื่อมโยงแผนแม่บทชุมชนในระดับนโยบาย 
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 ยุคที ่4 การขยายผลแผนชุมชนเชิงคุณภาพและการจัดการความรู้ (พ.ศ. 2548-2549) 

  จากแนวคิดที่ว่า “กระบวนการแผนชุมชนพ่ึงตนเองเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาประเทศที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา ก าหนดอนาคตแนวทางการพัฒนา
ตนเองและชุมชนได้อย่างมีส่วนร่วม รวมไปถึงการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีพัฒนาที่
เกี่ยวข้องท างานร่วมกันอย่างบูรณาการร่วมกัน” นั้น ในปี 2548-2549 เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน
พ่ึงตนเอง 4 ภาค จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการขยายผลแผนชุมชนเอาชนะ
ปัญหาความยากจน จากศูนย์ประสานงานสนับสนุนการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนภาคประชาชน 
(ศตจ.ปชช.) จ านวนงบประมาณ 123 ล้านบาท เพ่ือด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมายขยายผลแผนชุมชน
จ านวน 2,000 ต าบล ในช่วงแรกของการด าเนินงานขยายผลแผนแม่บทชุมชน ให้ความส าคัญของการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้แผนชุมชน สร้างความเข้าใจระดับภาค ระดับจังหวัดและการก าหนดยุทธศาสตร์
การขยายผลแผนชุมชนเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ต าบลขยายผล อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงระดับนโยบาย
เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนแผนชุมชนจากภาคีการพัฒนา 8 หน่วยงาน มีการจัดเวทีเปิดกว้างเพ่ือระดม
ความคิดเห็นจากภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันของภาคีพัฒนา เช่น 
ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนภาคประชาชน  กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ส านักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
 
 ยุคที ่5 การขยายผลสู่สาธารณะและหน่วยงานระดับนโยบาย (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) 

  การด าเนินงานของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค เป็นที่สนใจของ
หน่วยงานภาคีพัฒนาต่างๆ เพ่ิมเติมจากเดิม 8 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ศูนย์อ านวยการบริหารยุทธศาสตร์
เมืองไทยแข็งแรง  (ศอม.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ (สท.) ส านักงานพัฒนาชุมชน 
(กทม.) ที่เห็นว่า แผนชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นค้นพบตัวเอง สร้างจิตส านึก
ใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด เกิดความสมานฉันท์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคม และลดปัญหาความยากจนของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้เชื่อมโยงแนวทางการท างานร่วมกัน 
โดยใช้พ้ืนที่ท าแผนชุมชนและแกนน าที่ผ่านกระบวนการท าแผนชุมชนเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้ใน
ส่วนโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (คพพ.) โครงการอยู่ดีมีสุขของรัฐบาลยัง
ได้คัดเลือกให้ชุมชนที่ผ่านกระบวนการท าแผนชุมชนเป็นฐานการรับงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตาม
โครงการดังกล่าว นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) ที่เน้นการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้พึ่งตนเอง ปรับตัวเท่าทันโลก สร้างภูมิคุ้มกัน
แก่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศได้วางเปูาหมายทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ให้ทุกชุมชนมี
แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปประกอบการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนที่ชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 

 รัฐบาลได้ก าหนดให้แผนชุมชนพ่ึงตนเองเป็นวาระส าคัญเชิงนโยบายที่ทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม จะต้องผนึกก าลังด าเนินการให้ส าเร็จ ดังนั้น 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้พิจารณาเสนอแนวทางการด าเนินงานของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปปรับใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับจังหวัดและท้องถิ่น ดังนี้  (ส่วน
แผนพัฒนาท้องถิ่น, 2548 : 93-95) 
 
 1. บทบาทของท้องถิ่นจังหวัด 

  ท้องถิ่นจังหวัดควรมีบทบาทผลักดันสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  องค์กรภาค
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญของกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน และการน าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
  1.2 ประสานการด าเนินงาน อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 เป็นศูนย์ประสานข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 
  1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในพ้ืนที่ 
  1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนในส่วนที่เกินขีด
ความสามารถของประชาชนและชุมชน ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และอยู่ภายใต้สถานะทางการคลังเข้าสู่
กระบวนการแก้ไขในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณ 
  1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นอ าเภอ ผลักดันสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาค
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตความรับผิดชอบ 
 
 2. บทบาทของท้องถิ่นอ าเภอ 
  ท้องถิ่นอ าเภอควรมีบทบาทผลักดันสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาค
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตความรับผิดชอบในระดับอ าเภอ  ทั้งใน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนและน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่และสถานะทางการคลัง 
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 3. บทบาทของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ในฐานะหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
พ้ืนที่ที่เป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนและน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  
สามารถสรุปแนวทางการด าเนินงานเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 
  3.1 การเตรียมการจัดท าแผน 
   3.1.1 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชน  ก าหนด
พ้ืนที่ กลไกการด าเนินงานและแบ่งความรับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกัน จัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
การ 
   3.1.2 ท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ทั้งภาคการเมืองและข้าราชการ
ท้องถิ่น 
   3.1.3 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนท าความเข้าใจการ
ด าเนินงานในพื้นที่กับผู้น าชุมชนและประชาชน 
   3.1.4 ร่วมคัดเลือกแกนน าประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือส่งเข้ารับการฝึกอบรมเป็น
วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน 
   3.1.5 สนับสนุนการจัดเตรียมเวทีสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนในชุมชน 

  3.2 การจัดท าแผนชุมชน 
   3.2.1 สนับสนุนให้วิทยากรแผนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
ด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชน 
   3.2.2 น าข้อมูลการพัฒนาในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
สังเคราะห์กับข้อมูลรายครัวเรือนและข้อมูลชุมชน 
   3.2.3 ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลการพัฒนาของส่วน
ราชการเข้าร่วมสังเคราะห์กับข้อมูลรายครัวเรือน และข้อมูลชุมชน 
   3.2.4 สนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและส่งนักวิชาการด้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมเวทีสังเคราะห์ข้อมูลจากปัญหาความต้องการของชุมชน  จัดล าดับ
ความส าคัญ ก าหนดแผนงาน โครงการ และยกร่างแผนชุมชน 
   3.2.5 สนับสนุนการจัดเวทีน าร่างแผนชุมชนเข้าสู่กระบวนการประชาคมของ
ชุมชนเพ่ือรับรองเป็นแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน 
   3.2.6 จัดให้มีเวทีสังเคราะห์แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นแผนชุมชน
ระดับต าบลและระดับเทศบาล 
   3.2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอและมีการปรับแผน
ชุมชนทุกปี 
  3.3 การน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ 
   เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาน าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.3.1 เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล น าข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่
ได้มาจากการระดมสมองจากแผนชุมชนที่จัดท าเสร็จแล้วมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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   3.3.2 เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมตาม
ความจ าเป็นที่เกินศักยภาพของชุมชน มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี) เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณ อันเป็นการน าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติอีกทางหนึ่ง 
   3.3.3 เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาแผนชุมชนในส่วนที่เกิน
อ านาจหน้าที่หรือฐานะทางการคลังของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือส่งให้หน่วยงานรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือบูรณาการการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 

 4. บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานในระดับ
จังหวัด ดังนี้ 
  4.1 การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการแผนชุมชนระดับจังหวัด 
  4.2 สนับสนุนการประชุมชี้แจงการด าเนินงานในระดับจังหวัด 
  4.3 สนับสนุนการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการแผนชุมชนที่คัดเลือกจากเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.4 สนับสนุนการศึกษาดูงานของแกนน าชุมชน เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
  4.5 สนับสนุนกิจกรรมจากแผนชุมชนในส่วนที่เกินอ านาจหน้าที่หรือฐานะทางการ
คลังของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  4.6 การด าเนินงานอ่ืนๆ ในการให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร 
 นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
แม่บทชุมชนแล้ว จะเห็นได้ว่ายังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาร่วมด้วย 
โดยเฉพาะส านักงานพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีพัฒนากร ซึ่งเป็นผู้ที่ท างานด้านการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ กระบวนการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนของพัฒนากรมีดังนี้  
 1. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ของภาคีการพัฒนาค้นหาผู้น าชุมชน และให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้น าชุมชน  
 2. ประชาสัมพันธ์แผนชุมชนเพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผนของชุมชน  
 3. เตรียมข้อมูลการพัฒนาชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของหมู่บ้าน 
ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกับข้อมูลที่ชุมชน
จัดเก็บเองตามประเด็นการพูดคุยในเวทีประชาคม  
 4. สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมของชุมชนตามความจ าเป็นหรือเมื่อชุมชนร้องขอ เช่น 
การเตรียมการจัดเวที เตรียมอุปกรณ์ วางแผนการจัดเวที รวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าร่วมเวทีเพ่ือให้ข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ตามประเด็นของการพูดคุยในเวทีตลอดจนท าหน้าที่ผู้
เอ้ืออ านวยกระบวนการในการจัดเวทีประชาคมครั้งแรก  
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 5. เตรียมข้อมูลของชุมชนตัวอย่างและข้อมูลเครือข่ายเพ่ือให้ชุมชนพิจารณาเลือกสถานที่
ศึกษาดูงานหรือเชื่อมเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบ รวมทั้งข้อมูลวิทยากร  
 6. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า
แผนชุมชน เพ่ือให้สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เข้าร่วมเวทีประชาคมของชุมชน และน าแผนของ
ชุมชนไปพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 7. ประสานเจ้าหน้าที่ของภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่  เ พ่ือหาแนวทางการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผนของชุมชน และปฏิบัติงานในลักษณะของทีมสนับสนุน  
 การท าแผนแม่บทชุมชน มิได้มีเปูาหมายของการท าแผนงานเพ่ือเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หากแต่เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ การท างานที่
มีการประสานงาน เชื่อมโยงแผนงานพัฒนาท้องถิ่น แผนแม่บทชุมชนก าลังอยู่ในกระแสการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นที่ท าให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยแนวใหม่ของประเทศ โดยแผนชุมชนเป็นสื่อให้
ชาวบ้านรู้จักตนเองร่วมคิด ร่วมท า แผนชุมชนเป็นรูปธรรมและมีการเชื่อมโยงหน่วยงาน ต่างๆ ของ
ท้องถิ่นน าเอาแผนของชุมชนมาบูรณาการเป็นแผนการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ร่วมกัน ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของการที่ชุมชนจะเกิดการพัฒนา (ส่วน
แผนพัฒนาท้องถิ่น, 2548 : 82) 
 
 

กลยุทธ์ในการสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 
 กลยุทธ์ในการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน มีดังนี้ (เสรี พงศ์พิศ, 2546 : 32-34)  
 1. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้เวทีประชาคม ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ถ่ายทอดข้อมูล และสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมของชุมชน การท ากิจกรรมของ
กลุ่ม และจากภาคีการพัฒนาที่ให้การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของชุมชนในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในขั้นตอนการศึกษาดูงานเพ่ือ
เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบหรือจากเครือข่ายต่างๆ  
 2. ใช้ภาคีการพัฒนาเป็นกลไกในการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน โดยประสานภาคีการ
พัฒนาในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ ร่วมกันก าหนดแนวทางการสนับสนุนการ
จัดท าแผนของชุมชนที่เหมาะสมในแต่ละระดับเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน รวมทั้งแผนการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
 3. พัฒนาทักษะการเป็นผู้เอ้ืออ านวยกระบวนการ (facilitator) ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน เพื่อให้เกิดความม่ันใจและสามารถให้การสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมในกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนเมื่อได้รับการร้องขอ  
 4. จัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของภาคีการ
พัฒนาในพ้ืนที่ได้ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนของชุมชน เช่น ข้อมูลผู้เอ้ืออ านวย
กระบวนการ ข้อมูลวิทยากร ข้อมูลชุมชนตัวอย่าง ข้อมูลเครือข่าย สถานที่ศึกษาดูงานและอ่ืนๆ  
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 5. ก าหนดบทบาทการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนของหน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชนระดับต่างๆ ให้ชัดเจน โดยในระดับส่วนกลางมีบทบาทในการประสานภาคีการพัฒนา จัดท า
คู่มือ แนวทางการจัดท าแผนชุมชน ในระดับเขต ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต มี
บทบาทในการติดตาม สนับสนุน ให้ค าแนะน า และเพ่ิมพูนทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ใน
ระดับจังหวัดมีบทบาทในการประสานท าความเข้าใจในการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนกับภาคีการ
พัฒนา สนับสนุนการท างานของพัฒนากรทั้งในด้านวิชาการและแนวทางปฏิบัติ  
 6. จัดท าคู่มือการจัดท าแผนชุมชน ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนชุมชน เช่น ความหมาย 
วิธีการ ขั้นตอน และตัวอย่างการท าแผนชุมชนซึ่งถอดบทเรียนจากการท าแผนชุมชนของชุมชน
หลายๆ แห่ง  
 7. ประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนของชุมชนทั้งในระดับทั่วไปและระดับต าบลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ตลอดกระบวนการจัดท าแผนของชุมชน เพ่ือให้ความภาคภูมิใจ และสร้างแรงจูงใจ
ในชุมชนอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นจุดศึกษาดูงานของชุมชนอ่ืนๆ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ในระดับทั่วไปเพ่ือ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนต่างๆ เกิดความสนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน โดย
ใช้สื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น ส าหรับการประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชนเพ่ือเสริม
กระบวนการเรียนรู้ ผ่านสื่อวิทยุชุมชน และจุดศึกษาดูงาน  
 8. การจัดการความรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยการจัดให้มีการถอดองค์
ความรู้จากพ้ืนที่ต้นแบบ ทั้งในส่วนของกระบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนและรูปธรรมการพัฒนา 
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากการจัดท าแผนแม่บทชุมชน  ตลอดจนองค์ความรู้ของชุมชน         
ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ที่สามารถขยายการเรียนรู้สู่พ้ืนที่อ่ืนๆ มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้แผนชุมชน
ต าบลต้นแบบ จัดระบบข้อมูลความรู้ จัดท าหลักสูตรสื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถ
ขยายผลการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและกว้างขวางขึ้น มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ้ืนที่ การจัดพัฒนาศักยภาพวิทยากรแผนแม่บทชุมชน การจัด
งานมหกรรมความรู้แผนชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาคี 
และมีการจัดการความพร้อมของต าบลที่จะเข้าร่วมการจัดท าแผนแม่บทชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ต าบลมีความพร้อมในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน (เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค, 
2550 : 14) 
 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนแม่บทชุมชน พอสรุปได้ดังนี้  
 1. เพ่ือค้นหาศักยภาพของหมู่บ้าน รับทราบปัญหาความต้องการ และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
ของหมู่บ้าน และสามารถน าไปก าหนดวิธีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือจัดท าโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเสนอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัด 
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 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
ด้วยตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 4. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ของคนในหมู่บ้านในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้าน 

 5. เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน วิถีชีวิตประชาธิปไตย และเกิด
ความรักสามัคคีในหมู่บ้าน  
 6. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการ
จัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองในทุกๆ ด้าน ตามความต้องการของชุมชน โดย
ใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองและเอาชนะความ
ยากจน 
 7. เพื่อประสานเชื่อมโยงความต้องการของชุมชน ภายใต้แผนชุมชนกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 
 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าแผนแม่บทชุมชน 
 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าแผนแม่บทชุมชน พอสรุปได้ดังนี้  
 1. ท าให้คนในชุมชนได้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดของชุมชน เพ่ือน าไปก าหนด
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนใน
ชุมชน 
 2. เป็นการเสริมสร้างให้เกิดวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยการท างานร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 3. เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของคนในชุมชน คนในชุมชนได้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนที่ผ่านกระบวนการบูรณาการแผนชุมชน โดยการร่วมคิด  ร่วมท า ค้นหา
ศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน โดยอาศัยฐานทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 4. มีการขยายและเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีการพัฒนาในทุกระดับ ทั้งภาครั ฐบาลและ
เอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการหรืออ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างให้คนในชุมชนมี
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและชุมชนได้ 
 5. มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และเน้นบทบาทของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาตาม
ความต้องการ 
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 6. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีการพัฒนาใช้แผนชุมชนเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดท าแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสนับสนุน เพ่ือที่จะสามารถแก้ปัญหาความ
ยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 7. สร้างพลังความสามัคคีในชุมชน ท าให้ชุมชนใช้ประสบการณ์และความรู้ร่วมกันก าหนด 
ทิศทาง แนวทางการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์  
 
 

เป้าหมายของการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 
 เปูาหมายสุดท้ายของการจัดท าแผนแม่บทชุมชน พอสรุปได้ดังนี้ (เครือข่ายแผนแม่บท
ชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค, 2550 : 14) 
 
 1. ระดับชุมชนท้องถิ่น 

  1.1 ท าให้ทุกคนรู้จักปรับตัวเอง ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมกันก าหนด
อนาคตของชุมชนท้องถิ่นโดยน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและลดปัญหาความยากจนได้จริง 
  1.2 ท าให้เกิดการยอมรับในศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่น ท าให้ชุมชนท้องถิ่นมีที่ยืนทาง
สังคม 
 
 2. ระดับนโยบาย 

  2.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ใหม่ในการพัฒนาระหว่างชุมชนท้องถิ่น  ภาคี
พัฒนา หน่วยงานภาครัฐโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีพ้ืนที่ทางสังคมอย่างมี
ศักดิ์ศร ี
  2.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีงบประมาณชาติ ที่ก าหนดจากกระบวนการแผนชีวิต
ชุมชน โดยชุมชนแท้จริง 
  2.3 เกิดการหนุนเสริมกิจกรรมภายใต้แผนชีวิตชุมชนสู่การปฏิบัติ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาสังคม ลดความยากจนอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายแห่งรัฐ 

  2.4 เกิดการเชื่อมโยงแผนชีวิตชุมชนสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ 
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องค์ประกอบในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 
 องค์ประกอบในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน มี 6 ประการ ดังนี้ (เสรี พงศ์พิศ, 2546 : 35-
41) 
 1. ต าบล 
  มีขนาดพอดีส าหรับการบริหารจัดการชีวิตของชุมชน มีองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
กรอบการร่วมมือกับรัฐ  แต่ก็มีข้อจ ากัดมาก ดูแล้วจะมีน้อยชุมชนที่จะท าได้ เพราะชุมชนเล็กเกินไป  
ส่วนใหญ่ไม่มีผู้น าหรือกลุ่มคนที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ต าบลมีโอกาสมากกว่า มี
ศักยภาพมากกว่า แต่ละหมู่มีจุดอ่อนจุดแข็งเสริมกันได้ดีกว่าท าหมู่บ้านเดียว และชาวบ้านทุกคนที่
รวมกันให้ข้อมูล 
 
 2. คน (คนในชุมชนและคนนอกชุมชน) 

  “คนในชุมชน”  หมายถึง ผู้น าชุมชนทางการ ผู้น าธรรมชาติ นักวิจัยชุมชน ที่เป็น
เจ้าของชุมชน ที่คัดเลือกมาหรืออาสาสมัครมาท างานร่วมกัน นอกนั้นก็คือชาวบ้านทุกคนที่ร่วมกันให้
ข้อมูล 
  “คนนอกชุมชน” หมายถึง ผู้ที่ประสานงานโครงการนี้ อาจเป็นข้าราชการ นักพัฒนา
องค์กรเอกชน อาจารย์ นักวิจัย หรือใครก็ได้ที่เข้ามาท าประชาพิจัย เป็นวิทยากรกระบวนการหรือ
วิทยากรเนื้อหา 
 
 3. เวทีการเรียนรู้ 
  หมายถึง การจัดให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ ทั้ง
แบบประชาคมหมู่บ้าน หรือเรียกว่าการเมืองอย่างอิสระ (ระบบการเมืองแบบส่วนร่วมและสามารถ
ตรวจสอบได)้ การประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ วัด หรือบ้านใครก็ได้เพ่ือท าข้อมูล พูดคุยในประเด็นที่ก าลังท า
วิจัยอยู่ รวมทั้งเวทีระดับต าบล ซึ่งนักวิจัยจะน าข้อมูลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้แทนจากชุมชนอ่ืนๆ 
รวมทั้งการเรียนรู้ดูงานนอกชุมชน 
 
 4. ข้อมูล (ส ารวจ วิเคราะห์  สังเคราะห์) 
  หมายถึง  สิ่งที่นักวิจัยชุมชนร่วมกันส ารวจเก็บข้อมูลจากครอบครัวมารวมในระดับ
หมู่บ้านแล้วมารวมในระดับต าบล ทั้งข้อมูลรายรับรายจ่าย หนี้สิน ปัญหา เป็นข้อมูลทรัพยากร 
ความรู้ ภูมิปัญญา ความต้องการของชุมชน และข้อมูลที่เรียนรู้มาจากที่อ่ืน 
 
 5. เครื่องมือ หรือวิธีการ 
  คือ การท าประชาพิจัย วิธีที่ชุมชนมาร่วมวิจัยตนเอง  วิจัยชุมชน ส ารวจข้อมูลเพ่ือท า
แผนแม่บทชุมชน ก าหนดชีวิตตนเอง 
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 6. แผน 
  หมายถึง แผนแม่บทชุมชน อาจเรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนชีวิตชุมชน เพราะ
เป็นแผนที่วางเปูาหมายและวิธีการเพ่ือให้เป็นเปูาหมาย เป็นแผนแม่บท เพราะเป็น “แม่” ที่ให้ก าเนิด
การกระท าต่างๆ  เกิดโครงการและกิจกรรมตามมา เป็น “แม่” เพราะท าให้เกิดชีวิต 
 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน มีดังนี้  
 

 1. การเตรียมทีมงาน 

  เตรียมทีมงานในการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เช่น พัฒนากร เกษตร สาธารณสุข 
ปกครอง กศน. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมแกนน า ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม องค์กรชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้น า อช. ผู้แทนคุ้มบ้าน 
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557 : 4-9) 
  คุณลักษณะของทีมงาน จะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ที่มีบทบาทในกลุ่ม ชุมชน และ
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกภายในกลุ่ม เป็นผู้รู้ ผู้น าทางความคิด รอบรู้เรื่องราวเหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหวในสังคมหรือเป็นผู้ที่สามารถประสานงานกับผู้น าชุมชนและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้เป็นอย่างดี จ านวนทีมงานแผนแม่บทชุมชนระดับต าบล ควรจะเป็นตัวแทนที่มาจาก
หมู่บ้านต่างๆ ในต าบลโดยเฉลี่ยหมู่บ้านละ 3-5 คน โดยเฉลี่ยคณะท างานแผนแม่บทชุมชนระดับ
ต าบลควรมีประมาณ 30-40 คน ขึ้นอยู่กับขนาดของต าบลว่ามีจ านวนหมู่บ้านมากหรือน้อย การจ ากัด
จ านวนของคณะท างานของต าบลเพ่ือไม่ให้เป็นกลุ่มคนที่ใหญ่เกินไปสามารถพูดคุยและหารือกันได้
อย่างทั่วถึง (ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น, 2548 : 84) 
 
 2. การจัดการเรียนรู ้
  ขั้นตอนนี้เป็นเวทีการสร้างความเข้าใจกับคณะท างานแผนแม่บทชุมชนระดับต าบล
เป็นเวทีแรกที่มีความส าคัญ มีเปูาหมายที่ส าคัญคือ การสร้างความเข้าใจ การจุดประกายความคิดและ
กระตุ้นให้ผู้น าเกิดแรงเกิดความสนใจที่จะท าแผนชุมชนและเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท าแผนแม่บท
ชุมชน องค์ประกอบผู้เข้าร่วมเวทีจะต้องประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความม่ันใจให้เกิดกับผู้น าและตัวแทนชุมชน วิทยากรเนื้อหาการท าแผน
แม่บทชุมชน วิทยากรอาจจะเป็นคนภายนอกหรือในพ้ืนที่ก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนแม่บทเป็นอย่างดีและสามารถตอบข้อข้องใจได้ และผู้ประสานงาน
ระดับต าบล การจัดเวทีประชุมเพ่ือสร้างการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ จะเป็นเวทีที่เชิญผู้น าจาก
หมู่บ้านต่างๆ หรือผู้ประสานงานระดับต าบล เข้าร่วมประชุม อาจจะให้เวลา 1 หรือ 2 วัน ขึ้นอยู่กับ
วิธีการและงบประมาณที่จะใช้ในการจัดเวที เนื้อหาของการจัดเวทีกระตุ้นหรือจุดประกายความคิดมี
เนื้อหาคือ (ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น, 2548 : 84) 
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  2.1 การชวนคิด ชวนคุยเพ่ือวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ต าบล สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังภายในและภายนอกชุมชนที่มีผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน ท้องถิน่ 
  2.2 ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาที่ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  เน้นการ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีวิธีการ
อย่างไร 
  2.3 ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง การท าแผน
แม่บทชุมชนกับการเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ 
  2.4 ขั้นตอนและวิธีการจัดท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง เช่น การก าหนดประเภท
ของข้อมูลที่ต้องการ การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การแบ่งบทบาทของผู้น าในชุมชนกับการเก็บข้อมูล 
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การยกร่างแผนงาน การน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ส่วนหนึ่งใช้สื่อ
วิซีดี  (VCD) เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพของกระบวนการท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง ได้
อย่างชัดเจน 
  2.5 การเล่าให้เห็นภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง จะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากที่มีการจัดท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง อาทิเช่น การท าให้
ชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง การท ากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา การระดมทุนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การใช้ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
การประสานแผนงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือการท ากิจกรรมของชุมชน 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการท าความเข้าใจ แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน และมีการก าหนดแผนปฏิบัติ
การของทีมแกนน าเพื่อจัดกระบวนการแผนชุมชน 
 
 3. การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การส ารวจหรือการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการท าแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง ขั้นตอนแรก
ของการส ารวจข้อมูลคือ การร่วมกันมาก าหนดประเด็นข้อมูลที่อยากรู้ และท าให้เห็นภาพรวมของแต่
ละหมู่บ้านและภาพรวมของต าบล ตัวอย่างประเด็นการเก็บข้อมูล เช่น (ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น, 
2548 : 85) 
  3.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
  3.2 ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน เช่น อาชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน 
  3.3 ข้อมูลทางด้านสังคมและประเพณีวัฒนธรรมชุมชน 
  3.4 ข้อมูลกลุ่ม / องค์กรต่างๆ ในชุมชน 
  3.5 ข้อมูลทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน 
  3.6 ข้อมูลสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  ในการส ารวจหรือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ข้อมูลบางอย่างอาจได้มาจากข้อมูลที่มี
ผู้เก็บรวมรวมไว้แล้ว (Document Data)  เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ที่ชุมชนเห็นว่ามีความส าคัญ 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้แทนคุ้มบ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนครัวเรือนในชุมชน
ร่วมกันเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ข้อมูลทุนทางสังคม วิเคราะห์
ผลกระทบที่มีต่อชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกในทุกระดับ วิเคราะห์สภาพชุมชน (จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือรู้ศักยภาพของตนเองและชุมชนรู้โอกาสในการพัฒนาและรู้
ข้อจ ากัด วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาของชุมชน แนวโน้ม ผลที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน
ในอนาคต ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการรวบรวมข้อมูล ปัญหาสภาพความเป็นจริงจากทุกหมู่บ้าน
มาน าเสนอในเวทีของเวทีประชาคม และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล แล้วท าการสรุปไว้เป็นเรื่องๆ มีการ
พัฒนาตนเองโดยการรวมตัวของสมาชิกไปศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ค้นหารูปแบบแนวทางเลือกใหม่ให้กับตนเอง ส่วนผลที่ได้รับจากขั้นตอนนี้คือชุมชนมีความเข้าใจใน
สภาพและศักยภาพของตนเอง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557 : 4-9) 
  ในขั้นตอนนี้ ควรมีการประสานกับหน่วยงานราชการหรือผู้ที่มีความรู้ในชุมชน เช่น ครู 
เยาวชน สาธารณสุข เกษตร พัฒนาชุมชน เข้ามาช่วยในการสรุปข้อมูลจากการส ารวจหรือเก็บ
รวบรวมมาซึ่งจะท าให้ชุมชนมีชุดข้อมูลที่ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ หลังจากนั้นก็จะต้องท าการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาหลังจากที่ค้นพบว่าปัญหาใดมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนมากน้อยอย่างไร และปัญหาใดที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนหลัง จากนั้น
คณะท างานจะต้องช่วยกันระดมความคิดเห็นและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือน าไปสู่การยก
ร่างแผนแม่บทชุมชนระดับต าบล 
 
 5. การยกร่างแผนชุมชน 

  เมื่อคณะท างานแผนแม่บทชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งท าให้เห็นภาพรวม
ของหมู่บ้าน และต าบล ขั้นตอนต่อมาคือการยกร่างแผนแม่บทชุมชนแต่ก่อนที่จะมีการยกร่างแผนนั้น
เพ่ือเป็นการตอกย้ าและสร้างความมั่นใจ และเห็นตัวอย่างการท าแผนชุมชนจึงควรมีการพา
คณะท างานท าแผนแม่บทชุมชนไปศึกษาดูงานต าบลต้นแบบเพ่ือให้เห็นของจริง การท ากิจกรรมที่เกิด
จากแผนแม่บทชุมชนแต่ละด้าน เช่น การรวมกลุ่มทางด้านอาชีพ ธุรกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ หรือ
กองทุนชุมชน สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพในชุมชน เกษตรพ่ึงตนเอง รวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชน 
การศึกษาดูงานจากชุมชนต้นแบบ จะท าให้คณะท างานได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของต าบลที่ท า
แผนแม่บทชุมชน การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประเด็นอ่ืนตาม
ความสนใจ และท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น, 2548 : 87)  
  หลังจากที่ได้ศึกษาดูงานการท าแผนแม่บทชุมชนต้นแบบเรียบร้อย ขั้นตอนต่อมาคือ
ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม องค์กรชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้น า อช. ผู้แทนคุ้มบ้าน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนครัวเรือนในชุมชน ร่วมกันก าหนดเปูาหมายการพัฒนาหมู่บ้าน และ
ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพของหมู่บ้าน ก าหนดการพัฒนาอาชีพและแหล่งรายได้เพ่ือสร้างรายได้
ให้ชุมชนตามศักยภาพชุมชนและกลไกการตลาด ก าหนดแนวทางวิธีการพัฒนาของแต่ละชุมชน 
ก าหนดกิจกรรมหลักในการพัฒนา ก าหนดเปูาหมายการพัฒนา ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
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จัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้แผนชุมชนที่เป็นของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
น าไปสู่ชุมชนที่ปรารถนา ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยการดูแลรักษา
สิ่งที่ชุมชนมีอยู่ให้คงอยู่และดียิ่งขึ้น และก าหนดกิจกรรมที่บรรเทาข้อจ ากัดและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ชุมชน โดยการแยกกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ หนึ่ง กิจกรรมที่ครอบครัว กลุ่มองค์กรในชุมชน 
สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง ก าหนดเป็นกิจกรรมที่ชุมชนท าเอง สองกิจกรรมที่ที่ชุมชนไม่
สามารถด าเนินการได้เอง แต่สามารถได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามกิจกรรมที่ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง ทั้งหมด หรือบางส่วน ก าหนดเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากอ าเภอ จังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน  
  การก าหนดแผนงานอาจจะมีการแบ่งเป็นหมวด อาทิเช่น แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และวิสาหกิจชุมชน แผนพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมยั่งยืน แผนพัฒนาสังคม (การพ้ืนฟูประเพณี 
ศิลปะ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น) แผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาด้านการเมือง
และการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาด้านกองทุนชุมชน / องค์กรการเงิน แผนพัฒนา
ด้านการจัดสวัสดิการชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน แผนพัฒนาทางด้านการสร้างการเรียนรู้และ
การพัฒนาศักยภาพชุมชน แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น การยกร่าง
แผนงานจะต้องมีรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติควรมีรายละเอียด
ดังนี้ จะท ากิจกรรมอะไร ใครเป็นคนท า ท าท่ีไหน อย่างไร ทรัพยากรมาจากไหน ใครท าหน้าที่ติดตาม 
จะประสานให้ใครเข้ามาช่วยในการท าให้แผนเป็นจริง (แผนงาน / กิจกรรม / วัตถุประสงค์ / ขั้นตอน 
/ วิธีการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามผลการปฏิบัติงาน) ในขั้นตอนการยก
ร่างแผนงานการเรียนรู้ที่ส าคัญท่ีเกิดข้ึนคือ การปรับระบบความคิดของผู้น าและชาวบ้านให้คิดอย่างมี
เหตุมีผลมีการน าข้อมูลมาใช้อย่างเป็นระบบ เพ่ือการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มาจากฐานรากที่
ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตของตนเอง ที่ตรงกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของชุมชน 
โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายฝุายในต าบล(ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น, 2548 : 87)  
 
 6. การประชาพิจารณ์แผนชุมชน 

  เปิดเวทีประชาคมโดยให้ประชาชนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาครัฐได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้เพ่ิมเติมข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้แผน
ชุมชนที่ได้จัดท าขึ้นเป็นแผนชุมชนที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย และสามารถใช้ประโยชน์ได้
จริง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557 : 4-9) 
  การประชาพิจารณ์แผนแม่บทชุมชนระดับต าบล เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก 
เพราะเป็นเวทีที่จัดขึ้นส าหรับการสะท้อนข้อมูล ภาพรวมของต าบล และน าเสนอร่างแผนงานให้
ชาวบ้านได้รับรู้ และเปิดให้สมาชิก ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของแผน ความเหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของชาวบ้านหรือไม่ และมาช่วยกันจัดล าดับความส าคัญของแผนแม่บทชุมชน 
ในขั้นตอนการจัดเวทีประชาพิจารณ์จากบทเรียนของชุมชนไม้เรียง และเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 
ภาค มีวิธีการจัดเวทีประชาพิจารณ์เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายคือ (ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น, 2548 : 
88-89)  
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  1. การเตรียมทีมเพ่ือน าเสนอ คณะท างานแผนแม่บทชุมชนจะต้องเตรียมน าเสนอ
สะท้อนข้อมูลภาพรวมของต าบล และร่างแผนงานแม่บทชุมชนต าบล โดยจะต้องมีการแบ่งความ
รับผิดชอบทีมงานและการซักซ้อมความเข้าใจกันก่อนที่จะมีเวทีการจัดประชาพิจารณ์  เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจและน าเสนอสิ่งที่ส าคัญๆ ชาวบ้านได้เห็นภาพรวมและเกิดความเข้าใจ 
  2. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น นายอ าเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พัฒนากร เกษตร สาธารณสุข ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน ปศุสัตว์ ประมง อนามัย องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู และชาวบ้าน เป็น
ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน ท าให้กลุ่มผู้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ทราบทิศทางการพัฒนาและ
แผนชุมชนระดับต าบล และร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการแผนงานของต าบลให้เป็นงานที่ท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนชุมชน 
  3. การน าเสนอร่างแผนแม่บทชุมชน ในการน าเสนอในเวทีประชาพิจารณ์ มีเนื้อหา
ของการน าเสนอที่ท าให้เห็นภาพรวมของการท าแผนงานคือ ตั้งแต่เปูาหมายการท าแผนแม่บทชุมชน 
ขั้นตอนการท าแผน ข้อมูลที่ค้นพบ และยกร่างแผนงาน 
  4. การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนซักถาม หลังจากที่มีการน าเสนอแผนงานเสร็จจะต้องเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนซักถาม และให้ทุกส่วนที่เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นทั้งภาครัฐ เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านเพ่ือให้ข้อเสนอแนะอันน าไปสู่การรวบรวมความคิดเห็นจาก
เวที ไปปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสมบูรณ์หลังจากท่ีมีการจัดเวทีประชาพิจารณ์ 
 
 7. การเสนอแผนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ภายหลังจากแผนชุมชนได้มีการจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์แล้ว เก็บแผนชุมชนไว้ที่ท าการ
กรรมการ และส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปสู่
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้รับรู้ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการของชุมชน ซึ่งแผนชุมชนเปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนชุมชนได้มี
การน าไปสู่การน าไปใช้ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงาน กิจกรรมในแผนชุมชนได้มีการน าไปแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557 : 4-9) 
 
 8. การน าแผนชุมชนไปปฏิบัติ และติดตาม 

  ส าหรับการน าแผนแม่บทชุมชนไปสู่การปฏิบัตินั้นจากประสบการณ์ของการท าแผน
แม่บทชุมชนของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 ภาค มีแนวทางคือ  
  ประการแรกคือ การจัดล าดับความส าคัญของแผนงานกิจกรรมว่าเรื่องใดมีความส าคัญ
และต้องลงมือท าก่อนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆ  
  ประการที่สองคือ การจัดประเภทของแผนงานซึ่งโดยส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทของ
แผนออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ หนึ่ง แผนชุมชนที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง สอง แผน
ชุมชนที่ชุมชนและหน่วยงานภายนอกร่วมกันด าเนินการ และแผนชุมชนที่ต้องประสานหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาให้การสนับสนุน  
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  ประการที่สาม การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะท างานระดับต าบลที่เป็นตัวแทนแต่ละ
หมู่บ้านร่วมกันผลักดันแผนงานให้เป็นจริงและน าแผนชุมชนไปปฏิบัติในแต่ละหมู่บ้าน  
  ประการที่สี่ การน าโครงการและแผนชุมชนบูรณาการเข้ากับแผนงานของหน่วยงาน
พัฒนาทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เกษตร ประมง กศน. อบต. สาธารณสุข พัฒนา
ชุมชน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงแผนงานจากชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอ าเภอ และก้าวสู่การ
เชื่อมโยงแผนแม่บทชุมชนสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  (ผู้ว่า CEO) (ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น, 
2548 : 89)  
 เมื่อได้มีการจัดท าแผนชุมชนเสร็จแล้ว สิ่งที่ได้รับคือการเรียนรู้ตนเองของคนในชุมชน รู้
ปัญหา ข้อจ ากัด รู้วิธีการแก้ไขปัญหาของชุมชน หากไม่มีการน าแผนชุมชนไปใช้แผนชุมชนก็เป็นเพียง
แผ่นกระดาษไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ ฉะนั้นผู้น าชุมชนต้องมีการน าแผนงาน โครงการ กิจกรรม
พัฒนาที่ก าหนดไว้ไปใช้ โดยมีการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน ผลักดัน
แผนไปสู่การปฏิบัติ เปิดให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน รวมทั้งให้มีการรายงานผล
การด าเนินงานและความก้าวหน้าต่อที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเพื่อกระตุ้นและเป็นการติดตาม
การด าเนินงาน ท าให้แผนชุมชนน าไปสู่การน าไปใช้ได้อย่างแท้จริง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557 : 8) 
 ส าหรับขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน แสดงได้ดังรูปที่ 5.1 
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รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 

 

การเตรียมทีมงาน 

 

การจัดการเรียนรู้ 

การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การยกร่างแผนชุมชน 

การประชาพิจารณ์แผนชุมชน 

การเสนอแผนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

การน าแผนชุมชนไปปฏิบัติและ
ติดตามประเมินผล 

 

เวทีประชาคม 

 

ชุมชนเข้มแข็ง 

การมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ 

ภาคประชาชน 

และ
ภาคเอกชน 
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 การจัดท าแผนชุมชนจะช่วยให้ชุมชนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการชุมชน แผนชุมชนเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องมีส่วน
ร่วมในการร่างแผน และน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้โดยมีเหตุที่เชื่ อได้ว่า หากชุมชน
เข้มแข็งจากการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริงได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อมจะ
เข้มแข็งเช่นเดียวกัน เพราะทุกฝุาย ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร หรือทุกชุมชน ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่มี
ความผูกพัน โยงใยซึ่งกันและกัน 
 
 

ตัวอย่างชุมชนที่ประสบผลส าเร็จจากการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 
 ปัจจุบันมีหลายชุมชนทั่วทั้งประเทศได้จัดท าแผนแม่บทชุมชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนจนน าพาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จจากการท าแผนแม่บทชุมชน 
 
 1. ชุมชนไม้เรียง 
  ชุมชนไม้เรียงตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 2 ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้หลักการ
พ่ึงตนเอง ถือเป็นชุมชนที่ลองผิดลองถูก เรียนรู้ร่วมกันมาอย่างยาวนาน จนประสบผลส าเร็จในการ
เอาชนะปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน จนน าไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งยั่งยืน ชุมชนไม้เรียง
ได้รับรางวัลดีเด่นมากมายหลายประการ เป็นต้นแบบของชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้านการจัดท า
แผนชุมชนให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นที่รู้จักของคนในประเทศและต่างประเทศมากมาย 
ชุมชนนี้มีแกนน าที่ส าคัญคือ นายประยงค์ รณรงค์ ซึ่งได้รับรางวัลแมกไซไซ ประจ าปี 2547  
  ส าหรับข้อมูลทั่วไปของชุมชนไม้เรียง พอสรุปได้ดังนี้ (มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556 : 1-16) 

 

  1.1 สภาพทั่วไปของชุมชนไม้เรียง 
   ต าบลไม้ เรียงในปัจจุบัน เป็น 1 ใน 10 ต าบลของอ าเภอฉวาง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอฉวาง มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  
จ านวน 1,593 ครัวเรือน  มีประชากร 5,109  คน มีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 22,220 ไร่  
   1.1.1 สภาพทางสังคม จะมีลักษณะของการตั้งบ้านเรือนแบบกลุ่มบ้าน เป็น
แบบรวมครอบครัว และบางส่วนจะตั้งบ้านเรือนอยู่กระจายไปตามพ้ืนที่สวนยางและไม้ผล  การ
คมนาคมในพื้นที่ต าบลไม้เรียงในปัจจุบันสะดวก มีถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรังหรือดิน 
เข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
   1.1.2 สภาพภูมิประเทศ มีแม่น้ าตาปีไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ าที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี กล่าวกันว่า กลุ่มเกษตรกรท าสวนไม้เรียง มักจะต่อท่อน้ าไปใช้
ในการผลิตยางแผ่นอบแห้งได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ประกอบกับลักษณะภูมิ
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ประเทศที่อยู่ในเขตมรสุมทั้ง 2 ฝั่งของประเทศไทย คือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ท าให้มีฝนตก
เกือบตลอดทั้งปี 
   1.1.3 สภาพเศรษฐกิจ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยาง จะมีปลูกข้าวและ
ไม้ผลอยู่บ้าง ส าหรับการท าสวนยางมักจะประสบกับภาวะราคาไม่คงที่  ราคาที่ขึ้น – ลง ตามกระแส
ตลาดและภาวะเศรษฐกิจความต้องการ อาจกล่าวได้ว่าชีวิตเกือบทั้ งหมู่บ้านได้ฝากไว้กับผลผลิตที่
ได้มาจากสวนยาง การร่วมมือกันเอง โดยชาวบ้านจึงได้เริ่มขึ้น โดยการน าของนักพัฒนาท้องถิ่นที่ท า/
สร้างฐานของกลุ่มจนเกิดเป็นธุรกิจชุมชนที่เข้มแข็งในปัจจุบัน 
 
  1.2 ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติด้านธุรกิจชุมชน 

   จากปัญหาที่ชาวต าบลไม้เรียงพบส่วนใหญ่คือ ราคายางที่ขึ้นลงตามกระแสตลาด
จนเกิดการรวมกันของชาวบ้านเพ่ือแนวทางแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่
ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา จากการร่วมมือกันสามารถสร้างโรงงานเพ่ือท าหน้าที่รวบรวมน้ า
ยางพาราของสมาชิก เพ่ือน ามาแปรรูปตามความต้องการของตลาดหรือตามปริมาณการสั่งซื้อของ
พ่อค้าผู้ส่งออก บุคคลผู้หนึ่งที่เป็นผู้น าทางความคิดของชุมชนคือ นายประยงค์ รณรงค์ ผู้ซึ่งมีส่วน
อย่างมากและเป็นกลจักรส าคัญของการท างานอ่ืนๆ ของชุมชน และการที่ชุมชนนี้สามารถเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้แก่ชาวสวนยางที่สนใจและสามารถเป็นทางออกให้กับชาวสวนยางหลายๆ กลุ่ม การเป็น
แม่แบบที่เป็นสถานที่ดูงานของชาวยางหลายๆ กลุ่ม ท าให้ชุมชนไม้เรียงมีเครือข่ายที่โยงใยให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ อาทิเช่น  เครือข่ายยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ร่วมกันท าแผนแม่บท
การพัฒนายางพาราไทย เครือข่ายยมนาซึ่งเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช 
งานของเครือข่ายฯ ที่ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ โรงงานท าแปูงขนมจีนที่อ าเภอพรหมคีรี โรงอบข้าว 
โรงสีของชาวนาในลุ่มน้ าปากพนัง และห้องเย็นเก็บผลไม้ อีก 2 โรง  เห็นได้ว่าชุมชนไม้เรียงมีความ
โยงใยธุรกิจชุมชน  ระดับท่ีเข้มแข้งมาก  เป็นรูปแบบเครือข่ายเพ่ิมข้ึน  และพร้อมที่จะขยายเพ่ือความ
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
   การบริหารจัดการชุมชนนั้นมี  “สภาผู้น าชุมชนไม้เรียง” เป็นแกนน าในการ
บริหารจัดการชุมชน สภาผู้น าฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหมู่บ้านต่างๆ มาร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน
ทุกเดือน การท างานของสภาผู้น าฯ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้วยตัวเอง สามารถท าแผนชุมชนไม้เรียงเองได้  ซึ่งในปัจจุบันด าเนินมาอยู่ในแผนชุมชนฉบับที่ 2 จาก
แผนชุมชน ท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว ตรงความต้องการของชุมชนโดยตรง 
รวมทั้งการไม่ท างานทับซ้อนกับองค์การราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล แต่จะท างาน
เสริมในส่วนซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ท า โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน เป็นต้น 
 
  1.3 ปัจจัยท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 

   ปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้กลุ่มชุมชนไม้เรียงเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีดังนี้ 
   1.3.1 แกนน าและผู้น าทางความคิดของไม้เรียง มีบุคคลผู้หนึ่งที่เป็นผู้น าทาง
ความคิดของชุมชนคือ นายประยงค์ รณรงค์ ที่ถือได้ว่าเป็นแกนน าส าคัญ บุคลิกของนายประยงค์   
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คือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ ประสบการณ์ ความตั้งใจจริงและอดทนในการ
ท างานเพ่ือชุมชน โดยเน้นถึงความรัก ความเอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน ลักษณะเด่นอีกอย่างคือความ
พยายามไม่ย่อท้อ และชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ แต่เรียนรู้ด้วยความรอบคอบ มีการลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าให้มีประสบการณ์อันหลากหลาย ชุมชนไม้เรียงยังมีแกนน าชุมชนอีก
หลายท่านที่เสียสละเพ่ือชุมชน และมีแนวทางร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนตนเองให้เข้มแข็ง นั่นก็คือ 
แกนน าจากหมู่บ้านต่างๆ จากกลุ่มกิจกรรม ดังเห็นได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน มีสภาผู้น าไม้เรียง ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง และยังสามารถท าแผนชุมชนตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการชุมชน 
รวมถึงสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกทาง 
   1.3.2 การร่วมมือกันด้วยกลุ่มแรงงาน (ซอมือหรือลงแขก) ในปี 2525 องค์กร
สวนยางนาบอนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ เริ่มผลิตยางแผ่น ยางอบแห้ง  ผลผลิตจากโรงงานถูกน าไปแสดงใน
งานประกวดยางแผ่นด้วย กลุ่มชาวบ้านจากไม้เรียงจึงเข้าไปขอความรู้และค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
เกษตรอ าเภอ และขอไปดูงานที่โรงงานยางแผ่นอบแห้งขององค์การฯ โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ดูและ
อธิบายขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด หลังจากนั้นชาวบ้านได้ร่วมมือกันด้วยกลุ่มแรงงาน (ซอมือหรือลง
แขก) ชาวบ้านได้รวมกลุ่มหมุนเวียนกันไปท างานในสวนยางของสมาชิก โดยจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาหมู่บ้าน โดยจะท าหน้าที่ศึกษารายละเอียด ประสานกับเกษตรอ าเภอให้ติดต่อดูงาน
จากที่ต่างๆ เพ่ือจะได้น าความรู้มาใช้งานในภาคปฏิบัติส าหรับท างานในชุมชน โดยศึกษาระบบการ
ผลิต เรื่องการตลาด การจัดการ แล้วน ามาประชุมร่วมกันเป็นการร่วมแรงสมองแรงกาย แรงใจ ใน
การจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราของชาวบ้านไม้เรียงได้ชัดเจนขึ้น 
   1.3.3 ร่วมทุนร่วมแรงสู่ทุนทางโรงงาน ต้นทุนการก่อสร้างโรงงานและ
เครื่องจักร ก าลังการผลิต 10 ตันต่อวัน ต้องลงทุนถึง 11 ล้านบาท ตัวเลขนี้ท าให้ที่ประชุมสรุปผล
การศึกษาดูงานพบว่าไม่รู้จะหาเงินทุนตั้งมากมายจากที่ใด แต่เมื่อหวนกลับมาพิจารณาถึง
ความสามารถของตน พบว่า จ านวนสมาชิกที่มีอยู่ 12 คน มีผลผลิตน้ ายางรวมกันเพียงละไม่เกิน 500 
กิโลกรัม  ต้องการเงินทุนไม่เกิน 500,000 บาท ก็คงเพียงพอส าหรับการสร้างโรงงานของโดยเริ่มต้น
จากความเป็นจริง ในช่วงปี 2527  ได้ศึกษารายละเอียดวางแผนด าเนินการ แบ่งงานกันท า ใครมี
ปัญหาอะไรหรือเห็นปัญหาเช่นไรก็ให้น ามาพูดคุยกัน หาจุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาแผนการแต่
ปัญหาก็ยังคงเกิดข้ึนจากโรงงานที่มีก าลังผลิต 500 กิโลกรัม  จะให้ครบ 13 ตัน ต้องใช้เวลาเป็นเดือน  
ตามอัตราก าลังบรรทุกของรถบรรทุกรับจ้าง  หากต่ ากว่านั้นก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิต
ของโรงงานไปขายในอัตราสูง ประเด็นส าคัญ คือ ชาวบ้านไม่สามารถรอเงินขายยางเป็นเดือนได้ มาก
ที่สุดไม่เกิน 15 วัน ดังนั้นจะต้องระดมทุนและขยายอัตราก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่า 1.5 ตันต่อวัน จึงจะ
คุ้มทุน ผู้น าทั้ง 12 คน ได้ท าหน้าที่ร่วมกันในการหาสมาชิกเพ่ิมเป็น 37 คน จาก 12 คน ตั้งหุ้นขึ้นมา 
2,000 หุ้นๆ ละ 50 บาท จะได้เงินลงทุน 1 ล้านบาท 
   1.3.4 การบริหารทุนของกลุ่มไม้เรียง กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางได้สร้างเครดิต
กับธนาคารให้สมาชิกไปเปิดฝากบัญชีธนาคาร เป็นบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ในอ าเภอ
ฉวาง เปิดบัญชีทั้งหมด 212 บัญชี ทั้งสมาชิกสามัญ วิสามัญและลูกจ้างของกลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม
เกษตรกรโอนเงินที่ต้องจ่ายค่ายางให้สมาชิกเข้าบัญชี ยอมเหนื่อยเพ่ิมขึ้น  โดยให้สมาชิกสร้างเครดิต
กับธนาคาร ส่วนความไว้วางใจของธนาคารที่มีต่อกลุ่มให้เปิดบัญชี ส ารองไว้ 3 แสนบาท  เพ่ือ
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หมุนเวียนเงินจากการขายไม่ทัน  กลุ่มจะจ่ายเข้าบัญชีสมาชิกตามงวดการช าระค่าน้ ายาง 15 วันต่อ
ครั้ง ส าหรับด้านการตลาดนั้น ผลผลิตจากโรงงานในระยะแรก บริษัทส่งออกหลายแห่งได้ให้ความ
สนใจ แต่ก็ได้เลือกเพียงบริษัทเดียวเป็นหลักที่มีสถานะเป็นผู้ส่งออกยางอันดับต้นๆ ของประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากการท าธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาได้สักระยะหนึ่ง 
 
  1.4 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนา 

   1.4.1 เครือข่ายการพัฒนา (เครือข่ายยางพารานครศรีธรรมราช) จากการที่
ชุมชนไม้เรียงเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาดูงานมาตั้งแต่ปี 2530 ชุมชนชาวสวนยางจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงมุ่งหน้ามาศึกษาจากประสบการณ์ของไม้เรียง โรงงานแปรรูป
ยางพาราของชุมชน ขยายตัวไปสู่ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปูน ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา และข้าม
ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อ าเภอเวียงสระ และมีชุมชนอ่ืนๆ อีกจ านวนมากแวะเวียนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนของตนเองได้ด้วยข้อจ ากัดหลายประการ 
อาทิ เช่น ไม่มีทุนด าเนินการ สมาชิกในชุมชนไม่ม่ันใจในทางเลือกใหม่นี้ ประเด็นหลังเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่เป็นข้อจ ากัดในการขยายตัวของอุตสาหกรรมชุมชนแปรรูปยางพารา แต่พ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน การพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะ ท าให้ไม้เรียงรู้และเข้าใจปัญหาของชาวสวนยางพาราใน
ขอบเขตที่กว้างกว่าต าบลไม้เรียง ก้าวส าคัญของการเรียนรู้ที่ก าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ เกิด
จากการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นของผู้น าชุมชนไม้เรียง เมื่อได้ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้น าสหกรณ์
จากบางประเทศในทวีปยุโรป ภาพของสหกรณ์ท่ีเข้มแข็งเติบใหญ่จนบางสหกรณ์พัฒนาตัวเองไปสู่การ
ผูกขาดอุตสาหกรรมเกษตรในระดับประเทศและข้ามประเทศ ผู้น าทุกคนจากทุกชุมชนจึงกลับไป
ปรึกษาหารือกับกลุ่มของตนเอง เป็นโครงการที่ชุมชนเป็นผู้เสนอ ชื่อว่า “โครงการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นโครงการที่มีกระบวนการจัดท าข้อมูลโดยชาวบ้านร่วมกันท า 
ตั้งแต่การรวบรวมตัวเลขผลผลิตเบื้องต้นของสมาชิกกลุ่มที่มีอยู่และคนอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะเข้าเป็น
สมาชิก ตัวเลขรายรับรายจ่าย การลงทุน การขายและรายได้ พร้อมกับการวางแผนโดยละเอียดว่าจะ
ลงทุนเท่าไร ขนาดไหน และคาดว่าผลจะออกมาอย่างไร สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรของตนเองและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนให้กับเกษตรกร 
    ข้อมูลค่าใช้จ่าย การลงทุน ต้องค านวณให้ละเอียด ตั้งแต่โรงงาน อาคาร 
บ่อบ าบัดน้ าเสีย เครื่องจักร รถเข็นตากยาง โครงเหล็ก เครื่องอัดก้อนยาง เครื่องชั่ง ถังเก็บน้ า เครื่อง
สูบน้ า และที่ดิน ต้องคิดเรื่องต้นทุนการผลิตอย่างละเอียด ทั้งค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่า
ซ่อมแซม ค่าเบี้ยประกัน ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและของเครื่องจักรอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และอ่ืนๆ นอกจากนั้นก็ต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าจ้าง ค่าพาหนะ ค่า
น้ า ค่าไฟ และอ่ืนๆ  มีคนท ามาแล้วหลายคน แต่ก็ไม่มีใครไปช่วยเขียน จึงปล่อยให้ทุกคนเรียนรู้ด้วย
ตนเองแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาร่วมกันปรับปรุงตกแต่งให้เข้ารูปเข้ารอยจนโครงการเสร็จ
สมบูรณ์  โดยของบประมาณการจัดสร้างโรงงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร 5 ชุมชน ที่มีความพร้อมมากที่สุด และของบประมาณจาก
ส านักงานเกษตรกรจังหวัดเพ่ิมเข้าไปอีก 2 ชุมชน รวมเป็น 7 ชุมชน รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น
จ านวน 22 ล้านบาท ในปี 2536 และเพ่ิมอีก 4  ชุมชนในปี 2537 การเตรียมการด าเนินโครงการทั้ง
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การก่อสร้างโรงงานในชุมชน และการเรียนรู้ของผู้น า มีการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ทั้งเรื่องการ
บริหาร การจัดการ การบ าบัดน้ าเสีย และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีการประชุมเคลื่อนที่ไปตาม
พ้ืนที่โครงการประจ าเดือนทุกเดือนจนครบทั้ง 7 พ้ืนที่ และมีมติรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายยางพารา
นครศรีธรรมราช” เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ คือ ก่อตั้งกองทุนหมุนเวียนเครือข่ายเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจของทุกกลุ่ม ก่อตั้งศูนย์การตลาดร่วม เป็นต้น  
   1.4.2 กลุ่มกิจกรรมย่อย ฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย มีการใช้กิจกรรมกลุ่มเข้ามา
ช่วยในการรวมพลัง ร่วมใจกันตั้งเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในชุมชนไม้เรียง เพ่ือเป็นทางเลือกและ
ทางรอดของคนในชุมชนและเพ่ือให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
กิจกรรมดังนี้คือ 
    1.4.2.1 โรงงานแปรรูปยางพารา  เริ่มจาก ในปี พ .ศ. 2526  มีการ
รวมกลุ่มกันขึ้นมีจ านวน 12 คน ก่อตั้งโรงงานแปรรูปยางไม้เรียงขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ การผลิตยางออกมาให้มีคุณภาพสม่ าเสมอ ตรงกับความต้องการของ
ตลาดให้ได้มากที่สุด ลดต้นทุนการผลิตของชาวสวน ลดเวลาการท างานของเกษตรกรชาวสวนยาง แต่
พอด าเนินการไปได้ไม่นานกลุ่มพบว่า สามารถบริหารการจัดการปัญหาเรื่องยางพาราด้วยการแปรรูป
และลดการผ่านพ่อค้นคนกลางให้น้อยลงได้แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการตลาดได้เพราะราคา
ขายผลิตผลจากยางพาราถูกก าหนดราคาโดยตลาดโลก  และราคามีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา  
ซึ่งเกินขีดความสามารถของกลุ่มที่จะจัดการได้ ดังนั้น แนวความคิดของชุมชนที่จะผลิตยางพาราเพ่ือ
เป็นรายได้หลักของครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ได้มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
เดิม  โดยเริ่มมีการวางแผนการท าการเกษตรแบบผสมผสานสวนสมรม (สวนผลไม้หลากหลายชนิด)  
เพ่ือพัฒนาอาชีพหลักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ มีการสร้างอาชีพเสริมเพ่ือให้มีรายได้
เกิดขึ้นเป็นประจ าวัน สร้างความมั่นคงในชีวิต และมีความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรเพ่ือจะท าให้ชีวิต
ของเกษตรกรอยู่ได้อย่างพอดีหรือพอเพียง 
    1.4.2.2 เครือข่ายยางพารา จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2537 ได้
มีกลุ่มเครือข่ายยางพาราขึ้นจ านวน 11 กลุ่ม ใน 9  อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้ง 11 
กลุ่มนี้เป็นสมาชิกของสมาคมของชาวสวนยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย นับเป็นการร่วมมือ
กันในทุกด้านท่ีจะสามารถแก้ปัญหาความอยู่รอดของชาวสวนยาง เช่น ร่วมกันท าโครงการสร้างโรงรม
ยางให้กับเครือข่ายกลุ่มต่างๆ และผลักดันให้จังหวัดสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงงานขนาดก าลัง
ผลิต 4 ตันต่อวัน  จ านวน 11 โรง  ราคาก่อสร้างโรงละ 4 .3 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 47 ล้านบาทเศษ  
ต่อมา พ.ศ. 2540  ได้มีการร่วมกันร่างแผ่นแม่บทการพัฒนายางพาราเพ่ือพัฒนาให้เป็นอาชีพมั่นคง  
และในปี 2541 ได้มีการจัดท าประชาพิจารณ์ให้ชาวสวนยางพาราร่วมกันพิจารณาในการน าไปใช้
ครอบคลุมทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 22 จังหวัด รวมทั้งหมด 6 
ครั้ง กอปรกับในปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วย แต่ ประเทศ
ไทยยังไม่มีการพัฒนายางให้เห็นอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาไม่
แน่นอนดังเช่นพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ  ซึ่งเกษตรกรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ด้วยตนเอง เช่น 
การก าหนดพ้ืนที่ปลูกของแต่ละครัวเรือนเพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ ความเหมาะสมของสภาพดินและ
สภาพภูมิอากาศ  จึงได้น าหลักการบริหารการจัดการด้านการแปรรูปการตลาด เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
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ลดเวลาการท างานของชาวสวนรายย่อย  ด้วยการให้ประกอบอาชีพเสริมอย่างอ่ืนควบคู่ไปด้วยกันใน
ลักษณะการท าคู่ขนาน  (Parallel Run) กอปรกับความคิดเห็นของชุมชนต่างคิดว่าอุตสาหกรรมยาง
ดิบควรจะเป็นของเกษตร ส่วนพ่อค้าคนกลางหรือนายทุนนั้นให้มีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
การส่งออกมากกว่า 
   1.4.3 เครือข่ายยมนา จากการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 3 กลุ่ม จนเป็น
กลุ่มระดับจังหวัด เครือข่ายยมนามีการท าแผนพัฒนาเครือข่ายเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น โดย
ให้กลุ่มเกษตรท าสวนไม้เรียงมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนเป็นที่ปรึกษา  โดย
ตั้งเปูาหมายว่าจะช่วยกันผลักดันให้ชมรมสวนผลไม้สร้างห้องเย็นเก็บผลไม้เพ่ือยืดเวลาการเข้าสู่ตลาด 
และกลุ่มชาวนามีโรงอบข้าว โรงสีข้าวเป็นของตนเอง  โดยทุกอาชีพจะช่วยกันด าเนินการด้านตลาด  
เพ่ือลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ส าหรับปัญหาข้าวคุณภาพต่ าจะช่วยเหลือ
ชาวนาลุ่มน้ าปากพนัง โดยเครือข่ายมีโครงการจัดสร้างโรงงานผลิตแปูงขนมจีน ส าหรับสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพท าเส้นขนมจีน ซึ่งจะเป็นแนวหนึ่งที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมชุมชนให้เป็นของชุมชน เพ่ือสร้าง
เงินหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชนและท าให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นโดยรวม และรวมไปถึงการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

   1.4.4 ธนาคารหมู่บ้านไม้เรียง จัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2542  เพ่ือเป็น
กองทุนสนับสนุนการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชนด้วยการให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก  ไม่เน้นให้ท าอาชีพแบบใหญ่โต เพราะจะท าให้สมาชิกมีหนี้สินมากเกินตัว แต่เน้นความ
พอดี  โดยก าหนดว่าคนที่จะก็ยืมเงินได้ไม่เกิน รายละ 15 ,000 บาท และจะระดมเงินกองทุนใน
หมู่บ้านให้พอดีกับความต้องการในการกู้ยืม ซึ่งเป็นการจัดทรัพยากรในหมู่บ้านโดยชาวบ้าน เพ่ือ
ชาวบ้าน นับเป็นการพ่ึงตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นการประสานความมั่นคงและ
ก้าวหน้าของธนาคารหมู่บ้าน คือการบริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต้องเป็นที่
ศรัทธาของสมาชิกและเป็นผู้มีคุณธรรมเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

   การสร้างศรัทธาให้แก่สมาชิก ธนาคารหมู่บ้านใช้หลักคุณธรรมประกันการโกง  
ใช้ความสามัคคีของชาวบ้าน โดยช่วยกันรับผิดชอบและท างานเป็นทีม  ถ้ามีพระสงฆ์หรือครูใน
โรงเรียนเข้าร่วมด้วยจะเป็นการดีอย่างยิ่ง  การสร้างข้อบังคับเปรียบเสมือนกติกาและแนวทางปฏิบัติ  
เป็นการปูองกันการเอารัดเอาเปรียบและสร้างพ้ืนฐานในการท างานเพ่ือความเจริญก้าวหน้า  เพราะ
การท าธุรกิจของธนาคารหมู่บ้านเป็นการท าเพ่ือเศรษฐกิจของชุมชน ไม่ใช่เพ่ือท าก าไรสูงสุดมาแบ่งกัน 
แต่เนื่องจากธุรกิจการเงินของชุมชนยังเป็นธุรกิจใหม่ในเบื้องต้น  สมาชิกในชุมชนทั้งที่เป็นผู้ลงทุนถือ
หุ้นและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นองค์กรเล็กๆ เพ่ือให้ทุกฝุายได้เรียนรู้และฝึกหัดการท างานอย่าง
รอบคอบมั่นคงสอดคล้องกับแนวพระราชด าริซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการสนับสนุนและเอ้ือประโยชน์
ให้กับชุมชนและสมาชิก นับเป็นการสร้างองค์กรขึ้นมาเพ่ือจัดทรัพยากรของชุมชน โดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชน เพราะในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทุน ทรัพยากรที่เป็นผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในชุมชนจะมีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพ่ือประโยชน์ของชุมชน ถ้าให้องค์กรภายนอกเข้ามาจัดการ 
ผลประโยชน์ก็จะตกไปเป็นขององค์กรภายนอกท าให้ชุมชนเสียโอกาสตลอดเวลาดั่งเช่นอดีตที่ผ่านมา 
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   การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จะต้องจัดตั้งองค์กรขึ้นมารับผิดชอบ ด าเนินงานกัน
เป็นทีมและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับหรือมติที่ประชุมโดยเคร่งครัด ตรงไปตรงมา ไม่เล่นพรรค
เล่นพวก ถือว่าสมาชิกทุกคนเปรียบเสมือนญาติ ให้สิทธิประโยชน์ความเป็นสมาชิกเท่าเทียมกัน มี
ความเสมอภาค ผู้รู้ต้องพยายามให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน หรือการประกอบ
อาชีพของสมาชิก การใช้จ่ายเงินจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและเน้นหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกรูปแบบ 
เพ่ือให้องค์กรชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มั่นคง และสมาชิกจะได้มีความสุขและท าให้ประเทศชาติ
เจริญต่อไปในอนาคต ดังนั้นธนาคารหมู่บ้านจึงเป็นการสะสมเงินกองทุนในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นการ
จัดการทรัพยากรในหมู่บ้านโดยชาวบ้าน เพ่ือชาวบ้าน เป็นการพ่ึงตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน การประกันความมั่นคงและก้าวหน้าของธนาคารหมู่บ้าน คือ การบริหารงานโดยคณะกรรมการ 
ซึ่งคณะกรรมการต้องเป็นที่ศรัทธาของสมาชิก เป็นผู้มีคุณธรรมเสียสระ รับผิดชอบ มีความสามารถ 
ซื่อสัตย์ ท างานอย่างไรโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 
  1.5 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง  
   ในการที่ชุมชนให้ความส าคัญในเรื่องการศึกษา และการพัฒนาคนให้สามารถช่วย
ตนเองได้ ได้มีการด าเนินการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง เพ่ือให้สมาชิกได้มีการสอดแทรก
ความรู้ต่างๆ ลงในกิจกรรมที่จัดขึ้น ท าให้สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ข้อมูล แนวทางวิเคราะห์ต้นเหตุปัญหา วิธีการแก้ปัญหา  การปูองกันปัญหา  และสามารถรวบรวม
ความต้องการของชุมชนเป็นระบบมากขึ้น 
   จากสภาพปัญหาของชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงได้มีการสรุปแนว
การด าเนินการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชน คือ การเรียนวิชาสามัญพ้ืนฐาน กรมการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) ให้การสนับสนุนให้คนในชุมชนได้เรียนวิชาสามัญอย่างน้อยจบ ม.3 ให้มากที่สุด เพ่ือ
จะได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชุมชนให้มากที่สุด ให้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ 
โดยจะมีการแบ่งกลุ่มเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามสาขาอาชีพที่ตนต้องการเรียนรู้  พร้อมกับมีการ
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของตนเองด้วยการเน้นผลงานที่ปฏิบัติมาเป็นหลักประกันความส าเร็จในกิจกรรม
นั้นๆ ให้การเรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจ จะต้องรู้ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือน  
ชุมชน จังหวัด ประเทศ และระดับโลก (2) สังคม ควรมีการเรียนรู้และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างปกติสุข (3) การเมือง จะต้องรู้จักความหมายของการเมือง ความจ าเป็นและความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่พึงจะ
ได้รับกระท าเป็นอย่างดี (4) กฎหมาย สมาชิกภายในชุมชนจะต้องเรียนรู้กฎหมายที่จ าเป็น ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือปูองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อ่ืนและสังคม (5) ระบบการ
สหกรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกได้ดีในทุกอาชีพ และ
(6) การบริหารการจัดการ  เพ่ือน ามาใช้บริหารจัดการ โดยเริ่มจากครอบครัว ด้วยการจัดท าแผนงาน
ประกอบอาชีพและการท างาน 
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  1.6 สร้างสภาผู้น าชุมชนไม้เรียง  
   จากเวทีการเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันศึกษาปัญหาต่างๆ ของชุมชน และเพ่ือให้การบริหารงานตาม
โครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากขึ้น ได้มีการจัดตั้ง “สภาผู้น าชุมชนไม้เรียง” ขึ้น
เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ของผู้รู้ในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านจากสาขาต่างๆ ที่มีอยู่มาสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้เป็นองค์ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ นั่นคือ การที่สภาผู้น าชุมชน
ไม้เรียงรวบรวมปัญหาและศักยภาพของชุมชนมาประมวลและวิเคราะห์ทั้งแนวลึกและแคบเพ่ือไปสู่
การก าหนดทิศทางและแผนพัฒนาชุมชนต่อไป 
   ชาวไม้เรียงได้ทบทวนประสบการณ์  และสรุปบทเรียนของตนเองโดยการปรับวิธี
คิดใหม่ แผนแม่บทการพัฒนายางพาราไทยเป็นการคิดทั้งระบบ คนอ่ืนอาจมองไม่เห็น จึงคิดเฉพาะ
พ้ืนที่ไม้เรียงเพ่ือช่วยสมาชิกชุมชนทั้ง 1,500 กว่าครอบครัว ไม่ใช่เพียง 176 ครอบครัวที่เป็นสมาชิก
ของโรงงาน ค าถามที่ส าคัญที่ต้องถามตัวเองในขณะนั้นคือ จะขยายงาน ขยายบทบาทและขยาย
สมาชิกให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร การเรียนรู้ร่วมกันน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดของชุมชน จึงก่อตั้งศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนไม้เรียง เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้น าชุมชนเรียนรู้ร่วมกันโดยการมีเวทีพูดคุยระหว่างผู้น า 
การพบปะหารือกันอย่างสม่ าเสมอและหลายครั้งจนเริ่มได้ข้อสรุปว่า การพูดไปเรื่อยๆ พูดทุกเรื่อง
พร้อมๆ กันไม่สามารถน าสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาได้ต้องพัฒนาการเรียนรู้ในเวทีให้เป็นระบบ 
โดยการก าหนดประเด็นของการพูดคุย และไม่พูดกันลอยๆ ต้องน าข้อมูลความจริงของชุมชนมาพูดคุย
กัน เกิดการท าข้อมูลชุมชน มีการส ารวจข้อมูลพัฒนาการของชุมชน ข้อมูลทรัพยากร  ข้อมูลภูมิ
ปัญญา รายได้ รายจ่ายของชุมชน และสภาพของปัญหาในการประกอบอาชีพต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิต เช่น หนี้สินทั้งต าบลที่มีมากถึง 67 ล้านบาทเศษ ท าไมถึงมีหนี้สินมากมายและเพ่ิมขึ้น
ได้อย่างไร เป็นต้น 
 
