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การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของส านักงานเขตตลิ่งชัน 
ภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานครปี 2561 – 2564 

Community development economic society and culture 
of the Taling Chan District under the Bangkok Metropolitan policy 

B.E. 2561 – 2564 
ชานน ธารานุรักษ์** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) นโยบาย แผนงาน โครงการในการพัฒนาชุมชน    
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2561 – 2564 และ (2) จุดแข็ง
และจุดอ่อนการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของส านักงานเขตตลิ่งชัน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร และการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผลการศึกษาพบว่า ส านักงานเขตตลิ่งชัน มีการด าเนินงานโดยจะน านโยบาย
ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแผนไปสู่การปฏิบัติ คือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 พ.ศ.2561 – 2565 ในด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร มิติที่ 3.2 เมืองโอกาสทางเศรษฐกิจ มิติที่ 3.4 สังคมแห่ง
พหุวัฒนธรรม น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเขตตลิ่งชัน ประจ าปี 2561 
– 2564 ซึ่งการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ประสบความส าเร็จในด้านของการใช้จ่ายงบประมาณและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ค าส าคัญ: นโยบายกรุงเทพมหานคร; การพัฒนาชุมชน; เศรษฐกิจ; สังคมและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของส านักงานเขตตลิ่งชัน 
ภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานครปี 2561 – 2564 
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 

บทน า 
 กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528       
ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และตามที่กฎหมายอ่ืนๆ ก าหนด แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575)    
แบ่งออกเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี เพ่ือทบทวนเป้าประสงค์และมาตรการที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันอยู่ในช่วงของการด าเนินการตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 ปี 2561 – 2565 ซึ่งประกอบด้วยกรอบการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน ได้แก่ (1) มหานครปลอดภัย (2) มหานครสีเขียว สะดวกสบาย (3) มหานคร
ส าหรับทุกคน (4) มหานครกระชับ (5) มหานครประชาธิปไตย (6) มหานครแห่งเศรษฐกิจและ     
การเรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร, 2559 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ.2561 - 
2565) 
 ส านักงานเขตตลิ่ งชันมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในงานด้านการปกครองพ้ืนที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้วยการน านโยบายของ
ผู้บริหารกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติ คือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี น าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเขตตลิ่งชัน โดยการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในภารกิจงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตตลิ่งชัน จะมี
แผนงาน โครงการต่างๆ ในการด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามแนวทางนโยบายของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความ
ต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษานโยบาย แผนงาน โครงการในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ของส านักงานเขตตลิ่งชัน ภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2561 – 2564 
2. เพ่ือศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการในการพัฒนา

ชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของส านักงานเขตตลิ่งชัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร ประกอบด้วย งานเขียน วารสาร หนังสือ ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่มีอยู่รวมทั้งการ
สืบค้นจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของส านักงานเขตตลิ่งชันภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานครปี 2561 – 2564 และการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
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สังคม ส านักงานเขตตลิ่งชัน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 
2 คน 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 นโยบาย แผนงาน โครงการในการพัฒนาชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของส านักงานเขตตลิ่งชัน ภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2561 – 
2564  
 ด้านนโยบายของกรุงเทพมหานครพบว่าได้มีการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ในระยะที่ 2 ปี 2561 – 2565 
เป็นกรอบในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ปรับปรุงบริการสาธารณะต่างๆ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครก้าว
สู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี 2575 โดยผู้วิจัยได้ใช้ตัวแบบและแนวความคิดในการน า
นโยบายไปปฏิบัติของ Meter and Horn เป็นกรอบในการศึกษา (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 
2563, หน้า10) 

 ในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของส านักงานเขตตลิ่งชัน  
ด าเนินการตามกรอบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแผนงานต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติภายใต้
กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (กรุงเทพมหานคร, 2559)    
จากการศึกษาพบว่ามีด้านที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ 

 ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มีเป้าหมายในการท าให้คนกรุงเทพฯ ทุกคน อยู่ร่วมกันอย่าง
เสมอภาค สมานฉันท์ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และเข้าถึง
บริการสาธารณะ และคนกรุงเทพฯ ในแต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน สามารถด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของตนเอง 
 มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร คือ มีระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และ
จัดสวัสดิการสังคมให้กับคนกลุ่มดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิต มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนในสังคม 
 มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ คือ มีระบบการจัดการอาชีพ การแสวงหารายได้  
เพ่ิมโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ 
 มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม คือ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในกรุงเทพฯ เรียนรู้
วัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมวงกว้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สืบทอดวัฒนธรรม การยอมรับความ    
เท่าเทียมระหว่างกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม 

 จากกรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561 – 2565       
ได้น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 – 2564 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานเขตตลิ่งชันประจ าปี 2561 – 2564 เพ่ือด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ   
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ซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานเขตตลิ่งชัน ในการพัฒนาชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ระยะที่  2 (พ.ศ.  2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 - 2564 ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาส
ทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.2 ส่งเสริมแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม มาตรการที่ 1 
ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย) เข้าถึงสวัสดิการสังคม (ส านักงานเขตตลิ่งชัน, 2561-2564) 

2. โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 – 2564 ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ 3.2 เมือง
แห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.2 ส่งเสริมแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการสังคม 
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างให้แรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย) เข้าถึงสวัสดิการสังคม (ส านักงานเขต
ตลิ่งชัน, 2561-2564) 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 3. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 – 2564 ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ 3.1 การจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง   
มีศักดิ์ศรี มาตรการที่ 2 สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญา และได้ท างานถ่ายทอดภูมิปัญญา    
สู่คนรุ่นหลัง (ส านักงานเขตตลิ่งชัน, 2561-2564) 

 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็น
โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2564 ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทางเลือก 
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชน
กรุงเทพมหานคร (ส านักงานเขตตลิ่งชัน, 2561-2564) 
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 กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณโดยท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามกระบวนการขั้นตอนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยส านักงานเขตตลิ่งชันได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการฯ การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้ง 4 โครงการ เป็นเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอ่ืนในปีงบประมาณ 2561 – 2564 ดังนี้ 

ตางราง 1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานพัฒนาชุมชน (หน่วย : บาท)  
 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ 31,800 31,800 31,800 33,000 

โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน 

65,000 65,000 40,000 20,000 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
ประสานงานธนาคารสมอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ 
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

500,000 485,500 500,000 500,000 

ที่มา : ส านักงานเขตตลิ่งชัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานพัฒนาชุมชน 2561 – 2564 

จากตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายทั้ง 4 ปี พบว่าทั้ง 4 โครงการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 - 2565)  

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครในภาพรวม โดยมุ่งเน้นการศึกษาในด้าน
การพัฒนาและบริการสังคม แผนงานพัฒนาชุมชน ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม         
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2561 – 2564 (ส านักงบประมาณ, 2561-2564) มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 2. เปรียบเทียบงบประมาณด้านการพัฒนาและบริการสังคม แผนงานพัฒนาชุมชน ปี 2561 – 
            2564 ของกรุงเทพมหานคร (หน่วย : บาท) 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณด้านการพัฒนาและบริการสังคม 

แผนงานพัฒนาชุมชน 

ปี จ านวนรวม จ านวน หมายเหตุ 
2561 78,500,000,000 1,527,444,500 (1.95) - 

2562 80,000,000,000 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.91) 

1,393,602,100 (1.75) ลดลงจากปี 2561ร้อยละ 8.76 

2563 83,000,000,000 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.75) 

1,464,262,000 (1.76) เพ่ิมข้ึนจากปี 2562ร้อยละ 5.07 

2564 75,500,000,000 
(ลดลงร้อยละ 10.24) 

1,437,151,860 (1.90) ลดลงจากปี 2563ร้อยละ 1.85 

ที่มา: ส านักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 – 2564 

ปีงบประมาณ 2561 ด้านการพัฒนาและบริการสังคม แผนงานพัฒนาชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 1.95 ของงบประมาณทั้งหมด 78,500 ล้านบาท  ขณะที่ปีงบประมาณ 
2562 ได้รับงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของงบทั้งหมด 80,000 ล้านบาท งบประมาณโดยรวม  
ในปี 2562 เพ่ิมขึ้น 1,500 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.91 แต่งบประมาณด้านการพัฒนาและ
บริการสังคม แผนงานพัฒนาชุมชน ถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2561 

ปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาและบริการสังคม แผนงานพัฒนาชุมชนได้ รับ
งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 1.76 ของงบประมาณทั้งหมด 83,000 ล้านบาท งบประมาณโดยรวมในปี 
2563 เพ่ิมขึ้น 3,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.75 และงบประมาณด้านการพัฒนาและบริการ
สังคมปรับขึ้นเล็กน้อย 

ปีงบประมาณ 2564 ด้านการพัฒนาและบริการสังคม แผนงานพัฒนาชุมชนได้รับ
งบประมาณ 1,437.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของงบประมาณทั้งหมด 75,500 ล้านบาท  
งบประมาณโดยรวมในปี 2564 ถูกปรับลดลงถึง 8,500 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.24 อันเป็นผล
จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผล
กระทบท าให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นในการปรับ
ลดงบประมาณลง เนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นมีการจัดท างบประมาณแบบสมดุล หรือก็คือการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่จัดเก็บได้ในแต่ละป ี

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีระหว่ างปี  2561 – 2564 จะเห็นได้ว่ า
กรุงเทพมหานครเน้นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการแก้ไขเฉพาะ
หน้าและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควบคู่กัน โดยการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาและบริการ
สังคม แผนงานพัฒนาชุมชน อยู่ในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 1.75 – 1.95 ของงบประมาณทั้งหมดในแต่
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ละปี ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงาน สะท้อนให้เห็นว่ากรุ งเทพมหานคร      
ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาและบริการสังคม และด้านอ่ืนๆ อย่างรอบด้าน 
เช่น การรักษาความสะอาด การระบายน้ าบ าบัดน้ าเสีย การโยธาและระบบจราจร การสาธารณสุข 
หรือการจัดการศึกษา โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของการด าเนินการในแต่ละด้าน เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาและบริการสังคม เฉพาะแผนงานพัฒนาชุมชนของ
ส านักงานเขตตลิ่งชัน ปี 2561 - 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 3. เปรียบเทียบงบประมาณด้านการพัฒนาและบริการสังคม เฉพาะแผนงานพัฒนาชุมชน  
            ของส านักงานเขตตลิ่งชัน ปี 2561 – 2564  (หน่วย : บาท) 
 

งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ทั้ง 50 ส านักงานเขต 

งบประมาณด้านการพัฒนาและบริการสังคม 
แผนงานพัฒนาชุมชน ส านักงานเขตตลิ่งชัน 

ปี จ านวนรวม จ านวน/ร้อยละ หมายเหตุ 
2561 1,527,444,500 22,923,200 (1.50) - 
2562 1,393,602,100 

(ลดลงร้อยละ 8.76) 
21,267,300 (1.53) 

 
ลงลงจากปี 2561ร้อยละ 7.22 

2563 1,464,262,000 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.07) 

22,623,500 (1.55) 
 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2562ร้อยละ 6.38 

2564 1,437,151,860 
(ลดลงร้อยละ 1.85) 

