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การมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าป ีพ.ศ.2564* 
Participation of Annual Government Action Plan  

of Bangkok Metropolitan Administration Year 2021 

ชญานันท์  คูหา** 

บทคัดยอ่ 
 รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 12 คน ประกอบด้วยข้าราชการการเมือง 1 คน 
และข้าราชการประจ า 11 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564  2) ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 และ 3) แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะของการมีส่วน
รว่มในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564  ผลการศึกษาพบว่า กรุงเทพมหานคร
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 
สอดคล้องกับตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย International Association for Participation 
โดยให้มีส่วนร่วมในระดับที่ 4 คือ ระดับความร่วมมือ (To Collaborate) เน้นการเป็นหุ้นส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในรูปแบบของการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โดยปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบ คือ  
1) กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ล้าสมัย 2) ขาดงบประมาณในการด าเนินการ 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม 4) ระยะเวลามีจ ากัด ซึ่งมีแนวทางแก้ไขดังนี้ 
1) จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแกไ้ขกฎหมาย 2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้แล้วเสร็จก่อนจะถึงปีที่
ประกาศใช้เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  3) จัดเจ้าหน้าที่ลงชุมชนเพ่ือให้ความรู้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) จัด
ประชุมกลุ่มย่อยในระดับกลุ่มโซนทั้ง 6 กลุ่ม และน าปัญหาข้อเสนอแนะมาประชุมร่วมกัน  
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
    *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
      ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 กรุงเทพมหานคร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มี
โครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารสูงสุด ด ารงต าแหน่งโดยการเลือกตั้ง
จากประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 2) สภากรงุเทพมหานคร เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 3) ส านักและส านักงานเขต 
เป็นฝ่ายข้าราชการประจ า ประกอบด้วย 16 ส านัก และ 50 ส านักงานเขต เป็นการแบ่งการบริหารงานตามพ้ืนที่
การปกครอง มีพันธกจิในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งพ้ืนทีก่าร
ปกครองออกเป็น 50 เขต (เทียบเท่ากับอ าเภอ) การมีส่วนร่วม (participation) ของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นผล
ที่เกิดจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัของประชาชนส่วนมาก  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ก าหนดกลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่าง
ชัดเจนโดยได้ก าหนดกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3 (1) ก าหนดให้การ
พัฒนาระบบราชการต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นสิ่งส าคัญ และได้บัญญัติไว้ในวรรค 3 การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการจะต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 33)  และเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ใช้เป็นหลักเกณฑ์การบริหารราชการ โดยในหมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก าหนดให้ (6) ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (3) ก าหนดว่าก่อน
เริ่มด าเนินภารกิจของส่วนราชการ จะต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วน  ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ (4)  เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็น
และความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ และในหมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 9 (1) ก่อนส่วนราชการจะด าเนินการตามภารกิจใด ต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จะต้องมี
รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ และ 
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, หน้า 3) 
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กรุงเทพมหานครจึงตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
เพ่ือใช้เป็นกรอบให้หน่วยงานในสังกัดได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานให้มีความสอดคล้อง 
สามารถด าเนินโครงการและกิจกรรมให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้บรรลุผลส าเร็จ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนซ่ึงประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการแท้จริงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน ที่จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีพ.ศ. 2564 โดยศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค ข้อจ ากัด และแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส านักงานเขตลาดพร้าวให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการการเมือง และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, 
หน้า 41) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลผู้มี
ความรู้ความเข้าใจ และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 