  1.7 แผนชุมชน 

   การท าแผนชุมชนของชุมชนไม้เรียงเริ่มจากแผนการด าเนินงานของกิจกรรมหลัก
ของกลุ่มเรียกว่า  “แผนแม่บทการพัฒนายางพาราไทย” ซึ่งน าเสนอต่อรัฐบาลในปี 2540 แต่รัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐไม่ให้ความส าคัญและไม่ยอมรับข้อเสนอ และจากการเรียนรู้ของกลุ่มได้มีการ
พัฒนาแผนชุมชน ในระยะแรกได้อ้างอิงแผนพัฒนาฯ ของประเทศ จนสามารถรวมกันท าแผนชุมชน
ขึ้นเป็นแผนแม่บทชุมชนไม้เรียง ฉบับแรกมีระยะเวลาการด าเนินงานของแผนเหมือนกับแผนพัฒนา
ประเทศ 
   1.7.1 ความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดท าแผนชุมชน  
    นายประยงค์ รณรงค์ ได้ให้ทัศนะที่ส าคัญว่า “แผนชุมชน” คือแผนของ
ชุมชน ท าโดยชุมชน และท าเพ่ือชุมชน โดยมีอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
    1.7.1.1 แผนของชุมชน ชุมชนต้องเป็นหลัก โดยการท าแผนต้องมาจาก
การสังเคราะห์ปัญหาของชุมชน ด้วยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ โดยชุมชน 
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    1.7.1.2 ท าโดยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด  
วางแผน การพูด การท า การตรวจสอบ และประเมินผล ประกอบด้วย แกนน า พระสงฆ์ ครูอาจารย์  
ผู้แทนกลุ่มต่างๆ เป็นต้น 
    1.7.1.3 เพ่ือชุมชน โดยแผนชุมชนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน โครงการต่างๆ ในแผนต้องสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  สามารถ
แก้ปัญหาความยากจนภายในชุมชนได้ 
   1.7.2 กระบวนการได้มาซึ่งแผนชุมชน 
    เวทีการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน จากเวทีสภาผู้น าชุมชนที่มี
สมาชิกจาก 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 คน จ านวน 40 คน ประชุมร่วมกันทุกเดือนจนเวลาผ่านไป 1 ปี  
และในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการรวบรวมข้อมูล ปัญหา สภาพความเป็นจริงจากทุกหมู่บ้านมา
น าเสนอในเวทีของสภา และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล แล้วท าการสรุปไว้เป็นเรื่องๆ มีการพัฒนาตนเอง
โดยการรวมตัวของสมาชิกไปศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค้นหารูปแบบ
แนวทางเลือกใหม่ให้กับตนเอง ข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีและประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน
คนไม้เรียงน ามาปะติดปะต่อเป็นแผนและโครงการพัฒนาหลายแผนหลายโครงการและเรียกรวมๆ กัน
ว่า “แผนแม่บทชุมชนไม้เรียง” ที่มีการวางแผนงานเฉพาะด้านที่ชัดเจน ประกอบด้วย แผนงานด้าน
การศึกษา แผนงานด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม แผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมชุมชน 
   1.7.3 กลไกเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนปฏิบัติการ 
    กระบวนการในการจัดท าแผนถือว่ ามีความส าคัญ เพราะเป็น
กระบวนการเรียนรู้และสร้างโอกาสร่วมกันในการพัฒนาของชุมชน แต่การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ส าคัญยิ่งกว่า เพราะต้องการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน และมีระบบบริหารจัดการที่ดี แต่ไม้เรียง
มี “สภาผู้น าชุมชนไม้เรียง” ที่ตนเองได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ มีตัวแทนหมู่บ้านละ 5 คนเป็น
สมาชิกสภา เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง มีบทบาทใน
การก าหนดแนวทางพัฒนาและแผนงานของศูนย์หรือของชุมชน การด าเนินงานของสภามี 2 ส่วนคือ 
ฝุายกิจการสภาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับนโยบาย ติดตามสถานการณ์  ดูแลงานด้านการเรียน
ของชุมชน และฝุายบริหารซึ่งรับผิดชอบงานบริหารและงานพัฒนาของศูนย์ทั้งหมด ได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนกิจกรรมร่วมกัน ผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ เปิดให้ชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมตามแผน จัดระบบของกิจกรรมที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้ข้อมูลของตนเอง และระบบการผลิต 
การตลาด และแปรรูปทรัพยากรผลผลิต การจัดตั้งกองทุนกลุ่มกิจกรรม การจัดท าบัญชีต้นทุนและ
รายได้  
    กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ จ านวน 
10 กลุ่มกิจกรรม จะถูกวางอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และความพร้อมของ
หมู่บ้านสมาชิก เช่น โรงสี (การแปรรูปข้าว) การแปรรูปยางพารา การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน  
เป็นต้น และทั้ง 10 กลุ่มกิจกรรม จะอยู่ภายใต้การสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการจากกลุ่ม
เกษตรกรต าบลไม้เรียง ระบบการท างานทั้งหมดจะมีการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โดยมีกลุ่มเกษตรกร
ต าบลไม้เรียงซึ่งเป็นองค์กรหลักคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ ผลที่เกิดขึ้นจากการมีเวทีการเรียนรู้ 
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และจัดท าแผนแม่บทชุมชนพร้อมกับน าแผนมาใช้ปฏิบัติตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา จากจ านวนสมาชิก 
37 ครอบครัว ปัจจุบันมีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมโครงการในระบบนี้ จ านวน 949 ครอบครัว พร้อมกับ
มีกองทุนอีกมากมายที่เกิดขึ้น  
    หลังจากที่ชุมชนไม้เรียงได้ใช้แผนพัฒนาฉบับที่ 1 ในการพัฒนาชุมชน 
และได้มีการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ของตนเอง ต่อมากลางปี 2544 ชุมชนต าบลไม้เรียงได้
จัดท าแผนพัฒนาฉบับที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนเน้นระบบข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนมากขึ้น  เช่น 
ข้อมูลทรัพยากรและผลผลิต รายได้ หนี้สิน ความรู้ ภูมิปัญญา การเรียนรู้ระบบตลาด การแปรรูป 
การจัดการ นอกจากนั้น แผนฉบับที่ 2 เน้นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากแผนที่ 1 คือ ระบบการตลาด การ
แปรรูป และอุตสาหกรรมชุมชน ดังนั้น แผนฉบับที่ 2 จึงประกอบไปด้วย 8 แผนด้วยกัน คือ 
แผนพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน แผนการจัดการผลผลิต แผนพัฒนาทุนระบบสวัสดิการ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน แผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาจิตใจและแผนพัฒนา
การเรียนรู้ของชุมชน 
    ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการจัดท าแผนแม่บทชุมชนของตนเอง ช่วย
ให้ชุมชนไม้เรียงสามารถสรุปและประกาศยุทธศาสตร์ของตนเองได้ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน นอกจากการเรียนรู้ทางวิชาการ การเก็บข้อมูล การทดลอง การปฏิบัติจริงท า
กิจกรรมจริง ก็จะเกิดความรู้ใหม่แล้วน าความรู้นั้นมาพัฒนากิจกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
    2. ยุทธศาสตร์การพ่ึงตนเอง คือการสร้างระบบการผลิตขึ้นมาในชุมชน
เพ่ือลดการพึ่งพาจากภายนอก ทั้งทางด้านอาหาร ยารักษาโรค และของใช้ที่จ าเป็น 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรที่เป็นผลผลิตของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรที่เป็นเงินทุนทางสังคม ทุนความรู้ 
    4. ยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพและพัฒนาจิตใจ เป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์และสุขภาพจิตที่ดี 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรในชุมชนทั้ง 11 
องค์กร ให้ทุกกลุ่มก าหนดแผนงานของตนเอง และสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืนๆ ในแต่ละ
หมู่บ้านเป็นเครือข่าย พร้อมที่จะใช้ข้อมูลประสบการณ์จากการเรียนรู้ มาพัฒนากิจกรรมเข้าสู่ระบบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ตามแนวทางวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
   1.7.4 แผนพัฒนาของชุมชนไม้เรียง 
    ส าหรับการด าเนินงานเรื่องแผนพัฒนาชุมชนไม้เรียงนั้น สภาผู้น าชุมชน      
ไม้เรียงมีการก าหนดแผนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
8 และฉบับที่ 9 ซึ่งพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
    1.7.4.1 การพัฒนาบุคลากร สภาผู้น าชุมชนไม้เรียงได้ก าหนดหลักสูตร
การฝึกอบรมสมาชิกสภาผู้น าชุมชนไม้เรียง จ านวน 40 คน คือ จาก 8 หมู่บ้านๆ ละ 5  คน  เพ่ือให้
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ จะได้ไปดูแลกลุ่ม และกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละหมู่บ้านได้
ก าหนดขึ้นโดยได้ก าหนดหลักสูตรผู้น าให้ครอบคลุม 6 ด้านดังนี้ 
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     (1) การเรียนรู้ของชุมชน ชาวบ้านในชุมชนไม้เรียงมีความรู้
การบริหารจัดการด้านการเกษตรยังไม่มากนักท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอก 
เพราะผลผลิตไม่ได้มาตรฐานที่ตลาดก าหนดไว้  รวมทั้งการบริหารจัดการยังไม่ เป็นระบบ 
คณะกรรมการชุมชนจึงได้ใช้กิจกรรมให้การศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
และดูงาน ทั้งนี้ วิทยากรหรือผู้บรรยายสภาผู้น าชุมชนไม้เรียงได้ด าเนินการเชิญมาจากส่วนราชการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรดังกล่าวมาช่วยถ่ายทอดการเรียนรู้ในชุมชน 
     (2) การเกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน มีการ
รณรงค์ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะที่ผ่านมาชุมชนได้มีการใช้สารเคมีในการเกษตรเป็นปริมาณ
จ านวนมาก ซึ่งท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายผลผลิตต่ าลง ดังนั้นจึงมีแนวทางด้านการจัดการเรื่องปุ๋ยหมัก ปุ๋ย   
จุลินทรีย์ น ามาใช้ทดแทนสารเคมี ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตลง จึงท าให้ราคาผลผลิตที่ขายได้
มีราคาสูงข้ึน 
     (3) สุขภาพของชุมชน แต่ก่อนผู้คนในชุมชนเกิดการเจ็บปุวย 
ก็ใช้ยาแผนปัจจุบันรักษาท าให้เสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสูง ดังนั้นชุมชนจึงได้มีการอบรม
ด้านการแพทย์แผนไทย ด้วยสมุนไพร และนวดแผนไทย โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผลิต
ยาสมุนไพรจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น นับเป็นการลดค่าใช้จ่าย ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก
ภายในชุมชนอีกทางหนึ่ง 
     (4) อุตสาหกรรมชุมชน เมื่อผลผลิตของชุมชนออกมาสู่ตลาด 
แต่พบว่าในบางครั้งผลผลิตเกินความต้องการของตลาด ท าให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ดังนั้น 
ชุมชนจึงได้จัดการผลิตโดยด าเนินการผลิตให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่มีภายในท้องถิ่นช่วยเหลือในการจัดการในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด เช่น ผลผลิตจากยางพารา มีการจัดตั้งโรงงานแปรรูปจากน้ ายางสด เป็นยางแผ่น
รมควัน ยางพาราอบแห้ง  เป็นต้น  ส าหรับในอนาคตคาดว่าจะผลิตสินค้าเกษตรชนิดอ่ืนเพ่ิมขึ้น  เช่น 
การผลิตสินค้าเกษตรจากเห็ดซึ่งกลุ่มเพาะเห็ดผลิตเห็ดขึ้นมาเป็นชีพเสริม 
     (5) กองทุนชุมชน สนับสนุนด้านเงินทุนแก่สมาชิกในชุมชนที่
ต้องการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน โดยการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาช่วยเหลือสมาชิก
ผู้ประกอบการให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพครอบครัว และรายได้  
โดยวิธีการให้กู้ยืมได้รายละไม่เกิน 15,000 บาท เนื่องจากชาวบ้านของชุมชนไม้เรียงมีที่ดินท ากินน้อย
มาก ส่วนใหญ่จะมีที่ดินท ากินเพียง คนละ 5–10 ไร่ ดังนั้นการให้กู้เงินจึงต้องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ท า
กิน ขณะเดียวกันจะแนะน าให้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ว่างระหว่างต้นไม้ในสวน โดยจะให้ปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์เสริมด้วย 
     (6) แผนโครงสร้าง พ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่การจัดหา
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มาใช้ในการส่งเสริมอาชีพและสุขภาพของคนใน
ชุมชน รวมทั้งในส่วนของชลประทานส าหรับใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค เช่น น้ าประปา  ใน
การนี้องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบอยู่แล้ว 
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   1.7.5 กลไกทางการและภาคีภายนอกชุมชนที่สนับสนุน จากความเข้มแข็งของ
ชุมชนไม้เรียง และพัฒนาการการเรียนรู้ของชุมชน จนสามารถท าแผนชุมชนโดยชุมชนเอง  ท าให้
สามารถบรรลุความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชนได้  กล่าวคือ  ไม้เรียงสามารถ ก าหนด “อนาคต” 
หรือ “ความมุ่งหวัง” ของชุมชนตนเองว่าอยากจะให้ชุมชนที่อยู่เป็นอย่างไร ดังนั้นการพัฒนาหรือการ
แก้ปัญหาของชุมชน จึงมาจากสมาชิกในชุมชนหรือท้องถิ่นของไม้เรียงเป็นหลัก ส่วนหน่วยราชการ 
องค์กรพัฒนาเอกชน หรือคนอ่ืนๆ ที่อยู่นอกชุมชนไม้เรียงจะอยู่ในฐานะของ “ผู้สนับสนุน” หรือ “พ่ี
เลี้ยง” คอยให้ค าปรึกษาและช่วยเสริมในส่วนที่ชุมชนไม้เรียงไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่รู้ เช่น 
เทคนิคความรู้ใหม่ๆ เป็นต้น (มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556 : 1-
16) 
  จะเห็นได้ว่า แผนแม่บทชุมชนไม้เรียง เป็นแผนที่บอกถึงกิจกรรมที่ชุมชนสามารถ
พัฒนาได้ด้วยตนเอง มีการน าไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเองโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่วน
กิจกรรมใดหรือสิ่งใดที่ชุมชนไม่สามารถจัดการด้วยตนเอง ก็จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ชุมชนไม้เรียงเป็นชุมชนต้นแบบแห่ง
ความส าเร็จด้านการพัฒนาด้วยตัวเองอย่างแท้จริง  
 
 2. แผนแม่บทชุมชนบ้านจ ารุง ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
  บ้านจ ารุง ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชน จนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ า 2549 และเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลชุมชนเข้มแข็งจากหน่วยงานต่างๆ อีกหลายรางวัล 
ซึ่งชุมชนนี้นับว่าเป็นชุมชนที่มีห่วงโซ่ของความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมหาวิทยาลัยบ้านนอกที่ประกอบไปด้วยศาสตร์หรือองค์ความรู้
ในด้านต่างๆ หลายประการ เช่น แผนชุมชน กลุ่มอาชีพ กองทุนเงินทุนชุมชน สภาชุมชน เป็นต้น และ
มีหน่วยงานหรือผู้สนใจทั่วไปมาศึกษาดูงานเป็นประจ า ซึ่งนับว่าชุมชนนี้เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ควรน าไป
เป็นต้นแบบด้านการพัฒนา ส าหรับข้อมูลทั่วไปของบ้านจ ารุง พอสรุปได้ดังนี้ 
 
  2.1 ประวัติบ้านบ้านจ ารุง หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   ย้อนไปในอดีตเมื่อประมาณ 150 ปีก่อน จ ารุงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  ซึ่งจากการ
สอบถามและสืบค้นประวัติจากบุคลและหลักฐานต่างๆ ที่พอจะทราบว่า ผู้คนที่มาอยู่อาศัยในช่วง
เริ่มต้น ได้อพยพจากบริเวณชายทะเล บริเวณบ้านถนนกระเพรา ต าบลเนินฆ้อในปัจจุบัน หลังจาก
เดินทางหลบหนีภัยสงครามมาจากจันทบุรี โดยพากันหลบหนีออกมาหาที่อยู่ใหม่จากการเข้ามายึด
ครองจันทบุรีและตราดของฝรั่งเศสเรื่อยลงมาจนถึงชายทะเลบริเวณบ้านถนนกะเพรา หลังจากนั้นจึง
อพยพต่อไปเรื่อยๆ โดยได้พากันย้ายถิ่นฐานเพ่ือที่จะหาที่อยู่และที่ท ากินใหม่ ห่างจากที่เดิมมา
ประมาณ 6 - 7 กิโลเมตร จนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก มีบึงและน้ าขังตลอดปี 
จึงหยุดและสร้างถิ่นฐานโดยเรียกสถานที่แห่งนั้นว่า บ้านปุาเรไร  ซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เหมาะแก่
การเพาะปลูกเป็นอันมากเนื่องจากทางด้านทิศตะวันออกซ่ึงเป็นพ้ืนที่ประมาณหนึ่งในสามของหมู่บ้าน
เป็นที่ราบลุ่มทั้งยังมีทางน้ าเล็กๆ ไหลออกมาจากหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "คลองจ ารุ"  ค าว่า   
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“จ ารุ” (ชาวบ้านอ่านว่า จ าหรุ เสียงต่ าเหน่อตามภาษาคนชอง) นั้นเป็นภาษาชอง แปลว่าทางน้ าเล็กๆ 
คล้ายล าคลองซึ่งบางแห่งแคบมากผู้คนสามารถโดดข้ามไปข้ามมาได้ และปลายของคลองจ ารุนั้นจะ
สลายหายไปกับท้องทุ่งนาและกลมกลืนกับท้องทุ่งนา จนเหมือนไม่มีล าคลองในบริเวณนั้น และมี
ความลึกของล าคลองไม่เกินหนึ่งเมตร แต่ต่อมาชาวบ้านอาจจะเรียกเพ้ียนหรือเขียนผิดจึงกลายมาเป็น
ค าว่า “จ ารุง” และเรียกชื่อหมู่บ้านเป็น "บ้านจ ารุง" เช่นในปัจจุบัน (บ้านจ ารุง, 2555 : 1-2) 
 
  2.2 กลุ่มที่เข้มแข็ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2556 : 1-14) 
   2.2.1 การมีกิจกรรมท าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดเป็น “กลุ่มมีชีวิต”
เคลื่อนไปได้เองถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่ีเลี้ยง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุท ากิจกรรมของเขาเอง กลุ่มวิทยุชุมชนก็มี
การออกอากาศเสียงตามสายทุกวัน กลุ่มออมทรัพย์ก็มีการออมต่อเนื่อง เป็นต้น 

   2.2.2 การท ากิจกรรมเรื่องหนึ่งแล้วขยายไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้ โดยมีแกนน า กลุ่ม
คนเล็กๆ จากกลุ่มใหญ่ที่แตกตัวมาท ากิจกรรมใหม่ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มธนาคารขยะชุมชน ต่อมา
ไม่นานก็เพ่ิมสมาชิกเป็น 100 กว่าคน 
   2.2.3 มีกติกาน้อย แต่สามารถควบคุมดูแลกันได้ตามจารีตการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน ใช้คุณธรรม จริยธรรมก ากับ บ้านจ ารุงจึงไม่มีระเบียบของกลุ่ม มีแต่แนวคิดปฏิบัติ  ท าอย่าง
กลมกลืนกับธรรมชาติวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น สมาชิกที่เก็บขยะคิดว่า “ถึงไม่มีใครท า แต่ฉันท าทุก
วัน” ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อส่วนร่วมที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน 
 
  2.3 แกนน าเข้มแข็ง “พวกหัวไว ใจสู้” 
   แกนน าจ าเป็นจะต้องมีความแข็งแรงทางความคิด มีใจคิดท าเพ่ือส่วนร่วม 
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เป็นพวกกล้าคิด กล้าท า เริ่มจากความถนัด ความสนใจท าเรื่องใกล้ตัว แล้ว
ก็จะเกิดการขยายกลุ่มใหญ่ขึ้นมาเอง มีคนมาร่วมท าเพ่ิมขึ้น แกนน าจ าเป็นจะต้องเป็นคนที่สื่อสารดี 
ประสานส่งต่อข้อความข่าวสารถึงกันได้ตลอด หากทั้ง 9 หมู่บ้านมีแกนน าพวกหัวไว ใจสู้ สัก 10 คน 
รวม 90 คน คนทั้งต าบลก็สามารถจะพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ปัจจุบันแกน
น าแต่ละคนมีใจและระดับความสามารถ ความพร้อมในการท างานไม่เท่ากัน  จึงอยู่ที่การบริหารทีม
ของต าบลให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการบอกว่า “อบต.เข้มแข็ง” ไม่ได้หมายความว่า
สมาชิก อบต. ทุกหมู่บ้านจะเข้มแข็ง และ “ต าบลเข้มแข็ง” ก็ไม่ได้หมายว่า ทุกหมู่บ้านจะเข้มแข็ง แต่
สิ่งที่ส าคัญคือ การสร้างเครือข่ายให้คน กลุ่ม ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถหนุนช่วยกลุ่มที่อ่อนแออยู่ได้ 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2556 : 1-14) 
 
  2.4 เวทีสภาองค์กรชุมชน 

   “สภาองค์กรชุมชนบ้านจ ารุง” เป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มในชุมชน 
หรือจะเรียกว่าเวทีประชุมประจ าเดือนที่ทุกกลุ่มจะเข้ามารายงานสถานการณ์ความคืบหน้าว่ามีการ
ด าเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ท าเรื่องอะไรไปถึงไหน อย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นการติดตามหนุนเสริมกัน 
นอกจากนี้ในแต่ละครั้งจะหยิบยกน าประเด็นปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ พร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน 
ชาวบ้านทุกคนจะรับทราบข่าวสารการประชุม หากในวันประชุมมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาก็จะมาเข้า
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ร่วมประชุม หากมีกรณีพิพาทขัดแย้งกันในชุมชน สภาก็จะเชิญทั้งทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมาเจรจาตกลง
ร่วมกันในเวทีกลางนี้ โดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝุายได้น าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของตนเอง ที่ผ่านมาก็มี
การขัดแย้งกันทางความคิดเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ท าให้ชุมชนเกิดความแตกแยก  ทุกคนจะยอมรับข้อตกลง
ร่วมกัน เนื่องจากรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นเครือญาติ เป็นเพ่ือนพ้องน้องพ่ีกัน ส าหรับสภา
องค์กรชุมชนบ้านจ ารุงนั้น มาจาก 24 กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง มีกลุ่มหลักๆ ที่ด าเนินกิจกรรมมายาวนาน และขยายผลสมาชิกกิจกรรมให้เติบโตขึ้น  เพ่ือ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2556 : 1-14) 
   2.4.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นกลุ่มแรกที่เกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่เกษตรเข้ามา
ส่งเสริม มีสมาชิกแม่บ้านรุ่นเก่า จนถึงปัจจุบัน (อายุ 40-70 ปี) 20 คน มาท ากิจกรรมร่วมกันแรกๆ 
ท าการปลูกถั่ว ท าทุเรียนทอด เพราะมีทุเรียนมาก โดยไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดจันทบุรี และกลับมา
ท าเป็นแห่งแรกๆ ของ จ.ระยอง เมื่อก่อนรวมกลุ่มกันท าทุเรียนทอด บางฤดูกาลไม่มีทุเรียนก็ไม่ได้มา
ท าร่วมกัน ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นต่างคนต่างท าต่างขายเอง บางบ้านก็ยังท าขายอยู่ ส่วนบางบ้านก็ไม่ได้
ท าแล้ว ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้าน ได้หันมาท าน้ ายาล้างจานแชมพู จากข้อมูลบัญชีครัวเรือนจะเห็นรายจ่าย 
จึงเห็นว่าเราสามารถท าใช้เองได้เช่นกันและขายด้วย เงินก าไรที่ได้จะน าเข้ากองทุนกลุ่ม มีเงิน
หมุนเวียนประมาณ 150,000 บาท สมาชิกจะได้ทั้งผลิตภัณฑ์ไปใช้และสามารถกู้เงินได้คนละไม่เกิน 
10,000 บาท คิดดอกเบี้ยปีละ 1 บาท ทางกลุ่มจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการตนเองให้ได้ เพราะ
เงินกู้นี้จะเอาไปท าอะไรก็ได้ แต่สิ้นปีต้องใช้คืน ซึ่งไม่มีใครท าผิดกฎระเบียบ  ใช้คืนกันทุกคน หาก
ไม่เช่นนั้นจะถูกเพ่ือนบ้านประณาม เพราะเป็นเครือญาติกัน รู้จักกันหมดทุกคน 
   2.4.2 กลุ่มสตรีอาสาหมู่บ้าน แตกยอดมาจากกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งกรมการพัฒนา
ชุมชนให้การสนับสนุน จัดตั้งกลุ่มมาได้ประมาณ 10 ปี (ปี 2537) มีสมาชิก 76 คน รวมกลุ่มกันท า
กะปิ น้ าปลา เป็นอาชีพเสริม และมีอาชีพหลัก คือ ท าสวนทั่วไป ท ายางพาราเป็นรายได้หลัก ส าหรับ
วัตถุดิบในการผลิตกะปิ ก็เป็นจ าพวกเคย ปลาเล็กปลาน้อย มีทั้งจากคนในชุมชนไปหามาและซื้อจาก
ชาวบ้านทั่วไป โดยเฉพาะซื้อจากหมู่บ้านถนนกระเพาซึ่งอยู่ชายฝั่งทะเล ส าหรับกะปินั้นมีการท าอยู่
บ้าง แต่น้ าปลาท าตลอดทั้งปี ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ได้มีการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มสตรีอาสาระดับต าบลที่ท า
เหมือนกัน แต่เป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่าเป็น “หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล” ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไปลงหุ้น
และรับจ้างท าที่ต าบลมากกว่า ทางกลุ่มในหมู่บ้านจึงมีทุนน้อย ประมาณ 20,000 บาท ชาวบ้านต้อง
ท ากันเองทุกกรรมวิธีแต่ก็ขายดี ขายทั้งในและนอกชุมชน ไม่ต้ องไปหาตลาด ก็มีคนมาซื้อหมด 
ชาวบ้านจ ารุงจึงได้กินน้ าปลา “น้ าหนึ่ง” (หัวน้ าปลา) ที่มีคุณภาพดีจากชุมชนเอง 
   2.4.3 “ร้านค้าชุมชน” เป็นกลุ่มก่อตั้งขึ้น ในปี 2529-2530 เนื่องจาก
สาธารณสุขมีโครงการกองทุนยาสนับสนุนหมู่บ้านต่างๆ ทางชุมชนจึงเข้าร่วมท าด้วย โดยมีคุณหมอ
บานเย็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหมู่บ้านประสานให้ เพ่ือน างบประมาณมาท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน 
โดยไม่ต้องไปเรี่ยไรกันเหมือนในแต่ละครั้งอย่างที่เคยท ามา เกิดเป็นกองทุนยาและกองทุนร้านค้าไป
ด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์สาธารณสุขมูลฐานอีกด้วย ช่วงเริ่มต้นชาวบ้านได้ไปศึกษาดูงาน และ
เตรียมคนให้พร้อม มีการประชุมลงมติร่วมกันที่จะท าร้านค้าชุมชน โดยไปกู้ยืมจากโครงการนี้มา 
30,000 บาท และสมาชิกลงหุ้นคนละ 50 บาท มาลงทุนค้าขาย ช่วงปีแรกสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนเวร
กันขาย แต่วิธีการนี้ไม่ดี มีคนมาท าบ้างไม่มาบ้าง คุมบัญชีและสินค้าไม่ได้ จึงเปลี่ยนมาเป็นจ้างคนขาย
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ตลอด เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 3,800 บาท ซึ่งปัจจุบันจะปรับมาเป็น 
4,500 บาท ส่วนคณะกรรมการสหกรณ์ร้านค้าจะเปลี่ยนทุกปี ส่วนใหญ่จะได้คณะกรรมการคนเดิมมา
ท างานต่อ เพราะมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ไว้ใจได้ 
   2.4.4 ร้านค้าชุมชน เป็นกิจกรรมที่เติบโตขึ้น มีผลก าไรให้สมาชิก และชุมชน
ต่อมาจึงขยายร้านค้ามาอยู่ที่ใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม 
(Social Investment Fund : SIF) ที่แห่งนี้จึงเป็นทั้งร้านค้าและศูนย์รวมที่ท าการของกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชน ทั้งศูนย์วิทยุชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมเปตอง ฯลฯ จากร้านค้าชุมชน จึงเปลี่ยนเป็น  
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน” ขึ้น เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนได้มากขึ้น โดยผลก าไรร้านค้าจะ
แบ่งเป็น 30% เข้างบพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และอีก 70% น ามาปันผลให้สมาชิกที่ถือหุ้น รวมเงิน
เฉลี่ยคืนสมาชิก 1% ร้านค้าชุมชน จึงถือเป็นพี่เลี้ยงของกลุ่มต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ 
ค่าน้ า ค่าไฟ เพราะใช้ที่ร่วมกัน เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตได้มาก 
   2.4.5 กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นแหล่งทุนของชุมชน ไม่ว่าจะท ากิจกรรมอะไร 
ก็ต้องใช้เงินทุนนี้ ซ่ึงมุ่งเน้นการน าเงินไปสร้างสาธารณะประโยชน์อย่างเดียว เช่น ซ่อมถนน ซ่อม
ไฟฟูา ท าเสียงตามสาย จัดงานประเพณี ฯลฯ เหลือเงินทุนประมาณ 20,000 บาท 
   2.4.6 ชมรมอินทรโชติ เป็นที่รวมกลุ่ม “แกนน ารุ่นใหม่” คนที่ท ากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์เหตุที่ใช้ชื่อนี้ เพราะลูกหลานในชุมชนทุกวัน ต่างเป็นศิษย์โรงเรียนบ้านจ ารุง 
(หรือ “อินทรโชติ”) สมาชิกชมรมส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ เริ่มแรกมีสมาชิก 20 คน จนถึง
ปัจจุบันเป็น 100 กว่าคน โดยแต่ละครอบครัวจะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม มีการท างาน
แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย มีการออมเงินร่วมกัน รวมแล้ว 40,000 กว่าบาท เพ่ือน าไปใช้ท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น งานบุญ งานประจ าปี อย่างเวลามีงานศพ ซึ่งเป็นเครือญาติกันอยู่แล้ว ก็จะแบ่งกลุ่มกันไป
ช่วยงานตามแต่ละวัน มีเวรกลุ่มรับผิดชอบ ท าด้วยใจอาสา ช่วยทั้งเงิน ช่วยทั้งแรง  ซึ่งสมาชิก
ความสามารถที่หลากหลาย มีทั้งคนท่ีเป็นช่างไฟ คนท าอาหาร คนท างานประดิษฐ์ ตกแต่ง ดอกไม้จัด
งาน ฯลฯ ซึ่งจะเห็นว่า บ้านจ ารุง มี “สวัสดิการชุมชนด้านแรงงาน” เป็นพลังส าคัญในการท างาน
ต่างๆ 
   2.4.7 กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากร้านค้าชุมชน 
ในช่วงที่ได้งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund : SIF) มีการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 84 คน ช่วงอายุ 50-60 ปี ขึ้นไป บางกิจกรรมที่ท า เช่น 
ข้าวซ้อมมือ ซึ่งต้องใช้ทั้งแรงงานและก าลังคนด้วย ท าให้สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุจะเหนื่อยมาก จึงท า
กิจกรรมกันแต่พอดีเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง ได้พบปะพูดคุย มีกิจกรรมท าร่วมกัน และมีรายได้ด้วย มี
การผลิตเครื่องสีข้าวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษเคยท ากันมาประยุกต์ท าใหม่ใช้เอง ข้าวที่
ได้มาจะให้สมาชิกไว้กินและขาย ต่อมาได้ท า “กิจกรรมห้องอบสมุนไพร” ที่นอกเหนือจากผู้สูงอายุจะ
ใช้บริการแล้ว ชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชน ยังสามารถใช้บริการได้ ครั้งละ 10 บาท แต่ถ้าเป็น
สมาชิกเสีย 100 บาทต่อเดือน ใช้บริการกี่ครั้งก็ได้ จะเปิดทุกวันตอนเย็น แต่ช่วงหลังๆ ไม่ได้เปิดทุก
วันตามสภาพการณ์ มีคนท ายาหม้อสมุนไพร ไปหาวัตถุดิบจากในหมู่บ้านเป็นหลัก เช่น มะกรูด ขมิ้น 
ใบมะขาม ส้มปุอย ฯลฯ 
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   2.4.8 กลุ่มผู้ใช้น้ า เป็นกลุ่มที่ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเข้ามาสนับสนุนให้
เอาปุ๋ยมาขาย เงินที่ได้มาให้เอาไปบริหารจัดการกันในกลุ่ม มีประมาณ 60,000 บาท น าเงินนี้ไปให้
สมาชิกกู้ และทางกลุ่มน าไปใช้คืนหน่วยงานตอนสิ้นปี ดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้นี้  จะเอามาพัฒนา
แหล่งน้ า แต่ปัจจุบันชุมชนไม่ได้มีปัญหาแหล่งน้ ามากนัก เพราะมีอ่างเก็บน้ าอยู่ทางตอนบนของ
หมู่บ้านเพียงแต่ต้องดูแลรักษาให้ใช้การได้ดี ทางกลุ่มจะพบปัญหาว่าสมาชิกมักไปกู้เงินนอกระบบมา
ใช้คืนกลุ่มตอนสิ้นปี จึงพัฒนามาท ากลุ่มออมทรัพย์ร่วมกัน ในปี 2537 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าต้องเป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ด้วย ปัจจุบันมีสมาชิก 89 คน ฝากเงินอย่างน้อย 20 บาทต่อเดือน มีเงิน
หมุนเวียนแสนกว่าบาท ให้สมาชิกกู้อย่างเป็นระบบขึ้น ทางกลุ่มจะส่งเสริมทุกกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ และน าก าไรมาเข้ากลุ่มบริหารจัดการต่อ กลุ่มนี้จึงเปรียบเป็นกลุ่มสร้างอาชีพและรายได้ที่
ชาวบ้านเลือกท ากันเองตามความชอบความถนัด 
   2.4.9 กองทุนเงินล้าน เป็นกองทุนใหญ่ที่รัฐจัดสรรให้ชุมชน ซึ่งจากระบบการ
ออมทรัพย์และการกู้ยืมของชาวบ้าน ชุมชนจะบริหารจัดการไปสู่ “การจัดสวัสดิการชีวิต” ในอนาคต 
เช่น เงินชดเชยรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ทุนสงเคราะห์ต่างๆ ให้กับชาวบ้าน ที่ผ่านมาได้มีสวัสดิการ
ชุมชนเกิดขึ้นมาก แต่เป็นประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ทางชุมชนจะต้องขยายสวัสดิการให้ครอบคลุม
ชีวิตชาวบ้านโดยตรง เพ่ือเป็นหลักประกันในชีวิตที่ผ่านมา ก าไรจากกองทุนได้แบ่งเป็นเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในชุมชน แต่ก็เป็นเงินที่ไม่มากนัก คนที่เดือดร้อนจริง จะมีญาติพ่ีน้อง
ช่วยเหลือ อีกทางชุมชนจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป  
 
  2.5 สภาพปัจจุบันของบ้านจ ารุง 
   ในปัจจุบันบ้านจ ารุงมีนายชาตรี ก่อเกื้อ เป็นผู้ใหญ่บ้านจ ารุงและท าหน้าที่
ประธานศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจ ารุง หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยมีกิจกรรมของชุมชนที่ส าคัญ คือ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 10 ฐาน กล่าวคือ บ้านจ ารุง
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้การ
น าของผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจ ารุง ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ภายใต้การสนับสนุนของอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของอ าเภอแกลง บ้านจ ารุงได้มีโอกาสต้อนรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานหลายร้อยคณะ จากทั่วประเทศ 
โดยบ้านจ ารุงมีฐานกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงรวม 10 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 กองทุนพัฒนา
หมู่บ้าน ฐานที่ 2 กลุ่มแปรรูปปลาไส้ตัน ฐานที่ 3 กลุ่มรวบรวมผลผลิตยางพารา ฐานที่ 4 กลุ่มสวน
ผลไม้ ฐานที่ 5 บ้านพ่ึงตนเอง ฐานที่ 6 กลุ่มรวบรวมผลผลิตตะพาบน้ า ฐานที่ 7 สวนผสมผสานบ้าน
ยายยอง ฐานที่ 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิ ฐานที่ 9 กลุ่มขยะแลกบุญ และฐานที่ 10 โครงการหนึ่งไร่แก้
จน และมีค าขวัญประจ าหมู่บ้านคือ “ศูนย์การเรียนรู้คู่บ้าน  สืบสานประเพณี ทุเรียนพันธุ์ดี มากมี
ยางพารา กะปิน้ าปลาขึน้ชื่อ เลื่องลือแปรรูปผลิตภัณฑ์” นอกจากนั้นบ้านจ ารุงยังมีกลุ่มงานขับเคลื่อน
ชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มร้านค้า
ชุมชน กลุ่มสภาวัฒนธรรมบ้านจ ารุง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มวิทยุชุมชน กลุ่มกองทุนสวัสดิการ กลุ่มชมรมเปตอง กลุ่มชาวนา กลุ่มเกษตรอินทรีย์
เกษตรทางเลือก กลุ่มบ้านจ ารุงพอเพียงโฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

http://www.banjumrung.com/1
http://www.banjumrung.com/2
http://www.banjumrung.com/3
http://www.banjumrung.com/3
http://www.banjumrung.com/4
http://www.banjumrung.com/-5-1
http://www.banjumrung.com/6
http://www.banjumrung.com/7
http://www.banjumrung.com/12
http://www.banjumrung.com/12
http://www.banjumrung.com/8
http://www.banjumrung.com/9
http://www.banjumrung.com/10
http://www.banjumrung.com/11
http://www.banjumrung.com/13
http://www.banjumrung.com/13
http://www.banjumrung.com/14
http://www.banjumrung.com/15
http://www.banjumrung.com/16


 193 

กลุ่มขยะแลกบุญ กลุ่มปฏิบัติธรรม กลุ่มรวบรวมผลผลิตยางพารา กลุ่มเลี้ยงตะพาบน้ า กลุ่มผลิตกะปิ 
น้ าปลา กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด กลุ่มจักรยานเพ่ือสุขภาพ กลุ่มประปาหมู่บ้าน กลุ่มรักษาความ
ปลอดภัย และกลุ่มชมรมสามล้อพ่วงข้าง (บ้านจ ารุง, 2555 : 1-2) 
 กล่าวโดยสรุป กว่า 26 ปี แห่งการเรียนรู้และพัฒนา จากชาวสวนที่ใช้สารเคมี ผลิตเพ่ือ
ขายหวังรวย แต่เป็นหนี้ ชีวิตเดือดร้อนและสุขภาพย่ าแย่ กลับมาประชุมวิเคราะห์ชีวิตและชุมชนใหม่ 
โดยท าแผนแม่บทชุมชน มีเปูาหมาย เพ่ือชีวิตปลอดภัย ให้พออยู่ พอกิน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เอาเพียง 2 เรื่องหลัก คือ ลดรายจ่าย (ลดการซื้อ) และเพ่ิมรายได้ โดยลดสารพิษ ใช้เกษตร
อินทรีย์ มีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเป็นร้านค้าเล็กๆ ท าให้ชีวิตปลอดภัย บ้านไม่มีรั้ว จนกองทุนเติบโต
เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุกด้าน มีบ้านโฮมสเตย์ 
(Home Stay) จนเป็น “จ ารุง พ่ึงตนเองได ้100 %” มีคนมาศึกษาดูงาน ปีละ 2 หมื่นกว่าคน มีระบบ
เว็บไซต์ (Website) ที่มคีุณภาพ ใช้เทคโนโลยีและหลักการตลาดมาใช้และแก้ไขปัญหา คนจึงมาจ ารุง
เพ่ือดู “แนวคิดการพึ่งตนเอง” นี่คือเสน่ห์ของบ้านจ ารุง ซึ่งบ้านจ ารุงมีข้อคิดร่วมกันคือ ต้องวิเคราะห์
ปัญหาชุมชนให้ขาด ถ้าไม่ขาดท าอะไรไม่ได้ มุ่งเน้นที่ศักยภาพของคน (ทุนคน) ทรัพยากร (ทุนชุมชน) 
และบริบทของตนเอง และที่ส าคัญเพ่ิม 2 ก. คือ กตัญญู กตเวที จะท าให้ไม่สูญเสียพ้ืนแผ่นดิน มีที่ท า
กิน รักและหวงแหน ไม่ทิ้งถิ่น และมีจิตอาสา (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557 : 35) 
 นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายชุมชนที่ได้จัดท าแผนแม่บทชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรมโดยการขับเคลื่อนของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง  4 ภาค ซึ่งมีพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
(เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค, 2550 : 6-8) 
 
 ภาคเหนือ 

  1. ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
  2. ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
  3. ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  4. ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
  5. ต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6. ต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  7. ต าบลสระประดู่ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  8. ต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  9. ต าบลปุางิ้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
  10. ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  11. ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  12. ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
  13. ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  14. ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
  15. ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
  16. ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
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  17. ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
  18. ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
  19. ต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  20. ต าบลห้วยยางขาม อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
  21. ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  22. ต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  1. ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา 
  2. ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
  3. ต าบลเมืองคง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
  4. ต าบลบ้านเปูา อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
  5. ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  6. ต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
  7. ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
  8. ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  9. ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
  10. ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
  11. ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  12. ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  13. ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จังหวัดยโสธร 
  14. ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
  15. ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
  16. ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
  17. ต าบลนาผือ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 ภาคกลาง 
  1. ต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  2. ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
  3. ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
  4. ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
  5. ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
  6. ต าบลประดู่ยืน อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
  7. ต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา 
  8. ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
  9. ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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  10. ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
  11. ต าบลหนองกี ่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  12. ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  13. ต าบลทับไทร อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
  14. ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
  15. ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
  16. ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  17. ชุมชนจิตรา เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  18. ชุมชนสามัคคีร่วมใจพัฒนา เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  19. ต าบลโพทะเล อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  20. ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  21. ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
  22. ต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
 
 ภาคใต้ 
  1. ต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2. ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3. ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4. ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  5. ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  6. ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  7. ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  8. ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  9. ต าบลประสงค ์อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  10. ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
  11. ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
  12. ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
  13. ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
  14. ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
  15. ต าบลฝาละม ีอ าเภอฝาละมี จังหวัดพัทลุง 
  16. ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
  17. ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
  18. ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
  19. ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  20. ต าบลท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  21. ต าบลบางนบ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  22. ต าบลพังกาญจน์ อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  23. ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันชุมชนต่างๆ ได้ตื่นตัวและเล็งเห็นความส าคัญของ
แผนชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนชุมชนเป็นศูนย์รวมของจิตวิ
ญาณของคนทุกคนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการและเรียนรู้ร่วมกันอย่างรับผิดชอบ 
จนสามารถก าหนดเปูาหมายหรืออนาคตของชุมชนที่พึงประสงคด์้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนทั้ง
ชุมชน ให้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ น าแนวทางไปใช้ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยก าหนดเป็นกิจกรรมโครงการใน
ลักษณะที่ชุมชนท าได้เองทันทีด้วยความสามารถและศักยภาพของชุมชน หรืออาศัยความสามารถ
ร่วมกันกับหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ อันจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางแห่งการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
อยู่เย็น เป็นสุข 
 
 

บทสรุป 
 
 แผนชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชนเป็นแผนของชุมชนที่ชาวบ้านหรือคนในชุมชนร่วมกัน
ก าหนดขึ้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา และเรียนรู้ เพ่ือให้
ชุมชนรู้และเข้าใจตนเอง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้ชุมชนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้อย่างเหมาะสม แผนชุมชนเป็นเครื่องมือท าให้เกิดการทบทวนตนเองโดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง โดยยึดคนในชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา ยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน การจัดท าแผนแม่บทชุมชนจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด
ของชุมชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เป็นการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของคนในชุมชน ขยายและเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีการพัฒนาในทุก
ระดับท้ังภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคเอกชน  
 



บทท่ี  6 
โครงการ 

 
 
 โครงการ (Project) คือ แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมหรืองานหลาย
งานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน เช่น มีวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการหรือขั้นตอน
ในการด าเนินงาน พื้นที่ในการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ ดังนั้นการเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ย่อมเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นยิ่งเพราะจะท า
ให้ง่ายในการปฏิบัติและง่ายต่อการติดตามและประเมินผล โครงการเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญ
ของแผนงาน เป็นสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน กล่าวคือ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
โดยจะเป็นตัวชี้วัดความชัดเจนของแผนงาน รวมถึงใช้เป็นมาตรการที่บง่บอกความส าเร็จของแผนและ
ชี้น าวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ลว่งหน้า  
 
 

ความหมายของโครงการ 
 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของโครงการไว้ ดังนี้ 
 ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2538 : 16) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนที่สามารถวิเคราะห์ วางแผน และน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมี
ลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เมื่อวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังได้ส าเร็จเสร็จสิ้นลง 
 ฐาปนา ฉินไพศาล และคณะ (2542 : 2) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือที่
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองานดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยงาน
อิสระหน่วยหนึ่งที่สามารถท าการวิเคราะห์ วางแผน และน าไปปฏิบัติพร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึง
จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด 
 ประชุม  รอดประเสริฐ (2529 : 5) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง แผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างมี
ระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวัง
ที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แผนงานนี้จะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการด าเนินงาน จะต้องมี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีพ้ืนที่ในการด าเนินงาน มีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน  
 มยุรี อนุมานราชธน  (2544 : 5) กล่าวว่า โครงการ หมายถึงกลุ่มของกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน 
ซ่ึงเป็นความพยายามจัดกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่าง
ฉลาดที่สุดในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างใด
อย่างหนึ่งในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 
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 รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 4) ให้ความหมายโครงการว่า หมายถึง ส่วนย่อยหนึ่งของแผนงาน
ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม ทรัพยากรในการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงาน เพ่ือการบรรลุ
เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 115) ให้ความหมายโครงการว่า หมายถึง แผนย่อยซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนงาน หรือเป็นกลุ่มของกิจกรรมที่จะด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้ระบุไว้ 
 สมคิด พรมจุ้ย (2544 : 36) ให้ความหมายโครงการว่า หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมีความเป็นเอกเทศ และแต่ละกิจกรรมจะมีเปูาหมายอันเดียวกัน มีลักษณะ
ที่เด่นชัด มีการก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้น สุดโครงการ และมักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างไปจากงาน
ประจ า 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นอย่างมี
ระบบ มีการใช้ทรัพยากรที่ เฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน โดยอาศัย
กระบวนการในการด าเนินงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด และมีผลที่
เกิดข้ึนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
 

ลักษณะของโครงการที่ดี 
 
 โครงการเป็นแผนงานที่จัดท าขึ้น โดยมีการน าไปปฏิบัติให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การน าโครงการไปปฏิบัติจนเกิดผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ก็แสดงว่า
ประสบผลส าเร็จ ซึ่งโครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ประชุม  รอดประเสริฐ, 2535 : 10) 
 1. สามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้ 
 2. มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินได้หรือมีความเป็นไป
ได้สูง 
 3. รายละเอียดของโครงการ ต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ต้อง
สอดคล้องกับปัญหาหรือหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 
 4. สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมของกลุ่มชนส่วนใหญ่ และนโยบายของ
ประเทศชาติ 
 5. รายละเอียดของโครงการย่อมต้องสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถด าเนินตาม
โครงการได ้
 6. เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การและ
สามารถติดตามประเมินผลได้ 
 7. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความจ าเป็นและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์
อย่างรอบคอบแล้ว 
 8. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสม และทางด้าน
งานบริหารอย่างแท้จริง 
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 9. โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน กล่าวคือ จะต้องระบุวันเวลาที่เริ่มต้น และ
วันเวลาที่แล้วเสร็จให้แน่ชัด 

 
 
องค์ประกอบของโครงการ 
 
 สมคิด  พรมจุ้ย (2542 : 16 – 23) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของโครงการไว้ดังนี้ 
 1. ชื่อโครงการ เป็นส่วนที่บอกว่าเป็นโครงการประเภทใด ท างานอะไรและมีใครที่
เกี่ยวข้องในการท างานนั้น ชื่อโครงการ ควรมีความชัดเจนเหมาะสมและเข้าใจง่าย ควรเป็นข้อความ
สั้นๆ ที่สะท้อนสาระของโครงการโดยส่วนรวม มีการเลือกใช้ถ้อยค าและข้อความขยายที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เกิดความสับสน 
 2. หลักการและเหตุผล  หรือบางครั้งใช้ค าว่า ความเป็นมาของโครงการ หรือความส าคัญ
ของโครงการ เป็นส่วนที่เริ่มต้นให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้โครงการนั้นได้เข้าใจหรือทราบพ้ืนฐานความเป็นมา
ของการท าโครงการดังกล่าว ซึ่งแสดงให้ทราบว่าท าไมจึงต้องจัดท าโครงการนั้นๆ ขึ้น ข้อความในส่วน
นี้จะต้องชี้ให้เห็นปัญหาว่า ท าไมจึงต้องจัดท าโครงการขึ้นใหม่  หรือต้องปรับปรุงโครงการที่มีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้น พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่โครงการเสนอนั้น จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร เพ่ือชักจูงให้
ผู้อ่านเห็นคล้อยตามความจ าเป็นของโครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหา นโยบาย แผน ผล
การศึกษาวิจัย สถิติข้อมูลหรือความคิดเห็นของบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสนับสนุน 
 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นส่วนที่มีความส าคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของโครงการ 
โดยเฉพาะในการที่จะติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าวเมื่อได้ด าเนินการตามโครงการนั้นๆ ไปแล้ว 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโครงการนั้นจะประเมินจากวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การ
ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องเฉพาะเจาะจง สามารถตอบค าถามได้ว่าสิ่งที่จะต้องท าให้เกิดขึ้น
ในโครงการคืออะไร ต้องการผลงานหรือผลผลิตอะไร  เป็นข้อความที่จะบอกให้ผู้อ่านได้ทราบว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ ต้องเขียนให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจง สามารถปฏิบัติได้และ
ประเมินผลได้ มีหลักคิดในการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการที่ดีซึ่งเรียกว่า หลักสมาร์ท (SMART) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 S = Specific : เฉพาะเจาะจง  วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความชัดเจนในการ
ด าเนินงาน เฉพาะเจาะจงส าหรับโครงการนั้น 
  3.2 M = Measurable : วัดได้ วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัด และประเมินผลได้ 
  3.3 A = Attainable : ระบุสิ่งที่ต้องการ วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
  3.4 R = Reasonable : สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผล
แสดงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน 
  3.5 T = Time : เวลา วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ
ปฏิบัติงานระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 
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 4. เปูาหมาย เป็นรายละเอียดที่บ่งบอกถึงความต้องการในการปฏิบัติงานภายหลังสิ้นสุด
โครงการ แสดงถึงความส าเร็จของโครงการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายใต้ทรัพยากร และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถแบ่งเปูาหมายได้ 2 ประเภทได้แก่ 

  4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ เป็นรายละเอียดที่ก าหนดชนิด ประเภท จ านวนของผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
  4.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ เป็นรายละเอียดที่ต้องแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับ
จากการด าเนินโครงการที่ชี้ถึงประสิทธิภาพ 

 5. ขอบเขตของโครงการ เป็นข้อความที่ก าหนดขอบเขตโครงการ เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า
โครงการดังกล่าวครอบคลุมหรือไม่ ครอบคลุมเรื่องใดบ้างเพ่ือความชัดเจน การระบุขอบเขตของ
โครงการ จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้เห็นชัดเจนถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งจะ
สะท้อนถึงความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆ ขอบเขตของโครงการที่อาจระบุไว้ในโครงการนั้นมีได้ 4 
ลักษณะ คือ 
  5.1 ขอบเขตเรื่องเวลา ใช้ระยะเวลาในการด าเนินโครงการจากเมื่อใดถึงเมื่อใด เป็น
การก าหนดเวลาเสร็จสิ้นของโครงการ 
  5.2 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เป็นการระบุความกว้างขวางตามพ้ืนที่ที่โครงการนั้นๆ จะ
ด าเนินการครอบคลุมถึงหรือไม่ เช่น ด าเนินการในเขตจังหวัด หรือด าเนินการพร้อมกันทั้งภาค     
เป็นต้น 
  5.3 ขอบเขตในทางปฏิบัติ เป็นเพียงการคาดคะเนหรือประมาณจากการที่คิดว่าเมื่ อ
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามโครงการนั้นๆ แล้วจะมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องขีดวงเป็นขอบเขตของ
โครงการมีอะไรบ้าง 
  5.4 ขอบเขตในลักษณะอ่ืนๆ เช่น ข้อจ ากัดของการด าเนินงานโครงการ 
 6. วิธีด าเนินการ ในการระบุวิธีการด าเนินการนี้จะต้องชี้แจงรายละเอียดว่าจะท าอะไร 
อย่างไร เพียงใด และใครรับผิดชอบและปฏิบัติด้วยวิธีการใดจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ วิธีด าเนินงานโครงการจะบอกถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  6.1 แผนก าหนดรายงานการปฏิบัติงาน 
  6.2 ตารางการท างาน (Work table) 
  6.3 ปฏิทินปฏิบัติงาน (Calendar) 
  6.4 แผนควบคุมการท างาน (Gantt chart) 
  6.5 PERT/CPM ซึ่ง PERT เป็นค าย่อของค าว่า Program evaluation and review 
technique เป็นเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมแผนซึ่งมีความซับซ้อน โดยแสดงถึงข่ายของ
งาน ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ และกิจกรรม กับเวลาโดยประมาณ เพ่ือค านวณหาเวลาที่คาดหวังของ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะแล้วเสร็จ ส่วน CPM ซึ่งย่อมาจาก critical path method เป็นเทคนิคที่
ช่วยให้ผู้บริหารควบคุมโครงการโดยใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณในการด าเนินโครงการเป็นส าคัญ 
  6.6 Net Work Chart หรือ แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา  
  6.7 และแบบอื่นๆ 
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 7. ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ เป็นการระบุระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งถึงเวลาเสร็จสิ้นโครงการว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดยทั่วไปจะ
น าเสนอให้เห็นระยะเวลาที่ได้เริ่มด าเนินงานตั้งแต่วันเดือนปีอะไรและสิ้นสุดวันเดือนปีอะไร 
 8. งบประมาณและทรัพยากร เป็นการแสดงรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโครงการทั้งหมด จะต้องระบุถึงยอดรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ  ควรระบุ
แหล่งที่มาของงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ  หากงบประมาณได้มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุ
ชัดเจนด้วยว่า ได้มาจากแหล่งไหน เป็นจ านวนเท่าใด และระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน 
พร้อมทั้งระบุแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยให้ชัดเจน  โดยทั่วไปงบประมาณของโครงการจะ
จ าแนกเป็นหมวดเงิน ได้แก่ หมวดค่าจ้างชั่วคราว  หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ และหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น 
 9. การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่จะท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบว่า
ในการด าเนินโครงการ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ดังนั้น 
ในการเขียนโครงการจ าเป็นที่จะต้องระบุรายละเอียด ในเรื่องการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการ ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานและประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการว่าจะด าเนินการอย่างไร
 10. ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ระบุหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ซึ่ง
อาจจะเป็นหน่วยงานเดียวหรือหลายหน่วยงาน ในกรณีที่ผู้เสนอโครงการเป็นคนละคนกันกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ระบุผู้เสนอโครงการไว้ด้วย 
 11. ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น (ถ้ามี) เป็นส่วนที่น าเสนอให้เห็นว่าโครงการที่ด าเนินการ
อยู่นี้มีความสัมพันธ์กับโครงการต่างๆ มากน้อยแค่ไหน เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  11.1 เพ่ือตรวจสอบดูว่าโครงการดังกล่าวซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืนๆ ที่มีอยู่หรือไม่
เพียงใด 
  11.2 เพ่ือทราบว่าผลที่ได้รับจากโครงการที่ก าลังด าเนินการปฏิบัติอยู่ จะน าไปใช้
ประกอบการด าเนินงานโครงการอื่นๆ หรือไม่เพียงใด 
  11.3 เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ จะมีผลให้แผนงานประสบผลแค่ไหน 
และเพ่ือหาแนวทางในการประสานงานได้อย่างถูกต้อง 
 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงผลพลอยได้ที่เกิดจากการด าเนินงาน
โครงการที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ  
 องค์ประกอบของโครงการดังที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อน าไปเขียนเป็นโครงการก็จะมีหัวข้อ
ต่างๆ รวม 12 หัวข้อ ซึ่งการเขียนโครงการแบบนี้นิยมเรียกว่า “การเขียนโครงการแบบประเพณี
นิยม” (Conventional method) กล่าวคือ เป็นโครงการที่หน่วยงานต่างๆ นิยมเขียน เพราะเขียน
แล้วเข้าใจง่าย แต่ก็มีการเขียนโครงการอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าการเขียนโครงการ “ตามวิธีตาราง
เหตุผลต่อเนื่อง” ซึ่งมีรายละเอียดองค์ประกอบของโครงการตามวิธีตารางเหตุผลต่อเนื่อง ดังนี้ 
 การเขียนโครงการตามวิธีตารางเหตุผลต่อเนื่อง (Logical Framework Method)  เป็น
การเขียนสรุปสาระส าคัญของโครงการในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องมีเหตุต่อเนื่องกัน
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ของโครงการอย่างมีระบบภายในตาราง 16 ตาราง (4x4 Matrix) โดยบรรจุอยู่ใน
ตารางแต่ละตาราง และแสดงให้เห็นว่าโครงการมีวัตถุประสงค์อะไร จะด าเนินการอย่างไร มีปัจจัย
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ส าคัญอะไรที่มีผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ยังระบุให้เห็นว่าผลงานและความส าเร็จของโครงการ
จะวัดได้อย่างไร ข้อมูลได้มาจากไหน และด้วยวิธีการอย่างไร โดยข้อความหรือรายละเอียดในแต่ละ
ตารางจะต้องเป็นเหตุเป็นผลแก่กันทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน (ณรงค์ นันทวรรธนะ, 2547 : 201 - 
202) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1. สาระส าคัญการด าเนินงานโดยสรุป (Narrative Summary : N.S.) เป็นการ
ชี้ให้เห็นว่าโครงการจะด าเนินการไปได้จะต้องมีรายละเอียด 4 ชนิด คือ 
  1.1 วัตถุประสงค์ (Program goal)  
  1.2 ความมุ่งหมาย (Project purpose)  
  1.3 ผลผลิตหรือผลงาน (Outputs)   
  1.4 ข้อมูลน าเข้า (Inputs) 
 
 2. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ (Objectively Verifiable Indicators : O.V.I.) 
เป็นข้อความหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของแผนงานจะมีความเป็นไปได้หรือประสบกับ
ความส าเร็จ ย่อมจะต้องสอดคล้องกับข้อความหรือข้อมูลที่สามารถวัดและพิสูจน์ได้ 
 
 3. แหล่งตรวจสอบและวัดความส าเร็จ (Means of Verification : M.O.V.) เป็น
ข้อความที่ระบุให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ความส าเร็จในแต่ละตารางนั้นสามารถตรวจสอบหรือวัดจากอะไรจาก
ข้อมูลของหน่วยงานใด และสอดคล้องกันกับในแต่ละขั้นตอนด าเนินงานของโครงการหรือไม่ 
 
 4. ข้อสมมติฐานที่ส าคัญ (Important Assumptions :I.A.) เป็นความคาดหมายที่มี
คุณค่าของการด าเนินงานตามโครงการว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง 
 ส าหรับรูปแบบโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง แสดงได้ดังตารางที่ 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 203 

ตางรางที่  6.1  การเขียนโครงการตามวิธีตารางเหตุผลต่อเนื่อง 
 

     
                อย่างไร                                                                        ท าไม 
 

 
ที่มา : (อนุมานราชธน, 2544 : 61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท า
ไม

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

อย
่างไ

ร 

สาระส าคญั การ
ด าเนินงานโดยสรุป

(narrative 
summary : N.S.) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ (objectively 
verifiable indicators : 

O.V.I.) 

แหล่งตรวจสอบและวัด
ความส าเร็จ (means  of  
verification : M.O.V.) 

ข้อสมมติฐานทีส่ าคญั 
(important 

assumptions : I.A.) 

1-1 
วัตถุประสงค์ของแผน

(program goal) 

1-2 
สิ่งที่แสดงถึงความส าเร็จ
ของโครงการตามความมุ่ง

หมาย 

1-3 

แหล่งอ้างอิงความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์            

ของแผน 

1-4 

ผลอันเกดิจาก
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน
ในระยะยาว 

2-1 

ความมุ่งหมายของ
โครงการ (project 
purpose) (ใช้เพียง
ความมุ่งหมายเดียว) 

2-2 
ความส าเร็จของโครงการ

ตามความมุ่งหมาย 

2-3 
แหล่งอ้างอิงความส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายของ

โครงการ 

2-4 
ผลอันเกดิจาก

ความส าเร็จเฉพาะ
ความมุ่งหมายของ

โครงการ 
3-1 

ผลงาน 
(outputs) 

3-2 
สมรรถนะของความส าเรจ็
ที่แสดงในรูปของประเภท

ปริมาณและคุณภาพ 

3-3 
แหล่งอ้างอิงความส าเร็จ

ของงาน 

3-4 
สมมติฐานที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จของแตล่ะ
ผลงานหรือโดยรวม 

4-1 
ข้อมูลน าเข้า 

(Inputs) 

4-2 
ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่
จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม 

4-3 
แหล่งที่มาของเงินและ
ทรัพยากรใน แต่ละ

กิจกรรม 

4-4 
สมมติฐานซึ่งเป็น
แหล่งที่มาของ

ทรัพยากร 
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 1. ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวตั้ง 
  ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวตั้ง อธิบายได้ดังรูปที่ 6.1 
 

 
เพ่ิมรายได้ของเกษตรกร       วัตถุประสงค์ 
                    How? (program goal) 
  อย่างไร 

 
พัฒนาการชลประทาน    ความมุ่งหมาย 

   (purpose) 
How?          อย่างไร 

 
 

1. เขื่อนดิน                                                          ผลงาน 

2. คลองส่งน้ า                                                     (outputs) 
 

How?      อย่างไร 
 
1.1 ออกแบบเขื่อน 

1.2 ส ารวจที่ดิน 
1.3 สร้างเข่ือน                                                    ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
2.1 ส ารวจแนวคลอง (inputs) 
2.2 ว่าจ้างคนขุดคลอง 
2.3 ขุดคลองส่งน้ า 

 
รูปที่ 6.1 ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวตั้ง 

ที่มา : (ประชุม  รอดประเสริฐ, 2535 : 33) 
 
 2. ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวนอน 
  ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวนอน หมายความว่า ข้อความที่บรรจุในแต่ละตารางจาก 
“ซ้าย”  ไปสู่  “ขวา”  จะต้องเป็นเหตุผลที่รับกันเป็นช่วงในลักษณะที่เป็นการกระท าอย่างไร (How) 
กล่าวคือ สาระส าคัญการด าเนินงานจะบ่งชี้ความส าเร็จได้อย่างไร แล้วตัวบ่งชี้ความส าเร็จจะ
ตรวจสอบและวัดความส าเร็จด้วยวิธีอย่างไร วิธีตรวจวัดความส าเร็จเป็นไปตามข้อสมมติฐานอย่างไร  
เป็นต้น ในท านองเดียวกันข้อความที่บรรจุในแต่ละตารางจาก “ขวา” ไปสู่ “ซ้าย” จะต้องเป็นเหตุผล
ต่อแหล่งตรวจสอบ และวัดความส าเร็จ เป็นต้น ส าหรับความเป็นเหตุเป็นผลในแนวนอนอธิบายได้ดัง
รูปที่ 6.2 
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  How   How   How 
       N.S.         O.V.I                  M.O.V.     I.A. 
สาระส าคัญการด า   ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ             แหล่งตรวจสอบ              ข้อสมมติฐาน 

เนินงานโดยสังเขป    ของโครงการ               และวัดความส าเร็จ         ที่ส าคัญ 
             
       N.S.     O.V.I.           M.O.V.      I.A. 
 Why Why Why 
 

รูปที่ 6.2 ความเป็นเหตุเป็นผลในแนวนอน 
ที่มา : (ประชุม รอดประเสริฐ, 2535 : 36) 

 
 ตัวอย่างการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง 
  ตัวอย่างการเขียนโครงการแบบ  (ข้อความทุกข้อความเป็นสิ่งที่สมมติข้ึน) 
  ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
  โครงการล าดับที่ : 1 
  ระยะด าเนินการ  :  โครงการ 4 ปี (ตุลาคม 2529  -  กันยายน 2533) 
 
ตารางท่ี  6.2  ตัวอย่างการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง 
 

สาระส าคัญการ
ด าเนินงาน 

โดยสรุป (N.S.) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
(O.V.I.) 

แหล่งตรวจสอบและ
วัดความส าเร็จ

(M.O.V.) 

ข้อสมมติฐานที่
ส าคัญ (I.A.) 

1. วัตถุประสงค์ของแผน 
(program goal) 
เพิ่มรายได้ให้กับ 

เกษตรกรในเขตพัฒนา 

2530 เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
จากเดิมครอบครัวละ/ต่อปีเป็นเงิน 
1,000 บาท 
2531 เป็นเงิน 1,500 บาท 
2532 เป็นเงิน 2,500 บาท 
2533 เป็นเงิน 3,500 บาท 

จากการส ารวจรายได้
ของเกษตรกรของงาน

สถิติแห่งชาต ิ

1. ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
2. ความเป็นอยู่
เกษตรกรดีขึ้น 

2. ความมุ่งหมาย 
(project objective) 
พัฒนาการชลประทาน 

ให้กับเกษตรกร 

2530 พ้ืนท่ีได้รับการพัฒนาและใช้
น้ าจ านวน 10,000 ไร่ 
2531 จ านวน 25,000 ไร่ 
2532 จ านวน 35,000 ไร่ 
2533 จ านวน 610,000 ไร่ 

จากสถิติของกรม
พัฒนาท่ีดินและ

ส่งเสริมการเกษตร 

1. เกษตรกรเป็น
สมาชิกสหกรณ์
ผู้ใช้น้ าทุก
ครัวเรือน 
2. การด าเนินงาน
ส่งน้ า 
3. เกษตรกรมี
ความเข้าใจใน
วิธีการใช้น้ า 
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ตารางท่ี  6.2  ตัวอย่างการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง  (ต่อ) 
 

สาระส าคัญการ
ด าเนินงาน 

โดยสรุป (N.S.) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
(O.V.I.) 

แหล่งตรวจสอบและ
วัดความส าเร็จ 

(M.O.V.) 

ข้อสมมติฐานที่
ส าคัญ (I.A.) 

3. ผลงาน (outputs) 
    3.1 ฝายทดน้ า 
 
    3.2 เขื่อนดิน 
 
 
    3.3 คลองส่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.4 สหกรณผ์ู้ใช้น้ า 

เม.ย. 2530 ฝายทดน้ าเก็บกักน้ า
ได้จ านวน ...... ลบ.ม. จ านวน 2 
ฝุาย 
พ.ศ.2531 เขื่อนดินสามารถกักน้ า
ได้ จ านวน  .....ลบ.ม. 
จ านวน 1 เขื่อน 
1. มิ.ย. 2531 คลองส่งน้ า กว้าง
.....ม. ยาว.....ม. 
จ านวน 5  คลอง 
2. พ.ค. 2532 คลองส่งน้ า 
กว้าง   .......ม. ยาว .....ม. 
จ านวน 5 คลอง 
3. เม.ย. 2533 คลองส่งน้ า 
กว้าง .......ม. ยาว .......ม. 
จ านวน 2 คลอง 
4. มีนาคม 2530 สหกรณผ์ู้ใช้น้ ามี
สมาชิก   คน  1  แห่ง 

จากสถิติกรม
ชลประทานและกรม

พัฒนาท่ีดิน 
จากสถิติกรม

ชลประทานและกรม
พัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 

1. เกษตรกรให้การ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

2. รัฐบาลให้ความ
สนับสนุนทางด้าน
งบประมาณเตม็ที ่
3. สภาวการณ์ของงบ
ประเทศเป็นปกต ิ
4. สภาพดินฟูา
อากาศเป็นไป
ตามปกต ิ

4. ข้อมูลน าเข้าหรือ 
ทรัพยากร (inputs) 

ฝายทดน้ า 
1.1  ส ารวจท่ีดิน 
1.2 ออกแบบฝาย 
 
1.3 สร้างฝาย 
เขื่อนดิน 
2.1 ส ารวจท่ีดิน 
2.2 ออกแบบเขื่อน 
 
2.3 สร้างเขื่อน 
คลองส่งน้ า 
3.1 ส ารวจท่ีดิน 
3.2 ขุดคูคลอง 
 
3.3 สร้างประตูส่งน้ า 
 

 
 
 
1.1  ค่าส ารวจ 20,000 บาท 
1.2  ค่าออกแบบ 10,000 บาท 
 
1.3 ค่าก่อสรา้ง 100,000 บาท 
 
2.1  ค่าส ารวจ 40,000 บาท 
2.2 ค่าออกแบบ 100,000 บาท 
 
2.3 ค่าก่อสร้าง 4,000,000 บาท 
 
3.1 ค่าส ารวจ 30,000 บาท 
3.2 ค่าขุดคลอง 1,000,000 บาท 
 
3.3 ค่าก่อสร้าง 500,000 บาท 

 
 
 
1.  จากงบประมาณ
แผ่นดิน 
 
 
 
2. จ าก งบประมาณ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 
 
3 . จ า ก สั ญ ญ า เ งิ น กู้
ธนาคารโลก 
 
 
 

 
 
 
ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐบาล 
ธนาคารโลกอนุมัติ
เงินกู้ 
 
ค่าวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น
ไม่เกินปีละ 15 % 
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ตารางท่ี  6.2  ตัวอย่างการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง  (ต่อ) 
 

สาระส าคัญการ
ด าเนินงาน 

โดยสรุป (N.S.) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
(O.V.I.) 

