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คํานํา     
----------------------------- 

คู่มือเตรียมสอบ ตําแหน่งนักพัฒนาส่งคมปฎิบัติการ (กทม.) เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ เป็นการ
รวบรวมตัวบทกฎหมายฉบับเต็ม 9 ฉบับ สําหรับใช้ในการสอบ การอ่านกฎหมายฉบับเต็มถือว่าเป็นหัวใจ
สําคัญในการสอบรับราชการทุกหน่วยงาน ส่วนท่ี 2 เป็นความรู้และกระบวนการเก่ียวกับการปฎิบัติงาน 
เช่น แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ ทักษะเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน รวมถึงการบริหารเงินออม  

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ ไม่ได้รวบรวมแนวข้อสอบสําหรับการสอบเอาไว้ เพราะฉะนั้นผู้เข้าสอบ
จะต้องหาแนวข้อสอบอ่านเพ่ิมเติมอีกทางหนึ่งด้วย ท้ังนี้ ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเตรียมสอบ
ตําแหน่งนักพัฒนาส่งคมปฎิบัติการ (กทม.) เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถทําข้อสอบได้ และได้รับราชการ
ตามความต้ังใจต่อไป 
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สารบัญ 
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®ความรู้และกระบวนการในการปฎิบัติงาน 
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เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ 
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พระราชบัญญัติ 
ผู้สูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
--------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนผู้สูงอายุ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบเก่ียวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กผส.”ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นรองประธาน

กรรมการ คนท่ีหนึ่ง 
(๓) ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ีสอง 
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
จํานวนไม่เกินห้าคน 

(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง จํานวนไม่เกินห้าคน 
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ให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และ
ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนตาม (๕) ให้แต่งต้ังจากบุคคลซ่ึง
องค์กรเอกชนได้เลือกกันเอง และการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งต้ังจากบุคคลซ่ึงไม่เป็น
ข้าราชการท่ีมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด ท้ังนี้ โดยให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)ดําเนินการสรรหา
และพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการตาม (๖) 

มาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับ
แต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ 

ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีท่ีมีการ 
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว่างท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ 
ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ใน 
ตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว 

มาตรา ๖ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
มาตรา ๗ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ   
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม
สําหรับการประชุมคราวนั้น 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง 

มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง
หนึ่ งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้นํามาตรา ๗ มาใช้ บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน 

สถานภาพ บทบาท และกิจรรมของผู้สูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ 

(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (๑) ตลอดจนประสานงานติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกล่าว 

(๓) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
เก่ียวกับการสงเคราะห์และการพัฒนาผู้สูงอายุ 

(๔) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๐ (๑) 

(๕) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการคุ้มครองการส่งเสริม การ
สนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุตามมาตรา ๒๐ (๒) 

(๖) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตาม
มาตรา ๒๐ (๓) 

(๗) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๑ 

(๘) กําหนดระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้๒ มาตรา ๙ (๕) แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๙) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
คุ้มครอง ส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

(๑๐) เสนอรายงานสถานการณ์เก่ียวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

(๑๑) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดเก่ียวกับผู้สูงอายุตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้
เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๐ ให้สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มี
อํานาจหน้าท่ีดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้สูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และให้มีอํานาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับงานคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนท่ี
เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 

(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุ 

(๔) สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
(๕) ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการ

บริหารส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอ่ืนในการจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองการ
ส่งเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืท่ีเก่ียวข้อง 

(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

(๗) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

(๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 
(๑) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่

ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 
(๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
(๓) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 
(๔) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ

เครือข่ายหรือชุมชน 
(๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานท่ี 

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
(๖) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
(๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ 
(๘) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง 
(๙) การให้คําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหา

ครอบครัว 
(๑๐) การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจําเป็นอย่างท่ัวถึง 
(๑๑) การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพเป็นรายเดือนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
(๑๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
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(๑๓) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและประกาศกําหนดให้หน่วยงานหนึ่ง
หน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสัมพันธ์กับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมท้ังการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนประกอบด้วยเป็นสําคัญ 

การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานตามวรรคสอง
ดําเนินการให้โดยไม่คิดมูลค่าหรือโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษก็ได้ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ การเรียกร้องสิทธิหรือการได้มาซ่ึงสิทธิหรือประโยชน์ของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ท่ีผู้สูงอายุจะได้รับตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๑๓ ให้จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เรียกว่า “กองทุนผู้สูงอายุ” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเก่ียวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔ กองทุน ประกอบด้วย 
(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินท่ีตกเป็นของกองทุนหรือท่ีกองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอ่ืน 
(๖) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
มาตรา ๑๕ เงินและดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๖ ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุน มีสิทธินําไปลดหย่อนในการคํานวณภาษี

เงินได้หรือได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับทรัพย์สินท่ีบริจาค แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๑๗ ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซ่ึงเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพผู้นั้นมี
สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ัง
จํานวนห้าคน ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์กรของผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรเอกชนท่ี
เก่ียวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรม
ของผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรา ๑๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับการ
ดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึน การประชุม และการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพ่ือการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัด

สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๑ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงานผลการ

สอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ปฏิบัติหน้าท่ีไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

ประกาศหรือระเบียบเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติเก่ียวกับสิทธิผู้สูงอายุให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้เพ่ือให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติและเพ่ือให้ได้กฎหมายท่ีครอบคลุมทุกด้านสําหรับผู้สูงอายุดังนั้น เพ่ือให้
การดําเนินงานเก่ียวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๓ กําหนดให้บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มี
สิทธิได้รับสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักด์ิศรีและความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ สิทธิเรื่องเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุ 
และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพเป็น
รายเดือนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมจากรัฐ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจัด
สวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดระเบียบข้ึนไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและการ

สงเคราะห์ในการให้บริการตามประเภทการเงิน และประเภทสิ่งของให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในบัญชีท้าย
ระเบียบนี้ 

อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในแต่ละกรณี ให้คํานึงถึงงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ือการนี้
ด้วย 

ข้อ ๖ การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมหรือ
ผู้อํานวยการเขต แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานการสงเคราะห์
และสวัสดิภาพสังคมหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต แล้วแต่กรณี เป็นประธาน และกรรมกาอ่ืนอีไม่น้อยกว่า
สามคน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือดําเนินการอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

ข้อ ๗ บรรดาเงินและทรัพย์สิน หรือดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากเงินและทรัพย์สิน ท่ีหน่วยงานได้รับจากผู้
มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานหรือกรุงเทพมหานครใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ไม่ต้องนําส่งเป็นรายรับหรือข้ึนทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงาน    
นั้น ๆ จัดต้ังเป็นกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการควบคุมเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้
ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ทดรองจ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนแล้วให้เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณชดใช้ทันที 

(๒) ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
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(๓) ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ไว้เป็นเงินสดเพ่ือสํารองจ่ายได้
ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นให้นําฝากไว้กับธนาคารตามท่ีราชการกําหนดไว้และได้รับความ
เห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากว่า “กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์” และ
ให้ต่อท้ายด้วยชื่อหน่วยงาน 

(๔) ให้หน่วยงานจัดทําบัญชีควบคุมการรับและการจ่ายเงิน เพ่ือแสดงฐานะการเงินของกองทุน
สวัสดิการและการสงเคราะห์ รวมท้ังเก็บรักษาเอกสารใบสําคัญต่าง ๆ 

(๕) เม่ือได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แล้ว ให้สรุปรายงานปลัด
กรุงเทพมหานครทราบเป็นประจําทุกเดือนท่ีมีการจ่ายเงิน 

ข้อ ๘ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําฝากเงินการตรวจเงิน การ
พัสดุ การสั่งก่อหนี้และการสั่งจ่ายเงิน ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ให้ดําเนินการตาม
ข้อบัญญัติ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๙ ในกรณีมีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป 

ข้อ ๑๐ บรรดาการเบิกจ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ก่อนวันท่ีระเบียบ
นี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายตามอัตรา และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายท่ีกําหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๑ ต่อไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง เพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผุสดี ตามไท 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

--------------------------------- 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการ

พัฒนาชุมชน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการ

พัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖” 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน

ข้อบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาชุมชน” หมายความว่า การดําเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาชุมชนใน

ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเป็นผลทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีข้ึน 
“ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” หมายความว่า สถานท่ีรับเลี้ยงและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนซ่ึงต้ังอยู่ใน

ชุมชนและดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน 
“เด็กก่อนวัยเรียน”[๒] หมายความว่า เด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ ๒ ปี แต่ไม่รวมถึงเด็กท่ีเข้ารับการศึกษา

ภาคบังคับในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
“เด็ก” หมายความว่า เด็กท่ีมีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลท่ีมีอายุกว่า ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี 
“อาสาสมัคร”[๓] หมายความว่า บุคคลท่ีปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย

เรียน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากผู้อํานวยการเขต 
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

กรรมการชุมชน 
“กองทุนชุมชน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินท่ีประชาชนในชุมชนได้ดําเนินการจัดต้ังข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการหาผลประโยชน์และให้บริการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านแก่ประชาชนในชุมชน โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุมชน 

ข้อ ๕  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้กําหนดไว้เป็นประเภท ดังนี้ 
(๑) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการท่ีกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด 
(๓) ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้สถานท่ี ค่าพาหนะ และค่าขนส่ง 
(๔) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 
(๕) ค่าจ้างแรงงาน 
(๖) ค่าของรางวัล ของขวัญ และของท่ีระลึก 
(๗) ค่าอาหารในกรณีท่ีเห็นเป็นการสมควรแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
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(๘) ค่าเวชภัณฑ์ 
(๙) ค่าบัตรผ่านประตูและค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
(๑๐) ค่าสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
ข้อ ๖  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตามข้อ ๕ ให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
ข้อ ๗  ให้กรุงเทพมหานครจัดต้ัง ”กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร” ข้ึนในสํานักพัฒนา

ชุมชนเพ่ือสนับสนุนกองทุนชุมชน 
กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร อาจได้มาซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(๔) เงินท่ีได้รับจากการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(๕) ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนกองทุน

ชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
ข้อ ๘  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ คําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ร้อยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เป็นเหตุให้การพัฒนาชุมชนตาม
อํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน
ได้ผลดีสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ สมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนข้ึนใช้บังคับต่อไป และโดยท่ีมาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน การ
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
  
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖ กําหนดอํานาจการแต่งต้ังอาสาสมัครไว้เป็น
อํานาจของผู้อํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายการกระจายอํานาจและไม่
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คล่องตัวในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของเขตพ้ืนท่ี และสมควรกําหนดประเภทค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเพ่ิมเติม  จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
  
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีท่ี ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมี

ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ 
และมีความจําเป็นเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป  ท้ังนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประกาศกําหนด 

“การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของ
คนพิการให้มีสภาพท่ีดีข้ึน หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีมีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทาง
การแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสทํางาน
หรือดํารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัด
สวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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“องค์การคนพิการแต่ละประเภท” หมายความว่า องค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความ
พิการท่ีได้แจ้งชื่อไว้กับสํานักงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

“ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับ
ดูแลหรืออุปการะคนพิการ 

“ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละ
ประเภทจํานวนเจ็ดคน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกขององค์การคนพิการนั้น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นกรรมการ 
ให้ผู้อํานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป  ท้ังนี้ นโยบายดังกล่าวต้องคํานึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่
ด้วย 

(๒) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ (๖) มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 

(๓) เสนอความเห็นและให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับนโยบายหรือกฎหมายอ่ืนใด
ของรัฐท่ีอาจมีผลกระทบต่อคนพิการ 

(๔) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เงินอุดหนุน สิ่ง
อํานวยความสะดวก หรือบริการต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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(๕) วินิจฉัยและมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือห้ามมิให้กระทําการท่ีมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

(๖) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๗) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระเบียบเก่ียวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 
ระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เป็นสูญโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) จัดกิจกรรมหลักระดับชาติเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๙) อนุ มัติโครงการหรือแผนงานท่ีจะใช้ เ งินกองทุน ในส่วนท่ีเกินกว่าอํานาจหน้าท่ีของ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
(๑๐) กําหนดมาตรฐาน ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืน

ใดท่ีให้บริการแก่คนพิการ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
มาตรา ๗  กรรมการซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันท่ีได้รับ

แต่งต้ัง 
เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการข้ึนใหม่ภายในหกสิบวันใน

ระหว่างท่ียังไม่ได้แต่งต้ังกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพ่ือ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี 
กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 

มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจาก
ตําแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๖) นายกรัฐมนตรีให้ออก 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรี

แต่งต้ังผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่าง  ท้ังนี้ ให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่ง ให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ซ่ึงได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว 
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  มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองประธาน
กรรมการทําหน้าท่ีแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหน้าท่ีแทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสามครั้ง 

มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นการท่ัวถึงให้
คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดและคณะอนุกรรมการอ่ืน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม และการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะตามวรรคหนึ่งให้มีคนพิการซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา 
๑๙ อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นอนุกรรมการ 

ให้นําความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒  ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีผู้อํานวยการซ่ึงเป็น

ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
มาตรา ๑๓  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนราชการ 

หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศในการดําเนินงาน การทํางาน
ร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านคนพิการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลเก่ียวกับคนพิการ สถานการณ์ของ
คุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และจัดทํา
แผนงาน วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนงานเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) สนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการเพ่ือให้

สามารถทําหน้าท่ีพิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัด
งบประมาณให้แก่องค์การด้านคนพิการ เพ่ือดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๔/๑) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออ่ืนตามความ
ต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๑๓/๑ ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือ

สํานักงานพบว่าหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ให้สํานักงานแจ้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้สํานักงานดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๒) ในกรณีท่ีเป็นองค์กรเอกชนหรือบุคคลใด ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ
พิจารณาสั่งการเพ่ือใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายนั้น หากหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับแจ้งละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าจนอาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่คนพิการ ให้
รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับองค์กรเอกชนหรือบุคคลนั้น และให้
ดําเนินการตาม (๑) กับหน่วยงานของรัฐต่อไป  ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด  

มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความเห็นในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืน มาประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร
หรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๑๕  การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทํา
มิได้ 

การกระทําในลักษณะท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึ่งให้
หมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเว้นกระทําการท่ีแม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
โดยตรง แต่ผลของการกระทํานั้นทําให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ีควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความ
พิการด้วย 

การเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระทํา
ได้ตามความจําเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง แต่ผู้กระทําการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซ่ึงสิทธิหรือประโยชน์แก่คน
พิการตามความจําเป็นเท่าท่ีจะกระทําได้  

มาตรา ๑๖  คนพิการท่ีได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะท่ีเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีคําสั่งเพิกถอนการ
กระทําหรือห้ามมิให้กระทําการนั้นได้ คําสั่งของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 

การร้องขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันท่ีจะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาล
ท่ีมีเขตอํานาจ โดยให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายอย่างอ่ืน อันมิใช่ตัวเงินให้แก่คนพิการท่ีถูกเลือกปฏิบัติ
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โดยไม่เป็นธรรมได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้นเป็นการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของ
ค่าเสียหายท่ีแท้จริงด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ยและการ
วินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการอาจจัดให้มี
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้  ท้ังนี้ องค์ประกอบ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าท่ี และค่าตอบแทน
ของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด[๖] 

มาตรา ๑๗  ในการใช้สิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจขอให้องค์กรด้านคน
พิการท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนได้ 

การฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไม่ว่าคนพิการเป็นผู้ฟ้องเองหรือองค์กรด้านคนพิการท่ี
เก่ียวข้องเป็นผู้ฟ้องแทน ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 

มาตรา ๑๘  ให้สํานักงานเป็นสํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้อํานวยการเป็นนายทะเบียนกลาง สําหรับจังหวัดอ่ืนให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดทําหน้าท่ีเป็นสํานักงานทะเบียนจังหวัดสําหรับคนพิการในจังหวัดของตนอีกหน้าท่ีหนึ่ง โดยมีพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด 

มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชน์ในการได้รับสิทธิตามมาตรา ๒๐ คนพิการอาจยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
คนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียนกลาง สํานักงานทะเบียน
จังหวัด หรือสถานท่ีอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถหรือในกรณีท่ีคน
พิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไม่สามารถไปยื่นคําขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแล
คนพิการ แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได้ แต่ต้องนําหลักฐานว่าเป็นคนพิการไปแสดงต่อนายทะเบียน
กลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล้วแต่กรณี ด้วย 

การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร การกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจออกบัตร
ประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตร
ประจําตัวคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด[๗] 
ในกรณีท่ีบัตรประจําตัวประชาชนสามารถบรรจุข้อมูลคนพิการได้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บัตร
ประจําตัวประชาชนแทนบัตรประจําตัวคนพิการ[๘] 

มาตรา ๑๙/๑  คนพิการซ่ึงไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
อาจได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมตามหลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๐  คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
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สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีข้ึน ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๒) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความ
เหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาท่ัวไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ 
โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

(๓) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการท่ีมีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการ
เพ่ือการมีงานทํา ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

(๔) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป ตลอดจนได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับคนพิการ 

(๕) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเป็น
สาธารณะ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความ
ว่าต่างแก้ต่างคดี ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๖) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อสาธารณะ
จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๘) สิทธิท่ีจะนําสัตว์นําทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นําทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใด ๆ ติดตัวไป

ในยานพาหนะหรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง และการได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพ่ิมเติมสําหรับสัตว์ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว 

(๙) การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
(๑๐) การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอ่ืนตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
ผู้ช่วยคนพิการ ให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
คนพิการท่ีไม่มีผู้ดูแลคนพิการ มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยและการเลี้ยงดูจาก

หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดท่ีอยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้ว รัฐต้องจัดเงิน
อุดหนุนให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้คําปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการ
ศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
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คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
องค์กรเอกชนท่ีจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้น
ภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา ๒๐/๑  เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ คนพิการอาจดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ สํานักงานหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือกําหนดมาตรการให้คนพิการ
ได้รับสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข้องจัดให้มี สนับสนุน อํานวยความสะดวก หรือ
ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือให้คนพิการสามารถใช้สิทธิได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๓) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อคนพิการ 

(๔) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐชี้แจงรายละเอียด
และอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารหรือใช้สิทธิ
ประโยชน์ของตนได้ 

(๕) ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดําเนินการแก้ไขกฎหรือระเบียบ แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม แล้วแต่กรณี เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีคนพิการไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการท่ี
เก่ียวข้องเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข้องมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรตามท่ีมี
การร้องขอ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการมีสิทธิร้องขอให้สํานักงานดําเนินการตาม
มาตรา ๑๓/๑ ได้ 