2.1 ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน  คือ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
      2.2 ข้าราชการประจ าของกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 คน ประกอบด้วย (1) รองปลัด
กรุงเทพมหานคร (2) ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (3) ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการ (4) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ (5) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจการเงินและการคลัง (6) ผู้อ านวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง (7) 
ผู้อ านวยการเขตสวนหลวง ประธานกลุ่มกรุงเทพใต้ (8) ผู้อ านวยการเขตบางเขน ประธานกลุ่มกรุงเทพเหนือ (9) 
ผู้อ านวยการเขตลาดกระบัง ประธานกลุ่มกรุงเทพตะวันออก  (10) ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ประธานกลุ่มกรุงธน
เหนือ (11) ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน ประธานกลุ่มกรุงธนใต้ 
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 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้
ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์
จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกและ
บันทึกเสียงก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึง่เป็นข้องมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ (1) หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เป็นต้น (2) หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น(3) งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด (4) เอกสารของราชการ เป็น
เอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบายกฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือ
ปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือก
วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยจะสัมภาษณ์ตามข้อ
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ในการ
สัมภาษณ ์จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ ์(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 43)  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึงบริบทของประเด็นที่
ท าการศึกษาวิจัย และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 
  2.1  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นที่
ท าการศึกษา และตามแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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  2.3 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบแต่ละประเด็นปัญหามาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
สรุปและตีความ ผลการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.
2564 โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาความ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดรูปแบบการปกครองตาม พ.ร.บ.จัด
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ.2528 ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  มาตรา 89 ดังนี้  1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2) 
การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 3) ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 4) การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 5) การผังเมือง 6) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกหรือทางน้ า และทางระบาย
น้ า 7) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร 8) การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต ารวจ และหน่วยงานอ่ืนใน
การปฏิบัติหน้าที่ (ตามข้อ 1 – 7) 9) การขนส่ง10) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่
จอดรถ 11) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 12) การควบคุมอาคาร 13) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการ
จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 14) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 15) การพัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 16) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 17) การ
สาธารณูปโภค 18) การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 19) การจัดให้มีและควบคุม
สุสานและฌาปนสถาน 20) การควบคุมสัตว์เลี้ยง 21) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 22) การควบคุมความ
ปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอนามัยในโรงมหรสพและสาธารณะสถานอ่ืน ๆ 23) การจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 24) การสาธารณูปการ 
25) การสังคมสังเคราะห์ 26) การส่งเสริมการกีฬา 27)การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 28) การพานิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร 29) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อ าเภอ เทศบาล
นคร หรือตามทีค่ณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

กรุงเทพมหานครโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ
ยาว เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2556-2575) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะ 20 ปี และมีการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติด้วยการแบ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครออกเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-
2560) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ระยะที่ 3 (2566-2570) และระยะที่ 4 (พ.ศ.2571-2575) ซึ่งแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 อยู่ในช่วงระยะที่ 2 ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ซึ่ง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้มีความครอบคลุมตั้งแต่การจัดท าแผน การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมถึงการน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวงจร PDCA 
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หรือ Deming Cycle (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2562, หน้า 4) ถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพด้วยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic management) โดยกรุงเทพมหานครมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์(Strategic Planning) 
เป็นแนวทางการด าเนินการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของทั้งในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น โดย
กรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.
2564 ดังนี้ (1) ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายในกรุงเทพมหานคร เข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการวางแผนทุกข้ันตอน โดยการจัดท าในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจ านวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี  คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานก าหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครประจ าปี และ
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี (2) ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกกรุงเทพมหานคร  เช่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และมีภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ที่เข้ามามี
บทบาทในการวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 โดยกรุงเทพมหานครจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครก าหนดขั้นตอนในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 ออกเป็น 9 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา ทบทวนสถานการณ์
ของแผน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด มาตรการ และโครงการส าคัญ 3) 
จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี  4) รับฟังความคิดเห็นร่างแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครจากหน่วยงาน และภาคประชาชน 5) ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
6) เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผน 7) หน่วยงานน า
แผนปฏิบัติราชการฯ ไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 8) ก ากับติดตามแผนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 9) ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี โดยแบ่งยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ (1) มหานครปลอดภัย (2) มหานครสีเขียว (3) มหานครส าหรับทุก
คน (4) มหานครกระชับ (5) มหานครประชาธิปไตย (6) มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ (7) การบริหารจัด
การเมืองมหานคร (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2563, หน้า 2) 
 กรุงเทพมหานครจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ.2564 แบ่งเป็นแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) เป็นระดับพ้ืนฐานที่ส าคัญสุด โดยมีแนวคิดว่าประชาชน
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ที่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ และเน้นการสื่อสารสองช่องทาง  

ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) กรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และปรึกษาหารือในการยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 หลังจากที่ได้มีการยก
ร่างแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ ซึ่งตามกรอบระยะเวลาจะด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 จัด
ประชุมโดยเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน มาร่วมการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 โดยมีการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทีได้จากการประชุมเพ่ือรับ
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ฟังความคิดเห็น และน ามาปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ก่อนที่จะน าเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2564 

ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve) กรุงเทพมหานครได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ทุกภาคส่วน มีบทบาทในการร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.
2564 ผ่านกลไกการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะท างาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ของ
หน่วยงาน ทั้งในระดับส านัก และส านักงานเขต รวมถึงการจัดท าแผนชุมชนของแต่ละชุมชนในพ้ืนที่เขต เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผล  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี แบ่งเป็น 2 คณะย่อย คือ คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2564  นอกจากนี้ในระดับส านักงานเขต มีการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยผู้อ านวยการเขตได้ลงนามค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ คณะที่ปรึกษา 
และคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2564      
 ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) กรุงเทพมหานครมีกระบวนการในการสร้างความร่วมมือที่
ยั่งยืน โดยเน้นการเป็นหุ้นส่วนกบัภาคประชาสงัคม หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในรูปแบบของ
การลงนามบักทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ เพ่ือสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ หรือด้านกายภาพ ในการบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี หรือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 
 ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจประชาชน (Empower) กรุงเทพมหานครยังไม่มีการด าเนินการระดับการ
เสริมอ านาจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีมุมมองว่าระดับการเสริมอ านาจให้ประชาชนเป็นการให้อ านาจตั้งแต่
แรกเริ่มกระบวนการในระดับที่ 1 คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ระดับที่ 2 เปิดรับฟังความคิดเห็น ระดับที่ 3 
ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมด าเนินการ และระดับที่ 4 สร้างความร่วมมือให้ยั่งยืน  

ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 ได้แก ่ 

1. ปัญหาเรื่องกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ที่ล้าสมัยและยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  เพราะกฎหมายถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการบริหารราชการ  เป็น
ที่มาของอ านาจ หน้าที่ของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 
77 หน่วยงานในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

2. ปัญหาเรื่องงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอใน
การรับฟังความคิดเห็นยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564  หากมีปัญหาติดขัดด้าน
งบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ หรือด าเนินการได้บางส่วนเพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ จะ
ส่งผลต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และกรุงเทพมหานครไม่อาจจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับการเสริมอ านาจ (Empower) ได้อย่างแท้จริง 
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 3. ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการทาง
ความคิด (mildest) ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 จะต้องปรับ
กระบวนการทางความคิดให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และปัญหาการขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่เข้าใจบทบาทและพันธกิจของกรุงเทพมหานคร 
ท าให้เกิดความคาดหวังสูงในการน าเสนอความคิดเห็นผ่านการมีส่วนร่วมว่าปัญหาต้องได้รับการแก้ไข 
 4. ปัญหาเรื่องกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 
กรอบระยะเวลามีจ ากัด ซ่ึงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 กรุงเทพมหานคร
ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 แต่เนื่องจากขั้นตอนในการจัดท าแผนฯ มีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนต้อง
ใช้เวลาในการด าเนินการ ความล่าช้าที่เกิดในขั้นตอนหนึ่ง มีผลเชื่อมโยงไปยังขั้นตอนถัดไปให้ต้องล่าช้าไปด้วย  

ส าหรับแนวทางในการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่กล่าวมาข้างต้น จากการศึกษาพบว่า ปัญหา
ที่เกิดจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย กรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัว
บทกฎหมาย ระเบียบ และข้อสั่งการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ  ส าหรับปัญหาเรื่องงบประมาณใน
การด าเนินการโครงการและกิจกรรม กรุงเทพมหานครได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จ
ก่อนจะถึงปีที่ประกาศใช้แผน เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการสามารถขอจัดสรรงบประมาณได้ทันเวลา  ส าหรับปัญหา
เรื่องความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม ได้บริหารจัดการโดยให้ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ของทุกส านักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แต่ละชุมชนเพ่ืออธิบาย พูดคุย เป็นกระบวนการสื่อสารสองช่องทางใน
การเสริมความรู้ ตลอดจนเป็นการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และปัญหากรอบระยะเวลาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ.2564 ที่มีจ ากัด ได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับส านักงานเขตและระดับกลุ่มโซน
ทั้ง 6 กลุ่ม และน าปัญหาข้อเสนอแนะมาประชุมร่วมกันในระดับกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 มีดังนี้ (1) ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)  ควรตรวจสอบข้อมูล
ก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต้องถูกต้อง ชัดเจน (2) ระดับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(To Consult)  ควรเพ่ิมจ านวนครั้งในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของการยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี (3) ระดับการร่วมปฏิบัติ (To Involve) ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่มต้นกระบวนการ (Inclusive) โดยต้องก าหนดวิธีปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการคัดเลือกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
(4) ระดับการสร้างความร่วมมือ  (To Collaborate) ควรก าหนดรูปแบบหรือเทคนิคการสร้างความร่วมมือใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และควรมีการพัฒนาทั้งภายใน 
(Inside-out approach) และภายนอกราชการ (Outside-in approach) โดยการสร้างศักยภาพและโอกาส 
(Empowerment and enabling) ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม (5) การเสริมอ านาจให้
ประชาชน (Empower) ควรเพ่ิมเติมในกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการเสริมอ านาจ ให้การมีส่วนร่วมด าเนินการ
ได้ถึงระดับนี้อย่างแท้จริง 