แหล่งตรวจสอบและ
วัดความส าเร็จ

(M.O.V.) 

ข้อสมมติฐานที่
ส าคัญ (I.A.) 

สหกรณ์ผู้ใช้น้ า 
4.1 วางแผนงาน 
4.2 สร้างสถานที่ท ากา
สหกรณ์ 
4.3 รับสมาชิก 
4.4 ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่
และสมาชิก 

 
4.1 ค่าวางแผนงาน 20.000 บาท 
4.2 ค่าก่อสร้าง 5000.000 บาท 
 
4.3 ค่ารับสมาชิก 1.000 บาท 
4.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรม15.000
บาท 

 
4 . จ า ก เ งิ น บ ริ จ า ค
สมาชิกสหกรณ์ 

 

 
สมาชิกสหกรณม์ี
ความเข้าใจและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

 

ที่มา : (ประชุม รอดประเสริฐ, 2535 : 38) 
 

  การจัดท าโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง มีข้อดีหลายประการ เช่น รวบรวม
องค์ประกอบที่ส าคัญของโครงการมาไว้ในแหล่งเดียวกันซึ่ งจะมีประโยชน์มาก หากต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมโครงการ จะได้เข้าใจภาพรวมของโครงการได้อย่างชัดเจน มีการน าเสนออย่างเป็น
ระบบ รวบรัด และสอดคล้องกัน ในการก าหนดกิจกรรมต่างๆในโครงการ  แยกล าดับชั้นของ
วัตถุประสงค์ ช่วยให้แน่ใจว่าปัจจัยน าเข้าและผลผลิตไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับ แสดง
ความชัดเจนของความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจท าโครงการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก าหนดปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ ก าหนดตัวชี้วัด
พ้ืนฐานเพ่ือการติดตามและประเมินโครงการ สนับสนุนการใช้วิทยาการในการเตรียมโครงการและ
นิเทศโครงการ เป็นต้น การจัดท าโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง เป็นการแสดงขั้นตอนการ
ท างานที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และสามารถตรวจสอบความสอดคล้องภายในตัวเองได้ 
รายละเอียดของโครงการมีความกระชับชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ ง่ายต่อการวิเคราะห์และง่ายต่อการ
ประเมินโดยจะสรุปรายละเอียดของโครงการลงในตาราง 16 ช่อง (ตาราง 4x4) ในแต่ละช่องจะแสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  
 
 

ระดับและความสัมพันธ์ของนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรม 
 
 โดยทั่วไปจะพบว่าก่อนการวางแผน ผู้บริหารองค์กรจะมีแนวคิดหรือมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายและพยายามถ่ายทอดออกมาเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่ ากว่าได้น าไปใช้ ซึ่ง
เรียกแนวคิดหรือแนวทางนั้นว่า “นโยบาย” นโยบายของผู้บริหารถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผน 
เช่น นโยบายของรัฐบาลถูกก าหนดขึ้น หลังจากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะน านโยบายไปเขียนเป็นแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมย่อยลงไปตามล าดับ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ จะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 6.3 
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รูปที่ 6.3 ระดับและความสัมพันธ์ของนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรม 

ที่มา : (ประชุม รอดประเสริฐ, 2535 : 40) 
 
 จากภาพประกอบข้างต้น การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะท าให้เกิดแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมย่อยต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
นั้นๆ ที่จะน าไปปฏิบัติ 
 
 

ความแตกต่างระหว่างแผนและโครงการ 
 
 โครงการเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของแผน  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม 
ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า มีวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายอย่างชัดเจน มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด มีพ้ืนที่ด าเนินการเพ่ือให้บริการและสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งลักษณะ
ต่างๆ ดังกล่าวนี้จะแตกต่างจากแผนอย่างชัดเจน ส าหรับความแตกต่างระหว่างแผนและโครงการ
แสดงได้ดังตารางที่ 6.3 
 
 
 
 
 

นโยบาย 

แผน แผน 

โครงการ โครงการ 

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 
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ตารางท่ี  6.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนและโครงการ 
 

ลักษณะ แผน โครงการ 
วัตถุประสงค์/
เปูาหมาย 

ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ก าหนดไว้เฉพาะเจาะจง ชัดเจนใน
การน าไปปฏิบัติ 

การด าเนินงาน ในภาพรวมแล้วจะก าหนดไว้อย่าง
กว้างๆ  

เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ก าหนด การ
ด าเนินการไว้ เฉพาะเจาะจงหรือ
เฉพาะอย่าง 

ระยะเวลา มีการก าหนดไว้กว้าง ๆ เช่น 5 ปี, 
3 ปี เป็นต้น 

มีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 
โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 

ทรัพยากร โดยส่วนมากจะไม่ก าหนดไว้ มีการก าหนดการใช้ทรัพยากร ชัดเจน 
เช่น จ านวน วัสดุอุปกรณ์ จ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวนยานพาหนะ  
เป็นต้น 

งบประมาณ แสดงยอดรวมของงบประมาณ 
(รวมสุทธิ) 

ระบุแสดงงบประมาณไว้ในโครงการ
อย่างชัดเจน 

พ้ืนที่ด าเนินงาน ส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดไว้ ระบุ พ้ืนที่ที่ เฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงาน 

บุคคลหรือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดไว้ ระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือเป็นเจ้าภาพไว้อย่างชัดเจน 

 
ที่มา : (ประชุม รอดประเสริฐ, 2535 : 42) 

 
 

การคัดเลือกโครงการ 
 
 การคัดเลือกโครงการเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องท าการตัดสินใจ  หาก
ผู้บริหารได้คัดเลือกโครงการอย่างรอบคอบและเมื่อน าสู่การปฏิบัติแล้ว จะช่วยให้องค์การ สังคมหรือ
ผู้รับบริการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องท าการคัดเลือกเฉพาะโครงการที่ดี
ที่สุดและระงับโครงการที่ด้อยกว่าไว้ก่อน โดยใช้เทคนิคหรือตัวแบบต่างๆ เข้ามาช่วยในการประเมิน
โครงการและตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งในการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจะเป็น
ขั้นตอนการตัดสินใจที่ส าคัญ ซึ่งทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิบัติอาจจะเข้ามาร่วมกัน
ตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการที่ผู้ปฏิบัติการได้จัดท าข้อเสนอโครงการขึ้นมา ซึ่งการตัดสินใจในการ
คัดเลือกโครงการเป็นการตัดสินใจที่มักกระท าโดยกลุ่มมากกว่าบุคคลเพียงคนเดียว โดยทั่วไปองค์การ
จะด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ในทิศทางที่ถูกควบคุมไว้ โดยผู้บริหารระดับสูงที่ท าการตัดสินใจที่ใช้
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ความรู้ และความสามารถในการอธิบายเหตุผลว่าโครงการที่เสนอเข้ามานั้นโครงการใดที่สามารถจะ
ก่อผลให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่องค์การ และในขณะที่ความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงที่
โครงการจะล้มเหลวก็อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้อีกด้วย (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2556: 90) 
 ส าหรับการคัดเลือกโครงการ จะต้องท าการการวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการ เพ่ือ
พิจารณาว่าโครงการนั้นสามารถให้ผลตอบแทนหรือได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายหรือไม่ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจว่าโครงการที่ก าลังพิจารณาอยู่นั้นมี
ความเป็นไปได้หรือควรลงทุนเพียงใด เราสามารถแบ่งวิธีการประเมินค่าโครงการลงทุนออกได้เป็น 2 
วิธี ดังนี้ (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูล, 2540 : 8-17)  
 1. การประเมินโครงการลงทุนที่ไม่ค านึงถึงค่าของเงินกับเวลา การประเมินโครงการโดย
วิธีนี้เป็นวิธีการประเมินที่ง่าย ที่ถือว่าเงินจ านวนที่เท่ากัน ในเวลาที่ต่างกันมีค่าที่เท่ากัน ดังนั้นการ
ค านวณเพ่ือหากระแสเงินสดสุทธิจึงน าเงินในแต่ละปีมาค านวณได้เลย ส าหรับการประเมินโครงการ
ลงทุนที่ไม่ค านึงถึงค่าของเงินกับเวลา มี 2 วิธี ได้แก่  
  1.1 วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย เป็นการค านวณหาผลตอบแทนจากเงินที่ลงทุนไป 
โดยการน าก าไรสุทธิถัวเฉลี่ยหารด้วยเงินลงทุนเฉลี่ย  
  1.2 ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุน 
ของโครงการหรือระยะเวลาที่ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการเท่ากับเงินลงทุนของโครงการ  
 2. การประเมินโครงการลงทุนที่ค านึงถึงค่าของเงินกับเวลา การประเมินโครงการวิธีนี้มี
แนวความคิดที่ว่าเงินในแต่ละปีถึงจะมีจ านวนเดียวกันก็จะมีมูลค่าไม่เท่ากัน นั่นคือ เงินมีค่าตามเวลา
หรือเวลาเป็นปัจจัยที่มีค่า ส าหรับการประเมินโครงการลงทุนที่ค านึงถึงค่าของเงินกับเวลา มี 3 วิธี 
ดังนี้  
  2.1 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หมายถึง ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ
สุทธิ ในแต่ละปีตลอดอายุโครงการกับเงินสดจ่ายลงทุน  
  2.2 วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ เป็นการค านวณหาอัตราส่วนลดหรืออัตรา
ดอกเบี้ยที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการเท่ากับเงินสดจ่าย
ลงทุน  
  2.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ 
ผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่จ่ายไปในการด าเนินโครงการ 
 การคัดเลือกโครงการเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องท าการตัดสินใจ  ซึ่งใน
การคัดเลือกข้อเสนอโครงการผู้บริหารจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์การ  
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในด้านการเงิน ด้านการบริหาร ด้านเวลา เป็นต้น  
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ภาษาที่ใช้ในการเขียนโครงการ 
 
 การเขียนโครงการถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เขียนจะต้องมีความรอบรู้ในด้านการใช้ภาษาให้
เหมาะสม ทั้งนี้เพราะว่าภาษาที่ใช้เขียนโครงการนั้นจะสื่อความหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เ ข้าใจใน
โครงการ อ่านแล้วน่าสนใจ และแสดงถึงความมีคุณภาพของโครงการด้วย จึงจ าเป็นที่ผู้เขียนโครงการ
จะต้องเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดเสียก่อน ค าที่ควรใช้และค าที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนโครงการ
แสดงได้ดังตารางที่ 6.4 
 
ตารางท่ี  6.4  ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโครงการ 
 

ค าที่ควรใช้ ค าที่ควรหลีกเลี่ยง 
To State  (เพ่ือกล่าวถึง) 
To Explain  (เพ่ืออธิบายถึง) 
To Describe  (เพ่ือพรรณนาถึง) 
To Select  (เพ่ือเลือกสรร) 
To Indentify  (เพ่ือระบุ) 
To Distinguish   (เพ่ือจ าแนก แยกแยะ) 
To List  (เพ่ือล าดับหรือแจกแจง) 
To Evaluate  (เพ่ือประเมิน) 
To Construct  (เพ่ือเสริมสร้าง) 
To Design  (เพ่ือก าหนดรูปแบบ) 
To Solve  (เพ่ือแก้ปัญหา) 

To Understand  (เพ่ือเข้าใจถึง) 
To Know  (เพ่ือทราบถึง) 
To Be Familiar with  (เพ่ือคุ้นเคยกับ) 
To Appreciate  (เพ่ือซาบซึ้งใน) 
To Be Aware of  (เพ่ือรู้ซึ้งถึง) 
To Be Interested in  (เพ่ือสนใจใน) 
To Be Acquaint with  (เพ่ือเคยชินกับ) 
To Recognize  (เพ่ือยอมรับใน) 
To Believe  (เพ่ือเชื่อถือใน) 
To Realize  (เพ่ือส านึกใน) 

 
ที่มา : (ประชุม รอดประเสริฐ, 2535 : 16) 

 
 

ประเภทของโครงการ 
 
 ประเภทของโครงการแบ่งได้ตามลักษณะของสถานการณ์ท่ีเผชิญ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ (ปกรณ์ ปรียากร, 2556 : 5) 
 1. โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา (Improvement Project)  โครงการประเภทนี้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นโครงการที่มีระยะเวลาสั้นมาก เช่น โรงงานที่บริหารอยู่นั้น ระบบของเครื่องจักรช ารุดโดย
กะทันหัน จ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุงโดยเร่งด่วน จึงจ าเป็นต้องจัดท าเป็นโครงการขึ้นมาเพ่ือซ่อม
บ ารุงในระยะเวลาอันจ ากัด การแก้ปัญหาการจลาจรของต ารวจ การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
เพ่ือให้บริการประชาชน เป็นต้น โครงการประเภทนี้จึงมีระยะเวลาสั้นมาก เพราะจ าเป็นต้องแก้ไข
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ปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงที โดยการระดมบุคลากรเข้ามาท างานทั้งภายในและภายนอก ในกรณีที่
งานประจ ามีปัญหาจนงานประจ าไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้  และที่งานประจ าต้องด าเนิน
ต่อไปโดยไม่สามารถจะดึงบุคลากรมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงจ าเป็นต้องแยกงานแก้ปัญหานั้น
ออกมาเป็นงานโครงการ เพ่ือที่จะแก้ไขให้งานประจ านั้นหมดปัญหาไป ซึ่งโครงการประเภทนี้ มิได้ท า
ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาในโครงการเลย 
 2. โครงการริเริ่มหรือนวัตกรรม (Innovative Project) เป็นเรื่องของการริเริ่มโครงการ
ใหม่เลย โดยเป็นการรื้อสิ่งเดิมไปทั้งหมด แล้วริเริ่มสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีโครงการใน
หน่วยงานต่างๆ ที่มลีักษณะเช่นนี้เป็นจ านวนมาก เช่น ธนาคาร กรมทางหลวง กรมชลประทาน ฯลฯ 
อันเป็นโครงการที่ต้องคิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนสิ่งเดิมที่ไม่สามารถจะอยู่ได้ต่อไป จะเห็นได้ว่า 
โครงการประเภทนี้กับโครงการประเภทแรกนั้น ในบางครั้งก็ยากที่จะแยกออกจากกันได้เด็ดขาด 
เพราะในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้น ก็ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ต้องการเครื่องจักรเครื่องกล
ใหม ่เพ่ือรองรับความต้องการในการผลิตสินค้ามากข้ึน ต้องการบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาท างาน ต้องการ
เทคโนโลยีใหม่ ฯลฯ เพ่ือท าให้ปัญหาเดิมถูกแก้ไปให้หมดไป โดยไม่จ าเป็นที่จะไปเสียเวลากับมันมาก 
 3. โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Project) เป็นโครงการที่
บางครั้งเกี่ยวพันกับโครงการประเภทที่ 1 และ 2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการประเภทที่ 1 เช่น 
โครงการวิจัยเพ่ือให้รู้ว่าปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขคืออะไร ก่อนที่จะไปท าโครงการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหานั้น ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการประเภทที่ 2 เช่น องค์การมีสิ่งใหม่มาใช้อยู่แล้ว แต่
ต้องการจะเสริมต่อเพ่ิมข้ึนอีก จึงต้องมีโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมเหล่านั้น เพ่ือให้เกิด
ความได้เปรียบต่อไปในการแข่งขันอีก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า โครงการประเภทที่ 3 นี้ เป็นโครงการที่มี
ลักษณะทั้งถูกและผิดได ้เช่นวิจัยแล้วไม่พบปัญหาใดเลย ค่าใช้จ่ายที่น ามาลงทุนวิจัยก็มิได้สูญเปล่าไป
เพราะดีกว่าไปแก้ปัญหาแล้วผิดหรือวิจัยไปแล้วได้ข้อสรุปผิดพลาด หรือมีสิ่งใหม่แล้วไปวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมเติม แต่มิได้ผลิตสิ่งนั้นเพราะไม่คุ้ม เป็นต้น ดังนั้นโครงการประเภทที่ 3 นี้ จึงอาจจะเป็น
โครงการทดลอง (Experimental Project) เช่น โครงการทดลองหาพันธุ์ใหม่ในกรมวิชาการเกษตร 
แต่มิได้ใช้ประโยชน์เอง หากส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรไปแนะน าประชาชนต่อไป เป็นต้น หรือ
อาจจะเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) มักจะกระท าในหน่วยงานที่มีทุนและความเข้มแข็งสูง ที่
จะไปลงทุนในการท าการวิจัยและพัฒนาได้ แต่ในปัจจุบันนี้ แม้แต่หน่วยงานที่มีงบประมาณน้อย 
ก่อนที่จะเริ่มท าสิ่งใด ควรจะต้องมีการทดลองท าเสียก่อน หากไม่ได้ผลก็ยอมเสียน้อยดีกว่าเสียมาก มิ
เช่นนั้นจะมีลักษณะดังสุภาษิตที่ว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย” โครงการประเภทนี้จึงเป็น
โครงการที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในกลุ่มของประเทศและกิจการที่ได้เปรียบ โดยน าเอาผลก าไรที่ได้นั้น
ไปใช้ท าเป็นโครงการทดลองหรือโครงการน าร่อง เช่น โครงการแมนฮัตตัน โครงการนาซา
โครงการวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ต่อคุณค่าของการ
ท างานของมนุษย์ การลงทุนส าหรับโครงการเหล่านี้ จึงมีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาสังคม 
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การบริหารโครงการ 
 
 การบริหารโครงการ คือ การจัดการการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและ
สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย “ทรัพยากร” ในที่นี้หมายถึง 
บุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถที่มีอยู่ ความร่วมมือของทีมงาน เครื่องมือเครื่องใช้ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนข้อมูล ระบบงาน เทคนิค เงินทุน เวลา เป็นต้น (วรพจน์ 
บุษราคัมวดี. 2557:13) 
 
 1. บทบาทหน้าที่ของผู้น าในการบริหารโครงการ 

  ผู้บริหารหรือผู้น าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์การ ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องด าเนินการในบทบาทของการเป็นผู้วางแผน การตัดสินใจ ซึ่งผู้บริหารจะต้อง พิจารณา
ถึงปัจจัยที่จะเข้ามากระทบที่จะท าให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์การโดยรวมเบี่ยงเบนไปจาก
ที่ก าหนด  ส าหรับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้  (Robbins, 
2001 : 6-7)  
  1.1 การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการของการใช้ความคิด และการตัดสินใจ 
โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ที่องค์การต้องการ จากนั้นจึงท าการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่ประกอบด้วย คน เงิน วัตถุดิบ และการจัดการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และใช้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด เช่น ด้านก าลังการผลิต ท าเลที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ การ
จัดแผนผังการผลิต โครงการ ตารางการผลิต ส าหรับหลักในการวางแผนที่ต้องค านึงถึง ได้แก่ การ
พยากรณ์ถึงความต้องการในอนาคต วัตถุประสงค์ นโยบาย โปรแกรม ตารางการด าเนินงาน 
มาตรฐาน และงบประมาณด้านการผลิต ส่วนประโยชน์ของการวางแผนนั้น คือ องค์การสามารถไปสู่
เปูาหมายได ้ 
  1.2 การจัดองค์การ (Organization) เป็นการจัดระเบียบงานโดยการแบ่งงาน
ออกเป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานไว้อย่าง
แน่นอน ทั้งทางด้านขนาดของการกระจายอ านาจหน้าที่ การท าสัญญาท างานช่วงจนสามารถสร้าง 
ความสัมพันธ์ในหน่วยงานขึ้นเพ่ือให้ทุกฝุายร่วมมือกันท างานมุ่งไปสู่จุดหมายอันเดียวกัน  ในการจัด
กลุ่มงานผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าในฝุายผลิตมีงานอะไรที่ต้องด าเนินการบ้าง  เช่น งานตรวจสอบ 
วัตถุดิบ ซ่อมบ ารุง ควบคุมคุณภาพ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีหลักที่ว่างาน 
ลักษณะเหมือนกันควรจัดให้อยู่ด้วยกันเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการแบ่งงานกันท า  จากนั้นจึงจัดท าค า
บรรยายลักษณะงานโดยมีการระบุขอบเขตของงาน มีการมอบหมายงาน การก าหนดความรับผิดชอบ
และการให้อ านาจหน้าที่ ส่วนการจัดวางรูปแบบองค์การที่ดีนั้นจะมีส่วนสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
องค์การเพราะองค์การที่จัดไว้อย่างเหมาะสมนั้นจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปโดยสะดวกไม่เกิด
ปัญหางานที่คั่งค้างเพราะขาดคนท า ไม่สิ้นเปลืองเพราะเกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน  
  1.3 การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) เป็นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับ
งาน โดยผู้บริหารท าการก าหนดต าแหน่งงาน ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบรวมทั้งอ านาจหน้าที่ที่
ชัดเจน โดยมีวิธีการคัดเลือกที่เหมาะสม มีการฝึกอบรม การสร้างขวัญก าลังใจรวมทั้งการโยกย้าย



 214 

สับเปลี่ยน เพ่ือพัฒนาคนงานให้มีความสามารถที่สูงขึ้น จัดให้มีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านการจัด
คนท างานที่มีการเพ่ิมหรือลดจ านวน การใช้วิธีท างานนอกเวลา รวมทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 
เป็นต้น โดยกระบวนการบริหารงานบุคคลจะมีขั้นตอนที่ต้องท าต่อเนื่องกัน  คือ มีการวางแผน
ทรัพยากรก าลังคน จากนั้นเริ่มเสาะแสวงหาบุคคลที่มีลักษณะที่ต้องการ มีการเลือกเฉพาะผู้ที่มี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเอาไว้ จากนั้นจึงท าการบรรจุแนะน าตัวเข้าท างานและการปฐมนิเทศ เมื่อท างานไป
ระยะเวลาหนึ่งแล้วผู้บริหารควรจะท าการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติเหล่านี้ให้มีศักยภาพในการ
ท างานที่สูงขึ้น ท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การเลื่อนหรือลดต าแหน่ง การให้พ้น
จากงาน เป็นต้น  
  1.4 การสั่งการ (Directing) เป็นการใช้ความสามารถของผู้บริหารในการจูงใจให้ผู้
ปฏิบัติด าเนินงานตามที่ต้องการอย่างดีที่สุดจนองค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  
การสั่งการเป็นขั้นตอนของการด าเนินงาน ซึ่งบุคลากรจะต้องท างานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดย
การจูงใจ การออกค าสั่ง การมอบหมายงาน เป็นต้น โดยผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากร สามารถบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด  
  1.5 การควบคุม (Controlling) เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมาในช่วงของการวางแผน  หากผลการ
ปฏิบัติงานเกิดความแตกต่างไปจากมาตรฐาน ผู้ที่รับผิดชอบในงานดังกล่าวจะต้องรีบด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยทั่วไปในการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติอาจจะอยู่ในรูปของการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องจักร  การควบคุมสินค้าคงเหลือ 
คุณภาพ ปริมาณ ตลอดจนเวลาในการออกสินค้าสู่ตลาด เป็นต้น โดยกระบวนการในการควบคุมจะ
เริ่มจากการก าหนดมาตรฐานในการวัดขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงน าผลที่ได้จากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานหลังจากการเปรียบเทียบแล้วอาจจะเท่ากับสูงหรือต่ ากว่ามาตรฐาน  หากเท่ากับ
มาตรฐานย่อมแสดงว่าการปฏิบัติได้บรรลุเปูาหมาย แต่หากผลที่ได้รับเป็นผลลบต่อการปฏิบัติ
ผู้บริหารจะต้องรีบหาทางแก้ไขเพ่ือปูองกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกซึ่งขอบเขตการควบคุมด้านการผลิต 
ได้แก่ ปริมาณที่เพียงพอ คุณภาพที่เหมาะสม ทันต่อเวลาและเกิดต้นทุนท่ีต่ า เป็นต้น  
  จะเห็นว่า ผู้บริหารมีภารกิจและงานตลอดทั้งวันมากมายที่จะต้องกระท าและตัดสินใจ 
ดังนั้นการก าหนดบทบาทให้สอดคล้องต่องานแต่ละงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้อง
เสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกให้มากขึ้นด้วย ผู้บริหารที่เก่งและเป็นเลิศจะใช้เวลาในการสร้างและ
ประสานเครือข่ายทั้งภายในองค์การ (วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2556:18) 
 
 2. ประโยชน์ของการบริหารโครงการ 
  โดยทั่วไปการน าการบริหารโครงการมาปฏิบัติสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
(Taylor & Watling, 1979 : 21-32)  
  2.1 ประโยชน์ต่อองค์การ องค์การที่มีกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อน มีความยุ่งยาก
ในการปฏิบัติและมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติที่สูง จึงมีความจ าเป็นจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านเข้ามาให้ความช่วยเหลือและประสานงานในลักษณะข้ามหน้าที่  เช่น ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบระบบควบคุมการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้นการใช้แนว
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ทางการบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้จึงเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากโครงการจะต้อง
อาศัยการประสานงานและความเชี่ยวชาญจากบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งภายใต้ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารโครงการจะต้องด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆ หน่วยงาน แม้ว่าในโครงสร้างของ
องค์การแบบหน้าที่ที่ใช้การบริหารทั่วไป ผู้บริหารอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ผู้บริหารจะเป็นผู้
ประสานงานกับฝุายต่างๆ เอง ซึ่งในองค์การแบบนี้จะต้องอาศัยผู้บริหารจ านวนมากและอาจขาด
ความช านาญและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้ นอกจากนี้ใน
การประสานงานระหว่างองค์การแบบหน้าที่นี้ อาจจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือ
บริหารงานเฉพาะกิจให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นก็ได้ 
  2.2 ประโยชน์ต่อบุคคล ประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับและความรู้ด้านเทคนิควิธีจากการ
ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมาแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างสูง เนื่องจากใน
การบริหารโครงการที่บุคคลมีประสบการณ์มาแล้วนั้น จะมีความรู้ในด้านเทคนิคการบริหารโครงการ 
ท าให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถมากกว่าบุคคลอ่ืน เช่น การให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ใน
อนาคต มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมได้ดีกว่าบุคคลที่ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการและสามารถมีอ านาจ
เหนือบุคคลอ่ืนได้ โดยทั่วไปการบริหารงานจะบรรลุผลส าเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ  ได้แก่ 
ความสามารถด้านการจัดการ การปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน และเทคนิควิธีในการจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความเกี่ยวกับความเข้าใจในสถานการณ์และความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร  รวมทั้งความ
เข้าใจต่อบุคคลอ่ืน ขณะที่เทคนิคการจัดการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และการใช้เทคนิคดังกล่าว
จะท าให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลที่มีความส าคัญจากการบริหารโครงการนั่นเอง  
  2.3 ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ส าหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ มีต้นทุนการด าเนินงานที่
สูง และมีกิจกรรมการด าเนินงานที่ลักษณะที่สลับซับซ้อนมาก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการมักจะขาดความใกล้ชิดและความเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการบริหารโครงการ จึง
มีความจ าเป็นที่จะท าให้ทั้ง 2 ฝุายสามารถติดต่อสัมพันธ์กัน และอาจจะติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น เมื่อ
โครงการด าเนินงานไประยะหนึ่ง เช่น ผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดตราแบรนด์ได้จัดโครงการส่งภาพเข้า
ประกวดตัวการ์ตูนชื่อว่าการ์ตูนิวัล (Catoonival) ท าให้พ่อแม่ที่มีลูกในวัยที่บริษัทก าหนดได้ส่งภาพ
เข้าประกวด เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดจากโครงการท าให้ผู้รับบริการเกิดความสนใจในกิจกรรมและ  
ผลิตภัณฑ์ขององค์การมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และท าให้ทราบว่าผู้ให้บริการคนใดมีบทบาทหน้าที่ในการอธิบายข้อสงสัย 
ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะรู้สึกว่าผู้ให้บริการสนใจตัวเขาและปัญหาของเขาด้วย  นอกจากนี้ 
ผู้ใช้บริการอาจท าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากองค์การได้อย่างรวดเร็ว  และซื้อมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
เนื่องจากเป็นการติดต่อแบบเผชิญหน้ากันโดยตรง ย่อมท าให้กิจกรรมในโครงการสามารถประสบ
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ใช้บริการจะรู้สึกพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินงานโครงการอีกด้วย 
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  จะเห็นได้ว่า การบริหารโครงการมีความส าคัญมาก ในการน าการบริหารโครงการมาใช้
นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาได้มากยิ่งขึ้น การบริหารโครงการ
เป็นการใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการอันประกอบไปด้วยหลายสาขาวิชา เช่น การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การควบคุมติดตามและประเมินผล รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ
และการประเมินความเสี่ยง เพ่ือสร้างกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการให้สนองตอบต่อแผนงานหลัก
หรือกลยุทธ์ที่วางไว้ผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลา และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารโครงการจะต้องวางแผนและมีการตรวจสอบโครงการเป็นระยะๆ เพ่ือ
ควบคุมงบประมาณ เวลาและคุณภาพของโครงการ อันจะท าให้ผู้รับบริการหรือผู้รับประโยชน์จาก
โครงการเกิดความพึงพอใจตามไปด้วย 

 
 3. องค์ประกอบของกระบวนการบริหารโครงการ 

  การบริหารโครงการ (Project management) เป็นกระบวนการในการด าเนิน
กิจกรรมด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการบริหารงานประจ าหรือการบริหารทั่วไป กระบวนการ
บริหารโครงการประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ กระบวนการ
บริหาร และระดับการบริหารพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Turner, 1993: 11-14) 
  3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project objectives) หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่า
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการด าเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จ ถ้าเป็นการบริหารทั่วไปมักเน้นวัตถุประสงค์ด้าน
คุณภาพ ต้นทุน และเวลาเท่านั้น ขณะที่การบริหารโครงการสามารถเน้นวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว ได้แก่ คุณภาพหรือต้นทุนหรือเวลาเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimum outcome) 
โดยทั่วไปผู้บริหารโครงการมักจะเน้นวัตถุประสงค์ด้านเวลา ทั้งนี้เพราะวิธีการควบคุมเวลาโดยใช้
โครงข่าย (network) อย่างเป็นระบบเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้เวลายังเป็น
วัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนมากท่ีสุด ผู้บริหารจึงควบคุมเวลามากกว่าต้นทุนและคุณภาพ  
  3.2 กระบวนการบริหาร (Management process) ในการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละ
ด้านของโครงการกระบวนการบริหารที่น ามาใช้ต้องสอดคล้องกับโครงการที่มีลักษณะเฉพาะกิจ  
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารโครงการมีอยู่ 2 แนว คือ 
   3.2.1 วงจรการแก้ไขปัญหา (Problem-solving cycle) แนวคิดนี้มีข้อ
สมมติฐานเบื้องต้นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเกี่ยวข้องกับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  แล้วจึงน า
กระบวนการบริหารโครงการมาแก้ไขปัญหานั้น กระบวนการบริหารโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นวางแผน ขั้นจัดองค์การ ขั้นน าไปปฏิบัติ และข้ันควบคุม 
   3.2.2 วงจรการบริหารโครงการ (Project management life cycle) แนวคิด
นี้มีข้อสมมติฐานเบื้องต้นว่าโครงการเป็นกิจกรรมชั่วคราว  กล่าวคือ โครงการซึ่งมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดจะพัฒนาไปตามขั้นตอนต่างๆ ในวงจรการบริหารโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
ริเริ่ม ขั้นเจริญเติบโต ขั้นสุกงอม และข้ันสลายตัว  
  3.3 ระดับการบริหารพ้ืนฐาน (Fundamental levels) โครงการหนึ่งๆ ในองค์การ
เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร 3 ระดับดังนี้ ระดับ 1 คือระดับบูรณาการ 
(Integrative level) ระดับ 2 คือ ระดับกลยุทธ์ (Strategic level) และระดับ 3 คือ ระดับยุทธวิธี 
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(Tactical level) กล่าวคือผู้บริหารระดับบูรณาการหรือระดับสูงมีบทบาทในการก าหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการให้สอดคล้องกันกับสภาพแวดล้อมขององค์การและโครงการ ผู้บริหารระดับกลยุทธ์หรือ
ระดับกลางรับผิดชอบด้านการประสานกิจกรรมของโครงการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการให้สามารถด าเนินงานไปได้ ส่วนผู้บริหารระดับยุทธวิธีหรือระดับล่างรับผิดชอบด้านการ
ก ากับควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือให้การผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

   ระดับการบริหารโครงการทั้งสามที่กล่าวมารับผิดชอบในการจัดการวัตถุประสงค์
ของโครงการทั้ง 3 ด้าน คือ (Turner, 1993: 15) 
   1. การจัดการด้านขอบเขต การบริหารระดับ 1 ก าหนดวิธีการน าโครงการไป
ปฏิบัติ และจัดสรรปัจจัยทางการบริหารต่างๆ ให้แก่โครงการ การบริหารระดับ 2 ก าหนดแผนกกล
ยุทธ์ที่ท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลส าเร็จ และการบริหารระดับ 3 ก าหนดแผนยุทธวิธีขึ้น
เพ่ือท าให้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านประสบความส าเร็จ การบริหารทั้ง 3 ระดับดังกล่าวสัมพันธ์กับ
โครงสร้างการแยกแยะงาน (Work Breakdown Structure : WBS) และโครงสร้างการแยกแยะ
ผลลัพธ์/ผลงาน/ผลผลิต (Results or Product Breakdown Structure : RBS/PBS) เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการ โดยทั่วไปการวางแผนในการบริหารระดับ 1 และ 2 มุ่งเน้นผลลัพธ์/ผลงาน ขณะที่
ระดับ 3 มุ่งเน้นงาน 
   2. การจัดการด้านองค์การ การบริหารระดับ 1 ก าหนดรูปแบบองค์การ
โครงการโดยค านึงถึงความสอดคล้องของกิจกรรมโครงการกับสภาพแวดล้อมของโครงการ  การ
บริหารระดับ 2 รับผิดชอบแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นแผนกลยุทธ์ของโครงการ  และการ
บริหารระดับ 3 น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยจัดท าแผนยุทธวิธีขึ้น การบริหารดังกล่าวด าเนินการโดยใช้
โครงสร้างการแยกแยะองค์การ (Organization Breakdown Structure : OBS) และแผนภูมิความ
รับผิดชอบ (Responsibility chart) 
   3. การจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุน และเวลาให้ด าเนินการพร้อมๆ กันไป ในการ
บริหารทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 เน้นคุณภาพ ระดับ 2 เน้นต้นทุน และระดับ 3 เน้นเวลา ในระดับ 1 
การจัดการด้านคุณภาพเป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและ
ทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพ ในระดับ 2 การจัดการด้านต้นทุนต้องด าเนินการโดยใช้เครื่องมือส าคัญคือ
โครงสร้างการแยกแยะต้นทุนและการควบคุมต้นทุน และในระดับ 3 การจัดการด้านเวลา จะใช้
โครงข่ายและแผนภูมิแท่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
   การบริหารทั้ง 3 ระดับนี้ช่วยให้โครงการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งใน
แนวนอนและแนวตั้งกล่าวคือ กลุ่มทีมงานที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านท างานประสานกันและยังช่วย
ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแนวตั้ง การบริหารระดับสูงก าหนดรูปแบบโครงการให้สอด
รับเข้ากับสภาพแวดล้อมของโครงการและการบริหารระดับล่างเตรียมและจัดท าโครงการให้สอดรับ
กับเครื่องมือเครื่องใช้และเทคนิคต่างๆ ในการน าโครงการไปปฏิบัติ การบริหารโครงการจึงเกี่ยวข้อง
กับการจัดการวัตถุประสงค์ด้านขอบเขต องค์การคุณภาพ ต้นทุนและเวลา โดยผ่านโครงสร้างการ
บริหารทั้ง 3 การบริหารโครงการในลักษณะนี้เรียกว่าแนวทางโครงสร้าง (Structured approach) 
แนวทางนี้ใช้เทคนิคการบริหารที่เรียกว่า วิธีสายทางวิกฤต/เทคนิคการประเมินผลและทบทวน
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โครงการหรือซีพีเอ็ม/เพิร์ท (Critical Path Method : CPM/Program Evaluation and Review 
Technique: PERT or CPM/PERT) (Turner, 1993 : 16) การบริหารโครงการโดยใช้เทคนิค PERT 
(Program Evaluation Review Technique) และ CPM (Critical Path Method) เป็นเทคนิค
อย่างหนึ่งของการบริหารโครงการที่มีโครงสร้างซับซ้อน PERT จะถูกน าไปใช้มากในกรณีที่โครงการที่
มีเวลาด าเนินงานไม่แน่นอน เช่น R&D หรือการวิจัยและพัฒนา หรือเป็นโครงการที่ไม่เคยท ามาก่อน 
ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) มาช่วยในการค านวณ ส่วน CPM มักจะใช้กับ
โครงการที่เคยท ามาก่อนแล้วซึ่งพอจะรู้และประมาณเวลาได้ หรืออาจมีเวลามาตรฐานอยู่แล้ว เช่น 
โครงการก่อสร้างบ้าน เป็นต้น นอกจากจะใช้เกี่ยวกับด้านเวลาแล้ว CPM ยังน ามาควบคุมเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายได้ด้วย การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิถีวิกฤตของโครงการ โดยมี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย  
   1. การแยกแยะงาน (Job break down) เป็นขั้นตอนการแจกแจงของกิจกรรม
ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องท าในโครงการทั้งหมดว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องท า กิจกรรมต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมใดต้องท าก่อน กิจกรรมใดต้องท าหลัง 
   2. การประมาณการเวลาของกิจกรรม (Activity time estimation) เป็นการ
ประมาณการเวลาที่ต้องใช้ท าแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ช านาญงานในแต่ละกิจกรรม ส าหรับข่ายงาน  
CPM การประมาณการจะท าโดยประมาณการเพียงค่าเดียว โดยถือว่าค่านี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด 
มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน 
   ในกรณีของ PERT การประมาณการเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมจะถือว่าเวลาการ
ท ากิจกรรมมีลักษณะการแจกแจงแบบเบตา (Beta Distribution) การประมาณการเวลาส าหรับ
กิจกรรมจะต้องประมาณการ 3 จุด คือ a m และ b ดังแสดงในรูปที่ 6.4 
 
ค่าความน่าจะเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A      m           te                b เวลาแล้วเสร็จกิจกรรม 

 
รูปที่ 6.4 การประมาณการเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมตามแนวคิด PERT 

ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
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 จากรูปที่  6.4  อธิบายได้ว่า 

 a  หมายถึง เวลาที่คาดว่าจะท ากิจกรรมแล้วเสร็จได้เร็วที่สุด (optimistic time) 
 b  หมายถึง เวลาที่คาดว่าจะท ากิจกรรมแล้วเสร็จได้ช้าที่สุด (pessimistic time) 
 m หมายถึง เวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะท ากิจกรรมแล้วเสร็จ (most likely time) 
 
  จากทฤษฎีของการแจกแจงแบบเบตา ท าการค านวณหาค่าคาดหมายของเวลาแล้ว
เสร็จของกิจกรรมจากสูตร 
 
 
 
 
 
 
  ค่าคาดหมาย t แทนเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข่ายงานต่อไป 
 
  เนื่องจากเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมส าหรับข่ายงาน PERT มีการแจกแจงแบบเบตา 
ดังนั้นเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรมจึงมีค่าความแปรปรวนซึ่งค านวณได้จากสูตร 
 
 
 
 
  ค่าความแปรปรวนนี้จะใช้เพื่อหาค่าความน่าจะเป็น ที่โครงการจะเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 
 
   3. เขียนข่ายงาน (Draw network) เมื่อได้แยกแยะกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องท า
ตลอดจนความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ และประมาณการเวลาในการท ากิจกรรมแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนข่ายงานโดยอาศัยหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
   4. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤต (Critical path analysis) หลังจากเขียนข่ายงานเสร็จ
แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการหาวิถีวิกฤตของข่ายงาน จากวิถีวิกฤตนี้จะท าให้ทราบถึงเวลาแล้วเสร็จของ
โครงการว่าเป็นเท่าใด และกิจกรรมใดบ้างที่อยู่ในวิถีวิกฤต ซึ่งจะท าไปสู่การวางแผนตัดสินใจเพ่ือ
ควบคุมโครงการ หรือเร่งรัดโครงการต่อไป 
    ในการค านวณหาวิถีวิกฤตจ าเป็นต้องทราบถึงนิยามต่างๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้คือ 
    4.1 เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (Earliest start, ES) หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่
กิจกรรมจะสามารถเริ่มต้นท าได้ 

t = 
1 
 
6 

(a + 4m + b) 
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    4.2 เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (Earliest finish, EF) หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่
กิจกรรมสามารถท าเสร็จได ้
    4.3 เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (Latest start, LS) หมายถึง เวลาช้าที่สุดที่
กิจกรรมจะสามารถเริ่มต้นได้ โดยไม่ท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าไปกว่าที่วางแผนไว้ 
    4.4 เวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (Latest finish, LF) หมายถึง เวลาช้าที่สุดที่
กิจกรรมจะสามารถท าเสร็จได้ โดยไม่ท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าไปกว่าที่วางแผนไว้ 
    4.5 เวลาลอยตัวอิสระ (Free float, FF) หมายถึง เวลาที่กิจกรรมสามารถ
เลื่อนเวลาเริ่มต้นหรือท าล่าช้าออกไปจากที่ก าหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะท าให้เวลาแล้วเสร็จของ
โครงการเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด และไม่มีผลท าให้ก าหนดเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมอ่ืนที่ตามหลังต้อง
เลื่อนตามไปด้วย 
    4.6 เวลาลอยตัวรวม (Total float, TF) หมายถึง เวลาที่กิจกรรมสามารถ
เลื่อนเวลาเริ่มต้นหรือท าล่าช้าออกไปจากที่ก าหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะท าให้เวลาแล้วเสร็จของ
โครงการเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด แต่อาจท าให้เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ตามหลังเลื่อนตามไป
ด้วย 
    4.7 วิถีวิกฤต (Critical path) เป็นวิถีที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่มีเวลา
ลอยตัวเป็นศูนย์ 
 
  การค านวณเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) ท าโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ส าคัญ 2 ประการ คือ 
  1. เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรมมีค่าเท่ากับเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม
บวกกับเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ คือ EF = ES + t 
เมื่อ t เป็นเวลาในการท ากิจกรรม 
  2. ส าหรับวงกลมที่มีกิจกรรมเข้าเพียงกิจกรรมเดียว ES ของกิจกรรมต่างๆ ที่ออกจาก
วงกลมนั้น จะมีค่าเท่ากับ EF ของกิจกรรมที่เข้าสู่วงกลม แต่ถ้ามีกิจกรรมหลายกิจกรรมเข้าที่
วงกลม ES ของกิจกรรมที่ออกจากวงกลมมีค่าเท่ากับค่า EF ที่มากที่สุดของกิจกรรมที่เข้าวงกลม ดัง
แสดงในรูปที่ 6.5 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.5 การค านวณเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) 

ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
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 ตัวอย่างที่ 1 จงค านวณเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของแต่ละ 
  กิจกรรมของข่ายงาน ตามรูปที่ 6.6 

 
 

รูปที่ 6.6 เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมของข่ายงาน 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
  วิธีท า 
  สมมติให้เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ไม่มีกิจกรรมใดน าหน้ามีค่าเป็น  0 ดังนั้น
เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม A และ B มีค่าเป็นศูนย์ จากหลักเกณฑ์ท่ีได้กล่าวมาแล้ว  
  เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม A และ ค านวณได้ ดังนี้ คือ 
   กิจกรรม  A  :  EF  =  0 + 8  =  8 
   กิจกรรม  B  :  EF  =  0 + 4  =  4 
  เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม C และ D มีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของ
กิจกรรม  A ส่วนเวลาเริ่ มต้นเร็วที่ สุดของกิจกรรม  E มีค่า เท่ ากับ เวลาแล้ว เสร็จที่ สุดของ
กิจกรรม B การค านวณเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม C, D และ E ก็ท าได้เช่นเดียวกับของ
กิจกรรม A และ B คือ 
   กิจกรรม  C  :  ES  =  8;     EF  =  8 + 6  =  14 
   กิจกรรม  D  :  ES  =  8;        EF  =  8 + 11  =  19 
   กิจกรรม  E  :  ES  =  8;        EF  =  4 + 9  =  13  
  ส าหรับกิจกรรมสุดท้าย F เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด คือ เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของ
กิจกรรม C และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม F ก็สามารถค านวณได้คือ 
   กิจกรรม  F  :  ES  =  14;       EF  =  14 + 3  =  17  
  กิจกรรมสุดท้าย คือ G เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดเลือกจากเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของ
กิจกรรม D, E และ F โดยเลือกค่าที่มากท่ีสุด คือของกิจกรรม D ดังนั้น 
   กิจกรรม  G  :  ES  =  19;     EF  =  19 + 1  =  20 
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  สรุปเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้ คือ 
 
ตารางท่ี  6.5  เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) 
 

กิจกรรม เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม ES EF 
A 8 0 8 
B 4 0 4 
C 6 8 14 
D 11 8 19 
E 9 4 13 
F 3 14 17 
G 1 19 20 

 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
  ส าหรับการค านวณเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด  (LS) และเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (LF) จะ
ค านวณย้อนกลับจากกิจกรรมสุดท้ายไปยังกิจกรรมแรก และท าได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่
ส าคัญ 2 ประการ คือ 
  1. เวลาเริ่มต้นช้าที่สุดของกิจกรรมมีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรมลบ
ด้วยเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมนั้น  
  2. ส าหรับวงกลมที่มีกิจกรรมออกจากวงกลมเพียงกิจกรรมเดียว  LF ของกิจกรรมที่
เข้าสู่วงกลมมีค่าเท่ากับ LS ของกิจกรรมที่ออกจากวงกลมนั้น แต่ถ้ามีกิจกรรมออกจากวงกลมหลาย
กิจกรรม LF ของกิจกรรมที่เข้าวงกลมจะมีค่าเท่ากับ LS ที่น้อยที่สุดของกิจกรรมที่ออกจากวงกลม ดัง
แสดงในรูปที่ 6.7 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 6.7 เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) และเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (LF) 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
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 ตัวอย่างท่ี 2  จงค านวณเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) และเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของแต่ละ
กิจกรรมของข่ายงานในตัวอย่างที่ 1 
  วิธีท า 
  ก าหนดให้เวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (LF) ของกิจกรรมสุดท้ายคือ G มีค่าเท่ากับเวลาแล้ว
เสร็จเร็วที่สุด (EF) ของกิจกรรม และการค านวณหาเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) ของกิจกรรม G ท าได้
โดยอาศัยสมการ ดังนั้น 
  กิจกรรม  G  :  LF  =  EF  =  20;     LS  =  LF – t  =  20 – 1  =  19 
  กิจกรรม  D, E และ F มีค่า LF เท่ากับค่า LS ของกิจกรรม G คือ 19 การค านวณ LS 
ของกิจกรรม D, E และ F  จะได้ผลลัพธ์คือ 
  กิจกรรม  D  :  LF  =  19;     LS  =  19 - 11  =  8 
  กิจกรรม  E  :  LF  =  19;     LS  =  19 - 9  =  10 
  กิจกรรม  F  :  LF  =  19;     LS  =  19 - 3  =  16 
  ในท านองเดียวกัน ค่า LS และ LF ของกิจกรรม B และ C ค านวณได้ดังนี้คือ 
  กิจกรรม  B  :  LF  =  10;     LS  =  10 - 4  =  6 
  กิจกรรม  C  :  LF  =  16;     LS  =  16 - 6  =  10 
  ส าหรับกิจกรรม A ค่า LF ของกิจกรรมเลือกจาก LS ของกิจกรรม C และ D โดยเลือก
กิจกรรมที่มี LS น้อยที่สุด ในที่นี้คือของกิจกรรม D ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8 และค่า LS ค านวณได้ดังแสดง
คือ 
  กิจกรรม  A  :  LF  =  8;     LS  =  8 - 8  =  0 
 
  สรุปเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรมได้ดังนี้ คือ 
 
ตารางท่ี  6.6  เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) และเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (LF) 
 

กิจกรรม เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม LF LS 
A 8 8 0 
B 4 10 6 
C 6 16 10 
D 11 19 8 
E 9 19 10 
F 3 19 16 
G 1 20 19 

 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
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  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมที่มีค่าเวลาลอยตัวเป็นศูนย์ 
กิจกรรมที่อยู่ในวิถีวิกฤตคือ กิจกรรมวิกฤต กิจกรรมวิกฤตถ้าเกิดการล่าช้าจะมีผลกระทบต่อเวลาแล้ว
เสร็จของโครงการทั้งหมด กิจกรรมวิกฤตจึงต้องได้รับการควบคุมอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
เวลาการวิเคราะห์หาวิถีวิกฤตท าได้โดยการค านวณหาเวลาลอยตัวรวม (TF) ซึ่งค านวณได้จากสมการ 
TF=LS–ES หรือ TF=LF–EF กิจกรรมใดที่มีค่าเวลาลอยตัวรวมเป็นศูนย์ ก็คือกิจกรรมในวิถี
วิกฤต นอกจากนี้การวิเคราะห์ข่ายงานยังต้องการรู้ถึงเวลาลอยตัวอิสระของแต่ละกิจกรรม ซึ่งค านวณ
ได้จากสมการ คือ FF=ES ของกิจกรรมถัดไป – EF ของกิจกรรมที่พิจารณาอยู่ 
 
 ตัวอย่างท่ี 3  จงวิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงานในตัวอย่างที่ 1 และค านวณหาเวลา
ลอยตัวอิสระของแต่ละกิจกรรม อธิบายความหมายของเวลาลอยตัวอิสระและเวลาลอยตัวรวม โดย
ยกตัวอย่างประกอบ 
 
  วิธีท า จากตัวอย่างที่ 2 และ 3 สามารถค านวณหาเวลาลอยตัวรวม (TF) และ
เวลาลอยตัวอิสระ (FF) ได้ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  6.7  เวลาลอยตัวอิสระและเวลาลอยตัวรวม 
 

กิจกรรม 

เวลาใน
การท า
กิจกรรม 

ES EF LS LF กิจกรรมถัดไป 
ES ของ 

กิจกรรมถัดไป 
FF TF 

A 8 0 8 0 8 C,D 8 0 0 
B 4 0 4 6 10 E 4 0 6 
C 6 8 14 10 16 F 14 0 2 
D 11 8 19 8 19 G 19 0 0 
E 9 4 13 10 19 G 19 6 6 
F 3 14 17 16 19 G 19 2 2 
G 1 19 20 19 20  20 0 0 

  
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
  จากตารางข้างบนจะพบว่า วิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรม A, D และ G  
  ดังนั้นสรุปได้ว่ าโครงการตามข่ายงานต้องใช้ เวลาในการท าโครงการทั้ งสิ้น
รวม 20 หน่วยเวลา โดยมีกิจกรรมวิกฤตคือ A, D และ G ดังรูปที่ 6.8 
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รูปที่ 6.8 วิถีวิกฤต 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เวลาลอยตัวอิสระ คือ เวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้าได้โดยไม่ท า
ให้กิจกรรมอ่ืนที่ตามมาต้องเลื่อนตามไปด้วย และเวลาแล้วเสร็จของโครงการก็ไม่ล่าช้าออกไป ส่วน
เวลาลอยตัวรวม คือ เวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้าได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 
แต่อาจมีผลท าให้กิจกรรมที่ตามมาต้องเลื่อนตามออกไป ตัวอย่างเช่น กิจกรรม  B มี FF = 
0 หมายความว่าถ้ากิจกรรม B เลื่อนช้าออกไปแม้แต่ 1 หน่วย ก็จะท าให้กิจกรรมที่ตามมาคือ E ต้อง
เริ่มต้นล่าช้าตามไปด้วย แต่กิจกรรม B มี TF = 6 หมายความว่า กิจกรรม B อาจล่าช้าไปได้
อีก 6 หน่วยเวลา โดยไม่ท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าออกไปเลย 
 
 ตัวอย่างท่ี 4  โครงการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด มีกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องท า
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ จงเขียนข่ายงาน PERT/CPM และวิเคราะห์หาเวลาที่ต้องใช้ในการท า
โครงการและกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมวิกฤตของโครงการ 
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ตารางท่ี  6.8  การวิเคราะห์หาเวลาที่ต้องใช้ในการท าโครงการและกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมวิกฤตของ 
  โครงการ 
 

รหัส
กิจกรรม 

รายละเอียด 
กิจกรรมที่ต้อง

ท าก่อน 
เวลาในการท ากิจกรรม

(สัปดาห์) 
A จัดองค์การเพื่อการขาย - 6 
B ว่าจ้างพนักงานขาย A 4 
C ฝึกอบรมพนักงานขาย B 4 
D เลือกตัวแทนโฆษณา A 2 
E วางแผนโฆษณา D 2 
F ท าการโฆษณา E 10 
G ออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ - 2 
H ติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ G 10 
I บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีในสต็อก H, J 6 
J สั่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต - 13 
K เลือกตัวแทนจ าหน่าย A 9 
L จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตัวแทนจ าหน่าย C, K 3 
M ขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ตัวแทนจ าหน่าย I, L 5 

 

ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 

 

 วิธีท า  ข่ายงานของโครงการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด แสดงได้ดังรูปที่ 6.9 

 
รูปที่ 6.9 ข่ายงานของโครงการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด 

ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
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  การวิเคราะห์วิถีวิกฤตของข่ายงานดังแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ซึ่งเป็นการค านวณเพ่ือ
หาวิถีวิกฤตของโครงการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาด 
 
ตารางท่ี  6.9  การค านวณเพ่ือหาวิถีวิกฤตของโครงการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาด 
 

กิจกรรม 
เวลาในการท า

กิจกรรม 
ES EF LS LF 

กิจกรรม
ถัดไป 

ES ของ 
กิจกรรมถัดไป 

FF TF 

A 6 0 6 0 6 B, D, K 6 0 0 
B 4 6 10 6 10 C 10 0 0 
C 7 10 17 10 17 L 17 0 0 
D 2 6 8 9 11 E 8 0 3 
E 4 8 12 11 15 F 12 0 3 
F 10 12 22 15 25 - 25 3 3 
G 2 0 2 2 4 H 2 0 2 
H 10 2 12 4 14 I 13 1 2 
I 6 13 19 14 20 M 20 1 1 
J 13 0 13 1 14 I 13 0 1 
K 9 6 15 8 17 L 17 2 2 
L 3 17 20 17 20 M 20 0 0 
M 5 20 25 20 25 - 25 0 0 

 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  คือ A, B, C, 
L และ M โดยมีเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 25 สัปดาห์ 
 
 การเร่งรัดกิจกรรม 

 การประมาณการเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม โดยทั่วไปจะประมาณการโดยพิจารณาถึง
ทรัพยากรที่ใช้ในการท ากิจกรรมซึ่งประกอบด้วยแรงงาน และเงินทุน ในกรณีที่ต้องการเร่งรัดโครงการ
ให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าที่คาดหมายก็สามารถท าได้โดยการระดมทรัพยากรเพ่ิมขึ้น การเร่งรัดโครงการให้
เสร็จเร็วขึ้น อาจท าเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการท าโครงการล่าช้ากว่าที่
ก าหนด เช่น ถูกปรับ หรือเพ่ือประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินการ ถ้าสามารถเร่ง
โครงการให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าที่ก าหนด ส าหรับการเร่งรัดกิจกรรมแสดงได้ดังรูปที่ 6.10 
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รูปที่ 6.10 การเร่งรัดกิจกรรม 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
 จากรูปที่ 6.10 จะเห็นได้ว่า ถ้าต้องการเร่งรัดกิจกรรมให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าปกติจะต้องเพ่ิม
ต้นทุนการด าเนินกิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและต้นทุนของการด าเนินกิจกรรมนี้อาจมี
ลักษณะเชิงเส้น คือเมื่อยิ่งเร่งรัดเวลามากขึ้นเท่าใด ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมก็จะสูงขึ้นมาก ในการ
บริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการอาจเลือกตัดสินใจเร่งรัดกิจกรรมในโครงการเพ่ือเร่งรัดโครงการให้
เสร็จเร็วขึ้น เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพว่าจะเลือกเร่งรัดกิจกรรมใด ผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลใน
ด้านต่อไปนี้  
 1. ความสัมพันธ์ของเวลาแล้วเสร็จ และต้นทุนของการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
 2. กิจกรรมใดบ้างที่เป็นกิจกรรมวิกฤต 
 การเร่งรัดกิจกรรมเพื่อท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จเร็วขึ้น จะต้องท ากับกิจกรรม
ที่อยู่ในวิกฤตหรือเร่งรัดกิจกรรมวิกฤตเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการเร่งรัดกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมวิกฤตจะไม่
มีผลท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จเร็วขึ้นแต่อย่างใด และการเลือกเร่งรัดกิจกรรมวิกฤตก็
จะต้องเลือกเร่งรัดกิจกรรมที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเร่งรัดกิจกรรมเพื่อท าให้โครงการแล้วเสร็จ
เร็วขึ้น ก็ควรท าเฉพาะเท่าที่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเร่งรัดโครงการ มีค่าสูงกว่าต้นทุนที่ต้องจ่าย
เพ่ิมขึ้นเพ่ือการเร่งรัดกิจกรรม ผลประโยชน์จากการเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นอาจอยู่ในลักษณะ
ของเงินชดเชยหรือรางวัลที่ได้ ถ้าสามารถท าให้โครงการเสร็จเร็วกว่าก าหนด หรือการที่ไม่ต้องเสีย
ค่าปรับเนื่องจากสามารถเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนด  หรือการลดค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
ด าเนินการโครงการเนื่องจากโครงการเสร็จเร็วขึ้น เป็นต้น ขั้นตอนในการเร่งรัดกิจกรรมเพ่ือท าให้
โครงการเสร็จเร็วขึ้นประกอบด้วย 
 
 
 

ต้นทุนปกต ิ

ต้นทุนเร่งรัด
กิจกรรม 

ต้นทุน 
เวลาแล้วเสร็จเร่งรัด 

เวลาแล้วเสร็จปกต ิ
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 1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาแล้วเสร็จ และต้นทุนของการด าเนิน
กิจกรรมของทุกกิจกรรมในโครงการ 
 2. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤต 
 3. เร่งรัดกิจกรรมวิกฤต โดยเลือกเร่งรัดกิจกรรมที่มีต้นทุนการเร่งรัดงานต่ าที่สุดก่อน การ
เร่งรัดให้ท าทีละหน่วยเวลา และท าการเร่งรัดจนกว่าจะได้เวลาแล้วเสร็จของโครงการตามที่ต้องการ 
หรือจนกว่าต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมจะมีค่าสูงกว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการเร่งรัดโครงการ  ส าหรับ
การเร่งรัดกิจกรรมวิกฤต แสดงได้ดังรูปที่ 6.11 
 
 

 
 

รูปที่ 6.11 เร่งรัดกิจกรรมวิกฤต 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุน ต้นทุนรวม 

ต้นทุน 

ต่ าสุด 

ต้นทุนสะสมจาก 

การเร่งรดักิจกรรม 

เวลาแล้วเสร็จของ
กิจกรรม เวลาแล้วเสร็จของโครงการทีด่ีที่สดุ 

ต้นทุนค่าด าเนิน
โครงการ 
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 ตัวอย่างท่ี 5 จากข่ายงานในรูป และความสัมพันธ์ของต้นทุนและเวลาแล้วเสร็จของ
การด าเนินกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 12 จงหาว่าควรเร่งรัดโครงการให้เสร็จในเวลากี่วันจึงจะดีที่สุด 
ถ้าการด าเนินโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายวันละ 1,150บาท 

 
รูปที่ 6.12 ข่ายงาน 

ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 

 
ตารางท่ี  6.10  ความสัมพันธ์ของต้นทุนและเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม เวลาแล้วเสร็จปกติ เวลาแล้วเสร็จเร็วท่ีสุด ต้นทุนเร่งรัด/วัน 
A 6 6 - 
B 10 8 500 บาท 
C 5 4 300 บาท 
D 4 1 700 บาท 
E 9 7 600 บาท 
F 2 1 800 บาท 

 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
 
 
 
 

1 

4 5 

2 

3 6 
A,6 

B,10 

C,5 
D,4 

E,9 

F,2 
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 วิธีท า ขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้ดังต่อไปนี้คือ 
 1. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงาน ดังวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วและตัวอย่างการแก้ปัญหา ใน
ตัวอย่างที่ 1 และ 2 จะได้ว่าวิถีวิกฤตของข่ายงานประกอบด้วยกิจกรรม C, D, E และ F โดยมีเวลา
แล้วเสร็จของโครงการเท่ากับ 20 วัน 
 2. พิจารณากิจกรรมวิกฤต โดยน ากิจกรรมวิกฤตมาจัดล าดับตามต้นทุนการเร่งรั ด
กิจกรรม 
 
ตารางท่ี  6.11  ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ต้นทุนการเร่งรัด/วัน จ านวนวันที่เร่งรัดได้ 
C 300 บาท 1 
E 600 บาท 2 
D 700 บาท 3 
F 800 บาท 1 

 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
 3. เริ่ มต้นท าการเร่ งรัดกิจกรรมโดยเลือกกิจกรรมที่มีต้นทุนเร่ งรัดต่ าสุด  คือ 
กิจกรรม C เป็นอันดับแรก จะต้องเสียต้นทุน 300 บาท ท าให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น 1 วัน ต้นทุนที่จ่าย
ไปมีค่าน้อยกว่าค่าด าเนินการโครงการที่จะประหยัดได้ ดังนั้นเร่งรัดกิจกรรม  C ให้เสร็จภายใน 4 วัน 
เวลาแล้วเสร็จของโครงการจะเป็น 19 วัน 
 4. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงานหลังจากเร่งรัดงาน C แล้ว พบว่าวิถีวิกฤตยังคงเป็น
วิถี เดิม คือ C-D-E-F ดังนั้นเลือกเร่งรัดกิจกรรมที่มีต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมต่ าสุดถัดไปคือ 
กิจกรรม E ซึ่งมีต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรม 600 บาท 
 5. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงานหลังการเร่งรัด 
  กิจกรรม  E  ลง  1  วัน  (เหลือ  8  วัน) จะได้ว่าวิถีวิกฤตจะมี 2 วิถี คือ C – D – E – 
F  และ  A – B – F  ซึ่งเมื่อน ากิจกรรมมาจัดเรียงตามล าดับ  ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมจะได้ดังตาราง
ที ่6.12 
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ตารางท่ี  6.12  วิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงานหลังการเร่งรัดกิจกรรม 
 

วิถีวิกฤต กิจกรรม ต้นทุนเร่งรัด/วัน จ านวนวันที่เร่งรัดได้ 
A-B-F A - เร่งรัดไม่ได้ 

 B 500 บาท 2 
 F 800 บาท 1 

C-D-E-F C - เร่งรัดไม่ได้อีกแล้ว 
 E 600 บาท 1 
 D 700 บาท 3 
 F 800 บาท 1 

 
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
  เมื่อพิจารณาจะเห็นว่ากิจกรรม  F  เป็นกิจกรรมร่วมของวิถีวิกฤตทั้งสอง ดังนั้นการ
เร่งรัดกิจกรรมนี้ให้เสร็จเร็วขึ้นจะท าให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นได้และต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมเป็น  800  
บาท นอกจากนี้อาจเลือกเร่งรัดกิจกรรม B และ E ซึ่งจะท าให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จเร็วขึ้น  
1  วันเช่นเดียวกันแต่ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมจะสูงกว่าคือ เท่ากับ 1,100  บาท  (500+600)  ดังนั้น
จึงเลือกเร่งรัดกิจกรรม  F  ก่อน 
 6. พิจารณาข่ายงานหลังการเร่งรัดกิจกรรม  F  จะได้วิถีวิกฤตซ่ึงยังคงมี  2  วิถี คือ  A-B-
F  และ  C-D-E-F  และกิจกรรมที่สามารถเร่งรัดได้คือ  B  และ  E  โดยมีผลรวมของต้นทุนเร่งรัดต่ า
กว่าค่าด าเนินการโครงการที่จะประหยัดได้ จึงเร่งรัดกิจกรรม  B  และ  E  กิจกรรมละ  1  วัน 
 7. จากการพิจารณาข่ายงานหลังการเร่งรัดกิจกรรม  B  และ  E  พบว่า วิถีวิกฤตยังคง
เป็น  A-B-F  และ  C-D-E-F  และการเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นอาจท าได้อีก  1  วัน โดยการ
เร่งรัดกิจกรรม  B  และ  D  แต่ผลรวมของต้นทุนการเร่งรัดงานเท่ากับ  1,200  บาท  (500+700)  
ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าด าเนินการโครงการที่ประหยัดได้ ดังนั้นจึงไม่เร่งรัดงานต่อไป โดยให้โครงการเสร็จ
ในเวลา  16  วัน 
 ผลสรุปของการเร่งรัดกิจกรรมแสดงดังต่อไปนี้คือ 
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ตารางท่ี  6.13  ผลสรุปของการเร่งรัดกิจกรรม 
 

วิถี เวลาแล้วเสร็จของโครงการหลังการการเร่งรัดกิจกรรม N วัน 
N =0 1 2 3 4 

C-D-E-F 20 19 18 17 16 
A-B-F 18 18 18 17 16 

กิจกรรมที่เร่งรัด  C E F B, E 
ต้นทุนเร่งรัดกิจกรรม (บาท)  300 600 800 1,100 

  
ที่มา : (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 : 1-24) 
 
 กล่าวโดยสรุป ในการบริหารโครงการสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารโครงการจะต้องทราบคือ ใน
โครงการมีกิจกรรมหรืองานย่อยอะไรบ้างที่จะต้องท า แต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
กิจกรรมใดต้องท าก่อน กิจกรรมใดต้องท าหลังจากกิจกรรมใด และเวลาที่ต้องใช้ในการท าแต่ละ
กิจกรรมเป็นเท่าใด โครงการที่ท ามีเวลาแล้วเสร็จเป็นเท่าไร ในบรรดากิจกรรมต่างๆ มีกิจกรรมใดบ้าง
ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมวิกฤต (critical activity) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่เมื่อเกิดล่าช้าไปกว่าที่ก าหนด จะมี
ผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดของโครงการ ในบรรดากิจกรรมต่างๆ มีกิจกรรมใดบ้างที่เมื่อเกิด
การล่าช้า จะไม่มีผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ และกิจกรรมเหล่านี้อาจล่าช้าได้นานมาก
ที่สุดเท่าใด จึงจะไม่มีผลต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ ในกรณีที่ต้องการเร่งให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น
กว่าที่ก าหนด จะต้องท าการเร่งรัดกิจกรรมใดบ้าง และจะท าอย่างไรจึงท าให้ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรม
ถูกทีสุ่ด 
 
 

การวิเคราะห์โครงการ 
 
 ในการที่จะพัฒนาและบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในระดับต่างๆ นั้น ผู้รับผิดชอบจ าเป็นต้องมีการพิจารณาโครงการเองและความเชื่อมโยงระหว่าง
โครงการกับปัจจัยต่างๆ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง และรอบคอบ ในการที่จะสามารถด าเนินการดังแนวทาง
ดังกล่าวได้ ผู้รับผิดชอบจ าเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะเข้ามาช่วยในการคิดและวิเคราะห์
โครงการ โดยเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้จะท าหน้าที่เป็นแนวทางในการคิดและพิจารณาโครงการให้
รอบคอบและทั่วถึงยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโครงการ 
(Project Proposal) เพ่ือให้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินและอนุมัติโครงการได้ใช้ในการ
พิจารณาโครงการ รวมทั้งเมื่อได้รับให้ด าเนินโครงการแล้วผลที่ได้จากการวิเคราะห์เหล่านี้จะเป็น
เครื่องมือหรือแนวทางในการบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จ ส าหรับเครื่องมือในการวิเคราะห์
โครงการส าหรับการจัดท าโครงการเพ่ือสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ มีหลายประการ ผู้ที่
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เกี่ยวข้องสามารถเลือกและน ามาปรับให้เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานและโครงการ เครื่องมือ
หลักๆ ในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ขอบเขต กระบวนการในการด าเนินโครงการ 
(Project Flow) การวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ  การวิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
(Stakeholder Analysis) การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ (Cash flow Projection) 
การวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost / Benefit Analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับโครงการ
อ่ืน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคัญ (Risk Analysis) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ (พสุ เดชะรินทร์, 
2548 :1-19) 
 

 1. ขอบเขตและกระบวนการในการด าเนินโครงการ 
  ในการคิดโครงการนั้นจะต้องมั่นใจว่าโครงการที่จะคิดนั้นครบถ้วน รอบคอบ ทั้งใน
ด้านของขอบเขต และขั้นตอนส าคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุถึงสิ่งที่จะท าและสิ่งที่จะไม่ท าหรือไม่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่พิจารณาและเกี่ยวข้อง ได้มีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ นอกจากนี้
ยังจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการวิเคราะห์โครงการในประเด็นอ่ืนๆ อีกต่อไป การวิเคราะห์ในด้าน
นี้ ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญสองส่วน ได้แก่ การก าหนดขอบเขตของโครงการ และการวิเคราะห์
กระบวนการ / ขั้นตอนของโครงการ ในการก าหนดขอบเขตของโครงการนั้นจะสามารถใช้เกณฑ์ทั้งใน
ด้านของผู้รับบริการเปูาหมายและเกณฑ์ภูมิศาสตร์ เป็นแนวทางส าคัญในการก าหนดขอบเขตของ
โครงการว่าโครงการที่พัฒนาขึ้นมานั้นมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการในกลุ่มใด เช่น เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยว เป็นต้น ส าหรับเกณฑ์ภูมิศาสตร์ จะพิจารณาว่า
โครงการดังกล่าวจะลงไปในพ้ืนที่ใด ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัด  โดยในการ
วิเคราะห์ขอบเขตนั้นสามารถกรอกขอบเขตทั้งในเชิงกลุ่มผู้รับบริการและเชิงภูมิศาสตร์ ส่วนการ
วิเคราะห์กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการนั้น จะเป็นไปในลักษณะการเขียนแผนผังกระบวนการ 
หรือขั้นตอนการด าเนิน (Process Flow Chart) โครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น (การพัฒนาโครงการ) 
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ (การประเมินผลโครงการ) โดยระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอนที่ส าคัญของ
โครงการไว้ ส่วนผลที่ได้จากการวิเคราะห์ จะท าให้ทราบขอบเขต กระบวนการ และขั้นตอนที่ชัดเจน
เกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ในประเด็นต่อๆ ไป 
 