มาตรา ๒๐/๒  ให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คนพิการท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากคณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๑๐) มีสิทธิดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการหรือสํานักงาน เพ่ือปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการเพ่ิมข้ึน 
(๒) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมหรือให้บริการแก่คน

พิการให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน 
(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ให้ความช่วยเหลือคนพิการเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่คนพิการ โดยอาจได้รับเงินอุดหนุนจาก

กองทุน 
(๖) ให้บริการหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการกีฬาหรือนันทนาการสําหรับคนพิการโดยอาจได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐ 
(๗) ประสานงานเก่ียวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่คนพิการ  ท้ังนี้ ตาม

กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
(๘) ขอใช้ท่ีราชพัสดุหรือทรัพย์สินอ่ืนของทางราชการเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 



- 24 - 
 

สําหรับแจกเท่านั้น https://www.facebook.com/cdd2557/  

 

(๙) ดําเนินการตามท่ีสํานักงานมอบหมายเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) ถึง (๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
มาตรา ๒๐/๓ ให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ราชการส่วนท้องถ่ินอาจจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการตามวรรคหนึ่งได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง 
การจัดต้ังและการยกเลิก การกําหนดประเภทองค์กร มาตรฐานการดําเนินการ และคุณสมบัติของ

ผู้ดําเนินการศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด  
ท้ังนี้ ให้ศูนย์บริการคนพิการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กําหนด หรือได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๐/๔  ให้ศูนย์บริการคนพิการมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขตพ้ืนท่ีท่ี

รับผิดชอบ 
(๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามท่ีคนพิการ

ร้องขอ และตามท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด รวมท้ังการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเก่ียวกับการขอใช้
สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 

(๓) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ 

และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 
(๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะ

บุคคล 
(๖) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ท่ีมีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับ

การดูแลรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม 
(๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือให้ความช่วยเหลือ

คนพิการตามประเภทความพิการ 
(๘) ติดตามและประเมินผล และรายงานเก่ียวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

และการดํารงชีวิตของคนพิการ 
(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะกรรมการ

หรือสํานักงานมอบหมาย 
การให้บริการแก่คนพิการ ให้ศูนย์บริการคนพิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
เม่ือได้รับการร้องขอจากศูนย์บริการคนพิการ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ

พิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยคํานึงถึงการคุ้มครองคนพิการเป็นสําคัญ ในกรณีท่ีมีปัญหา
การดําเนินการ ให้ศูนย์บริการคนพิการรายงานต่อสํานักงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
หรือดําเนินการอ่ืนใดตามอํานาจหน้าท่ี 
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การกําหนดอํานาจหน้าท่ีของศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภท การดําเนินงาน และการให้บริการ
แก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๑  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ราชการส่วนท้องถ่ิน
ออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถ่ินอาจจัดสรรงบประมาณของตนเองเพ่ือต้ังเป็น
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถ่ินได้  ท้ังนี้ การบริหารกองทุน การจัดการกองทุน 
และการอนุมัติการจ่ายเงิน ราชการส่วนท้องถ่ินอาจนําระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดมาใช้บังคับโดย
อนุโลมก็ได้ 

มาตรา ๒๒  ให้หน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องใดมีหน้าท่ีให้การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหน้าท่ีนั้น 

มาตรา ๒๓  ให้จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ” เพ่ือเป็นทุนสําหรับการใช้จ่ายเก่ียวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
การส่งเสริมและการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร
ท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

มาตรา ๒๔  กองทุน ประกอบด้วย 
(๑) ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม

พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีโอนมาตามมาตรา ๔๒ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ท้ังนี้ ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับบริจาค เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๔) เงินรายได้จากการออกสลากหรือท่ีได้มาจากการจัดกิจกรรม 
(๕) เงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ 
(๖) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๗) รายได้จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๘) เงินหรือทรัพย์สินท่ีตกเป็นของกองทุน หรือท่ีกองทุนได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม 
(๙) รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการท่ีเป็นสาเหตุแห่งความพิการตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
(๑๐) รายได้อ่ืน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุน ให้ผู้บริจาคนําไปหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีได้ตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
มาตรา ๒๕  ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทน
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กรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจํานวนเก้าคน ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคน
พิการอย่างน้อยเจ็ดคนเป็นอนุกรรมการ และให้ผู้อํานวยการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๒๖  ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการลงทุน การหาประโยชน์และการจัดการกองทุน

ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุน

แผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามท่ีคณะอนุกรรมการตาม
ประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดหรือ
คณะอนุกรรมการอ่ืนเสนอ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

การดําเนินการตาม (๒) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งแทนได้[๑๕] 

มาตรา ๒๗ ให้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละ
ประเภทได้รับเงินสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

มาตรา ๒๗/๑  ให้องค์กรเอกชนมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับเงินท่ีได้รับการอุดหนุนจาก
กองทุนตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด 

มาตรา ๒๘  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เป็นสูญ ให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๙  ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีของ
กองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๐  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน การประเมินผล และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ซ่ึงในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจํานวนสองคน และคนพิการ
ซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยมีรองปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นผู้แทนขององค์กรท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
นี้ 

มาตรา ๓๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
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ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เก่ียวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา
ประเมินผลได้ 

มาตรา ๓๒  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม 
มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ตามมาตรา ๒๕ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนตามมาตรา ๓๐ โดย
อนุโลม 

มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ  ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน 

มาตรา ๓๔  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามจํานวนท่ี
กําหนดตามมาตรา ๓๓ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕)  ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน 

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้า
หรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจํานวนเงินท่ียังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน 

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซ่ึงรับคนพิการเข้าทํางานหรือส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรค
หนึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าจ้างท่ีจ่ายให้แก่คนพิการหรือเงินท่ีส่งเข้ากองทุน 
แล้วแต่กรณี  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ หรือ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงิน
เข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัด
สถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือ
จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการก็ได้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 

มาตรา ๓๖  ผู้อํานวยการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการซ่ึงไม่ส่งเงินท่ีจะต้องส่งตามมาตรา ๓๔ 

การมีคําสั่งให้อายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้ต่อเม่ือได้ส่งคําเตือนเป็นหนังสือโดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนําเงินส่งเข้ากองทุนหรือส่งเงินท่ีค้าง
จ่ายภายในเวลาท่ีกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ได้รับหนังสือนั้น และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่จ่ายภายในเวลาท่ีกําหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กําหนด  ท้ังนี้ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๓๗  ให้รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนด
ลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการ
ขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

เจ้าของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอ่ืน ซ่ึงได้จัดอุปกรณ์ 
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละ
ของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๘  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีจ้างคนพิการเข้าทํางานมากกว่าร้อยละหก
สิบของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใดมีสิทธิ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา ๓๙  ให้สํานักงานมีอํานาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน การประกาศ
เกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด แก่นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการใด ให้นําข้อมูลท่ีได้ประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๔๑  ให้ถือว่าบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒  ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ท่ีประกอบเป็นกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเป็นของ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สังกัดสํานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของสํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

มาตรา ๔๓  ในระหว่างท่ียังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทําหน้าท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่า
คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี  ท้ังนี้  ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๔  ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔๕  ให้รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอํานาจแต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส่วนท่ี
เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับการสงเคราะห์และ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุง
วิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน และกําหนดบทบัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมท้ังให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได้  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖[๑๙] 

มาตรา ๓  ให้แก้ไขคําว่า “เลขาธิการ” ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น “ผู้อํานวยการ” ทุกแห่ง 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ จึงเป็นการสมควรกําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติมีฐานะเป็นกรม และกําหนดให้มีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบ ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือคน
พิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน รวมท้ังกําหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือ
องค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่คนพิการมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากข้ึน 
ตลอดจนกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับการตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------- 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกําหนดระเบียบข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๕” 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๓) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  
ข้อ ๔  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง เพ่ือ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด ๑ 

ข้อความท่ัวไป 
ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 
“การพัฒนาชุมชน” หมายความว่า การดําเนินการเพ่ือให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนอย่างมี

แบบแผนท้ังทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

“ชุมชน” หมายความว่า บริเวณท่ีกลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวพันกัน 
“สมาชิกชุมชน” หมายความว่า ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น 
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า ตัวแทนของสมาชิกชุมชนซ่ึงได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิก

ชุมชน 
“ชุมชนแออัด” หมายความว่า ชุมชนท่ีมีลักษณะบ้านเรือนหนาแน่น ประชาชนอยู่อย่างแออัด 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนท่ีมีลักษณะของบ้านเรือนอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่นแต่ไม่

แออัด มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมสะดวก 
“ชุมชนชานเมือง” หมายความว่า ชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีด้านเกษตรกรรม มีบ้านเรือนไม่แออัด 
“เคหะชุมชน” หมายความว่า ชุมชนท่ีเคยอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ รวมท้ังชุมชนท่ี

การเคหะแห่งชาติยังคงดูแลอยู่ แต่ได้ให้ความยินยอมในการจัดต้ังเป็นชุมชนได้ 
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“ชุมชนอาคารสูง” หมายความว่า ชุมชนท่ีมีสภาพเป็นแฟลต คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หรือ
อาคารอย่างอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นแฟลตของการเคหะแห่งชาติท่ีเป็นนิติบุคคล 

“ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร” หมายความว่า ชุมชนท่ีมีการจัดสร้างข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ท่ีดิน ยกเว้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม” หมายความว่า การส่งเสริมและเสริมสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ี
ดีข้ึนในระดับท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีวิต 

“การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน” หมายความว่า การพัฒนาสภาพ
บ้านเรือน อาคารและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสภาพแวดล้อมชุมชนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นท่ีพักอาศัย
ของประชาชน ให้มีความสุข สะดวกสบาย ม่ันคงปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการดํารงชีวิต 

“การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” หมายความว่า การพัฒนาอย่างเป็นระบบในการจัดการชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชนโดยเฉพาะในด้านการผลิต การบริโภค การบริหารเงินออม การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร
และรายได้ ทุนชุมชนให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

“การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในสังคม” หมายความว่า การส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนพ่ึงตนเองและพัฒนาตนเอง โดยให้ผู้นําชุมชน ประชาชน และกลุ่มต่าง ๆ 
รวมตัวเพ่ือประกอบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

“การพัฒนาอนามัยชุมชน” หมายความว่า การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีและ
สามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยปกติสุข รวมท้ังการปลูกฝังให้รู้จักดูแลสุขอนามัยของตนเองและปฏิบัติต่อบุคคล
อ่ืนให้เกิดสุขนิสัยท่ีดี 

“การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นชาติไทย” หมายความว่า การส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความสามัคคี เอ้ืออาทรต่อกัน 

“แผนชุมชน” หมายความว่า แนวทางในการพัฒนาและดําเนินงานของชุมชนอย่างมีทิศทางตาม
วิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนได้
ร่วมกันคิด กําหนดแนวทาง กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก
ด้วยการคํานึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

“เลือกต้ัง” หมายความว่า การเลือกต้ังกรรมการชุมชน 
“หน่วยเลือกต้ัง” หมายความว่า ชุมชนท่ีกําหนดให้ทําการลงคะแนนเลือกต้ัง 
“ท่ีเลือกต้ัง” หมายความว่า สถานท่ีท่ีกําหนดให้ทําการลงคะแนนเลือกต้ังและให้หมายความรวมถึง

บริเวณท่ีกําหนดข้ึนโดยรอบบริเวณท่ีเลือกต้ังด้วย 
“วันเลือกต้ัง” หมายความว่า วันท่ีกําหนดให้ทําการลงคะแนนเลือกต้ัง 
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชน 
“ผู้เลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการชุมชน 
“ผู้อํานวยการเขต” หมายความว่า ผู้อํานวยการเขตท่ีชุมชนต้ังอยู่ในท้องท่ี 
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากผู้อํานวยการเขตให้ดําเนินการเลือกต้ัง 
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“ขอบเขตของชุมชน” หมายความว่า บริเวณพ้ืนท่ีท่ีชุมชนร่วมกันกําหนดขอบเขตในการขอจัดต้ัง
ชุมชน 

หมวด ๒ 
ชุมชน 

ข้อ ๗  ชุมชนมี ๖ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชุมชนแออัด 
(๒) ชุมชนเมือง 
(๓) ชุมชนชานเมือง 
(๔) เคหะชุมชน 
(๕) ชุมชนอาคารสูง 
(๖) ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 
ข้อ ๘  การจัดต้ังชุมชนให้ทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานครโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) เหตุผลในการขอจัดต้ังชุมชน 
(๒) มีชื่อชุมชน ท่ีตั้ง แผนท่ีแสดงขอบเขตของชุมชน และผังแสดงท่ีต้ังของสิ่งปลูกสร้างและบริเวณ

ข้างเคียงของชุมชน 
(๓) จํานวนบ้านท่ีประชาชนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหลัง 
(๔) ข้อมูลโครงสร้างประชากรและรายละเอียดของประชาชนในชุมชน เช่น ชื่อ - ชื่อสกุล เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
(๕) ข้อมูลการคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
(๖) เจ้าบ้านหรือผู้อาศัยท่ีเจ้าของบ้านมอบหมายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนจํานวนไม่น้อย

กว่าสามในสี่ ของจํานวนบ้านในชุมชน เข้าชื่อเสนอต่อผู้อํานวยการเขตแจ้งความประสงค์ขอจัดต้ังชุมชน 
(๗) มีกลุ่มด้านการพัฒนาชุมชนอย่างน้อยสามกลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มทาง

สังคม เป็นต้น และมีระยะเวลาจัดต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยมีหลักฐานการดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

(๘) กรณีบริเวณสถานท่ีต้ังชุมชนเป็นพ้ืนท่ีของบุคคลอ่ืน ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ให้จัดต้ังเป็นชุมชนได้ 

(๙) สถานท่ีตั้งชุมชนไม่เป็นท่ีสาธารณะ 
(๑๐) ผู้อํานวยการเขตเห็นสมควรจัดต้ังเป็นชุมชนและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนาม 

การรวมชุมชน การแยกชุมชน การเปลี่ยนชื่อชุมชน การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงประเภทชุมชน ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ท้ังนี้ โดยจัดทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร 
และให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามประกาศ 

ข้อ ๙  การจัดทําประกาศกําหนดชุมชนตามระเบียบนี้ให้สํานักงานเขตจัดส่งเอกสารตามข้อ ๘ ให้
สํานักพัฒนาสังคม เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและจัดทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานครเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนาม 
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ข้อ ๑๐  เม่ือกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้ชุมชนใดเป็นชุมชนตามระเบียบนี้แล้ว ให้สํานักงานเขต
จัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการชุมชนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันท่ีกรุงเทพมหานครได้
ประกาศจัดต้ังชุมชน 

ข้อ ๑๑  ชุมชนใดมีสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้พ้นสภาพการเป็นชุมชน 
(๑) คณะกรรมการชุมชนหมดวาระแล้วไม่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชนครบตามจํานวน

ท่ีกําหนด เม่ือได้ประกาศเลือกต้ังกรรมการชุมชนไปแล้วอย่างน้อยสองครั้ง 
(๒) เจ้าบ้านหรือผู้อาศัยท่ีเจ้าของบ้านมอบหมายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนจํานวนไม่น้อย

กว่าสามในสี่ ของชุมชนเข้าชื่อเสนอต่อผู้อํานวยการเขตแจ้งความประสงค์ขอให้ชุมชนพ้นสภาพการเป็น
ชุมชน 

(๓) จํานวนบ้านท่ีประชาชนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่าหนึ่งร้อยหลัง 
(๔) กรณีท่ีสํานักงานเขตพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการชุมชน หรือสมาชิกชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย 
และหรือไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

(๕) เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามข้อ ๘ (๘) ได้ถอนความยินยอมเป็นหนังสือให้จัดต้ังเป็นชุมชน 
เม่ือปรากฏความตามวรรคหนึ่งให้ผู้อํานวยการเขตเสนอความเห็นต่อสํานักพัฒนาสังคมเพ่ือ

ตรวจสอบรายละเอียดและจัดทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนาม
ประกาศยกเลิกชุมชนชน 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการชุมชน 

                   
ข้อ ๑๒  กรรมการชุมชนเป็นตัวแทนสมาชิกชุมชน 
ข้อ ๑๓  ในชุมชนหนึ่งให้มีกรรมการชุมชนซ่ึงมาจากการเลือกต้ังจํานวนอย่างน้อยชุมชนละเจ็ดคน 

ถ้าชุมชนใดมีบ้านเกินหนึ่งร้อยหลัง ให้มีการเลือกกรรมการชุมชนนั้นเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคนต่อจํานวนบ้านทุกห้า
สิบหลัง เศษของห้าสิบ ถ้าเกินยี่สิบห้า ให้นับเป็นห้าสิบหลัง แต่ท้ังนี้ เม่ือรวมกรรมการชุมชนท้ังหมดแล้ว 
จะต้องไม่เกินจํานวนสิบห้าคน 

ชุมชนใดถ้ามีผู้สมัครต้ังแต่เจ็ดคนข้ึนไป และไม่เกินจํานวนกรรมการชุมชนท่ีกําหนดไว้ให้ถือว่า
ผู้สมัครได้รับเลือกต้ังโดยไม่มีการเลือกต้ัง และไม่ต้องเลือกต้ังกรรมการชุมชนให้ครบตามจํานวนท่ีพึงมีตาม
วรรคแรก 

ข้อ ๑๔  คณะกรรมการชุมชนประกอบด้วยตําแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) รองประธานกรรมการ 
(๓) เลขานุการ 
(๔) เหรัญญิก 
(๕) นายทะเบียน 
(๖) ประชาสัมพันธ์ 
(๗) ตําแหน่งอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการชุมชนเห็นสมควรแต่งต้ัง  
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ข้อ ๑๕  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชน 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุยี่สิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป นับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนติดต่อกันถึงวันสมัครรับเลือกต้ังไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
(๔) มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
(๕) เป็นสมาชิกชุมชนท่ีประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 
ข้อ ๑๖  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ

ชุมชน 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) หูหนวกและเป็นใบ้ซ่ึงไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
(๕) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือ

โดยคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายนั้น 
(๗) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกต้ังแต่สองปีข้ึนไป และได้พ้นโทษ

มายังไม่ถึงห้าปีในวันสมัครรับเลือกต้ัง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
(๘) เป็นสมาชิกสภาซ่ึงมีหน้าท่ีในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาเขต ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน หรือข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
(๙) เคยเป็นกรรมการชุมชน และได้พ้นจากตําแหน่งในชุมชนนั้นตามข้อ ๒๐ (๖) หรือ (๗) มายังไม่