อภิปรายผล 



9 
 

ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
กรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 แบ่งเป็นแต่ละระดับ ได้แก่   
 ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสารในการจัดท ายกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 มาก โดยมีแนวคิดว่า
ประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารสนเทศ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานระดับส านัก และส านักงานเขต 
การลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุย ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ 
(2560, หน้า 20-22) ได้อธิบายตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล 
(International Association for Participation –IAP2) ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) เป็นการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรน้ า (2557, หน้า 6) ได้อธิบายเทคนิคการมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลในรูปแบบของเอกสารข้อเท็จจริง เช่น จดหมายข่าว รายงานการศึกษา การจัดท าวีดีทัศน์  การ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การแถลงข่าว การสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าวในชุมชน  

ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult)  กรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารือในการยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 โดยเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน มาร่วมการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 โดย
มีการจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทีได้จากการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และน ามาปรับปรุงร่าง
แผนปฏิบัติราชการฯ ก่อนที่จะน าเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาข้าราชการ (2560, หน้า 20-22) ได้อธิบายตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วม
สากล (International Association for Participation –IAP2) ระดับที ่2 การปรึกษาหารือ (To Consult) เป็นการ
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 
33) ที่อธิบายว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา และประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับวงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 172) ได้ให้ความหมายว่า หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่
การเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาของประเทศ 

 ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve)กรุงเทพมหานครได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
(Stakeholders) ทุกภาคส่วน มีบทบาทในการร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 
ผ่านกลไกการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะท างาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน 
ทั้งในระดับส านัก และส านักงานเขต รวมถึงการจัดท าแผนชุมชนของแต่ละชุมชนในพ้ืนที่เขต เพ่ือให้เกิดการมี



10 
 

ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผล ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ข้าราชการ (2560, หน้า 20-22) ได้อธิบายตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล 
(International Association for Participation –IAP2) ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม ซึ่งกรุงเทพมหานครมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในระดับกรุงเทพมหานครและระดับส านักงานเขต ดังนี้ 

    คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี รายละเอียดในค าสั่งแบ่งเป็น 2 
คณะย่อย คือ 1) คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประธาน 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการเป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ.2564 ให้ค าปรึกษา สนับสนุนคณะท างานจัดท าแผนฯ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
และ 2) คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2564 โดยแบ่งออกเป็น 7 คณะ 
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่ในการ
สนับสนุนและรวบรวมข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์สถานการณ์ ภารกิจ 
นโยบาย และการจัดร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 ในด้านที่รับผิดชอบ ในระดับ
ส านักงานเขต มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
รายละเอียดในค าสั่งเพ่ือการบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) คณะกรรมการอ านวยการ โดยมี
ผู้อ านวยการเขตเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ อ านวยการ สั่งการ ก ากับดูแล 
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างาน 2) คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้
อ านวยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ เช่น การประปา การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ และตัวแทนกลุ่มผู้น าชุมชน ประธานสภาวัฒนธรรมของ
ส านักงานเขต มีอ านาจหน้าที่ ให้ค าปรึกษา และข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพ้ืนที่ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามกรอบ
งบประมาณประจ าปี  และ 3) คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย
คณะท างานฝ่ายประสานและและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงาน มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานข้อมูลและประสานงานเพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 
ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติราชการและรายงานผลให้คณะกรรมการอ านวยการทราบ  
 ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) กรุงเทพมหานครมีกระบวนการในการสร้างความร่วมมือที่
ยั่งยืน โดยเน้นการเป็นหุ้นส่วนกับภาคประชาสงัคม หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในรูปแบบของ
การลงนามบักทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ เพ่ือสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ หรือด้านกายภาพ ในการบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี หรือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ  ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ (2560, หน้า 20-22) ได้อธิบายตัวแบบการมีส่วนร่วมของ



11 
 

ประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (International Association for Participation –IAP2) ระดับที่ 4 
ความร่วมมือ (To Collaborate) มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในระดับนี้คือ การสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ในรูปแบบของ เวที
สาธารณะ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรน้ า (2557, 
หน้า 6) ได้ยกตัวอย่างของเทคนิคการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะที่ปรึกษา 
 ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจประชาชน (Empower) กรุงเทพมหานครยังไม่มีการด าเนินการระดับการ
เสริมอ านาจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีมุมมองว่าระดับการเสริมอ านาจให้ประชาชนเป็นการให้อ านาจตั้งแต่
แรกเริ่มกระบวนการในระดับที่ 1 คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ระดับที่ 2 เปิดรับฟังความคิดเห็น ระดับที่ 3 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ และระดับที่ 4 สร้างความร่วมมือให้ยั่งยืน นอกจากนี้ในการเสริม
อ านาจยังได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ตัดสินใจร่วมจัดล าดับความส าคัญของโครงการ กิจกรรม ที่ตัวยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564  