 2. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดของโครงการ 
  โครงการทุกโครงการควรที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดย
อาจจะเป็นประโยชน์ของโครงการในลักษณะที่ได้รับทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (ผลผลิต) หรือเป็นการ
น าผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์อีกต่อหนึ่ง (ผลลัพธ์) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของโครงการในรูปของ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ จะต้องมีกลไกในการที่จะสามารถบอกได้ว่าเกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นจริง 
ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ในการวิเคราะห์จะเริ่มต้นจากการระบุถึง
ผลผลิต (Output) ที่ส าคัญของโครงการและผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการน าผลผลิต
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผลผลิตหนึ่งๆ อาจจะน าไปสู่ผลลัพธ์หลายๆ ประการก็ได้ เมื่อก าหนด
ผลผลิตและผลลัพธ์แล้ว จะต้องก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพ่ือที่จะประเมินได้ว่าสามารถบรรลุ
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ผลผลิต และผลลัพธ์ดังกล่าวได้หรือไม่ พร้อมทั้งการก าหนดค่าเปูาหมาย และช่วงระยะเวลาที่จะใช้ใน
การบรรลุเปูาหมาย โดยประเด็นปัญหาที่อาจจะพบก็คือ ยากที่จะวัดการบรรลุผลลัพธ์ได้ เนื่องจาก
การที่ผลผลิตจะน าไปสู่ผลลัพธ์ได้นั้นอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเข้ามา
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ควรที่จะก าหนดตัวชี้วัดไว้ เพ่ือที่จะได้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการประเมิน
ว่าสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้หรือไม่ ส่วนผลที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการทั้งในรูปของผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงการบรรลุผลผลิตและ
ผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้ยังจะเป็นสิ่งที่สามารถน าไปเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น 
 
 3. ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี หรือยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด กรม จังหวัดต่างๆ จะยึดหลักความเชื่อมโยง
ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลยุทธ์ และโครงการ 
ดังนั้นโครงการทุกโครงการที่จะจัดท าจึงควรที่จะสามารถเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์ในระดับใดระดับหนึ่ง
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ผลส าเร็จของโครงการดังกล่าวควรที่จะน าไปสู่การ
บรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์ต่างๆ สิ่งที่ควรที่จะวิเคราะห์ประการแรกได้แก่ความ
เชื่อมโยงระหว่างโครงการที่คิดขึ้นมากับยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยแบ่งระดับของความเชื่อมโยงเป็น 4
ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 1 เป็นโครงการหลัก (Core Project) ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันต่อความส าเร็จ
ของตัวชี้วัด ภายใต้เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์บรรลุเปูา ซึ่งการที่จะพิจารณาว่าเป็นโครงการหลัก
หรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้จากตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ ถ้าการที่จะบรรลุค่าเปูาหมาย
ตามตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับความส าเร็จของโครงการ แสดงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการหลักหรือใน
อีกนัยหนึ่ง ถ้าโครงการนี้ไม่เกิดหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดจะไม่สามารถบรรลุได้ 
ระดับท่ี 2 เป็นโครงการสนับสนุน (Supporting Project) เป็นโครงการที่มีส่วนสนับสนุนต่อการบรรลุ
ความส าเร็จของค่าเปูาหมายในตัวชี้วัดภายใต้เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้เป็นโครงการหลักที่
จะขาดเสียไม่ได้ เช่นเดียวกับโครงการหลัก ความส าเร็จของโครงการสนับสนุนนั้นอาจจะส่งเสริมหรือ
สนับสนุนในความส าเร็จของโครงการหลักก็ได้  ระดับที่ 3 เป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบรรลุค่ าเปูาหมาย ในตัวชี้วัดใด
ตัวชี้วัดหนึ่งภายใต้เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยเป็นโครงการที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้ส่งผลต่อการบรรลุค่าเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ และระดับที่ 4 เป็นโครงการที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพียงแต่เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ส าหรับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ ท าให้ทราบว่าโครงการ
ที่จะจัดท านั้นมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ หรือไม่ อย่างไร 
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 4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Stakeholder Analysis) 
  ในการด าเนินโครงการแต่ละโครงการ จะมีหน่วยงาน กลุ่มบุคคล บุคคล ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ โดยบทบาทของหน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือ 
บุคคล เหล่านี้จะแตกต่างกันออกไป บางกลุ่มอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ ในขณะ
ที่บางกลุ่มอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโครงการในแง่ใด ก็ล้วน
แล้วแต่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ในผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการให้ชัดเจน และครอบคลุม เพ่ือที่จะได้หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารบุคคล
เหล่านี้ เพื่อน ามาซึ่งความส าเร็จของโครงการ ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ควร
เริ่มต้นจากการระบุถึง หน่วยงาน กลุ่มบุคคล และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมทั้ง
บทบาทหน้าที่และความเกี่ยวข้อง ส าหรับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ การพิจารณาถึงกลุ่มบุคคล 
และบุคคลที่เก่ียวข้องกับโครงการอย่างรอบคอบ จะท าให้เห็นและเข้าใจถึงบทบาทและผลกระทบของ
กลุ่มบุคคล และบุคคลเหล่านั้น พร้อมทั้งจะได้น าไปสู่การคิดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคล
และบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 
 
 5. การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ (Cash flow Projection) 
  การด าเนินโครงการทุกโครงการมักจะมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบเจอ
ส่วนใหญ่คือการขาดการวางแผนล่วงหน้าในการจัดสรรและใช้งบประมาณ ท าให้ในหลายๆ ครั้งที่ไม่ได้
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถเห็นการ
ไหลเข้าและออกของเงินสดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประมาณการกระแสเงินสด เป็นการพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงการ
ได้มา (รับ) และการใช้จ่าย (จ่าย) ในตัวเงินสดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยพิจารณาแยกตามช่วงเวลา 
(เดือนหรือสัปดาห์) โดยเริ่มต้นจากการประมาณการรายรับ หรืองบประมาณที่จะได้รับในแต่ละเดือน 
จากนั้นประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการในแต่ละเดือน เนื่องจากโดย
ปกติการเสนอขออนุมัติโครงการได้มีการจัดท างบประมาณของโครงการแยกตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อยู่แล้ว ดังนั้นการแปลงจากงบประมาณ (ทั้งรายรับและรายจ่าย) เป็นประมาณการกระแสเงิน
สด จึงเป็นการประมาณการถึงการได้มาและจ่ายไปของงบประมาณในหมวดต่างๆ ส าหรับผลที่ได้จาก
การวิเคราะห ์คือ การวางแผนการได้มาและใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ (Cash flow Projection) เป็นการ
วิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) เพ่ือดูว่าโครงการที่จัดท าขึ้นมีลักษณะคุ้มทุนหรือไม่ ทั้งนี้
จะมีเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment) ระยะคืนทุน (Payback Period) การวิเคราะห์ผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย (Benefit Cost 
Analysis) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Worth) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal 
Rate of Return) และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย – ประสิทธิผล (Cost – Effectiveness Analysis)    
(วีระพล สุวรรณนันต์, 2534 : 43) 
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 6. ประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost - Benefit Analysis) 
  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจว่า การด าเนินโครงการนั้นจะ
ก่อให้เกิดผลหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่จะได้รับเหนือกว่าต้นทุนหรือ
การลงทุนที่ลงไปหรือไม่ นอกจากนี้ถ้ามีหลายโครงการที่ต้องเลือก การท า Cost – Benefit Analysis 
ยังท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์โครงการต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ประโยชน์ที่ส าคัญคือเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าทรัพยากรที่ลงไปนั้นได้ก่อให้เกิดความคุ้มค่าขึ้นจริงหรือไม่ โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นสามารถ
พิจารณาได้ในสองแนวทาง ได้แก่ ประโยชน์เชิงการเงินที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าเงินได้ และ
ประโยชน์เชิงสังคมที่ไม่สามารถวัดเป็นค่าเงินได้ ส่วนการวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้นั้นในเชิง
เศรษฐกิจหรือทางการเงินนั้น จะต้องมีการค านวณต้นทุนของโครงการ ซึ่งได้แก่ทรัพยากรต่างๆ ที่ลง
ไปทั้งแรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆ และคาดการถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ เพ่ือ
น ามาค านวณเป็นก าไรจากการด าเนินโครงการ อย่างไรก็ดีเนื่องจากรายรับที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นรายรับ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการคิดรายรับในอนาคต จึงต้องแปลงให้เป็นค่าในปัจจุบัน (เนื่องจาก
มูลค่าของเงินที่ลดลงทุกขณะ ท าให้เงิน 10,000 บาทที่จะได้รับในอนาคต มีค่าไม่เท่ากับเงิน 10,000 
ในปัจจุบัน) แล้วถึงจะน ามาหักจากต้นทุนที่ลงไป เพ่ือให้สุดท้ายได้ออกมาเป็นค่าของ Net Present 
Value (NPV) โดยมีตัวอย่างในการค านวณดังนี้ 
  โครงการ ก. มีต้นทุนทั้งสิ้น 100,000 บาท ในปี 2548 คาดว่าเมื่อด าเนินโครงการเสร็จ
สิ้นแล้ว จะก่อให้เกิดรายได้ 150,000 บาท ในปี 2551 ประโยชน์หรือก าไรจากโครงการนี้จะไม่ใช่ 
50,000 บาท (150,000 – 100,000 = 50,000) เนื่องจากมูลค่าเงิน 150,000 บาทในอีกสามปี 
ข้างหน้า จะไม่เท่ากับ 150,000 บาทในปีปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน
ในอนาคต (Present Value = เงินที่จะได้รับในอนาคต x [ 1 / (1 + อัตราดอกเบี้ย)n] โดย n = 
จ านวนปี) สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ 5% ค่าของเงิน 150,000 บาทในอีก 3 ปี ข้างหน้า เมื่อ
คิดกลับมาเป็นค่าเงินปัจจุบัน เท่ากับ 150,000 x 0.8638 = 129,570 บาท 
  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการลงทุนในโครงการ ก. แทนที่จะได้รับก าไร 50,000 
บาทตามที่คาดไว้เบื้องต้น แต่จะได้รับเพียงแค่ 29,570 บาท (NPV = 29,570 บาท) เมื่อคิดค่าเงินที่
แท้จริง อย่างไรก็ดีการค านวณ NPV ในโครงการของรัฐบาลนั้นจะมีความยุ่งยากพอสมควร เนื่องจาก
จะต้องสามารถระบุต้นทุนที่ชัดเจนของโครงการ พร้อมทั้งรายรับที่จะเกิดขึ้น พร้อมกันนั้นการค านวณ 
NPV ยังมีความแตกต่างกันออกไป ภายใต้สถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย แต่ถ้าสามารถค านวณ
ได้ก็จะท าให้สามารถตอบโจทย์ในแง่ประโยชน์หรือความคุ้มค่าของโครงการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
  นอกเหนือจากประโยชน์ทางการเงินแล้ว โครงการต่างๆ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
สังคม (Social Benefits) อีกด้วย โดยในการค านวณประโยชน์เชิงสังคมนั้น จะพิจารณาหรือให้
ความส าคัญที่ประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้รับเป็นส าคัญ โดยเริ่มต้นจากการระบุผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ (Key Stakeholders) ทางสังคม เช่น ชาวบ้าน เกษตรกร พ่อค้า 
ผู้ประกอบการ ฯลฯ พร้อมทั้งระบุถึงผลกระทบที่กลุ่มบุคคล หรือ บุคคลดังกล่าวจะได้รับจาก
โครงการ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ) โดยใส่ผลกระทบที่จะได้ให้ตรงกับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ เพ่ือให้ได้คะแนนออกมา จากนั้นเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดออกมาจะได้ค่าประโยชน์ของ
โครงการในเชิงสังคม ดังตารางที่ 6.14 
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ตารางท่ี  6.14  ประโยชน์ทางสังคมของโครงการ 

 

ผู้เกี่ยวข้องที่
ส าคัญ 

ผลกระทบ
ใน

ทางบวก
สูง (+3) 

บวกกลาง 
(+2) 

บวก
ต่ า 

(+1) 

ลบต่ า  
(-1) 

ลบ
กลาง 
(-2) 

ผลกระทบ
ในทางลบ
สูง (-3) 

รวม
คะแนน 

ชาวบ้าน  ได้รับ .......     +2 
พ่อค้า    ได้รับ ......   -1 
เกษตรกร ได้รับ ........      +3 
        
        

รวม       +4 
 

ที่มา : (พสุ เดชะรินทร์, 2548 : 13) 
 
  ผลที่ได้จากการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โดยการค านวณหา Net 
Present Value จะเป็นประโยชน์เมื่อหาค่าต้นทุนและรายได้ของโครงการได้อย่างชัดเจน และถ้าค่า
ของ NPV ออกมาเป็นบวก ก็แสดงว่าโครงการดังกล่าวสมควรที่จะลงทุน หรือในกรณีที่จะต้อง
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างหลายๆ โครงการ โครงการที่มีค่า NPV สูงสุด เป็นโครงการที่ควรจะ
ได้รับการคัดเลือกมากที่สุด (ภายใต้เกณฑ์ผลตอบแทนทางการเงิน) ส าหรับการวิเคราะห์ประโยชน์
ทางสังคมนั้น อาจจะไม่ได้ภาพที่ชัดเจนเท่ากับผลตอบแทนทางการเงิน แต่ก็ท าให้เห็นภาพว่าโครงการ
แต่ละโครงการได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยเพียงใด ยิ่งโครงการที่ได้คะแนนมาก ยิ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมได้มากขึ้น (ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อสังคม) นอกจากนี้การ
วิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวยังสามารถน ามาใช้ในการเปรียบระหว่างโครงการได้อีกด้วย 
 
 7. ความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืน 
  ในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์นั้น จะมีความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งโครงการของหน่วยงานเดียวกัน และโครงการของหน่วยงานอ่ืนๆ จึงต้องมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการท างานที่ซ้ าซ้อนระหว่างแต่ละโครงการด้วย  ทั้งนี้
โครงการที่มีความสัมพันธ์นั้นมักจะหนีไม่พ้นในสามลักษณะต่อไปนี้ 
  7.1 โครงการต้นน้ า หรือโครงการที่จะต้องมีการด าเนินการก่อน แล้วถึงจะน าผลที่ได้
จากโครงการดังกล่าวมาใช้ในโครงการที่ก าลังจัดท าได้ โดยอาจจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องด าเนิน
โครงการอ่ืนให้เสร็จสิ้นก่อน หรือเป็นในลักษณะที่ด าเนินโครงการอ่ืนไประยะหนึ่ง แล้ วถึงจะเริ่ม
ด าเนินโครงการที่ต้องการได้ 
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  7.2 โครงการที่ต้องด าเนินร่วมกัน เป็นโครงการที่ต้องด าเนินคู่ขนานกัน และเนื่องจาก
มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  7.3 โครงการปลายน้ า เป็นโครงการที่น าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ไปใช้ต่อ 
 
 8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
  ในการด าเนินโครงการใดๆ ย่อมหนีไม่พ้นที่จะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของโครงการ ดังนั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะช่วยท าให้สามารถระบุความเสี่ยงที่ส าคัญที่
จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ พร้อมทั้งความรุนแรงและความเป็นไปได้ของความเสี่ยง
นั้น และแนวทางท่ีจะใช้ในการลดหรือบรรเทาต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมของ
ผู้รับผิดชอบต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่ไม่อาจจะคาดคิดได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเริ่มต้นจาก
การระบุถึงความเสี่ยงที่ส าคัญที่จะเกิดข้ึน โดยมีแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการระบุความเสี่ยง (Risk 
Identification) ดังตารางที่ 6.15 
 
ตารางท่ี  6.15  กรอบแนวคิดการระบุความเสี่ยง 
 

ประเด็นที่ต้อง
พิจารณา 

ค าอธิบาย 

ความ
เสี่ยงท่ี
อาจจะ
เกิด 

ด้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่โครงการมีผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 
สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ รวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ความเสี่ยงในแง่กระบวนการด าเนินงาน ปัญหาทางเทคนิค ความ
ล้าสมัยทางเทคโนโลยี ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยที่เกิดจากผู้ที่
ปฏิบัติงาน/ผู้ด าเนินโครงการ เช่น การขาดความรู้ การขาดแคลน
แรงงานในพ้ืนที่ เป็นต้น รวมทั้งมีกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือ
โครงการ ไม่สามารถควบคุมได้ 

 

ด้านนโยบาย 
กฎหมายของรัฐ 

ความเสี่ยงในแง่ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย
ของรัฐ รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
นโยบายของรัฐที่ประกาศมาแล้ว ไม่ได้น าไปใช้ในทางปฏิบัติ 

 

ด้านผู้รับบริการ ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้รับบริการ เช่น มีความต้องการที่เปลี่ยนไป   
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนด าเนินการ หรือการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อโครงการ 

 

 
ที่มา : (พสุ เดชะรินทร์, 2548 : 16) 
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  ในการระบุความเสี่ยงนั้นจะต้องพิจารณาในแง่ของความเสี่ยงที่ส าคัญที่จะท าให้
โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ  นอกเหนือจากกรอบการระบุความเสี่ยงตามตารางที่  17 แล้ว ยัง
สามารถพิจารณาความเสี่ยงในอีกมุมมองหนึ่ง นั้นคือการน าเอากระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์เป็น
ตัวตั้ง โดยจะต้องน าข้อมูลเรื่องของขั้นตอน / กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ จากที่ได้วิเคราะห์ไว้
ก่อนหน้านี้มาเป็นตัวพิจารณาว่า จะมีความเสี่ยงใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
โครงการในแต่ละขั้นตอน หรือต่อการได้มาซึ่งผลผลิตของโครงการ หรือต่อการน าไปสู่ผลลัพธ์ของ
โครงการ ดังแนวทางในตารางที่ 6.16 

 
ตารางท่ี  6.16  การระบุความเสี่ยงตามกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 

ประเด็นที่ต้อง
พิจารณา 

ค าอธิบาย 
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิด 

ขั้นตอน / 
กระบวนการ 

ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการ แต่ละข้ันนั้น อะไร
คือความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานใน
แต่ละข้ันตอนบ้าง 

 

ผลผลิต อะไรคือความเสี่ยงที่ส าคัญ ที่จะน าไปสู่การไม่
บรรลุผลผลิตที่ตั้งไว้ 

 

ผลลัพธ์ อะไรคือความเสี่ยงที่ส าคัญ ที่จะน าไปสู่การไม่
บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ 

 

 
ที่มา : (พสุ เดชะรินทร์, 2548 : 18) 

 
  เมื่อระบุความเสี่ยงได้แล้ว จะต้องพิจารณาว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีระดับของความ
เป็นไปได้ (Likelihood) และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยน าความเสี่ยงแต่ละประการมา
พิจารณาตามตารางที ่6.17 
 
ตารางท่ี  6.17  ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
 Seriousness 

Likelihood 

 
low Medium high 

EXTREME (ส าหรับ
กรณทีี่รุนแรงจริงๆ) 

Low E D C A 
medium D C B A 
High C B A A 

 
ที่มา : (พสุ เดชะรินทร์, 2548 : 18) 
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  ส าหรับเกรดที่ได้จากการพิจารณาความเป็นไปได้และความรุนแรงนั้น มีแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อความเสี่ยงนั้นๆ ดังตารางที่ 6.18 
 
ตารางท่ี  6.18  แนวทางในการปฏิบัติต่อความเสี่ยงในแต่ละเกรด 
 

เกรด แนวทางในการลดและบรรเทาความเสี่ยง 
A การด าเนินการเพ่ือลดความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง จ าเป็นต้องรีบคิด

และรีบด าเนินการทันทีที่โครงการเริ่มหรือก่อนโครงการเริ่ม 

B การด าเนินการเพ่ือลดความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง จะก าหนดขึ้นมา
และเริ่มด าเนินการเมื่อโครงการเริ่มด าเนินการไปแล้ว 

C การด าเนินการเพ่ือลดความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง ควรจะมีการ
ก าหนดขึ้นมา และด าเนินการถ้ามีงบประมาณและการสนับสนุนที่เพียงพอ 

D ให้รับทราบไว้ แต่ไม่ต้องมีการด าเนินการใดๆ ยกเว้นระดับความเสี่ยงจะรุนแรงขึ้นเมื่อ
เวลาผ่านไป 

E ให้รับทราบไว้ แต่ไม่ต้องมีการด าเนินการใดๆ ยกเว้นระดับความเสี่ยงจะรุนแรงขึ้นเมื่อ
เวลาผ่านไป 

 
ที่มา : (พสุ เดชะรินทร์, 2548 : 16) 

 
  จากนั้นจะต้องมีการก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเสี่ยงที่ได้เกรด A – C พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ และต้นทุนที่จะต้องใช้ให้ชัดเจน ดัง
ตารางที ่6.19 
 
ตารางท่ี  6.19  แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง เกรดที่ได้รับ 
แนวทางในการ
บริหารความ

เสี่ยง 

ผู้ที่รับผิดชอบต่อ
การน าแนวทาง

ไปใช ้

ต้นทุนที่จะ
เกิดขึ้นจากการ

น าแนวทางมาใช้ 
     
     
     

 
ที่มา : (พสุ เดชะรินทร์, 2548 : 16) 
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะเป็นการท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการคิดเตรียมการล่วงหน้า
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของโครงการ พร้อมทั้งท าให้หาแนวทางใน
การลดหรือบรรเทาปัญหาเหล่านั้น เพ่ือให้สุดท้ายแล้วโครงการสามารถประสบความส าเร็จตามที่
มุ่งหวัง 
  การน าโครงการไปปฏิบัติ ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการที่มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี แต่
ก็มีความเป็นไปได้ว่าโครงการที่ด าเนินไปนั้นก็อาจจะพบกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงของโครงการจึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมีการบรรจุไว้ในแผนบริหาร
โครงการ เช่น แผนบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้าน
ก าหนดการ และความเสี่ยงด้านเทคนิค หากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ วางแผนปฏิบัติการแก้ไข 
ติดตามประเมินผล ผลเสียหายอย่างร้ายแรงย่อมเกิดข้ึนกับโครงการได้ 
  ความเสี่ยง (Risk) เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจ ากัด (Constraint) และ
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เราต้องการเผชิญข้อจ ากัดและความไม่แน่นอนของโครงการ ด้วยการ
ลดความเสี่ยงของโครงการให้ต่ าสุดโดยการขจัดข้อจ ากัดหรือลดความไม่แน่นอนลงให้มากที่สุด ดังนั้น
ความเสี่ยงจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ โอกาสที่จะไม่สามารถประสบความส าเร็จตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการและการจัดการแก้ไขผลที่ตามมาของความล้มเหลวนั้น การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
ให้สามารถสร้างเสริมความเข้าใจโครงการและจัดท าแผนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ในแง่การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายและระยะเวลาด าเนินการจะช่วยเพ่ิมพูนความเข้าใจความเสี่ยงในโครงการมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะเกิดกับโครงการหากจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมหรือละเลย
การบริหารความเสี่ยงนั้น การพิจารณาความเสี่ยงของโครงการจะช่วยให้การตัดสินใจจัดการความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นและท าให้ยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น และสามารถได้
ประโยชน์จากการยอมรับ ความเสี่ยงนั้นได้มากข้ึนด้วย (สงวน ช้างฉัตร, 2547 : 7-17)  
 
  8.1 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมี 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความ
เสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้านก าหนดการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคนิค ซึ่งอธิบายได้ดัง
รูปที่ 6.13 
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ข้อจ ากัดด้านทุน 
ความไม่แน่นอนในการสนับสนุนเงินทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.13 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโครงการ 

ที่มา : (สงวน ช้างฉัตร, 2547 : 8) 
 
  8.2 ประเภทของความเสี่ยง  
   ประเภทของความเสี่ยงสามารถอธิบายได้ดังนี้ (สงวน ช้างฉัตร, 2547 : 13) 
   8.2.1 ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ ความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง  การด าเนินการที่ผิดกฎหมายหรือข้อบังคับ การถูกฟูองร้องเรื่องที่
เกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญา  ส่วนปัจจัยภายในอาจเป็นเรื่องข้อจ ากัดด้านบุคลากรและข้อจ ากัดด้าน
การเรียนรู้ โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านระบบการจัดการจะเป็นปัญหาด้านความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์  วัฒนธรรมองค์การและทักษะการจัดการทีมงาน 
   8.2.2 ความเสี่ยงด้านก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ ความเสี่ยงประเภทนี้ คือ 
การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนดภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทัง้เวลา คน เงินและวัสดุ  ความเสี่ยงประเภทนี้คล้ายกับความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ

ความเสีย่ง 

ด้านงบประมาณ 

ความเสีย่ง 

ด้านค่าใช้จ่าย 

ความเสีย่ง 

ด้านก าหนด 

การปฏิบัติการ 

ความเสีย่ง 

ด้านเทคนิค 

- ความไม่
แน่นอนของ
ค่าแรง 
- ความไม่
แน่นอนของค่า
ครุภัณฑ์และ
วัสด ุ
- ความผิดพลาด
ด้านการค านวณ
ค่าใช้จ่าย 

- ความไม่
แน่นอนด้านการ
ส่งมอบ 
- ความลา้ช้า
ของการด าเนิน
กิจกรรม 
- ลูกค้าเร่งรัดให้
ส่งมอบเร็วขึ้น 
- การจัดสรร
ทรัพยากรไม่
เหมาะสม 

- ความต้องการด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 

- การวิเคราะห์วิธีการด าเนินงาน 

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีที่น ามาใช้ยังเช่ือถือไมไ่ด ้

- สมาชิกทีมงานไมไ่ด้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 
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แต่มีจุดเน้นมากกว่า เช่น จะร่วมมือกันแก้ปัญหาในขั้นตอนสุดท้ายของก าหนดการปฏิบัติงาน เมื่อสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดข้ึน คือ เวลาและทรัพยากรลดน้อยลงได้อย่างไร  
   8.2.3 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ ไม่มีงบประมาณเพ่ือ
ท างานตามที่มอบหมายภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการประมาณการค่าใช้จ่ายของ
กิจกรรมต่างๆ ผิดพลาด ก าหนดราคาผิดและตัดสินใจผิดพลาด   
   8.2.4 ความเสี่ยงด้านเทคนิค ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการของหน่วยงานผู้ซื้อ ความเกี่ยวกันด้านนี้คือ ระบบงานจะไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้ซื้อ  ส่วนในแง่ของหน่วยปฏิบัติการความเกี่ยวพันด้านนี้คือ 
ระบบงานจะไม่สามารถผลิตตามข้อก าหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ผู้ซื้อต้องการได้ 
   ความเสี่ยงมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของโครงการนั้นๆ เช่น 
โครงการขนาดเล็ก (Small Projects) โครงการขนาดเล็กส่วนมากจะพบว่าความเสี่ยงจะมีน้อย การ
บริหารความเสี่ยงจึงมีน้อย แต่ก็จ าเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงด้วย โครงการขนาดกลาง (Medium 
Projects) โครงการขนาดกลาง พบว่า ความเสี่ยงจะมีเพ่ิมมากกว่าโครงการขนาดเล็ก จึงจ าเป็นต้อง
ประเมินความเสี่ยงของโครงการทุกระยะ และระบุระดับความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด ซึ่งส่วนมากจะ
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง กลางและต่ า และโครงการขนาดใหญ่ (Large Projects) กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะเหมือนกับการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดกลาง แต่จะต้องใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ เช่น ราคา ค่าใช้จ่าย เป็นต้น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบผ่านการวิเคราะห์วงจรของผลสะท้อนกลับ 
แต่ละวงจรจะท าให้มองเห็นพลังผลักดันให้เกิดผลผลิตของโครงการเข้ามาช่วย เช่น การประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) เป็นต้น (สงวน ช้างฉัตร, 
2547 : 15) 
 
  8.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

   เพ่ือปูองกันความเสี่ยงของการด าเนินโครงการจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการโดยการบริหารความเสี่ยงของโครงการ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (สงวน 
ช้างฉัตร, 2547 : 20-21) 
   8.3.1 การวางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) เป็น
การน าระบบพลวัต (System Dynamics) มาใช้ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้นยังน า System Dynamic มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ภาพ
ในอนาคตจึงเกิดขึ้นและสะท้อนให้เห็นระดับโครงสร้างที่หลากหลายโดยผลสะท้อนกลับของโครงการ 
   8.3.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การใช้ระบบพลวัตสนับสนุน
ให้สามารถระบุความเสี่ยงได้ 2 ทางคือ การระบุคุณภาพ ได้จากการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ และการ
ระบุระดับปริมาณจากสารสนเทศของโครงการ การใช้ระบบพลวัตท าให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบผล
สะท้อนกลับในระยะแรกว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อโครงการหรือไม่  ด้วยวิธีการข้างต้นท า
ให้สามารถจัดความเสี่ยงที่ไม่เก่ียวข้องออกไปได้ นอกจากนั้นการตรวจสอบด้วยระบบพลวัตยังช่วยให้
ค้นพบสารสนเทศด้านเชิงปริมาณทั้งสถานภาพของโครงการและอดีตที่ผ่านมา 
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   8.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) เป็น
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบผ่านการวิเคราะห์วงจรของผลสะท้อนกลับ แต่
ละวงจรจะท าให้มองเห็นพลังผลักดันให้เกิดผลผลิตของโครงการ 
   8.2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) ใน
การก าหนดความเสี่ยงเชิงปริมาณจากระบบพลวัตก่อให้เกิดประโยชน์ส าคัญ 2 ประการคือ เกิดการ
คาดการณ์ในแนวกว้าง และการคาดการณ์นั้นจะสะท้อนให้เห็นผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   8.2.5 การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง (Response Planning) สถานการณ์
จ าลองจากระบบพลวัตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสามารถตอบสนองความเสี่ยงอย่างได้ผลประโยชน์
ส าคัญของระบบพลวัตคือ ช่วยสนับสนุนการทดสอบ การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ยุ่งยากซับซ้อน ได้
ผลตอบสนองที่สามารถระบุโอกาสการตอบสนองความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลท าให้
เข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงและน าไปสู่การวางแผนจัดการความเสี่ยงหรือการแก้ไข 
   8.2.6 การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and 
Control) ระบบพลวัตยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจติดตามความเสี่ยงและการควบคุม ช่วย
ให้สามารถระบุสัญญาณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยงยังสามารถตรวจติดตามและ
ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานได้เนื่องจากความเสี่ยงเป็นเรื่องของพลวัตคือ ไม่หยุดนิ่งและมี
เหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ความเสี่ยงของโครงการเกิดขึ้นในโยงใยที่ซับซ้อนของความเกี่ยวพัน
ในเหตุและผลซึ่งก่อให้เกิดห่วงโซ่ของการสะท้อนกลับในแต่ละวงจร ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นจากวงจรผล
สะท้อนกลับหลากหลายที่อยู่ในระบบของโครงการ 
 
  8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
   8.4.1 การวิเคราะห์ทางด้านบริหาร (Administration Analysis) ผู้บริหาร
โครงการคือ ผู้ที่น าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั้น การวิเคราะห์ด้านการบริหารจึงจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่าง ๆ คือ (วีระพล สุวรรณนันต์, 2534 : 43 - 57)  
    8.4.1.1 คุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ของตัวผู้บริหาร มีการบรรจุ
คนตามต าแหน่งหน้าที่หรือไม่ ในหน่วยงานรัฐบาลมักจะบรรจุคนไม่ตรงตามหน้าที่ มักมีการเล่นพรรค
เล่นพวก แต่การท างานด้านโครงการจะด าเนินงานคล้ายงานประจ าไม่ได้ ผู้บริหารโครงการจะต้องมี
ความรู้ ความช านาญ ทั้งในด้านวิชาการและด้านบริหาร จึงจะสามารถบริหารให้งานส าเร็จตามความ
ต้องการได ้
    8.4.1.2 การจัดหน่วยงาน ตามปกติถ้าจะเริ่มจัดหน่วยงานใหม่ การ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือการพิจารณาตัวงาน (Outputs) ในการออกแบบแผน จะช่วยใน
การจัดรูปหน่วยงานได้ การจัดหน่วยงานของโครงการบางครั้งจะนิยมกระท าในรูปของ Matrix 
Organization กล่าวคือ ให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการ
ปฏิบัติงาน แต่ละคนจะรับผิดชอบในด้านที่ตนถนัด และมอบให้ผู้อาวุโสท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธาน
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หรือผู้อ านวยการโครงการ แต่ผู้อ านวยการโครงการจะมีความรู้ในด้านอ่ืนๆ ไม่ลึกซึ้งเท่ากับบุคคลที่มา
จากหน่วยงานนั้นๆ 
    8.4.1.3 ระเบียบวิธีในการปฏิบัติงาน โดยมี Job Description มีระบบ
ให้สิ่งล่อใจและการลงโทษ (Incentives and Punishment) ส าหรับผู้กระท าความดี และลงโทษ
ผู้กระท าความผิด 
    8.4.1.4 ดูพฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานว่า
มีการท างานเป็นทีมหรือไม่ มีการแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าหรือไม่ มีบุคคลประเภทท างานเช้าชามเย็น
ชามหรือไม่ 
   8.4.2 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis) การวิเคราะห์
ทางด้านเทคนิคในที่นี้ โดยปกติจะหมายถึงการวิเคราะห์ทางด้านเครื่องจักร หรือเครื่องมือที่น ามาใช้ 
(Hardware Analysis) โดยศึกษาดูว่าใช้เครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ มีการท างานประเภทขี่
ช้างจับตั๊กแตนหรือเปล่า มีการท างานแบบน าขอเบ็ดตกปลาซิวไปตกปลาวาฬหรือไม่ เครื่องไม้
เครื่องมือควรเหมาะสมกับงาน โดยพิจารณาดูจาก (วีระพล สุวรรณนันต์, 2534 : 43 - 57) 
    8.4.2.1 เครื่องจักรหมดอายุหรือไม่  ควรมีการบ ารุงรักษาหรือไม่ 
เครื่องจักรล้าสมัยหรือไม่ ในตลาดมีเครื่องจักรที่มีการประหยัดและมีประสิทธิภาพในการผลิตดีกว่านี้
หรือไม่ เช่น ถ้าโรงงานยังทอผ้าด้วยมือ แต่ในตลาดโลกทอผ้าด้วยเครื่องจักร ย่อมแสดงว่าโรงงานล้า
หลัง 
    8.4.2.2 การใช้เครื่องจักรในแต่ละขั้นตอนการผลิตสมดุลกันหรือไม่ บาง
ขั้นการท างานอาจมีเครื่องไม้เครื่องมือมาก แต่บางขั้นตอนอาจมีน้อย จึงท าให้งานคั่งค้างในบาง
ขั้นตอน ท าให้เกิดการสูญเสียโอกาสเกิดข้ึนได้ 
    8.4.2.3 เครื่องจักรเหล่านี้ถ้าเสียหายจะมีคนซ่อมแซมได้หรือไม่ ถ้าซ่อม
แล้วจะต้องหยุดการผลิตนานหรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแพงหรือไม่ 
    8.4.2.4 ถ้าใช้หลักซื้อเครื่องจักรหรือเช่าเครื่องจักรดี ถ้าเครื่องจักรที่
ล้าสมัยได้ง่ายๆ ควรเช่าดีกว่าการซื้อ เช่น ควรเช่าเครื่องสมองกลดีกว่าซื้อ เพราะเครื่องสมองกลราคา
แพง และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบง่าย 
    8.4.2.5 การใช้ เครื่ องจักรยั งต้องพิจารณาดูว่ าค่ าลงทุนและค่ า
ด าเนินการด้วยเครื่องจักรส่วนใหญ่ถ้ามีค่าลงทุนแพงจะมีค่าด าเนินการถูก และในทางตรงกันข้ามถ้า
เครื่องจักรราคาถูก จะมีค่าด าเนินการและค่าซ่อมแซมแพง 
    8.4.2.6 อายุการใช้งานของเครื่องจักร เครื่องจักรบางประเภทอายุใช้
งานน้อย บางประเภทอายุใช้งานมาก อายุใช้งานนานอาจประสบปัญหาการซื้อเครื่องจักรล้าสมัย อายุ
การใช้งานของเครื่องจักรจึงควรพิจารณาดูความนิยมของสินค้าในท้องตลาดควบคู่กันไป 
   8.4.3 การวิเคราะห์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงของวิชาการ สินค้าทุกชนิดจะมี
วงจรการใช้ บางประเภทมีวงจรระยะสั้น บางประเภทมีวงจรระยะยาว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการหาปัจจัยการ
ผลิตที่มีราคาถูกมาทดแทนปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง เช่น การใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์อาจจะใช้เวลา 
10-15 ปี ในการคิดค้นหาปัจจัยใหม่มาแทนปัจจัยตัวเดิม เป็นต้น (วีระพล สุวรรณนันต์, 2534 : 43 - 
57) 
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   8.4.4 การวิเคราะห์ทางด้านสังคม (Social Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ทางด้านสังคมที่อาจกระทบต่อแผน และโครงการ อันประกอบด้วย ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
กฎหมาย การเมือง การปกครอง (วีระพล สุวรรณนันต์, 2534 : 43 - 57) 
    8.4.4.1 ศาสนา เช่น การท าโครงการส่งเสริมการผลิตหมูหรือวัว ให้
มากๆ หรือโครงการให้ประชาชนรับประทานหมูหรือวัวมากๆ อาจกระทบกระเทือนบางศาสนาที่นับ
ถือหรือถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรก การท าโครงการให้ท างานในวันหยุดทางศาสนา เช่น วัน
อาทิตย์ วันพระ อาจกระทบกระเทือนบางศาสนา เป็นต้น  
    8.4.4.2 ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การย้ายที่อยู่
อาศัย เช่น ในกรณีจะสร้างเขื่อนก็ยังขัดกับความรู้สึกของประชาชนที่รักถ่ินที่อยู่ การสร้างถนนตัดที่อยู่
อาศัยของประชาชนก็ยังติดขัดในการรักถิ่นที่อยู่ของประชาชน เป็นต้น  
    8.4.4.3 กฎหมาย เช่น การออกกฎหมายให้มีการผลิตสุราและยาสูบ ท า
ให้ประชาชนติดยาเสพติด การออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน ท าให้ประชาชนผู้รักถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ชอบใจ 
การออกกฎหมายเคอร์ฟิว ประชาชนรู้สึกว่าใช้ระบบเผด็จการ และอาจกระทบกระเทือนโครงการ
บางอย่างที่ท ามาหากินในระยะนั้น เช่น สถานอาบ อบ นวด บาร์ ไนต์คลับ งานเลี้ยง เป็นต้น 
    8.4.4.4 การเมืองการปกครอง เช่น ลัทธิคอมมิวนิสต์คือ กิจการทุก
ประเภทเป็นของรัฐ ลัทธิทุนนิยม กิจการแทบทุกชนิดเป็นของเอกชน ประเทศไทยมีลัทธิผสม รัฐเข้า
มาด าเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การไฟฟูา การท่าเรือ การรถไฟ การบินไทย การ
โทรศัพท์ การทางพิเศษ แต่บางครั้งรัฐก็ล่วงเลยไปถึงการผลิตที่แข่งกับเอกชน นักการเมืองที่ใช้เผด็จ
การ ชีวิตธุรกิจหรือโครงการต่างๆ มักขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ถ้าได้นักธุรกิจประเภทใดเป็น
นักการเมือง และมีอ านาจในการบริหารประเทศ ก็อาจท าให้ผู้อยู่ฝุายตรงข้ามหรือคู่แข่งขันอยู่ในภาวะ
เสียเปรียบ  ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในสังคม แม้แต่ในเมริกาเองก็มีแรงงานหนุนหลังพรรคเดโมแค
รท และพ่อค้าหนุนหลังพรรครีพับลิกัน การเมืองไทยก็เหมือนกัน แต่ละพรรคจะมีพ่อค้าหนุนหลัง  ถ้า
พรรคตนได้ข้ึนปกครองประเทศก็หาทางกอบโกยผลประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นต้น 
   8.4.5 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ (วีระพล สุวรรณนันต์, 2534 : 43 - 57) 
    8.4.5.1 ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อโครงการ ได้แก่ เงิน
เฟูอ ( Inflation) เงินฝืด (Deflation) เงินตึงกับเงินฟุบ (Tight Money) ภาวการณ์จ้างงาน 
(Employment) การลดค่าของเงิน (Devaluation) การขึ้นค่าของเงิน (Revaluation) หรือการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศ การถอนเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ เศรษฐกิจของเพ่ือนบ้านขยายตัว เศรษฐกิจของเพ่ือนบ้านหดตัว ราคาทองค าสูงหรือ
ต่ าลง การเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ การรวมกลุ่มโอเปก (OPEC) เพ่ือขึ้นราคาน้ ามัน ผู้ท า
โครงการจะต้องพิจารณาดูว่าปัจจัยเหล่านี้กระทบกระเทือนโครงการหรือไม่ มีทางหลีกเลี่ยงหรือไม่ มี
ผลกระทบต่อการลงทุนของเอกชนและของรัฐบาลหรือไม่  
    8.4.5.2 โครงการมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม เช่น โครงการ
ขนส่งมวลชน จะลดการใช้ยวดยานในท้องถนน ประหยัดค่าซื้อรถ ประหยัดน้ ามัน ปราศจากคาร์บอน
มอนนอกไซด์ ยืดชีวิตการตายของประชาชน สุขภาพจิตประชาชนดีขึ้น ลดการเสียดุลการค้ากับ
ต่างประเทศ โครงการทางด่วนพิเศษ ลดการสูญเสียเวลา สูญเสียน้ ามันในการขับรถ ผ่านจากเหนือไป
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ใต้ เหนือไปตะวันออก และยังลดการสัญจรไปมาบนท้องถนนอ่ืนๆ ลดการใช้น้ ามันในประเทศ เพราะ
วิ่งรถได้เร็วขึ้น ลดดุลการค้ากับต่างประเทศ โครงการก๊าซธรรมชาติ ลดการใช้น้ ามันเตา ลดการใช้
ลิกไนต์ ลดต้นทุนการผลิต ท าให้ลดค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้อวัตถุดิบหรือพลังงานจากต่างประเทศ ลด
ดุลการค้า ท าให้เศรษฐกิจขยายตัว ลดต้นทุนการผลิต ท าให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี โครงการ
สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง ลดปัญหาการจราจรคับคั่ง ลดการติดขัดของการจราจรอันเนื่องมาจากสิบ
ล้อวิ่งในกรุงเทพฯ ลดคาร์บอนมอนนอกไซด์ หรืออากาศเป็นพิษ อัตราการตายผ่อนส่งลดลง เป็นต้น 

   8.4.6 การวิเคราะห์ด้านตลาด การวิเคราะห์ด้านการตลาดนั้น จะต้องวิเคราะห์
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
    8.4.6.1 Market Segmentation จะต้องทราบก่อนว่าบุคคลประเภท
ไหนที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจจะใช้ส าหรับสุภาพสตรี เช่น เสื้อยกทรง  
เป็นต้น 
    8.4.6.2 Market Positioning นอกจากจะทราบกลุ่มบุคคลที่จะอยู่ใน
ความสนใจของโครงการแล้ว ก็ควรพิจารณาดูสถานภาพของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันด้วย 
ถ้ามีโครงการที่จะสร้างขึ้น เพียงโครงการเดียวก็ถือว่าเป็นผู้ผูกขาด ก็สามารถจะผลิตภัณฑ์ปูอนความ
ต้องการได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากมีผู้ผลิตเป็นลักษณะผู้ผลิตเพียง 2 ราย ผู้ผลิต 4 – 5 ราย ไปจนถึงมี
ผู้ผลิตมากมายแล้วก็ต้องพิจารณาส่วนของตลาดของผู้ท าโครงการ 
    8.4.6.3 Marketing Mix (4 P’S) โดยวิเคราะห์ หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ผู้ท าโครงการจะต้องค านึงถึง จะผลิตสินค้าอะไร  (What) 
จะผลิตอย่างไร (How) จะผลิตเพื่อใคร (For whom) สอง การตั้งราคา (Pricing) ตามปกติถ้าลูกค้าไม่
รู้คุณภาพของสินค้าแล้ว (ในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่รู้คุณภาพสินค้า เพราะมีผู้ผลิตสินค้าแต่ละ
ชนิดมากมาย) ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าโดยค านึงถึงราคา โดยคิดว่าสินค้าที่มีราคาแพงเป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพดีกว่าสินค้าท่ีมีราคาถูก ดังนั้นผู้ท าโครงการต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีออกมาสู่
ตลาดจะต้องตั้งราคาไม่ต่ ากว่าสินค้าอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพพอๆ กันในท้องตลาด แต่จะไปปรับปรุงรูปร่าง 
(Appearance) ของสินค้าให้ดีกว่า น่าใช้กว่าสินค้าเดิม จะเห็นว่าผู้ค้าหลายท่านไม่ยอมลดราคาสินค้า
ในยามที่เศรษฐกิจตกต่ า  หรือในฤดูที่มีการค้าไม่คึกคัก หรือในระยะเงินฝืด ผู้ค้ามักชักจูงผู้บริโภคให้
ซื้อสินค้าโดยการแจกของแถมในราคาทุนมากกว่าจะลดราคาสินค้า เพราะผู้บริโภคจะคิดว่าสินค้าของ
บริษัทมีคุณภาพต่ าลง สาม สถานที่ (Place) ในเรื่องสถานที่นั้น จะต้องวิเคราะห์ถึงช่องทางการ
จ าแนกแจกจ่ายว่าผ่านจากมือผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค ต้องผ่านคนกลางกี่ขั้นตอน มีทางที่จะลดคน
กลางได้หรือไม่ และสี่ การส่งเสริมการขายและการโฆษณา (Promotion) การส่งเสริมการขาย คือ
การรวมกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดที่จะท าให้สินค้าเป็นที่สนใจแก่พนักงานขาย และผู้บริโภค การ
ส่ง เสริมเป็นกิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญในการเพ่ิมการขาย ตลอดจนการจ าแนกแจกจ่าย 
(Distribution Coverage) จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึง อาจจะใช้ระบบการตั้งตัวแทนจ าหน่ายในท้องที่
ใดท้องที่หนึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่าย การตั้งตัวแทนจ าหน่ายกับความสัมพันธ์ของผู้ผลิตอาจจะท าเป็น
แนวราบมากๆ เช่น ผู้แทนจ าหน่ายระดับจังหวัดขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโดยตรง หรืออาจจะให้มีการแต่งตั้งใน
ลักษณะแบ่งความรับผิดชอบตามล าดับ โดยให้มีผู้รับผิดชอบไม่แบนราบจนเกินไป ส าหรับแผนในการ
จ าหน่ายสินค้า (Sale Strategy) อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น ผลิตอย่างเดียว แต่ขายให้เฉพาะ
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เอเย่นต์  ไม่ขายให้กับลูกค้าโดยตรง มีเอเย่นต์ในการจ าหน่ายของตนเอง แต่ไม่จ าหน่ายให้ผู้บริโภค
โดยตรง มีลักษณะเป็น Chain Store กล่าวคือ เมื่อผลิตสินค้าแล้วจะจ าหน่ายให้เฉพาะบริษัทในเครือ
ของตนเอง ในอเมริกาจะมีร้านประเภทนี้มาก 
   8.4.7 การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ต่างๆ 
ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มอิทธิพลในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือ
รู้ว่าสิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มอิทธิพลดังกล่าวนั้นจะมีผลต่อการด าเนินโครงการหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ
อะไรบ้าง และจะท าให้บังเกิดผลในลักษณะเกื้อกูลหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการอย่างใด 
เพ่ือจะได้หาแนวทางหรือยุทธวิธีปรับปรุงการด าเนินโครงการให้เหมาะสมและสามารถบรรลุเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (วีระพล สุวรรณนันต์, 2534 : 43 - 57) 
 
 

การติดตามควบคุมโครงการ 
 
 การติดตามควบคุมโครงการเป็นกระบวนการของการวัดและการตรวจสอบที่ท าเป็นประจ า 
เป็นช่วงๆ ส่วนใหญ่จะท าการวัดและตรวจสอบปัจจัยน าเข้า กิจกรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง การ
เคลื่อนย้าย และการน าทรัพยากรมาใช้ในการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และผลผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการด าเนินงานตามโครงการเป็นอย่างไร  การติดตามโครงการมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมูลแก่ฝุายบริหาร ในการชี้ให้เห็นสถานการณ์ของโครงการเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หรือผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์โครงการเพ่ือจัดการปรับปรุงแก้ไข
สถานการณ์ของโครงการที่เป็นปัญหาได้ทันท่วงที (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2556: 203) เพ่ือให้ผู้บริหาร
โครงการหรือผู้บริหารระดับสูงเกิดความมั่นใจว่าการในการด าเนินโครงการ จะมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและท าให้เกิดกิจกรรมขึ้น ดังนั้นผู้บริหารโครงการหรือผู้บริหารระดับสูง จึงควรที่จะให้
ความส าคัญกับกิจกรรมเหล่านี้ (มยุรี อนุมานราชธน, 2548 : 228-229)  
 1. เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงต้องเริ่มต้นด าเนินกิจกรรม
บางอย่าง ในเวลาที่เหมาะสม เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ การน าเสนอความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ  การเลือก
รูปแบบโครงการที่จะน าโครงการไปปฏิบัติที่เหมาะสม การน าเสนอแผนภูมิความรับผิดชอบโครงการที่
แยกแยะอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโครงการ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน การ
คัดเลือกผู้บริหารโครงการ การให้ความสนับสนุนโครงการและผู้บริหารโครงการอย่างเต็มที่  การ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอให้แก่องค์การโครงการ เช่น งบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร เป็นต้น  
 2. ผู้บริหารโครงการต้องรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม หลังจากผู้บริหารระดับสูง ให้
การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่แล้ว ผู้บริหารโครงการก็จะได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการในการ
ด าเนินงานโครงการไปสู่ความส าเร็จและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้  สิ่งที่ผู้บริหารโครงการ
ต้องรับผิดชอบ คือ การก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการ การจัดท าโครงสร้างการแยกแยะงาน 
การออกแบบและก าหนดองค์การโครงการ การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ การจัดท า
เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ การออกค าสั่งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 



 250 

กิจกรรมที่กล่าวมามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและต้องด าเนินการในเวลาเดียวกัน จึงต้องจัดท า
เอกสารที่ก าหนดกิจกรรมข้างต้นออกมาให้เร็วที่สุดเท่าท่ีจะท าได้  
 ส าหรับปัจจัยที่ใช้ในการติดตามควบคุมโครงการนั้นมี 3 ประการ ดังนี้ (วรพจน์ บุษราคัม
วดี, 2556: 214-215)  
 1. ค่าใช้จ่าย โดยปกติผู้บริหารโครงการจะท าการคาดคะเนค่าใช้จ่ายของโครงการที่
ค านวณจากค่าใช้จ่ายของงานในโครงการ เมื่อโครงการด าเนินการไปแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงจะถูก
น ามาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของงานที่คาดว่าจะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ
ตลอดอายุของโครงการ การติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งส าคัญของการควบคุมด้านค่าใช้จ่าย 
เพราะผู้บริหารโครงการไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้หากเงินได้ถูกใช้จ่ายไปแล้ว  ดังนั้นการควบคุม
ค่าใช้จ่ายจึงเป็นการควบคุมความผูกพันที่จะเกิดในอนาคต ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ค่าใช้จ่าย คือ อ านาจในการอนุมัติใช้จ่ายเงิน ซึ่งในการควบคุมค่าใช้จ่ายนั้นผู้บริหารโครงการต้องสร้าง
ทัศนคติในการใช้จ่ายให้ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบโดยการติดตามและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในรูป
ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือให้ผู้บริหารโครงการทราบว่าการควบคุมการใช้จ่ายว่าด าเนินไปอย่างไร  และถ้า
งบประมาณเกินก าหนดผู้บริหารโครงการอาจจะต้องหาเงินอุดหนุนเพ่ิมก่อนที่งบประมาณจะหมดลง  
 2. เวลา โครงการเป็นกิจกรรมที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ในการด าเนินงานโครงการจึง
ต้องให้โครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด วัตถุประสงค์ของการจัดการด้านเวลาก็เพ่ือให้ได้ผล
ผลิตตามเวลาที่ได้วางแผนไว้ โดยการประสานการน าเข้าด้านทรัพยากรและการก าหนดเวลาที่จะ
ได้รับทรัพยากร การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังให้แก่ทรัพยากรของโครงการ  และควบคุม
ความก้าวหน้าเพื่อให้งานแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด ในการคาดคะเนจ านวนวันที่โครงการจะแล้วเสร็จ
จึงควรน าโครงข่ายเพิร์ท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) มาปรับให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนให้ผู้บริหารได้เห็น
สถานการณ์ในขณะเวลานั้น ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมจะถูกน ามาใช้เพ่ือ
ค านวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเสร็จเร็วที่สุดของเหตุการณ์ซ้ าอีก โดยการน าเหตุการณ์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันมาปรับให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของงานที่ต้องด าเนินการ 
ผลจากการปรับเวลาในกิจกรรมของโครงการรวมทั้งความน่าจะเป็นที่ผลงานจะแล้วเสร็จจึงควร
น าเสนอในรูปของแผนภูมิแกนทท์ (Gantt chart)  แผนภูมิแกนทท์ คือ แผนผังคุมก าหนดงาน มักใช้
ในด้านการจัดการโครงการต่างๆ ในองค์การขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีขั้นตอนซับซ้อนและมากมาย โดยจะ
ใช้เป็นเทคนิคเครื่องมือช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารในการด าเนินการแก้ไขการควบคุม การ
วางแผนที่เหมาะสม เพ่ือช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ผังในลักษณะนี้จะแสดงถึงปริมาณงานและก าหนดเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือท างาน
นั้นให้ลุล่วง เป็นแผนภูมิในรูปของกราฟแท่งที่ประกอบด้วย แกนหลัก 2 แกน คือ แกนนอนแสดงถึง
เวลาในการท างานตลอดโครงการ และแกนตั้งแสดงถึงงานหรือกิจกรรมที่ต้องท า แท่งกราฟวางตัวใน
แนวนอน ความยาวของแท่งกราฟเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาในการท างาน  ส าหรับแผนภูมิ   
แกนท์แสดงได้ดังตารางที่ 6.20 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ตารางที ่ 6.20  ตัวอย่างแผนภูมิแกนท์ (Gantt) 
 

หัวข้องาน 
ระยะเวลา 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. แบ่งกลุ่มศึกษาปัญหาชุมชน      
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาชุมชน      
3. วิเคราะห์ปัญหาชุมชน      
4. สรุปประเด็นปัญหาชุมชน      
5. ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา      

 
 3. คุณภาพ คุณภาพเป็นวัตถุประสงค์ด้านหนึ่งของโครงการเพ่ือส่งมอบสิ่งที่ผู้รับบริการ
ต้องการ ถ้าโครงการไม่ได้ด าเนินงานอย่างถูกต้องย่อมไม่ก่อผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
เนื่องจากคุณภาพต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในการวัดคุณภาพจึงต้องระบุความ
ต้องการของผู้รับบริการก่อนล่วงหน้าอย่างชัดเจน เรียกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการก็คือผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของโครงการในขั้นสุดท้าย  
กระบวนการให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่พึงปรารถนา ในการผลิตและบริการเรียกว่าการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์การ ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ จึงเป็นกระบวนการท างานที่พยายามลดข้อผิดพลาด
ต่างๆ ให้หมดไปด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 
 การติดตามควบคุมโครงการที่ต่อเนื่องย่อมจะท าให้โครงการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ หรือข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ขจัดปัญหาการคอรัปชั่นจากการ
ด าเนินโครงการ หรืออ่ืนๆ อันจะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ 
 
 ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ท าให้ผู้บริหารโครงการไม่สามารถบริหารโครงการจนลุล่วงไปได้
ด้วยดี มีดังนี้ (ณรงค์ นันทวรรธนะ, 2547: 86-87)  
 1. วัตถุประสงค์และนโยบายไม่แน่นอน การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
อาจเกิดจากการก าหนดวัตถุประสงค์หรือนโยบายที่ขาดความชัดเจนแน่นอน  เช่น วัตถุประสงค์คือ 
ต้องการเพิ่มผลผลิตจากบุคลากรและก าหนดนโยบายให้มีการจัดท ากิจกรรมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของบุคลากรโดยจ่ายงบประมาณไม่จ ากัด ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะลดต้นทุนทุกด้าน ในกรณีนี้
ย่อมท าให้วัตถุประสงค์เกิดความขัดแย้งกับนโยบายได้ เป็นต้น  
 2. การน าผลประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับแผน เป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความ
ล้มเหลวของโครงการอย่างยิ่ง หากแผนเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้รับผิดชอบ
ในการวางแผน แต่ไม่เป็นไปประโยชน์ต่อองค์การ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแล้วองค์การมักขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการได้ นอกจากนี้ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม
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และกลุ่ม เป็นปัจจัย ที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งสามารถส่งผลท าให้แผนงานไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อีกด้วย  
 3. การขาดความรู้ทางวิชาการในการวางแผน ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะต้องมี 
ความสามารถในการแผนที่มีประสิทธิภาพด้วยจึงจะท าให้ธุรกิจสามารถยืนยงอยู่ได้  พร้อมทั้ง 
ความสามารถในการพัฒนาองค์การไปในทิศทางที่เหมาะสมและตามที่ต้องการได้  
 4. ขาดข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการวางแผน 
เนื่องจาก การรับรู้ของผู้บริหารที่มีขอบเขตจ ากัดท าให้การวางแผนและการตัดสินใจขาดประสิทธิภาพ 
ส่วนหนึ่ง มาจากการขาดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ การที่มีเวลาที่จ ากัดในการแสวงหา การเลือก
ข้อมูลแล้วตีความตามความเข้าใจของตนเองเป็นส าคัญ เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างสูง  
 5. การวางแผนด้วยความเคยชิน เป็นอุปสรรคที่สามารถพบได้ ซึ่งผู้บริหารมักนิยม ใช้
ความเคยชินหรือประสบการณ์มาก าหนดการด าเนินงานในอนาคต โดยขาดการน าข้อมูลสารสนเทศ 
หรือการใช้หลักวิชาการจึงท าให้การวางแผนเพื่อด าเนินการขาดประสิทธิภาพก็ได้  
 6. การขาดทรัพยากรในการวางแผน เป็นการขาดทรัพยากรในการบริหาร เช่น บุคลากร 
เงินทุน วัตถุดิบ เป็นต้น ท าให้โครงการที่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท าให้ไม่
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานนั่นเอง 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการนั้นมักจะเกิดจากการชี้แจงท าความ
เข้าใจ วัตถุประสงค์ และลักษณะการด าเนินโครงการยังไม่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง ขาดทรัพยากร 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการ นอกจากนั้นแล้วการที่พบปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินโครงการนั้นอาจสืบเนื่องมาจากปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมทั้งที่มาจากสภาวะ
แวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ จนท าให้เกิดปัญหาด้าน
ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ เกิดความสับสนในปฏิบัติ มีปัญหาการติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงานของผู้ปฏิบัติ ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะน าไปสู่การระงับหรือการยุติโครงการในที่สุด 

 
 

ตัวอย่างประเด็นที่ควรน ามาเขียนโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ในการเขียนโครงการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ผู้จัดท าโครงการพัฒนาควรจะมี
กรอบแนวคิดอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้า ทั้งจากเอกสาร ต าราต่าง ๆ และจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นงานส าคัญอย่างมากของผู้จัดท าโครงการ อันจะน ามาสู่การ
เขียนโครงการหรือจัดท าโครงการพัฒนาที่ดีได้ สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ในประเด็นการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั้น มีประเด็นตัวอย่างที่
ส าคัญ ดังนี้ (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า, 2539 : 26 - 102)  
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 1. งานพัฒนาเด็ก  
  เด็ก คือ กลุ่มประชากรที่ควรเอาใจใส่ให้ได้รับความอบอุ่นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้มี
ความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันจะส่งผลให้เด็กมีลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ พฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นที่พึงปรารถนาของชุมชนและสังคม เป็นประชากรที่มีคุณภาพดี
ของชาติต่อไปในอนาคต ดังค ากล่าวที่ว่า “เด็กท่ีดีในวันนี้ จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า” 
  เปูาประสงค์ของการพัฒนาเด็กนั้น ก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูเด็กในชนบท 
ให้เจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การแก้ไขโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 
น าวิชาการความรู้แผนใหม่ในการพัฒนาเด็กให้แก่ผู้ปกครอง เป็นการแบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดู
เด็กแก่ผู้ปกครอง ให้ได้ใช้เวลาในการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่ และเพ่ือสนับสนุนให้ครอบครัว 
องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเกิดแนวคิดร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชนของตน 
  กลวิธีในการพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เพ่ือให้
มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยให้เด็กที่ขาดโอกาสเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มีโอกาสพัฒนาเหมาะสมตามวัย  โดยการใช้สื่อและของเล่นเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ส าหรับการพัฒนาเด็กนอกศูนย์เด็กเล็กมีแนวทางจัดกิจกรรมได้ 2 
รูปแบบคือ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดย
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่  ผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก และกิจกรรมการพัฒนาเด็ก โดยใช้ครอบครัวเป็นพ้ืนฐาน เน้นให้พ่อแม่ และบุคคลในท้องถิ่นได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความพร้อมของเด็ก  ด าเนินการโดยจัดหาสื่อและเครื่องมือในการ
พัฒนาเด็ก เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กให้กับเด็กในครอบครัวของตนเอง รวมทั้ง
น าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ พ่อ แม่ และบุคคลอ่ืนด้วย 
 

 2. งานพัฒนาเยาวชน 
  เยาวชน  เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนในชนบทที่พ้น
การศึกษาภาคบังคับแล้วและไม่ได้เรียนต่อ ประกอบอาชีพอยู่กับบิดา มารดา บางส่วน และส่วนใหญ่
จะท างานในต่างจังหวัด ในงานพัฒนาเยาวชนนั้น ก็เพ่ือที่จะให้เยาวชนมีพลังความคิด ความหวัง 
ความกล้า และความรวดเร็ว ตลอดจนเป็นผู้ที่จะสืบทอดทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นมรดกของชาติ และต้อง
รับผิดชอบชุมชนและประเทศชาติต่อไป หากเยาวชนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีความ
พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ ดังค ากล่าวที่ว่า “เยาวชน คือ อนาคตของชาติ” 

  เปูาประสงค์ของการพัฒนาเยาวชน ก็เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความส านึกและยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย พัฒนา
บุคลิกภาพ ความประพฤติของเยาวชนให้มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีความ
ประพฤติที่ดี  มีจิตใจเสียสละต่อส่วนรวมและชุมชน  และเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้  
ความสามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได ้
  กลวิธีในการพัฒนา ประกอบด้วย การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เยาวชนต าบล  เพ่ือเป็น
สถาบันกลางฝึกระเบียบวินัยในการเป็นผู้น าและประสานกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในระดับต าบลของ
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมความพร้อมด้านอาชีพ เพ่ือสนับสนุนเยาวชนให้มีอาชีพที่
เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน เพ่ิมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว การ
ส่งเสริมกีฬาเยาวชนชนบท เพ่ือใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
ความสามัคคี และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 
 3. งานพัฒนาสตรี 
  สตรี คือกลุ่มพลังที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชน  ในอดีตสตรีถูกมองข้าม
ความส าคัญไปว่ามีความรับผิดชอบน้อยกว่าชาย  จึงมักจะเปรียบเทียบกันว่า “ชายคือช้างเท้าหน้า 
สตรีคือช้างเท้าหลัง” ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ สตรีได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา จะ
ส่งผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ให้เกิดผลดีตามมา
อีกจ านวนมาก 
  เปูาประสงค์ของการพัฒนาสตรี ก็คือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถของสตรีในการคิด 
ตัดสินใจ และแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร ตลอดจนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาของสตรี 
และปัญหาของชุมชน และเพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีความขยัน  มีความกระตือรือร้น  มีความเชื่อมั่นที่จะ
ช่วยตนเอง ครอบครัวและสังคม 
  กลวิธีในการพัฒนา ประกอบด้วย จัดตั้งและพัฒนาองค์กรเสรีสตรี ฝึกอบรมความรู้ใน
บทบาทหน้าที่และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้รู้จักจัดท าแผน / โครงการ แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 
(ชุมชน) ส่งเสริมครอบครัวพัฒนา ฝึกอบรมผู้น าสตรีในเรื่องภารกิจของครอบครัว พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ ให้มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการวางแผนครอบครัว ฝึกอบรม
สมาชิกครอบครัวให้รู้จักประหยัด / อดออม จัดประกวดและประกาศเกียรติคุณครอบครัวพัฒนา
ดีเด่น ส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรี ฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะอาชีพสตรี รวมกลุ่มอาชีพสตรีให้รู้จัก
บริหารจัดการเกี่ยวกับอาชีพ และสนับสนุนสตรีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้สตรีมีความรู้และปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้สตรีมีบทบาทในการ
จัดสภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบของชุมชน เช่น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  บริเวณบ้านหรือที่
สาธารณะของชุมชน เป็นต้น 
 

 4. งานพัฒนาอาชีพและรายได้ 
  การพัฒนาชุมชนในช่วงที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่โดย
ข้อเท็จจริงแล้วประชาชนยังมีฐานะที่ยากจนอยู่  เนื่องจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรม และขึ้นอยู่กับดินฟูาอากาศเป็นหลัก ผลผลิตที่ได้รับอยู่ในระดับต่ า ท าให้ประชาชนไม่มี
รายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาอาชีพของประชาชน
ให้พออยู่พอกิน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 
  เปูาประสงค์งานพัฒนาอาชีพและรายได้ คือ เพ่ือให้ประชาชนสามารถผลิตเพ่ือการ
บริโภคอย่างพอเพียง และมีเหลือจากการบริโภคให้สามารถด าเนินการทางธุรกิจได้ และเพ่ือส่งเสริม
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ให้ประชาชนรู้จัก และสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มให้เกิดผลต่อการพัฒนาอาชีพและรายได้ 
ตลอดจนความเป็นอยู่ของตนเอง 
  กลวิธีในการพัฒนา ประกอบด้วย ก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่มีที่ดินท ากินและทุน สนับสนุนด้านอาชีพรองทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมครัวเรือน กลุ่มที่สองกลุ่มที่ไม่มีที่ดินท ากิน (กลุ่มใช้แรงงาน) 
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา เพ่ิมพูนทักษะและขีดความสามารถของแรงงานให้เป็นแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การให้ความรู้ด้านทักษะ ด้านช่าง และควรให้ข้อมูลเรื่องต าแหน่งงานในภาคต่างๆ 
แก่กลุ่ม และกลุ่มที่สาม คือ กลุ่มสตรีและเยาวชน ให้มีการศึกษาเพ่ิมพูนทักษะ และขีดความสามารถ 
เช่น ด้านการธุรกิจ อุตสาหกรรมในครัวเรือน  อุตสาหกรรมบริการ และเชื่อมโยงหาตลาดแรงงานทั้ง
ในและนอกชุมชน โดยจะต้องให้ความรู้และข้อมูลแก่ประชาชนในอาชีพนั้นๆ ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในด้านการตลาด การผลิต  การด าเนินการทางธุรกิจ การบริหารกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์
เกื้อกูลกันระหว่างอาชีพต่างๆ ตลอดจนประสานงานขอความช่วยเหลือร่วมมือจากภาคเอกชน 
ภาครัฐบาล เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ เช่น ธนาคาร คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 

 
 5. งานพัฒนาเงินทุนท้องถิ่นโดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  การประกอบอาชีพของราษฎรที่ผ่านมา มักจะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร การกู้เงินจากภายนอกมาลงทุนนั้น 
ได้ผลไม่คุ้มค่าเพราะเสียดอกเบี้ยสูง ท าให้เป็นหนี้เป็นสินอยู่ตลอดไป เพราะฉะนั้น เพ่ือแก้ปัญหาเรื่อง
เงินลงทุนประกอบอาชีพนั้น แนวทางท่ีเหมาะสมคือ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร 
  เปูาประสงค์งานพัฒนาเงินทุนท้องถิ่นโดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเพ่ือ
ส่งเสริมการระดมทุนในหมู่บ้าน ต าบล สร้างแหล่งเงินทุนในท้องถิ่นให้สมาชิกรู้จักฝึกฝนการออมและ
วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เงินตราเป็นสื่อในการปลูกฝังให้มี
คุณธรรม 5 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรับผิดชอบร่วมกัน 
มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความไว้วางใจกัน นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้เกิด
ความสามัคคี และพัฒนาความเป็นผู้น าที่ดี 
  กลวิธีในการพัฒนา ประกอบด้วย การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบนพ้ืนฐาน
ความเข้าใจของประชาชน ยึดหลักความเท่าเทียมกันหรือความเสมอภาค โดยให้ทุกเพศ ทุกวัย ทุก
อาชีพ ทุกศาสนา เป็นสมาชิกได้ มีคณะกรรมการบริหารงานโดยสมาชิกกลุ่มฯ เป็นผู้เลือกตั้ง ใช้กลุ่ม
ออมทรัพย์เป็นแกนน าในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์สาธิต
การตลาด ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว เป็นต้น 
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 6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 

 การพัฒนาชุมชนจะต้องพัฒนาทางด้านวัตถุและพัฒนาจิตใจควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน และ
ในการพัฒนาทางด้านวัตถุนั้น จะเป็นการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานของชุมชน ที่ถือเป็นบริการขั้นต้นแก่
ประชาชนในชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการส าหรับประชาชน อันถือเป็นหลักพ้ืนฐานส่วน
หนึ่งของปัจจัยสี่ที่จะบริการให้แก่ประชาชนในต าบลหมู่บ้าน 
  เปูาประสงค์งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน คือ เพ่ือสนับสนุนให้มีบริการขั้น
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสาธารณูปการแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง 
ซ่อม ปรับปรุง บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากสาธารณประโยชน์ อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของชุมชน  
  กลวิธีในการพัฒนาประกอบด้วย ส่งเสริมและด าเนินการให้ชุมชนมีการก่อสร้างที่เป็น
บริการขั้นพ้ืนฐานในชุมชน เพื่อให้ประชาชนใช้บริการร่วมกัน เช่น ถนนหนทาง สะพาน ศาลา อาคาร 
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ แหล่งน้ า ไฟฟูา เป็นต้น ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งที่เป็นสาธารณูปการของชุมชน ให้
ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของชุมชน และให้การศึกษาแก่ประชาชนในการที่จะกระตุ้นให้ตระหนักในคุณค่า
ของสาธารณูปการเพ่ือช่วยกันปรับปรุงหรือบ ารุงรักษาให้คงทนถาวรต่อไป 
 