ถึงสองปีในวันสมัครรับเลือกต้ัง 
ข้อ ๑๗  บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการชุมชน 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 
(๓) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันท่ี ๑ มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกต้ัง 
ข้อ ๑๘  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกต้ังเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังกรรมการ

ชุมชน 
(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อ ๑๖ (๒) หรือ (๕) 
(๒) ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ ๑๙  กรรมการชุมชนดํารงตําแหน่งตามวาระคราวละสามปี นับแต่วันเลือกต้ัง  
ข้อ ๒๐  กรรมการชุมชนพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ครบกําหนดตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๖ 
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(๕) กรรมการชุมชนว่างลงเกินกว่าก่ึงหนึ่ง ของจํานวนกรรมการชุมชนท่ีประกาศแต่งต้ัง และให้ถือ
ว่ากรรมการชุมชนส่วนท่ีเหลือพ้นจากตําแหน่ง 

(๖) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการชุมชนจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม เข้าชื่อเสนอต่อผู้อํานวยการเขต
ให้กรรมการชุมชนคนใดคนหนึ่งพ้นจากตําแหน่ง 

(๗) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการชุมชนจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสาม เข้าชื่อเสนอต่อผู้อํานวยการเขต
ให้กรรมการชุมชนท้ังชุดพ้นจากตําแหน่ง และผู้อํานวยการเขตให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๑  เม่ือกรรมการชุมชนพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๐ (๑) (๕) หรือ (๗) ให้ผู้อํานวยการเขตจัด
ให้มีการเลือกต้ังกรรมการชุมชนชุดใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีกรรมการชุมชนพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่
กรณีอยู่ในระยะเวลาการเลือกต้ังท่ัวไปหรือกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้อํานวยการเขตขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีคณะกรรมการชุมชนพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๐ (๑) ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าการเลือกต้ังกรรมการชุมชนชุดใหม่แล้วเสร็จ โดยในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีสามารถเบิกจ่ายค่า
สนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการชุมชนได้ 

กรณีกรรมการชุมชนพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๐ (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) จนเป็นเหตุให้กรรมการ
ชุมชนเหลือน้อยกว่าเจ็ดคน และไม่ใช่กรณีตามข้อ ๒๐ (๕) ให้ผู้อํานวยการเขตจัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการ
ชุมชนมีจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินจํานวนกรรมการชุมชนท่ีประกาศแต่งต้ังตามข้อ ๖๐ ภายใน
กําหนดสี่สิบห้าวัน นับแต่วันท่ีกรรมการชุมชนเหลือน้อยกว่าเจ็ดคน เว้นแต่วาระของกรรมการชุมชนจะ
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้กรรมการชุมชนท่ีได้รับเลือกต้ังใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาของผู้ซ่ึงตนแทน 

ข้อ ๒๒  การลาออกของกรรมการชุมชนให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ อํานวยการเขตและให้
ผู้อํานวยการเขตจัดทําประกาศลาออกของผู้นั้นออกจากการเป็นกรรมการชุมชน โดยมีผลนับแต่วันท่ีระบุไว้
ในหนังสือลาออก 

ในกรณีหนังสือลาออกมิได้ระบุวันท่ีลาออกไว้ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีผู้อํานวยการเขตได้รับหนังสือ
ลาออก 

หมวด ๔ 
การเลือกตั้งกรรมการชุมชน 

ข้อ ๒๓  การเลือกต้ังกรรมการชุมชนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับผู้เลือกต้ังมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังได้ไม่เกินจํานวนกรรมการชุมชนท่ีจะพึงมีได้ในชุมชนนั้น 

ข้อ ๒๔  ให้ผู้อํานวยการเขตประกาศให้มีการเลือกต้ังกรรมการชุมชน จํานวนกรรมการชุมชนท่ีพึง
มีตามข้อ ๑๓ กําหนดวันรับสมัคร วันเลือกต้ัง ระยะเวลารับสมัคร สถานท่ีรับสมัครเลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ัง
และท่ีเลือกต้ัง โดยให้ทําเป็นประกาศของสํานักงานเขต และแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเลือกต้ังอย่างน้อย
หน่วยเลือกต้ังละเจ็ดคน 

หากมีผู้สมัครกรรมการชุมชนน้อยกว่าเจ็ดคน ให้ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครและเลื่อน
กําหนดวันเลือกต้ังไม่เกินสองครั้งภายในสามสิบวัน 

กรณีผู้สมัครกรรมการชุมชนได้ยื่นใบสมัครแล้ว เม่ือพ้นระยะเวลาการรับสมัครจะขอถอนชื่อออก
จากการสมัครรับเลือกต้ังกรรมการชุมชนไม่ได้  



- 36 - 
 

สําหรับแจกเท่านั้น https://www.facebook.com/cdd2557/  

 

ข้อ ๒๕  เม่ือผู้อํานวยการเขตหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้รับใบสมัครแล้ว ให้บันทึกการรับ
สมัครไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และตรวจสอบว่าผู้สมัครมี
สิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังหรือไม่ ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครมีสิทธิท่ีจะ
สมัครรับเลือกต้ังได้ ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานเขตท่ีเลือกต้ัง
หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร 

ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร ณ 
สถานท่ีรับสมัครเลือกต้ัง พร้อมหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ และ
รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวขนาดสองนิ้ว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ซ่ึงถ่ายในคราวเดียวกัน
และไม่เกินหกเดือน นับถึงวันแรกของการรับสมัครเลือกต้ัง จํานวนสี่ใบ หรือตามจํานวนท่ีผู้อํานวยการเขต
กําหนด 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีชื่อผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครท่ีจะใช้ใน
การลงคะแนนเลือกต้ัง ตามแบบท้ายระเบียบนี้หรือตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครกําหนด 

ข้อ ๒๖  ให้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเรียงตามลําดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามี
ผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคน และไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครท่ีมาพร้อมกัน 

เม่ือได้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้ว จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครไม่ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร และการจับสลากให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีใช้ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗  เม่ือได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังกรรมการชุมชนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งพิมพ์ แผ่น
ประกาศหรือสิ่งอ่ืนมาโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครภายในท่ีเลือกต้ัง 

กรณีมีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอ่ืนใดอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครภายในท่ีเลือกต้ังอยู่
แล้วก่อนหรือในวันเลือกต้ัง ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเลือกต้ังมีอํานาจและหน้าท่ีทําลาย ปกปิดหรือนํา
เอกสารไปไว้นอกท่ีเลือกต้ัง 

การโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง ห้ามพ่นหรือระบายสีซ่ึงข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดย
วิธีการปิดประกาศ ณ ท่ีรั้ว กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาซ่ึงเป็นทรัพย์สินของ
ทางราชการ หรือ ณ บริเวณท่ีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิดประกาศ 
ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง อันเป็นการฝ่าฝืนวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีอํานาจหน้าท่ีทําลาย 
ปกปิด ลบ หรือล้างข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว แต่ในกรณีท่ีมิใช่ทรัพย์สินของทางราชการ เจ้า
พนักงานท้องถ่ิน จะมีอํานาจดังกล่าวเม่ือได้รับคําร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 

ข้อ ๒๘  ในวันเลือกต้ังให้เปิดการลงคะแนนเลือกต้ังต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา 

นับต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกต้ังจนสิ้นสุดเวลาของการเลือกต้ัง ห้ามมิให้ผู้ใดทําการ
โฆษณาไม่ว่าโดยวิธีใดอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือทําด้วยประการใดอันเป็นการรบกวนหรือเป็น
อุปสรรคแก่การเลือกต้ัง 
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ข้อ ๒๙  เม่ือมีประกาศสํานักงานเขตให้มีการเลือกต้ังกรรมการชุมชนจนถึงวันเลือกต้ัง ห้ามมิให้
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ตนเองหรือผู้สมัคร
อ่ืนหรืองดเว้นการลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครรายใดด้วยวิธีการดังนี้ 

(๑) จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด 

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใด อันเก่ียวกับ

ผู้สมัครรายใด 
การประกาศนโยบาย หรือการดําเนินการตามแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาตามหน้าท่ีของกรรมการ

ชุมชน หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) 
เพ่ือให้การหาเสียงเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้อํานวยการเขตอาจประกาศเพ่ือแนะนํา

วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครไว้ในบริเวณสถานท่ีเลือกต้ังก็ได้ 
ข้อ ๓๐  เม่ือได้มีประกาศสํานักงานเขตให้เลือกต้ังกรรมการชุมชนแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคมประสานฝ่ายทะเบียนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามทะเบียนบ้านให้
ถูกต้องตามความจริงและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังไว้ ณ ท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกล้เคียงท่ี
เลือกต้ังนั้นไว้โดยเปิดเผยให้ทราบก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ ๓๑  ผู้เลือกต้ังหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ยื่นคําร้องขอเพ่ิมชื่อต่อผู้อํานวยการเขตก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าห้าวัน 

เม่ือผู้อํานวยการเขตได้รับคําร้องแล้ว ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน หากเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังใด ให้เพ่ิมชื่อต่อท้ายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังของ
หน่วยเลือกต้ังนั้น และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๓๒  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามข้อ ๓๐ เป็น
ผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ังให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อผู้อํานวยการเขตก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าห้าวัน เพ่ือให้ถอนชื่อผู้
ไม่มีสิทธิเลือกต้ังผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง ให้
มีคําสั่งถอนชื่อผู้นั้น ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องและเจ้าบ้านทราบ ถ้า
เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้รายงานต่อผู้อํานวยการเขต
พร้อมท้ังประกาศไว้ในสถานท่ีเลือกต้ังและแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายในสามวัน นับแต่วันได้รับคําร้อง 

กรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้ท่ีถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มี
สิทธิเลือกต้ังและยื่นคําร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อผู้อํานวยการเขตให้ผู้อํานวยการเขตตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้อํานวยการเขตถือเป็นท่ีสุด 
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ข้อ ๓๓  เขตเลือกต้ังกรรมการชุมชน ให้ถืออาณาเขตบริเวณและขอบเขตท่ีกําหนดไว้ ในแผนท่ีของ
ชุมชน ซ่ึงชุมชนเป็นผู้กําหนดทําข้ึนในการใช้ข้ึนทะเบียนเป็นชุมชนของกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๓๔  หน่วยเลือกต้ังหนึ่ง ต้องจัดให้มีจํานวนผู้เลือกต้ังในจํานวนท่ีเหมาะสมสามารถจัดให้ผู้
เลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังนั้นลงคะแนนเลือกต้ังได้หมดเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเปิดลงคะแนนเลือกต้ัง และ
ให้มีท่ีเลือกต้ังได้หนึ่งแห่ง ท่ีเลือกต้ังนั้นให้เป็นท่ีซ่ึงประชาชนเข้าออกได้สะดวกเพ่ือการลงคะแนนเลือกต้ัง 
ให้มีขนาดพอสมควรท่ีจะดําเนินการเลือกต้ังได้โดยสะดวกและให้ผู้เลือกต้ังไปใช้สิทธิเลือกต้ังและตรวจดู
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้โดยง่าย 

ข้อ ๓๕  ในท่ีเลือกต้ังอย่างน้อยให้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมเครื่องหมายประจําตัวผู้สมัคร
ติดต้ังไว้ ให้ผู้เลือกต้ังมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้เลือกต้ังในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
แต่ห้ามปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครและเครื่องหมายประจําตัวผู้สมัครไว้ในคูหาลงคะแนน 
ให้ผู้อํานวยการเขตจัดให้มีการอํานวยความสะดวก หรือช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกต้ังแก่คนพิการ 

ข้อ ๓๖  ห้ามผู้ใดก่อให้เกิดความวุ่นวายข้ึนในท่ีเลือกต้ังหรือเข้าไปในท่ีเลือกต้ังโดยไม่มีหน้าท่ี
เก่ียวข้องหรือก่อให้เกิดความสับสนต่อประชาชนท่ีรอการเข้าไปลงคะแนนเลือกต้ัง 

ข้อ ๓๗  บัตรเลือกต้ัง ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ หรือตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครกําหนดซ่ึง
ต้องกําหนดให้มีช่องทําเครื่องหมาย สําหรับผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกต้ังด้วย 

ข้อ ๓๘  หีบบัตรเลือกต้ังให้ทําด้วยไม้หรือโลหะหรือวัสดุอ่ืนท่ีม่ันคงแข็งแรง มีฝาและกุญแจพร้อม
ด้านหน้าใต้ท่ีใส่กุญแจใช้วัตถุโปร่งแสงมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกต้ังได้ และท่ีฝามีช่องใส่บัตรเลือกต้ัง หีบ
บัตรเลือกต้ังให้มีขนาดพอท่ีจะบรรจุบัตรเลือกต้ังของผู้เลือกต้ังท้ังหมดของหน่วยเลือกต้ังนั้น และเม่ือใส่
กุญแจแล้วถ้ามิได้ไขกุญแจออกจะเอาบัตรเลือกต้ังออกไม่ได้ 

ข้อ ๓๙  การลงคะแนนเลือกต้ังให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกต้ังให้ตรงกับเครื่องหมาย
ประจําตัวผู้สมัครไม่เกินจํานวนกรรมการชุมชนท่ีจะมีได้ในชุมชนนั้น ๆ 

ข้อ ๔๐  ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให้เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกต้ัง นับจํานวนบัตร
เลือกต้ังท้ังหมด ของหน่วยเลือกต้ังนั้น และปิดประกาศจํานวนบัตรเลือกต้ัง ไว้ในท่ีเปิดเผย และเม่ือถึงเวลา
เปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให้เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกต้ัง เปิดหีบบัตรเลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงอยู่ 
ณ ท่ีเลือกต้ังนั้น เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกต้ังเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกต้ังใส่กุญแจประจําไว้แล้ว ให้
บันทึกการดําเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสองคน ซ่ึงอยู่บริเวณท่ีเลือกต้ังในขณะนั้น
ลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังอยู่ในขณะนั้น 

ข้อ ๔๑  เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ ๔๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีกล่าวเปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่า 
“บัดนี้ ถึงเวลาลงคะแนนแล้ว ขอเปิดการลงคะแนน” แล้วจึงเริ่มการลงคะแนนต่อไป 

ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงประสงค์จะลงคะแนนเลือกต้ังไป
แสดงตนต่อเจ้าหน้าท่ี โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือแสดงบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงทางราชการ 
หน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร บัตรประจําตัวประชาชนท่ี
หมดอายุแล้วให้ใช้แสดงตนได้ 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังแล้ว ให้อ่านชื่อและท่ีอยู่ของผู้นั้นดัง ๆ 
ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วงให้จดหมายเลขบัตร และสถานท่ีออกบัตร และให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์
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ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นหลักฐาน แล้วให้เจ้าหน้าท่ีมอบบัตรเลือกต้ังให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไป
ลงคะแนนเลือกต้ัง 

ในกรณีท่ีมีผู้ทักท้วงหรือเจ้าหน้าท่ีสงสัยว่าผู้ซ่ึงมาแสดงตนนั้น มิใช่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง ให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกการทักท้วง หรือข้อสงสัยไว้เป็นหลักฐาน และให้ทําการสอบสวนและวินิจฉัยว่า
ผู้ถูกทักท้วง หรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่ แล้วให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกคํา
วินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้ด้วย 

ข้อ ๔๒  เม่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกต้ังแล้ว ให้พับบัตรเลือกต้ังเพ่ือมิให้ผู้อ่ืน
ทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครใด แล้วให้นําบัตรเลือกต้ังนั้น ใส่ลงในหีบบัตรเลือกต้ังด้วยตนเอง
ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี และให้นําความในข้อ ๓๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการนําบัตรเลือกต้ังใส่ลงในหีบบัตร
เลือกต้ังของคนพิการด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๓  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกต้ังต้องมิให้ผู้ใดเข้า
ไปในท่ีเลือกต้ัง เว้นแต่ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง หรือผู้ท่ีเข้าไปเพ่ือใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ข้อ ๔๔  ห้ามผู้ใดซ่ึงรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกต้ัง หรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วย
เลือกต้ังนั้นลงคะแนนเลือกต้ังหรือพยายามลงคะแนนเลือกต้ัง 

ข้อ ๔๕  ห้ามผู้ใดใช้บัตรท่ีมิใช่บัตรเลือกต้ัง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีมอบให้ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ห้ามผู้ใดนําบัตรเลือกต้ังออกไปจากท่ีเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นการกระทําตามอํานาจหน้าท่ี 
ข้อ ๔๖  ห้ามผู้ใดกระทําการใด ๆ เพ่ือเป็นท่ีสังเกตไว้ท่ีบัตรเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นการกระทําตาม

อํานาจหน้าท่ี 
ข้อ ๔๗  ห้ามผู้ใดนําบัตรเลือกต้ังใส่ในหีบบัตรเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๔๒ 
ห้ามผู้ใดกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้บัตรเลือกต้ังมีจํานวนผิดจากความจริง 
ข้อ ๔๘  ห้ามผู้ใดกระทําการใด ๆ โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือขัดขวางหรือหน่วง

เหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไป ณ ท่ีเลือกต้ัง หรือเข้าไป ณ ท่ีลงคะแนนเลือกต้ัง หรือมิให้ไปถึง ณ ท่ีดังกล่าว
ภายในกําหนดเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง 

ข้อ ๔๙  ห้ามผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกต้ัง หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกต้ัง ให้แก่ผู้สมัครใด 

ข้อ ๕๐  ต้ังแต่เวลาท่ีได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกต้ังเพ่ือการลงคะแนนตามข้อ ๔๐ แล้วหรือ
ภายหลังเวลาท่ีได้ปิดหีบบัตรเลือกต้ังนั้นเพ่ือรักษาไว้ เม่ือการเลือกต้ังได้เสร็จสิ้นแล้ว ห้ามผู้ใดเปิด ทําลาย 
ทําให้เสียหาย ทําให้เปลี่ยนสภาพ หรือทําให้ไร้ประโยชน์ หรือลักพาไปซ่ึงหีบบัตรเลือกต้ังหรือบัตรเลือกต้ัง 
โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ ๕๑  ก่อนประกาศผลการนับคะแนน ห้ามเจ้าหน้าท่ีแจ้งแก่ผู้ใดให้ทราบจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ี
ได้ลงคะแนนไว้หรือให้ทราบจํานวนคะแนนอันได้ลงไว้สําหรับบุคคลใด หรือให้ทราบว่าผู้ใดลงคะแนนหรือไม่ 

ข้อ ๕๒  เม่ือถึงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกาตรงให้เจ้าหน้าท่ีประกาศปิดการแสดงตนเพ่ือลงคะแนน
เลือกต้ัง 

กรณีมีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกต้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนดเวลาลงคะแนนเลือกต้ังแล้วยัง
ไม่ได้รับบัตรเลือกต้ัง ก็ให้เจ้าหน้าท่ีจ่ายบัตรเลือกต้ังให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้น ทําการลงคะแนนเลือกต้ังจน
เสร็จสิ้นและบันทึกเหตุการณ์พร้อมลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 
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ข้อ ๕๓  ให้เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกต้ังนับจํานวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ังจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังชุดท่ีใช้หมายเหตุ การลงคะแนนและนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีเหลือแล้วจัดทํา
ประกาศรายการเก่ียวกับบัตรเลือกต้ังท้ังหมด จํานวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ัง ปิดประกาศไว้ ณ ท่ี
เลือกต้ัง 

ข้อ ๕๔  วิธีนับคะแนน ให้เจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งหยิบบัตรเลือกต้ังทีละบัตร ออกมาจากหีบบัตรเลือกต้ัง 
และให้เจ้าหน้าท่ีวินิจฉัยว่าบัตรเลือกต้ังนั้นเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ถ้าเป็นบัตรดีให้ดําเนินการนับคะแนน
ต่อไป ถ้าเป็นบัตรเสียให้เจ้าหน้าท่ีสลักหลังว่า “เสีย” และให้เจ้าหน้าท่ีไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ โดยให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 

ในการนับคะแนน ให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอกคะแนนในแบบกรอกคะแนน ให้เจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งเป็น
ผู้อ่านเลขหมายประจําตัวผู้สมัครท่ีปรากฏมีการทําเครื่องหมายกากบาทอยู่ในบัตรเลือกต้ังโดยให้ออกเสียง
ดัง ๆ และให้ผู้เลือกต้ังท่ียังเหลืออยู่ ณ ท่ีนั้นได้เห็นด้วย 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้อ่านเลขหมายประจําตัวผู้สมัครคนใดแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีอีกหนึ่งคนขีดคะแนนหนึ่ง
ขีดตรงช่องกรอกคะแนนของผู้สมัครท่ีเป็นเจ้าของเลขหมายประจําตัวนั้นในกระดานกรอกคะแนนหรือวัสดุ
อ่ืน ท่ีใช้ในการกรอกคะแนน โดยให้บุคคลท่ัวไปท่ีอยู่ ณ บริเวณนั้นเห็นการกรอกคะแนนได้โดยชัดเจนและ
สะดวก 

เม่ือเสร็จการกรอกคะแนนแล้ว ให้ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน 
แบบกรอกคะแนนซ่ึงได้ใช้กรอกคะแนนถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าท่ีลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแผ่น 
เม่ือการนับคะแนนสิ้นสุดลงแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรเลือกต้ังท่ีใช้นับคะแนนแล้วรายงานแสดงผล

การนับคะแนนหนึ่งฉบับ ประกาศผลของการนับคะแนนหนึ่งฉบับ และแบบกรอกคะแนนท่ีใช้กรอกคะแนน
แล้วบรรจุในหีบบัตรเลือกต้ัง แล้วปิดหีบบัตรเลือกต้ังใส่กุญแจประทับครั่งทับรูกุญแจไว้และให้เอากระดาษ
ปิดทับช่องใส่บัตรเลือกต้ังโดยมีลายมือชื่อกํากับไว้บนกระดาษนั้นด้วย ท้ังนี้ให้กระทําโดยเปิดเผยต่อหน้า
ประชาชนซ่ึงอยู่ ณ ท่ีนั้น ให้เจ้าหน้าท่ีประกาศผลของการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังนั้นและรีบทํารายงาน
แสดงผลของการนับคะแนนและปิดหีบบัตรเลือกต้ังรายงานผู้อํานวยการเขตโดยเร็ว 

ข้อ ๕๕  ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเลือกต้ังนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีได้ทําเครื่องหมายในช่องไม่
ลงคะแนนเลือกต้ัง และให้ประกาศจํานวนบัตรดังกล่าวด้วย 

ในการนับคะแนนเลือกต้ัง หากเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกต้ัง วินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากว่าบัตร
เลือกต้ังใด เป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนเลือกต้ังไม่ว่า
กรณีใด 

บัตรเลือกต้ังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรท่ีมิได้ทําเครื่องหมายใด ๆ 
(๓) บัตรท่ีไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกต้ังให้กับผู้สมัครคนใด 
(๔) บัตรท่ีทําเครื่องหมายเป็นท่ีสังเกต 
(๕) บัตรท่ีมีลักษณะตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครประกาศกําหนด 
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ข้อ ๕๖  เม่ือการเลือกต้ังเสร็จสิ้นแล้ว ผู้อํานวยการเขตจะทําลายบัตรเลือกต้ังและเอกสารท่ีเก็บอยู่
ในหีบบัตรเลือกต้ังนั้นได้ เม่ือพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกต้ังแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ในกรณีท่ีมีการคัดค้านการเลือกต้ัง ให้ผู้อํานวยการเขตเก็บรักษาหีบบัตรเลือกต้ังนั้นไว้จนกว่าเรื่อง
จะถึงท่ีสุด 

ข้อ ๕๗  ในการประกาศผลการนับคะแนนการเลือกต้ังกรรมการชุมชนให้ผู้สมัครซ่ึงได้คะแนนมาก
ตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังตามจํานวนกรรมการท่ีกําหนดไว้ในชุมชนนั้น 

ในกรณีท่ีผู้สมัครหลายคนได้คะแนนเท่ากัน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับผู้ได้รับเลือกต้ังได้
ตามจํานวนกรรมการชุมชนท่ีจะมีได้ ให้ทําการจับสลากโดยทําสลากเท่ากับจํานวนผู้สมัครท่ีจะต้องจับสลาก
เป็นสลากซ่ึงมีข้อความ “ได้รับเลือกต้ัง” เท่ากับจํานวนกรรมการชุมชนท่ีจะพึงมีหรือยังขาดอยู่ นอกนั้นเป็น
สลากซ่ึงมีข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกต้ัง” ผู้ใดจับสลากซ่ึงมีข้อความว่า “ได้รับเลือกต้ัง” ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชนนั้น โดยให้เรียงลําดับหมายเลขผู้สมัครก่อนหลัง 

การจับสลากให้กระทําต่อหน้าผู้อํานวยการเขตหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการเขต ณ ท่ี
เลือกต้ัง และให้บันทึกผลการจับสลากไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๕๘  เม่ือผู้อํานวยการเขตประกาศผลการเลือกต้ังของชุมชนใด ๆ หากผู้เลือกต้ังหรือผู้สมัคร
เห็นว่าการเลือกต้ังนั้น หรือเห็นว่าการท่ีบุคคลใดได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชนเป็นไปโดยมิชอบ ผู้
เลือกต้ังหรือผู้สมัครมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อผู้อํานวยการเขตภายในเจ็ดวัน 

ข้อ ๕๙  เม่ือผู้อํานวยการเขตได้รับคําร้องคัดค้านแล้ว ให้ดําเนินการพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มี
อํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่าการเลือกต้ังหรือการท่ีผู้ใดได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชนเป็นไปโดยมิชอบ สมควร
จะให้มีการเลือกต้ังใหม่ ให้มีคําสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ท้ังหมดหรือเฉพาะแต่กรรมการชุมชนคนใดท่ีถูก
คัดค้านตามคําร้องคัดค้านนั้นก็ได้ 

(๒) ถ้าเห็นว่าการเลือกต้ังหรือการท่ีผู้ใดได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการชุมชนเป็นไปโดยชอบหรือเป็น
เพียงข้อสงสัยว่ามิชอบแต่ไม่มีเหตุอันสมควรจะมีการเลือกต้ังใหม่หรือเฉพาะกรรมการชุมชนท่ีถูกคัดค้านให้
มีคําสั่งยกคําร้องคัดค้านเสีย 

คําสั่งท่ีผู้อํานวยการเขตได้วินิจฉัยใน (๑) หรือ (๒) ให้เป็นท่ีสุด 
คําสั่งของผู้อํานวยการเขตซ่ึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของกรรมการชุมชนผู้ใดผู้หนึ่งสิ้นสุดลงย่อมไม่

กระทบกระเทือนกิจการท่ีกรรมการชุมชนผู้นั้นได้กระทําไปในหน้าท่ีกรรมการชุมชนก่อนได้รับแจ้งคําสั่ง 
ข้อ ๖๐  ให้ผู้อํานวยการเขตประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการชุมชน ปิดประกาศไว้ ณ สํานักงาน

เขตให้ทราบท่ัวกัน 
หมวด ๕ 

การดําเนินงานของกรรมการชุมชน 
ข้อ ๖๑  ให้ผู้อํานวยการเขตจัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชนครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วัน

เลือกต้ัง เพ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการชุมชนตําแหน่งต่าง ๆ ตามข้อ ๑๔ โดยให้ผู้อํานวยการเขตทํา
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 

ในการเลือกคณะกรรมการชุมชนตําแหน่งต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีจับ
สลาก 
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  ข้อ ๖๒  ให้สํานักงานเขตจัดส่งเอกสารให้กับสํานักพัฒนาสังคมดังนี้ 
(๑) สําเนาประกาศสํานักงานเขต เรื่อง แต่งต้ังกรรมการชุมชน (แบบ กช. ๘ หรือ กช. ๑๑) 
(๒) สําเนาประกาศสํานักงานเขต เรื่อง แต่งต้ังตําแหน่งกรรมการชุมชน (แบบ กช. ๑๒) 
(๓) แบบแสดงบัญชีรายชื่อชุมชนและกรรมการชุมชน (แบบ กช. ๑๘) 
ข้อ ๖๓  ให้ผู้อํานวยการเขตจัดทําประกาศแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการชุมชน และลงนามในบัตร

ประจําตัวกรรมการชุมชน 
ข้อ ๖๔  คณะกรรมการชุมชนมีหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนท้ังในด้ายกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และ

ระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๒) จัดประชุมในชุมชนหรือเวทีสาธารณะเพ่ือพัฒนาชุมชนตาม (๑) 
(๓) ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชน 
(๔) ประสานงานและดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร หน่วยงานราชการ องค์การและหน่วยงาน

เอกชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในอันท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน 
(๕) เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
(๖) ส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม 
(๗) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๘) เผยแพร่ผลงาน ติดตามประเมินผลและรายงานต่อสมาชิกชุมชน เช่น การจัดทําป้าย

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางเครื่องขยายเสียง 
(๙) ประสานงานแจ้งการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนต่อ

ผู้อํานวยการเขต 
(๑๐) มีอํานาจแต่งต้ังผู้มีความรู้ความเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาหรือคณะทํางานในฝ่ายต่าง ๆ 
ข้อ ๖๕  ผู้ได้รับแต่งต้ังตามข้อ ๖๔ (๑๐) ให้พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการชุมชนเกินก่ึงหนึ่งเห็นชอบให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๔) กรรมการชุมชนซ่ึงเป็นผู้เสนอชื่อแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง 
ข้อ ๖๖  ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน 
(๒) ควบคุมดูแลการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
(๓) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการชุมชนในการติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ องค์กรและ

หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ 
(๔) หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือคณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ ๖๗  รองประธานกรรมการชุมชนมีหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) ทําหน้าท่ีแทนประธานกรรมการชุมชน ในกรณีท่ีประธานกรรมการชุมชนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่

อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
(๒) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
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  ข้อ ๖๘  เลขานุการมีหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุม 
(๒) จัดทํารายงานการประชุม 
(๓) จัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของคณะกรรมการชุมชน 
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ ๖๙  เหรัญญิกมีหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) จัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน พร้อมติดประกาศ

ให้ประชาชนในชุมชนทราบ 
(๒) รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสดไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หากเกินกว่าจํานวนนี้ให้นําฝากธนาคารภายใน

เจ็ดวัน ในนามของชุมชน 
(๓) ฝากและถอนเงิน สําหรับกรณีการถอนเงินให้ลงนามร่วมกับกรรมการชุมชนอีกสองคนท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการชุมชน 
(๔) จ่ายเงินตามท่ีคณะกรรมการชุมชนมีมติอนุมัติ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินให้ประธานกรรมการชุมชนมี

อํานาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท แล้วให้รายงานต่อท่ีประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 
(๕) จัดทําทะเบียนทรัพย์สินท่ีอยู่ในความดูแลหรือครอบครองของคณะกรรมการชุมชนและรายงาน

ให้สํานักงานเขตทราบปีละหนึ่งครั้ง 
(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ ๗๐  นายทะเบียนมีหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนท่ีและแผนผังชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
(๒) สํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลประชากรในชุมชนให้เป็นปัจจุบันและรายงานให้สํานักงานเขต

ทราบปีละหนึ่งครั้ง 
(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ ๗๑  ประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ 
(๒) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ ๗๒  ให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และจัดส่งรายงานการ

ประชุมให้สํานักงานเขตทราบ 
ในกรณีท่ีกรรมการชุมชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม หรือผู้อํานวยการเขตเห็นสมควรให้มีการประชุม

คณะกรรมการชุมชนเป็นกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการชุมชนเรียกประชุมภายในเจ็ดวัน 
ข้อ ๗๓  การนัดประชุมต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน พร้อมท้ังวาระการประชุม เว้น

แต่ได้นัดในท่ีประชุมแล้วหรือเป็นกรณีเร่งด่วน 
ข้อ ๗๔  การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดลําดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(๓) เรื่องเพ่ือทราบ 
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(๔) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
(๕) เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
(๖) เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ข้อ ๗๕  การประชุมคณะกรรมการชุมชนต้องมีกรรมการชุมชนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

คณะกรรมการชุมชน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งกรรมการชุมชนให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการชุมชน 

โดยองค์ประชุมต้องมีกรรมการชุมชนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการชุมชนท่ีได้รับการแต่งต้ังตามวรรค
หนึ่ง 

ข้อ ๗๖  มติท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 
และให้ถือมตินั้นเป็นท่ีสุด 

ข้อ ๗๗  ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนและคณะทํางานมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิขอ
อภิปรายแสดงข้อคิดเห็นใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

ข้อ ๗๘  เม่ือคณะกรรมการชุมชนพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๐ (๑) (๕) หรือ (๗) คณะกรรมการ
ชุมชนจะต้องส่งมอบงานและทรัพย์สินในความครอบครองของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ผู้อํานวยการเขต
ภายในสิบห้าวัน นับแต่คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ได้รับเลือกต้ังเพ่ือให้ผู้ อํานวยการเขตมอบให้
คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ต่อไป 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๗๙  แบบพิมพ์และทะเบียนต่าง ๆ ให้ใช้แบบพิมพ์ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๐  ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้

เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป 
  

บทเฉพาะกาล                   
ข้อ ๘๑  ชุมชนซ่ึงได้รับการจัดต้ังก่อนใช้ระเบียบนี้ ให้มีฐานะเป็นชุมชนตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๒  กรรมการชุมชนซ่ึงได้รับเลือกต้ังก่อนใช้ระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนครบวาระตาม

ระเบียบเดิม 
  
  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกําหนดระเบียบข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๔๙” 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกคําสั่งหรือข้อบังคับ 

เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

ข้อความท่ัวไป 
ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
“สภาเยาวชน” หมายความว่า สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
“ประธานสภาเยาวชน” หมายความว่า ประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
“รองประธานสภาเยาวชน” หมายความว่า รองประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
“เลขานุการสภาเยาวชน” หมายความว่า เลขานุการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
“ผู้ช่วยเลขานุการสภาเยาวชน” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขานุการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
“สมาชิกสภาเยาวชน” หมายความว่า สมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
“เครือข่ายสภาเยาวชน” หมายความว่า สภาเยาวชนเขต องค์กรและกลุ่มกิจกรรมซ่ึงทํางาน

เก่ียวกับเยาวชนท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
“หน่วยงานท่ีกํากับดูแลสภาเยาวชน” หมายความว่า สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 

หมวด  ๒ 
สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๖  ให้มีสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นผู้แทนเยาวชนของกรุงเทพมหานคร 
  ข้อ ๗  สภาเยาวชนมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและสะท้อนปัญหาของเยาวชนให้กับสังคม 
(๒)  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างเยาวชนกลุ่มต่างๆ ท้ังในกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดอ่ืนๆ 
(๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ อันเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
(๔)  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
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ข้อ ๘  สภาเยาวชนมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เสนอแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อกรุงเทพมหานคร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชน 
(๒)  ประสานงานระหว่างเยาวชน กลุ่มเยาวชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือดําเนินงานให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเยาวชน 
(๓)  เลือกและต้ังคณะกรรมการด้านต่างๆ เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามมติของสภาเยาวชน 
(๔)  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพ่ือเยาวชน 
(๕)  ศึกษา รวบรวม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสภาเยาวชนและเครือข่ายสภา

เยาวชน 
(๖)  จัดการประชุมสภาเยาวชนและเครือข่ายสภาเยาวชน 
(๗)  จัดทําแผนงานประจําปีเสนอต่อกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๙  คุณสมบัติของสมาชิกสภาเยาวชน 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบห้าปี (โดยปี พ.ศ.) 
(๓)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
(๔)  มีความประพฤติดี 
(๕)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
ข้อ ๑๐  สภาเยาวชนประกอบด้วยสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ประธานคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต 
(๒)  ผู้แทนกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย 
(๒.๑)  ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวนยี่สิบสี่คน 
(ก)  ระดับมัธยมศึกษา จํานวนแปดคน 
(ข)  ระดับอาชีวศึกษา จํานวนแปดคน 
(ค)  ระดับอุดมศึกษา จํานวนแปดคน 
(๒.๒)  ผู้แทนจากกลุ่มกิจกรรม จํานวนสิบสองคน เช่น กลุ่มกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตกลุ่มกิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มกิจกรรมด้านการศึกษา กลุ่มกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน กลุ่มกิจกรรมด้านอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๒.๓)  ผู้แทนจากศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนสิบคน 
(๒.๔)  ผู้แทนจากผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวนสี่คน 
ข้อ ๑๑  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งต้ังคณะกรรมการจํานวนห้าคน เพ่ือดําเนินการให้มีการเลือก

สมาชิกสภาเยาวชนตามข้อ ๑๐ (๒) โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามข้อ ๑๐ (๒) ส่งผู้แทนเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิก

สภาเยาวชน ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๒)  ให้คณะกรรมการจัดให้ผู้แทนตาม (๑) มีการเลือกต้ังกันเอง 
(๓)  ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังและส่งรายชื่อผู้ได้รับการเลือกต้ังให้หน่วยงานท่ีกํากับ ดูแลสภา

เยาวชน ภายในห้าวันนับจากวันประกาศรับรองผลการเลือกต้ังกันเอง 
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(๔)  กรณีท่ีมีปัญหาอ่ืนใดท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดได้ 
(๕)  เม่ือประกาศรับรองผลการเลือกต้ังแล้ว ให้หน่วยงานท่ีกํากับดูแลสภาเยาวชนเสนอผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครลงนามในคําสั่งแต่งต้ังสมาชิกสภาเยาวชนดังกล่าว 
ข้อ ๑๒  สมาชิกสภาเยาวชนมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี นับแต่วัน ท่ีผู้ ว่ าราชการ