22,563,900 (1.57 
 

ลดลงจากปี 2563ร้อยละ 0.26 

ที่มา: ส านักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 - 2564 

จากตารางการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาและบริการสังคม แผนงาน
พัฒนาชุมชน ในแต่ละเขตได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ต่างกัน อันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย
อย่างประกอบกัน เช่น ขนาดพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของแต่ละส านักงานเขต อัตราบุคลากร จ านวน
ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับปริมาณเนื้องานที่ต้องด าเนินการ ส านักงานเขตใดมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ 
จ านวนชุมชนมาก ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากกว่า มีปริมาณงานที่ต้องด าเนินการมากกว่า ก็จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในจ านวนที่มากกว่าส านักงานเขตที่มีพ้ืนที่เล็กกว่า ส าหรับส านักงานเขต     
ตลิ่งชันนั้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 – 2564 สัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 1.50 – 1.57 
เขตตลิ่งชันมีพ้ืนที่รวม 32.855 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนชุมชน 43 ชุมชน (ส านักงานเขตตลิ่งชัน
,2564) ถือว่าอยู่ในกลุ่มส านักงานเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในระดับกลางๆ ซึ่งมีความ
เหมาะสมตามพ้ืนที่และจ านวนชุมชน และปริมาณเนื้องานที่ต้องด าเนินการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของส านักงานเขตตลิ่งชันดังกล่าวมี
ความส าคัญ เนื่องจากถือเป็นภารกิจในการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
อนามัย คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมในรูปแบบการบูรณาการการท างานร่วมระหว่างหน่วยงานกับ
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ชุมชน  ทั้งนี้ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนในความมุ่งหวังให้ชุมชนได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย คุณภาพชีวิต และสามารถพ่ึงพาตนได้เอง และความ
พร้อมปฏิบัติงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเพ่ือมุ่งหวังให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย คุณภาพชีวิต และสามารถพ่ึงพาตนได้เอง มีผลท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน โครงการ ที่ก าหนดไว้ ดังค าอธิบายดังนี้  

“การด าเนินงานท าให้ชุมชนสามารถต่อยอด ขยายผลจากการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรม โดยวัดผลจากความพึงพอใจจากแบบประเมินโครงการ และในด้านของทรัพยากรและ
งบประมาณที่ได้รับคิดว่าเพียงพอแล้วต่อการด าเนินการ และมีข้อเสนอแนะว่าหัวใจส าคัญในการ
พัฒนา คือ การท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจาก
ภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศ” (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ต าแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ส านักงานเขตตลิ่งชัน ,สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2564) 

สอดคล้องกับค าอธิบายของเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช านาญงาน ส านักงานเขตตลิ่งชัน 
(สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2564) ดังนี้  

“ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและใน
ด้านของทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับคิดว่าได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ และมีข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ได้ชี้ว่าการพัฒนาจะประสบความส าเร็จได้ ต้องเกิดจากความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และสอนให้ชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง โดยขึ้นอยู่กับการวางนโยบาย
ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นหลัก”  

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 จุดแข็งและจุดอ่อนการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของส านักงานเขตตลิ่งชัน 

ผลการด าเนินงาน ทั้ง 4 โครงการ ในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   
ในปี 2561 – 2564 บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม       
ค ารับรอง ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564  (ส านักงานเขตตลิ่งชัน,2561-2564)   มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตาราง 4. ตัวชี้วัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ที่ ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายทอดได้ 

ร้อยละ 80 85.53 95.07 100 อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ที่มา: ส านักงานเขตตลิ่งชัน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 – 2564 
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ตาราง 5. ตัวชี้วัดโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
ร้อยละความพึงพอใจในการให้
ความรู้ การบริหารเงินออม
ครอบครัว และแก้ไขปัญหา
หนี้สิน ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 83.25 92.80 95.07 อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ที่มา: ส านักงานเขตตลิ่งชัน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 - 2564 

ตาราง 6. ตัวชี้วัดโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง 

ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
2561 สรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
1 ภูมิปัญญา/ปี 1 ภูมิปัญญา/ปี 

2562 สรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

1 ภูมิปัญญา/ปี 1 ภูมิปัญญา/ปี 

2563 จ านวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น
หรือผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 

3 ภูมิปัญญา/ป ี 3 ภูมิปัญญา/ปี 

2564 จ านวนผู้ที่เข้าชมกิจกรรมเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ 

80 คน/ปี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ที่มา: ส านักงานเขตตลิ่งชัน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 – 2564 

ตาราง 7. ตัวชี้วัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ
วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
จัดขึ้น 

6 ครั้ง/ปี 8 ครั้ง/ปี 9 ครั้ง/ปี 7 ครั้ง/ปี อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ที่มา: ส านักงานเขตตลิ่งชัน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 - 2564 

จากข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตตลิ่งชัน 
ประจ าปี 2561 – 2563 ทั้ง 4 โครงการ มีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
ในโครงการ และสอดคล้องกับภาพรวมของรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 – 2563 ในด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ และ
มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด (ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2561 - 2563) สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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ตาราง 8. เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ปี 2561 – 2563  

ปีงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างครบวงจร 

มิติที่ 3.2 
เมืองแห่งโอกาสทาง

เศรษฐกิจ 

มิติที่ 3.4 
สังคมพหุวัฒนธรรม 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุผล 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุผล 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุผล 

2561 23 22 
ร้อยละ 95.65 

3 3 
ร้อยละ 100 

4 4 
ร้อยละ 100 

2562 
21 

17 
ร้อยละ 80.95 

7 
6 

ร้อยละ 85.71 
5 

5 
ร้อยละ 100 

2563 15 11 
ร้อยละ 73.33 

6 6 
ร้อยละ 100 

4 4 
ร้อยละ 100 

ที่มา : ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ, 2561-2563 

การด าเนินงานการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของส านักงานเขตตลิ่งชัน 
ภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานครปี 2561 – 2563 นั้น สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน โครงการที่
ก าหนดไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตตลิ่งชัน 
ประจ าปี 2561 – 2563 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 2561 – 2563 และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565)  (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ, 2561-2564) ตามตัวแบบการประเมินผลนโยบาย
ของ Melvin J Dubnick และ Barbara A. Bardes (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงส์ 2563, หน้า 25 - 26) 
คือ ตัวแบบประสิทธิผล (Effectiveness Model) โดยวัดจากการบรรลุเป้าหมาย ก็หมายถึงนโยบาย
นั้นเป็นนโยบายที่มีประสิทธิผล  

 ส าหรับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของส านักงานเขต
ตลิ่งชัน ภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2564 นั้น ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนงาน โครงการ และวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้รัฐบาลออกมาตรการต่างๆ เช่น ปิดสถานที่ หรือ   
งดการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบให้โครงการที่ด าเนินการในปี 2564            
ต้องหยุดชะงักและชะลอการด าเนินการไว้ก่อน จึงยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานในปัจจุบันได้ 

จุดแข็ง – จุดอ่อน ของส านักงานเขตตลิ่งชัน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การโดยใช้เครื่องมือ SWOT ANALYSIS (อ้างถึงในวิโรจน์   

ก่อสกุล,2563 หน้า 18 - 19) ของส านักงานเขตตลิ่งชัน เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ในการด าเนินงานของส านักงานเขตตลิ่งชัน 
(ส านักงานเขตตลิ่งชัน, 2564) ดังนี้ 
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ตาราง 9. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาชีพ และมี
ประสบการณ์ ท าให้เสริมงานบริการของเขตได้
เป็นอย่างด ี
2. ที่ตั้งของส านักงานเขตสะดวกในการเดินทาง 

1. การดูแลสาธารณูปโภคในพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
พัฒนา 
2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายเร่งด่วน นอกเหนือภารกิจงานประจ า 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีความพร้อมเรื่องระบบขนส่งมวลชน ทางบก 
ทางน้ า โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็ก 
2. เป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิง
อนุรักษ์ซึ่งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
3. กลุ่ มประชาคมและชุมชนต่างๆ มีความ
เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขต 

1. การพัฒนาพ้ืนที่ท าได้ยากเนื่องจากไม่มีถนน
สายรองเพียงพอที่จะรองรับการคมนาคมในพ้ืนที่ 
2. พ้ืนที่มีถนนสายส าคัญตัดผ่านจ านวนมาก     
ท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างริมทาง ที่ไม่ได้รับการพัฒนา
จากเจ้าของที่ดิน หรือหน่วยงานกรรมสิทธิ์ เช่น 
การรถไฟ กรมทางหลวงชนบท ฯลฯ 
3. เขตเป็นพ้ืนที่สวนเก่า เมื่อมีการถมดินสร้าง
หมู่บ้านจัดสรรท าให้พ้ืนที่เดิมต่ า เป็นแอ่งกระทะ 
เวลาฝนตกท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 

 

 