 7. งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการด ารงชีพของ
ประชาชนในชุมชน  เป็นตัวชี้ที่บอกถึงความผาสุกของประชาชนว่ามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ใน
ระดับใด เท่าที่ผ่านมาปรากฏว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมถูกท าลาย  ก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมติดตามมาอย่างมากมาย จึงมีความจ าเป็นที่ทุกฝุายจะต้องช่วยกันอนุรักษ์
คุ้มครองให้คงไว้และบูรณะพัฒนาให้มีสภาพที่ดีขึ้นต่อไป  
  เปูาประสงค์งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้โดยวิธีการต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การพูดคุย สนทนา เอกสารเผยแพร่ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น  
  กลวิธีในการพัฒนา เช่น  การปลูกปุา ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ โดยการให้องค์กร
เอกชน องค์กรประชาชน ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนเข้ามีบทบาทในการด าเนินงานทุกขั้นตอน  และ
การปรับปรุงหน้าดิน  ทุ่งหญ้า  และสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน  ด้วยการซ่อมแซมบ ารุงรักษา โดย
ให้ผู้น าท้องถิ่นเป็นแกนน า เป็นต้น 

 
 8. งานอาสาสมัครและผู้น าท้องถิ่น 
  การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการช่วยให้ประชาชนช่วยตนเองและพ่ึงตนเองได้ด้วย
การส่งเสริมการเรียนรู้ การรวมกลุ่ม และให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาหมู่บ้าน ต าบลของตน การท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การท าให้ประชนอาสาสมัครเข้ามาท างานด้วยความเต็มใจและเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม โดยการให้อาสาสมัครในการพัฒนาชนบทหรืออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ปฏิบัติงานเป็น
ผู้น าด้านการเสียสละในการพัฒนาท้องถิ่น 
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  เปูาประสงค์งานอาสาสมัครและผู้น าท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนเสียสละและอาสาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองโดยไม่หวังค่าตอบแทน เพ่ือฝึกให้ประชาชนมีความพร้อมที่
จะรองรับการกระจายอ านาจ และการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น และเพ่ือสร้างผู้น าในด้านการ
เสียสละส าหรับเป็นแกนน าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
  กลวิธีในการพัฒนา เช่น ในระดับหมู่บ้าน คัดเลือกบุคคลที่มีความเสียสละหมู่บ้านละ 2 
คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครด้านการพัฒนาหมู่บ้าน เรียกว่า “อาสาพัฒนาชุมชน” หรือ 
“อช.” ในระดับต าบล คัดเลือกบุคคลที่มีความเสียสละจากอาสาพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น
ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน เรียกว่า “อาสาพัฒนาชุมชน” หรือ “อช.” จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศให้รู้
บทบาทหน้าที่ สนับสนุนและให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท างานดีเด่น 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ 
 
 9. งานพัฒนาจิตใจ 
  งานพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาความคิดความสามารถของประชาชน ถ้าคนมีความคิด
ที่ดีก็น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย ดังนั้น การพัฒนาจิตใจจึงเป็นวิธีการพัฒนาคนให้รู้จักคิดในสิ่งที่ดีงาม
ตามหลักคุณธรรม และเกิดจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  การพัฒนาทุกอย่างถ้าไม่มีการพัฒนาจิตใจควบคู่กัน
ไปแล้ว ย่อมมีปัญหาติดตามมา อาจท าให้ผลการพัฒนาไม่บรรลุตามเปูาหมายได้ ด้วยเหตุนี้งานพัฒนา
จิตใจจึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น 
  เปูาประสงค์งานพัฒนาจิตใจ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตามหลักการ
ของศาสนา เพ่ือให้เกิดความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมส่วนรวม  เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม ปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม หรือความวุ่นวายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และให้ประชาชนมี
จิตส านึกและภูมิใจ หวงแหนในเอกลักษณ์ของชาติ และสามารถรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง 
  กลวิธีในการพัฒนา เช่น ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนตามแนวทางอุดมการณ์
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง รณรงค์ ละ ลด เลิก อบายมุข และยาเสพติดทั้งปวง  ส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็นกิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ อีกหลายประการที่
ควรน ามาเขียนโครงการ เช่น ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการสร้างความสมานฉันท์
ปรองดองของท้องถิ่น การท่องเที่ยว การพัฒนาผู้สูงอายุ สาธารณสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรได้ก าหนด
กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนากระบวนการท างานภายในขององค์กรตนเองด้วย เช่น โครงการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนและนอกจากนั้นแล้วใน
การก าหนดประเด็นที่จะน ามาเขียนโครงการพัฒนานั้น ควรมีที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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ท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านวัตถุอย่างมีความ
สมดุล (Balance) และเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic)  
 
 

บทสรุป 

 
 โครงการมีความส าคัญต่อการวางแผนและการด าเนินงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน โครงการ คือ กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นอย่างมีระบบ มีการใช้
ทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน โดยอาศัยกระบวนการในการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นล าดับขั้นตอน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด และมีผลที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง  
การวางแผนโครงการที่ดีจะสามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงาน สนองตอบความต้องการของ
สังคมหรือกลุ่มชนส่วนใหญ่ และนโยบายของประเทศชาติได้ ทั้งนี้ ในการเขียนโครงการจักต้องมีการ
คัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการในด้านต่างๆ มีการ
ใช้ภาษาให้เหมาะสมเพ่ือสื่อความหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจในโครงการ และแสดงถึงความมีคุณภาพ
ของโครงการด้วย ส่วนการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติจริง จะต้องมีการบริหารโครงการอย่างเป็น
ระบบหรือเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การ
ควบคุมและติดตามโครงการ อันจะท าให้เห็นถึงผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์โครงการและทราบถึงปัญหา
ของโครงการซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 



บทท่ี  7 
การประเมินโครงการ 

 
 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติมักจะนิยมเขียนเป็นโครงการต่างๆ หลังจากนั้นจึงน าโครงการไป
ด าเนินการจริง การที่จะระบุได้ว่าโครงการที่ได้ด าเนินการนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ ย่อมจะต้องมี
การตรวจประเมินโครงการ ซึ่งการประเมินโครงการนับได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้
ทราบข้อดีหรือปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินโครงการ การประเมินโครงการ คือ กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแล้วน ามาประมวล วิเคราะห์ผล และน าผลที่ได้มาเป็นแนวทาง
ประกอบในการตัดสินใจปรับปรุงโครงการเพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การประเมินโครงการยังเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ช่วยให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับ
โครงการส าหรับใช้ตัดสินคุณค่าของโครงการที่จะน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการมากขึ้น  
 การประเมินโครงการ โดยทั่วไปมักจะมีวัตถุประสงค์หลักคือ การแสวงหาแนวทางตัดสินใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการหรือจะด าเนินโครงการว่า ควรจะด าเนินการหรือไม่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ และศึกษาว่าระหว่างด าเนินการมีปัญหาอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไข หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว 
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้เรียนรู้อะไรบ้าง เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อมอย่างไร ทั้งนี้
การประเมินโครงการจ าเป็นต้องมีขั้นตอนและวิธีการที่ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์  อาศัยเกณฑ์การ
ตัดสินทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ กลุ่มเปูาหมาย ห้วงเวลา สถานที่ และบริบทที่เกี่ยวข้อง มิใช่เป็นการ
ตัดสินกันที่ “ใจ” (Subjective) แต่ควรเป็นการตัดสินตามเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ (Objective) (อนุรักษ ์ปัญญานุวัฒน์, 2555 : 1) 
 
 

ความหมายของการประเมินโครงการ 
 

 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า “การประเมิน” ไว้ดังนี้ 
 สุขแก้ว ค าสอน (2549 : 57) กล่าวว่า การประเมินโครงการว่า คือกระบวนการรวบรวม
ข้อสนเทศเกี่ยวกับโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยมีการรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 เสนาะ กลิ่นงาม (2542 : 195) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบและ
วัดสิ่งที่แผนได้ก าหนดไว้ในขั้นของการวางแผน และเมื่อน าแผนไปด าเนินการแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
และเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดและคาดหมายไว้เพียงใด โดยน าเอาผลที่วัดได้มาพิจารณา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ จึงจะท าให้รู้ได้ว่าสิ่งที่แผนต้องการกับผลที่เกิดขึ้นจริงนั้น
ตรงกันหรือแตกต่างกันเพียงใด ด้วยเหตุอะไรบ้าง เป็นเหตุผลจากปัจจัยภายนอกหรือภายในของแผน
อะไร 
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 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2547 : 2) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวน
การศึกษาแสวงหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และ
ขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเปูาหมายที่ต้องการ
หรือไม ่มีผลกระทบในแง่มุมต่างๆ อย่างไรที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
 ธรรมพร แข็งกสิการ (2548 : 14) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง 
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถน าไปใช้ในการตัดสิน เกี่ยวกับการด าเนินโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการ
ตรวจสอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาข้อมูลที่เป็นจริง แล้วพิจารณาว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ หรือเป็นการค้นหาว่าผลส าเร็จของกิจกรรมจากการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้ว่า
สามารถประสบความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและ
พัฒนาต่อไป 
 
 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการประเมินผลโครงการ 
 
 ปัจจัยส าคัญท่ีผู้ประเมินผลโครงการควรให้ความส าคัญและจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
มีอยู่ด้วยกันหลายประการ ปัจจัยดังกล่าวมีดังนี้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2547 :6-7)  
 1. ขอบเขตของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงความคลอบคลุมพ้ืนที่ เช่น ประเทศ จังหวัด 
ชุมชน เป็นต้น ดังนั้นผู้ประเมินผลโครงการจะต้องให้ความส าคัญและประเมินผลให้เกิดความ
ครอบคลุมกับพื้นท่ีที่ต้องพิจารณาและเป็นความรับผิดชอบจากการด าเนินโครงการ  
 2. ขนาดของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงจ านวนของผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาถึงจ านวนคน การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างท่ัวถึง ตลอดจนพิจารณาถึงประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบอีกด้วย  
 3. ระยะเวลาของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงระยะเวลาที่มีการด าเนินโครงการตั้งแต่
เริ่มต้น จนสิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาและก าหนดช่วงเวลาในการ
ประเมินผล โครงการอย่างเหมาะสมจึงจะท าให้การประเมินผลเกิดประสิทธิภาพตามมา  
 4. ความชัดเจนและความเฉพาะของปัจจัยน าเข้า เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยที่น าเข้าสู่การ
ด าเนินโครงการเพ่ือที่ท าให้ผู้ประเมินผลโครงการสามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน  ในด้านปัจจัย
น าเข้าที่ใช้ไปในการด าเนินโครงการ เช่น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ ์งบประมาณ เป็นต้น  
 5. ความสลับซับซ้อนของเปูาหมาย เป็นการพิจารณาถึงลักษณะของเปูาหมายที่มีความ
สลับซับซ้อนซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาถึงความสลับซับซ้อนของเปูาหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเปูาหมายย่อยๆ และมีความต้องการการบรรลุต่างกัน 
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 6. ช่วงเวลาของเปูาหมาย เป็นการพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เปูาหมายทั้งในระยะสั้น ปาน
กลาง หรือระยะยาวที่สามารถบรรลุผลเกิดขึ้นจะท าให้ผู้ประเมินผลโครงการสามารถก าหนดช่วงเวลา
ที ่เหมาะสมส าหรับการประเมินผลในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้อย่างคลอบคลุม 
 7. ความคิดริเริ่มใหม่ๆ เป็นการพิจารณาถึงโครงการที่เกิดขึ้นใหม่หรือเป็นโครงการเดิมที่
เคยด าเนินการมาแล้ว ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาเพ่ือการก าหนดแนวทางการประเมิน 
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการใหม่ที่ต้องมีการตั้งเกณฑ์การประเมินใหม่นั่นเอง 
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นผู้ประเมินผลโครงการต้องพิจารณาและก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การประเมินอย่างชัดเจน ซึ่งปัญหาที่ส าคัญในการประเมินผล ได้แก่ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ
โครงการอาจมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินผลที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้นผู้ประเมิน 
จะต้องก าหนดแนวทางในการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ทุกฝุาย รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลที่มีความน่าเชื่อถือและชัดเจน  เป็นต้น จึงจะท าให้การ
ประเมินผลของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (วรพจน์ 
บุษราคัมวดี, 2556: 236) 
 
 

ขอบเขตในการก ากับติดตามงานโครงการ  
 
 หน้าที่ที่ส าคัญของการติดตามก ากับงาน ได้แก่ การติดตามและก ากับการด าเนินงานของ
ผู้บริหารและฝุายปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การติดตามและก ากับผลที่ได้จากการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ การติดตามและก ากับเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงโครงการตามสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามและก ากับเพ่ือหาค าอธิบายเนื่อง
ด้วยการติดตามก ากับงานเป็นการผลักดันให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน  ดังนั้น ในการติดตามจึง
อาศัยข้อมูลจากแผนงานมาใช้ในการติดตาม ได้แก่ แผนภูมิแท่ง (Gantt chart) โครงข่ายงาน 
(Network) เทคนิคเพิร์ทและซีพีเอ็ม (PERT และ CPM) และตารางติดตามกิจกรรม และผลที่
คาดหมาย ส าหรับขอบเขตในการก ากับติดตามงานโครงการมีดังนี้ (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2556: 237-
238) 
 1. จัดท าเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือใช้ในการติดตามงาน ได้แก่ แผนภูมิแท่ง โครงข่ายงาน 
เทคนิค เพิร์ทและซีพีเอ็ม ตารางติดตามกิจกรรมและผลที่คาดหมาย โดยเลือกใช้เครื่องมืออย่างใด
อย่างหนึ่งหรือเครื่องมือหลายอย่างก็ได้ จากนั้นจึงก าหนดช่วงเวลาในการก ากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้การก าหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการติดตามและก ากับงานจึงขึ้นอยู่กับชนิดของโครงการ
และกิจกรรม  
 2. จัดประชุมผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือท าความเข้าใจในด้านบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือตลอดจนลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย ส่วนผู้มี
อ านาจวินิจฉัยสั่งการ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารโครงการควรมีการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบ
ควบคู่ไปกับการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานอยู่เสมอ  
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 3. ด าเนินการจัดท าสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทันต่อการน าไปใช้ จากนั้นจึง
จัดท าข้อมูลย้อนกลับไปให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ได้รับทราบต่อไป  
 จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ขอบเขตในการก ากับติดตามงานโครงการ 
ประกอบด้วย การจัดท าเครื่องมือในการติดตามงาน การก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจเยี่ยมของผู้มี
อ านาจวินิจฉัยสั่งการ ควบคู่ไปกับการติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าสรุปการรายงานผล
การปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะ และจัดท าข้อมูลย้อนกลับไปให้หน่วยงานที่ปฏิบัติรับทราบ
ตามล าดับ การก ากับติดตามงานโครงการถือว่าเป็นการประเมินผลงานประเภทหนึ่ง โดยเป็นการ
เปรียบเทียบกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงกับวัตถุประสงค์ที่คาดหมายไว้ในแผนที่มีการติดตาม
การด าเนินงานและการควบคุม ผลที่ได้จากการด าเนินงานเพ่ือสร้างข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้ในการด าเนินโครงการต่อไป ดังนั้นการก ากับติดตามงานโครงการจึงเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นให้งาน
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได ้
 
 

ประเภทของการประเมิน 
 
 การประเมินโครงการสามารถแบ่งได้หลายประเภท พอสรุปได้ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2550 : 21) 
 1. การแบ่งตามล าดับของเวลา ได้แก่ 
  ระยะที่ 1 การประเมินผลก่อนการปฏิบัติงาน (Pre – Evaluation of Planed 
Activities) เป็นขั้นการเตรียมการวางโครงการ หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยจะ
ประเมินถึงข้อมูลที่น ามาใช้ บุคคลที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง ขอบข่ายของโครงการ วิธีการจัดท า
โครงการ วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของโครงการ องค์ประกอบของโครงการและความเป็นไปได้ของ
โครงการ  
  ระยะที่ 2 การประเมินผลขณะปฏิบัติงาน (Operation or on Going Evaluation) 
ประกอบด้วยกิจกรรมหรือวิธีการที่ใช้ทรัพยากร งบประมาณ ผลที่ได้รับ และผลกระทบและ
ประสิทธิภาพที่ได้รับ 
  ระยะที่ 3 การประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงานเสร็จแล้ว (Ex post Evaluation of 
Completed Activities) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพและผลกระทบของโครงการ ระยะเวลาที่มี
ผลกระทบต่อโครงการ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 2. การแบ่งตามลักษณะการตัดสินใจ 
  2.1 การประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
โครงการ เป็นการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
  2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป็นการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการต่อหรือยุติโครงการ 
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 3. การแบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน หรือการประเมินแบบ CIPP มีประเด็นการประเมิน คือ 

  3.1 การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย เปูาหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง กฎหมาย เพ่ือน ามาใช้ก าหนด
ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นการประเมินปัจจัยที่น ามาใช้ในโครงการ 
เช่น คน วัสดุอุปกรณ์ เวลา งบประมาณ สถานที่ เป็นต้น 
  3.3 การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินกระบวนการในการน า
โครงการไปปฏิบัติ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ทันการณ์ โดยจะมีการด าเนินการดังนี้ 
   3.3.1 ประเมินผลการปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 
   3.3.2 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือเปรียบเทียบว่าคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนหรือไม่ มีก าไร หรือขาดทุน หรือเท่าตัว 
   3.3.3 การประเมินประสิทธิภาพ ความประหยัดและความคุ้มค่าของการปฏิบัติ
โครงการ 
   3.3.4 การประเมินความเพียงพอของโครงการ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรและ
ความสมบูรณ์ของโครงการ 
  3.4 การประเมินผลงานหรือผลผลิต (Product/Output) เป็นการประเมินระยะ
สุดท้าย หรือสิ้นสุดโครงการ เพ่ือดูว่าผลลัพธ์และผลกระทบสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มยุรี อนุมานราชธน (2548 : 276-2281) ยังได้แบ่งประเภท
ของการประเมินโดยใช้การวิจัยเป็นวิธีประเมินผล ส าหรับการแบ่งรูปแบบการวิจัยเพ่ือการประเมินผล
สามารถท าได้ 3 รูปแบบดังนี้   
 1. รูปแบบทดลอง ผู้ประเมินผลสามารถขจัดความเป็นไปได้ของปัจจัยอ่ืนๆ และตัวแปร 
ภายนอกของโครงการที่อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่เกิดจากการมีโครงการ หรือ
การได้รับบริการจากการด าเนินโครงการได้เกือบทั้งหมด ผู้ประเมินผลสามารถด าเนินการโดยวิธีการ
กระจายผู้ใช้บริการของโครงการจากประชากรที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ให้เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
ที่ได้รับบริการของโครงการหรือการท าการสุ่มผู้ซึ่งจะไม่ได้รับบริการของโครงการจากประชากรที่เป็น
หน่วยวิเคราะห์ให้เป็นกลุ่มควบคุม คุณลักษณะของผู้ถูกสุ่มเข้าเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะมี
ลักษณะใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่แตกต่างกันแต่เท่ากัน  หากประชากรที่เป็นหน่วย
วิเคราะห์มีขนาดใหญ่ การกระจายสุ่มเป็นเทคนิคที่ใช้ขจัดตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรภายนอกให้
หมดไป เมื่อโครงการยุติลงผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการสังเกตกลุ่มทั้ง 2 ข้อสรุป
ของการประเมินผลจะมีความเที่ยงตรงภายในและการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มจะท าให้เกิดความเชื่อมั่น
ของข้อสรุปที่จะอ้างอิงไปยังหน่วยวิเคราะห์ที่เป็นประชากรทั้งหมด ซึ่งเรียกว่าความเที่ยงตรงภายนอก 
เนื่องจากหน่วยวิเคราะห์มีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกมาเท่าๆ กัน โดยปราศจากอคติใดๆ การกระจายการ
สุ่มอาจใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งเป็นแบบง่ายหรือใช้ตารางตัวเลขสุ่มในการคัดเลือกหน่วยวิเคราะห์ก็ได้
ตามความเหมาะสม  
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 2. รูปแบบกึ่งทดลอง ในกรณีที่ผู้ประเมินไม่สามารถท าการกระจายสุ่มเพ่ือขจัดอิทธิพล
ของตัวแปรภายนอก จึงควบคุมอิทธิพลของตัวแปรภายนอกโดยใช้การจับคู่ระหว่างผู้รับบริการที่ได้รับ
การด าเนินโครงการกับผู้ไม่รับบริการหรือพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการด าเนินโครงการ  เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบกันที่มีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่หนึ่งคุณลักษณะที่ส าคัญตามที่ระบุไว้แล้ว จากนั้น
จึงท าการศึกษาด้านความแตกต่างในช่วงระหว่างก่อนการด าเนินงานและภายหลังจากการด าเนินงาน
โครงการ นอกจากนี้อาจจะเพ่ิมช่วงเวลาส าหรับการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง
โครงการหรือเพ่ิมกลุ่มเปรียบเทียบหรือกลุ่มควบคุมท่ีมีจ านวนไม่เท่ากัน เมื่อใช้วิธีการเลือกผู้รับบริการ
หรือพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการโดยไม่ใช้การสุ่มตัวอย่าง จะท าให้รูปแบบกึ่งทดลองนี้มีข้อบกพร่องด้าน
ความเที่ยงตรงภายนอกเกิดขึ้นได้ จนอาจท าให้ได้ผลที่ขาดความเที่ยงตรงตามมา ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มทดลองช่วงก่อนและหลังการด าเนินโครงการที่ได้ จากการสังเกตนั้นเราสามารถ
แบ่งรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงออกได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
การเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดและด ารงอยู่ถาวร การเปลี่ยนแปลงแบบแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว  
 3. รูปแบบที่ไม่ใช่การทดลอง ผู้ประเมินผลจะน ากระบวนการทางสถิติมาขจัดปัจจัยต่างๆ 
ที่อาจจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ โดยใช้การวิเคราะห์แบบพหุหรือ
หลายปัจจัยต่างๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวโครงการหรือตัวแปรต้นกับผลที่เกิดขึ้นหรือตัวแปร
ตาม โดยพยายามท าการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามหลัก
เหตุผลหรือทฤษฎีด้วย ดังนั้นความเที่ยงตรงภายในของข้อสรุปการประเมินผลจึงขึ้นอยู่กับความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของตัวทฤษฎีที่จะน ามาใช้เลือกตัวแปรต่างๆ  
 การอ้างอิงถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่มีต่อความเที่ยงตรงภายในนั้น ผู้ประเมินผลจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่าการด าเนินงานที่เกิดจากตัวแปรต้นของตัวโครงการ สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในตัวแปรตามผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการได้โดยใช้กระบวนการทางสถิติเพ่ือจ ากัดผลกระทบ
จากตัวแปรอ่ืนๆ ถ้าตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปรอ่ืนหรือตัวแปรภายนอกมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่อตัวแปรตามซึ่งเป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการจนท าให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตอนแรก
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามกลายเป็นไม่มีความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เดิมระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตามที่หายไปนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ลวง ซึ่งเป็นผลมาจากการทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนๆ ตัวแปรภายนอก โดยท าการควบคุมตัวแปรดังกล่าวนั่นเอง (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 
2556: 245) 
 ประเภทของการประเมินโครงการมีหลากหลายประเภท ผู้ประเมินสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการประเมินโครงการให้เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงการและความต้องการใช้ผลการประเมินของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
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ขั้นตอนการวางแผนการประเมินโครงการ 
 
 การวางแผนการประเมินโครงการ มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์โครงการ เช่น การบรรยายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของโครงการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ ในขั้นตอนนี้ จ าเป็นจะต้องหาความต้องการในการประเมินด้วย ผู้ประเมินจะต้องท า
ความจ าเป็นในการประเมินและสามารถล าดับความจ าเป็นก่อนหลังในการประเมิน อย่างไรก็ดีในการ
หาความจ าเป็นล าดับแรกๆ นั้น ผู้ประเมินไม่ควรพิจารณาเฉพาะล าดับแรกๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดย
ทันท ีแต่ควรพิจารณาย้อนหลังไปบ้างว่าในระยะหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาว่ามีความจ าเป็นอ่ืนใดหรือไม่ 
ถ้ามีควรจะได้พิจารณาถึงความจ าเป็นเหล่านั้นเสียก่อนอย่างละเอียดและรอบคอบ  การหาความ
ต้องการจ าเป็นในการประเมิน และการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของสิ่งที่ต้องประเมินเป็นการ
ประหยัดทั้งเวลา เงิน วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน ในขั้นตอนนี้นอกจากต้องหาความจ าเป็นในการ
ประเมินผลโครงการแล้ว ผู้ประเมินจะต้องเตรียมตนให้พร้อม กล่าวคือ มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างแจ่มชัด และท่ีส าคัญคือจะต้องมีทัศนคติหรือเจตนคติที่ดีต่อสิ่ง
ที่ต้องประเมิน จึงจะสามารถท าให้การประเมินและผลของการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม 

 ขั้นที่ 2 ก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินโครงการ
จะต้องก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์การประเมินเป็นล าดับแรกเพราะวัตถุประสงค์เป็น
ทิศทางในการด าเนินงาน วัตถุประสงค์จะต้องเขียนอย่างชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
โดยจะต้องมีทั้งวัตถุประสงค์ระยะสั้นและวัตถุประสงค์ระยะยาวในการด าเนินงาน การด าเนินงาน
ขั้นตอนนี้จะต้องสามารถตอบค าถามว่าอะไรคือความมุ่งหมายของการประเมินโครงการนี้  
วัตถุประสงค์ในการประเมินมีอะไรบ้าง ท าไมจึงต้องประเมินโครงการนี้ 
 ขั้นที่ 3 การก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เป็นสิ่งที่ส าคัญในการประเมินโครงการ เมื่อ
ทราบความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้ว จะต้องสร้างหรือเลือกหาเครื่องมือที่
สอดคล้องมากที่สุดกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน ในการสร้างหรือเลือกเครื่องมือนั้นควร
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้รับรู้และถ้าเป็นไปได้จะต้องยอมรับเครื่องมือที่จะน าไปใช้นั้น  หรือเปิดโอกาส
ให้ทุกฝุายได้แสดงความคิดเห็นและสร้างเครื่องมือร่วมกัน เมื่อได้เครื่องมือที่ต้องการแล้วผู้ประเมิน
จะต้องก าหนดเวลา (schedule) ในการน าเครื่องมือไปรวบรวมข้อมูล ก าหนดเวลาควรต้อง
ประกอบด้วย เวลาการปฐมนิเทศชี้แจงผู้เก็บข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล     
เป็นต้น โดยมีเครื่องมือ (Instruments) ที่ใช้ในการประเมิน เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
สังเกต เป็นต้น 
 ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการน าเอาเครื่องมือที่มีอยู่ไปใช้ 
โดยจะต้องค านึงถึงกิจกรรมของโครงการที่ด าเนินการด้วย เช่น ถ้าเป็นโครงการอบรมก็ควรจะเก็บ
ทันทีหลังการอบรมเสร็จสิ้นลง เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือดังที่ได้กล่าวมาในขั้นตอนที่ 3 เช่น ใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น 
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 ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องใช้หลักสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือความ
น่าเชื่อถือ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน เป็นต้น หรืออาจจะเป็นการประชุมเพ่ือประเมินก็ได้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ  ข้อมูลที่ได้รับอาจ
ประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภท รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ หากการวิเคราะห์เป็นไปอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดหลักการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประเมินจะต้องค านึงถึงประเภทและชนิดของข้อมูลที่จะรวบรวม ต้องเป็นที่ตกลง
และเห็นพ้องต้องกัน เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดและรอบคอบ ข้อมูลที่ได้รับจะต้องจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และระบุได้ว่าเป็นข้อมูลที่เสริมหรือ
เป็นข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถูกก าหนดขึ้นไว้
ล่วงหน้า เป็นต้น 
 ขั้นที่ 6 การสรุปผล การรายงานข้อมูลและรายงานผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือรับทราบและน าไปใช้แก้ไขต่อไปเมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว การกระท า
เช่นนี้ผู้ประเมินจะต้องวางแผนในการน าเสนอข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาที่ส าคัญจะต้องรายงาน  คือ 
วัตถุประสงค์ (objectives) ในการประเมิน วิธีการ (Procedures) ในการประเมินผล ผล (Results) 
ของการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้ (Implications) ให้เกิดประโยชน์ การน าผลการ
ประเมินไปใช้นั้นจะต้องชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น (Strength) และจุดด้อย (Weakness) ของผลเหล่านั้นและ
จะต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าจะแก้ไขจุดด้อยได้อย่างไร และท าอย่างไรจึงจะท าให้จุดเด่นนั้นคงสภาพที่เป็น
จุดเด่นอยู่เสมอ นอกจากนั้นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการควรต้องแสดงถึงข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงโครงการ บุคลากรและทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการรวบรวมทั้ง
ความผูกพันด้านงบประมาณและการเงิน การรายงานผลการประเมินโครงการมีเป้าหมายที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งคือ จะต้องให้ผู้ประเมินระดับสูงของหน่วยงานมีความเข้าใจและทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงที การรายงานผลต่อผู้บริหารควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและ
กะทัดรัด ควรหลีกเลี่ยงภาษาสถิติหรือภาษาทางวิชาการท่ีไม่จ าเป็น 
 ขั้นที่ 7 การติดตามผล เมื่อผลการประเมินได้น าไปใช้ จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานได้รับ
การส่งเสริมและปรับปรุงเพ่ือการด าเนินงานโครงการแล้ว  โครงการอาจจะได้รับการพิจารณาให้
ด าเนินงานต่อไป และการด าเนินงานควรปฏิบัติในรูปแบบเดิมโดยการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่
เป็นอยูแ่ละเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น แล้วท าการประเมินซ้ าอีกครั้งหนึ่ง หากผลการประเมินเป็น
ที่พอใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว โครงการนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบกับ
ความส าเร็จ การประเมินผลโครงการสิ่งส าคัญคือ โครงสร้างของการประเมินผลที่ควรจะแสวงหา
เพ่ือให้มีบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินผลด้วยเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ปราศจากอคติ (Bias) และความเที่ยงตรงของการประเมิน  
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รูปแบบการประเมินโครงการ 
 
 มีรูปแบบการประเมินโครงการหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสมกับโครงการต่างๆ ได้ ซึ่งพอสรุปรูปแบบการประเมินโครงการได้ดังนี้ (ไชยรัตน์ ปราณี, 
2555 : 10-26)  
 

 1. รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) 
  กรอบแนวความคิดของการประเมินของไทเลอร์ จ าแนกออกเป็น 6 ส่วน 1) การ
ประเมินจุดประสงค์  2) การประเมินแผนการเรียนรู้  3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนา
โครงการ  4) การประเมินเพ่ือการน าโครงการไปปฏิบัติ  5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทาง
การศึกษา 6) การติดตามผลการประเมินผลกระทบ ไทเลอร์ (Tyler) ได้สรุปแนวคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการว่า เกณฑ์ที่ตัดสินความส าเร็จของโครงการควรจะพิจารณาจากความส าเร็จของ
ส่วนรวมและมุ่งเน้นที่การประเมินผลสรุป (Summative  Evaluation) มากกว่าการประเมิน
ความก้าวหน้า (Formative  Evaluation) ส าหรับรูปแบบการประเมินตามแนวคิดของไทเลอร์ แสดง
ได้ดังรูปที่ 7.1 
 

 
 

รูปที่ 7.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ 
ที่มา : (อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, 2555 : 4) 

 
 2. รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach)  
  แนวความคิดของครอนบาคนั้น การประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูล
นั้นเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา ความหมายของค าว่า “โครงการ” ตามความเห็น
ของครอนบาคนั้น อาจเป็นกิจกรรมใดก็ได้ การประเมินจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมมากมายหลายอย่าง
และไม่มีหลักการใดจะครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างในทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงเชื่อว่าการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับการประเมินผล แบบจ าลองของครอนบาค 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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(Cronbach model) เป็นแบบจ าลองที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักเช่นเดียวกับแบบจ าลองของไทเลอร์ 
แต่ครอนบาคเห็นว่านอกจากการต้องประเมินจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้ว  ยังต้องประเมินหรือตรวจสอบ
ผลข้างเคียงของโครงการด้วย โดยครอนบาคได้เสนอแนวทางการประเมินเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ
ประเมินจุดมุ่งหมายของโครงการที่ตั้งไว้แล้ว 4 แนวทางคือ  
  2.1 การศึกษากระบวนการ (Process  Studies) ได้แก่ การศึกษาภาวการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน เช่น การที่นักเรียนท าแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง การสังเกตผลการใช้สื่อ การซักถาม
นักเรียนขณะด าเนินการสอน หรือขณะให้ท ากิจกรรมต่างๆ ภาวการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถจะ
น ามาเป็นข้อมูลที่ใช้เพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงวิชาได้เป็นอย่างดี ได้แก่ จุดมุ่งหมายการศึกษา เพ่ือ
ประโยชน์ปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ ขณะโครงการ
ก าลังด าเนินการอยู่ควรท าโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับชาติ แต่ระดับโรงเรียนหรือ
ท้องถิ่น ผู้สอนท าหน้าที่ประเมิน การวัดต้องท าหลายๆ ด้าน คือ วัดจุดมุ่งหมาย ผลที่เกิดขึ้น (ความรู้
ความสามารถ ทัศนคติ) การติดตามผลการเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนรายวิชาผู้เรียนได้ผล
ตามจุดมุ่งหมายหรือไม ่
  2.2 การวัดศักยภาพของผู้เรียน (Proficiency Measurement) ครอนบาค 
(Cronbach) ได้ให้ความส าคัญต่อคะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับโดยให้
ทัศนะว่าคะแนนจากแต่ละข้อสามารถชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วและสิ่งที่ควรจะพัฒนาต่อไป 
   ด้วยเหตุนี้ครอนบาคจึงให้ความส าคัญต่อการสอบเพ่ือวัดสมรรถภาพของผู้เรียน
ระหว่างการเรียนการสอนว่ามีความส าคัญมากกว่าการสอบประจ าปลายภาคเรียนหรือการสอบ
ปลายปีนั้น คือ ควรใช้แบบสอบมาตรฐาน ควรใช้แบบทดสอบต่างฟอร์มกับนักเรียนต่างกลุ่มจะได้
ข้อมูลที่จ าเป็นมากกว่าเวลาเดียวกัน  ประหยัดค่าใช้จ่าย การทดสอบกลุ่มตัวอย่างควรเป็นตัวแทนของ
ประชากร ข้อทดสอบควรเป็นตัวแทนเนื้อหาวิชา ข้อสอบแบบเขียนตอบ (Assay type) ควรใช้วัด
ความสามารถเฉพาะอย่าง ใช้ขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก ให้ความส าคัญของข้อสอบแต่ละข้อมากกว่า
คะแนนรวมเพ่ือน ามาปรับปรุงรายข้อ เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนและประเมินผล
สรุปผลการเรียนไม่ใช่การทดสอบก่อนสิ้นสุดโครงการ แต่เพียงอย่างเดียว 
  2.3 การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) ครอนบาค (Cronbach) ได้ให้ทัศนะ
ว่า  การวัดทัศนคติเป็นผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนส่วนหนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญเช่นกัน การวัด
ทัศนคติอาจท าได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถามและอ่ืนๆ การวัดทัศนคติท าได้
หลายอย่าง เช่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถามก็มีประโยชน์มาก แต่ไม่ควรเชื่อผลจากแบบสอบถาม
มากนักต้องดูอัตราส่วนของผู้ตอบในการแสดงความคิดเห็นแต่ละข้อมีน้ าหนักเพียงพอหรือไม่ เพราะ
ทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ผู้ตอบมีความล าเอียง (Bias) ได้มาก ถ้าผู้ตอบได้ประโยชน์เกี่ยวข้องด้วย 
ถ้าถามความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงๆ จะได้ผลที่น่าเชื่อถือมากกว่าผลของแบบสอบถาม 
ควรดูค่าเฉลี่ยแทนการดูรายละเอียดของแต่ละบุคคล 
  2.4 การติดตามผล (Follow – up Studies) เป็นการติดตามผลการท างานหรือ
ภาวการณ์เลือกศึกษาต่อในสาขาต่างๆ รวมทั้งการให้บุคคลที่เรียนในระดับขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมาแล้วได้
ประเมินถึงข้อดีและข้อจ ากัดของวิชาต่างๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมอย่างไร เพ่ือช่วยในการ
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พัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาเหล่านั้นต่อไป ครอนบาค (Cronbach) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินที่มีการ
เปรียบเทียบ (Comparative  Evaluation) แต่เขาก็คิดว่าส าหรับการศึกษาเพ่ือติดตามผลนั้น คือ 
   2.4.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
เฉพาะหรือกลุ่มตัวอย่างในโครงการกับกลุ่มตัวอย่างอีกจ านวนหนึ่งที่มี พ้ืนฐานทางชีวประวัติ 
(Demographic variables) คล้ายคลึงกัน 

   2.4.2 ศึกษาเปรียบเทียบดูผลที่เกิดระหว่าง 2 กลุ่ม แตกต่างกันหรือไม่ใน
ความก้าวหน้าของวิชาชีพหรือความก้าวหน้าทางการศึกษาในระยะยาว 
   2.4.3 ผลที่ได้จากการศึกษาไม่มีผลโดยตรงในการปรับปรุงหลักสูตร หรือ
รายวิชา การเรียน  เพราะไม่ให้ผลที่ทราบว่าหลักสูตรหรือรายวิชานั้นๆ ควรได้รับการปรับปรุงด้านใด 
แต่มีประโยชน์ในการวางหลักสูตรใหม่เพราะใช้วิธีการเรียนแบบหลักสูตรเดิมหรือจ ากัดรายวิชานั้นๆ 
  ตามแนวคิดเห็นของครอนบาค (Cronbach) นั้น การประเมินผลโครงการต้องท าการ
วัดหลายๆ ด้าน (Multidimensional Studies) ไม่เพียงพอแต่การวัดตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
เท่านั้น ต้องพยายามวัดผลที่เกิดขึ้นอ่ืนๆ ด้วย (Side Effects) เช่น ความรู้ความสามารถทั่วๆ ไป 
ทัศนคติ รวมทั้งการติดตามผลของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาด้วยว่า ผู้เรียนได้จุดมุ่งหมายของ
การเรียนหรือไม่ เครื่องมือในการทดสอบก็มี แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ รวมทั้งการเขียนเรียงความ เป็นต้น  
  ส าหรับรูปแบบการประเมินตามแนวคิดของครอนบาค แสดงได้ดังรูปที่ 7.2 
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รูปที่ 7.2 รูปแบบการประเมินของครอนบาค 

ที่มา : (ไชยรัตน์ ปราณี, 2555 : 14) 
 
 3. รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirk Patrick’s Concepts of Evaluation)  
  เคิร์กแพทริค ได้เสนอแนวคิดของการประเมินโครงการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมเป็น
การให้ความรู้  ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการฝึกอบรมควรจักได้
มีการประเมินผลการฝึกอบรม  เพ่ือที่จะให้ทราบว่าการจัดการฝึกอบรมตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้มี
ประสิทธิผลเพียงใด”  โดยได้ก าหนดแนวทางของการประเมินโครงการการฝึกอบรมออกเป็น 4 
ลักษณะ คือ 

เปูาหมาย 

จุดประสงค์อย่างกว้างๆ 

สุ่มความรู้และสร้างเครื่องมือ 

ศึกษาภาพรวม ประเมินโดยไม่
เปรียบเทยีบ 

ศึกษาติดตาม
ระยะยาว (X1) 

วัดทัศนคต ิ
(X2) 

 

วัดผลสัมฤทธ์ิ 
(X3) 

ศึกษา
กระบวนการ
เรียนรู ้(X4) 

 

ถ้า X1 X2 X3 และ X4 
มากกว่าหรือเท่ากับจดุประสงค ์

หยุดหรือ 
ปรับใหม ่

เลือกล าดับ 
ต่อไป 

จบ 

ไม่ใช่ ใช่ 
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  3.1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบความรู้สึกหรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ประเมิน 
  3.2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ความรู้และทักษะที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการประเมิน 
  3.3 การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Behavior Evaluation) เป็นการประเมิน
เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
  3.4 การประเมินผลลัพธ์ (Results  Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่า
ผลจากการอบรมก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งต่อหน้าตนเอง  และต่อหน่วยงานของตนอย่างไร โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์  เป็นต้น 
  ส าหรับรูปแบบการประเมินตามแนวคิดของเคิร์กแพทริค แสดงได้ดังรูปที่ 7.3 
 
 

 
 

 
รูปที่ 7.3 รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค 

ที่มา : (ไชยรัตน์ ปราณี, 2555 : 15) 
 
 4. รูปแบบของการประเมินของสเตค (Stake) 
  โรเบอร์ต อี สเตค (Robert E. Stake) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของ         
ครอนบาคและสครีฟเว่น เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติในการประเมินของสเตค ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่
นักประเมินน ามาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ การประเมินตามความเห็น
ของสเตค หมายถึง  กระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
การตัดสินคุณค่าของโครงการ  จุดมุ่งหมายของการประเมินมีอยู่ 2 ประการคือ เพ่ือต้องการให้ข้อมูล
ต่างๆ ที่น ามาบรรยายเกี่ยวกับโครงการนั้น และเพ่ือต้องการให้ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการ
ตัดสินคุณค่าของโครงการ  

ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 

ประเมินผลลัพธ์ ประเมินการเรียนรู้ 

ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

 

โครงการการฝึกอบรม 
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  สเตค ได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินใช้ชื่อว่ารูปแบบการประเมินเคาน์
ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่งตามโครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จ าแนกข้อมูลการประเมิน
ออกเป็น 2 ส่วนคือ  เมตริกบรรยาย (Description  Matrix) และเมตริกตัดสินคุณค่า (Judgment  
Matrix) และได้เสนอว่าก่อนบรรยายหรือตัดสินคุณค่าของโครงการใดๆ  นักประเมินควรท าการ
วิเคราะห์หลักการและเหตุผลของโครงการนั้นๆ ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผู้
ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลแท้จริงให้ได้ เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข้อมูลมี
หลายวิธี ข้อมูลที่ต้องการคือข้อมูลที่น ามาใช้เพื่ออธิบายและการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้มี
สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการประเมิน 3 ส่วนคือ 
  4.1 สิ่งน าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนแล้ว
หรือปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินโครงการ 
  4.2 การปฏิบัติ (Tran action) หมายถึง กิจกรรมด าเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ เช่น                
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครูและนักเรียน พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 
  4.3 ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินการ (Outcomes) หมายถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินจะต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
   4.3.1 ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว้ จ าแนก
เป็นความคาดหวังเก่ียวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการด าเนินงานโครงการ 
   4.3.2 สิ่งที่เกิดข้ึนจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจ าแนก
เป็นสภาพการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการด าเนินงาน 
   4.3.3 มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน คุณลักษณะที่
ควรจะมีหรือควรจะได้รับเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและการด าเนินงาน 
   4.3.4 การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสินใจเป็น
การพิจารณาสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและการด าเนินงาน ในการประเมินผู้ประเมินต้อง
พิจารณาข้อมูลเพ่ือบรรยายและต้องมีการศึกษาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึง
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้และมาตรฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ ส าหรับรูปแบบ
ประเมินตามแนวคิดของสเตคแสดงได้ดังรูปที่ 7.4 
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รูปที่ 7.4 รูปแบบการประเมินของสเตค 
ที่มา : (สมคิด พรมจุ้ย, 2550 : 61) 

 
  สเตคเสนอวิธีการประเมินในรูปแบบของเมตริกซ์ (Matrix) สองประเภทคือ เมตริกซ์
บรรยายและเมตริกซ์ตัดสินคุณค่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ในเมตริกซ์บรรยาย แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คือ 
   ช่องที่ 1 หมายถึง ภาวการณ์ที่คาดหวังว่าต้องมีอยู่ก่อนที่ต้องการด าเนินงาน
โครงการเกิดข้ึน  โดยถือว่าเป็นภาวการณ์ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดผลดังที่คาดหวังไว้ 
   ช่องที่ 2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามความคาดหวังว่าจะ
เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คือ ก่อให้เกิดผลตามที่มุ่งหมายไว้ 
   ช่องที่ 3 หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการด าเนินงาน 
   ช่องที่ 4 หมายถึง ปัจจัยเบื้องต้นท่ีมีอยู่จริงก่อนที่เริ่มโครงการ 
   ช่องที่ 5 หมายถึง กระบวนการด าเนินงานตามที่สังเกตได้จริงจากโครงการ 
   ช่องที่ 6 หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงๆ หลังจากโครงการจบลงแล้ว 
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หลักการ 
และเหตุผล 
(Rational) 

 

ความคาดหวัง   สิ่งที่เกิดขึ้นจริง มาตรฐาน    การตัดสิน 

เมตริกซ์การตัดสินคุณค่า เมตริกซ์บรรยาย 

สิ่งน าหรือปัจจยั
เบื้องต้น 

(Antecedents 

การปฏิบัต ิ
(Transaction) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

= ความสอดคล้อง 

= ความสัมพันธ์ 
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   ตั้งแต่ช่องที่ 1 ถึง 6 ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนวคือ ในแนวตั้ง ได้แก่ 
ช่อง 1-2-3 และ 4-5-6 ควรมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอ้ืออ านวยต่อกระบวนการ
หรือไม่ และในแนวนอนได้แก่ 1-4, 2-5 และ 3-6 ต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ เพ่ือต้องการ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริงๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตั้งนั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่
คาดหวังไว้หรือไม่ประการใด และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เมื่อพิจารณาทั้งในแนวตั้งและใน
แนวนอนแล้วพบว่า มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน แสดงว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่บรรลุผล
ตามท่ีคาดหวังเอาไว้ 
  2. ในเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่ได้
จากเมตริกซ์บรรยาย เกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้วหรือตั้งขึ้นใหม่โดยคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้  ส าหรับที่มาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย คือ ต้องสรุป
ออกมาให้ได้ว่าโครงการการศึกษามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จุด
ใด หรือมีปัจจัยอะไรเป็นตัวเกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ 
 
 5. รูปแบบการประเมินโครงการของสครีฟเวน (Scriven) 
  สครีฟเวนได้จ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
  5.1 การประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน
บทบาทของการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินงานนั้นๆ ผลจากการประเมินดังกล่าวนี้ สามารถจะน าไปใช้เพ่ือการพัฒนางาน ดังกล่าวให้
ดีขึ้นจึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่าเป็นการประเมินเพ่ือการปรับปรุง 
  5.2 การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นบทบาทของการประเมิน                       
เมื่อกิจกรรมหรือโครงการใดๆ สิ้นสุดลงเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าความส าเร็จของโครงการนั้นๆ รวมทั้ง
น าเอาความส าเร็จหรือแนวทางที่ดีไปใช้กับงานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาส
ต่อๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่าเป็นการประเมินสรุปรวม 
  ขั้นตอนการประเมิน สครีฟเวนเสนอสิ่งที่ต้องประเมินออกเป็นส่วนส าคัญอีก 2 ส่วนคือ 
  1. การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งคุณภาพของคุณลักษณะต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เช่น เปูาหมาย โครงสร้าง วิธีการตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่
รับผิดชอบ การประเมินในส่วนนี้ถือว่ามีความส าคัญมาก ข้อที่น่าสังเกตคือการประเมินเกณฑ์ภายใน
จะไม่สนใจถึงผลผลิตหรือผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการของโครงการ ตัวอย่างเกณฑ์ภายในของ
โครงการ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรก็จะเกี่ยวข้องกับเปูาหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของ
เนื้อหา ระบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการให้คะแนน  เป็นต้น 
  2. การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของโครงการ ทฤษฎีหรือสิ่งอ่ืนๆ ของโครงการ แต่เป็นการประเมินในส่วนซึ่งเป็น
ผลที่ดีต่อผู้รับบริการจากการด าเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนนสอบ หรือผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับบริการจากการด าเนินโครงการหรือผลกระทบต่อด้านสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ การประเมิน
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ความคุ้มคา่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ให้แก่ผู้รับบริการ จึงจัดว่าเป็นการตัดสินคุณค่า
ของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก (Extrinsic Criteria) 
  สครีฟเวนยังกล่าวถึง  การประเมินทั้งสองส่วนข้างต้นว่าควรให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินเกณฑ์ภายใน แต่ขณะเดียวกันนักประเมินก็จะต้องตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพันธ์ของตัวแปร
ระหว่างกระบวนการกับผลผลิตอ่ืนๆ  ที่เกิดขึ้นด้วย แนวคิดทางการประเมินของสครีฟเวนในระยะ
ต่อมาได้พัฒนาไปจากแนวคิดเดิมของการประเมินที่ยึดตามวัตถุประสงค์แต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นการ
ประเมินที่มุ่งเน้นถึงผลผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมหรือโครงการใดๆ ในทุกๆ ด้าน โดยให้
ความสนใจต่อผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นผลโดยตรงจากโครงการและผลกระทบหรือผลพลอยได้ท า
ให้มีการแบ่งประเภทของการประเมินตามแนวคิดของสครีฟเวนออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
  1. การประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal–Based Evaluation) ดังแนวคิด
แรกๆ ของสครีฟเวนที่กล่าวมาแล้ว 
  2. การประเมินที่ไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal – Free Evaluation) ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ  แต่มีความหมายว่าผลที่
เกิดข้ึนจากการท าโครงการหรือกิจกรรมใดๆ นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนด้วย  
  แนวคิดการประเมินของสครีฟเวนในลักษณะนี้ท าให้นักประเมินมีทัศนะที่กว้าง 
สามารถทราบผลทุกๆ  ส่วนที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมหรือโครงการใดๆ ซึ่งย่อมจะส่งผลดีในการ
ท างานหรือในการวางแผนงานต่างๆ ส่วนในทางที่ไม่สนับสนุนนั้นจะมีจุดโต้แย้งหลักไปในด้านวิธีการ 
หรือมีความเห็นว่าในทางปฏิบัติคงยากที่จะติดตามผลการประเมินใดๆ  ที่เกิดขึ้นให้ครบทั้งหมดได้ 
นอกจากนั้นมาตรการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้ครอบคลุมผลทุกๆ ด้านที่เกิดขึ้นก็ย่อมยากที่
จะก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมินให้บรรลุหลักการ  
 
 6. รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus’s  Concepts of  Evaluation)  
  โพรวัส (Provus) ได้กล่าวถึง ความหมายของการประเมินว่า เป็นการก าหนดเกณฑ์ 
มาตรฐานและการค้นหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัด
ข้อบกพร่องของโครงการ และน ารูปแบบการประเมินความสอดคล้องที่เป็นกระบวนการของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นทุกขั้นตอนและจะ
มีการพิจารณาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโพรวัสได้จ าแนกขั้นตอนของการประเมินโครงการ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  
  ขั้นที่ 1 การบรรยายโครงการ (Program Definition) การบรรยายโครงการเป็นการ
ระบุรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ 
  ขั้นที่ 2 การด าเนินงานโครงการหรือการปฏิบัติการโครงการ (Program Installation) 
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการประเมินกิจกรรมของครูและนักเรียนว่าเหมาะสมกับมาตรฐานที่ตั้งไว้
เพียงใด ขั้นนี้จะท าให้ทราบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหมายในขั้นที่ 1 กับสิ่งที่เป็นจริง  ข้อควร
ระวังในการเปรียบเทียบก็คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของการเปรียบเทียบ 
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  ขั้นที่ 3 กระบวนการของโครงการ (Program Process) เป็นการประเมินผลผลิตที่
เกิดขึ้นบางส่วนจากการด าเนินโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน ในขั้นนี้ผู้ประเมินมุ่งหา
ค าตอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ย่อยที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายได้เพียงใด ภายใต้
เงื่อนไขใดและจุดมุ่งหมายเพียงใด 
  ขั้นที่ 4 ผลผลิตของโครงการ (Program Product) เป็นการประเมินผลสุดท้ายที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าโครงการนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ขั้นสุดท้าย
หรือไม่ เป็นที่น่าสังเกตว่าการประเมินผลผลิตได้ท ามานานแล้วในกลุ่มวิจัยการศึกษา แต่พ่ึงจะเริ่มท า
ในกลุ่มนักประเมินเมื่อไม่นานมานี้เอง ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขของการประเมินและผลที่ได้รับใน
ขั้นที่ 3 สามารถน ามาจัดเป็นตัวแปรอิสระท่ีเหมาะสมในการควบคุมการด าเนินโครงการใหม่ได้ 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลก าไร (Cost–benefit Analysis) ในขั้นนี้จะมี
หรือไม่มีก็ได้ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้รับจะเป็นเครื่องชี้ประสิทธิภาพของโครงการ เช่น ผล
ก าไรของโครงการจะต้องสามารถวัดได้ แต่ในสภาพจริงๆ เราไม่สามารถวัดได้ชัดเจน การวิเคราะห์
ด้วยวิธีนี้มุ่งจะตอบค าถามว่าในระหว่างโครงการ 2 โครงการ หรือมากกว่าโครงการใดบรรลุผลที่ตั้งไว้
โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
  โดยสรุปจะเห็นว่า การประเมินโครงการตามแบบแนวคิดของโพรวัส มีการด าเนิน
ขั้นตอนการพัฒนาแบบเปรียบเทียบ 4 ขั้นตอนที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ส่วนขั้นที่ 5 เป็นการประเมิน
ต้นทุนและก าไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางเลือกโครงการ และต้องผ่านการด าเนินทั้ง 4 ขั้นตอนมาแล้ว ซึ่งใน
ขั้นที่ 5 นี้เป็นขั้นที่จะท าหรือไม่ท าก็ได้ ส าหรับการประเมินตามแนวคิดของโพรวัสแสดงได้ดังรูปที่ 7.5 

 
รูปที่ 7.5 รูปแบบการประเมินความไม่สอดคล้องของโพรวัส 

ที่มา : (ไชยรัตน์ ปราณี, 2555 : 22) 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 4 

S S S 

T T T T 

P P P 

2 4 3 C D C D C D 

P 

C D 1 

S 

A A A A 

5 
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  จากรูปที่ 7.5 แปลความหมายได้ดังนี้ 
 
  S (Standards)  =  มาตรฐาน 
  P (performance)  = การปฏิบัติ 
  C (Comparison)   =  การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการปฏิบัติกับมาตรฐาน 
  D (Discrepancy)     =  ข้อมูลที่แสดงความไม่สอดคล้องกัน หรือความ 
          แตกต่างระหว่างมาตรฐานกับการปฏิบัติ 
  A (Alternation)  =  การปรับปรุงแก้ไขในระดับที่พอจะแก้ไขได้ 
  T (Terminate)  =  การยกเลิก หรือการยุติการด าเนินการ 
 
  แสดงให้เห็นว่าทั้ง 5 ขั้นตอนของการประเมินจะมีการเปรียบเทียบ (C) ระหว่าง
มาตรฐาน (S) กับการปฏิบัติการจริง (P) ว่ามีความไม่สอดคล้องจะด าเนินการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง 
(A) อย่างไร โดยปกติความไม่สอดคล้องจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
  1 ด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 
  2. ด าเนินการขั้นเดิมซ้ า หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของโครงการ 
  3. ด าเนินการขั้นที่ 1 ใหม่ 
  4. เลิกล้มหรือสิ้นสุดโครงการ 
 
 7. รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)  
  เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการ
บริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การ
ประเมินคือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝุาย
ประเมินกับ ฝุายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝุายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และ
น าเสนอสารสนเทศให้กับฝุายบริหาร ส่วนฝุายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน าผลการประเมินที่
ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพ่ือปูองกันการมี
อคติในการประเมิน 
  การประเมินรูปแบบนี้เป็นที่นิยมของนักประเมินโครงการมาก ทั้งนี้ เนื่องเพราะนัก
ประเมินจะได้ข้อดี ข้อบกพร่องและประสิทธิภาพของโครงการที่จะประเมินได้เป็นอย่างดี และได้
อธิบายแบบจ าลองซิป (CIPP) ว่าจะประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ 
  7.1 การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็น
การประเมินให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรือนโยบายหน่วย
เหนือหรือไม ่เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ 
หรือไม่ เป็นต้น การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่อง โครงการควรจะท าใน
สภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเปูาหมายอะไรหรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร เป็นต้น 
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  7.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยปูอน (Input Evaluation: I) เป็นการ
ประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากร
ที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและ
แผนการด าเนินงาน เป็นต้น การประเมินผลแบบนี้จะท าโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้ว 
หรือใช้วิธีการวิจัยน าร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญมา
ท างานให้ อย่างไรก็ตามการประเมินผลนี้จะต้องส ารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้าง  และตัดสินใจ
ว่าจะใช้วิธีการใด ใช้แผนการด าเนินงานแบบไหน และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่ 
  7.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่าง
การด าเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม 
เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น 
หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ที่มักจะไม่
สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว 
  7.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือ
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล 
เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ โดยอาศัย
ข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย 
  จะเห็นได้ว่า การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของ
ระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
ก าหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด ก าหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก าหนดเครื่องมือการประเมิน 
วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่
ชัดเจน 
  การจัดประเภทของการประเมินดังกล่าว แสดงถึงการประเมินที่พยายามให้ครอบคลุม
กระบวนการท างานในทุกๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดที่รู้จักกันดีในนามว่า “CIPP” สิ่งที่ควบคู่กับการ
ประเมินทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ได้แก่ การตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ ซึ่งสามารถจะแบ่งออกได้อีก 4 
ประเภท เช่นกัน คือ 
  1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม
มีบทบาทส าคัญ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนในการด าเนินงาน 
  2. การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการ
ประเมินตัวปูอนท่ีมีบทบาทส าคัญ คือ การก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการท างานต่างๆ 
ของโครงการ 
  3. การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลการประเมิน 
กระบวนการมีบทบาทส าคัญ คือ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการท างานให้ได้ผลดีที่สุด 
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  4. การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมิน
ที่เกิดขึ้น มีบทบาทหลักคือการตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการต่อไป 
  ส าหรับรูปแบบการประเมินแบบ CIPP แสดงได้ดังรูปที่ 7.6 

 
รูปที่ 7.6 รูปแบบความสัมพันธ์ของการประเมินและการตัดสินใจ 

 
 8. รูปแบบการประเมินของทาบา (Taba) 
  ทาบาได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ชื่อว่า “A Conceptual Framework 
for Curriculum Design” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของไทเลอร์มาก แต่เพ่ิมการประเมินทางด้าน
เนื้อหาวิชาเข้าไปด้วย ดังปรากฏตามรูปที่ 7.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.7 รูปแบบการประเมินของทาบา 
ที่มา : (อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, 2555 : 4) 

การประเมิน
สภาวะแวดล้อม 

(Context  
Evaluation) 

 

การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น 

(Input  
Evaluation) 

 

การประเมิน
กระบวนการ 
(Process  

Evaluation) 
 

การประเมินผล
ผลิต 

(Product  
Evaluation) 

 

 
 

การตัดสินใจเพื่อ
การวางแผน 
(Planning  
Decisions) 

 

 

การตัดสินใจเพื่อ
ก าหนด

โครงสร้าง 
(Structuring  
Decisions) 

 

 
การตัดสินใจเพื่อ
น าโครงการไป

ปฏิบัติ 
(Implementing  

Decisions) 
 

 
การตัดสินใจเพื่อ

การทบทวน
โครงการ 

(Recycling  
Decisions) 

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 

เนื้อหาวิชา 
 

วิธีสอนและการจัดการ 
 

การประเมินผล 
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  ทาบา (Hilda Taba) ได้ให้ความเห็นว่า หลักสูตรทั้งหลายจะต้องมีองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียน และการประเมินผล
องค์ประกอบพ้ืนฐานต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทาบา ได้กล่าวถึงล าดับขั้นในการพัฒนา
หลักสูตรไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สภาพ ปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่างๆ ของสังคม 
รวมทั้งศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนธรรมชาติของความรู้ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการก าหนดจุดประสงค์ 
  ขั้นที ่2 ก าหนดจุดประสงค์ของการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 เป็นหลักใน
การพิจารณา 
  ขั้นที ่3 คัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตรง
กับความต้องการและความจ าเป็นของสังคม โดยคัดเลือกมาให้เรียนโดยเฉพาะที่ตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
  ขั้นที ่4 จัดระเบียบ ล าดับ และข้ันตอนของเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมา 
  ขั้นที่ 5 คัดเลือกประสบการณ์การเรียน โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
และวิธีสอนแบบต่างๆ เป็นแนวทาง 
  ขั้นที ่6 จัดระเบียบ ล าดับ และข้ันตอนของประสบการณ์การเรียน 
  ขั้นที่ 7 ประเมินผล เป็นขั้นที่จะท าให้ทราบว่าการพัฒนาหลักสูตรประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด โดยปกติจะพิจารณาจากผลของการใช้หลักสูตร นั่นคือ พิจารณาว่าผู้เรียนได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เนื้อหาวิชาและกระบวนการเรี ยนการ
สอนมีความเหมาะสมเพียงใด 
  ขั้นที่ 8 ตรวจสอบความคงที่ และความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยตรวจสอบว่า
เนื้อหาวิชาที่จัดขึ้นเก่ียวข้องกับจุดประสงค์หรือไม่ ประสบการณ์การเรียนได้ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ตามจุดประสงค์หรือไม ่และประสบการณ์การเรียนที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมเพียงใด 
 กล่าวโดยสรุป ในรูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบได้ก าหนดรายละเอียดของประเด็นที่จะ
ประเมินและแนวทางก าหนดตัวชี้วัด ดังนั้น การเลือกใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบใดมาใช้ผู้ประเมิน
ควรจะศึกษาสภาพแวดล้อม  ความเป็นมาและกรอบแนวคิดเพ่ือที่จะได้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การเลือกรูปแบบการประเมินท่ีสอดคล้องกับโครงการ (ไชยรัตน์ ปราณี, 2555 : 15) 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 
 สมคิด พรมจุ้ย (2542) และ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551) ได้กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินโครงการ ไว้ดังนี้ (จิรดา เหรียญข า, 2552 : 1-4) 
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่ส าคัญมากส าหรับการบริหารโครงการ การ
ประเมินเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่า
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ของโครงการ/แผนงาน กล่าวคือโครงการ/แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและแผนงานหรือไม่เพียงใด สามารถประเมินได้ทั้งก่อนเริ่มโครงการ การประเมินแผนงาน 
โครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่และการประเมินโครงการ/แผนงานหลังจากการด าเนินงานได้เสร็จสิ้น
ลงแล้ว โครงการทุกประเภทและทุกระดับจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพิจารณาทบทวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนว่า มีจุดบกพร่องที่จุดใด ส่วนไหน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องนั้นๆ ว่าจะด าเนินการอย่างไร ผู้รับผิดชอบโครงการจะ
ได้น ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที การประเมินเป็นกระบวนการพิจารณา วินิจฉัย ที่อาศัยการ
สังเกต การเก็บข้อมูลที่เป็นผลจากการด าเนินโครงการ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือ
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ก่อนการสรุปและตัดสิน ข้อมูลที่ได้จากการวัดจะต้องอาศัย
จากเครื่องมือต่างๆ ความส าคัญจึงอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรหรือจะต้องใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะได้มาซึ่ง
ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนในการประเมินโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการจึงเป็นสิ่งเร้าคุณลักษณะที่ต้องการประเมินผลเพ่ือให้
ผู้ถูกเร้าแสดงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้หรือสังเกตได้ และสามารถก าหนดออกมาเป็นตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์แทนคุณลักษณะนั้นๆ ได้ ดังนั้นผู้ประเมินโครงการจึงจ าเป็นต้องรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินโครงการเป็นอย่างดี จึงจะสามารถประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการมีหลายชนิด แต่จะเลือกใช้ชนิดใด
ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นส าคัญ ส าหรับเครื่องมือที่นิยมใช้ใน
การประเมินโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 6 ชนิด ได้แก่ 
 1. แบบสังเกต (Observation) การสังเกตเป็นเครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบและมีจุดมุ่งหมายว่าจะพิจารณาเรื่อง
ใด โดยใช้คนเป็นผู้สังเกตโดยการเฝูาติดตามดูอย่างเอาใจใส่ และพิจารณารายละเอียดต่างๆ การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ มีการวางแผนล่วงหน้า ผลการสังเกตคือข้อมูล อาจจะอยู่ในลักษณะ
ของจ านวน ปริมาณ ความถี ่หรือคะแนน แบบสังเกตที่นิยมใช้อาจจะอยู่ในรูปแบบบันทึกข้อมูล แบบ
ตรวจสอบรายการ ประสิทธิภาพของเครื่องมือประเภทนี้จะดีมากน้อยเพียงใด  จึงขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของคนในอันที่จะสังเกตได้ โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สังเกตที่ดีจะต้องมีการวางแผนในการสังเกตไว้ล่วงหน้า ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสังเกตที่ชัดเจน 
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการสังเกตก่อนการสังเกตจริง  และเมื่อสังเกตเสร็จแล้วจะต้องมีการ
บันทึกข้อมูลเพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาแปลความหมายข้อมูลหลังจากการสังเกตจริง 
 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นการสอบถาม หรือการสนทนากันอย่าง
มีจุดมุ่งหมาย ระหว่างบุคคลสองฝุาย ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็น 
2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีการตั้งค าถามเตรียมไว้ล่วงหน้า 
และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจะไม่มีการตั้งค าถามไว้ล่วงหน้า  ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าถาม
เหมือนกันหมด สามารถยืดหยุ่นได้ เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
สังเกต คือ ใช้บุคคลหรือคนเป็นผู้วัดโดยใช้ปากเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ได้ผลอย่างไรก็บันทึก
เอาไว้ในแบบสัมภาษณ์ ดังนั้นการวัดจะมีความเที่ยงตรง ถูกต้องเชื่อถือได้แค่ไหนจึงขึ้นอยู่กับ
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คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์และความมีมนุษยสัมพันธ์ก็นับว่าเป็นกุญแจส าคัญของความส าเร็จในการ
สัมภาษณ์ 
 3. แบบส ารวจ (Inventory) แบบส ารวจเป็นเครื่องมือที่อยู่ในลักษณะให้ผู้ตอบกา
เครื่องหมายเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการส ารวจอุปกรณ์หรือความพร้อมใน
ประเด็นต่างๆ วิธีการตอบจะให้กาหรือขีดเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 4. แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือประเภทที่เป็นข้อค าถามที่สร้างขึ้นมา
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลตามที่ต้องการโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านค าถามแล้วท าเครื่องหมาย  เติมหรือ
เขียนค าตอบ ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถามกับการศึกษาทางด้านเจตคติ ความคิดเห็นและความสนใจ ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะช่วยให้ผู้ถามมองเห็นภาพของผู้ตอบชัดเจนว่ามีลักษณะอย่างไร 
ลักษณะแบบสอบถามจะมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถามประเภทปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่
ก าหนดข้อค าถามหรือค าตอบให้ผู้ตอบค าตอบเดียวหรือหลายค าตอบแล้วแต่กรณีเหมาะส าหรับข้อ
ค าถามที่เราทราบแนวทางค าตอบอย่างกว้างๆ แบบสอบถามลักษณะนี้สะดวกในการน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล และแบบสอบถามประเภทปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ไม่ก าหนดค าตอบให้ แต่จะมีข้อ
ค าถามแล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระซึ่งแบบสอบถามรูปแบบนี้สามารถเก็บ
ข้อมูลประเภทไม่ทราบแนวการตอบได้ ท าให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง เก็บรายละเอียดของ
ข้อมูลได้มาก 
 5. แบบทดสอบ (Test) แบบทดสอบ หมายถึงชุดค าถามที่สร้างขึ้นอย่างมีระบบใช้วัด
พฤติกรรมของบุคคล อาจจะวัดทั้งทางด้านความรู้ (Cognitive domain) ด้านเจตคติ (Affective 
domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) โดยปกติแล้วจะมีระดับการวัดอยู่ในระดับ
อันตรภาคชั้นซึ่งเป็นการวัดที่สูง ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วัดทางการศึกษา แบบทดสอบประกอบด้วย 2 
ประเภท คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบทดสอบวัดความถนัด การใช้แบบทดสอบในการ
ประเมินโครงการนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ส าหรับแบบทดสอบเป็นเครื่องประเภทที่ใช้
วัดความรู้ ซึ่งประกอบด้วยชุดค าถามที่กระตุ้นหรือชักน าให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมตอบสนอง  ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการวัดความรู้ทางด้านสติปัญญา ส าหรับการน าเครื่องมือประเภทนี้ไปใช้ในการประเมิน
โครงการนั้น แบบทดสอบจะใช้มากในโครงการฝึกอบรมที่ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้หรือตัวชี้วัด
ที่เป็นคะแนนความรู้ 
 6. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เครื่องมือวัดประเภทนี้มุ่งตรวจสอบดูว่ากิจกรรม         
ต่างๆ ที่ส ารวจไปนั้นได้ด าเนินการไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่ก าหนดไว้หรือไม่  แต่ไม่มีการ
ประเมินค่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีความเข้มข้นแค่ไหน เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
รายการที่ก าหนดไว้หรือไม่ นั่นคือให้ผู้ตอบกาเครื่องหมายเพ่ือแสดงว่า มี – ไม่มี เห็นด้วย – ไม่เห็น
ด้วย ชอบ – ไม่ชอบ หรือ ใช่ – ไม่ใช่ เป็นต้น ซึ่งถ้าจะน ามาใช้ในการประเมินโครงการจะเป็นการ
ประเมินข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เมื่อสร้างเสร็จแล้วก่อนผู้
ประเมินโครงการน าเครื่องมือไปใช้จริงจะต้องน าไปตรวจสอบคุณภาพก่อนว่ามีคุณภาพดีเพียงใดและ
สามารถน าไปเก็บข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการประเมินโครงการ ถ้าเครื่องมือที่ใช้ไม่มีคุณภาพข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได้ไม่มีคุณภาพและจะท าให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อน คุณภาพของเครื่องมือนั้น
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พิจารณาได้จากคุณสมบัติของเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ดังนั้น
เมื่อสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินเสร็จแล้ว ต้องน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างก่อนแล้วน าข้อมูล
ที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาคุณภาพ เมื่อได้ข้อมูลที่มีคุณภาพแล้วจึงน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล
จริง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการมีอยู่มากมายหลายชนิด ดังได้กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว แต่ที่ผ่านมาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้เพียงแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เท่านั้น ซึ่งผู้ประเมินโครงการจะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า ใช้แล้วจะได้ข้อมูลตามตัวชี้วัด
หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้เพียงใดเพราะเครื่องมือ
แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละโครงการที่แตกต่างกันเช่น การวัดความรู้
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการควรใช้แบบสอบถาม  การวัดความรู้สึก ความคิดเห็นควรใช้
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น ฉะนั้นผู้ประเมินโครงการควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
บริบทและวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือได้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการตลอดจน
สามารถประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริง 
 
 