กรุงเทพมหานครลงนามในคําสั่งแต่งต้ังสมาชิกสภาเยาวชน โดยสมาชิกสภาเยาวชนจะดํารงตําแหน่งเกิน
สองวาระมิได้ 

สมาชิกสภาเยาวชนซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังสมาชิก
สภาเยาวชนใหม่ 

ข้อ ๑๓  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชน เพ่ือให้สมาชิกสภาเยาวชน
ได้มาประชุมเป็นครั้งแรก ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามแต่งต้ังสมาชิก
สภาเยาวชน 

ข้อ ๑๔  ให้สภาเยาวชนมีประธานสภาเยาวชนหนึ่งคน รองประธานสภาเยาวชนสองคนและ
เลขานุการสภาเยาวชนหนึ่งคนซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ังตามมติของสภาเยาวชน 

ในการประชุมสภาเยาวชนเป็นครั้งแรก เม่ือยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเยาวชน รอง
ประธานสภาเยาวชน และเลขานุการสภาเยาวชน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานชั่วคราวของ
ท่ีประชุมเพ่ือให้ท่ีประชุมดําเนินการเลือกต้ังประธานสภาเยาวชน รองประธานสภาเยาวชน และเลขานุการ
สภาเยาวชน ตามวรรคหนึ่ง 

การเลือกต้ังกระทําโดยให้สมาชิกสภาเยาวชนลงคะแนนเลือกประธานสภาเยาวชน รอง
ประธานสภาเยาวชน และเลขานุการสภาเยาวชนโดยถือเสียงข้างมาก ในกรณีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
มากกว่าหนึ่งคนให้สมาชิกสภาเยาวชนออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป โดยให้มีสิทธิลงคะแนน
เลือกเฉพาะผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดในรอบแรก 

ข้อ ๑๕  ประธานสภาเยาวชนมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ดําเนินการประชุม และมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ตามความจําเป็นเพ่ือรักษาความเรียบร้อยใน

การประชุม 
(๒)  ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาเยาวชนให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของสภาเยาวชน 
(๓)  เป็นผู้แทนสภาเยาวชนในกิจการท่ีเก่ียวกับเยาวชน 
(๔)  อํานาจและหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
ข้อ ๑๖  รองประธานสภาเยาวชน มีอํานาจหน้าท่ีช่วยประธานสภาเยาวชนในกิจการอันเป็นอํานาจ

หน้าท่ีของประธานสภาเยาวชน หรือปฏิบัติงานตามท่ีประธานสภาเยาวชนมอบหมาย 
ข้อ ๑๗  เลขานุการสภาเยาวชน มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑)  นัดประชุมสภาเยาวชน 
(๒)  จัดทํารายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
(๓)  ควบคุมการนับคะแนนเสียงในการประชุมสภาเยาวชน 
(๔)  รายงานผลการประชุมและมติของสภาเยาวชนไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
(๕)  ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชน 



- 48 - 
 

สําหรับแจกเท่านั้น https://www.facebook.com/cdd2557/  

 

(๖)  หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือข้อบังคับการประชุมสภาเยาวชนหรือตามท่ี
ประธานสภาเยาวชนมอบหมาย 

ข้อ ๑๘  ให้เลขานุการสภาเยาวชนเลือกและแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการสภาเยาวชนได้ไม่เกินสองคน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเยาวชน มีหน้าท่ีช่วยเลขานุการสภาเยาวชนในกิจการอันเป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภา
เยาวชนหรือตามท่ีเลขานุการสภาเยาวชนมอบหมาย 

ในกรณีท่ีเลขานุการสภาเยาวชนไม่อยู่ ให้ผู้ช่วยเลขานุการสภาเยาวชนปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ข้อ ๑๙  ให้สภาเยาวชนมีคณะกรรมการด้านต่างๆ ซ่ึงมาจากสมาชิกสภาเยาวชน เพ่ือดําเนิน

กิจกรรมเฉพาะด้านตามมติท่ีประชุม แต่ละคณะมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน 
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการอย่างละหนึ่งคน โดยการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการให้
เป็นไปตามมติท่ีประชุม และสมาชิกสภาเยาวชนสามารถดํารงตําแหน่งได้คนละไม่เกินสองคณะ 

ข้อ ๒๐  การประชุมสภาเยาวชน ต้องมีสมาชิกสภาเยาวชนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกสภาเยาวชนท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๒๑  ให้สภาเยาวชนจัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชนอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ให้สมาชิกสภาเยาวชนจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกสภา
เยาวชนท้ังหมด เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาเยาวชนเพ่ือเปิดประชุม 

ข้อ ๒๒  การประชุมสภาเยาวชนต้องกระทําโดยเปิดเผย 
ให้ประธานสภาเยาวชนเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานสภาเยาวชนไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้รองประธานสภาเยาวชนคนท่ีหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาเยาวชน ถ้ารอง
ประธานสภาเยาวชนคนท่ีหนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานสภาเยาวชนคนท่ีสอง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาเยาวชน 

ในกรณีท่ีไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น 

การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกสภาเยาวชนคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๒๓  ให้สภาเยาวชนกําหนดข้อบังคับการประชุม และข้อบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของสภาเยาวชน โดยเสนอปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๔  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว สมาชิกสภาเยาวชนจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑)  ตาย 
(๒)  พ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๕ 
(๓)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเยาวชน 
(๔)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษา หรือถูกคุมประพฤติอยู่ในสถานพินิจโดยคําสั่งของศาล 
(๕)  สมาชิกสภาเยาวชนมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสภาเยาวชน 
ท้ังหมด ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเยาวชน โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางเสื่อมเสียหรืออยู่

ในสภาพท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
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สมาชิกสภาเยาวชนท่ีพ้นจากตําแหน่งตาม (๕) สามารถยื่นคําคัดค้านต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
เพ่ือให้มีการตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบมติ ท้ังนี้ คําวินิจฉัยชี้
ขาดของปลัดกรุงเทพมหานครถือเป็นท่ีสุด 

สมาชิกสภาเยาวชนผู้เข้ามาแทนตําแหน่งท่ีว่างลงตามวรรคสอง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

ข้อ ๒๕  ให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานสภาเยาวชนตามความเหมาะสม
และให้หน่วยงานท่ีกํากับดูแลแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพ่ือดูแล ให้คําปรึกษาแก่สภาเยาวชน 

หมวด  ๓ 
สภาเยาวชนเขต 

ข้อ ๒๖  ให้ผู้อํานวยการเขตทุกเขตจัดให้มีสภาเยาวชนเขต 
ข้อ ๒๗  สภาเยาวชนเขตมีฐานะเป็นเครือข่ายสภาเยาวชน 
ข้อ ๒๘  สภาเยาวชนเขต ประกอบด้วย เยาวชนจากชุมชน ศูนย์เยาวชน สถาบันการศึกษาท้ังใน

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ผู้แทนจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เช่นด้านการพัฒนา
ชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาเยาวชน เป็นต้น 
ในพ้ืนท่ีเขตนั้นโดยไม่จํากัดจํานวน ซ่ึงได้ยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเยาวชนเขตและต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้อํานวยการเขต 

ข้อ ๒๙  คุณสมบัติของสมาชิกสภาเยาวชนเขต 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบห้าปี (โดยปี พ.ศ.) 
(๓)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนท่ีนั้น 
(๔)  มีความประพฤติดี 
(๕)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
ข้อ ๓๐  ให้มีคณะกรรมการ ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตกันเอง

ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้อํานวยการเขตหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒)  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีเขต 
(๓)  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีเขต 
(๔)  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีเขต 
(๕)  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีเขต 
(๖)  ผู้แทนจากประธานชุมชนในพ้ืนท่ีเขต 
โดยให้ผู้อํานวยการเขตเป็นผู้พิจารณาบุคคลตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ในสัดส่วน ท่ีเหมาะสมและ

จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกต้ังกันเอง โดยมีผู้อํานวยการเขต หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นประธาน 

ข้อ ๓๑  ให้คณะกรรมการตาม ข้อ ๓๐ มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ประกาศวัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เยาวชนในพ้ืนท่ีเขต

นั้นทราบโดยท่ัวกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันรับสมัคร 
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(๒)  พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการ
เลือกต้ังกันเอง 

(๓)  พิจารณาสอบสวนและลงมติถอดถอนหรือยืนยันสิทธิการสมัครเป็นคณะกรรมการสภาเยาวชน
เขต ในกรณีท่ีมีการเข้าชื่อคัดค้านตามข้อ ๓๒ 

(๔)  ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังกันเอง และส่งรายชื่อผู้ได้รับการเลือกต้ังกันเองให้ผู้อํานวยการ
เขตออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยให้ผู้อํานวยการเขตส่งประกาศและคําสั่งให้หน่วยงานท่ีกํากับดูแล
สภาเยาวชนทราบ 

ข้อ ๓๒  เยาวชนผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกต้ังกันเองไม่น้อยกว่าห้าสิบคนมีสิทธิเข้าชื่อคัดค้านต่อ
คณะกรรมการตามข้อ ๓๐ หากเห็นว่าผู้สมัครรับการเลือกต้ังกันเองนั้นไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นคณะกรรมการ
สภาเยาวชนเขต โดยต้องระบุถึงพฤติกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของการรับ
สมัคร เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาสอบสวนและลงมติถอดถอนหรือยืนยันสิทธิการสมัครรับการเลือกต้ัง
กันเอง ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันหมดสิทธิเข้าชื่อคัดค้านและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเป็น
คณะกรรมการสภาเยาวชนเขตในวันถัดไป 

หากไม่มีการเข้าชื่อคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเป็น
คณะกรรมการสภาเยาวชนเขต ภายในเจ็ดวันนับแต่วันหมดสิทธิเข้าชื่อคัดค้าน 

ข้อ ๓๓  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเป็นคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต
คณะกรรมการตามข้อ ๓๐ ต้องจัดให้ผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเป็นคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต ได้แถลงนโยบาย
แนวความคิดต่างๆ และออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตจํานวนสิบห้าคนโดยให้
ถือเอาเสียงข้างมาก 

กรณีมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนมีผลทําให้จํานวนท่ีได้รับการเลือกต้ังกันเองเกินกว่าสิบห้าคนให้ผู้ท่ี
มีสิทธิเลือกต้ังกันเองทุกคนออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้ท่ีมีคะแนน
เท่ากันน้อยท่ีสุดในลําดับท่ีทําให้เกินสิบห้าคน จนกว่าจะได้จํานวนครบสิบห้าคน 

ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีประธานสภาเยาวชนเขตหนึ่งคน รองประธานสภา
เยาวชนเขตสองคน และเลขานุการสภาเยาวชนเขตหนึ่งคน ซ่ึงผู้อํานวยการเขตแต่งต้ังตามมติของสภา
เยาวชนเขต และให้นําข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรรมการสภาเยาวชนเขตมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี นับแต่วันท่ีผู้อํานวยการเขตลงนามใน
คําสั่งแต่งต้ัง โดยกรรมการสภาเยาวชนเขตจะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระมิได้ และกรรมการสภาเยาวชน
เขตซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการ สภาเยาวชนเขตใหม่ 

ข้อ ๓๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว คณะกรรมการสภาเยาวชนเขตจะพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อํานวยการเขต 
(๓)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษา หรือถูกคุมประพฤติอยู่ในสถานพินิจโดยคําสั่งของศาล 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๙ 
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(๕)  คณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการ
สภาเยาวชนเขตท้ังหมด ให้พ้นจากการเป็นคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต โดยเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางเสื่อมเสียหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

กรรมการสภาเยาวชนเขตท่ีพ้นจากตําแหน่งตาม (๕)  สามารถยื่น คําคัดค้านต่อปลัด
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีการตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบมติ 
ท้ังนี้คําวินิจฉัยชี้ขาดของปลัดกรุงเทพมหานครถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ ๓๖  เม่ือคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการตามข้อ 
๓๐ ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตกันเองใหม่ ภายในสามสิบวัน 

ในกรณีตําแหน่งกรรมการสภาเยาวชนเขตว่างลงตามข้อ ๓๕ ให้มีการเลือกต้ังกันเองกรรมการสภา
เยาวชนเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 

กรรมการสภาเยาวชนเขต ผู้เข้ามาแทนตําแหน่งท่ีว่างลงตามวรรคสอง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

ข้อ ๓๗  ให้คณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เสนอแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อผู้อํานวยการเขต สภาเยาวชนกรุงเทพมหานครหรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็นท่ีเก่ียวกับเยาวชน 
(๒)  ดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และสังคม 
(๓)  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาเยาวชนในขอบเขตท่ีสามารถกระทําได้ 
(๔)  แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินกิจกรรม หรือศึกษาเรื่องใด ตามท่ีคณะกรรมการสภาเยาวชน

เขตเห็นสมควร 
(๕)  รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาเยาวชนเขต เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินงาน 
(๖)  จัดการประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต 

  
ข้อ ๓๘  ให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยให้นําข้อ 

๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๓๙  ให้สํานักงานเขตสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานสภาเยาวชนเขตตามความเหมาะสม

และให้ผู้อํานวยการเขตแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานเขตเพ่ือดูแล ให้คําปรึกษาแก่สภาเยาวชนเขต 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๐  ในวาระเริ่มแรก ให้หน่วยงานท่ีกํากับดูแลสภาเยาวชน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเยาวชนตามข้อ ๑๐ (๒) ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๔๑  ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้อํานวยการเขตจัดให้มีสภาเยาวชนเขตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วัน ท่ีระเบียบนี้ ใช้ บังคับ เ พ่ือผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะได้แต่งต้ังสมาชิกสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานครในลําดับต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อภิรักษ์  โกษะโยธิน 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

------------------------ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖” 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วย

การสมรส 
“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กท่ีไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถ

เลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในท่ีต่าง ๆ หรือเด็กท่ีมีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิด
อันตรายต่อสวัสดิภาพของตน 

“เด็กกําพร้า” หมายความว่า เด็กท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กท่ีไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่
สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 

“เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากลําบาก” หมายความว่า เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่า
ร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความลําบาก หรือเด็กท่ีต้องรับภาระหน้าท่ีในครอบครัวเกิน
วัยหรือกําลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

“เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ ไม่ว่า
ความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กําเนิดหรือเกิดข้ึนภายหลัง 
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“เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิด” หมายความว่า เด็กท่ีประพฤติตนไม่สมควร เด็กท่ีประกอบอาชีพ
หรือคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีน่าจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานท่ีอันอาจชักนําไปในทางเสียหาย  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“นักเรียน” หมายความว่า เด็กซ่ึงกําลังรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ท้ังประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซ่ึงกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง 
ตลอดจนบุคคลอ่ืนซ่ึงรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซ่ึงเด็กอาศัยอยู่ด้วย 

“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลท่ีรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร 
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หรือพัฒนาเด็ก

ตามมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้

เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้
กระทําหรือประพฤติในลักษณะท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดี  ท้ังนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

“สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคลและนํามา
วิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 

“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานท่ีรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กท่ีมีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ และ
มีจํานวนต้ังแต่หกคนข้ึนไป ซ่ึงเด็กไม่เก่ียวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ดังกล่าว  ท้ังนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนท้ังของรัฐและเอกชน 

“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานท่ีรับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพ่ือสืบเสาะและพินิจเด็ก
และครอบครัว เพ่ือกําหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย 

“สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานท่ีให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กท่ีจําต้องได้รับการ
สงเคราะห์ ซ่ึงมีจํานวนต้ังแต่หกคนข้ึนไป 

“สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานท่ีให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพ่ือแก้ไขความ
ประพฤติ บําบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ 

“สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู” หมายความว่า สถานท่ี โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้การ
บําบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการ
ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กท่ีจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ 

“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและ
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ครอบครัวในศาลจังหวัด ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย

จากผู้ว่าราชการจังหวัด 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และ

หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕  ให้ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในจังหวัดใดยังมิได้เปิดทําการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวข้ึนในศาลจังหวัด ให้ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออก
กฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง
นั้น 

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อํานวยการสํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์แต่งต้ังจาก
ผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีประสบการณ์ในการงานท่ีทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่
น้อยกว่าเจ็ดปีวิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งต้ัง
จากผู้มีประสบการณ์ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคน โดยมี
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
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คณะกรรมการจะแต่งต้ังข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

มาตรา ๘  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ทําหน้าท่ีเป็น
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไปของคณะกรรมการ 
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนให้บริการด้านสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และ

ส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

รวมท้ังแผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งเพราะครบวาระอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ัง

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
แทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 

มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการ

สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับวิธีการดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗ 
(๕) วางหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานด้าน

การศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมท้ังมีอํานาจเข้าไป
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู สถานพินิจ หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ
เด็กท้ังของรัฐและเอกชน 

(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รวมท้ังให้คําแนะนําและเสนอแนะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและ
ระดับจังหวัด 

(๘) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน โดย

อนุโลม  
มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล ผู้แทนกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
และผู้สูงอายุ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ผู้อํานวยการสํานักอนามัย และ
ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งต้ังจากผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีประสบการณ์ในการงานท่ีทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย 
แพทย์ วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งต้ังจากผู้มี
ประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่งต้ังข้าราชการในสํานักสวัสดิการสังคมไม่เกิน

สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น

ประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู้แทนศาล
จังหวัด ในกรณีท่ีจังหวัดนั้นไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัด หรือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการในจังหวัดในกรณีท่ีจังหวัดนั้นไม่มีสถานพินิจ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง
จากผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีประสบการณ์ในการงานท่ีทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ 
วิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งต้ังจากผู้มี
ประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งต้ังข้าราชการในจังหวัดนั้นไม่เกินสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
มาตรา ๑๘  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการ

ดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การแต่งต้ังกรรมการแทน และการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เว้นแต่อํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) 
และมาตรา ๑๑ ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๙  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการประชุมและการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมี
อํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมท้ังมีอํานาจเข้าไป
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู สถานพินิจ หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ
เด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๓) กําหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 
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(๔) จัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี และรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาทุน และการ
จัดการทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ 
(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือขอคําชี้แจงจากผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการ

วินิจฉัยในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเก่ียวกับการสงเคราะห์ และส่งเสริมความ

ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
(๘) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด ๒ 

การปฏิบัติต่อเด็ก 
มาตรา ๒๒  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้

มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
การกระทําใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก

หรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๓  ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กท่ีอยู่ในความ

ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถ่ิน แต่ท้ังนี้ต้องไม่ตํ่า
กว่ามาตรฐานข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแล
ของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

มาตรา ๒๔  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผู้เป็น
หัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังมีอํานาจและหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบ
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู และ
สถานพินิจท่ีตั้งอยู่ในเขตอํานาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ และให้มีอํานาจและหน้าท่ี
เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕  ผู้ปกครองต้องไม่กระทําการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทอดท้ิงเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลท่ีรับจ้างเลี้ยงเด็กหรือท่ี

สาธารณะหรือสถานท่ีใด โดยเจตนาท่ีจะไม่รับเด็กกลับคืน 
(๒) ละท้ิงเด็กไว้ ณ สถานท่ีใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูท่ี

เหมาะสม 
(๓) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งท่ีจําเป็นแก่การดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่

ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะท่ีเป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 
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(๕) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะท่ีเป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
มาตรา ๒๖  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใด

กระทําการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทําหรือละเว้นการกระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจําเป็นแก่การดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กท่ีอยู่ในความดูแลของ

ตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็กมี

ความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพ่ือรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่

ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 
(๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทําด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็ก

เร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําด้วยประการใดอันเป็นการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 

(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทํางานหรือกระทําการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก 

(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทําการใดเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมี
ลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 

(๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานท่ีเล่นการพนัน สถาน
ค้าประเวณี หรือสถานท่ีท่ีห้ามมิให้เด็กเข้า 

(๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะ
ลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด 

(๑๐) จําหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอ่ืนท่ีหนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น 

มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซ่ึง
ข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

มาตรา ๒๘  ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และ
พัฒนาเด็กได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ปกครองกระทําการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือขัดขวาง
ต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือป้องกันมิให้เด็กได้รับอันตรายหรือถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องดําเนินการให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๒๙  ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
หมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้องให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า 

แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท่ีรับตัวเด็กไว้
รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลเด็กท่ีเป็นศิษย์หรือลูกจ้าง จะต้องรายงานให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจทราบโดยมิชักช้า หากเป็นท่ีปรากฏชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
เลี้ยงดูโดยมิชอบ 

การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เม่ือได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้อง
รับผิดท้ังทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามหมวด ๓ 
และหมวด ๔ มีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระ
อาทิตย์ตกเพ่ือตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําทารุณกรรมเด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยงดู
โดยมิชอบ แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่ดําเนินการในทันทีเด็กอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานท่ีอ่ืนซ่ึงยากแก่การติดตามช่วยเหลือ ก็ให้มีอํานาจเข้าไปในเวลาภายหลังพระ
อาทิตย์ตกได้ 

(๒) ซักถามเด็กเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ใน
กรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจนําตัวเด็กไปยังท่ีทําการของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือทราบข้อมูลเก่ียวกับเด็กและครอบครัว รวมท้ังบุคคลท่ีเด็กอาศัยอยู่  ท้ังนี้ จะต้อง
กระทําโดยมิชักช้า แต่ไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเด็กไว้นานเกินกว่าสิบสองชั่วโมงไม่ได้ เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าว
ให้ปฏิบัติตาม (๖) ระหว่างท่ีเด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บป่วยจะต้องให้การ
รักษาพยาบาล 

(๓) มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนใดมาให้ถ้อยคําหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพความ
เป็นอยู่ ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก 

(๔) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก นายจ้างหรือผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานท่ีท่ีเด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล
สถานศึกษาท่ีเด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ ส่งเอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับ
สภาพความเป็นอยู่ การศึกษา การทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให้ 

(๕) เข้าไปในสถานท่ีอยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานท่ีประกอบการของนายจ้างของเด็ก สถานศึกษา
ของเด็ก หรือสถานท่ีท่ีเด็กมีความเก่ียวข้องด้วย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกเพ่ือ
สอบถามบุคคลท่ีอยู่ในท่ีนั้น ๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(๖) มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะนําหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลและอุปการะเลี้ยงดู
เด็กในทางท่ีถูกต้อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางท่ีเหมาะสม 
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(๗) ทํารายงานเก่ียวกับตัวเด็กเพ่ือมอบให้แก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเด็กไปยังสถานแรกรับ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเม่ือมีการร้องขอ 

เด็กท่ีอยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและได้รับการศึกษา
อย่างเหมาะสม และก่อนท่ีจะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าท่ีสามารถกระทําได้ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจําตัวก่อน และให้
บุคคลท่ีเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด ๓ 
การสงเคราะห์เด็ก                  

มาตรา ๓๒  เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ 
(๑) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกําพร้า 
(๒) เด็กท่ีถูกทอดท้ิงหรือพลัดหลง ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง 
(๓) เด็กท่ีผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจําคุก กักขัง พิการ ทุพพล

ภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกท้ิงร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
(๔) เด็กท่ีผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ

ทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแล 
(๕) เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทาง
ศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

(๖) เด็กพิการ 
(๗) เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากลําบาก 
(๘) เด็กท่ีอยู่ในสภาพท่ีจําต้องได้รับการสงเคราะห์ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๓  ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ได้รับ

แจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให้พิจารณาให้การ
สงเคราะห์ตามวิธีการท่ีเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลท่ีอุปการะเลี้ยงดูเด็กเพ่ือให้
สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา ๒๓ 

(๒) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลท่ีเหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการตาม (๑) ได้ 

(๓) ดําเนินการเพ่ือให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม 
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(๔) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กท่ีเหมาะสมและยินยอมรับ
เด็กไว้อุปการะ 

(๕) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
(๖) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
(๗) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝึกหัด

อาชีพในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือส่งเด็กเข้าศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัดหรือสถานท่ี
ทางศาสนาอ่ืน ท่ียินยอมรับเด็กไว้ 

วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบท่ีปลัดกระทรวงกําหนด และไม่ว่ากรณี
ใด ๆ การดําเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
ความยินยอมดังกล่าวต้องทําเป็นหนังสือตามแบบท่ีปลัดกระทรวงกําหนด หรือยินยอมด้วยวาจาต่อหน้า
พยานอย่างน้อยสองคน ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่อาจให้ความ
ยินยอมได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตาม
วิธีการดังกล่าวได้  ท้ังนี้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟังรายงานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน 

ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์
เด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือย่นระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรีบดําเนินการจัดให้เด็ก
สามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้า 
ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงให้เห็นว่าสามารถปกครองและ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้เด็กพ้นจากการ
สงเคราะห์และมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้ว่ายังไม่ครบกําหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์ก็ตาม 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพท่ีจําเป็นจะต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้บุคคลนั้นได้รับการ
สงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ได้ แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นต้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีกและบุคคลนั้น
มิได้คัดค้าน ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลนั้นต่อไปตาม
ความจําเป็นและสมควร แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินเวลาท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ 

มาตรา ๓๔  ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ท่ีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือท่ีสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟูของเอกชน เพ่ือขอรับการสงเคราะห์ได้ 

กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนา
สังคมและสวัสดิการจังหวัด ถ้าเป็นเด็กท่ีจําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาให้
การสงเคราะห์ท่ีเหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แต่ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถหาวิธีการสงเคราะห์
ท่ีเหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได้ จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได้ 
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กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ท่ีสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูเด็กของเอกชน ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรายงานข้อมูลเก่ียวกับเด็กต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตามวรรคสองต่อไป 

มาตรา ๓๕  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็น
เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้
สอบถามเพ่ือทราบข้อมูลเก่ียวกับเด็ก ถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจําต้องตรวจสุขภาพหรือเป็นเด็กพิการต้องรีบจัด
ให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที หากเป็นเด็กท่ีจําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณา
ให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และไม่ว่ากรณีใดให้พยายามดําเนินการเพ่ือให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับ
ครอบครัวโดยเร็ว แต่หากปรากฏว่าสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะท่ีจะให้เด็กกลับไปอยู่กับ
ครอบครัว และมีเหตุจําเป็นท่ีจะต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะใช้มาตรการ
คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด ๔ ก็ได้ 

มาตรา ๓๖  ในระหว่างท่ีเด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ (๖) หากปรากฏว่า
เป็นเด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิดและพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด ๔ ได้ 

มาตรา ๓๗  เม่ือสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูได้รับตัวเด็กไว้ตาม
มาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเก่ียวกับตัวเด็กและครอบครัว 
และเสนอความเห็นเก่ียวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแต่ละคนพร้อมด้วยประวัติไปยัง
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยมิชักช้า และให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์โดย
ผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีท่ีผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีท่ีผู้ปกครองยื่นคําร้องขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแต่ได้รับการปฏิเสธ
จากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ ผู้ปกครองย่อมมีสิทธินําคดีไปสู่ศาลตาม
มาตรา ๕ ในเขตท้องท่ีนั้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง 

มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีผู้ปกครองซ่ึงได้รับเด็กกลับมาอยู่ในความดูแล มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะให้
การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 
ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครอง หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําก็ให้ยื่นคําขอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ แล้วแต่กรณี เพ่ือเรียกผู้ปกครอง
มาทําทัณฑ์บนว่าจะไม่กระทําการใดอันมีลักษณะเป็นการให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก และให้วาง
ประกันไว้เป็นจํานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี ถ้ากระทํา
ผิดทัณฑ์บนให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 
การให้คําแนะนําหรือการเรียกประกันให้คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นสําคัญ 
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หมวด ๔ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

มาตรา ๔๐  เด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ 
(๑) เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
(๒) เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
(๓) เด็กท่ีอยู่ในสภาพท่ีจําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๑  ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ท่ีน่าเชื่อว่ามีการกระทําทารุณกรรมต่อเด็กให้รีบ

แจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กตามมาตรา ๒๔ 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ท่ีน่าเชื่อว่ามีการกระทํา
ทารุณกรรมต่อเด็กในสถานท่ีใด ให้มีอํานาจเข้าตรวจค้นและมีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพ่ือ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วท่ีสุด 

การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เม่ือได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้อง
รับผิดท้ังทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๒  การดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องรีบจัดให้มีการ
ตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจเก่ียวกับเด็ก
และครอบครัวเพ่ือหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนได้
หรือถ้าจําเป็นต้องให้การสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และถ้าจําเป็นต้องให้การ
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ระหว่างการ
สืบเสาะและพินิจเพ่ือหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสม ให้กระทําได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
จําเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานอัยการจะยื่นคําร้องขอต่อศาลตาม
มาตรา ๕ เพ่ือมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกินสามสิบวันก็ได้ 

มาตรา ๔๓  กรณีท่ีผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระทําทารุณกรรมต่อเด็ก ถ้ามีการฟ้อง
คดีอาญาแก่ผู้กระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องนั้นจะกระทําทารุณกรรมแก่เด็กอีก ก็ให้ศาลท่ี
พิจารณาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้นั้น ห้ามเข้าเขตกําหนด หรือห้ามเข้าใกล้ตัว
เด็กในระยะท่ีศาลกําหนด เพ่ือป้องกันมิให้กระทําการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้นั้นทําทัณฑ์บนตามวิธีการท่ี
กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็ได้ 

หากยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระทําทารุณ
กรรมแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นคําขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพ่ือออกคําสั่งมิให้กระทําการดังกล่าว
โดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันด้วยก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นว่ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือคุ้มครองเด็กมิให้ถูก
กระทําทารุณกรรมอีก ให้ศาลมีอํานาจออกคําสั่งให้ตํารวจจับกุมผู้ท่ีเชื่อว่าจะกระทําทารุณกรรมแก่เด็กมา
กักขังไว้มีกําหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 
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การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ 
มาตรา ๔๔  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็น

หรือได้รับแจ้งจากผู้พบเห็นเด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิดให้สอบถามเด็กและดําเนินการหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ตัวเด็ก รวมท้ังสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติ
ของเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเก่ียวกับเด็ก และถ้าเห็นว่าจําเป็นต้องคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก โดยวิธีส่งเข้าสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูก็ให้เสนอประวัติพร้อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาสั่งให้ใช้วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสมแก่เด็ก 

ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นว่าเด็ก
จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรส่ง
ตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ก็ให้มอบ
ตัวเด็กแก่ผู้ปกครองหรือบุคคลท่ียินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก
ตามมาตรา ๔๘ หรือไม่ก็ได้ และเม่ือได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองหรือบุคคลท่ีจะรับเด็กไปปกครองดูแล
แล้วอาจจะวางข้อกําหนดเพ่ือป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงต่อการกระทําผิด โดยให้
ผู้ปกครองหรือบุคคลท่ีรับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความเหมาะสม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานท่ีหรือท้องท่ีใดอันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 
(๒) ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานท่ีอยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือไปกับ

ผู้ปกครอง 
(๓) ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีจะชักนําไปในทางเสื่อมเสีย 
(๔) ระมัดระวังมิให้เด็กกระทําการใดอันเป็นเหตุให้เด็กประพฤติเสียหาย 
(๕) จัดให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก 
(๖) จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก 
(๗) จัดให้เด็กกระทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคม 
หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ท่ีรับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มี
หน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 

มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้เด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานท่ีเฉพาะเพ่ือการจําหน่าย
หรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบถามเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเก่ียวกับเด็กและมี
หนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ทําทัณฑ์บน หรือมีข้อตกลง
ร่วมกันเก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ 
และอาจวางข้อกําหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวาง
ข้อกําหนดอ่ืนใดเพ่ือแก้ไข หรือป้องกันมิให้เด็กกระทําความผิดข้ึนอีกก็ได้ 

หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
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การว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ หรือในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกข้อกําหนดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์
ตามมาตรา ๔๕ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันรับทราบคําสั่ง 

มาตรา ๔๗  วิธีการดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๕ 
ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

มาตรา ๔๘  ในการดําเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติแก่เด็ก
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กเพ่ือกํากับดูแลเด็กคนใด ก็ให้ยื่นคําขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ี นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลท่ีสมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก โดยจะกําหนดสถานท่ีอยู่อาศัยของเด็กท่ีอยู่ในการกํากับดูแลของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้ 

กรณีท่ีเด็กพ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูแล้ว ถ้ามีเหตุผลสมควรก็ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นคําขอต่อปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลท่ีสมัครใจและมี
ความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้ 
การแต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี 

มาตรา ๔๙  ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เยี่ยมเยียน ให้คําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเก่ียวกับเรื่องความประพฤติ การศึกษา และการ

ประกอบอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่ในการกํากับดูแล 
(๒) เยี่ยมเยียน ให้คําปรึกษา และแนะนําแก่ผู้ปกครองเก่ียวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดู

เด็กท่ีอยู่ในการกํากับดูแล 
(๓) จัดทํารายงานและความเห็นเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและของผู้ปกครองเสนอต่อ

ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครองสวัสดิภาพ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๕๐  ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล 
ภาพหรือข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้มี
หน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซ่ึงได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วย 
โดยอนุโลม 

ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซ่ึงข้อมูลท่ีเปิดเผย
โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
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หมวด ๖ 
สถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
                   

มาตรา ๕๑  ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ได้ท่ัวราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจจัดต้ัง
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู
ภายในเขตจังหวัดนั้น 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกจากท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดต้ังและดําเนินกิจการได้เฉพาะ
สถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ และให้
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนําหรือสนับสนุนการจัดต้ังและการดําเนินการดังกล่าว 

มาตรา ๕๒  ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ ผู้ใดจะจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ต้องขอรับใบอนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุใบอนุญาต การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตท่ีสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให้เสียค่าธรรมเนียม
ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๓  ให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด กํากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู
ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

มาตรา ๕๔  ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูจะต้องไม่ดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็น
ผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชา 

การดําเนินงานของสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีปลัดกระทรวงกําหนด 
มาตรา ๕๕  ให้ปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจแต่งต้ังหรือถอดถอนผู้ปกครอง

สวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับตัวเด็กท่ีจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพไว้เพ่ือสืบเสาะและพินิจเด็กและ

ครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่ละคน ถ้า
จําเป็นอาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลชั่วคราวได้ไม่เกินสามเดือน 

(๒) สืบเสาะและพินิจเก่ียวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 
ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กท่ีจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมท้ัง
ของผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมท้ังปวงเก่ียวกับเด็ก และมูลเหตุท่ีทําให้
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เด็กตกอยู่ในสภาวะจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เพ่ือรายงานไปยังหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

(๓) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมท้ังดําเนินการรักษาเยียวยาแก่เด็กท่ีอยู่ใน
ความปกครองดูแล 

(๔) จัดท่ีพักอาศัย ท่ีหลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัดอาหารให้ถูก
อนามัยและเพียงพอแก่เด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแล 

(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลให้เหมาะสมกับวัย
และสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๖) จัดส่งเด็กท่ีได้ดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
โรงเรียน หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้เหมาะสมกับวัย
และสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๗) มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู และถ้า
เห็นสมควรอาจยื่นคําขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ
แก่เด็กตามมาตรา ๔๘ 

(๘) ให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ในกรณีท่ีเด็กจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือ
คุ้มครองสวัสดิภาพ 

ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องดําเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครองก่อน 
ส่วนการจัดให้เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ให้
ดําเนินการเป็นวิธีสุดท้าย 

มาตรา ๕๗  ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเด็กท่ีจําต้องได้รับการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้อุปการะเลี้ยงดู 

มาตรา ๕๘  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอํานาจและหน้าท่ีตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) และให้มีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหัดอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลของสถาน
สงเคราะห์ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 

(๒) จัดบริการแนะแนว ให้คําปรึกษา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง 
(๓) สอดส่องและติดตามให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือแก่เด็กท่ีออกจากสถานสงเคราะห์ไป

แล้ว เพ่ือเป็นการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กท่ีเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่สภาพ
เดิม 

การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถ้าเป็นกรณีท่ีเด็กถูกส่งมาจากสถานแรกรับซ่ึงมีรายงาน
การสืบเสาะและพินิจแล้ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้ 

มาตรา ๕๙  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพมีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กท่ีอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
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(๓) แก้ไขความประพฤติ บําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังทางร่างกายจิตใจแก่เด็กท่ีอยู่ในสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๔) สอดส่องและติดตามให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือแก่เด็กท่ีออกจากสถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพไปแล้ว 

มาตรา ๖๐  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูมีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเด็กท่ีจําต้องได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกายหรือจิตใจไว้ปกครองดูแล 
(๒) ทําการสืบเสาะและพินิจเก่ียวกับเด็กและครอบครัวเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาและฟ้ืนฟู

เด็กแต่ละคน 
(๓) จัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้

เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนท่ีอยู่ระหว่างการปกครองดูแล 
มาตรา ๖๑  ห้ามมิให้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ และผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน

แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ทําร้ายร่างกายหรือจิตใจ 
กักขัง ทอดท้ิง หรือลงโทษเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอ่ืน เว้นแต่กระทําเท่าท่ี
สมควรเพ่ืออบรมสั่งสอนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๒  ในการปฏิบั ติหน้า ท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๗ 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา                  

มาตรา ๖๓  โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้
คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๔  นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและ
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๕  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา
นั้น เพ่ือดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีท่ีไม่สามารถนําตัวไปมอบได้
จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ 

เม่ือได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้บริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระทําเท่าท่ีสมควรเพ่ือการอบรมสั่งสอนตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖  พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพ่ือส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เก่ียวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและ
สติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ 
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(๒) เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาท่ีนักเรียนหรือนักศึกษานั้นกําลังศึกษา
อยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพ่ือว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป 

(๓) ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือทําทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือ

นักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ อีก 
(๕) สอดส่องดูแลรวมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งท่ีชักจูง

นักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ 
(๖) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตํารวจ หรือพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้ 
มาตรา ๖๗  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับความประพฤติ

ของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ 
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทําการ เพ่ือทําการตรวจสอบการฝ่า
ฝืนดังกล่าวได้ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจําตัวก่อน และให้บุคคลท่ี
เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

หมวด ๘ 
กองทุนคุ้มครองเด็ก                  

  มาตรา ๖๘  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนคุ้มครองเด็ก” เพ่ือเป็นทุนใช้
จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมท้ังครอบครัวและครอบครัว
อุปถัมภ์ของเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๖๙  กองทุน ประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินท่ีตกเป็นของกองทุนหรือท่ีกองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอ่ืน 
(๖) เงินท่ีริบจากเงินประกันของผู้ปกครองท่ีผิดทัณฑ์บนตามมาตรา ๓๙ 
(๗) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
มาตรา ๗๐  เงินและดอกผลท่ีกองทุนได้รับตามมาตรา ๖๙ ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๗๑  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังไม่เกินสามคน ใน
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จํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซ่ึงเก่ียวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหนึ่งคน เป็น
กรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๗๒  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา 
๑๕ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติ

เด็ก รวมท้ังครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือตามคําสั่งศาล 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 
มาตรา ๗๔  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ

กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๕  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนห้าคน 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให้รอง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการ
ดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามวรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๖  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
(๓) มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมา

ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล 
มาตรา ๗๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบ

และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
เพ่ือคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอต่อรัฐสภา
เพ่ือทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ           

มาตรา ๗๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๘๐  ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) หรือไม่ยอม
ส่งเอกสารหรือส่งเอกสารโดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีเม่ือถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา ๓๐ 
(๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๓๐ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยคํากลับให้ข้อความจริงในขณะท่ีการให้ถ้อยคํายังไม่เสร็จ
สิ้น การดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป 

มาตรา ๘๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตกําหนด หรือห้าม
เข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

มาตรา ๘๒  ผู้ใดจัดต้ังหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิก
ถอนหรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ยื่นคําขออนุญาตหรือยื่นคําขอต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีกําหนด การดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป 

มาตรา ๘๓  เจ้าของหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง 
หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ดําเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แล้ว การดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็น
อันระงับไป 

มาตรา ๘๔  ผู้ใดกระทําการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูโดยมิได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๘๕  ผู้ใดกระทําการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๘๖  ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๖๗ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  

บทเฉพาะกาล 
                        
  มาตรา ๘๗  ให้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ของหน่วยราชการ หรือของเอกชนท่ีได้รับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ ลงวันท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่ีดําเนินกิจการอยู่จนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๘  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๔ ลงวันท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสงเคราะห์ 
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกําหนด
ข้ันตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่ง
สอน และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันครอบครัว รวมท้ังป้องกันมิให้
เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดระเบียบข้ึนไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๒) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๓) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๔) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๖) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๗) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๘) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ๘) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๔  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕  อัตราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน

การจัดงานพิธีการท่ีกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้สถานท่ี ค่าพาหนะและค่าขนส่ง 
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าจ้างแรงงาน ค่าของรางวัล ของขวัญและของท่ีระลึก ค่าอาหารแก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบัตรผ่านประตู ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
และค่าสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน และเง่ือนไขการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖  ในกรณีมีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืนหรือท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป 
ข้อ ๗  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ 

  
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
--------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๘  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกําหนดระเบียบข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการ

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
“กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร ท่ี

จัดต้ังข้ึนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน 
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

กรรมการชุมชน 
“กองทุนชุมชน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินท่ีประชาชนในชุมชนได้ดําเนินการจัดต้ังข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการหาผลประโยชน์และให้บริการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านแก่ประชาชนในชุมชน โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุมชน 

“เงินยืมสมทบ” หมายความว่า เงินท่ีให้กองทุนชุมชนยืมโดยไม่มีดอกเบ้ียและมีกําหนดระยะเวลา
ใช้คืนจากกองทุนชุมชน 

หมวด  ๒ 
กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร         

ข้อ ๖  ให้จัดต้ัง “กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร” ข้ึนในสํานักพัฒนาชุมชนเพ่ือสนับสนุน
กองทุนชุมชน โดยให้ยืมเงินสมทบโครงการแก่กองทุนชุมชน เพ่ือนําไปดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

ข้อ ๗  กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร อาจได้มาซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
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(๔) เงินท่ีได้รับจากการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(๕) ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๘  ให้สํานักพัฒนาชุมชนเปิดบัญชีเงินฝากกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครกับธนาคาร

ออมสินหรือธนาคารอ่ืนใดท่ีมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการสั่งราชการสํานักพัฒนาชุมชน 
๒. รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการสั่งราชการสํานักพัฒนาชุมชน 
๓. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ 
๔. รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. ผู้อํานวยการสํานักงานงบประมาณ เป็นกรรมการสํานักปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน 
๖ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
๗. ผู้อํานวยการกองระบบการคลัง เป็นประธานสํานักการคลังหรือผู้แทน 
๘. ผู้อํานวยการกองกฎหมายและคดี เป็นกรรมการสํานักปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน 
๙. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมอาชีพ เป็นกรรมการสํานักพัฒนาชุมชน 
๑๐. ผู้อํานวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและแผนงานสํานักพัฒนาชุมชน 
๑๑. ผู้อํานวยการกองการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและสํานักพัฒนาชุมชน เลขานุการ 
๑๒. เลขานุการสํานักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. หัวหน้าฝ่ายกองทุนชุมชน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยกองการพัฒนาชุมชน เลขานุการ 

  ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(๒) กําหนดสัดส่วนเงินยืมสมทบและอนุมัติเงินยืมสมทบให้แก่กองทุนชุมชน 
(๓) ผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขการใช้คืนเงินยืมสมทบโดยความเห็นชอบของผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) กํากับและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาชุมชน

กรุงเทพมหานครและกองทุนชุมชน 
(๕) แต่งต้ังคณะทํางานหรือบุคคลเพ่ือดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามความจําเป็น 
(๖) มีอํานาจเชิญบุคคลจากส่วนราชการและภาคเอกชนมาช่วยดําเนินงาน หรือเพ่ือให้ชี้แจงหรือให้

ข้อมูลสถิติใด ๆ หรือให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดของกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์

ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงหนึ่งเพ่ิมข้ึนอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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หมวด  ๔ 
การขอรับเงินยืมสมทบกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๑๒  กองทุนชุมชน ท่ีมีสิทธิขอรับเงินยืมสมทบโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เป็นกองทุนชุมชนท่ีอยู่ในชุมชนในพ้ืนท่ีเขตของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เป็นกองทุนชุมชนท่ีได้จัดต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
(๓) มีเงินทุนสะสมของกองทุนชุมชนอยู่แล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๔) เป็นกองทุนชุมชนท่ีมีกรรมการกองทุนชุมชน และการบริหารงานกองทุนชุมชนตามท่ีกําหนดไว้

ในหมวด ๕ และหมวด ๖ 
ข้อ ๑๓  การยืมเงินสมทบให้กรรมการกองทุนชุมชน จัดทําโครงการตามแบบท่ีคณะกรรมการ

กําหนดแล้วเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้เสนอผ่าน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๑๔  ลักษณะของโครงการท่ีมีสิทธิขอรับเงินยืมสมทบ คือ 
(๑) เป็นการลงทุนเพ่ือขยายหรือปรับปรุงกิจการเดิมของกองทุนชุมชนท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน 
(๒) เป็นการลงทุนเพ่ือการผลิต การค้า หรือการบริการทางสังคม 
(๓) เป็นการลงทุนด้านการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ซ่ึงมีแผนจัดเก็บเงินจากผู้

ได้รับประโยชน์ เพ่ือใช้คืนเงินยืมสมทบ 
ข้อ ๑๕  การใช้คืนเงินยืมสมทบของกองทุนชุมชน ให้เป็นไปตามแผนการใช้คืนเงินยืมท่ี

คณะกรรมการกําหนดโดยมีระยะปลอดหนี้ ๓ ปี และต้องส่งใช้คืนให้ครบภายใน ๖ ปี นับแต่วันท่ีกองทุน
ชุมชนได้รับเงินยืมสมทบ 

กรณีกองทุนชุมชนผิดนัดไม่ส่งใช้คืนภายในกําหนดตามวรรคแรก ให้คิดเบ้ียปรับตามอัตราท่ี
คณะกรรมการกําหนด นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จ 

ข้อ ๑๖  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมีหน้าท่ีเร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืมสมทบจากกองทุนชุมชน 
ข้อ ๑๗  ในกรณีเกิดเหตุจําเป็นหรือภัยพิบัติสาธารณะ ทําให้โครงการท่ีได้รับเงินยืมสมทบไปไม่

สามารถดําเนินกิจการให้ได้ผลเท่าท่ีควรให้กองทุนชุมชนยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือยกเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขการยืมเงินสมทบโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

ข้อ ๑๘  ให้สํานักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับและติดตามผลการดําเนินโครงการท่ีได้รับ
เงินยืมสมทบจากกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร หากมีข้อร้องเรียนหรือพฤติการณ์ท่ีแสดงว่ามีการ
ทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้สํานักงานเขตดําเนินการสอบสวนเพ่ือทราบข้อเท็จจริง แล้ว
รายงานคณะกรรมการทราบ 

ในกรณีจําเป็น สํานักงานเขตอาจสั่งระงับหรือยับยั้งการดําเนินการตามโครงการท้ังหมด หรือ
บางส่วนก็ได้ 

ข้อ ๑๙  ให้กองทุนชุมชนรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานโดยผ่านคณะกรรมการ
ชุมชนให้สํานักงานเขตทราบและให้สํานักงานเขตรายงานคณะกรรมการทุก ๖ เดือน 
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ข้อ ๒๐  ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนํา 
ปรึกษา ทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิค หรือข้อมูลสถิติ เอกสารในการจัดทําโครงการแก่กองทุนชุมชนตาม
สมควร 

หมวด  ๕ 
กรรมการกองทุนชุมชน       

ข้อ ๒๑  ให้มีคณะผู้บริหารงานกองทุนชุมชน ไม่น้อยกว่า ๗ คน เรียกว่า “กรรมการกองทุน
ชุมชน” 

ข้อ ๒๒  กรรมการกองทุนชุมชน ประกอบด้วยตําแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานกองทุนชุมชน 
(๒) รองประธานกองทุนชุมชน 
(๓) เลขานุการกองทุนชุมชน 
(๔) เหรัญญิกกองทุนชุมชน 
ข้อ ๒๓  กรรมการกองทุนชุมชนมาจากการเลือกต้ังของสมาชิกกองทุนชุมชน 
ข้อ ๒๔  การพ้นจากตําแหน่งหรือในกรณีเม่ือตําแหน่งใดว่างลงของกรรมการกองทุนชุมชนให้

เป็นไปตามข้อกําหนดของกองทุนชุมชน 
หมวด  ๕ 

การบริหารงานกองทุนชุมชน         
ข้อ ๒๕  กรรมการกองทุนชุมชนมีหน้าท่ีออกระเบียบข้อบังคับการใช้จ่ายเงินกองทุนชุมชน และ

วางแผนจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตลอดจนการดําเนินการเพ่ือหารายได้สมทบเงินกองทุนชุมชน 
ข้อ ๒๖  คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของกรรมการกองทุนชุมชนโดยมี

เจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานครเป็นท่ีปรึกษา 
ข้อ ๒๗  ให้คณะกรรมการชุมชนแต่งต้ังผู้ตรวจสอบกองทุนชุมชนไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยผู้ตรวจ

จะต้องไม่เป็นกรรมการกองทุนชุมชน 
ข้อ ๒๘  ผู้ตรวจสอบกองทุนชุมชน มีหน้าท่ีติดตาม สอบถาม และตรวจสอบบัญชีรายรับ - รายจ่าย 

ของกองทุนชุมชน แล้วรายงานคณะกรรมการชุมชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ร้อยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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 หลักการพัฒนาชุมชน 
วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน 

-------------------------------- 
องค์ความรู้พ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนท่ีสําคัญๆมีดังนี้ 
 1.ความหมายของคําว่า “ชุมชน” ซ่ึงไม่ได้หมายความเพียงการแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นชนบท อยู่นอกเขตเทศบาลเท่านั้น เพราะหากจํากัดอยู่เพียงความหมายนั้น ก็แสดงว่า 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนจะหดหายไปทันที เพราะแนวโน้มของเขตเทศบาลนับวันจะ
ขยายออกไปมากข้ึน นอกจากนี้ปัจจุบันพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนก็กลายเป็นพ้ืนท่ี
ในเขตการปกครองท้องถ่ินหมดแล้ว แต่ชุมชนหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีมีคนหลายคนอาศัยอยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน 
มีวัตถุประสงค์ร่วม มีความสัมพันธ์ มีวัฒนธรรมคุณลักษณะสําคัญเหมือนกัน นอกจากนี้ชุมชนจะดํารงอยู่
ได้ก็ต่อเม่ือมีแรงเกาะเก่ียวกันอยู่บางอย่างอาจด้วยความเอ้ืออาทรต่อกัน ความเป็นเครือญาติ การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน อย่างไรก็ตามชุมชนไม่ใช่ภาพท่ีหยุดนิ่งตลอดกาล ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เหตุการณ์แวดล้อมของสังคมภายนอก ชุมชนจะมีกระบวนการปรับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนอยู่
ตลอดเวลาให้เป็นหน่วยทางสังคมท่ีคนสามารถพ่ึงพาอาศัยกันและแก้ปัญหาของส่วนรวมได้ นอกจากนั้น
มิติของชุมชนยังครอบคลุมถึง ชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ชุมชนเชิงประเด็น และชุมชนออนไลน์ด้วย 
 2.แก่นแท้ของการพัฒนาชุมชน แก่นแท้ของการพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนประชาชน ให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองโดยการกระทําร่วมกันของคนในชุมชน ซ่ึงต้องมี
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของรูปแบบความสัมพันธ์แนวราบของชุมชนอันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน และกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในชุมชน ดังนั้น การพัฒนาชุมชนไม่ใช่การพัฒนาคน ไม่ใช่การพัฒนา
หมู่บ้าน แต่เป็นการพัฒนาระหว่างคน และใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะของคนท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนและปัญหาส่วนรวมของชุมชน นอกจากนี้ยังใช้
กระบวนการทํางานร่วมกันของคนในชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้
ของคน 
 3.ปรัชญาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน ปรัชญาพ้ืนฐานซ่ึงถือว่าเป็นความเชื่อเบ้ืองต้น
ของนักพัฒนา ก็คือ “คน” เป็นทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีความสามารถและพลังอันซ่อนเร้น (Potential 
Ability) แฝงอยู่ อันได้แก่ กําลัง ความคิด แรงงาน ฝีมือหรือทักษะ ซ่ึงพลังเหล่านี้ ถ้าได้รับการขุดค้นและ
นํามาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ก็จะสามารถบันดาลความสําเร็จท้ังปวงให้แก่ชุมชนได้ ฉะนั้นวัตถุประสงค์
สําคัญของการพัฒนาชุมชน จึงมุ่งกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มได้รู้จักใช้
ความสามารถของตนเอง ช่วยตนเอง (Self-help)  และเข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในการ
สร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถ่ิน โดยอาศัยความต้องการท่ีแท้จริง (Felt-Need) หรือความคิดริเริ่ม 
(Initiative) ของประชาชนในชุมชนนั่นเองเป็นหลักในการดําเนินงานการพัฒนาพลังและขีดความสามารถ
ของชุมชนในทุกด้านเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนา และมีความสําคัญยิ่งต่อชีวิตบุคคล ชุมชน และรัฐ 
����ปรัชญาพัฒนาชุมชน  
พัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ (2517 : 1 - 2) ได้กล่าวถึงหลักปรัชญามูลฐานของงานพัฒนาชุมชนไว้ดังนี้ 

1.บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสําคัญและมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนกันจึงมีสิทธิอันพึงได้รับ
การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและอย่างบุคคลมีเกียรติในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ปุถุชนอันหนึ่ง 
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2.บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถท่ีจะกําหนดวิถีการดํารงชีวิตของตนไปในทิศทางท่ีตน
ต้องการ 

3.บุคคลแต่ละคนถ้าหากมีโอกาสแล้วย่อมมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงทัศนะประพฤติ
ปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงข้ึนได้ 

4.มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่มความเป็นผู้นําและความคิดใหม่ๆซ่ึงซ่อนเร้นอยู่และ
พลังความ สามารถเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตและนําออกมาใช้ได้ถ้าพลังท่ีซ่อนเร้นเหล่านี้ได้รับการพัฒนา 

5.การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้านเป็นสิ่ง ท่ีพ่ึงปรารถนาและมี
ความสําคัญยิ่งต่อชีวิตของบุคคลชุมชนและรัฐ 

ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนั้น  
ประการแรก ต้ังอยู่บนรากฐานอันม่ันคงแห่งความศรัทธาในตัวคนว่าเป็นทรัพยากรท่ีมี

ความหมายและสําคัญท่ีสุดมนุษย์ทุกคนมีความสามารถ 
ประการท่ีสอง การพัฒนาชุมชนก็คือความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม (Social 

Justice) การมุ่งขจัดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ําตํ่าสูงท่ีเห็นได้ชัดในหมู่มวลชนนั้นเป็นเรื่องท่ีอารยะ
สังคมพึงยึดม่ัน 