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ.2564   

ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้ (1) ปัญหา
เรื่องกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่ล้าสมัยและยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพราะกฎหมายถือ
ว่าเป็นกลไกส าคัญในการบริหารราชการ  เป็นที่มาของอ านาจ หน้าที่ของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน เป็น
เครื่องมือของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงานในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เช่น 
กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(2560, หน้า 89-123)  ได้อธิบายว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ
ประเด็นส าคัญคือกฎหมายมีผลต่อประชาชนโดยตรง และได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าหน่วยงานรัฐควรจัดให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วม 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณิลัย นิติโรจน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวังทองหลาง พบว่า
ปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละฝ่ายในสังกัดส านักงานเขตวังทองหลาง เป็นอุปสรรค
ในการจัดท าแผนชุมชนฯ ประกอบด้วย 1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของฝ่ายโยธา 2) กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของฝ่ายการ คลัง และ 3) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รวมถึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของคุณานนต์  หมายดี (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่ง
ยากต่อการท าความเข้าใจและไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน (2) ปัญหาเรื่องงบประมาณในการด าเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมที่กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอในการรับฟังความคิดเห็นยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
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กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.2564 หากมีปัญหาติดขัดด้านงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ หรือ
ด าเนินการได้บางส่วนเพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ จะส่งผลต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560, หน้า 26) ทีอ่ธิบายว่าการมีส่วนร่วมจะท าให้
เกิดการใช้ทรัพยากร (Public resources) อย่างรอบคอบ เพราะภาคประชาชน เข้ามามีส่วนในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าต้องการให้ อบต.ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด (3) ปัญหาเรื่องความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทและพันธกิจของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับทั้งหมด อาจจะมิใช่พันธกิจหรืออ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครที่สามารถบริหารจัดการให้ส าเร็จลงได ้สอดคล้องส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(2560 หน้า 19-20)  ที่อธิบายว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการมีส่วนร่วมประการหนึ่ง คือ ความรู้
ความสามารถของผู้เข้ามามีส่วนร่วมที่ต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งหาก
กิจกรรมทีก่ าหนดมีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะท าให้การมีส่วนร่วม
เกิดขึ้นไม่ได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑามาศ พันสวรรค์  (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่าปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมคือ คณะกรรมการบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที ่(5) ปัญหาเรื่องกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ.
2564 กรอบระยะเวลามีจ ากัด ประกอบกับความล่าช้าที่เกิดในขั้นตอนหนึ่ง มีผลเชื่อมโยงไปยังขั้นตอนถัดไปให้
ต้องล่าช้าไปด้วย เพราะในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง ไม่สามารถระดมมวลชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ครบทุกกลุ่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มต่างมีภารกิจที่ไม่ตรงกันกับระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของจุฑามาศ พันสวรรค์  (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บาง
คนติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณิลัย 
นิติโรจน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร การจัดท า
แผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวังทองหลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมคือข้อจ ากัดด้านเวลา 
เงื่อนไขเวลาไม่สอดคล้องกับเนื้องาน มีผลให้ได้มาซึ่งผลงานที่ไม่มีคุณภาพมากพอ หรือได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)  ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และควรเสริมความรู้

เรื่องพันธกจิและบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ควบคู่กับข้อมูลด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ     
 2. ระดับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (To Consult)  ควรเพ่ิมจ านวนครั้งในการจัด
เวทรีับฟังความคิดเห็นของการยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี และควรส่งเสริมการท างาน
ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะท างานให้มากขึ้น รวมถึงส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  
 3. ระดับการร่วมปฏิบัติ (To Involve) ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ โดย
ควรก าหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือ
ได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบ     

4. ระดับการสร้างความร่วมมือ  (To Collaborate) ควรก าหนดรูปแบบการสร้างความร่วมมือ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ความหลากหลายของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
รวมถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม และระดับความสนใจของ 

5. การเสริมอ านาจให้ประชาชน (Empower) ควรเพ่ิมเติมโดยการให้ความส าคัญกับความจริงใจ ซื่อสัตย์        
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แกก่ลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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