มาตรฐานการประเมินโครงการ 
 

 อนุรักษ ์ปัญญานุวัฒน์ (2555 : 9) ได้กล่าวว่า มาตรฐานการประเมินโครงการประกอบด้วย   
 1. มาตรฐานการใช้ประโยชน์ทั่วไป (Utility Standards) ที่รวมถึงการจ าแนก
กลุ่มเปูาหมาย การให้ความเชื่อถือแก่ผู้ประเมิน การเลือก และก าหนดกรอบข้อมูลการประเมิน การ
แปลความด้วยคุณค่า ความชัดเจนของรายงาน การเผยแพร่ผลการประเมิน การก าหนดห้วงเวลาการ
ประเมินและผลกระทบของการประเมิน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการประเมินโครงการ เป็นต้น  
 2. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ประกอบด้วยกระบวนการในเชิง
ปฏิบัติ คุณค่าและความน่าเชื่อถือเชิงการเมืองและการคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Cost effectiveness)  
 3. มาตรฐานความถูกต้องทั้งพฤตินัย ความเป็นเหตุเป็นผลและขวัญ (Propriety 
Standards) ได้แก่ การยอมรับผลการประเมินอย่างเป็นทางการ การพิจารณาประเด็นความขัดแย้ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ การปิดการประเมินอย่างสมบูรณ์ และตรงไปตรงมา สิทธิของการรับรู้ของ
สาธารณชน ประเด็นสิทธิมนุษยชน การรายงานทีเ่ที่ยงตรง และความรับผิดชอบทางด้านการเงิน  
 4. มาตรฐานความเที่ยงตรง (Accuracy Standards) จ าแนกเป็นการมีอ านาจจ าแนก
วัตถุประสงค์การประเมิน การวิเคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ความสามารถในการ
อธิบายขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการของโครงการ การชี้แจงถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 
การวัดผลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ การควบคุมระบบการจัดเก็บข้อมูลได้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การสรุปผลอย่างมีเหตุมีผล และการรายงานผลการประเมินที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์การประเมิน เป็นต้น 
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 นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว มาตรฐานการประเมินโครงการยังจะต้องค านึงถึงความ
สมบูรณ์/ครบถ้วน ซึ่งเป็นการวัดและประเมินที่มีสาระครบตามรายการที่ก าหนดหรือต้องการ ความ
ชัดเจน เป็นการวัดและประเมินที่เข้าใจได้ง่ายไม่ต้องแปลหรือถ้าต้องแปลก็สามารถแปลความได้
ตรงกัน ความน่าเชื่อถือ เป็นการวัดและประเมินที่มีหลักฐานข้อมูลรองรับอ้างอิงได้ และความคงเส้น
คงวา คือเป็นการวัดและประเมินที่ด าเนินการอย่างคงท่ี/เสมอต้นเสมอปลาย 
 
 

การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ 
 

 การเขียนรายงานผลการประเมินมีรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะแตกต่าง
กันออกไปตามลักษณะของการน าไปใช้ ส าหรับรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ พอ
สรุปได้ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550 : 221 - 222) 
 1. รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) เป็นรายงานการ
ประเมินสรุปที่สั้นกะทัดรัด ความยาวประมาณ 1 – 3 หน้า ให้สารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหารได้ ลักษณะของรายงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการประเมิน ผล
ของโครงการและข้อเสนอแนะ 
 2. รายงานการประเมินทั่วไป (Formal Evaluation Report) เป็นรายงานการประเมิน
เชิงวิชาการที่มีความลุ่มลึก เสนอรายละเอียดที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งวัตถุประสงค์ เทคนิควิธีประเมิน 
ผลของโครงการและข้อเสนอแนะ รายงานการประเมินทั่วไปสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
  2.1 รายงานการประเมินความก้าวหน้า (Formative Report) เป็นรายงานโครงการ
ฝึกอบรมขณะที่โครงการก าลังด าเนินอยู่เพ่ือตอบค าถามและตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
จ าแนกเป็นรายงานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  
   2.1.1 รายงานการด าเนินงาน (Implementation Report) เป็นรายงานการ
ประเมินที่มุ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติว่า ท าอะไรไปบ้างแล้ว การปฏิบัติได้ด าเนินการตาม
แผนหรือไม่ เพียงไร มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนอะไรบ้าง บังเกิดผล พบปัญหาและอุปสรรค และมีวิธี
เสนอแนะส าหรับการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง 
   2.1.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) เป็นรายงานการประเมิน ที่
มุ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการว่า ได้ท าอะไรไปบ้าง เกิดความก้าวหน้าเพียงไร 
อัตราความก้าวหน้าเป็นอย่างไร ความเป็นไปได้ส าหรับการบรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และ
จุดมุ่งหมายของโครงการ 
   2.13 รายงานเชิงเทคนิค (Technical Report) เป็นรายงานการประเมินที่มุ่ง
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ส่งผลอย่างไร และจะ
ปรับเปลี่ยนอย่างไร 
  2.2 รายงานการประเมินรวมสรุป (Summative Report) เป็นรายงานการประเมิน
โครงการฝึกอบรม หลังจากท่ีโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เพ่ือสรุปผลและตัดสินคุณค่าของโครงการ  
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 รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินอาจมีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
ความต้องการใช้รายงานการประเมินผลของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ลักษณะการเขียนรายงานจะต้องใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น รัดกุม และสรุปได้ชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นส าคัญของ
โครงการ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวม
ได้ ผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุป ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากโครงการ 
 
 

โครงสร้างของรายงานการประเมินโครงการ 
 

 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2547 : 309-316) ได้น าเสนอส่วนประกอบที่ส าคัญในรายงานผล
การประเมินซึ่งเป็นองค์ประกอบของการเขียนรายงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ปกนอก  
  ปกนอกควรมีข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบด้วย ชื่อโครงการและที่ตั้ง ชื่อผู้ประเมินผล ชื่อผู้ที่
ให้การประเมินผล ช่วงเวลา ระยะเวลาของการประเมินผล วันที่ส่งรายงาน เป็นต้น 
 
 2. ปกใน  
  ปกในมีลักษณะข้อความที่คล้ายกับปกนอกและอาจให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้
ประเมินผล 
 
 3. สารบัญ สารบญัตาราง และสารบัญภาพ  
  การที่มีส่วนของสารบัญ สารบัญตารางและสารบัญภาพนั้น เพ่ือให้ผู้อ่านรายงาน 
สามารถเลือกอ่านรายงานในส่วนที่ส าคัญๆ ว่ามีประเด็นครบถ้วนหรือไม่ และประเด็นที่ตนสนใจ ว่า
สามารถเปิดดูได้จากรายงานในหน้าใด จึงจ าเป็นต้องมีสารบัญที่ระบุส่วนต่างๆ ของรายงานว่าอยู่ใน 
หน้าใดและหากมีสารบัญตาราง แผนภาพ ผู้อ่านก็สามารถค้นหาตารางหรือแผนภาพที่สนใจได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
 4. ตอนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
  บทสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นบทที่เสนอภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ มีค าอธิบายเหตุผล 
ว่าท าไมจึงต้องท าการประเมินผล มีการเสนอบัญชีรายชื่อข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ บทสรุปนี้
ท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่มีเวลาอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่มาก จึงควรมีความยาวไม่เกิน 5-6 หน้า ในการ
เสนอบทสรุปในรายงานจะน าเสนอก่อนบทอ่ืนๆ แต่การเขียนจะเขียนหลังจากที่เขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์สิ้นสุดลงแล้ว สิ่งที่เป็นเนื้อหาของบทสรุปโดยทั่วไป ได้แก่ สิ่งที่ประเมินผลคืออะไร เหตุผลที่
ต้องประเมินผล วิธีการประเมินผล ข้อค้นพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่ส าคัญๆ เป็นต้น 
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 5. ตอนที ่2 ภูมิหลังโครงการ  
  ภูมิหลังโครงการเป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงที่มาของโครงการ ว่าโครงการเกิดขึ้นได้อย่างไร
หรือต้องการอะไร ดังนั้นจึงต้องมีการอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ถ้าท าขึ้นเพ่ือใช้ภายในองค์การ
ผู้อ่านจะคุ้นเคยอย่างดีกับโครงการจึงควรเขียนแบบสั้น โดยให้มีเพียงการบันทึกไว้เท่านั้น ไม่ว่าผู้อ่าน
จะเป็นใคร ถ้ารายงานที่ท านั้นจะเป็นเอกสารที่เป็นทางการเกี่ยวกับโครงการผู้เขียนก็ควรให้
รายละเอียดมากเท่าที่จะท าได้ การอธิบายโครงการควรจัดท าก่อนที่จะวางแผนประเมินผล เพราะจะ
ท าให้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลลดลง นอกจากนั้นยังจะช่วยประเมินผลตั้งแต่เริ่มต้นว่าโครงการ
ดังกล่าวแท้จริงคืออะไรหรือแสดงถึงส่วนประกอบที่ส าคัญ เป็นต้น ส าหรับข้อมูลที่จะช่วยในการเขียน
ภูมิหลังโครงการจะได้จากแหล่งต่างๆ เช่น จากข้อเสนอโครงการ จากรายงานการประเมินผล จากผู้
ปฏิบัติหรือจากผู้อ านวยการโครงการ เป็นต้น ส าหรับเนื้อหาที่ส าคัญในภูมิหลังโครงการ ได้แก่  
  5.1 กล่าวถึงที่มาของโครงการ หมายถึง ชื่อโครงการอะไร ด าเนินการที่ไหน เวลาใด 
ผู้รับบริการคือใคร โครงการมีลักษณะที่มีความพิเศษอย่างไร โครงการเริ่มต้นอย่างไร มีการประเมิน 
ความจ าเป็นหรือไม่ มีผลจากเงื่อนไขทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นต้น  
  5.2 เปูาหมายของโครงการ หมายถึง สิ่งที่โครงการต้องการบรรลุ เช่น มีการระบุ
วัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายของโครงการหรือไม่ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมหรือไม่        
เป็นต้น  
  5.3 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ด้านอายุ ระดับการศึกษาหรือ
ความสามารถที่มี ความเหมาะสมกับโครงการ กระบวนการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาที่
ต้องการอยู่ในโครงการหรือเกณฑ์ต่างๆ ที่น ามาใช้เป็นเงื่อนไขในการเข้าและออกจากโครงการ เป็นต้น  
  5.4 ลักษณะของกิจกรรมและบริหารการจัดการ ในส่วนนี้ของโครงการอาจจัดท าเป็น
ตารางที่แสดงถึงส่วนประกอบที่ส าคัญในโครงการ เช่น เวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ทรัพยากรหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีต้องการ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
 
 6. ตอนที ่3 ภาพรวมของการรายงานการประเมินผล  
  ภาพรวมของการรายงานการประเมินผล จะมีการอธิบายและก าหนดถึงขอบเขตของ
การประเมินผลที่ได้รับมอบหมายเริ่มต้น จะมีการกล่าวถึงเหตุผลและสิ่งที่ได้จากการประเมินผล ผู้
ประเมินผลควรเขียนวัตถุประสงค์ของการประเมินผล โดยส่งร่างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเห็นชอบ 
จากนั้นจึงอธิบายถึงระเบียบวิธีของการประเมินผลว่าจะประเมินผลอย่างไร  รวมทั้งต้องมีการให้
รายละเอียดถ้าจะให้เงื่อนไขและข้อสรุปของการประเมินผล คนเหล่านั้นจะต้องทราบว่าข้อมูลต่างๆ 
จะได้มาอย่างไร เมื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้วหากมีสิ่งใดที่จะคัดค้านก็จะได้ทราบตั้งแต่แรก 
เพ่ือที่จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าจ าเป็น แต่โดยทั่วไปเนื้อหาที่ส าคัญของรายงานส่วนนี้ ได้แก่  
  6.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล ผู้ประเมินผลควรระบุให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้ให้
ประเมินผล การประเมินผลเพ่ือหารูปแบบหรือหาข้อสรุปรวม การประเมินผลเพ่ือให้ข้อมูลแก่ใคร 
ประเภทของข้อมูลที่ต้องการ การประเมินผลมุ่งหาข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจหรือไม่ ถ้าใช่เป็นการ
ตัดสินใจเลือกระหว่างโครงการหรือการด าเนินการบางส่วนของโครงการหรือทุกส่วนของโครงการ 
เป็นต้น  
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  6.2 แบบการประเมินผล ผู้ประเมินผลจะต้องระบุเครื่องมือหรือแบบที่ใช้ประเมินผล
ว่า ใช้แบบเดียวโดยตลอดหรือไม่ แบบใด ถ้าใช้แบบอ่ืนๆ ด้วย แบบที่ใช้คืออะไรท าไมถึงเลือกใช้แบบ
นี้ ข้อจ ากัดของแบบมีปัญหาเรื่องการแปดเปื้อนเรื่องข้อค้นพบหรือการแยกผลลัพธ์ของโครงการไม่ 
ออกจากปัจจัยอ่ืนที่นอกเหนือไปจากโครงการหรือไม่ ถ้ามีได้ใช้วิธีการปูองกันอะไร ได้ผลหรือไม่ เป็น
อย่างไร และมีข้อจ ากัดอะไรที่ท าให้ไม่สามารถใช้แบบที่เข้มงวดกว่านี้ได้  
  6.3 มาตรวัดผลลัพธ์ ผู้ประเมินผลต้องระบุอีกว่าผลลัพธ์ของโครงการที่จะวัดคืออะไร 
เกี่ยวข้องกับเปูาหมายโครงการหรือไม่หรือผลลัพธ์ดังกล่าวมีความส าคัญอย่างไร  มาตรวัดผลลัพธ์แต่
ละมาตรวัดต้องการข้อมูลอะไรและใช้วิธีการอะไรในการได้มาซึ่งข้อมูลนั้น  เครื่องมือส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นจะด าเนินการจัดท าขึ้นเองหรือน าของผู้ใดมาใช้ เป็นต้น  
  6.4 มาตรวัดการปฏิบัติการ ผู้ประเมินผลจะต้องระบุเหตุผลและลักษณะของการ
ประเมิน รวมทั้งลักษณะของข้อมูลส าหรับใช้ในการประเมินผล ส าหรับข้อมูลเหล่านี้อาจได้จากการ
สังเกต จากการสนทนากับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลควรมีการพัฒนา
อย่างไร เครื่องมือมีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่หรือได้มาโดยวิธีใด เครื่องมือหรือมาตรวัดมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ ความเหมาะสมและความตรงประเด็นต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง
หรือไม่ มีตารางเวลาการเก็บข้อมูลหรือไม่ เวลาดังกล่าวเหมาะสมกับการด าเนินโครงการหรือไม่        
เป็นต้น 
 
 7. ตอนที่ 4 ข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินผล  
  ข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินผลในส่วนนี้เป็นส่วนที่จะได้น าเสนอข้อค้นพบจากการ
ประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการประเมินผลเชิงปริมาณต้องมีการน ามาตรวัดต่างๆ ที่ได้ 
อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 ซึ่งใช้วัดผลลัพธ์และตัวแปรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ในการประเมินผล 
กระบวนการด าเนินงานในเชิงปริมาณนอกจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้ว อาจจะมีข้อมูลบางตัวที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับโครงการถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ใช้ตัดสิน เพราะ 
อาจจะเกิดจากขาดความเป็นตัวแทนแต่ก็อาจช่วยท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ขึ้นได้ และสามารถท า
ให้ได้รับข้อมูลในแบบที่ตัวเลขไม่สามารถจะท าได้ ท าให้ได้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ
โครงการมากขึ้น หากเป็นการประเมินผลเชิงคุณภาพที่ใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สิ่งที่ค้นพบส่วน
ใหญ่จะเป็นข้อความมีเนื้อหาสาระท่ีเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา เป็นต้น 
 
 8. ตอนที่ 5 การวิจารณ์ผล  
  การวิจารณ์ผลเป็นการตีความหมายผลแต่ละด้าน ถ้าโครงการและการประเมินผลมี
ความสลับซับซ้อนควรมีการแบ่งส่วนเป็นการตีความหมาย และวิจารณ์ผลออกจากส่วนที่เป็นข้อ
ค้นพบเพ่ือท าให้รายงานชัดเจนขึ้น เนื้อหาสาระของส่วนนี้ คือ ผู้เขียนควรคาดคะเนและตอบค าถาม
ว่าผลส าเร็จเป็นผลจากของโครงการจริงหรือไม่และผลของโครงการดีเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่
เกิดข้ึน 
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 9. ตอนที ่6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
  บทสรุปและข้อเสนอแนะ เป็นส่วนที่ส าคัญของรายงานการประเมินผล โดยผู้
ประเมินผลจะต้องมั่นใจ ว่าได้มุ่งเน้นในการให้ความส าคัญและมีการน าเสนอที่มีความชัดเจน ใน
ข้อสรุป รวมทั้งผู้ประเมินผลจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าข้อสรุปใดที่ยังไม่ชัดเจนและแน่นอน  สิ่งที่
ส าคัญที่ผู้ประเมินผลจะต้องแน่ใจว่าได้ด าเนินการสรุปผลในทุกเรื่องที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลแล้ว ส าหรับบทสรุป ข้อเสนอแนะ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
  9.1 สรุปรวม มีข้อสรุปที่ส าคัญๆ เกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการทั้งหมดส่วนย่อยๆ 
ของโครงการอะไรบ้าง ข้อสรุปเหล่านี้หนักแน่นเพียงใด มีส่วนใดของโครงการบ้างหรือที่มีปัญหา ผู้
ประเมินผลยังไม่สามารถหาข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจได้ การประเมินผลยังไม่ได้พิจารณาส่วนใดของ
โครงการที่อาจท าให้ภาพของผลกระทบสมบูรณ์ขึ้น และด้วยเหตุใดที่ไม่ได้พิจารณา  
  9.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ เป็นส่วนที่จะให้ข้อเสนอแนะว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างที่ส าคัญและเก่ียวกับโครงการ โดยข้อเสนอแนะอาจท าการจ าแนกออกเป็นข้อๆ และน าเสนอ
ข้อเสนอแนะข้อที่ง่ายที่สุดก่อน นอกจากนี้ควรมีการระบุบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย  
  9.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาประเมินผลโครงการนี้ 
หรือโครงการที่คล้ายกันในครั้งต่อไปหรือไม่ เครื่องมือหรือการประเมินผลใดควรปรับปรุงหรือแก้ไข 
ในการประเมินผลครั้งต่อไป หากกระบวนการประเมินผลที่ได้ใช้ไปแล้วไม่สามารถให้ข้อมูลได้แน่นอน 
เกี่ยวกับค าถามบางข้อของโครงการจะเสนอแนะให้ใช้การประเมินผลแบบใดเพ่ือให้ได้ค าตอบ  
 จะเห็นได้ว่าการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และไม่ยากเกิน
ความสามารถของนักวางแผนหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนและโครงการของหน่วยงาน
ต่างๆ การจะเป็นผู้เขียนรายงานผลการด าเนินโครงการได้ดี ก็จะต้องหมั่นฝึกฝน และเขียนโครงการ
บ่อยๆ ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก่อนเขียนรายงาน และหลังจากนั้นก็น าข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์แล้วมาเขียนตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน 
 
 

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 
 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ มีดังนี้ (ฐาปนา ฉิ่นไพศาลและอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 
2542 : 10) 
 1. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มจัดท าโครงการ อันได้แก่ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ค้นหาความต้องการเกี่ยวกับโครงการ ทดสอบเกี่ยวกับความคิดด้านเทคนิคและการลงทุน เป็นต้น 
หรือที่เรียกว่า การศึกษาความเป็นไปได้ 
 2. ช่วยส าหรับการตัดสินใจ ว่าควรจะขยาย ด าเนินการต่อ หรือรับรองยุติโครงการอัน
ได้แก่ การประเมินแบบการประเมินผลลัพธ์รวม 
 3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการในแง่มุมใดหรือ
จุดหนึ่งจุดใด ช่วงระยะเวลาที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ในส่วนที่เกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ บุคลากร 
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หรือระบบการให้บริการ หรือการตรวจสอบเนื้อหาของโครงการนั้นๆ ซึ่งได้แก่  การประเมินแบบแผน
รวมทั้งหมด 
 4. เพ่ือเป็นประจักษ์พยานและเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการทางด้าน
สาธารณชน การเมือง การเงิน และด้านวิชาชีพ ฯลฯ 
 5. ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะเป็นเครื่องช่วยท าให้ถูกโจมตีในเรื่องดังกล่าวได้เช่นกัน 
 6. เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความรู้พ้ืนฐานหรือด้านอ่ืนๆ นอกเหนือไปจาก
การให้ความรู้ ข้อเท็จจริง และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ประเมิน 
 7. เพ่ือขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายก่อนที่จะ
ด าเนินโครงการ ท าให้การวางแผนและการปฏิบัติมีโอกาสสอดคล้องกันได้ง่าย 
 8. ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนกับการปฏิบัติ
ยังสามารถปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกันได้โดยง่ายไม่ต้องเสียเวลาเริ่มใหม่ 
 9. เมื่อประเมินผลหลังจากท าโครงการ ยังได้ทราบความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
ผลกระทบของโครงการอ่ืน ข้อบกพร่องของโครงการ เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขโครงการใน
ลักษณะเดียวกัน เพ่ือปูองกันประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 
 10. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การวางแผนในโครงการต่อไป 
 11. เหมาะส าหรับโครงการที่มีการลงทุนมากๆ โครงการที่ต้องกู้เงินมาลงทุนสูงๆ โครงการ
ที่มีความเสี่ยงสูง 
 12. สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 กล่าวได้ว่า ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น เพ่ือ
ใช้ผลจากการประเมินผลโครงการเพ่ือการวางแผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดเพ่ือที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากผลการประเมินโครงการในการวางแผนและตัดสินใจด าเนินโครงการในอนาคต และ
สามารถเพ่ิมความรอบคอบในการตัดสินใจด าเนินโครงการในอนาคตได้อีกด้วย  ซึ่งผลการประเมิน
โครงการสามารถน าผลส าเร็จมาสู่องค์การ และลดอุปสรรคจากการด าเนินโครงการน าไปปรับปรุงให้
เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
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บทสรุป 
 
 การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ ทั้งนี้ 
ในการประเมินโครงการจะเริ่มท าการตรวจสอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ โดยทั่วไปแล้วการประเมินโครงการจะมีขั้นตอนการประเมินโดยเริ่มจาก การวิเคราะห์
โครงการ การก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน การก าหนดเครื่องมือในการ
ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การรายงานข้อมูลและรายงานผล 
และการติดตามผล ส่วนการจะใช้รูปแบบการประเมินแบบใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
ผลการประเมิน และนอกจากนั้นแล้ว ในการประเมินโครงการจะต้องมีการออกแบบเครื่องมือ ก าหนด
วิธีการต่างๆ ส าหรับการประเมินเพ่ือให้เกิดความมีมาตรฐานและเที่ยงธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ที่มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้สารสนเทศจากการประเมินได้อย่าง
มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 



บทท่ี  8 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาชุมชน 
 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีบทบาท
หน้าที่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนพัฒนาด้านประชากร การวาง
แผนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การวางแผนพัฒนา
ระบบป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ในการปฏิบัติราชการเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้น จะมีกฎระเบียบต่างๆ ได้ให้อ านาจหน้าที่ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พอสรุปได้ดังนี้  
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 4. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 5. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 
 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ ไว้หลายมาตรา และมี
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
 มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
  (3) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จังหวัดนั้น 
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 มาตรา 87 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 282 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 
 ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของ
การพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่
กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 
 มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและ
จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และย่อมมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจ
หน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่  เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  เพ่ือก าหนดการแบ่งอ านาจ
หน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น
ตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบ
และประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากันเป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 
 มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้
ด้วย 
 ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
การกระท านั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที ่4) 

พ.ศ. 2552) 
 
 ในมาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังต่อไปนี้ 
  (2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 (มาตรา 45/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที ่3) พ.ศ. 
2546) 
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 
 ในมาตรา 50 วรรคสอง ก าหนดให้เทศบาลจะต้องมีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล โดยต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 (มาตรา 50 วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) 
 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2552) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาต าบล ไว้ดังนี้ 
 มาตรา 22 สภาต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบล ปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่และหน้าที่ อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 
 มาตรา 25 ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่ก าหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาต าบล ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล 
 มาตรา 26 ในการจัดท าโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในพ้ืนที่
ต าบลใด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นค านึงถึงแผนพัฒนาต าบลนั้นด้วย 
 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 มาตรา 59 (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัด
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จ้าง การตรวจสอบ การประเมน ิผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 (มาตรา 46 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2546, มาตรา 69/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2546) 
 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 
 
 สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ดังนี้ 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหาร ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตน
และมีอ านาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 หมวด 1 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย  
  (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  
  (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง  
  (3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหาร
องค์กรบริหารส่วน จังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคน 
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และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคนทั้งนี้ โดยให้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือก
กันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด  
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี ้การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ นายกรัฐมนตรีก าหนด  
  ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านายให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ  
 มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
  (1) มีสัญชาติไทย  
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  
  (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนใน 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
  (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
  (5) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง  
 มาตรา 8 กรรมการตามมาตรา 6 (3) พ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธาน กรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
มาตรา 9 กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับสรรหาเป็น 
กรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  
 ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหาอยู่ใน
ต าแหน่ง เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
 ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหากรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างตามวรรคสองและยังมีกรรมการ
เหลืออยู่เกินก่ึง หนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 มาตรา 10 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
  (1) ตาย  
  (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ  
  (3) เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
  (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7  
  (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
 มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวน กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
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 ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งที่เป็นประธานในที่ประชุม  
 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งไม่มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (1) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ
การเพ่ือขอความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภา  
  (2) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง  
  (3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ  
  (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาค ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ระหว่างส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่การจัดสรรภาษี
และอากร เงินอุดหนุน เงิน งบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการถ่ายโอนภารกิจตาม (2) (3) และ (4)  
  (6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจการอนุมัติหรือการอนุญาต
ตามที่มีกฎหมาย บัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ค านึงถึงความสะดวก รวดเร็วใน การให้บริการประชาชน และการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
นั้นๆ เป็นส าคัญ  
  (7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และ
การรักษาวินัยทาง การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบยีบและค าสั่งที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อคณะรัฐมนตรี  
  (9) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และค าสั่งที่ จ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมขึ้นให้แก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง  
  (11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ความจ าเป็น  
  (12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  
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  (13) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วน
ราชการหรือ รัฐวิสาหกิจไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (14) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง  
  (15) ออกประกาศก าหนดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
  (16) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
 ประกาศของคณะกรรมการตาม (15) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ 
 มาตรา 13 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการใด  ๆ ตามที่
คณะกรรมการ มอบหมายได้  
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 11 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
 มาตรา 14 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือ เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งข้อมูลหรือ
เอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้อง มาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้  
 มาตรา 15 ให้มีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  
  (2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (3) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
  (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
  (5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
การกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  

 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบ การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
  (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  (5) การสาธารณูปการ  
  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
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  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  (9) การจัดการศึกษา  
  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  
  (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  
  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
  (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
  (14) การส่งเสริมกีฬา  
  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
  (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
  (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ 
และ สาธารณสถานอื่นๆ  
  (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (25) การผังเมือง  
  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
  (28) การควบคุมอาคาร  
  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด  
 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบ บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่ คณะรัฐมนตรีก าหนด  
  (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
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  (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  
  (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
  (5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (6) การจัดการศึกษา  
  (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิหน้าที่ของประชาชน  
  (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
  (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
  (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
  (11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
  (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
  (13) การจัดการและดูแลสถานที่ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า  
  (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคล อ่ืนหรือจากสหการ  
  (16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  (17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
  (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
  (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  
  (20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
  (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
  (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
  (24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่
ในเขต และ กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้
องค์การ บริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี ้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
  (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
  (26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นอ่ืน  
  (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  
  (28) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นอ านาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด  
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  (29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด  
 มาตรา 18 ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17  
 มาตรา 19 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16  
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของ ตนเองตามมาตรา 16 และ 17  
 มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการ ให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดว่า
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด 
 มาตรา 21 บรรดาอ านาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจ
มอบอ านาจ และหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนได้  
 ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และ
มาตรา 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจร่วมมือกันด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน แล้วแต่กรณี ด าเนินการแทนได้  
 มาตรา 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่
แทนได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ส าหรับกรณีของกรุงเทพมหานคร กฎหมายให้น ามาตรา 16 และ มาตรา 17 มารวมกัน
และให้ถือเป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม (อรทัย ก๊กผล, 2547 : 55) 
 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอและเนื่องจาก
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบั ติ
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ราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้  
 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ากฎหมายนี้จะไม่ได้ชี้ชัดลงไปถึงสาระส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ถือเป็นกฎหมายหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าไปปฏิบัติใน
ฐานะเป็นหน่วยงานราชการเพ่ือบริหารราชการให้ถูกต้องและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งพอสรุปสาระส าคัญของกฎหมายนี้ ได้ดังนี้ 
 มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ 
  (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
  (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 มาตรา 7 การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  
 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการ โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการ
บริหารราชการดังต่อไปนี้ 
  (1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 7 และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
  (2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 
  (3) ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย
ให้ครบถ้วน ทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะ
ได้รับจากภารกิจนั้น 
  (4) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้มี
การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
  (5) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอ่ืน หรือ
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ระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
เรื่อง ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี้
ด้วยก็ได้ 
 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า 
  (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด 
  (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 
 ระเบียบฉบับนี้ ได้มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ฉบับนี้ก าหนดให้มี 
 “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
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 “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองแผนและ
งบประมาณ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากองวิชาการและแผน หัวหน้างาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกันกับต าแหน่งดังกล่าว 
 “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน
เมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 
 “แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 
 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
และแผนชุมชน 
 “แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ 7 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิน่คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ 
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โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนหัวหน้าส่วนการบริหารที่มี
หน้าที่จัดท าแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วยปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน
เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
   (1.1) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
   (1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
   (1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   (1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
   (1.6) แผนชุมชน 
   ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

  (2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
   ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกิน
ศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
  (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
  (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
  (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
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  (7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

 ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) 
 ข้อ 12 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 ข้อ 16 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น า
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

 ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อน
งบประมาณประจ าปี 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแล้วรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ในกรณีของเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอได้  เมื่อมีการขยาย
เวลาให้แจ้งจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสองให้เป็น
อ านาจของนายอ าเภอแล้วแจ้งจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ข้อ 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท าหรือ
ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 ข้อ 20 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดท าหรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาด าเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการจัดท าร่างแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 ข้อ 23 การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วย
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ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ
หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ  เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล 
  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  (5) ผู้บริหารท้องถิ่ น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้อ งถิ่ น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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 ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 จะเห็นได้ว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า แต่อย่างไรก็ตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนี้จะต้องก าหนดไว้ เท่าที่จ าเป็น จะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการ
ปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ เพราะฉะนั้นแล้ว กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมเป็นไปเพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปเพ่ือให้เกิดเป้าหมายสุดท้ายนั่นคือ “ประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 

 
 

บทสรุป 

 
 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นนับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อประชาชน ในการวางแผนพัฒนาชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
อาศัยกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการวางแผน
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อชุมชนในทิศทางที่ดี 
ซึ่งกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซึ่ง
กฎหมายต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ ต้องการให้กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพ นั่นคือ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ประสานแผนพัฒนาของภาคส่วนต่างๆ และน า
แผนพัฒนาเหล่านั้นไปใช้ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 



บทท่ี  9 
การพัฒนาชุมชน 

 
 
 การบริหารราชการไทยในปัจจุบัน ได้มีการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งประเทศ ผลจากการกระจายอ านาจน ามาซึ่งการมอบอ านาจหน้าที่ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและบังเกิดผลสนองนโยบายส่วนกลางในด้านต่างๆ ความส าเร็จใน
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นจึงฝากไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นตัวแทนที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  
 บทบาทของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการพัฒนาชุมชนจะบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างรอบรู้ ทั้งนี้ ในการพัฒนาชุมชนดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องอาศัยหลักการ    
กลยุทธ์หรือวิธีการทั้งหลายทั้งปวงในการพัฒนาชุมชนควบคู่กันไปด้วย เพราะฉะนั้นแล้ว การท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาชุมชนต่างๆ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง  
 ดังนั้น ในบทนี้ผู้เขียนจะได้น าเสนอ แนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ผู้มี
หน้าที่ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
 

ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชน 
 
 1. ความหมายของชุมชน 
  มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายของค าว่า “ชุมชน” ไว้ดังนี้  
  ประสาท หลักศิลา  (2511 : 2) ให้ความหมายของชุมชนไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่ม
คนพวกหนึ่งซึ่งครอบครองบริเวณที่มีอาณาเขตที่แน่นอน โดยถือว่าตนมีความผูกพันอยู่กับอาณา
บริเวณแห่งนั้นและมีความยึดเหนี่ยวกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง   
  เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์  (2524 : 117)  ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน เป็นการรวมตัวกันอยู่
เป็นกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็ก เช่น หมู่บ้าน ไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น เมือง ประเทศ 
  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526 : 6) ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง องค์การทาง
สังคมอย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง ที่ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการ
พ้ืนฐานส่วนใหญ่และสามารถแก้ปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ 
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  ประเวศ วะสี (2541 : 13)  ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่ง
มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามท าอะไรร่วมกัน  มีการเรียนรู้ร่วมกันใน
การกระท าซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน 
  ยุวัฒน์  วุฒิเมธี (2525 : 3)  ไห้ความหมายของชุมชนไว้ว่า ชุมชน  หมายถึง พ้ืนที่อัน
เป็นที่อยู่อาศัยของคนและหมายความถึงกลุ่มของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้น โดยมีความสนใจ มี
วัตถุประสงค์ เปูาหมายและจุดหมายในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  เฉลียว บุรีภักดี. (2545 : 44-45) ได้ให้ความหมายว่า “ชุมชน” (Community) 
หมายถึง กลุ่มคนหรือบริเวณกลุ่มคนนั้นๆ อยู่รวมกันได้ทั้งๆ ที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันหรือความ
หลากหลายในชุมชนนั้น เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

  จาร์คอบบ์ (Noman Jacobs, 1966 : 1) กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่
รวมกันในอาณาบริเวณเดียวกันและกลุ่มเล็กที่สุด ที่จะสามารถด ารงชีวิตทางสังคมในด้านต่างๆ ได้
ทั้งหมด 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปความหมายของชุมชนได้ว่า ชุมชน หมายถึง สถานที่หรือ
พ้ืนที่ที่คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานพอสมควรที่จะกระท ากิจกรรมร่วมกัน 
คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความสนใจที่จะรักและหวงแหนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ มีระบบ
ความสัมพันธ์ซึ่งอิงอาศัยความเอ้ืออาทร ความผูกพันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นเครื่อง
ด าเนินการเพื่อให้มีชีวิตที่ดีร่วมกัน 
  อย่างไรก็ดี ค าว่า “ชุมชน” และค าว่า “ท้องถิ่น” มีนักวิชาการหลายฝุายนิยมเรียก
รวมกันเป็น “ชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งทั้งท้องถิ่นและชุมชนต่างก็เป็นสังคมหนึ่ง ซึ่งความเป็นชุมชนท้องถิ่น 
เป็นการรวมตัวสัมพันธ์กันที่จะสร้างความมั่นคงร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการอยู่รอด มี
กระบวนการทางความรู้ ปลูกฝังและการศึกษา มีสายสัมพันธ์โดยระบบการสื่อสารและคมนาคม โดยมี
ความเชื่อทางศาสนาและภูมิปัญญาเป็นแกนกลาง ส าหรับสร้างพลังภายในชุมชนท้องถิ่น (อัจฉรา 
ภาณุรัตน์, 2549 : 33) ส าหรับนักวิชาการท่ีใช้ค าว่า “ท้องถิ่น” พอสรุปได้ดังนี้  
  นงคราญ กาญจนประเสริฐ (2545 : ) ได้อธิบายความหมายท้องถิ่น คือ ท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่สามารถก าหนดได้ว่ามีขนาดของพ้ืนที่ จ านวนประชากร หรือสิ่งต่างๆ ได้ว่า
เป็นเท่าใด บางครั้งอาจใช้ในความหมายที่คล้ายคลึงกับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และการมองภาพรวมที่น าไปใช้ว่ามีลักษณะใด  (อ้างถึงใน ประภากร 
แก้ววรรณา, 2552 : 270-271)  
  ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม (อ้างถึงใน เลิศชัย ศิริชัย, 2547) ให้ความหมายว่า ท้องถิ่น คือ ภูมิ 
อันหมายถึงระบบเล็กๆ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เชื่อมกันในระบบนิเวศน์เดียวกัน หรือ
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง มีหนองน ้า ภูเขา ปุาทุ่ง ฯลฯ ใช้ร่วมกันและมีความหมายแก่กลุ่ม
และค าว่า “ท้องถิ่น” หรือ ภูมิ ในที่นี้จะมีความหมายเสมือนมาตุภูมิ กล่าวคือ ทุกคนในชุมชนมีความ
รัก ความผูกพันในพ้ืนที่นั้น มีกฎระเบียบในวิถีชีวิตเพ่ือความมั่นคง ความยั่งยืน และไม่ประสงค์ใช้
พ้ืนที่ส่วนนั้นเป็นปัจเจกชน (เฉพาะบุคคล) แต่ต้องการใช้เพ่ือให้เกิดความอยู่รวมกัน เพราะเป็น
กระบวนการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน จะมีการร่วมกันกลั่นกรองภายในท้องถิ่น มีผู้หลักผู้ใหญ่ คอย
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ประนีประนอม มีระบบอาวุโส ร่วมรักษาโครงสร้างของชุมชนและท้องถิ่น (อ้างถึงใน ประภากร 
แก้ววรรณา, 2552 : 270-271)  
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายว่า ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง 
ชุมชนหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์
ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ อาทิ พ้ืนที่หรือท้องที่ภายในเขตการปกครองของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หรือ ณ เวลาหนึ่งใดในท้องถิ่น หรือรวมตัวกันท าประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น (อ้างถึง
ใน ประภากร แก้ววรรณา, 2552 : 270-271)  
  เสรี จุ้ยพริก (2550) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ชุมชนท้องถิ่นไว้ว่า เป็นสถาบันทางสังคมฐาน
ล่างที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การพ่ึงตนเอง มีความเกื้อกูลกัน และ
อยู่ร่วมกันมากับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ความเป็นชุมชนท้องถิ่นจึงมีความหมายมากกว่าที่จะ
ก าหนดเด็ดขาดหรือจ าเพาะเจาะจงตามเขตการปกครอง ดังการแบ่งเขตหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด แต่อาจหมายรวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  (อ้างถึงใน ประภากร 
แก้ววรรณา, 2552 : 270-271)  
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ชุมชนท้องถิ่นคือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็น
สังคมขนาดเล็ก เชื่อมโยงในระบบนิเวศเดียวกัน หรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง มีความผูกพันในพ้ืนที่นั้นๆ มี
กฎระเบียบในวิถีชีวิต เป็นสถาบันทางสังคมฐานล่าง มีระบบอาวุโส มีความเกื้อกูลกัน และอยู่ร่วมกัน
กับธรรมชาติมายาวนาน มีกระบวนการความรู้และมีการร่วมกันกลั่นกรองภายในชุมชนท้องถิ่น 
(ประภากร แก้ววรรณา, 2552 : 271)  
 
 2. องค์ประกอบของชุมชน 
  ชุมชนมีองค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
  2.1 การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Living) เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์มี
ลักษณะชอบอยู่รวมกันเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นเอง 
  2.2 อาณาบริเวณหรือดินแดน (Area, Territory) กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มจะต้องมีดินแดน มีอาณาบริเวณที่เป็นขอบเขตให้รู้กันว่าดินแดนหรืออาณาบริเวณของตนมี
ขอบเขตแค่ไหน บริเวณไหนที่ไม่ใช่ดินแดนหรืออาณาบริเวณของตน 
  2.3 การรู้ว่าใครเป็นพวกของตน  (Discrimination) หรือใครไม่ใช่พวกของตน  
สมาชิกของชุมชนเดียวกัน สามารถที่จะทราบว่าใครเป็นพวกเดียวกับตน  และใครไม่ใช่พวกเดียวกับ
ตน  เช่น  ในสังคมชนบทที่เป็นสังคมขนาดเล็ก  สมาชิกรู้จักกันเป็นอย่างดี  ถ้ามีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
สมาชิกหรือมีคนแปลกหน้าเข้ามารู้ได้ทันทีว่าบุคคลนั้นไม่ใช่สมาชิก  เป็นต้น 
  2.4 ความสัมพันธ์และการกระท าต่อกัน  (Relation and Interaction)  หมายถึง  
การที่บุคคลมาอยู่รวมกันจ าเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์และการกระท าต่อกัน  มีการท าความเข้าใจซึ่ง
กันและกนั  ถึงแม้จะมีอาณาบริเวณอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ถ้าสมาชิกของชุมชนไม่มีความสัมพันธ์หรือ
การกระท าต่อกันแล้วจะไม่ใช่ชุมชนแต่อย่างใด 
  2.5 การแบ่งหน้าที่และร่วมมือกัน (Division of Labor and Cooperation) ชุมชน
จะต้องมีการแบ่งหน้าที่ท างานให้แก่สมาชิกตามความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) และ



 314 

สมาชิกที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชนจะต้องมีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย จึงจะท าให้กลุ่มคน
นั้นเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ 
  2.6 ระบบ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน ( Idea, Value, Norms) 
คล้ายคลึงกันเพราะสมาชิกได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างเดียวกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 
2538 : 97 – 98) 
 
 3. ประเภทของชุมชน 
  สามารถแบ่งประเภทของชุมชนออกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่ง ดังนี้ 
(ล าพอง บุญช่วย, 2524 : 6, ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2528 : 6 – 7, สนธยา พลศรี, 2545 : 24 - 26) 
  3.1 การแบ่งตามจ านวนประชากร  
   3.1.1 หมู่บ้านเล็ก 
   3.1.2 หมู่บ้าน 
   3.1.3 เมือง 
   3.1.4 นครเล็ก 
   3.1.5 นครขนาดกลาง 
   3.1.6 นครขนาดใหญ ่
   3.1.7 มหานคร 
  3.2 การแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมหนัก  
   3.2.1 ชุมชนศูนย์การค้า 
   3.2.2 ชุมชนศูนย์กลางขาส่ง 
   3.2.3 ชุมชนศูนย์กลางการบริการต่าง ๆ 
  3.3 การแบ่งตามลักษณะนิเวศ  
   3.3.1 ชุมชนบริการขั้นต้น 
   3.3.2 ชุมชนจ าหน่ายหรือชุมชนการค้า 
   3.3.3 ชุมชนอุตสาหกรรม 
   3.3.4 ชุมชนประเภทพิเศษ 
  3.4 การแบ่งตามหน่วยการปกครอง  
   3.4.1 การปกครองส่วนกลาง 
   3.4.2 การปกครองส่วนภูมิภาค 
   3.4.3 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.5 การแบ่งตามวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
   3.5.1 ชุมชนล่าสัตว์และเก็บอาหารปุา 
   3.5.2 ชุมชนเกษตรกรรม 
   3.5.3 ชุมชนอุตสาหกรรม 
   3.5.4 ชุมชนการค้าและบริการ 
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  3.6 การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของชุมชน 
   3.6.1 ชุมชนชนบท 
   3.6.2 ชุมชนเมือง 
  3.7 การแบ่งตามลักษณะของการพัฒนา 
   3.7.1 ชุมชนด้อยพัฒนา 
   3.7.2 ชุมชนพร้อมพัฒนา 
   3.7.3 ชุมชนก าลังพัฒนา 
   3.7.4 ชุมชนเร่งรัดพัฒนา 
   3.7.5 ชุมชนพัฒนา 
  จากการแบ่งประเภทของชุมชนดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า สามารถแบ่งประเภทของ
ชุมชนได้หลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง แต่อย่างไรก็ดียังสามารถ
แบ่งประเภทของชุมชนได้อีก โดยการใช้เกณฑ์ชาติพันธุ์เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น ชุมชนชาวจีน 
ชุมชนชาวไทพวน ชุมชนชาวภูไท เป็นต้น  
 
 4. หน้าที่ของชุมชน 

  ชุมชนจะต้องท าหน้าที่เพ่ือการด ารงคงอยู่ และเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของตัว
มันเอง โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  4.1 การรักษาสภาพทางชีวภาพของมนุษย์เพ่ือให้ชีวิตของมนุษย์อันเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของชุมชนมีสืบเนื่องต่อกันโดยไม่ขาดสาย ดังนั้น ชุมชนจึงจะต้องให้บริการและสวัสดิการใน
ด้านต่างๆ แก่สมาชิกในชุมชน อาทิ การบริการทางการแพทย์ การอนามัย การสาธารณสุข ตลอดจน
การปูองกันภัยจากชุมชนภายนอกอ่ืนๆ เช่น จัดให้มีก าลังทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ 
  4.2 การผลิตสมาชิกใหม่ เนื่องจากองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของชุมชน คือ มนุษย์
และมนุษย์ทุกคนจะต้องตายไปในที่สุด ดังนั้น ชุมชนจึงต้องท าหน้าที่ผลิตสมาชิกใหม่ขึ้นมาเพ่ือ
ทดแทนสมาชิกเก่าที่จะต้องตายไป การเพ่ิมสมาชิกใหม่ให้กับชุมชนอาจจะท าได้จากการที่สมาชิกใน
ชุมชนนั้น มีการสืบพันธุ์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการทางเพศ หรือการอพยพของคนจาก
ชุมชนอ่ืนเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนนั้น ก็นับว่าเป็นการผลิตสมาชิกให้กับชุมชนเช่นกัน และที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่งก็คือ ชุมชนจะต้องค านึงถึงสภาวการณ์ของชุมชนต่อจ านวนของประชากรในชุมชนนั้นด้วย 
เพ่ือจะให้การเพ่ิมสมาชิกเป็นไปด้วยความสมดุลและเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด ซึ่งสภาวการณ์
ของแต่ละชุมชนจะมีผลต่อภาวะของประชากรไม่เหมือนกัน บางชุมชนมีอัตราการเพ่ิมสมาชิกน้อย  
บางชุมชนมีอัตราการเพ่ิมสมาชิกพอดี และบางชุมชนพบว่า มีอัตราเพ่ิมประชากรสูง ซึ่งแต่ละชุมชน
จะต้องด าเนินนโยบายทางประชากรแตกต่างกันไปด้วย 
  4.3 การผลิตและการแจกแจงสินค้าและบริการ สมาชิกในชุมชนจะมีชีวิตอยู่ได้และมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดี จ าเป็นที่จะต้องอาศัยสิ่งที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆ 
หลายอย่าง ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่สมาชิกทั้งหลายในชุมชนนั้น จะต้องด าเนินการ
ออกไปยังหน่วยต่างๆ ของชุมชนอย่างทั่วถึงและให้เพียงพอกับการตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกท้ังมวลในชุมชนนั้น 
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  4.4 การอบรมสั่ งสอนสมาชิกใหม่ให้เรียนรู้ระเบียบทางชุมชน (Socialization) 
เนื่องจากการด ารงชีวิตและการด าเนินชีวิตของมนุษย์ จ าเป็นต้องอาศัยวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
วัฒนธรรมในชุมชนมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและต้องฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงจะสามารถ
ปฏิบัติได้ ดังนั้น ในชุมชนมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม โดยการอบรมสั่งสอน
เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ และมีความสามารถในการที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน
นั้นๆ เพ่ือการอยู่รอดของตนเองและการด ารงอยู่ของชุมชน 
  4.5 การก าหนดระเบียบและการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์เหล่านั้น ให้มีผลบังคับใช้
ความเป็นระเบียบของการรวมกันอยู่ของมนุษย์ในชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยระเบียบ
กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน เพราะตามลักษณะธรรมชาติของ
มนุษย์นั้น แต่ละคนจะมีความคิดความรู้สึกและความต้องการแตกต่างกันไป ถ้าปล่อยให้แต่ละคน
ปฏิบัติไปตามอ าเภอใจของตนเอง ความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็จะเกิดขึ้น ชุมชนจึงต้องสร้างระเบียบ
กฎเกณฑ์และข้อบังคับเหล่านั้นผลบังคับใช้อย่างจริงจัง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนจึงจะ
เกิดข้ึนได ้

  4.6 การสร้างความรู้สึก ค่านิยม และแรงจูงใจให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าเขา
ทั้งหลายเหล่านั้น ต่างก็มีความหมายและความส าคัญต่อการด ารงอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของ
ชุมชน เพราะถ้าสมาชิกในชุมชนมีความคิดความรู้สึกอย่างนี้ ก็จะน าไปสู่การมีความรับผิดชอบและ
การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละคนเหล่านั้นอย่างดีที่สุด ผลก็คือชุมชนจะเกิดความ
เจริญรุ่งเรืองและม่ันคงในที่สุด 

 
 5. โครงสร้างทางสังคมของชุมชน 

  มีนักสังคมวิทยาให้ค าจ ากัดความของค าว่า  “โครงสร้างทางสังคม” ไว้แตกต่างกันดังนี้ 
  สัญญา สัญญาวิวัฒน์  (2523 : 15) กล่าวว่า โครงสร้างทางสังคม หมายถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ยึดเหนี่ยวกันอยู่ด้วยบรรทัดฐานทางสังคม เพ่ือประโยชน์ของแต่ละคน
และของส่วนรวม   
  ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516 : 178 – 179) กล่าวว่า โครงสร้างทางสังคม  ก็คือ  ลักษณะ
มูลฐานของสังคมหนึ่งๆ  ซึ่งท าให้สังคมคงรูปอยู่ได้  ลักษณะดังกล่าวนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบ
ต่างๆ  ของสังคม  ยกตัวอย่างเช่น  ตึกจะคงรูปได้เพราะมีเสาแต่ละต้นเป็นโครงสร้างส่วนประกอบ   
  สุนทรี พรหมเมศ และคณะ (2525 : 215) กล่าวว่า โครงสร้างทางสังคม ใช้ในส่วน
ความหมายที่ต่างกันคือ ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของระบบสังคมที่มั่นคง การจัดสถานภาพของ
กลุ่มหรือบุคคล 
  เฉลิมศรี ธรรมบุตร  (2529 : 2) ได้เสนอแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านเกี่ยวกับ
ความหมายของโครงสร้างทางสังคม ดังนี้ 
  โครงสร้างสังคมในทัศนะของ Biesanz หมายถึง แบบแผนสัมพันธภาพทางสังคมที่
สังเกตเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมปกติ สม่ าเสมอไม่ว่าจะกินเวลาสั้นหรือเป็นเวลาระยะยาวนานก็ตาม 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรือปฏิบัติกันอย่างซ้ าๆ จะกลายเป็นแบบแผนและผู้ที่อยู่ร่วมในสถานการณ์
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สามารถคาดคะเนหรือเดาจากเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่เป็นมาแล้วได้เช่นเดียวกับการศึกษาชีวประวัติ
ของบุคคล 
  James M. Beshers นิยาม โครงสร้างสังคมว่า หมายถึง แบบแผนทั้งหมด (Overall 
pattern) หรือสายสัมพันธภาพทางสังคมที่เกิดขึ้นซ้ าๆ บ่อยๆ ในกลุ่มบุคคลที่ก าหนดขึ้น 
  Merrill ได้ขยายความหมายของ Beshers ให้เข้าใจชัดเจนขึ้นโดยอธิบายว่า โครงสร้าง
สังคมประกอบด้วยองค์ประกอบ (elements) ที่ส าคัญๆ ได้แก่ แบบแผนหรือสายสัมพันธ์หรือ
รูปลักษณ์ (configuration) ที่เป็นรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผนไม่มากก็น้อย สายสัมพันธ์ทางสังคม 
เกิดขึ้นโดยการกระท าระหว่างกันและกัน ( interaction) อันจะน าไปสู่การกระท าระหว่างกันอ่ืนๆ 
ต่อไป การเกิดขึ้นที่ซ้ าๆ บ่อยๆ สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นบ่อยๆ จะกลายเป็นแบบแผนพฤติกรรมและเป็น
ที่คาดหมายว่าภายในกลุ่มของตน บุคคลควรจะประพฤติหรือมีพฤติกรรมระหว่างกันอย่างไร  บุคคล
เฉพาะกลุ่ม บุคคลที่เกี่ยวข้องในสายสัมพันธภาพดังกล่าว อาจจะมีจ านวนและขนาดต่ างๆ กัน ซึ่งมี
ขนาดเล็กที่สุด เช่น ครอบครัวถึงขนาดใหญ่ที่สุด เช่น สังคมระดับชาติก็ได้ 
  จากค านิยามข้างต้นพอสรุปได้ว่า โครงสร้างทางสังคมของชุมชน หมายถึง ความมั่นคง
และความเป็นระเบียบของสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกของชุมชนและระหว่างกลุ่มสังคมย่อยของ
ชุมชนนั้น โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของ
สมาชิกและชุมชนส่วนรวม 
  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้นโครงสร้างทาง
สังคมของชุมชนจึงมีหลายระดับ ตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชน ตั้ งแต่โครงสร้างทาง
สังคมของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองสามคน เช่น กลุ่มเพ่ือน กลุ่มครอบครัว ไปจนถึงโครงสร้าง
ทางสังคมของชุมชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ที่ใดมีความสัมพันธ์
ทางสังคมที่นั่นก็ย่อมจะมีโครงสร้างทางสังคม 
  โครงสร้างทางสังคมของชุมชน จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยอาจจ าแนกองค์ประกอบ
ออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก องค์การสังคม องค์การสังคมเป็นกระบวนการจัดระเบียบสังคมของ
สมาชิกในสังคม (Process of Social Organization) และกลุ่มของสมาชิกของสังคมที่ได้จัดระเบียบ
สังคมแล้ว (Organized Group) และส่วนที่สอง สถาบันสังคม สถาบันสังคมเป็นแบบอย่างในการคิด
ของสมาชิกในสังคม ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรมและแบบอย่างในการกระท าสิ่ง
ต่างๆ ของสมาชิก ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคมซึ่งมีความจ าเป็นในการด ารงอยู่ของสังคม และสังคมได้
สร้างสรรค์ สะสม ถ่ายทอดสืบต่อมา สถาบันสังคมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ต าแหน่งทางสังคม  
(Social Position) ของบุคคลซึ่งแตกต่างกันออกไป ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามสถานภาพและบทบาทที่บุคคลด ารงต าแหน่ง แบบแผนพฤติกรรมหรือกรอบมาตรฐานใน
การประพฤติปฏิบัติของบุคคลและองค์วัตถุ (Material Component) คือ ส่วนที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรม มองเห็นได้และจับต้องได้ สถาบันสังคมที่ส าคัญมีหลายสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว  
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง  สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันศิลปะและนันทนาการ  
สถาบันภาษาและการสื่อสาร สถาบันการคมนาคมขนส่ง สถาบันอนามัยและสาธารณสุข สถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2532 : 149 – 181) 
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 6. ความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นชุมชน 

  จากค ากล่าวของอริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็น “สัตว์สังคม”  
(Social animal) นั้นไดช้ี้ให้เห็นว่า การที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกับบุคคลอ่ืน อันท าให้เกิดเป็นสังคมมนุษย์
ขึ้นนั้น ก็เนื่องมาจากสภาพอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และจากสภาพทางธรรมชาติของมนุษย์นี้เอง 
พบว่า ได้มีปัจจัยอันส าคัญหลายอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ จึงต้องมาอยู่
ร่วมกันกับบุคคลอื่น เพ่ือการมีชีวิตอยู่รอดอันได้แก่ 
  6.1 มนุษย์มีระยะของสภาพการเป็นทารกอยู่นาน มนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูก
ด้วยนม โดยธรรมชาติแล้วทารกกับแม่จะต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยลักษณะทางชีววิทยาบังคับเอาไว้ 
และนอกจากนี้ สภาพของการเป็นทารกที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็นานมาก ประกอบกับการ
เลี้ยงดูทารกก็มีความล าบากยากเข็ญ จึงจ าเป็นต้องอาศัยการดูแลช่วยเหลือจากพ่อแม่พ่ีน้องหรือ
บุคคลอื่นๆ 
  6.2 มนุษย์มีความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มนุษย์มีความต้องการทาง
ร่างกายมากมายทั้งความต้องการปัจจัยสี่ อันเป็นความต้องการส าคัญยิ่งที่จะท าให้มีชีวิตรอด และ
ความต้องการอื่นๆ ซึ่งยากท่ีมนุษย์จะหามาได้ด้วยตนเองเพียงล าพัง นอกจากนั้นแล้วมนุษย์ยังมีความ
ต้องการทางจิตใจอีกส่วนหนึ่งด้วย เช่น ต้องการความรักความอบอุ่น การยอมรับ การยกย่อง
สรรเสริญ เป็นต้น ซึ่งความต้องการทั้งหมดเหล่านี้ จะหามาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ หรือมีชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ 
  6.3 ความสามารถของบุคคลแต่ละคนในแต่ละอย่างไม่เท่าเทียมกัน และแตกต่างกัน 
ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านสมอง สติปัญญา หรือทางด้านร่างกาย ดังนั้น บุคคลเพียงคนเดียว
ย่อมจะไม่สามารถหาหรือกระท าในสิ่งต่างๆ ในสิ่งที่ตนเองมีความจ าเป็นหรือต้องการได้ทั้งหมด การ
อยู่รวมกันกับบุคคลอ่ืน จึงจะท าให้เกิดสภาพของพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และท าให้เกิดความสมดุล
ขึ้นได้ 
  6.4 มนุษย์มีมันสมองที่มีคุณภาพดีกว่าของสังคมประเภทอ่ืน อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้มนุษย์สามารถคิดและก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการอยู่รวมกันขึ้นมาได้ อันยังผลให้การอยู่
รวมกันสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี เกิดสภาพของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเจริญมั่นคง และ
ก่อประโยชน์ให้แก่กันและกันได้ 
 
 

ความหมายของการพัฒนาชุมชน 

 
 การพัฒนาชุมชน หมายถึง การปรับปรุงส่งเสริมให้ชุมชนใดชุมชนหนึ่งดีขึ้น  หรือมี
วิวัฒนาการดีขึ้น การส่งเสริมให้ชุมชนนั้นๆ มีวิวัฒนาการดีขึ้น คือ เจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนนั้น จะต้องพัฒนาทางด้านวัตถุและพัฒนาด้านจิตใจ การพัฒนาด้านวัตถุ 
คือ การสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดมีหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเห็นโดยแจ้งชัด  
เช่น การส่งเสริมด้วยการผลิตผล การส่งเสริมระบบขนส่ง การคมนาคม การชลประทาน ฯลฯ ส่วน
การพัฒนาด้านจิตใจ คือ การสร้างความเจริญ โดยมุ่งจะให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งรวมทั้งการให้
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การศึกษาตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างดี นอกจากนั้นการพัฒนาชุมชนยังหมายถึงกระบวนการที่มุ่งส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้โดยประชาชนเข้าร่วมมือและริเริ่มด าเนินการเอง (สุวิทย์ 
ยิ่งวรพันธุ์, 2509 : 57)  
 กล่าวได้ว่า “การพัฒนาชุมชน” (Community Development) หมายถึง การปรับปรุง
สภาพต่างๆ ของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ  เป็นการท าให้คน กลุ่มคนในชุมชนหรือ
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น เจริญขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ โดยการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน 
 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
 
 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนามีก าเนิดมาจากโลกตะวันตก โดยเริ่มจากแนวคิดที่ให้ความส าคัญ
กับ การขยายตัวหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ และต่อมาได้แพร่ขยายไปมีอิทธิพลครอบง าการก าหนด
นโยบายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สาม (Third World Countries) ซึ่งเคย
ตกเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจในโลกตะวันตกและประเทศอ่ืนๆ ที่ถูกจัดให้เป็นประเทศ
ด้อยพัฒนาหรือประเทศก าลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยเนื้อหาแล้ว 
ประวัติศาสตร์แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นล าดับ จากการเน้นความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการกระจายความเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเน้นความจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐาน จนมาถึงการเน้นในตัวมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าแนวคิดการ
พัฒนามีวิวัฒนาการจากที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงแรกๆ  ค่อยๆ ไปสู่การพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับมนุษย์และสังคมมากข้ึนในระยะหลัง แนวคิดท่ีปรับเปลี่ยนมาเน้นการพัฒนามนุษย์และ
สังคมมากขึ้นเหล่านี้ที่ถือเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาสังคม ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับความเป็นมาและจุดเน้นของแนวคิดที่ส าคัญๆ อันประกอบด้วยแนวคิดว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ แนวคิดการคุ้มครองทางสังคม และแนวคิดคุณภาพ
สังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554 : 4-
13) 
 
 1. แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญ ทั้งในการสร้างความผาสุกของมนุษย์ในการด ารงชีวิตและ
ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าเฉพาะด้านในการท างาน เรื่องของความสุขและคุณภาพชีวิตไม่ใช่เป็น
เรื่องใหม่ เพราะได้มีการกล่าวกันมาตั้งแต่ยุคอริสโตเติล พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมาย
ของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1950 อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham 
Maslow) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ และได้พัฒนาทฤษฎี
ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์อันโด่งดัง (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ซึ่งสรุปได้ว่า 
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พฤติกรรมของมนุษย์มีรากฐานมาจากความต้องการ ซึ่งมี 5 ระดับเรียงจากความต้องการขั้นต่ าสุด
หรือขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่ความต้องการขั้นสูงสุด ซึ่งมาสโลว์เรียกชื่อความต้องการระดับต่างๆ นี้ พร้อมกับ
อธิบายถึงลักษณะของความต้องการในแต่ละระดับดังต่อไปนี้  
  1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
อันดับต้นของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นความต้องการสนองสิ่งที่จ า เป็นต่อการด ารงชีวิต อันได้แก่ ความ
ต้องการอาหาร น้ าดื่ม ที่พักอาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมิที่เหมาะสม ความ
ต้องการทางเพศ เป็นต้น  
  1.2 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการ
ล าดับถัดมา จะค่อยๆ ก่อตัวเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการล าดับแรกจนครบหรือ
เกือบจะสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างของความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การมีงานที่มั่นคง การมีบ าเหน็จ บ านาญ หรือ
ประกันชีวิตเพ่ือรองรับการด ารงชีวิตในบั้นปลายเมื่อถึงวัยที่ต้องหยุดการท างาน ฯลฯ 
  1.3 ความต้องการความรักและการเป็นที่รัก (Love/ Belongingness Needs) เป็น
ความปรารถนาที่จะได้รับความรักหรือการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคม เช่น การมีครอบครัว 
เพ่ือน คนรัก การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืนในสังคมหรือชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสมาคม
วิชาชีพ ฯลฯ 
  1.4 ความต้องการการยอมรับและยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการในขั้นนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ขั้นพ้ืนฐาน (Lower Level Needs) ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับ
ถือ การมีสถานภาพทางสังคม การเป็นที่สนใจ การมีศักดิ์ศรี การมีชื่อเสียง การมีอิทธิพล ฯลฯ และ 
ระดับความต้องการในระดับสูงขึ้นไป (Higher Level Needs) ได้แก่ ความเชื่อมั่นในงาน สมรรถนะ 
การเป็นแบบอย่าง ความเป็นอิสระในการด าเนินชีวิต ฯลฯ 
  1.5 ความต้องการความส าเร็จและการประจักษ์ในตน (Self Actualization Needs) 
เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง หรือความสามารถที่จะ
บรรลุถึงศักยภาพที่สูงสุดของตนเอง 
  ในประเทศไทยแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มปรากฏชัดในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ที่ได้ก าหนดให้มีการส ารวจ “ความจ าเป็น
พ้ืนฐาน” หรือที่เรียกกันว่า จปฐ. อันส่งผลต่อการปรับกระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาโดยรวมใน
เวลาต่อมา แนวคิดความจ าเป็นพื้นฐานเกิดจากการที่พิจารณาว่าประเทศได้ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอสมควร โดยพิจารณาจากรายได้ประชาชาติเพ่ิมขึ้น แต่กลับมีปัญหาการกระจาย
รายได้ที่ไม่เป็นธรรม คนส่วนใหญ่ของประเทศยังยากจน จึงควรพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาใหม่ ที่
เน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคมเป็นส าคัญ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีด้อยโอกาส แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีการผลักดันออกมาเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่น า ไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ส่งผลให้ให้เกิดการพัฒนาสังคมในหมู่ประชาชนไทยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 
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 2. แนวคิดเรื่องความม่ันคงของมนุษย์  
  แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) เป็นแนวคิดใหม่ ที่เสนอเป็น
ระเบียบวาระโลก ในรายงาน "การพัฒนามนุษย์ 1994" ของแผนงานพัฒนาองค์กรสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme : UNDP) เป็นแนวคิดที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(People Centered) และได้มีการจัดท ารายงานขึ้นมาอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งอิทธิพลต่อนโยบายการ
พัฒนาในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในระดับหนึ่ง เช่น ในประเทศไทยได้มีการบรรจุ
แผนพัฒนาที่ถือ "ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่ง
เป็นแผนที่มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนา โดยเชื่อว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบรับต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ  
  รายงานการพัฒนามนุษย์ของ UNDP ถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่จะให้ค าจ ากัด
ความของความมั่นคงจากเดิมที่มักหมายถึงความมั่นคงของชาติ  อันประกอบด้วยรัฐและดินแดนมา
เป็นความมั่นคงของประชาชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของชาติ และจากความมั่นคงทางแสนยานุภาพสู่ความ
มั่นคงทางการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ในแง่
ของเสรีภาพจากความหวาดกลัว (Freedom from Fear) และเสรีภาพจากความต้องการ (Freedom 
from Want) ในทางวิชาการ โดยในปี ค.ศ. 1999 หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียที่ส่งผลกระทบ
ไปทั่วโลก ที่น่าสนใจคือ รายงานการพัฒนามนุษย์ของ UNDP นี้มีการปรับเปลี่ยนโดยการยกประเด็น
ใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น รายงาน "การพัฒนามนุษย์ 1999" ได้กล่าวถึงความมั่นคงของมนุษย์
อีกครั้ง และรายงานชิ้นนี้ได้กล่าวถึงความมั่นคงของมนุษย์ในเชิงลบไว้ด้วย  โดยชี้ว่ามนุษย์ทั้งใน
ประเทศพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา ได้เผชิญกับความไม่มั่นคงอะไรบ้างในกระบวนโลกาภิวัตน์ ซึ่งได้
จ าแนกออกเป็น 7 ประการด้วยกันได้แก่ 1) ความผันผวนทางการเงินและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ 
2) ความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได้ 3) ความไม่มั่นคงทางสุขภาพ 4) ความไม่มั่นคงทางวัฒนธรรม 
5) ความไม่มั่นคงส่วนบุคคล เช่น การเผชิญกับอาชญากรรม การค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ 6) 
ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และ 7) ความไม่มั่นคงทางการเมืองและชุมชน ได้แก่ การเกิดความตึง
เครียดทางสังคม เช่น ในรูปของสงคราม ทั้งระหว่างประเทศและสงครามกลางเมือง อันก่อผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความเป็นปึกแผ่นของชุมชน แนวคิดเรื่องความมั่นคงมนุษย์จะช่วย
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน ส่วนการพัฒนามนุษย์ซึ่งมีแก่นแกนอยู่ที่
ความยั่งยืนและการพ่ึงตนเองได้ เป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือเป็นใจกลาง ในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
เช่น การช่วยเหลือผู้อดอยากควรเกิดขึ้นเพ่ือการสร้างให้ชุมชนนั้นสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ไม่ใช่เพื่อให้รอดตายไปเฉพาะหน้า  
 
 3. แนวคิดเรื่องการคุ้มครองทางสังคม  
  แนวคิดเรื่องการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่สุด 
ที่ได้มีการผลักดันเป็นวาระส าคัญของการพัฒนาระดับโลก เมื่อเร็วๆ นี้ นายบัน คี มูน (Ban Ki-
moon) เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงความส าคัญของความเป็นธรรมทางสังคม 
เนื่องในวันแห่งความเป็นธรรมของโลก (World Day of Social Justice) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มีใจความส าคัญว่า "ความเป็นธรรมเป็นมากกว่าเรื่องเร่งด่วนทางจริยธรรม มัน
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เป็นรากฐานของความมั่นคงของชาติและความมั่งค่ังระดับโลก ... โอกาสที่เท่าเทียมกัน ความเป็นหนึ่ง
เดียวกันและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งหมดนี้ล้วนจ าเป็นเพ่ือปลดปล่อยพันธนาการของการผลิต
อย่างเต็มศักยภาพของชาติและประชาชน" จุดเน้นด้านนโยบายของปี 2554 ที่เลขาธิการ
สหประชาชาติเลือก คือ การเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือท าให้
หลักการสากลเรื่องสิทธิมนุษยชนและโอกาสที่เท่าเทียมกันมีความหมายที่แท้จริงขึ้นมา โดยผลักดันให้
เกิด “ความคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)" แก่ทุกคน ทั้งนี้เพ่ือให้มีสังคมที่เป็นธรรมอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น การคุ้มครองทางสังคม มีความหมายเกี่ยวข้องกับการปูองกัน การ
จัดการ และการต่อสู้ให้หลุดพ้นจากสภาพการณ์ที่ส่งผลทางลบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
  ในการด าเนินการคุ้มครองทางสังคมประกอบด้วยนโยบายและโครงการที่ออกแบบเพ่ือ
ลดปัญหาความยากจน (Poverty) และความเปราะบาง (Vulnerability) ของประชากร ด้วยการ
ส่งเสริมตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ลดการโอกาสในการเผชิญความเสี่ยงของประชากร ส่งเสริม
ศักยภาพของประชาชนในการจัดการกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การตกงาน การกีด
กันทางสังคม การเจ็บปุวย ความพิการ และความชรา ฯลฯ โดยมีเปูาหมายเบื้องต้นเพ่ือการคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นต่ าก่อน แล้วค่อยปรับระดับการคุ้มครองทางสังคมไปสู่ขั้นสูงต่อไป  หลักการเรื่องการ
คุ้มครองทางสังคมขั้นต่ าประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นและ
เข้าถึงสวัสดิการสังคมรูปแบบต่างๆ โดยในส่วนแรก หมายถึง การที่รัฐบาลจะต้องจัดหาบริการ
สาธารณะที่จ าเป็น อันได้แก ่น้ าสะอาดและสุขอนามัย บริการสาธารณสุข บริการด้านการศึกษา และ
การช่วยเหลือสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพระดับครอบครัว รวมทั้งด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องของ
บริการและจัดการให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในส่วนหลัง คือ การเข้าถึงสวัสดิการที่รัฐจัด
โอนให้ถึงแก่ประชาชนโดยตรง ซึ่งรัฐบาลจะต้องจัดการให้มีระบบสวัสดิการ ทั้งในรูปตัวเงินและสินค้า
หรือบริการแก่ผู้ยากจนและกลุ่มคนด้อยโอกาส เพ่ือสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงในการด ารงชีพ
แก่คนเหล่านี้ สวัสดิการที่ว่านี้อาจจะเป็นความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงด้านรายได้ อย่างไรก็
ตามการจัดสวัสดิการสังคมในรูปของตัวเงินนับวันจะมีความส าคัญมากขึ้นและถือเป็นการกระจาย
รายได้ที่ส าคัญรูปแบบหนึ่งตามกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายที่ส าคัญของการพัฒนาของรัฐ ควบคู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างและบริการ
พ้ืนฐานที่ไม่อาจจะแยกส่วนหรือจัดเป็นการพัฒนาทางเลือกอีกต่อไป  
  ส าหรับประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมนับวันจะได้รับความสนใจ
และทวีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากสองสามทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยได้เดินหน้าเข้าสู่ความเป็น
สังคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมได้กลายเป็น
ประเด็นที่มีการกล่าวถึงควบคู่กัน ฝุายรัฐและการเมืองก็ได้พยายามผลักดันและน าเสนอนโยบายด้าน
สวัสดิการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชน ที่ผ่านมาสวัสดิการบาง
ประเภทได้มีความพยายามผลักดันให้เป็นสวัสดิการถ้วนหน้าให้ครอบคลุมประชากรทุกคน  อย่างไรก็
ตาม มักจะมีข้อโต้แย้งจากฝุายที่เคลือบแคลงหรือคัดค้านการสร้างระบบสวัสดิการถ้วนหน้าว่า เป็น
ระบบที่มีต้นทุนสูงมาก และประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะใช้ระบบนี้ ประกอบกับสวัสดิการถ้วนหน้า
บางประเภทที่รัฐได้ด าเนินการไปแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องความจ ากัดและคุณภาพของบริการที่จัดให้ 
รวมทั้งความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการระหว่างผู้รับบริการต่างประเภท พร้อมกับยังมีข้อเสนอเป็น
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ทางเลือกในการจัดสวัสดิการด้วยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ผ่านการระดมทรัพยากร มา
รวมกันตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ ในรูปของสวัสดิการชุมชน ซึ่งได้มีการด าเนินการประสบผลส าเร็จบ้าง
แล้วในหลายชุมชน แม้ข้อถกเถียงดังกล่าวจะมีน้ าหนักไม่น้อย แต่หากพิจารณาถึงการเตรียมการของ
รัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่อาจจะต้องเผชิญในอนาคตที่ไม่ยาวไกลนัก สามารถที่จะ
มองเห็นความเป็นจริงประการหนึ่ง คือ การคุ้มครองทางสังคมถือเป็นการลงทุนด้านการพัฒนาระยะ
ยาวของรัฐบาล หากรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณมาจัดการได้ นอกจากจะช่วยลดความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงบริการที่ส าคัญอย่างมากแล้ว ยังเป็นการเตรียมคนหรือระบบ ตลอดจนสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสมด้วย  
 