จากการศึกษาข้อมูล SWOT ANALYSIS จุดแข็งของส านักงานเขตตลิ่งชันที่เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ คือ บุคลากรซึ่งมีความหลากหลายทางวิชาชีพ           
มีประสบการณ์ และมีความช านาญ โดยพิจารณาจากอัตราก าลังของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชน จ านวน 12 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับช านาญ
การพิเศษ 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.33) ระดับช านาญการและช านาญงาน รวม 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 
66.67) และระดับปฏิบัติการ,ปฏิบัติงาน รวม 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.00) ซึ่งทั้งหมดมีประสบการณ์
การในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับ 5 – 10 ปีขึ้นไป 

อีกทั้งชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน จ านวน 43 ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนประเภท     
ชานเมือง 27 ชุมชน รองลงมาคือ ชุมชนแออัด 8 ชุมชน ชุมชนเมือง 6 ชุมชน และชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรร 2 ชุมชน เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีจัดตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานเป็นสิบปีแล้วและมีคณะกรรมการชุมชน
บางส่วนที่มาจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมัยก่อนที่จะมีการยกเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครอยู่หลายคน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เมื่อมาเป็นคณะกรรมการชุมชน จึงมีความเข้มแข็งและ    
ให้ความสนใจและร่วมมือกับภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ได้รับความเคารพ    
นับถือจากประชาชนในพ้ืนที่อยู่พอสมควร สามารถดึงคนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมได้และได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงอยู่เช่นกัน คือ การด าเนินงานที่ล่าช้าของระบบราชการของ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีสายการบังคับบัญชาที่ซับซ้อน และการเตรียมพร้อมรับมือกับนโยบาย
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เร่งด่วน นอกเหนือจากภารกิจงานประจ า หรือสถานการณ์ภายนอกที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบ
ท าให้แผนงาน โครงการที่ด าเนินการอยู่ล่าช้าออกไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของ

ส านักงานเขตตลิ่งชัน ภายใต้นโยบายกรุงเทพมหานคร ปี 2561 – 2564 โดยใช้ตัวแบบของ George 
C. Edward (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธ์ 2563, หน้า 13 - 14) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 3.1 การติดต่อสื่อสาร พบว่าผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ก าหนดนโยบายและมี การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสังกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส านักงานเขต ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
และตรงกับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง นโยบายกับการพัฒนาชุมชนเขตคลองเตย
ภายใต้แนวทางคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและความยั่งยืน ของชุมชน
กรุงเทพมหานครในยุคพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง (กัมพล วิลัยพร, 2563) ซึ่งพบว่ามีการประกาศ
นโยบายเพื่อการบริหารกรุงเทพมหานครและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน สะดวกต่อการบริหารจัดการ และยังสามารถก ากับดูแลเร่งรัดให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2 ทรัพยากร พบว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต มีความช านาญในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติและ
ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ หรือสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
ให้เกิดประโยชน์ ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
 3.3 ทัศนคติของนักปฏิบัติ พบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่พร้อมในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ โดยปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นท่ี 
 3.4 โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ พบว่าโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร เป็น
เหมือนระบบราชการทั่วไป คือ มีขนาดใหญ่ และมีสายการบังคับบัญชาซับซ้อน หลายระดับ ท าให้การ
ปฏิบัติตามนโยบาย อาจจะเกิดการล่าช้าไปบ้างจากกระบวนการพิจารณา อย่างไรก็ดีแม้ระยะเวลา
ด าเนินการอาจใช้เวลามาก แต่ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 ส าหรับปัจจัยของสภาพแวดล้อมซึ่งวิเคราะห์จาก SWOT ANALYSIS ของส านักงานเขตตลิ่งชัน 
(ส านักงานเขตตลิ่งชัน, 2564) มีจุดแข็งที่ส าคัญคือทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพ สั่งสมประสบการณ์   
มาอย่างยาวนาน และเข้าใจในภารกิจงานตามแผนงาน โครงการ การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ประกอบกับความเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนที่ ที่ให้ความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เป็นผลท าให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนา

ชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของส านักงานเขตตลิ่งชัน ดังนี้ 
1. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) หรือ การรวบรวมความรู้