 4. แนวคิดเรื่องคุณภาพสังคม  
  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสังคม (Social Quality) เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดย
นักวิชาการจากประเทศยุโรปในช่วงกลางของทศวรรษ 1990 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและ
สร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นระหว่างการวัดผลการพัฒนาโดยมุ่งเน้นตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
มาเน้นตัวชี้วัดทางด้านสังคมประกอบด้วย ซึ่งในช่วงแรกของการพัฒนาจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
การประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย และเริ่มมีการสร้างองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีมากข้ึนในช่วงต่อมา  
  คุณภาพสังคม หมายถึง ระดับความสามารถของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งใน
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ (Beck 1997: 3) คุณภาพสังคมมีจุดเน้นทั้งในระดับสังคมและปัจเจก
บุคคล คุณภาพสังคมในภาพรวมจะไม่ใช่หมายรวมเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
แต่ละคนเท่านั้น แต่จะหมายรวมถึงสภาพที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม และการมองสังคมในลักษณะองค์
รวม  
  สังคมที่มีคุณภาพ เป็นสังคมที่สมาชิกมีความสามารถและเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในสังคมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจและการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการที่เหมาะสมในชุมชน 
โดยเฉพาะการที่จะสามารถเข้ามีส่วนร่วมนั้น สมาชิกของสังคมทุกๆ คนจะต้องมีโอกาสในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic security) สมาชิกทุกคนได้รับการยอมรับอย่าง
เท่าเทียมกัน (Social inclusion) อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความสมานฉันท์ (Cohesive communities) 
และมีการเสริมพลังให้เกิดมากขึ้น (Empowerment) ที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ หรืออาจ
สรุปได้ว่าคุณภาพสังคมจะขึ้นอยู่กับระดับของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ปัจเจกบุคคลมีโอกาส
เข้าถึงได้อย่างพร้อมหน้ากัน (Walker,1998: 109) ส าหรับมิติคุณภาพสังคมแสดงได้ดังรูปที่ 9.1 
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  กระบวนการ 
ทางสังคม 

  

ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความสมานฉันท์ทางสังคม 
  - ทรัพยากรทางการเงิน    
  - ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 

  - สุขภาพและการดูแลสุขภาพ 
  - การท างาน 
  - การศึกษา 

 - ความไว้วางใจ 
- บรรทัดฐานและค่านิยมอื่นๆ 
- เครือข่ายทางสังคม 
- อัตลักษณ ์

 
 
 

   
ระบบสถาบัน

องค์การ  คุณภาพสังคม 
 ชุมชน กลุม่ 

ครอบครัว 
   - ฐานความรู ้

- ตลาดแรงงาน 
- การเปิดกว้าง และการสนับสนุนจาก  
  สถาบันในสังคม 
- พื้นที่สาธารณะ 
- ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

     

การยอมรับเป็นสมาชกิของสังคม 
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

กับปัจเจกชน 
(Process) 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

 
รูปที่ 9.1 มิติคุณภาพสังคม 

ที่มา : (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554 : 12) 
 
 จากรูปที่ 9.1 สามารถอธิบายได้ว่าจุดมุ่งหมายของแนวคิดคุณภาพสังคมเป็นการเน้นที่
ภาพรวมครอบคลุมทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งประกอบด้วย  
 1. ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ความต้องการพ้ืนฐานซึ่งสนองตอบ
ความจ าเป็นในแต่ละวันของบุคคลได้รับการตอบสนองโดยระบบ และหน่วยงานที่เป็นผู้จัดหรือดูแล
ด้านสวัสดิการ ในระดับพ้ืนฐานของความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่บุคคลพึงได้รับ จะได้แก่ 
การคุ้มครองเกี่ยวกับความจ าเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การมีงานท า การมีสุขภาพที่ดี และการ
สนองตอบทางวัตถุในกรณีอ่ืนๆ  
 2. ความสมานฉันท์ทางสังคม เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เป็นอุปสรรคหรือลดทอนความ
เข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางสังคม หรือโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ทั้งนี้ ระดับของความ
สมานฉันท์ที่ยอมรับได้จะต้องเป็นระดับที่คนทุกๆ คนในสังคมสามารถที่จะอยู่ในสังคมในฐานะของ
มนุษย์อย่างแท้จริง และในทางตรงข้ามความรุนแรงทางสังคมจะแสดงออกในลักษณะของการ
แบ่งแยกระหว่างภูมิภาค ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจของชนกลุ่มน้อย การไม่เท่าเทียมกันในโอกาสที่จะ
เข้าถึงทรัพยากรและการบริการที่รัฐจัดให้ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกันของส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
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ความสมานฉันท์ทางสังคมนี้จะเกี่ยวข้องกับสภาพทางสังคมที่ เป็นวัตถุ และความมีศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์  
 3. การยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม จะเกี่ยวข้องกับหลักของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
และรวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่จะก่อให้เกิดสภาพการณ์ของความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันดังกล่าว  
เปูาหมายหลักของมิตินี้ คือ การครอบคลุมของบริการ ซึ่งจะเป็นผลจากการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
สถานการณ์แรงงาน และลักษณะบริการหรือการสนองตอบทางวัตถุที่เป็นส่วนรวม โดยเฉพาะการ
ดูแลเกี่ยวกับกลไกที่จะไม่ก่อให้เกิดการกีดกันขัดขวาง หรือลดระดับของการเอารัดเอาเปรียบทาง
สังคมให้น้อยที่สุด  
 4. การเสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ประชาชน หมายถึง ความรู้สึกหรือส านึกใน
ความสามารถหรือสมรรถนะส่วนบุคคลในอันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม ซึ่งเปูาหมายหลักของการเสริมสร้างพลัง คือ การส่งเสริมให้คน (People) สามารถเป็น
พลเมือง (Citizens) ที่มีศักยภาพและมอี านาจอย่างแท้จริง  
 นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ปาริชาติ วลัยเสถียร (2549) รัตนา โตสกุล และคณะ 
(2548) ยังได้อธิบายแนวคิดส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ (ประภากร แก้ววรรณา, 2551 : 282-284)  
 
 1. แนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
  1.1 การผลิตที่ผสมผสานเกื้อกูลกับธรรมชาติและมีความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงวิถี
การท าเกษตรจากการผลิตเพ่ือยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือขาย ท าให้ชาวบ้านประสบปัญหาต้นทุนการ
ผลิตสูง ผลผลิตตกต่ า มีรายจ่ายมาก รายได้น้อย ข้าวไม่พอกิน ไม่มีเงินลงทุนท าเกษตร ประสบปัญหา
หนี้สิน การเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน สิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม มีสารพิษตกค้าง มีปัญหาสุขภาพ 
มีโรคภัยไข้เจ็บ  
  1.2 การสืบทอดวิถีการเกษตรต่อจากบรรพบุรุษ ที่สืบทอดต่อกันมาจากการสังเกต 
การทดลอง และการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นวิถีการผลิตแบบพอเพียง และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน มีศักดิ์ศรี และมีความ “เป็นไท” ในตัวเอง หรือเป็นการสืบทอด “อัตลักษณ์
ชาวนา” นั่นเอง  
  1.3 การเกษตรยั่งยืนเป็นฐานของการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ การท าเกษตรยั่งยืนเป็น
จุดเริ่มต้นในการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนและเป็นฐานให้เกิดการพัฒนารอบด้านขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัย การรักษาธรรมชาติ ดิน น ้า ปุา การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
ไปจนถึงเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงาน การลดรายจ่าย การออม การแปรรูปผลผลิต การแลกเปลี่ยน
ผลผลิตระหว่างชุมชน และการพัฒนาในด้านอืน่ๆ  
 
 2. แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  2.1 การตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุที่ฐานทรัพยากรที่รองรับความอยู่รอดของชุมชนท้องถิ่นเอาไว้ก าลังถูกท าลายลง
เรื่อยๆ ดังนั้น จึงต้องมีการดูแลรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่สมดุล  
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  2.2 การรักษาฐานชีวิตเพ่ือด ารงคุณค่าของการอยู่ร่วมระหว่างคนกับธรรมชาติ  เช่น 
คนกับปุาที่ผูกพันอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน ได้พ่ึงพิงเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ฯลฯ เป็นเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ที่เลี้ยงดูผู้คนมาอย่างยาวนาน ปุาจึงเปรียบ 
เสมือน “ทุนชีวิตและวัฒนธรรม” ของชุมชน 
  2.3 การสืบทอดระบบคิด จารีตประเพณี สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม เช่น ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น
ในการจัดการดิน น้ า ปุา ที่ยืนอยู่บนความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ มีการ
จัดการอย่างเป็นองค์รวมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ เพราะที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นๆ 
 
 3. แนวคิดในการจัดการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
  3.1 การพ่ึงตนเองได้ด้วยการใช้ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น เป็นการฟ้ืนเสริมศักยภาพ
ทุนเดิมของชุมชน คือ ภูมิปัญญา ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้ด้วยการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่
อย่างสอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติแวดล้อม และสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นของตนได้อย่างมีพลัง เนื่องจากภายใต้แนวทางการพัฒนากระแสหลักที่ผ่านมาท าให้
ชุมชนท้องถิ่นที่เคยเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ด้วยการใช้ภูมิปัญญา ต้องตกอยู่ในสภาพอ่อนแอ และความ 
สามารถในการพึ่งตนเองถดถอย จนถูกครอบง าจากภายนอก ประกอบกับภูมิปัญญาส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และเผยแพร่เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
เท่าท่ีควรอย่างต่อเนื่อง 
  3.2 การพ่ึงตนเองด้านปัจจัยสี่ เป็นการใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ผู้รู้ และทรัพยากรที่
มีในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือดูแลสุขภาพ ด้วยสมุนไพรและการนวดแผนไทย ทอผ้า ตัดเย็บเครื่อง นุ่งห่ม
และผลิตอาหาร ด้วยความรู้ ทักษะฝีมือ และแรงงานในครัวเรือน รวมทั้งอาศัยภูมิปัญญาโบราณมา
ดัดแปลงสร้างบ้านดิน ที่สามารถสร้างเองได้สวยงาม และมีราคาถูกจากดินที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
  3.3 การสืบทอดอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ เป็นการฟ้ืนฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่มี
อยู่เดิมเพ่ือสร้างความตระหนักในชาติก าเนิดของตนเอง สร้างความรักความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ 
ยอมรับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน 
 
 4. แนวคิดในการพัฒนาพึ่งพาตนเอง 
  4.1 แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นความรู้ที่คุ้นเคยมา
จากประสบการณ์ การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตประจ าวันที่สั่งสม สรุปบทเรียนซ ้าแล้วซ ้าเล่าจนกลายเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ และส่งผลให้คนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และ
มีคุณค่า  
  4.2 แนวคิดวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการและการจัดการ
ทางด้านผลผลิต แปรรูป การตลาด และการบริหารเงิน คน ให้มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรชุมชนได้
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลากรูปแบบ รวมทั้งการลองถูกลองผิด และสรุปบทเรียนจนน าไปสู่การ
ประกอบการที่ยั่งยืนได้ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
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 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า แนวคิดการพัฒนาชุมชน มีแนวคิดมาจากปัญหาที่
ชุมชนท้องถิ่นประสบ ท าให้ชาวบ้านหยุดคิด รื้อฟ้ืน ทบทวน เกิดการตรึกตรอง ท าอย่างไรจึงจะพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยการกลับคืนสู่รากเหง้าตามวิถีการผลิตจากวัฒนธรรมเดิม กลับไปหาคุณค่าที่มีอยู่ใน
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นทุนในการพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยทุนทางปัญญา ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทุน
ทางทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและน าไปการ
เป็นสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ประภากร แก้ววรรณา, 2551 : 284) ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานหลักของ
สังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งน่าอยู่ ปลอดภัยทั้งด้านสังคม การศึกษา 
สุขภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท า 
ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นและหากทุกชุมชนมุ่งมั่น
ด าเนินการอย่างกว้างขวางประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทางและพร้อมที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างทันท่วงที 
 
 

ลักษณะของการพัฒนาชุมชน 
 
 การพัฒนาชุมชนมีความเป็นมา ปรัชญา แนวคิด ความหมายที่เป็นของตนเอง ซึ่งสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดลักษณะของการพัฒนาชุมชนได้ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2553 : 50-
51) 
 1. เป็นการด าเนินงานโดยคนและใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ ไม่พ่ึงพาบุคคลหรือ
ทรัพยากรภายนอกชุมชน นอกจากความจ าเป็นจริงๆ คือ เกินขีดความสามารถของชุมชน 
 2. เป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน คนในชุมชนกับหน่วยงานของรัฐหรือ
คนในชุมชนกับภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จตามขีด
ความสามารถที่มีอยู่ 
 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเปูาหมายหรือมีทิศทาง สามารถควบคุมความสมดุลที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ ก าหนดปริมาณคุณภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 4. เกิดจากความตั้งใจและการกระท าของมนุษย์ ตามแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้น ไม่ใช่
เกิดเองตามธรรมชาติ 
 5. เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
บุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปใช้ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนองและชุมชนให้
ได้มาตรฐานที่ต้องการ 
 6. เป็นกระบวนการให้การศึกษา  โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการพัฒนา 
 7. เป็นกระบวนการจัดองค์กรหรือกลุ่ม เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นการผนึกก าลังของคน
ในชุมชนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
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 8. เป็นการน ากลวิธีหรือวิธีการต่างๆ มาใช้ เช่น การใช้ตัวน าการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ การสร้างผู้น า การสร้างกลุ่ม การเสริมสร้างทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ 
เป็นต้น จึงมีลักษณะเป็นการผสมผสานวิธีการเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
 9. มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย การพัฒนาเป็นของคนในชุมชน ด าเนินการโดยคนใน
ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เป็นการให้สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาค และภราดร
ภาพแก่คนในชุมชน ตามระบอบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็น
ผู้ก าหนดวิถีการด ารงชีวิตของตนเองและชุมชนได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชนเป็นการ
ด าเนินงานโดยคนและกลุ่มชนเป็นจ านวนมาก การท างานร่วมกันให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องน า
วิธีการแบบประชาธิปไตยมาใช้จึงจะประสบผลส าเร็จ 
 10. เป็นการศึกษาภาคชีวิต การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นกระบวนการ วิธีการ โครงการ 
และขบวนการทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะของกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันของชุมชนที่
ต่อเนื่องกันไปทุกเพศวัย คือ ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ไม่สิ้นสุดในช่วงชีวิตใดชีวิตหนึ่ง เพราะชุมชน
ไม่หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาชุมชนจึงต้องด าเนินการ
ต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด 

 
 

ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน 
 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนที่เป็นปรัชญาน าทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย
ปรัชญา 7 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549 : 61-165 ) 
 
 1. ปรัชญาประการที่หนึ่ง “คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐ มีค่า และส าคัญที่สุด” 
  ความศรัทธาอย่างแรงกล้าในตัวคนที่ว่า “คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐ มีค่า และ
ส าคัญที่สุด” หมายถึง ในทุกชุมชนนั้น นอกเหนือไปจากทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) 
เช่น ดิน น้ า ปุาไม้ แร่ธาตุต่างๆ แล้ว ยังมีทรัพยากรอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource) ซึ่งนับว่าเป็นทรัพยากรที่สูงส่ง มีค่า และส าคัญมากที่สุดในชุมชน เพราะคนรู้จักเหตุ รู้จัก
ผล รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ รู้จักวางแผน รู้จักประพฤติ ปฏิบัติ และรู้จักพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและชุมชนไปในทิศทางที่ต้องการ ความศรัทธาในตัวคนตามปรัชญาข้อนี้มิได้จ ากัดเฉพาะเพศใด
เพศหนึ่ง แต่หมายความรวมไปถึงความศรัทธาในตัวคนทุกเพศทุกวัย เช่น หญิง ชาย เด็ก และคนชรา
ด้วย การที่คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐ มีค่า และส าคัญที่สุดนั้น สืบเนื่องมาจากเหตุผลที่ส าคัญสอง
ประการ ประการแรก คือ “จุดเริ่มต้นของการพัฒนานั้น เริ่มที่คน” หมายความว่า การพัฒนา
ทั้งหลายในชุมชนล้วนมาจากการกระท าของคน กล่าวคือ คนเป็นผู้คิด ตัดสินใจ วางแผน และลงมือ
ปฏิบัติการเองทั้งสิ้น คนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา นอกจากนี้ คนยังบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ  ใน
ชุมชนเกิดขึ้นหรือดับสลายได้ เช่น คนสามารถสร้างหรือท าลายบ่อน้ า โรงเรียน โรงพยาบาล หรือคน
ด้วยกันเองได้ เป็นต้น 
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  สาเหตุอีกประการหนึ่ง ก็คือ “จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา คือ การพัฒนา
คน” การพัฒนาคน หมายถึง การท าให้คนมีท้ังคุณภาพ คือ มีความสามารถในการท างานตามบทบาท
และหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทั้งคุณธรรม คือ มีจิตใจพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตัว เพื่อส่วนรวมหรือชุมชน ทั้งนี้ เพราะว่า คนเป็นส่วนส าคัญที่สุดในชุมชน ชุมชนจะยั่งยืนถาวร
เจริญก้าวหน้าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนนั้น ดังนั้น จุดหมายปลายทางสูงสุดหรือผลประโยชน์
สูงสุดต่างๆ ของการพัฒนาจึงมุ่งไปที่การพัฒนาคนและควรเป็นคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย การพัฒนา
ต่างๆ ที่ผ่านมาประสบกับความล้มเหลวหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควร สาเหตุประการหนึ่งมาจากการขาด
จุดมุ่งหมายปลายทางสูงสุดที่มุ่งพัฒนาคนหรือจุดหมายปลายทางรองที่ตั้งไว้มิได้สนองหรือสอดคล้อง
กันกับจุดหมายปลายทางสูงสุดนั้น เช่น หน่วยงานหน่วยใดหน่วยหนึ่งได้รับค าสั่งจากหน่วยงานใน
ระดับสูงกว่าให้มาสร้างถนนสายหนึ่งในหมู่บ้าน หน่วยงานนั้นก็เริ่มสร้างถนนโดยมิได้ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมแม้แต่น้อย วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงก็เพ่ือสนองความ
ต้องการของหน่วยงานที่เหนือกว่าเพ่ือให้มีผลงานปรากฏเท่านั้น ประชาชนในหมู่บ้านก็มิได้เอาใจใส่ 
ทั้งนี้ เพราะประชาชน ไม่ได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างถนนนั้น
ด้วย ไม่นานนักถนนสายนั้นก็เสื่อมโทรมใช้การไม่ได้ อันเป็นการสูญเปล่าในการพัฒนาอย่างหนึ่ง 
ฉะนั้น ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สิ่งส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ ต้องมีความศรัทธาในตัวคน อัน
หมายถึง การเห็นคุณค่าและความส าคัญของประชาชนในชุมชนตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น นักพัฒนา
ต้องให้ความส าคัญกับความต้องการ ปัญหา และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในการ
ด าเนินงาน โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ ทุกขั้นตอน มิใช่
เพียงแต่ให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นเท่านั้น ต้องให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสของจริงด้วย โดยต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการคิด ตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติการในโครงการพัฒนา
ต่างๆ เหล่านี้ เป็นต้น การสร้างถนนตามตัวอย่างข้างต้น หากประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังทุกขั้นตอนในการคิด ตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติการแล้ว จริงอยู่ งานอาจจะด าเนินการไป
อย่างล่าช้า เสียเวลา แต่ผลที่ได้รับ ก็คือ ประชาชนจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนเป็นเจ้าของถนน
สายนั้น เพราะได้ช่วยกันสร้างมากับมือ จึงเห็นคุณค่า ความส าคัญ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความร่วมมือในการ
ดูแลบ ารุงรักษาในเวลาต่อมาจึงไม่น่ามีปัญหามากนัก 

  สรุปได้ว่า ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนข้อนี้ ตั้งอยู่บนความศรัทธาในตัวคนที่ว่า คนทุก
คนมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ถ้ามีโอกาสหรือมีการให้โอกาสกัน ในเรื่องความพร้อม
ของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมไม่น่าจะเป็นปัญหา ปัญหาจะอยู่ที่ว่าทุกๆ ฝุายที่เกี่ยวข้องจะมี
ความพร้อมขนาดไหน ในอันที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาท างานพัฒนาชุมชน การพัฒนา
ทั้งหลายจะปราศจากผลทั้งสิ้น ถ้ามองข้ามในเรื่องการพัฒนาคนแต่ละคนให้มีทัศนะที่ถูกทางและมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น นอกเหนือไปจากนี้ ทุกขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนนั้นจะขาดคนมิได้ นับตั้งแต่
การที่คนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา คนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา และคนเป็นจุดหมาย
ปลายทางสูงสุดของการพัฒนา ดังนั้น หัวใจของปรัชญาประการนี้ ก็คือ การเห็นว่าคนเป็นทรัพยากรที่
มีค่าและส าคัญท่ีสุด 
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 2. ปรัชญาประการที่สอง “คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุด”  
  ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่สอง คือ ความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวคนที่ว่า 
“คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุด” (Highest potential developing animal) ปรัชญาประการนี้ 
หมายความว่า ในบรรดาทรัพยากรทั้งหลายในโลก คนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนได้มาก
ที่สุด ถ้าได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง จะสามารถดึงเอาความสามารถภายในตัวคนออกมาใช้ประโยชน์ได้ 
และถ้ามีการเปรียบเทียบกับความสามารถในการพัฒนาของคนกับสัตว์โลกชนิดอ่ืนๆ ที่พัฒนาได้ เช่น 
ช้าง ม้า ลิง เป็นต้น แล้วคนจะเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุด 

  การที่คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุดนั้น สืบเนื่องมาจากความเชื่อว่า “ในบรรดาสัตว์
โลกทั้งหลายนั้น คนสามารถพัฒนาให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมให้อยู่ในตัวได้มากที่สุด” ในขณะที่
สัตว์โลกอ่ืนๆ ท าไม่ได้หรือท าได้ไม่ดีเท่า สาเหตุประการหนึ่งของการที่คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดี
ที่สุด ก็เพราะว่า คนมีสมองมากกว่าสัตว์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น ได้มีการเปรียบเทียบสมองของคนกับลิง 
ปรากฏว่า “สมองของคนโดยเฉลี่ยแล้วมี 1,450 ลูกบาศก์เซนติเมตร ขณะที่สมองของลิงกอริลลามี
โดยเฉลี่ย 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิงชิมแปนซี 404  ลิงอุรังอุตัง 395 และชะนี 128 … กะโหลก
ศีรษะของคนโดยประมาณแล้วมีความจุมากกว่าของลิงขนาดใหญ่ 3 เท่าตัว …” (Ralph L. Beals 
and Harry Hoijer, 1965 : 50) ยิ่งไปกว่านั้น การที่สัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า ลิง และสุนัข ได้รับการฝึก
หรือพัฒนาให้ฉลาดและมีความสามารถมากขึ้น ผู้ที่ท าการฝึกสัตว์เหล่านั้น ก็คือ คนนั่นเอง นอกจากนี้
คนสามารถเข้าร่วมในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น การสร้างถนนสาย
หนึ่งขึ้นในหมู่บ้าน การที่คนเข้ามาช่วยกันคิด วางแผน ตัดสินใจ ร่วมกันก่อสร้าง ตลอดจนร่วมกันฟัน
ฝุาอุปสรรคต่างๆ จนกระทั่งสร้างถนนเสร็จ เช่นนี้ถือว่า คนสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้นได้ โดยคน
สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ท างานจนบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน 
คนก็สามารถพัฒนาให้เกิดจิตส านึกในการเสียสละ โดยยอมเสียสละก าลังกาย ความสุขส่วนตัว มา
ช่วยกันสร้างถนนด้วยความซื่อสัตย์ อดทน และยอมสละก าลังเงินเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอย่าง
จริงใจและจริงจัง สิ่งเหล่านี้ อาจถือได้ว่าคุณธรรมในตัวคนได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นบ้างแล้ว  อาจ
กล่าวได้ว่า คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนใด ในเมืองหรือในชนบท รวยหรือจน การศึกษาสูงหรือต่ า 
จะมีพลังความสามารถในเรื่องความเป็นผู้น า ความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัว
หลังความสามารถนี้ สามารถเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามีโอกาสได้รับการพัฒนาโดยการกระตุ้นเตือน 
ยั่วยุ ชี้แนะ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีถูกทางและอย่างเหมาะสมกับผู้รับ ก็สามารถที่จะดึงเอาพลัง
ความสามารถนี้ออกมาใช้เพ่ือยกระดับมาตรฐานในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของตนเองและ
ส่วนรวมได้ 
  ปรัชญาประการนี้ ถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน โดย
นักพัฒนาจะต้องมีความศรัทธาเป็นพ้ืนฐานอยู่เสมอว่า คนทุกคนนั้นพัฒนาได้ คนทุกคนล้วนมีพลัง
ความสามารถอยู่ในตัว และเป็นธรรมดาที่บางคนมีพลังความสามารถที่มองเห็นหรือแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจน ขณะที่บางคนพลังนั้นไม่อาจมองเห็นได้ แต่ก็ไม่เป็นการล าบากจนเกินความสามารถของ
นักพัฒนาที่จะพยายามดึงเอาพลังความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาใช้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ได้ โดยอาจใช้วิธีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มและอาศัยกิจกรรม
เป็นเครื่องมือกระตุ้นในการดึงพลังความสามารถออกมาจากประชาชน เป็นต้น เมื่อคนเป็นสัตว์โลกที่
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พัฒนาได้ และพัฒนาได้ดีที่สุดอีกด้วย เช่นนี้ การพัฒนาความสามารถของคนนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
ถูกวิธี ทั้งนี้ เพราะความสามารถของคนเมื่อมีโอกาสได้พัฒนาและถูกน าออกมาใช้  อาจเปรียบเสมือน
พลังนิวเคลียร์ คือ มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ ความส าคัญจึงอยู่ที่พลังความสามารถนั้น จะถูก
น าไปใช้ในทางสร้างสรรค์หรือทางท าลาย สิ่งนี้เป็นบทบาทและหน้าที่ของนักพัฒนาที่จะต้องใช้วิธีการ
ให้ถูกต้องและเหมาะสม ในการดึงพลังนั้นออกมาและพัฒนาพลังนั้นให้ใช้ประโยชน์แต่ในทาง
สร้างสรรค์เท่านั้น 

 

 3. ปรัชญาประการที่สาม “การรวมกลุ่ม” 
  ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่สาม คือ “การรวมกลุ่ม” (Grouping) ปรัชญา
ประการนี้ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของการพัฒนาชุมชนนั้น ต้องอาศัยการรวมกลุ่มและการ
ท างานในกลุ่ม การที่จะเรียกว่า รวมกลุ่มนั้นจะต้องมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเข้ามาอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจน พลังกลุ่มนี้จะดลบันดาลให้งานพัฒนาต่างๆ บรรลุผล
ส าเร็จสมความมุ่งหมายได้ การรวมกันเป็นกลุ่มและการท างานกับกลุ่มถือว่า เป็นหัวใจของงานพัฒนา
ชุมชน ถึงกับมีการกล่าวกันว่า “ถ้าไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีงานพัฒนาชุมชนเกิดขึ้น” (no group, No C.D.) 
การรวมกลุ่มนั้น มีได้หลายระดับ นับตั้งแต่ระดับล่างสุดไปสู่สูงสุด คือ กลุ่ม ครอบครัว ชุมชน สังคม 
รัฐ หรือประเทศชาติ เป็นต้น โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่คนเดียว นอกจาก
ไม่มีทางเลือกหรือจ าเป็นเท่านั้น เช่น ถูกเนรเทศหรือหลบหลีกเหตุการณ์บางอย่าง เป็นต้น 

  ปรัชญาประการนี้ สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า คนเป็นสัตว์สังคม การรวมตัวกันเป็น
กลุ่มและท างานร่วมกันจะช่วยให้คนเจริญเติบโตได้เร็วที่สุด มีนักคิดในหลายๆ สาขา เช่น  สาขา
การเมือง สาขาสังคมวิทยา และสาขาจิตวิทยา ได้แสดงความคิดและให้เหตุผลของการที่มนุษย์มา
รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งมีทั้งคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน แล้วแต่การมองและพิจารณาในแต่ละด้านของ
นักคิดในแต่ละสาขานั้น ตัวอย่างส าคัญๆ เช่น ในสายตาของนักปรัชญาการเมืองบางท่านเห็ นว่า 
มนุษย์มารวมกันเป็นกลุ่ม เพราะความกลัว อธิบายได้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัว ไม่พอใจในสิ่งที่มี
อยู่ มีการทะเลาะวิวาทกัน ท าสงครามกัน และพยายามจะมีอ านาจเหนือกันและกัน เช่นนี้ท าให้เกิด
ความกลัวขึ้นมาว่า ถ้าขืนปล่อยให้เป็นไปดังกล่าวนี้ ความสุขหรือความปลอดภัยในชีวิตจะไม่มี จึงต้อง
มารวมกันเป็นกลุ่ม นักปรัชญาที่มีความคิดเห็นในแนวนี้ ก็คือ ฮอบส์ (Hobbes) แต่มีนักปรัชญาบาง
ท่าน กลับเห็นว่า มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วรักความสงบ เป็นสัตว์โลกที่ดีเป็นส่วนมาก แต่ก็ยังมีมนุษย์
บางคนที่ประพฤติตัวให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สิน ดินแดน จึงท าให้มนุษย์
ต้องมารวมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือจะได้มีการออกกฎเกณฑ์กติกามาควบคุมให้มนุษย์อยู่ในกรอบอยู่ในวินัย 
และมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝุาฝืนด้วย อันท าให้เกิดความเชื่อประการหนึ่งที่เรียกว่า “ถ้าไม่มีกลุ่มก็จะ
ไม่มีกฎหมาย” (no group, no law) กล่าวคือ การที่มนุษย์มารวมกันอยู่ในกลุ่มจะท าให้ออก
กฎหมายมาควบคุมกันได้ง่ายขึ้น นักปรัชญาในกลุ่มนี้ คือ ล็อค (Locke) และรุสโซ (Rousseau) 
ส าหรับในสายตาของนักสังคมวิทยาบางท่านเห็นว่า ทั้งความกลัวและการมารวมกลุ่มเพ่ือที่จะได้มี
กฎหมายมาควบคุมดังกล่าวเท่านั้น มิใช่สาเหตุที่มนุษย์มารวมกันอย่างแท้จริง แต่มนุษย์มารวมกลุ่ม
กัน เพราะแรงกระตุ้นภายในบางส่วนจากธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนมาตั้งแต่เกิด 
อันเป็นแนวความคิดของ กองเต (Comte) แต่ในสายตาของนักสังคมวิทยาบางท่านกลับเห็นว่า 
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วัฒนธรรมมีอิทธิพลอย่างมากที่ท าให้มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม นั่นก็คือ เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์
อย่างหนึ่งที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันและต้องรวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม การให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรมนี้เป็น
แนวความคิดของ สเปนเซอร์ (Spencer) นักจิตวิทยาบางท่าน คือ แม็คโดเกล (Mcdougell) มี
ความเห็นว่า มนุษย์รวมกันเป็นกลุ่มเกิดจากสัญชาติญาณและแรงผลักดันที่จะต้องสืบพันธุ์ แสวงหา 
และสร้างสรรค์ บางท่าน เช่น ฟรอยด์ (Freud) มีความเห็นว่า มนุษย์อยู่รวมกลุ่มกัน เพราะ
สัญชาตญาณและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เอง แต่ส าหรับ ทรอทเตอร์ (Trotter) เชื่อว่า มนุษย์มี
ความพึงพอใจที่จะอยู่เป็นกลุ่มมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยว และถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว
ที่รวมกันอยู่เป็นเผ่า 
  ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนนั้น มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนท างานเป็นกลุ่ม มีการ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้น าอาสาพัฒนา
ชุมชน  เป็นต้น การรวมกลุ่มและท างานกับกลุ่มตามกระบวนการพัฒนาชุมชน ถือว่าเป็น “โรงเรียน
ฝึกหัดประชาธิปไตยเบื้องต้นในหมู่บ้าน” เพราะท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาช่วยกันคิด ช่วยกัน
ตัดสินใจ ช่วยกันวางแผน และช่วยกันปฏิบัติงานตามหลักประชาธิปไตย ยิ่งไปกว่านั้น การรวมกลุ่มยัง
ช่วยให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้น สนใจเข้าร่วมพัฒนา สร้างความเจริญ เป็นการผนึกก าลัง
ความสามารถของประชาชนซึ่งกระจัดกระจายให้มารวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน พลังความสามารถ
ของแต่ละคนจะแปรสภาพไปเป็นพลังกลุ่ม ซึ่งมีพลังมากกว่าพลังของคนธรรมดา ยิ่งกลุ่มมีการรวมกัน
อย่างเหนียวมากขึ้นๆ จนกลายเป็นกลุ่มนั้นมีชีวิต มีจิตส านึกแล้ว ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาก
ขึ้น นอกเหนือไปจากนี้ การรวมกลุ่มในงานพัฒนาชุมชนจะช่วยสร้างระบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
เช่น มีการสร้างและพัฒนาองค์กรหรือสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และรับแนวความคิดใหม่ๆ 
ตลอดจนเป็นแกนน าในการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนต่อไป 

  สรุปได้ว่า มนุษย์และกลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแยกออกจากกันได้ล าบาก
มาก มนุษย์นั้นเองที่เป็นผู้สร้างกลุ่ม ขณะเดียวกันกลุ่มก็ช่วยให้มนุษย์มีความส าคัญขึ้นๆ โดย
แสดงออกทางพลังความสามารถของกลุ่ม กลุ่มช่วยสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับงานต่างๆ 
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานพัฒนาชุมชน ดังนั้น ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่สามที่ว่า
ด้วยการรวมกลุ่ม จึงนับว่ามีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ 

 

 4. ปรัชญาประการที่สี่ “ความยุติธรรม” 
  ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่สี่ คือ “ความยุติธรรม” (Justice) หมายถึง 
ความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม (Social justice) ความศรัทธาที่ว่า คนทุกคนปรารถนาที่
จะมีชีวิตร่วมอยู่ในสังคมด้วยความสุขกายสบายใจ (Social satisfaction) และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
(Social acceptability) ความยุติธรรมในที่นี้ หมายถึง ความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย อันอธิบายได้ว่า 
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยก าเนิดก็ดี โดย
แต่งตั้งก็ดี โดยประการอ่ืนใดก็ดี ไม่กระท าให้เกิดเอกสิทธิ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ คนทุกคนไม่ว่าเหล่า
ก าเนิดหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งกฎหมายเสมอกัน เป็นต้น 
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  ปรัชญาประการนี้ สืบเนื่องมาจากความเชื่อสองประการ ประการแรก คือ “คนทุกคน
มีความส าคัญเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ เหมือนกัน จึงมีสิทธิพึงได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความยุติธรรมอย่างมีเกียรติในฐานะที่เป็นปุถุชนคนหนึ่ง” และอีกประการหนึ่งที่ว่า “ความ
ยุติธรรมเป็นสิทธิของคนอย่างหนึ่งและเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural right)” ซึ่งติดอยู่กับตัวคนและไม่
ว่าจะใช้กฎหมายใดๆ มากล่าวอ้างก็ไม่สามารถแยกสิทธิประการนี้ออกจากตัวคนได้ ( inalienable 
right) สิทธินี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงความเป็นคน การพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาประการนี้ ด้วยเหตุที่ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่มุ่งก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในชุมชน โดย
ต้องการให้ประชาชนทุกคนในชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาและมีความเท่าเทียมกันมากที่สุด
เท่าที่จะเป็นได้และยังช่วยให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิและมีความเสมอภาคในการมีโอกาสที่จะมุ่ง
กระท าการใด ๆ เท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิที่จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้า มีโอกาสที่จะแสดงความรู้
ความสามารถอย่างเสมอภาคกัน โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนนั้นได้เปิดโอกาสกว้างให้ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างเท่าเทียมกันเสมอ มิได้มุ่งจ ากัดเฉพาะ
คนรวยหรือเพศชาย เท่านั้น นอกจากนี้ ผลที่ได้รับจากการพัฒนานั้น จะต้องเป็นประโยชน์ตอบสนอง
ต่อประชาชนส่วนรวม มิใช่เพื่อคนส่วนน้อย 

  ปรัชญาประการนี้ต้องการให้คนยอมรับความเป็นคนของบุคคลอ่ืน ไม่ต้องการดูถูกดู
หมิ่นเหยียดหยามหรือแบ่งชั้นวรรณะ เป็นการยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจ าตัว รวมทั้งสิทธิที่เท่า
เทียมกันและโอนให้กันมิได้ของคนทุกคน ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติตลอดมา 

 

 5. ปรัชญาประการที่ห้า “การศึกษา” 
  ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่ห้า คือ “การศึกษา” (Education) การพัฒนา
ต่าง ๆ จะเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ การศึกษานับว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมอยู่มาก การศึกษาหรือ
กระบวนการให้การศึกษา (Educational Process) จะช่วยดึงพลังความสามารถของคนซึ่งซ่อนเร้นอยู่
ภายในให้ออกมา จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนส่วนรวมได้ ทั้งยังช่วยยกมาตรฐานและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนให้สูงขึ้นอีกด้วย การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาอย่างมาก ถ้า
สมาชิกในชุมชนมีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงแล้ว การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นย่อมมีมาก เพราะการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้และการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ย่อมมีมากและง่ายกว่าในชุมชนที่สมาชิกใน
ชุมชนยังไม่มีการศึกษาหรือโดยเฉลี่ยแล้วการศึกษาอยู่ในขั้นต่ า การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพฤติกรรมของมนุษย์ นั่นคือ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรอบรู้ 
ทัศนคติ ทักษะ และมูลเหตุจูงใจในสิ่งที่เขาท าอยู่ ปรัชญาประการนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า “คน
แต่ละคน ถ้าให้โอกาสแล้วย่อมมีความสามารถที่จะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนแปลงความ
ประพฤติ และพัฒนาขีดความสามารถให้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสูงขึ้นได้” สรุปก็คือ คนนั้นสั่ง
สอนได้ และการศึกษาจะช่วยให้คนได้มีความรู้ ความคิด รู้จักใช้สมองเพ่ือประโยชน์ของตนเองและ
ส่วนรวม 
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  ในประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยทั่วไป จะเผชิญอยู่กับปัญหาหลักที่เหมือนๆ กัน คือ 
ปัญหาความไม่รู้ ปัญหาความยากจน ปัญหาเฉื่อยชาเฉยเมย และปัญหาความเจ็บปุวยของประชาชน 
ปัญหาเหล่านี้เรียกว่า “วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย” ซึ่งนับว่า เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ ในการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการนั้น จ าเป็น
จะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของปัญหาทั้ง 4 ประการว่า สามารถส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้
อย่างไร และถ้าจะหาทางแก้ไขแล้วจะต้องพิจารณาว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขก่อนเป็นพ้ืนฐาน 
เพ่ือจะได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เหลือต่อไป ถ้าพิจารณากันโดยหลักการแล้วจะเห็นได้ว่า เราไม่
สามารถแก้ไขความยากจน ปัญหาความเจ็บปุวย หรือปัญหาความเฉยเมยเฉื่อยชาได้ ถ้าหาก
ประชาชนยังอยู่ในภาวะของความไม่รู้หรือขาดการศึกษา ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
การศึกษาแก่ประชาชน เพราะการศึกษานั้นมุ่งท่ีจะพัฒนาคนทั้งในด้านสมอง ความคิด จิตใจ และการ
กระท า ซึ่งจะออกมาในรูปของการฝึกฝนจนเกิดความช านาญและสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ท าให้
ผู้ได้รับการศึกษาได้พัฒนาความคิด ความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป 

  การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการให้การศึกษา โดยวิธีร่วมปรึกษาหารือกัน (Non-
Directive Education) ปราศจากการบังคับจิตใจกัน การให้การศึกษาโดยวิธีนี้เป็นการช่วยให้เกิดการ
พัฒนาคนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งถือเสมือนเป็นสื่อหรือแบบฝึกหัดในการพิจารณาคนให้ได้คิดพิจารณาว่า เขามีปัญหาอะไร พัฒนา
อะไร ด้วยวิธีใด การกระท าเช่นนี้ ช่วยให้สมองของคนเกิดการพัฒนา การให้การศึกษาตามหลัก  การ
พัฒนาชุมชนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ ความปรารถนา และความสนใจ รวมทั้ง
ความสามารถในการรับของประชาชนด้วย เช่น การให้การศึกษาในด้านการเกษตร การอนามัย การ
ช่างชนบท และการสุขาภิบาล เป็นต้น จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง การให้การศึกษาแก่ประชาชนในชุมชนจะเป็นการช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนโดย
ให้ประชาชนคิดและท าการปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนเอง 
 

 6. ปรัชญาประการที่หก “หลักประชาธิปไตย” 
  ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่หก คือ “หลักประชาธิปไตย” (Democracy) 
หมายถึง ความศรัทธาในการพัฒนา ตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย และมีความเชื่อว่า คนทุก
คนย่อมมีสิทธิและสามารถท่ีจะก าหนดวิธีการด ารงชีวิตของตนเองไปในทิศทางที่ตนต้องการด้วยความ
สมัครใจ โดยทั่วไปแล้วหลักประชาธิปไตยจะเป็นเรื่องที่เน้นถึงเรื่องความยุติธรรม ( justice) การมี
เหตุผล (reason) การมีเมตตาธรรม (compassion) การมีศรัทธาในตัวมนุษยชาติ (faith in man) 
และการเคารพในเกียรติภูมิแห่งมนุษยชน (human dignity) นอกจากนี้ องค์ประกอบของหลัก
ประชาธิปไตยที่ส าคัญๆ ก็คือ การเลือกตั้ง การปกครองโดยเสียงข้างมาก สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาค ปรัชญานี้มีรากฐานมาจากความเชื่อประการแรกที่ว่า “การพัฒนาตามแนวทางของระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคน ชุมชน และประเทศชาติได้มากกว่าการพัฒนา
ตามแนวทางของระบอบอ่ืน” เช่น ระบอบคอมมิวนิสต์ ในขณะที่การพัฒนาตามแนวทางของระบอบ
คอมมิวนิสต์นั้นเป็นแนวทางที่แฝงไปด้วยการบังคับมากกว่าการสมัครใจ สิทธิเสรีภาพของประชาชน
ถูกจ ากัด ถูกลิดรอนมากกว่าการพัฒนาตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยั งมี
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รากฐานมาจากความเชื่ออีกประการหนึ่ง ก็คือ “คนทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกหรือก าหนดวิถีการ
ด ารงชีวิตไปในทิศทางที่ตนเองต้องการได้” กล่าวคือ คนทุกคนมีพลังความสามารถที่จะสร้างสรรค์
ความเจริญให้แก่ตนเองและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไปในทิศทางที่ชุมชนต้องการ โดยแต่ละคนย่อมรู้ ดีว่า
ชุมชนของตนมีความต้องการอะไร รู้วิธีที่จะสนองความต้องการของชุมชน แม้ว่าความรู้ของตนจะน้อย
เพียงใด หรือวิธีการจะดูล้าสมัยในสายตาของบุคคลภายนอกก็ตาม แต่วิธีการนั้นๆ ก็จะสร้างความสุข
และความพอใจแก่พวกเขาได้ 
  การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่เสริมสร้างขีดความสามารถและความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติให้เกิดข้ึนเพ่ือประชาชน อันเป็นการยึดหลักประชาธิปไตย การ
พัฒนาชุมชนยังสนับสนุนการท างานร่วมกับบุคคลภายในชุมชนทุกคน โดยถือว่าประชาชนทุกคนมี
ความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องฐานะ การศึกษา เพศ หรือวัย ไม่
ท างานแต่เฉพาะกับบางกลุ่ม บางพวก ทุกคนในชุมชนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกัน คือ มีหนึ่งเสียงเท่ากัน
ในเรื่องของชุมชน การตัดสินใจของชุมชนในทุกเรื่องเป็นการตัดสินใจของคนส่วนมาก และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาจะต้องส่งผลไปถึงคนส่วนมากด้วย การมีส่วนร่วมในการประชุม
หรือการสนทนาต้องมีบรรยากาศของความเสมอภาค ยอมรับความคิดเห็นและให้ความส าคัญแก่ความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุ่มทุกคนว่ามีคุณค่าหรือประโยชน์ นอกจากนี้ แผนพัฒนาชุมชนหรือสิ่งที่จัดท า
เป็นโครงการในชุมชนจะต้องเป็นแผนหรือโครงการที่เกิดจากเบื้องล่าง (grass root) หรือตัวประชาชน
ในชุมชน ไม่ใช่มาจากเบื้องบนหรือการวางแผนของผู้บริหารระดับสูง (bottom up not top down) 
แล้วน ามาบังคับใช้หรือน ามายัดเยียดให้ประชาชนปฏิบัติตาม การตัดสินใจครั้งสุดท้ายต้องเป็นของ
ประชาชน สิ่งเหล่านี้ ล้วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้มีสิทธิและใช้ความสามารถที่
จะก าหนดชะตาชีวิตของตน อันเป็นการตอบสนองต่อหลักการประชาธิปไตย 

  การพัฒนาประเทศนั้น ล าพังอ านาจการปกครองของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ย่อมไม่
เพียงพอที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้ จ าต้องอาศัยอ านาจพัฒนาของ
ประชาชนเข้าผสมผสานด้วย ถือได้ว่าเป็นการช่วยสร้างอ านาจพัฒนาของประชาชนดังกล่าวให้เกิดขึ้น
ในทุกๆ ชุมชน เช่น ช่วยพัฒนาองค์กรท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น (strengthening local organization) 
และปลูกฝังประชาธิปไตยในระดับล่างสุด (grass root of democracy) นับเป็นการสอดคล้องกับค า
กล่าวที่ว่า “รากฐานของประชาธิปไตยเริ่มที่หมู่บ้าน” อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงส าหรับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไป 

 

 7. ปรัชญาประการที่เจ็ด “ความสมดุลของการพัฒนา” 
  ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่ เจ็ด คือ “ความสมดุลของการพัฒนา” 
(balance of development) ปรัชญานี้ หมายถึง การพัฒนาและขีดความสามารถของคนในชุมชน
นั้น จะต้องเป็นการพัฒนาที่ได้สัดส่วนและควบคู่กันไปทุกด้านตลอดเวลา เช่น การพัฒนาทางด้านวัตถุ
หรือรูปธรรมต้องได้สัดส่วนและควบคู่กับการพัฒนาทางด้านจิตใจหรือนามธรรม และด้วยเหตุผล
ท านองเดียวกัน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะต้องมีความสมดุลกันด้วย กล่าว
โดยย่อ ก็คือ มุ่งพัฒนาทุกๆ ด้าน ไม่สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ  ปรัชญา
ประการที่เจ็ดนี้ มีรากฐานสืบเนื่องมาจากความเชื่อถือที่ว่า “การพัฒนาทางด้านวัตถุหรือรูปธรรมและ
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การพัฒนาทางด้านจิตใจหรือนามธรรม มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด ตลอดจนกระทบกระเทือนถึงกันอยู่เสมอ” และในท านองเดียวกัน “ประชาชนจะอยู่ดีกินดีได้
ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้เกื้อกูลและสมดุลกันไปในแนวทางและ
ทิศทางเดียวกัน” 

  การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ และยุทธวิธีหนึ่งที่ท างานในชุมชนหรือในหมู่บ้าน 
โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของคน คือ พัฒนาทางด้านวัตถุ และมีการพัฒนาสภาพ
จิตใจของคน คือ พัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่กันไป เช่น การสร้างถนนสายหนึ่งขึ้นในหมู่บ้านจะต้อง
เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในหมู่บ้านนั้น มิใช่เกิดจากความต้องการของนักพัฒนา 
นอกเหนือไปจากข้างต้นนี้ กระบวนการพัฒนาชุมชนยังช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชนอย่างได้สัดส่วน ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะอีกด้วย 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปรัชญาการพัฒนาชุมชนจะมุ่งเน้นไปที่การให้
ความส าคัญกับตัวคน กล่าวคือ ในการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องพัฒนาโดยค านึงถึงตัวบุคคล ถึงแม้
บุคคลจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนมีสิทธิที่พึงได้รับความยุติธรรมและอย่างมีเกียรติในฐานะที่เป็น
มนุษย์หนึ่ง ค านึงบุคคลแต่ละคน มีสิทธิ เสรีภาพในการก าหนดวิถีการด ารงชีวิตตามความต้องการของ
ตน โดยไม่ถูกบีบบังคับจากบุคคลอ่ืนอันเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย บุคคลแต่ละคนมีศักยภาพ
หรือพลังความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งที่เปิดเผยและแฝงเร้นศักยภาพเหล่านี้มีประโยชน์ต่อ
บุคคลและชุมชนเป็นอย่างมากถ้ารู้จักน ามาใช้อย่างถูกวิธี การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชน
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อชีวิตของบุคคลชุมชน และสังคม โดยสามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการให้
การศึกษาและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเปิดโอกาสหรือก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้คนมี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพหรือพลังความสามารถของตนอย่างเต็มที่ 
 
 

หลักการพัฒนาชุมชน 
 

 หลักการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญๆ พอสรุปได้ดังนี้ 
 องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดหลักการพัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้ (UN. Department of 
Economic and Social Affair, 1960 : 8-13) 
 1. โครงการพัฒนาชุมชนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของประชาชน เริ่ม
จากโครงการง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ไปสู่โครงการที่ยากข้ึน 
 2. โครงการพัฒนานั้น จะต้องเป็นโครงการเอนกประสงค์ คือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุงความสุข ความเจริญได้ในหลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน 
 3. การพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องเริ่มด าเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน
พร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชน หรือพร้อมๆ กับการด าเนินการของชุมชน 
 4. ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการชุมชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการสร้างพลัง
ชุมชน และจัดรูปสถาบันหรือหน่วยงานปกครองหน่วยการบริหารของประชาชนขึ้น 
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 5. ต้องแสวงหาผู้น าในท้องถิ่น และพัฒนาผู้น าท้องถิ่นขึ้นตามลักษณะของกิจกรรมและ
ความจ าเป็นของชุมชน 
 6. ให้สตรีและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากที่สุด เพราะสตรีมีบทบาทต่อ
การขยายตัวของแรงงานและแนวความคิดต่างๆ ส่วนเยาวชนสามารถเป็นก าลังรับช่ วงงานและขยาย
ผลงานได้เป็นอย่างดี 
 7. รัฐบาลจะต้องจัดบริการไว้ให้พร้อม เพ่ือสนับสนุนงานและเป็นหลักประกันใน
ประสิทธิภาพของผลงานและเป็นก าลังใจให้แก่ประชาชน 
 8. ต้องมีการวางแผนงานเพ่ืองานพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น และ
การบริหารในทุกระดับจะต้องมีความคล่องตัว และประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 9. ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น ควรสนับสนุนให้องค์กรของเอกชน องค์กร
อาสาสมัครต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย  
 10. ในการวางแผนพัฒนาชุมชนนั้น ต้องมีการวางแผนให้มีการพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า
ไปพร้อมๆ กัน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ระดับเดียวกันกับทุกส่วนของประเทศ 
 ส่วนกรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดหลักการพัฒนาชุมชนไว้ 10 ประการ ได้แก่ (ชาญชัย 
หล้าวงศ์, 2551 : 12) 
 1. ต้องพัฒนาชุมชนทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน ถ้าพิจารณาอย่างกว้างๆ จะเห็นว่า สิ่งที่จะต้อง
ท าการพัฒนาในชุมชนนั้นมีเพียง 2 ประการ คือ การพัฒนาทางวัตถุ และการพัฒนาทางจิตใจ 
  จากหลักการนี้ผู้เขียนขออธิบายเพ่ิมเติมดังนี้ ประการแรก “การพัฒนาชุมชนต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัตถุ” นั่นคือ การพัฒนาในระดับขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการพัฒนาทางวัตถุมีความ
จ าเป็นต่อประชาชนเป็นอย่างมาก แต่จะต้องพัฒนาวัตถุที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตหรือ
ปัจจัยสี่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงพัฒนาปัจจัยอ่ืนๆ ตามมา เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน 
ประปา ไฟฟูา ฯลฯ ตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนประการที่สอง คือ “การพัฒนาชุมชนต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาด้านจิตใจ” นั่นคือ การพัฒนาในระดับขั้นสูง อันหมายถึง การกระท าใดๆ ก็ตามที่ท าให้
บุคคลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้น ท าให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพทางความคิด มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เอ้ืออาทรต่อกัน และรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในคุณค่าของ
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน อันจะก่อให้เกิดเป็นชุมชนที่มีความสมานฉันท์ อย่างไรก็ดี จะต้องพัฒนา 
2 ประการนี้ควบคู่กันไปพร้อมๆ กันตามความจ าเป็น เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพัฒนา 
(Balance) โดยเน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) จากประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด อันจะน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน (Sustainable) ต่อไป 
ส าหรับหลักการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุและจิตใจ อธิบายได้ดังรูปที่ 9.2 
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รูปที่ 9.2 หลักการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัตถุและจิตใจ 

 
 2. ยึดประชาชนเป็นหลักในการพัฒนา การท างานกับประชาชนนั้นจะต้องค านึงถึงปัญหา
และความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ประชาชนก าลังประสบปัญหาอะไร ก าลังมีความต้องการ
อะไร อะไรเป็นปัญหารีบด่วน เป็นความต้องการรีบด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข อะไรเป็นปัญหาความ
ต้องการที่รองลงมา สิ่งเหล่านี้จะต้องค านึงถึงตัวประชาชนเป็นที่ตั้ง การแก้ปัญหาจึงจะตรงจุดมิใช่
แก้ปัญหาจากปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเอง 
 3. การด าเนินงานจะต้องค่อยเป็นค่อยไป จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานพัฒนาชุมชน ก็
คือ ต้องการแปรเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในชุมชนและวัตถุไปพร้อมๆ กัน ฉะนั้น การด าเนินงาน
ตามกิจกรรมจึงไม่ควรเร่งรีบจนเกินไปจนประชาชนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร การมุ่งผลงานตามกิจกรรม
อย่างเดียวนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างแท้จริง การด าเนินงานจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป โดย
เลือกท าในชุมชนที่พร้อมกว่าก่อน 
 4. ต้องค านึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นมีลักษณะสนับสนุนการพัฒนาแล้ว จึงควรส่งเสริมให้วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นให้ได้มี
บทบาทในการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น สิ่งใดที่เป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมควร
หลีกเลี่ยง หรือถ้าเห็นว่าประเพณีบางอย่างไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ควรจะไปต าหนิติเตียนตรงๆ  แต่ควรชี้น า
เสนอแนะให้ประชาชนเห็นว่าดีและไม่ดีอย่างไรด้วยเหตุผลแล้วช่วยกันหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
ดีขึ้น 
 
 

การพัฒนาทางจิตใจ การพัฒนาทางจิตใจ 

การพัฒนาทางวัตถุ การพัฒนาทางวัตถุ 

 

ชุนชนเข้มแข็ง 
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 5. ต้องพยายามใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มากที่สุด ผลงานพัฒนาชุมชนนั้น ควรจะเริ่มจาก
การน าเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาดัดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด  โดยชี้น าสอนแนะให้คนใน
ชุมชนเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และน าเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปเป็น
วัสดุเครื่องใช้ในครัวเรือนให้ได้ ค าว่า ทรัพยากรในทีน่ี้ หมายถึง ทุกสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ตัวคน วัตถุ 
สถาบันทางสังคม และกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 
 6. ต้องยึดหลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน การด าเนินงานพัฒนาชุมชนจะเริ่มด้วย
การประชุมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันคิดว่าจะท าอะไร เมื่อตกลงกันแล้วก็จะร่วมกันท าโดยมอบหมาย
งานให้แต่ละคนได้รับผิดชอบร่วมกัน งานจะมาจากเบื้องล่าง คือ ตัวประชาชนในชุมชนเอง ไม่ได้มา
จากถูกสั่งให้กระท า ในการเข้าไปแก้ปัญหาของประชาชนนั้น ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาจะไม่ใช้วิธีออกค าสั่ง
แต่จะให้การศึกษา ชักชวน ชี้น าให้ประชาชนได้เห็นปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไขโดยความสมัครใจ 
 7. ต้องใช้หลักการประสานงาน งานพัฒนาชุมชนจะประสบผลส าเร็จมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่
การประสานงาน เพราะงานพัฒนาชุมชนนั้นมิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เป็น
งานที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานพัฒนาก็มิใช่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกๆ  
ด้าน จึงต้องอาศัยการประสานงานเป็นหลักในการด าเนินงาน 
 8. เริ่มต้นท างานกับกลุ่มผู้น าก่อน ผู้น าในท้องถิ่นเป็นผู้ที่ประชาชนในชุมชนให้ความ
เคารพเชื่อถือ จะพูดจาท าอะไร ประชาชนส่วนใหญ่จะยอมรับและคล้อยตาม การจะกระท ากิจกรรม
พัฒนาในชุมชนหากผู้น าเห็นชอบด้วย ปัญหาการขัดแย้งและการให้ความร่วมมือก็จะน้อยลงหรือหมด
ไป 
 9. การด าเนินงานต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ การจัดท าแผนงานหรือกิจกรรม
ใดๆ จะต้องให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสมอ 
 10. ปลูกฝังความเชื่อมั่นในตนเองให้กับประชาชน ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นพลังส าคัญที่
จะช่วยให้การท างานส าเร็จลงได้ แม้งานนั้นจะยากล าบากเพียงใดก็ตาม หากมีความมั่นใจและเชื่อใน
พลังงานที่ตนมีอยู่แล้ว การด าเนินงานก็จะส าเร็จลงได้โดยไม่ยากนัก 
 ส่วน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549 : 182-183) ได้รวบรวมหลักการพัฒนาชุมชนจากการ
ทดลองปฏิบัติงานพัฒนาหลายแห่ง และหลายประเทศ ซึ่งสรุปหลักการพัฒนาชุมชนได้หลายประการ 
ดังนี้  
 1. ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
 2. ท าการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน 
 3. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 4. การท างานต้องค่อยเป็นค่อยไป 
 5. ให้ความสนใจกับความสนใจและความต้องการของประชาชน 
 6. ใช้วิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 
 7. การด าเนินงานต้องยืดหยุ่นได้ 
 8. ท างานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
 9. ท างานพัฒนากับผู้น าท้องถิ่น 
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 10. ท างานพัฒนากับองค์กรหรือสถาบันที่มีอยู่ในชุมชน 
 11. ใช้เจ้าหน้าที่วิชาการเฉพาะสาขา 
 12. ท างานกับทุกคนในครอบครัว 
 13. การด าเนินงานควรกว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 14. ท างานการพัฒนากับชนทุกชั้นของสังคม 
 15. การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายชาติ 
 16. ท างานโดยเข้าถึงตัวประชาชน 
 17. ท างานพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 18. กิจกรรมการพัฒนาควรเริ่มจากกิจกรรมพัฒนาที่ง่ายไปหายาก 
 19. ท างานพัฒนาด้วยความประหยัด 
 20. ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
 21. ท างานพัฒนาโดยผ่านกลุ่ม 
 22. มีการประเมินผลตลอดเวลา  
 23. การพัฒนาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
 24. ท างานอย่างเป็นระบบเครือข่าย 
 25. น าความรู้ด้านการบริหารจัดการมาผสมผสานกับการพัฒนา 
 26. ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
 
 นอกจากนั้นยังมีหลักการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ หรือที่เรียกว่า “หลักการทรงงาน”  ซึ่งหลายหน่วยงานได้น้อมน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งประกอบด้วยหลักต่างๆ 
23 หลักการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551 : 2-39)  
 1. การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง  จะ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือที่จะพระราชทานความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 2. การระเบิดจากข้างใน พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิด
จากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมที่จะ
รับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญหรือบุคคลจาก
สังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 
 3. แก้ปัญหาที่จัดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพใน
การแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่ม
จากจุดเล็กๆ (Micro) คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม  
 4. ท าตามล าดับขั้น ในการทรงงาน พระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นของประชาชน
ที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถท าประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 
ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน 
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แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน โดยไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5. ภูมิสังคม การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร 
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่างกัน 
 6. การพัฒนาแบบองค์รวม ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร 
ในการที่จะพระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ “ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม ตั้งแต่การถือครองที่ดิน
โดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ 10-15 ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ า อันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ าในการท าเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและ
หากมีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวม
พลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบ
วงจรนั่นคือ ทฤษฎีใหม่ ขั้นที ่1, 2 และ 3 
 7. ไม่ติดต ารา การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี
ลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคม 
จิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต ารา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย 
 8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทย
ทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้น ทรงใช้
อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานานดังที่นายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าว่า “..กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่าปี
หนึ่งพระองค์เบิกดินสอ 12 แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะ จะกริ้วเลย 
ประหยัดทุกอย่าง เป็นต้นแบบทุกอย่าง ทุกอย่างนี้มีค่าส าหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะใช้
อย่างระมัดระวัง จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ..” ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือ
ราษฎร ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เองหาได้
ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ  มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้
เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 
 9. ท าให้ง่าย ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ท าให้การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริด าเนินไป
ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศ
โดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ทรงโปรดที่จะท าสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ท า
สิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง 
แต่การท าสิ่งยากให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นค าว่า “ท าให้ง่าย” หรือ “Simplicity” จึง
เป็นหลักคิดส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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 10. การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตย  จึงทรงน า
“ประชาพิจารณ”์ มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน  หรือความ
ต้องการของสาธารณชน ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า “...ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้
กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระท่ังความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดเพราะ
การรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย มา
อ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” 
 11. ประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชด าริใน
การพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า “...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจจะร าคาญด้วยซ้ าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมา
นึกในใจว่าให้ๆ อยู่เรื่อย แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพ่ือส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่
อย่างเดียวเป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...” 
 12. บริการที่จุดเดียว การบริการรวมที่จุดเดียว เป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ 
One Stop Services ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรง
ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ 
มาร่วมด าเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว 
 13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิด กับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ 
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาท ิการแก้ไขปัญหาปุาเสื่อมโทรมได้พระราชทานพระราชด าริ การ
ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการปลูกปุา 3 
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของ
ไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนดินด้วย เห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติ และมนุษย์อย่างเกื้อกูล
กัน ท าให้คนอยู่ร่วมกับปุาได้อย่างยั่งยืน 
 14. ใช้อธรรม ปราบอธรรม ทรงน าความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ แนวปฏิบัติที่ส าคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การน าน้ าดี ขับไล่น้ าเสีย หรือเจือจางน้ าเสียให้กลับเป็น
น้ าดีตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ า การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตาม
ธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า ดังพระราชด ารัสความว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” 
 15. ปลูกปุาในใจคน เป็นการปลูกปุาลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ 
ท าให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพ่ือประโยชน์ของตนเองและสร้าง
ความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการที่จะฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตส านึกในการรักผืนปุาให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราช
ด ารัสความตอนหนึ่งว่า “..เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะ
พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง..” 
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 16. ขาดทุนคือก าไร “...ขาดทุน คือ ก าไร Our loss is our gain...การเสียคือ การได้
ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” จากพระราช
ด ารัสดังกล่าว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ
เสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจนได้ ดังพระราชด ารัสที่ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทย ที่ได้เข้าเฝูาฯ 
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระ
ต าหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า “...ประเทศต่างๆ ในโลก ในระยะ 3 ปี มานี้ คนที่ก่อตั้ง
ประเทศท่ีมีหลักทฤษฎีในอุดมคติท่ีใช้ในการปกครองประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของ
เราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทยนับว่าอยู่ได้มาอย่างดี เมื่อประมาณ 10 วันก่อน มีชาวต่างประเทศมา
ขอพบ เพ่ือขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะท าอย่างไร จึงได้แนะน าว่า ให้ปกครองแบบ
คนจน แบบที่ไม่ติดต ารามากเกินไป ท าอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไม่เหมือนกับคนที่
ท าตามวิชาการ ที่เวลาปิดต าราแล้วไม่รู้จะท าอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มใหม่ ถอยหลังเข้า
คลอง ถ้าเราใช้ต าราแบบอะลุ้มอล่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการได้
ก าไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราท าอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุด
เราเสียนั้น เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงิน
ของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินด ีก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงสร้าง ซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อย 
พัน หมื่นล้าน ถ้าท าไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดี กินดี 
ราษฎรได้ก าไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพ่ือให้รัฐบาลได้ท าโครงการต่อไป
เพ่ือความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า 
และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 
 17. การพ่ึงตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชด ารัสเพ่ือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนา
ให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พ่ึงตนเองได้” ในที่สุด ดังพระ
ราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มี
ความพอกินพอใช้ก่อนอ่ืนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงพาตนเองได้ 
ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...” 
 18. พออยู่ พอกิน การพัฒนาเพ่ือให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้
เริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตร
ความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่าง
ลึกซึ้งว่า มีเหตุผลมากมายที่ท าให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นได้พระราชทานความ
ช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีด
สมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อยแต่ต้อง
ใช้ความคิดและก าลังของคนทั้งชาติ จึงจะบรรลุผลส าเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จึงท าให้คนท้ังหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชด าริในพระองค์นั้น “เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล” 
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้
ก าไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...” 
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 19. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ าแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี 
 20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระ
ราชด ารัส เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุก
คนได้ร่วมมือกันช่วยชาติ พัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตจริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะ
เจริญก้าวหน้าอย่างมาก 
 21. ท างานอย่างมีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมส าราญและทรงมี
ความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชด ารัสครั้งหนึ่งความว่า “...ท างานกับฉัน ฉัน
ไม่มีอะไรจะให ้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 
 22. ความเพียร : พระมหาชนก จากพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” เป็นพระราชนิพนธ์ที่
พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ ท าให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพ
สังคมปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และคติธรรมต่างๆ ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่
หากคนไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะ
ไม่เห็นฝั่ง ก็ยังว่ายน้ าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหาร ปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดา
ที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ าไปเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มท าโครงการต่างๆ  ใน
ระยะแรก ที่ไม่มีความพร้อมในการท างานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่
พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งม่ันพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข 
 23. รู้ รัก สามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” 
มาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นค าสามค า ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุค
ทุกสมัย รู้ คือ การที่เราจะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหา รัก คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณา
ที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ และ สามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค านึงเสมอว่า 
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เราจะท างานคนเดียวไม่ได้ ต้องท างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไป
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 จากหลักการพัฒนาชุมชนทั้งหลายตามที่ได้กล่าวมานี้ อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็น
กระบวนการที่พยายามที่จะพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคล (คน) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยร่วมมือกันพัฒนาให้
ชุมชนของตนเป็นชุมชนที่ดี สร้างความรู้สึกรักและผูกพันต่อชุมชนของตน แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนา
จะต้องมุ่งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและวัตถุควบคู่กันไปด้วย เพราะการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมและวัตถุก็
มีความจ าเป็นอยู่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นอกจากนั้นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการบูรณาการหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น และมุ่งมั่นตั้งใจท างานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและท างานแบบ “จิตอาสา”  
 
 

วิธีการพัฒนาชุมชน 
 

 การพัฒนาชุมชนให้ได้ผลบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้นั้น นักพัฒนาจ าเป็นต้องมีวิธีการ
พัฒนาที่ถูกต้อง โดยยึดปรัชญาแนวความคิด หลักการ เปูาหมาย เทคนิค และวิธีการในการด าเนินงาน 
การพัฒนาชุมชนที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งการพัฒนาคนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การด าเนินการ
พัฒนาจะได้ผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชนมีวิธีการใหญ่ๆ อยู่ 3 วิธี 
ได้แก่ วิธีการจัดระเบียบชุมชน (Community Organization) วิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน 
(Community Education) และการด าเนินงานในลักษณะของกระบวนการพัฒนาชุมชน 
 

 1. วิธีการจัดระเบียบชุมชน (Community Organization)  
  การจัดระเบียบชุมชน เป็นวิธีการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างปัจเจกชนต่อปัจเจกชนในชุมชน ระหว่างกลุ่มชนต่อ
กลุ่มชน หรือระหว่างปัจเจกชนต่อกลุ่มชนในชุมชน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2526 : 107-108) การจัด
ระเบียบชุมชนมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2550 : 115-116)  
  1.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 
  1.2 ขั้นตอนที่ 2 การรวมพลังชุมชน 
  1.3 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
  1.4 ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมโครงการ 
  1.5 ขั้นตอนที่ 5 การค้นหาและพัฒนาผู้น า 
  1.6 ขั้นตอนที่ 6 การจัดตั้งกลุ่มและองค์กร 
  1.7 ขั้นตอนที่ 7 การด าเนินการจัดระเบียบชุมชนด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การโต้แย้ง 
การเผชิญหน้า การแข่งขัน การประกวด การต่อรอง การประนีประนอม การรณรงค์ การช่วยเหลือ
ร่วมมือ เป็นต้น 
  1.8 ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและประเมินผล 
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 2. ให้การศึกษาแก่ชุมชน 
  รูปแบบของการให้การศึกษาแก่ชุมชน อาจะแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ การให้การศึกษา
เป็นรายบุคคล การให้การศึกษาเป็นกลุ่ม และการให้การศึกษาแก่คนจ านวนมาก ส่วนวิธีการให้
การศึกษาแก่ชุมชน อาจท าได้หลายวิธีการ เช่น การพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง การอภิปรายกลุ่ม การ
สาธิต การจัดนิทรรศการ การศึกษาและดูงาน การฝึกอบรมและการรณรงค์ ซึ่งมีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2545 : 67 - 87) 
  2.1 การพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง เป็นการให้การศึกษาโดยการไปพบปะเยี่ยมเยียน
เป็นรายบุคคลหรือครอบครัว อาจจะเป็นบ้านหรือในสถานที่ประกอบอาชีพ เช่น เรือกสวนไร่นา         
เป็นต้น แล้วจึงหาโอกาสที่เหมาะสมสอดแทรกเนื้อหาสาระที่ต้องการ กระตุ้นให้ทราบปัญหาความ
ต้องการต่างๆ ของชุมชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป  ส าหรับแนวทางในการพบปะเยี่ยม
เยียนโดยตรง มีดังนี ้
   2.1.1 มีการวางแผนและเตรียมการไว้เป็นอย่างดี 
   2.1.2 สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้มากที่สุด 
   2.1.3 ใช้เวลาอย่างเหมาะสมและพยายามให้บรรลุวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 
   2.1.4 ใช้เทคนิควิธีการที่เป็นแบบง่ายๆ เป็นไปตามสบาย สุภาพอ่อนโยน ใช้
ภาษาง่ายๆ 
   2.1.5 ค านึงถึงภูมิหลังของกลุ่มเปูาหมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา 
ศาสนา และอ่ืนๆ และปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
   2.1.6 ใช้ภาษาง่ายๆ เช่น ใช้ภาษาท้องถิ่นในการให้ความรู้ 
   2.1.7 ให้กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้พูดให้มากที่สุด 
   2.1.8 แสดงออกซ่ึงความจริงใจในขณะที่พบปะเยี่ยมเยียน 
   2.1.9 ถ้าหากจะมาเยี่ยมเยียนอีก ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   2.1.10 ควรบันทึกรายละเอียดการเยี่ยมเยียนไว้ทุกครั้ง โดยระบุวัน เวลา 
วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ ข้อผูกพันต่างๆ และการนัดหมายครั้งต่อๆ ไป เป็นต้น 
   ส่วนประโยชน์ของการพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง จะท าให้ทราบปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทราบถึงภาวะความเป็นผู้น าในชุมชน สามารถน ามาใช้ให้การพัฒนา
ชุมชนประสบความส าเร็จเร็วขึ้น สามารถให้การศึกษาได้ง่ายและบรรลุเปูาหมายได้เร็วเพราะมีคน
จ านวนน้อย สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ท าให้เกิดความเป็นกันเอง สามารถใช้แรงจูงใจกระตุ้น
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ง่าย มีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ชุมชน เพราะได้พบกลุ่มเปูาหมาย และการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยตรง 
  2.2 การอภิปรายกลุ่ม เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนเป็นกลุ่ม โดยการน าผู้ที่มีปัญหา
มีความต้องการและมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งเป็นผลจากการพบปะเยี่ยมเยียนจ านวนไม่มากนักมาร่วม
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนต่อไป  
ส าหรับแนวทางในการจัดการอภิปรายกลุ่ม มีดังนี ้
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   2.2.1 ในระยะแรกผู้ที่ให้การศึกษาเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียด
เกี่ยวกับการอภิปรายกลุ่มให้มีความรู้ ความเข้าใจถูกต้องร่วมกัน และท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ
อภิปราย 
   2.2.2 มอบหน้าที่ผู้ด าเนินการอภิปรายให้แก่สมาชิกที่มีความสามารถและ
เหมาะสมอาจจะโดยการเลือกตั้งของสมาชิกหรือมอบหมายให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็ได้ 
   2.2.3 บรรยากาศในระหว่างการอภิปรายต้องเป็นแบบญาติมิตรร่วมมือกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
   2.2.4 ให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูกขาดการแสดงความคิดเห็น 
   2.2.5 ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องควบคุมให้การอภิปรายอยู่ในขอบเขตเป็นไป
ตามล าดับขัน้ตอนและมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 
   2.2.6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ไม่ควรถือว่าความคิดเห็นของ
ตนเองถูกต้องและส าคัญมากกว่าของผู้อ่ืน 
   2.2.7 มติเป็นผลจากการอภิปราย เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ สมาชิกมีความ
ยินดีที่จะร่วมในโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
   2.2.8 ในการประชุมอภิปรายกลุ่มแต่ละครั้ง ต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าทั้ง
หัวข้อที่จะอภิปราย วัน เวลา สถานที่ สมาชิกและวิทยากรที่จะเชิญเข้าร่วมอภิปราย 
   ประโยชน์ของการอภิปรายกลุ่ม ได้แก่ ค้นพบผู้น า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาชุมชน ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะน าไปสู่การจัดตั้งกลุ่มและองค์กรเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนต่อไป สร้างความไว้วางใจกัน เกิดความสัมพันธ์แบบญาติพ่ีน้องและน าไปสู่ความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน  สร้างจิตส านึกในการเป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบการพัฒนาชุมชนร่วมกันให้แก่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกเรียนรู้วิธีการท างานแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแนวทางหนึ่ง 
  2.3 การสาธิต เป็นการให้การศึกษาโดยการแสดงหรือท าให้ดู ผู้เข้ารับการศึกษาได้
เรียนรู้จากการเฝูาดูและการทดลองปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งอาจจะเป็นการสาธิตผลงานการพัฒนาที่
ประสบความส าเร็จ หรือสาธิตวิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชนก็ได้ ส าหรับแนวทางในการสาธิต มีดังนี ้
   2.3.1 การเตรียมการสาธิตเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะท าการสาธิตใน
ด้านต่างๆ  
   2.3.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายและขอบข่ายของการสาธิตในรูปของ
แผนและโครงการ 
   2.3.3 การเลือกสถานที่และก าหนดวัน เวลา ที่จะท าการสาธิต 
   2.3.4 การเลือกวิธีการสาธิตที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับเรื่องที่จะท าการสาธิต 
   2.3.5 การจัดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสาธิตให้ครบถ้วนและเพียงพอ 
   2.3.6 การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเข้าชมการสาธิต 
   2.3.7 การเตรียมบุคคลที่จะท าการสาธิต โดยเฉพาะผู้เป็นประธานในชุมชนควร
เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในกิจการที่จะท าการสาธิต เป็นแบบฉบับของคนในชุมชนได้  เชื่อถือได้ 
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ซื่อสัตย์ เป็นที่เคารพนับถือของคนโดยทั่วไป มีความยินดีที่จะเป็นผู้ให้การสาธิต เสียสละเวลา ท าการ
ทดลองล่วงหน้า เอาใจใส่ต่อการสาธิตและด าเนินการจนเสร็จสิ้นตามกระบวนการสาธิต มีความอดทน 
และเป็นมิตร เอาใจใส่ต่อเรื่องที่จะสาธิต มีความยินดีที่จะให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่ืน  มีความพร้อมที่จะ
ยอมรับและทดลองในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมในงานสาธารณะต่างๆ ของชุมชนเป็น
อย่างดี และรู้จักการประสานงานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
   แนวทางการด าเนินการแสดงหรือสาธิต ควรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น
ตามล าดับ วิธีการสาธิตเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนสามารถปฏิบัติได้ เป็นวิธีการที่น่าสนใจ ชวน
ติดตาม และให้รายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน ผู้ที่รับผิดชอบสามารถติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ท าการสาธิตได้
ตลอดเวลา ควรสาธิตโดยการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่เดิม
หรือสิ่งที่ต้องการให้ประชาชนเลิกใช้ เลิกท า กับสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมที่ต้องการน ามาให้ประชาชนใช้  
ด าเนินการสาธิตอย่างเป็นขั้นตอนและตามล าดับไม่วกวนสับสน อธิบายอย่างเสียงดังฟังชัด และให้ผู้
เข้ามาชมการสาธิตสามารถมองเห็นการสาธิตได้อย่างชัดเจน ให้ผู้เข้าชมได้ซักถามเมื่อเกิดความสงสัย 
อย่าเพ่ิงสาธิตขั้นต่อไป ถ้ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ท าการสาธิต ควรชักน าให้ประชาชนในชุมชนเข้าชมการ
สาธิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าชมได้ทดลองท าด้วย
ตนเอง เพ่ือสร้างความม่ันใจในผลของการสาธิตและน าไปสู่การใช้จริงได้ง่ายขึ้น 
   ส่วนประโยชน์ของการสาธิต ได้แก่ ท าให้กลุ่มเปูาหมายและประชาชนในชุมชนได้
เห็นสิ่งที่น ามาสาธิตด้วยตนเอง จึงเกิดการยอมรับได้ง่ายขึ้น การสาธิตที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
สิ่งที่ไม่ต้องการกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนในชุมชน จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท า
ให้เกิดการยอมรับและน าไปใช้ได้ง่ายขึ้น เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนที่ไม่ซ้ าซากจ าเจ บรรยากาศ
ชวนเรียน สร้างความกระตือรือร้นให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาได้เป็นอย่างดี สร้างความเชื่อมั่นใน
ความส าเร็จของการพัฒนาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะผลของการสาธิตเป็นสิ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจน จึง
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนได้อีกด้วย สามารถขยายผลไปสู่
ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เพราะการสาธิตสามารถจัดให้ประชาชนเข้าชมได้เป็นจ านวนมาก ทั้ง
กลุ่มเปูาหมายและประชาชนทั่วไปในชุมชน 
  2.4 การจัดนิทรรศการ เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนด้วยการจัดแสดงสิ่งที่จะให้
การศึกษาให้ดู เช่น การแสดงตัวอย่างของจริง หุ่นจ าลอง แผนภูมิ รูปภาพ หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 
อย่างเป็นหมวดหมู่ มีระเบียบแบบแผน ส าหรับแนวทางในการด าเนินการจัดนิทรรศการ มีดังนี้ 
   2.4.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดให้แน่นอนและชัดเจน เช่น เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้เฉพาะเรื่องหรือเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 
   2.4.2 จัดท าแผนและโครงการเพ่ือเตรียมการจัด โดยพิจารณาถึงเนื้อหาสาระ 
รูปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานที่และวันเวลาที่จะจัด 
   2.4.3 ประชาสัมพันธ์  ชักชวนกลุ่มเปูาหมายและบุคคลทั่ว ไปให้ เข้าชม
นิทรรศการที่จัดข้ึน 
   2.4.4 จัดการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สื่อทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่จะจัดแสดงตามแผน
และโครงการที่ก าหนดไว้ 
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   2.4.5 จัดการแสดงนิทรรศการ ควรมีพิธีเปิดและพิธีปิดด้วย เพ่ือให้ผู้ที่เข้าชม
และกลุ่มเปูาหมายได้เห็นว่า การจัดเป็นเรื่องที่จริงจังและมีความส าคัญ 
   2.4.6 การแสดงอาจท าได้หลายๆ กิจกรรม แต่เนื้อหาสาระต้องต่อเนื่องกัน 
ก าหนดเวลา และสถานที่ให้ชัดเจน เช่น การฉายภาพยนตร์ การฉายวิดีทัศน์ การสาธิต การบรรยาย 
การประกวด เป็นต้น 
   2.4.7 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ซักถามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้มาก
ที่สุด 
   2.4.8 ท าการประเมินผลการจัดนิทรรศการ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 
การตรวจนับจ านวนผู้เข้าชม จ านวนเอกสารที่เผยแพร่ ปฏิกิริยาในระหว่างที่ชม การประเมินโดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ ซึ่งต้อง
เตรียมการไว้ล่วงหน้า 
   2.4.9 ติดตามผลการจัดนิทรรศการ โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับการสาธิต 
   2.4.10 การขยายผลการจัดนิทรรศการ โดยใช้วิธีการเดียวกับการสาธิต 
   ส่วนประโยชน์ของการจัดนิทรรศการ ได้แก่ ช่วยในการน าเสนอปัญหา และการ
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมบางประการ
ของประชาชนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน ใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาความ
ร่วมมือและการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดและหลักการของการพัฒนาชุมชน  
  2.5 การศึกษาและดูงาน เป็นการน าประชาชนกลุ่มเปูาหมายไปศึกษาหาความรู้ใน
สถานที่ต่างๆ ซึ่งประสบความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน ไปชมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาชุมชนของตน หรือไปเยี่ยมเยียนบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้เกิ ด
การตื่นตัวในการพัฒนาชุมชน ส าหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมศึกษาและดูงาน มีดังนี้ 
   2.5.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาและดูงานให้ชัดเจน 
   2.5.2 เลือกสถานที่ ซึ่ งจะไปศึกษางานให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
   2.5.3 คัดเลือกบุคคลกลุ่มปูาหมายที่จะไปศึกษาและดูงานโดยพิจารณาโอกาส
ของการน าผลจากการศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์และความพร้อมที่จะไปร่วมศึกษาและดูงานเป็น
ส าคัญ 
   2.5.4 ประชุมกลุ่มเปูาหมายที่จะไปศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อม เช่น การ
ติดต่อยานพาหนะ การแบ่งหน้าที่เป็นฝุายต่างๆ การเตรียมข้อมูลบางส่วน การเตรียมตัว เพ่ือเดินทาง 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
   2.5.5 การติดต่อประสานงานกับสถานที่และบุคคลที่จะไปศึกษาและดูงาน 
เพ่ือให้เข้าใจวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและดูงาน ถ้าเป็นไปได้
ผู้รับผิดชอบควรเดินทางไปติดต่อประสานงานด้วยตนเอง 
   2.5.6 การบันทึกผลการศึกษาและดูงาน เช่น การจดบันทึก การถ่ายภาพ การ
ถ่ายท าเป็นวิดีทัศน์ เป็นต้น 
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   2.5.7 การสรุปผลของการศึกษาและดูงาน อาจจะด าเนินการได้โดยการประชุม 
การจัดท าเป็นเอกสาร การจัดนิทรรศการ เป็นต้น การสรุปผลควรจัดท าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เช่น 
ในระหว่างการศึกษาและดูงานหรือหลังจากการศึกษาและดูงานเสร็จสิ้นลง 
   2.5.8 ต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายหรือตัวแทน มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ต่างๆ ของการศึกษาและดูงานให้มากท่ีสุด 
   2.5.9 การประเมินผลการศึกษาและดูงาน เพื่อทราบถึงผลที่ได้รับจากการศึกษา
และดูงาน 
   2.5.10 การน าผลจากการศึกษาและดูงานไปใช้ในชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน อันเป็นประโยชน์ของการศึกษาและดูงานอย่างแท้จริง 
   ส่วนประโยชน์ของการศึกษาและดูงาน ได้แก่ ฝึกฝนทักษะของการท างานร่วมกัน 
ซึ่งจะท าให้เกิดการรวมกลุ่มและองค์กรอันเป็นพลังส าคัญของการพัฒนาชุมชน สร้างความรัก ความ
สามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้แก่ประชาชนและน าไปสู่การร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือพัฒนาชุมชน
ของตนเองต่อไป ได้เห็นวิธีการและผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงๆ ท าให้ได้รับทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนของตนเองได้ง่ายขึ้น มีโอกาส
ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลในชุมชนอ่ืนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา ท าให้ได้
แนวความคิดและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนของตนเอง ท าให้ผู้ที่ไปศึกษาและดูงานได้รู้
ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ ค่ านิยมบางประการที่ไม่พึง
ประสงค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
  2.6 การฝึกอบรม เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชน โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ช านาญและความสามารถของบุคคล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติและความรู้สึกของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การฝึกอบรมจึงสามารถท าให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จได้เร็วขึ้น 
การฝึกอบรมในงานพัฒนาชุมชนอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ การฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน  
เป็นการฝึกอบรมกลุ่มเปูาหมาย เพื่อเตรียมการที่จะปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน โดยการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่จะปฏิบัติเทคนิควิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน การฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติตามโครงการ เป็นการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาหรือเป็นการ
ฝึกอบรมหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแผนและโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการฝึกอบรม
เฉพาะเรื่องที่ส าคัญ หรือการอบรมที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือกลุ่มเปูาหมายที่ เฉพาะเจาะจง เช่น 
ผู้น าชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง เป็นต้น และการฝึกอบรมหลังการปฏิบัติงานตามโครงการ 
เป็นการฝึกอบรมหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และประเมินผลพบปัญหาและข้อบกพร่องบาง
ประการ จึงจัดฝึกอบรมเพ่ือหาวิธีปูองกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกันอีกทั้ง
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นระยะๆ อีก
ด้วย ส าหรับแนวทางในการจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน มีดังนี้ 
 
 



 351 

   2.6.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการฝึกอบรมให้ชัดเจน 
   2.6.2 ก าหนดขอบข่ายของการฝึกอบรมให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
   2.6.3 จัดท าหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และ
ขอบข่ายที่ก าหนด 
   2.6.4 คัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายเข้ารับการฝึกอบรม เช่น ผู้น าชุมชน 
หัวหน้าครอบครัว กรรมการของกลุ่ม และองค์กร เป็นต้น ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการจัด
ฝึกอบรม 
   2.6.5 ใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การบรรยาย การอภิปราย การประชุมสัมมนา 
การประชุมปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลและกลุ่ม การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ 
การสาธิต การศึกษาและดูงาน เป็นต้น 
   2.6.6 มีวัสดุ อุปกรณ์และสื่อท่ีใช้ในการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
   2.6.7 เลือกสถานที่และเวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มเปูาหมาย 
   2.6.8 บุคลากรที่จัดและให้การฝึกอบรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 
   2.6.9 บรรยากาศของการฝึกอบรมเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ถ้าเป็นการฝึกอบรม
เพ่ือการปฏิบัติงาน บรรยากาศควรเหมือนกับสภาพที่เป็นอยู่จริง 
   2.6.10 ประเมินผลการฝึกอบรมเป็นระยะ เพ่ือทราบผลของการฝึกอบรมที่จัด
ขึ้น 
   2.6.11 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในทุก
ขั้นตอนให้มากที่สุด 
   2.6.12 มีการติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าไปใช้
พัฒนาตนเองและชุมชนหรือไม่เพียงใด 
   ส่วนประโยชน์ของการฝึกอบรม ได้แก่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่
ฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็น
อย่างดี ท าให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมที่จะท าการพัฒนาชุมชนของตนตาม
หลักการพัฒนาชุมชน ท าให้เกิดการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่บกพร่องให้ดีขึ้น สร้าง
แรงจูงใจ ความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม สร้างความรัก 
ความผูกพัน และความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะน าไปสู่การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
และการรวมพลังเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนต่อไป ช่วยปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาได้ ช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
เวลา และบุคลากร เพราะการฝึกอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาชุมชนแนวทางหนึ่ง 
เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาผู้น าชุมชนเพราะผู้น าเป็นสื่อกลางในการพัฒนา
ชุมชน สามารถน าผลจากการฝึกอบรมไปขยายสู่ประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและขอบข่ายของโครงการพัฒนาชุมชนที่
ก าหนดขึ้น 
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  2.7 การรณรงค์ เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอีกวิธีหนึ่ง ด้วย
การแสดงออกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่รณรงค์นั้น ถ้าเป็นเรื่องที่เห็นด้วยก็ให้การสนับสนุน
ให้ด าเนินการ ถ้าหากไม่เห็นด้วยก็รณรงค์ไม่ให้การสนับสนุน ส าหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
รณรงค์ ได้แก่ 
   2.7.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และขอบเขตของการรณรงค์ให้แน่นอน 
   2.7.2 เลือกเรื่องท่ีจะรณรงค์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
   2.7.3 ก าหนดบุคลากรที่จะร่วมกิจกรรมรณรงค์ โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ การเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป การเป็นผู้น า เป็นต้น และด้วยความสมัครใจ 
   2.7.4 ควรเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น หลังจากการสาธิต 
หลังจากการฝึกอบรม หลังจากการศึกษาและดูงาน เป็นต้น โดยเป็นการน าผลสรุปร่วมกันของ
กิจกรรมดังกล่าวไปปฏิบัติจริงในชุมชน 
   2.7.5 ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบอย่าง
กว้างขวาง ทั่วถึงทั้งชุมชน และต้องจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งชุมชน 
   2.7.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในทุกขั้นตอน 
   2.7.7 ระวังอย่าให้เกิดการต่อต้านจากบุคคลบางคนและบางกลุ่มเพราะจะ
น าไปสู่ความขัดแย้งในชุมชนขึ้นได้ 
   2.7.8 ต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนน าสิ่งที่รณรงค์
นั้น ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนจริง 
   ส่วนประโยชน์ของการรณรงค์ ได้แก่ เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนที่ใช้เวลาไม่
มากนัก สามารถเลือกเวลาที่จะจัดได้ง่าย สนับสนุนวิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชนต่างๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ เพราะเป็นการน าผลไปเผยแพร่ต่อชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป  ช่วย
ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน เพราะการรณรงค์เป็นการ
แสดงออกร่วมกันของประชาชนในชุมชนว่าไม่ต้องการในสิ่งเหล่านั้น  เป็นการแสดงประชามติของ
ชุมชนที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นอย่างดี เป็นการร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมพลังของประชาชนใน
ชุมชนตามหลักการพัฒนาชุมชน 
 
 3. การด าเนินงานในลักษณะของกระบวนการพัฒนาชุมชน 
  การพัฒนาชุมชน เป็นการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ จะต้อง
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตที่ตรงเปูา มองเห็นอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า
เป็นการด าเนินงานในลักษณะของกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยมีกระบวนการที่ส าคัญอยู่ 7 
กระบวนการ ประกอบไปด้วย (สนธยา พลศรี, 2550 : 117-123) 
  กระบวนการที่ 1 การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา คือการส ารวจ ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
ทราบถึงความจริงในข้อมูลต่างๆ ของชุมชน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยอาจจะศึกษาเฉพาะ
ด้านหรือศึกษาชุมชนในภาพรวม 
  กระบวนการที่ 2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาชุมชน คือ การน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาในขั้นตอนที่หนึ่ง มาแจกแจงและจัดหมวดหมู่ใหม่ เพ่ือทราบถึงวิวัฒนาการของชุมชน 
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการต่างๆ ในขั้นตอนนี้จะเน้นการวิเคราะห์บริบทของชุมชน การ
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน การจัดล าดับปัญหาของชุมชน และการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาชุมชน 
ซึ่งแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ดังรูปที่ 9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 9.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ชุมชน 
ที่มา : (สนธยา พลศรี, 2550 : 121) 

 
  กระบวนการที่ 3 การวางแผนและโครงการพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการเตรียมการ
เพ่ือด าเนินงานพัฒนาชุมชนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ โดยเป็นผลมาจากการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน
และการจัดล าดับปัญหาของชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมทุกในขั้นตอน ซึ่งในการวางแผนและโครงการ
ควรมีขั้นตอนดังนี้ 

วิวัฒนาการ 

โครงการ 

สภาวการณ์ปัจจุบัน 

ปัญหาที่แท้จริง 

สาเหตุที่แท้จริง 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อน 

ขีดความสามารถของชุมชน 

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 
แผน/โครงการ 

 

การวิเคราะห์ 
บริบทชุมชน 

 

การวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน 

 

การวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนา 

 

การจัดล าดับ
ปัญหาของชุมชน 

ปฏิบัติการ 

 

การวิเคราะห์
ชุมชน 
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  1. การก าหนดแผนและโครงการ 
  2. การจัดท ารายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เปูาหมายของโครงการ วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  3. การประเมินและอนุมัติโครงการ 
  4. การปฏิบัติและด าเนินงานตามโครงการ 
  5. การประเมินผลโครงการ 
  กระบวนการที่ 4 การด าเนินงานพัฒนาชุมชน เป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องมีการบริหารโครงการเพ่ืออ านวยความสะดวก การสนับสนุน
และประสานงาน และการควบคุมติดตามโครงการในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพ ปริมาณ เวลา 
งบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ เป็นต้น เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
  กระบวนการที่ 5 การประเมินผล เป็นการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานในเชิง
คุณภาพของการด าเนินงาน (Qualitative Evaluation) และการประเมินผลเชิงปริมาณในการ
ด าเนินงานพัฒนา (Quantitative Evaluation) ทั้งในขั้นการเตรียมงาน การด าเนินงาน และภายหลัง
จากการด าเนินงาน เพ่ือทราบถึงความส าเร็จและข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น 
  กระบวนการที่ 6 การทบทวนเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เป็นการน าผลจากการ
ประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการปูองกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน
พัฒนาให้หมดสิ้นไป ทั้งในขณะที่ก าลังด าเนินงาน งานที่จะด าเนินการต่อไป และโครงการพัฒนาอ่ืนๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท าให้การด าเนินงานพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 
 

เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 
 
 เปูาหมายของการพัฒนาชุมชน พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. ท าให้ประชาชนในชุมชนมีปัจจัยสี่ ในการด ารงชีวิตอย่างไม่ขาดแคลน กล่าวคือ มี
อาหาร ที่อยู่อาศัย มีเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
 2. ท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของสังคม หรือชุมชนมีความความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
 3. ท าให้ปัญหาของสังคมลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดและในขณะเดียวกันก็เป็นการ
ปูองกันไม่ให้ปัญหานั้นหรือปัญหาในลักษณะเดียวกันนั้นเกิดขึ้นแก่สังคมอีก 
 4. ท าให้ประชาชนในสังคมสมานสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามร่วมกัน 

 5. ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาแทน เช่น ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เป็นต้น ซึ่งความเจริญเหล่านี้ล้วนแล้วส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 6. ท าให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นสนใจการท างานในชุมชนและพยายามช่วยตนเอง
ให้มากที่สุด 
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 7. ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 
เป็นการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของ
คนรุ่นต่อไปในอนาคต หรือคนในอนาคตได้รับผลประโยชน์ที่ดี 
 กล่าวได้ว่า เปูาหมายหลักของการพัฒนาชุมชนก็คือ ผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้น น าไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 
 

การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ในปีพุทธศักราช 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ความว่า  
  “ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่มีในต ารา ไม่เคยมีในระบบเศรษฐกิจอย่างอ่ืน แต่ไม่ใช้ค า
นี้.....พอมี พอกินนี้ แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง  ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าประเทศ
พอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานี้  เริ่มจะไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็มีน้อย บาง
คนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะน าเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา
ก็ได้ แต่พอมี แม้บางอย่างจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะ
ปฏิบัติ อันนี้หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง เมื่อปีที่แล้วตอนที่พูดพอเพียงแปล
ในใจแล้วก็พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น Self–Sufficiene คือ Self-Sufficiene  นั่นหมายความว่า  
ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้  ไม่ต้องไปซื้อขอคนอ่ืนอยู่ได้ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง)..... 
  แต่พอเพียงนี้  มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก ค าว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ 
ดังนั้นนั่นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดนี้ อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง  หมายความ
ว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก  คนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่
ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้ประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติ
ตนก็พอเพียง ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ ก็แปลว่า ความพอประมาณ และความมีเหตุผล ดังนี้ ถึงบอกว่า
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะท าความเจริญแก่ประเทศได้ ต้องมีความเพียรแล้ว
ต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าท าโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมี
ความพอใจได้........” 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนเปลี่ยนต่างๆ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
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สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2556 : 1-2) 
 
 2. หลัก 3 ประการของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1 หลักพอประมาณ คือ การเตรียมตัวให้มีความพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
ไม่กู้หนี้ยืมสินเกินก าลัง ท าเท่าที่ศักยภาพตนเองมี 
  2.2 หลักรู้จักใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ คือ รู้จักคิดให้รอบคอบไม่ใช้
อารมณ์ตัดสินใจ เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้จักปรับวัฒนธรรมภายนอกให้เข้ากับวิถีชุมชน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
  2.3 หลักรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลง คือ ไม่เสี่ยง ไม่เล็งผลเลิศ ไม่โลภ 
รู้จักการออม และรู้จักบริหารความเสี่ยง 
 
 3. เงื่อนไข  
  เงื่อนไขในการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น
ต้องอาศัยเงื่อนไข 2 ประการ คือ ความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นพิจารณา และคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการ
ด ารงชีวิต ส่วนโครงสร้างและเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แสดงได้ดังรูปที่ 9.4 
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รูปที่ 9.4 โครงสร้างและเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 21) 

 
 4. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  4.1 ระดับจิตส านึก จะต้องมีความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอดีและรู้สึกพอเพียง
โดยยึดมั่นหลัก 3 ประการ คือ ใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเอง คิดพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากัน
และกันในการด าเนินกิจกรรมชุมชน และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดกิเลสและความต้องการของ
ตนเอง 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ก้าวหน้าอย่างสมดุล ม่ันคง ยั่งยืน 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีเหตุผล 

เงื่อนไข 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) 

น าสู่ 

ทางสายกลาง 

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4.2 ระดับปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติใน 4 ด้าน คือ ต้องพยายามพ่ึงตนเองให้ได้ในระดับ
ครอบครัวก่อนโดยเฉพาะปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต อยู่ได้อย่างพอเพียง ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสาย
กลาง อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การแจกจ่ายและการแบ่งปันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มีความอดทนต่อ
ความเห็นแก่ตัว และอยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้
คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวน า 
  4.3 ระดับปฏิเวธ ผลที่ได้จากการปฏิบัติจะเกิดความพึงพอใจใน 3 ระดับ คือ ความพึง
พอใจในระดับครอบครัว ความพอเพียงในระดับชุมชน รวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และ 
ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาร่วมกันระหว่าง
ชุมชน และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
 5. หลักความพอดีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1 ความพอดีด้านจิตใจ หมายถึง ต้องเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีจิตส านึก  ที่ดี 
เอ้ืออาทร ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
  5.2 ความพอดีด้านสังคม หมายถึง ต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความ 
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึกก าลัง และที่ส าคัญมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคง
แข็งแรง 
  5.3 ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง รู้จักใช้และจัดการ
อย่างชาญฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด และที่ส าคัญใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ 
เพ่ือพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนต่อไป 
  5.4 ความพอดีด้านเทคโนโลยี หมายถึง รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง และสอดคล้องเป็น
ประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเราเอง  
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการพัฒนาตนเอง และจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ทฤษฎีใหม่ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งอธิบายสาระส าคัญ
ของทฤษฎีใหม่ได้ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนา ทดลอง
การเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี พ.ศ.2531 ในที่ดินซึ่งติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 15 ไร่ ที่ดินมีสภาพแห้งแล้ง ขาดธาตุอาหาร โดยใช้หลักการ
ประสานงานระหว่าง ชาวบ้าน วัด และ ราชการ เรียกย่อๆ ว่า บวร  ทรงให้วัดเป็นศูนย์กลางประสาน
ความร่วมมือ เพราะทรงมีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้าน วัด และหน่วยงานราชการต่างๆ รู้จักสามัคคี 
ช่วยเหลือกันพัฒนาท้องถิ่น หลังจากทดลองเป็นเวลา 4 ปี จนประสบผลส าเร็จในปี พ.ศ. 2535 จึง
ขยายผลไปด าเนินการที่บ้านกุดตอแก่น ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นท้องถิ่น
ทุรกันดาร แห้งแล้งมาก อาศัยเพียงน้ าค้างหล่อเลี้ยงเมล็ดข้าวเท่านั้น นา ไร่ ได้ผลผลิตเพียง 2–3 ถัง
ต่อไร่เท่านั้น เมื่อน าหลักการพัฒนาตามทฤษฎีใหม่ไปใช้ ก็ประสบความส าเร็จโดยได้ผลผลิตไร่ละกว่า 
20 ถัง ท าให้ชาวบ้านมีความสุข บุตรหลานเริ่มอพยพกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่น (วิวัฒน์ 
ศัลยก าธร, 2540: 47–48) การเกษตรทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 พระราชทานหลักการ
ส าคัญของทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย มุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีที่ดินท ากินจ านวนน้อย คือ 
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ไม่เกิน 15 ไร่ มีการผลิตแบบพอเพียงที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ (Self Sufficiency) ยึดหลักการพัฒนา
ที่เน้นความสามัคคีในท้องถิ่น โดยเฉพาะการร่วมมือและประสานงานระหว่างบ้าน วัด และหน่วย
ราชการตา่งๆ มีการผลิตข้าวเพ่ือบริโภคพอเพียงตลอดปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่งท านา 5 ไร่ จะมีข้าว
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี ต้องมีน้ าใช้ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่ละแปลงมี 15 ไร่ ท า
การเกษตร 10 ไร่ คือ ท านา 5 ไร่ ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และอ่ืนๆ 5 ไร่ จึงต้องมีน้ าเพ่ือการเกษตร 10,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ที่ดินจ านวน 15 ไร่ ควรมีการใช้ที่ดิน ดังนี้ การเกษตร 10 ไร่ คือ นา 5 ไร่ พืชไร่ 
ไม้ผล และอ่ืนๆ 5 ไร่ สระน้ า 3 ไร่ ลึก 4 เมตร จุน้ าได้ประมาณ 19 ,000 ลูกบาศก์เมตร และที่อยู่
อาศัยและอ่ืนๆ 2 ไร่ ขั้นที่ 2 พระราชทานแนวทางในการรวมกลุ่มและองค์กรของเกษตรกรเพ่ือรวม
พลังกัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 หลังจากจัดตั้งศูนย์บริการที่วัดมงคลชัยพัฒนาและแปลง
ตัวอย่างที่บ้านกุดตอแก่น ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส าเร็จแล้ว โดยให้เกษตรกร
รวมพลังกันในรูปของกลุ่มและสหกรณ์ เพ่ือร่วมมือร่วมใจกันในด้านต่างๆ คือ การผลิต เช่น พันธุ์พืช 
การเตรียมดิน การชลประทาน เป็นต้น การตลาด เช่น ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ าหน่าย
ผลผลิต เป็นต้น การเป็นอยู่ เช่น กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  สวัสดิการ เช่น 
สาธารณสุข แหล่งเงินทุน  เป็นต้น การศึกษา เช่น โรงเรียน ทุนการศึกษา เป็นต้น และสังคมและ
ศาสนา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ต้องได้รับความสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยราชการ มูลนิธิต่างๆ 
และภาคเอกชน จึงจะประสบความส าเร็จ และขั้นที่ 3 เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนที่สอง 
กล่าวคือ เมื่อกิจการเจริญเติบโตขึ้น กลุ่มเกษตรกรก็ควรด าเนินธุรกิจขนาดย่อม ได้พระราชทานเมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 ทรงแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงินทุน คือ ธนาคาร 
และกับแหล่งพลังงาน คือ บริษัทน้ ามัน เพื่อสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ การขอความร่วมมือสนับสนุน 
เช่น จัดตั้งและบริหารโรงสี จัดตั้งและบริหารร้านสหกรณ์ การลงทุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน การร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับธนาคารและบริษัทแหล่งพลังงาน
นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน คือ เกษตรกรขายข้าวและพืชผลการเกษตรในราคาสูง ไม่
ถูกกดราคา ธนาคารกับบริษัทซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า เนื่องจากซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง
และน ามาสีเอง เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาต่ า เพราะรวมกันเป็นร้านสหกรณ์จึงซื้อใน
ราคาขายส่ง ธนาคารกับบริษัทสามารถที่จะกระจายบุคลากรของตนได้มากข้ึน 
  แสดงให้เห็นว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้นตอน ที่ส าคัญคือ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ผลิต
อาหารเอง เหลือขาย ท าให้มีกินอ่ิม ไม่ติดหนี้ มีเงินออม ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 รวมตัวกันเป็นองค์กร
ชุมชน ท าเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ท า
ธุรกิจ ปั๊มน้ ามัน ขายอาหาร ขายสมุนไพร ตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย จัดการท่องเที่ยวชุมชน มีกองทุน
ชุมชนหรือธนาคารหมู่บ้าน เป็นต้น และทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงกับบริษัทท าธุรกิจขนาดใหญ่ 
รวมทั้งการส่งออก 
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 6. การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในทุกภาคส่วนของสังคม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดเป็นพันธกิจในการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้จัดท าแนวทางการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553 : 1-2) 
  6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการมอบหมายหน่วยงานภายใน บุคลากร หรือ
คณะท างานรับผิดชอบส่งเสริมบทบาทของประชาชน ในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.2.1 ระดับครัวเรือน 
    6.2.1.1 มีกิจกรรมส่งเสริมการลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้ การลดละเลิกอบายมุข หรือมีการผลิตของใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือทดแทนการซื้อจากภายนอก 
    6.2.1.2 มีกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ เช่น การมีอาชีพเสริม การใช้
วัสดุภายในชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
    6.2.1.3 มีกิจกรรมการประหยัด เช่น มีการจัดท าบัญชีรับ – จ่าย 
ครัวเรือน มีการออม 
    6.2.1.4 มีกิจกรรมด้านการเรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล เช่น 
การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัย 
    6.2.1.5 มี กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น การคัดแยกขยะครัวเรือน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การ
ประหยัดพลังงาน 
    6.2.1.6 มีกิจกรรมด้านการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เช่น การร่วม
กิจกรรมสาธารณะ การช่วยเหลือคนจน การร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม 
   6.2.2 ระดับชุมชน 
    6.2.2.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดท าแผนชุมชนที่มีการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
    6.2.2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบสวัสดิการชุมชน 
   6.2.3 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6.2.3.1 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 
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    6.2.3.2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับบุคคล 
    6.2.3.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น มีกิจกรรมการส่งเสริมการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
    6.2.3.4 มีกิจกรรมให้คนในองค์กรท างานร่วมกัน 
    6.2.3.5 มีการเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6.2.3.6 มีการท างานร่วมกับภาคีการพัฒนาอ่ืนจากภายนอกองค์กร 
    6.2.3.7 มีการน าหลักการทรงงานเป็นแนวทางการบริหารงาน 
  6.3 การวัดผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเบื้องต้นพิจารณาจาก 
   6.3.1 มีการแต่งตั้งมอบหมายบุคลากร จัดตั้งศูนย์หรือคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
   6.3.2 มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.3.3 มีตัวอย่างครัวเรือนที่มีการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   6.3.4 มีแผนชุมชน ที่มีการน าข้อมูลชุมชนมาประกอบการก าหนดกิจกรรมอย่าง
มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน 
   6.3.5 มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวคิดการพัฒนาที่เน้นอุดมการณ์การกลับคืนสู่รากเง้าตามวิถีการผลิตจากวัฒนธรรม
เดิมโดยมีเปูาหมายที่การพ่ึงตนเองได้ อันเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ประมาท 
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรมประกอบการตัดสินใจและการกระท า เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในทุกๆ ด้านจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะให้เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น และของประเทศพัฒนาดีขึ้น 

 
 

การพัฒนาชุมชนตามหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

การพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับความสนใจจากการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาปี ค.ศ. 1987 (World Commission on Environment and Development ใน
รายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report) ที่นิยามค าว่า การพัฒนาแบบ
ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบันโดย
ไม่ท าให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยในการพัฒนาต้อง
ค านึงถึงความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,   
2546 : 1-3) 
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 1. กรอบของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  1.1 ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนั้น สังคมต้องสร้างความเจริญเติบโตที่ท าให้เกิดกระแส
รายได้ที่เหมาะสม ในขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสต็อก (Stock) ของทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น ทุนมนุษย์และ
ทุนธรรมชาติ เปูาหมายพ้ืนฐาน 3 ประการของระบบเศรษฐกิจ คือ การเพ่ิมขึ้นในการผลิตสินค้าและ
บริการ การตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน หรือการลดปัญหาความยากจน และท า
ให้เกิดการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมเพิ่มขึ้น  
  1.2 ความยั่งยืนด้านสังคมนั้น จะต้องวางอยู่บนรากฐานของ 2 หลัก คือ หลักการ
ความยุติธรรม และหลักการความเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว การเข้าถึงทรัพยากร
และโอกาสของคนในสังคมจะต้องมีความเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น 
อาหาร สาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัยและโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความเป็นธรรมในสังคมนี้มี
นัยยะถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนในด้านการศึกษาและการมีส่วนในการเสริมสร้าง
ผลิตภาพให้แก่สังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าให้เปูาหมายทางสังคมทั้งด้านของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประสบความส าเร็จ และ 

  1.3 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นั้นหมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การรักษา
ไว้ซึ่งสต็อกของทุนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปุาไม้ แม่น้ า ภูเขา แร่ธาตุอันเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่
ควรจะด ารงอยู่ที่ท าให้ส่วนประกอบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่
ความมีเสถียรภาพของระบบนิเวศน์ของโลกจะไม่ถูกกระทบกระเทือน 
  ส าหรับองค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม แสดงได้ดังรูปที่ 9.5 
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รูปที่ 9.5 กรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่มา : (ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 : 1-3) 

 
  นอกจากนั้นในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) แห่งสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นแผน
แม่บทโลกที่นานาประเทศได้ร่วมลงนามรับเป็นพันธกรณี ณ ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2535 ยังได้นิยามค าว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้ว่า เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่รบกวนศักยภาพการพัฒนาของคนรุ่นอนาคต องค์ประกอบหลักของความยั่งยืน
แบ่งเป็น 3 มิต ิได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเป็นการผสมผสานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศเข้าไว้
ด้วยกันอย่างสมดุล โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ 21 มาประยุกต์ใช้เพ่ือก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่ตอบสนองแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยล าดับ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
พัฒนาของคนในสังคมไทย ทั้งด้านทัศนคติ ค่านิยม และวิถีการด ารงชีวิตที่ค านึงถึงดุลยภาพในทั้ง 3 
มิติ โดยมีคนเป็นศูนย์กลางหรือเปูาหมายของการพัฒนาเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งรุ่นปัจจุบัน
และรุ่นอนาคตตลอดไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2547 : 6-
7) 

การพัฒนา 
แบบยั่งยืน 

การพัฒนาสังคม 
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 2. เป้าประสงค์การพัฒนาแบบย่ังยืน 

  ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อสถานการณ์การพัฒนาของสังคมโลก  และ
ความปริวิตกต่อแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  จึงได้ก าหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของโลก (แผนปฏิบัติการ 21) ที่กระตุ้นให้
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ขณะเดียวกันก็ให้
การคุ้มครองฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นอนาคต การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยนั้น มีเปูาประสงค์ของการพัฒนา 4 
ประการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547 : 8-9) 
  2.1 คุณภาพ : สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสังคมฐานความรู้ มีการพัฒนา
ศักยภาพและการศึกษาได้ด้วยตนเอง มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามศักยภาพการผลิตใน
ประเทศโดยเน้นความได้เปรียบเชิงแข่งขันควบคู่กับผลิตภาพ (productivity) เพ่ิมผลผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษเชิงปูองกัน 
  2.2 เสถียรภาพและการปรับตัว : เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพทั้ง
ระดับภายในและภายนอกประเทศ มีการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยสนับสนุน
ภายในโดยค านึงขีดจ ากัดและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการพัฒนาและการบริหารจัดการเศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างครบวงจร  โดยมีสินค้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีหลากหลาย มีการธ ารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันเป็นมรดกดีงามของชาติ 
  2.3 การกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรม : กระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรมให้แก่
ประชากร มีการสร้างความเท่าเทียมท้ังด้านเพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา ความต้องการพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีพ และบริการพื้นฐานทางสังคม มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดและการจัดสรรฐานทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยค านึงถึงความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและสงวนรักษาทรัพยากรให้คน
รุ่นอนาคต 
  2.4 การมีระบบบริหารจัดการที่ดี : ประชากรทุกภาคส่วนของสังคม มีโอกาส และ
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และนโยบายสาธารณะแก่ประชาชน โดยผ่านการ
บริหารจัดการและความร่วมมือแบบบูรณาการของสถาบันการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง 
 
 3. ตัวช้ีวัดการพัฒนาแบบย่ังยืน 

  ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยแต่ละมิติของการพัฒนาจึงต้องมี
ตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นประเด็นดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2547 : 10-13) 
 

  3.1 การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ 
   3.1.1 การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับศักยภาพทางการผลิตของประเทศและความต้องการของตลาด มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่
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มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เหมาะสมไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  โดย
อยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   3.1.2 การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพใน
ประเทศและต่างประเทศ สามารถพ่ึงตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน 
   3.1.3 การกระจายความมั่งคั่ง หมายถึง การสร้างโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจปัจจัยการผลิต และโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐอย่างทั่วถึง ที่จะน าไปสู่การลดช่องว่างของ
รายได้และกระจายความม่ังคั่งอย่างทั่วถึง 
 
  3.2 การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสังคม 
   3.2.1 การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนสังคมฐานความรู้ หมายถึง การ
พัฒนาคนในสังคมทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรให้มีศักยภาพ  มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ความคิด ทักษะอาชีพ การบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง อยู่ในสังคมฐานความรู้ และเกื้อหนุนต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการด ารงชีวิต หมายถึง การ
พัฒนาให้คนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสามารถเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมได้
อย่างเท่าเทียมกัน 
   3.2.3 การสร้างค่านิยม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ให้เป็นภูมิคุ้มกันของ
สังคม หมายถึง สังคมไทยต้องมีค่านิยมและแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ประหยัด มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ไม่ส่งผลลดทอนการพัฒนาเศรษฐกิจและฐานทรัพยากรของชาติในระยะยาว อาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืน มีการด ารงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
   3.2.4 การสร้างความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม หมายถึง ประชากรไทยต้อง
ได้รับความเท่าเทียมกันทั้งทางเพศ การศึกษา อาชีพ การงาน สวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิทธิ
เสรีภาพ ภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย หลักมนุษยธรรม และมีโอกาสร่วมในกิจกรรมของสังคม
โดยรวม เช่น การเมือง การปกครอง โดยมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจต่อนโยบายสาธารณะใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 
  3.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
   3.3.1 การสงวนรักษา หมายถึง การใช้ การปูองกันและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน า
กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนามาผสมผสานเข้าด้วยกันเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากที่สุด โดยค านึงถึงความต้องการของคนทั้งในปัจจุบันและมุ่ง
สงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ส าหรับคนรุ่นอนาคต และขีดความสามารถสูงสุดของการ
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น าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ระบบนิเวศ
สามารถรองรับและฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพเดิม 
   3.3.2 การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี หมายถึง การพัฒนาประเทศต้องธ ารงไว้ซึ่ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย มีการด าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ทั้ง
ทางน้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนด าเนินการเพ่ือปูองกันการเกิดมลพิษผ่านทางการผลิตและการ
บริโภคของประชาชน 
   3.3.3 การมีส่วนร่วมและการกระจายการใช้ทรัพยากร หมายถึง ประชาชนทุก
คนจากทุกภาคส่วนของประเทศ ได้รับจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน และการด าเนิน
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อมวลมนุษย์ใน
สังคมโลก 
 
 4. หลักการพื้นฐานของการพัฒนาแบบย่ังยืน 

  ในแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทีมุ่่งเน้นถึงการเปลี่ยนวิธีการคิดเพ่ือการตัดสินใจ 
และพิจารณาถึงผลที่จะได้รับจากการตัดสินใจนั้นๆ วิธีการคิดแนวใหม่จะตั้งอยู่บนหลักการส าคัญ 6 
ประการคือ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 1-3) 
  4.1 การพัฒนาอย่างยั่ งยืนจะต้องเป็นการวางแผนระยะยาว  (Future-
Oriented/Long-Term) เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคตต่อๆ ไป ซึ่งจะ
ยาวนานกว่าการวางแผนโดยทั่วไปที่มีระยะเวลาประมาณ 5-20 ปี ที่อาจไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นใน
ระยะต่อไป 
  4.2 การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะก าหนดขอบเขต (Bounded by Limits) โดยไม่ได้ค านึง
แต่เฉพาะขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) แต่จะพิจารณาควบคู่กับก าลัง
ความสามารถด้านเทคโนโลยีของมนุษย์ ในการพัฒนาภายใต้ขีดจ ากัดทางธรรมชาติของบริเวณพ้ืนที่
นั้นๆ โดยค านึงถึงผลกระทบเชิงพื้นที่ (Ecological Footprint) เป็นหลัก 
  4.3 การพัฒนาอย่ างยั่ งยืนจะพิจารณาถึ งสภาพธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 
(Natural/Geographic) โดยจะครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคนิเวศ (Ecoregion) และสร้างเสริมความ 
ร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อกันภายในพ้ืนที่ภูมิภาค
นิเวศนั้นๆ แทนการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดผลขัดแย้งหรือท าลายซึ่งกันและกัน 
  4.4 การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมุ่งเน้นถึงวิธีการ (Means-Oriented) โดยการพิจารณา
ถึงวิธีการและกระบวนในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือเปูาประสงค์ตามที่ก าหนด
แทนการมุ่งเน้นแต่เพียงผลลัพธ์ (Ends) โดยปราศจากการค านึงถึงวิธีการหรือกระบวนการในการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น 
  4.5 การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะใช้แนวความคิดแบบองค์รวม  (Holistic หรือ
Interconnected) เพ่ือให้เกิดการประสานเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและ
สภาพทางธรรมชาติ (Nature) สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น (Man-made) ตลอดจนการประสาน
เชื่อมโยงกับวิถีทางการเมือง ระบบทางเศรษฐกิจ และการบริหารปกครองอย่างเป็นองค์รวม 
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  4.6 การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม (Participation) จากทุกภาคส่วน
หรือภาคีการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นของการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดท าโครงการ รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้การพัฒนาสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
 5. แนวทางการพัฒนาแบบย่ังยืน 

  กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยนั้นได้มีการเผยแพร่มาเป็นเวลานานโดย
ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้ค้นคว้าและเรียบเรียงหนังสือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น เพ่ือเผยแพร่และแนะน าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทรรศนะของชาวพุทธ พร้อมนี้ 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ผ่านวารสารชัยพัฒนา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9 ซึ่งได้น้อมรับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย ต่อเนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “สังคมสีเขียว” นอกจากนั้น แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังถูกบรรจุไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 78 (1) ความว่า  “บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และความม่ันคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ” และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 : 13-14) 
 ส่วนพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้น าแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเผยแพร่ 
และได้กล่าวไว้ว่า กระแสในการพัฒนาแบบใหม่มี 2 กระแส กระแสแรกเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
แนวคิดของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (CSD) คือ มุ่งพัฒนาควบคู่ไปกับ
การให้ความส าคัญแก่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเพ่ิมจ านวนประชากร ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทรัพยากร  ร่อยหรอและการเกิดมลภาวะ กระแสที่สอง คือ การพัฒนาตามแนวคิดของยูเนสโก 
(UNESCO) ที่ให้ความส าคัญแก่คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา 
ส าหรับชาวพุทธแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนควรเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมท่ียั่งยืน ควบคู่กับตอบสนอง
ความต้องการของตนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลก และประชาชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตต้อง
เดือดร้อน นั่นหมายความว่า การท ากิจกรรมของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต้อง
บูรณาการทั้งเศรษฐกิจและธรรมชาติแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพ่ือจะพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และก าจัดความยากจนออกไป ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีแนวทางสรุปได้ ดังนี้ (ส านักความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ และส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 : 13-14) 
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 1. ต้องมีการวางนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจ านวนประชากรด้วยการ
วางแผนครอบครัว ในการแก้ปัญหาประชากรที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการแก้ปัญหาทางการศึกษาเพราะ
จะครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาด้านอ่ืนๆ ทั้งหมด ทั้งปัญหาความยากจน สาธารณสุขตลอดจนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
 2. ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การประกาศพ้ืนที่เป็นปุาสงวน วนอุทยาน
อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุา การฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การรักษาดิน น้ าและ
อากาศให้ปลอดสารเคมีและมลภาวะ 
 3. การผลิตเทคโนโลยีก าจัดน้ าเสีย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ประหยัดพลังงาน การพัฒนาที่ยั่งยืนจะส าเร็จได้จะต้องพัฒนาคนให้มีจริยธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้สรุปให้เห็นว่า ปัญหาในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ประสบความส าเร็จนั้น เกิดจากกิเลส 
3 อย่าง ที่ขัดขวางจริยธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฐิ เราจึงต้องพัฒนาคนและเศรษฐกิจให้คู่ขนาน
ไปกับการพัฒนาจริยธรรม ดังนั้น ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขึ้นกับ 4 ปัจจัย ได้แก่ (ส านักความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 : 13-14) 
  3.1 มนุษย์ ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มี
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรร
ให้เกื้อหนุน และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุน 
  3.2 สังคม จัดระบบสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการ
ต่างๆ ให้ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บนฐานแห่งความรู้ ความเป็นจริง สร้าง
บรรยากาศแห่งความไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล พิทักษ์ปกปูองคนที่อยู่ใน
สถานะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน 
  3.3 ธรรมชาติ วิถีการพัฒนาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและ
ด ารงชีวิตให้สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ 
  3.4 เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่เกื้อกูล ไม่ท าลายธรรมชาติ
น าของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ สังคมไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง 
ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษย์อย่างไม่ประมาทและเพ่ือเกื้อหนุนให้ตนเองมี
ชีวิตดีงาม สมบูรณ์ มีอิสรภาพและสันติสุข 
 ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบสังคมที่เป็น
สังคมธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอกมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นฐานในการผลิต เพ่ือน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการเพ่ือเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วม โดยยึดหลักการ
ท างานด้วยความสมัครใจ เข้าใจในระบบ และตัดสินใจตรงตามเปูาหมายที่ต้องการในอนาคต  
ประสานให้คนร่วมแสดงวิสัยทัศน์อนาคต เพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ร่วม และพัฒนาทรัพยากรให้
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เป็นไปตามวิสัยทัศน์นั้นๆ  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายชุมชน การตัดสินใจของชุมชนอาจส่งผลกระทบโดยรวม เช่น คุณภาพ
อากาศ คุณภาพน้ า พ้ืนที่ปุา และปัญหาสาธารณสุข ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างชุมชน การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างสังคมที่ยั่งยืน พัฒนาแผนปฏิบัติการ เพ่ือแสดงขั้นตอนที่จะน าไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ โดย
เริ่มจากการวางแผนการด าเนินงาน การพิจารณากิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณค่าร่วม หลักการ และ
วิสัยทัศน์ร่วมของชุมชน โดยการพัฒนาหรือจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม เพ่ือให้ชุมชนมีความ
ยั่งยืน ขั้นตอนเริ่มแรกจะต้องสร้างความตระหนัก การท างานร่วมกัน การยอมรับและการแก้ไขความ
ขัดแย้ง เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกฉันท์ การเรียนรู้ที่จะน าไปสู่แผนปฏิบัติของชุมชน ประเมิน
ความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของการพัฒนา โดยพิจารณาคุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็น
ตัวเงิน และอัตราการจ้างงาน รวมถึงการพิจารณาคุณภาพชีวิตของคนในระยะยาว ที่จะน าไปสู่การ
จัดท าแผนจัดสรรทรัพยากรของชุมชน จัดการการใช้ทรัพยากร การพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน
จะต้องมีการตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐและภาคเอกชนให้เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการตัดสินใจที่มาจากคนส่วนใหญ่ 
ที่ผ่านการยอมรับความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ ได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้แนวคิด ทักษะ และ
ผู้น าสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น กระตุ้นให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติ 
และฉลองความส าเร็จ เนื่องจากการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนจะต้องอาศัยความทุ่มเท และการท างานที่
หนักที่เห็นผลส าเร็จในระยะยาว ดังนั้น จึงให้ความส าคัญกับผู้ที่ร่วมงานท างาน โดยการประกาศ
ความส าเร็จและความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 
 
 

การพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายในและ
ต่างประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน 
ในขณะที่สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ แต่ระบบการบริหารงาน
ของภาครัฐ และสังคมไทยโดยรวมที่ผ่านมาไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น การน าหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) มาใช้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยเรา เพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ การ
บริหารที่สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิผลและเป็นระบบท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดย
สามารถเสนอข้อเรียกร้อง มีการรวมตัวของประชาชน กลุ่มมวลชนผู้ใช้แรงงานและองค์กรภาคเอกชน 
เพ่ือเข้ามามีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ 
ตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
โดยรวมและสังคมไทยเติบโตด้วยความแข็งแกร่ง  สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป   
(พระครูนิวิฐธุราทร (แดง กลิ่นดอกแก้ว), 2557 : 1-2) 
 
 1. ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล 

  ค าว่า  Good Governance  เริ่มน ามาใช้กันเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยปรากฏ
ในรายงานของธนาคารโลกเมื่อปี ค.ศ. 1989 เมื่อแนวความคิด Good Governance  เข้ามาใน
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540  ค าว่า Good Governance จะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือ ภาครัฐ (Public Sector)  ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างและปฏิรูปการเมือง  กฎหมายและการ
บริหารราชการ ภาคเอกชน (Private Sector)  ซึ่งจะมีส่วนในการประกอบธุรกิจที่ดีและด าเนินธุรกิจ
อย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมซึ่ งจะท าให้ประเทศชาติมีความ
เจริญรุ่งเรือง และภาคประชาชนหรือองค์กรต่างๆ (Civil Society) จะมีส่วนในการเกื้อหนุนในการ
ด าเนินการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการระดมกลุ่มต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ และสามารถตรวจสอบทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้  
  ในปี 2542 ได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา โดยระเบียบนี้
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหารจัดการโดยยึดลักการ  6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
(พระครูนิวิฐธุราทร (แดง กลิ่นดอกแก้ว), 2557 : 4-6) 
 
 2. ความหมายของธรรมาภิบาล 

  ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝุายวิชาการ ฝุาย
ปฏิบัติการ ฝุายราชการ และฝุายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาปูองกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต 
เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 : 26) 
 
 3. หลักธรรมาภิบาล 

  หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 หลัก ดังนี้ (พระครูนิวิฐธุราทร (แดง กลิ่นดอกแก้ว), 
2557 : 4-6) 
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  3.1 หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
  3.2 หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
  3.3 หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
  3.4 หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 
  3.5 หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
  3.6 หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 
 4. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

  การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น จะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองค์การว่าสามารถปฏิบัติงาน
ในองค์การได้ในระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้น เพ่ือให้องค์การมีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับจากสังคม ปัจจุบันการบริหารงานในภาครัฐได้รับความสนใจจากประชาชนเป็น
อย่างมาก ในเรื่องของความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนั้นการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
หน่วยงานของรัฐ ก็เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาว่าปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต 
คอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐจะลดลง ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นในการบริหารงานของหน่วยงานในภาครัฐ ได้แก่ 
(ส านักงานจังหวัดชุมพร, 2556 : 1-7)  
  4.1 ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ท า
หน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับการกระท ากิจกรรมหรือการตัดสินใจใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความ
รับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอ
ภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย  
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  4.2 ความโปร่งใส ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ อยู่
บนกฎระเบียบชัดเจน การด าเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่างๆ นั้น สาธารณะชนสามารถ
รับทราบ และมีความมั่นใจได้ว่า การด าเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุผลตามเปูาหมายของนโยบาย  
  4.3 การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจ
หน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัว เหล่านี้ถือเป็นการทุจริตและการประพฤติมิชอบทั้ง
ต่อองค์การภาครัฐเองและองค์การในภาคเอกชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานและการท า
ให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการฉ้อฉล 
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
  4.4 การสร้างการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน หรือผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจด าเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิด
ความสงสัยในกระบวนการด าเนินงานของรัฐได้เป็นอย่างด ี 
  4.5 การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการด าเนินการอยู่บนกรอบของ
กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝุาย มีกฎหมายที่
เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครอง
เพ่ือปูองกันการละเมิดหรือฝุาฝืน การมีระบบกฎหมายที่ดีจะส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม  
  4.6 การตอบสนองที่ทันการ ธรรมาภิบาล หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทันการต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในเวลาที่ทันการ  
  4.7 ความเห็นชอบร่วมกัน สังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป 
ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่าง ให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
ประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก 
  4.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาล
นั้น ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  
  4.9 ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนใน
องค์การ รู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม
หลักท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน 
 
 5. ชุมชนธรรมาภิบาล 

  เปูาหมายของการพัฒนาชุมชนคือการพ่ึงตนเอง หรือลดการพ่ึงพาจากภายนอกชุมชน
ให้มากที่สุด แม้จะกระท าได้ยากในยุคโลกาภิวัตน์ก็ตาม เกณฑ์ที่จะช่วยลดการพ่ึงพาจากภายนอกโดย
การน้อมน าเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนา และสร้างเงื่อนไขพ้ืนฐานของการ
พัฒนาชุมชนต้องเกิดจากส านึกที่สมาชิกของชุมชนมีความรักและผูกพันกับถิ่นที่อยู่ของตนเองเสียก่อน
เป็นเบื้องต้น หากชุมชนใดสมาชิกย้ายถิ่น หรือไปท างานต่างถิ่นชุมชนนั้นยากที่จะพัฒนา การพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งแสดงว่าสามารถพ่ึงตนเองได้ แม้ภาวะภายนอกจะผันผวนไม่ว่าทางเศรษฐกิจ 
การเมือง หรือสังคม สมาชิกในชุมชนเขาก็สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้ การที่ชุมชนพัฒนาจนสามารถ
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พ่ึงพาตนเองได้ ถ้าพิเคราะห์ในมุมมองการบริหารจัดการชุมชน ควรได้น าเอาหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นว่าชุมชนได้น า
หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการชุมชนอยู่แล้ว เพียงแต่มิได้อธิบายในมุมของการ
บริหารจัดการเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหลักการมีส่วนร่วม หลักการเคารพสิทธิและความเสมอภาค หลัก
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้น าชุมชน หลักการเปิดเผยโปร่งใส เป็นหลักการที่ผู้น าชุมชน 
นักพัฒนาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือหลักการพ้ืนฐานของ
ธรรมาภิบาล การที่ชุมชนได้น าเอาหลักธรรมาภิบาลใช้ในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนนั้น 
เป็นการควบคุมภายในการบริหารจัดการองค์กรชุมชน และยังเป็นการปูองกันความเสี่ยงจากการ
ทุจริตของกรรมการและผู้น าได้เป็นอย่างดี (Oversight and Management of Risk) การที่ชุมชนมี               
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชนนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมาก ผู้น าชุมชนเองก็ต้องยึด
มั่นหลักการธรรมาภิบาลในการด าเนินชีวิตของตนเองด้วย และต้องท าให้เป็นแบบอย่างแก่สมาชิก
ชุมชน (วชิรวัชร งามละม่อม, 2556 : 1-2) 
 การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในชุมชน มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
(วชิรวัชร งามละม่อม, 2556 : 1-2) 
 1. การเคารพสิทธิและความเท่าเทียมของสมาชิกชุมชน (Right and Equitable 
Treatment) ซึ่งเป็นหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 2. ยึดผลประโยชน์ของชุมชน (Interest of Other Community Members)  
 3. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้น า (Roles and 
Responsibilities of Committees and Leaders)  
 4. ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) 
 5. ศักดิ์ศรีและจริยธรรม (Integrity and Ethical Behavior) การตัดสินใจใดๆ ใน
กิจกรรมของชุมชนจะต้องเป็นไปเพ่ือส่วนรวมของชุมชน จะไม่มีการเสี่ยงและสามารถหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง หรือไม่ละเมิดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 6. เปิดเผยและโปร่งใส (Disclosure and Transparency) ทุกกิจกรรมจะต้องอธิบายได้ 
มีเหตุผล มีความซื่อสัตย์ต่อชุมชน  
 7. การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน (Participation) ชุมชนเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่มากนัก 
การมีประชาธิปไตยโดยตรงในการร่วมมือร่วมใจในการแสดงความเห็น ร่วมกันท ากิจกรรม หรือจะ
เป็นประชาธิปไตยโดยอ้อมก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละชุมชน  เช่น การเลือกผู้น าและ
คณะกรรมการในกิจกรรมงานต่างๆ ของชุมชน  
 8. หลักการฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการประชุมปรึกษาหารือในการจัดการ
กิจกรรมชุมชนต้องพยายามท าให้สมาชิกชุมชนเห็นพ้องต้องกัน การใช้วิธีการลงมติ การตัดสินโดยใช้
เสียงข้างมากพึงหลีกเลี่ยง เมื่อมีการใช้หลักการเหตุผลในการพัฒนาชุมชนสมาชิกชุมชนจะให้ความ
ร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุน 

 การใช้หลักธรรมภิบาลท าให้ชุมชนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้งยัง
เป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้
เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารงานในชุมชน เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
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ในชุมชน เป็นการสร้างส านึกที่ดีในการบริหารงาน และการท างานในชุมชน และจัดระบบที่สนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามส านึกที่ด ีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง 
การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้นจะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 
 
 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายการปกครองท้องถิ่นให้มี
อ านาจอิสระบริหารในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดและมีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
เพ่ือผลประโยชน์ของรัฐและของท้องถิ่นหรือชุมชนโดยตรง ส าหรับบทบาทขององค์กรปกรองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน มีดังนี ้(พิสันติ์ ประทานชวโน, 2553 : 22-24) 
 1. ผู้ด าเนินการพัฒนา เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากร
และมีอ านาจที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบ  
ดังนั้น จึงมีขีดความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทของผู้ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบซึ่งหมายถึงการเป็นหน่วยงานด าเนินการพัฒนาเอง  ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักจะให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจหรือด้านการ
พัฒนาทางกายภาพมากกว่าทางสังคมหรือการเมือง โครงการกิจกรรมขององค์กรจึงอยู่ในรูปการ
ก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า อาคารสิ่งก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ มีอยู่บ้างที่เป็นโครงการประเภทการ
ฝึกอบรมหรือการพัฒนาอาชีพ แต่ไม่มากนัก 
 2. ผู้ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ในกรณีที่มีหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นั้นอยู่แล้ว หากแต่ต้องการความร่วมมือในบางเรื่องเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้โดยรวดเร็วและ
ถูกต้อง รวมทั้งกรณีท่ีการพัฒนาดังกล่าวไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในบทบาทของผู้ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  
กล่าวคือ การให้ความร่วมมือในลักษณะต่างๆ แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้หน่วยงาน
ดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ต้องเป็นหน่วยงานร่วม
ด าเนินงานด้วย เช่น ให้ข้อมูลที่หน่วยงานรับผิดชอบต้องการทราบเพ่ือประกอบการวางแผนหรือ
ด าเนินการ ชี้เบาะแสให้ข้อคิดเห็นข้อแนะน า จัดให้พบกับกลุ่มเปูาหมาย ประสานงานหรือติดตามผล
การด าเนินงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรับผิดชอบ มักจะพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์กับองค์กรที่ให้ความร่วมมือในลักษณะ “หุ้นส่วนการพัฒนา” โดยยกย่องให้เกียรติใน
ฐานะที่เท่าเทียม รวมทั้งมีการเชิญเข้าร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบ 
ไม่ใช่ขอความร่วมมือในลักษณะเป็นการสั่งการ 
 3. ผู้ส่งเสริมการพัฒนา ในกรณีที่ภูมิภาคมีประเด็นที่ควรพัฒนา แต่ยังไม่มีหน่วยงานใด
แสดงความรับผิดชอบที่จะด าเนินการ โดยที่ประเด็นการพัฒนาดังกล่าวก็เกินขีดความสามารถของ
องค์กรท้องถิ่นจะด าเนินการได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาใน
บทบาทของการส่งเสริมให้มีการด าเนินการ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือชักจูง 
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โน้มน้าวให้ผู้มีอ านาจหน้าที่หรือสังคมโดยส่วนรวม เกิดแรงบันดาลใจที่จะด าเนินการกับประเด็นการ
พัฒนานั้นด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยการกระตุ้นให้ประเด็นการพัฒนาดังกล่าวเป็นที่สนใจของ
สาธารณะ ในลักษณะผลักดันให้กลายเป็นกระแสของสังคมหรือชี้ให้เห็นว่าเรื่องนั้น ๆ เป็นประเด็น
ของสังคมที่หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้บริหารที่มีอ านาจสั่งการต้องหันมาให้ความสนใจ หรือคนในสังคม
ต้องร่วมกันด าเนินการ 
 4. ผู้สนับสนุนการพัฒนา เป็นบทบาทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการอยู่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าแนวทางการ
ท างานของหน่วยงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ จึงเข้าร่วมโดยการสนับสนุนแนวทางการพัฒนานั้น ด้วย
การช่วยเผยแพร่กระจายข่าวให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  หรือสนับสนุน
บุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด าเนินงานด้วย เช่น การสนับสนุนงบประมาณขององค์การเอกชนให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือการสนับสนุน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรมเป็นต้น 
 
 

บทสรุป 
 
 ชุมชนถือเป็นสังคมฐานรากที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติเปรียบเสมือนเสาเข็มที่รองรับ
น้ าหนักตัวอาคาร ซึ่งหากเสาเข็มมั่นคงแข็งแรงแล้วตัวอาคารหรือสังคมประเทศชาติก็จะมีความ
แข็งแกร่งมั่นคงตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาใดๆ ก็ตามจะต้องท าให้ชุมชน มีความมั่นคง เข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองได้ มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความสุข ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันจะน ามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ส่งผลให้คนมี
ความสุขอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องตั้งอยู่บนหลักวิชาการ กล่าวคือ ต้อง
น าแนวความคิด หลักการ ปรัชญา ที่ปรารถนาให้มีการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ฯลฯ มาใช้เป็นแกนหลักในการพัฒนา อันจะน าไปสู่เปูาหมายสุดท้าย คือ ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  
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