ภายในองค์การให้เป็นระบบ เนื่องจากในปัจจุบันส านักงานเขตตลิ่งชันมีทรัพยากรบุคลากรจ านวนมาก
ซึ่งมีประสบการณ์การปฏิบัติงานมาอย่างยาวนาน ท าให้เกิดความเชี่ยวชาญ ช านาญ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ       
ซึ่งหากไม่มีการจัดการองค์ความรู้เก็บไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อบุคลากรเหล่านี้เกษียณอายุราชการ หรือ
โยกย้ายออกจากส านักงานเขต ย่อมท าให้ความรู้ที่มีสูญหายไปด้วย เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่      
จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การปฏิบัติงานโดยนับหนึ่งใหม่ ไม่สามารถต่อยอดจากความรู้ที่มี     
อยู่เดิมได้ 

2. การอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านต่างๆ เป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
เพ่ิมขึ้น เป็นประโยชน์ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และสื่อสารกับภาคประชาชนได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. การก าหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร ควรมีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมมากข้ึน จะท าให้แผนงาน และโครงการต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง มากกว่าการก าหนดนโยบายจากบนลงล่างแต่เพียงอย่างเดียว 

4. การศึกษาความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม ถึงแม้
จะสามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการแล้ว แต่เป็นที่น่าสนใจใน
การศึกษาต่อว่าการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและเกิดผล
ประโยชน์อย่างยั่งยนืหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

5. การน าผลการศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อน ไปพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขต   
ในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้นโยบายของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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กัมพล วิลัยพร (2563) นโยบายกับการพัฒนาชุมชนเขตคลองเตยภายใต้แนวทางคุณภาพชีวิต ความ

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและความยั่งยืน ของชุมชนกรุงเทพมหานครในยุดพลต ารวจ
เอกอัศวิน ขวัญเมือง 

เฉลิมพล ศรีหงษ์ (2563) เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการน านโยบายไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลนโยบาย กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563) เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการน านโยบายไปปฏิบัติ
และการประเมินผลนโยบาย กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ส านักงานเขตตลิ่งชัน (2561) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตตลิ่งชัน ค้นเมื่อ 
27 พฤษภาคม 2564, จาก 

 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000058/Aboutus/TCDO_Plans%2061.
pdf 

ส านักงานเขตตลิ่งชัน (2562) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตตลิ่งชัน ค้นเมื่อ 
27 พฤษภาคม 2564, จาก 

 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000058/Aboutus/TCDO_Plan_62.pdf 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน (2563) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตตลิ่งชัน ค้นเมือ 

27 พฤษภาคม 2564, จาก 
 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000058/News/Plan/21-11-

2019plan63/plan63.pdf 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน (2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตตลิ่งชัน ค้นเมื่อ 

27 พฤษภาคม 2564, จาก 
 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000058/News/Plan/plan64/Plan64ne

n.pdf 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน (2561) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน (2562) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2562 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน (2563) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2563 
ส านักงบประมาณ (2561) รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 กรุงเทพมหานคร ค้นเมื่อ      

1 กรกฎาคม 2564, จาก http://www.bangkok.go.th/budget/ 
ส านักงบประมาณ (2562) รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 กรุงเทพมหานคร ค้นเมื่อ       

1 กรกฎาคม 2564, จาก http://www.bangkok.go.th/budget/ 
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ส านักงบประมาณ (2563) รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 กรุงเทพมหานคร ค้นเมื่อ      
1 กรกฎาคม 2564, จาก http://www.bangkok.go.th/budget/ 

ส านักงบประมาณ (2564) รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 กรุงเทพมหานคร ค้นเมื่อ      
1 กรกฎาคม 2564, จาก http://www.bangkok.go.th/budget/ 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (2562) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2561 ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2564, จาก 

 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000052/plan/reportbma61.pdf 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (2563) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2564, จาก 
 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000052/2019/4-2-63.pdf 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (2564) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563 ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2564, จาก 
 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000052/2021/Pdf/Report_63_2.pdf 
 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

คนที่ 1 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ส านักงานเขตตลิ่งชัน. สัมภาษณ์. 25 มิถุนายน 2564. 
คนที่ 2 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช านาญงาน ส านักงานเขตตลิ่งชัน. สัมภาษณ์. 25 มิถุนายน 2564. 
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