ประการสุดท้าย ความไม่รู้ความด้ือดึงและการใช้กําลังบังคับเป็นอุปสรรคท่ีสําคัญยิ่งต่อ
ความสําเร็จของการพัฒนาและความเจริญรุดหน้าจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยวิธีการให้การศึกษาเท่านั้นการให้
การศึกษาและให้โอกาสจะช่วยดึงพลังซ่อนเร้นในตัวคนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและการ
พัฒนาจะมีประสิทธิภาพได้ก็จะต้องยึดหลักการรวมกลุ่มและการทํางานกับกลุ่มเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์
สังคมการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและทํางานรวมกันเป็นกลุ่มจะช่วยให้คนได้เจริญเติบโตโดยเร็วท่ีสุด 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534 : 5) ได้กล่าวถึงปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย 

1.การพัฒนาชุมชนนั้นให้ความศรัทธาเชื่อม่ันในตัวบุคคลว่าเป็นทรัพยากร (Human Resources) 
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในความสําเร็จของการดําเนินงานท้ังปวงและเชื่ออย่างแน่วแน่ว่ามนุษย์ทุกคน           
มีความสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองได้ตามขีดความสามารถทางกายภาพของตนหากโอกาสอํานวยและมีผู้
คอยชี้แนะท่ีถูกทาง 

2.การพัฒนาชุมชนเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาต้องการความยุติธรรมท่ีจะมีชีวิตอยู่ในสังคม 
(Social Justice) ต้องการอยู่ในสังคมด้วยความสุขกายสบายใจ (Social Satisfaction) และต้องการอยู่
ร่วมในสังคมให้เป็นท่ียอมรับของสังคมด้วย (Social Acceptability) 
ทะนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ําและคณะ (2534 : 6) ได้กล่าวถึงปรัชญาการพัฒนาชุมชนไว้ว่าการพัฒนาชุมชนมี
หลักปรัชญาอันเป็นมูลฐานสําคัญดังนี้ 

1.มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่มและความเป็นผู้นําซ่อนเร้นอยู่ในตัวพลังเหล่านี้สามารถ
เจริญเติบโตและนําออกมาใช้ได้ถ้าได้รับการพัฒนา 

2.บุคคลและคนถ้าหากมีโอกาสแล้วย่อมมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงทัศนะประพฤติ
ปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงข้ึนได้ 

3.บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสําคัญและมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนกันจึงมีสิทธิอันพึงได้รับ
การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมอย่างบุคคลมีเกียรติในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ปุถุชนผู้หนึ่ง 
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4.บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถท่ีจะกําหนดวิถีการดํารงชีวิตของตนไปในทิศทางท่ีตน
ต้องการ 

5.การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของคนในชุมชนทุกด้านเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนาและมี
ความสําคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกคนและชุมชนโดยส่วนรวม 
กรมการพัฒนาชุมชน (2538) ได้กล่าวสรุปปรัชญางานพัฒนาชุมชนมีความเช่ือว่า  

1. มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักด์ิศรีในความเป็นคน 
2. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือมีศักยภาพ 
3. ความสามารถของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส 

๏แนวความคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน 
การศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานของงานพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้พัฒนากรสามารถ

ทํางานกับประชาชนได้อย่างถูกต้องและทําให้งานมีประสิทธิภาพแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน ใน
ระดับการปฏิบัติมีดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของงานพัฒนาชุมชนโดย
ยึดหลักของการมีส่วนร่วมท่ีว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจวางแผนงานการปฏิบัติการและร่วม
บํารุงรักษา 

2. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาท่ียึดเป็นหลักการ
สําคัญประการหนึ่งคือต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้มากข้ึนโดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน
ในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชนตามโอกาสและหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

3. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) ในการทํางานกับประชาชนต้องยึดหลักการท่ีว่า
ความคิดริเริ่มต้องมาจากประชาชนซ่ึงต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตยและหาโอกาสกระตุ้นให้การศึกษาให้
ประชาชนเกิดความคิดและแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านตําบล 

4. ความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) การพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชนและองค์กร
ประชาชนคิดและตัดสินใจบนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชนเองเพ่ือให้เกิดความคิดท่ีว่างานเป็นของ
ประชาชนและจะช่วยกันดูแลรักษาต่อไป 

5. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) งานพัฒนาชุมชนถือเป็นกระบวนการให้
การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคนการให้การศึกษาต้องให้การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องกันไปตราบเท่าท่ีบุคคลยังดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน 
๏หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชน จากปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนได้นํามาใช้เป็น
หลักในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ศักยภาพ
ท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุดนักพัฒนาต้องเชื่อม่ันว่าประชาชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองได้จึงต้องให้โอกาสประชาชนในการคิดวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวของเขา
เองนักพัฒนาควรเป็นผู้กระตุ้นแนะนําส่งเสริม 

(2) ยึดหลักการพ่ึงตนเองของประชาชน นักพัฒนาต้องยึดม่ันเป็นหลักการสําคัญว่าต้อง
สนับสนุนให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้โดยการสร้างพลังชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนส่วนรัฐบาลจะช่วยเหลือ
สนับสนุน อยู่เบ้ืองหลังและช่วยเหลือในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน 
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(3) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดตัดสินใจ
วางแผนปฏิบัติตามแผนและติดตามประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการใดๆท่ีจะทําในชุมชนเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดําเนินงานอันเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องความเป็นเจ้าของ
โครงการหรือกิจกรรม 

(4) ยึดหลักประชาธิปไตย ในการทํางานพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มด้วยการพูดคุยประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและทําร่วมกัน รวมถึงรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความช่วยเหลือ ซ่ึง
กันและกันตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
๏หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชน (อ้างอิงจาก ชุดความรู้สําหรับพัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน ปีท่ี
จัดพิมพ์ 2559)  
 การทํางานพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามปรัชญาการพัฒนาชุมชน มีหลักการในการดําเนินงานดังนี้ 
 1. เริ่มจากสิ่งท่ีประชาชนเป็นอยู่ หมายความว่า ในการเริ่มต้นการพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มต้นจาก
สภาพท่ีประชาชนเป็นอยู่ท้ังในเรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น นิสัยใจคอ และสภาพของชุมชน เช่น 
วัฒนธรรม ประเพณี สภาพเศรษฐกิจสังคม ดังนั้นเพ่ือให้สามารถได้รู้ถึงสิ่งท่ีเป็นอยู่ของประชาชน ควร
จะต้องมีการศึกษาชุมชนก่อนท่ีจะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 2. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หมายความว่า ในการพัฒนาจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดําเนินงาน ต้ังแต่การร่วมศึกษาข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วม
ติดตามและประเมินผล เพราะจะทําให้ประชาชนเกิดความสํานึกในความเป็นเจ้าของและรู้สึกหวงแหน
กิจกรรมพัฒนาชุมชน นั้น 
 3. โครงการทํางานต้องค่อยเป็นค่อยไป หมายความว่า การพัฒนาไม่ควรรีบเร่ง ดําเนินการให้
โครงการสําเร็จอย่างเดียว โดยไม่คํานึงถึงส่วนประกอบอย่างอ่ืน จะต้องระลึกไว้เสมอว่า งานพัฒนาชุมชน
เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดผลช้า (Slow process ) เพราะต้องการผลในบ้ันปลาย คือ การพัฒนาคน 
(Human Development) นอกจากนั้นแล้ว ควรเริ่มจากงานง่ายๆ ไปก่อน เพราะการทํานั้นจะได้ผลทาง
จิตใจ เม่ือทํางานเสร็จอย่างหนึ่งอย่างง่ายดาย ก็มีความอยากท่ีจะทํางานชิ้นอ่ืนต่อไป 
 4. จะต้องยึดความสนใจและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก หมายความว่า การทํากิจกรรม
หรือโครงการพัฒนาใด ต้องให้เป็นไปตามความสนใจและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก นักพัฒนา
ไม่ควรกําหนดเอง เพราะหากกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา ตรงกับความต้องการของประชาชน ก็จะทําให้
ประชาชนกระตือรือร้นในการท่ีจะให้ความร่วมมือ อาจจะทําให้มีแนวโน้มท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 
 5. ใช้หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน หมายความว่า ในการทํางานพัฒนาชุมชนในแต่ละ
เรื่อง ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น แสดงเหตุ แสดงผล 
เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์และมุมมองท่ีแตกต่างกัน 
 6. ใช้ผู้นําท้องถ่ิน หมายความว่า ในการทํางานพัฒนาชุมชน เราไม่สามารถทํางานได้กับ
ประชาชนทุกคน เนื่องจากต้องใช้เวลาและงบประมาณเป็นจํานวนมาก อีกท้ังนักพัฒนาก็เป็นเพียง
บุคคลภายนอกท่ีเข้าไปทํางานพัฒนา มิใช่บุคคลท่ีอยู่กับชุมชนนั้นตลอดไป ดังนั้น การทํางานจะต้องใช้
ผู้นําท้องถ่ิน ซ่ึงจะต้องอยู่กับชุมชนนั้นตลอดไป ดังนั้น การทํางานจะต้องใช้ผู้นําท้องถ่ิน ซ่ึงจะต้องอยู่กับ
ชุมชนนั้นตลอดไปให้เกิดประโยชน์ นั้นคือ ต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้นําท้องถ่ินซ่ึงมีอยู่แล้วในทุกชุมชน 
เพ่ือให้ผู้นําท้องถ่ินไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป 
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 7. ใช้ผู้ชํานาญเฉพาะสาขา หมายความว่า ปัญหาในชุมชนมีหลากหลาย และบางปัญหาในชุมชน
นั้น จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญท่ีรู้สึกและรู้จริง ซ่ึงลําพังเพียงความรู้ของนักพัฒนาอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ดังนั้นนักพัฒนาจะต้องทําหน้าท่ีเป็นนักประสานงาน โดยเชิญชวนนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เข้า
มาช่วยกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 8. มีการติดตามและประเมินผล หมายความว่า ในการทํางานพัฒนาชุมชนอาจจะมีปัญหา มี
อุปสรรคท่ีจะขัดขวางการพัฒนามิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการทํางานควรจะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลการทํางานเป็นระยะ หากประเมินผลแล้วพบว่ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
 9. ทํางานกับคนทุกชั้นสังคม หมายความว่า จะต้องทํางานร่วมกับคนได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เลือก
ปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางฐานะ ทางร่างกาย เช่น สามารถท่ีจะทํางานพัฒนาคนยากจน คนพิการ คน
ท่ีมีการศึกษาตํ่า เป็นต้น 
 10. การดําเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของชาติ หมายความว่า ในการจัดทํากิจกรรม
หรือโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน นั้น จะต้องกําหนดให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของชาติไม่ว่าจะเป็น
รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
 11. การพัฒนาวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกัน หมายความว่า การพัฒนาจะมุ่งแต่พัฒนาด้านวัตถุ
ไม่ได้ จะต้องมีการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปพร้อมๆกัน เช่น หากมีการสร้างสะพาน ทําถนน ขุดบ่อน้ํา ก็ต้องมี
การให้การศึกษาแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เขารู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น ให้รู้จักช่วยบํารุงรักษา เพ่ือให้
คงทนถาวรต่อไป 
 12. การใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เป็นประโยชน์ หมายความว่า ในแต่ละชุมชนจะมีทรัพยาการ
ด้านต่างๆ อยู่เป็นจํานวนมาก ท้ังท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
วัตถุดิบต่างๆ หากนําเอามาใช้ในการพัฒนา ก็จะทําให้การพัฒนานั้นประสบความสําเร็จได้ง่าย และยัง
ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาด้วย 
๏หลักการพัฒนาชุมชน (อ้างอิงจากแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน) 

การทํางานกับประชาชนมิใช่ทําให้ประชาชน 
          การพัฒนาชุมชน คือ การทํางานกับประชาชนมิใช่ทําให้ประชาชน เพราะฉะนั้น กิจกรรมใดๆ ท่ี
จะดําเนินงานในชุมชนนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีมาจากการริเริ่มของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของ
บทบาทของผู้ปฏิบัติงานพัฒนานั้นเป็นผู้กระตุ้น ชี้นํา ให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา
หรือหาทางสนองความต้องการของตนแล้วร่วมกันทํางานตามท่ีคิดข้ึนมาแล้วนั้น การเข้าไปทํางานกับ
ประชาชนในลักษณะนี้ ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาจะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ กระทํา
ตนให้เป็นท่ีเชื่อถือของประชาชนในชุมชนและต้องทํางานอย่างมีหลัก งานจึงจะดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปแล้วผู้ปฏิบัติงานพัฒนาจะยึดหลักการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน          
10 ประการ คือ 
          1. ต้องพัฒนาชุมชนทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน ถ้าพิจารณาอย่างกว้างๆ จะเห็นว่า สิ่งท่ีจะต้องทําการ
พัฒนาในชุมชนนั้นมีเพียง 2 ประการ คือ ด้านวัตถุและจิตใจ ด้านวัตถุนั้น หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเป็น
วัตถุทุกๆ ด้าน เช่น ถนนหนทาง ท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาล ไฟฟ้า วิทยุ เป็นต้น เม่ือ
สภาพแวดล้อมทางวัตถุเจริญก้าวหน้าดีแล้ว ไม่ได้หมายความว่า สภาพจิตใจของประชาชนจะ
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เจริญก้าวหน้าตามไปด้วยเสมอไป จึงจําเป็นต้องส่งเสริมสภาพจิตใจให้แปรเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีถูกต้อง
ด้วย เช่น การให้การศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมพร้อมกันไปด้วย 
          2. ยึดประชาชนเป็นหลักในการพัฒนา การทํางานกับประชาชนนั้นจะต้องคํานึงถึงปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ ประชาชนกําลังประสบปัญหาอะไร กําลังมีความต้องการอะไร 
อะไรเป็นปัญหารีบด่วน เป็นความต้องการรีบด่วนท่ีจะต้องรีบแก้ไข อะไรเป็นปัญหาความต้องการท่ี
รองลงมา สิ่งเหล่านี้จะต้องคํานึงถึงตัวประชาชนเป็นท่ีต้ัง การแก้ปัญหาจึงจะตรงจุดมิใช่แก้ปัญหาจาก
ปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเอง 
          3. การดําเนินงานจะต้องค่อยเป็นค่อยไป จุดมุ่งหมายของการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ก็คือ 
ต้องการแปรเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในชุมชนและวัตถุไปพร้อมๆกัน ฉะนั้นการดําเนินงานตาม
กิจกรรมจึงไม่ควรเร่งรีบจนเกินไปจนประชาชนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร การมุ่งผลงานตามกิจกรรมอย่างเดียว
นั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างแท้จริง การดําเนินงานจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป โดยเลือกทําในชุมชนท่ี
พร้อมกว่าก่อน 
          4. ต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมในท้องถ่ินมี
ลักษณะสนับสนุนการพัฒนาแล้ว จึงควรส่งเสริมให้วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถ่ินให้ได้มีบทบาทในการ
พัฒนาให้มากยิ่งข้ึน สิ่งใดท่ีเป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมควรหลีกเลี่ยง หรือถ้า
เห็นว่าประเพณีบางอย่างไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ควรจะไปตําหนิ ติเตียนตรงๆ แต่ควรชี้นําเสนอแนะให้ประชาชน
เห็นว่าดีและไม่ดีอย่างไรด้วยเหตุผลแล้วช่วยกันหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึน 
          5. ต้องพยายามใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มากท่ีสุด ผลงานพัฒนาชุมชนนั้น ควรจะเริ่มจากการ
นําเอาทรัพยากรในท้องถ่ินมาดัดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด โดยชี้นําสอนแนะให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าของสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชน และนําเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปเป็นวัสดุเครื่องใช้
ในครัวเรือนให้ได้ คําว่า ทรัพยากรในท่ีนี้ หมายถึง ทุกสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ตัวคน วัตถุ สถาบันทาง
สังคม และกลุ่มต่างๆ  เป็นต้น 
          6. ต้องยึดหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะเริ่มด้วยการประชุม
ปรึกษาหารือกัน ร่วมกันคิดว่าจะทําอะไร เม่ือตกลงกันแล้วก็จะร่วมกันทําโดยมอบหมายงานให้แต่ละคน
ได้รับผิดชอบร่วมกัน งานจะมาจากเบ้ืองล่าง คือ ตัวประชาชนในชุมชนเอง ไม่ได้มาจากถูกสั่งให้กระทํา ใน
การเข้าไปแก้ปัญหาของประชาชนนั้น ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาจะไม่ใช่วิธีออกคําสั่งแต่จะให้การศึกษา ชักชวน 
ชี้นําให้ประชาชนได้เห็นปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไขโดยความสมัครใจ 
          7. ต้องใช้หลักการประสานงาน งานพัฒนาชุมชนจะประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอยู่ท่ีการ
ประสานงาน เพราะงานพัฒนาชุมชนนั้นมิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นงานท่ี
จะต้องร่วมกันรับผิดชอบทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานพัฒนาก็มิใช่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทุก ๆ ด้าน จึง
ต้องอาศัยการประสานงานเป็นหลักในการดําเนินงาน 
          8. เริ่มต้นทํางานกับกลุ่มผู้นําก่อน ผู้นําในท้องถ่ินเป็นผู้ท่ีประชาชนในชุมชนให้ความเคารพเชื่อถือ 
จะพูดจาทําอะไร ประชาชนส่วนใหญ่จะยอมรับและคล้อยตาม การจะกระทํากิจกรรมพัฒนาในชุมชนหาก
ผู้นําเห็นชอบด้วย ปัญหาการขัดแย้งและการให้ความร่วมมือก็จะน้อยลงหรือหมดไป 
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          9. การดําเนินงานต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ การจัดทําแผนงานหรือกิจกรรมใดๆ 
จะต้องให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสมอ 
          10. ปลูกฝังความเชื่อม่ันในตนเองให้กับประชาชน ความเชื่อม่ันในตนเอง เป็นพลังสําคัญท่ีจะช่วย
ให้การทํางานสําเร็จลงได้ แม้งานนั้นจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม หากมีความม่ันใจและเชื่อในพลังงานท่ีตน
มีอยู่แล้ว การดําเนินงานก็จะสําเร็จลงได้โดยไม่ยากนัก 
๏หลักการพัฒนาชุมชน คือ หลักประชาชน กล่าวคือ 

1. เริ่มต้นท่ีประชาชน ยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปัญหา จากทัศนะของ
ประชาชน เพ่ือให้เข้าใจปัญหา ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เข้าถึงชีวิต จิตใจ ของประชาชน 

2. ทํางานร่วมกับประชาชน (ไม่ใช่ทํางานให้แก่ประชาชน เพราะจะทําให้เกิดความคิดมาทวง   
บุญทวงคุณจากประชาชนในภายหลัง) การท่ีจะทําให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของตนเอง และมีกําลังใจลุก
ข้ึนต่อสู้กับปัญหา ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหา นั้น ย่อมมีหนทางท่ีจะกระทําได้โดยไม่ยากหากเข้าใจ
ปัญหาและเข้าถึงจิตใจประชาชน 

3. ยึดประชาชนเป็นพระเอก ประชาชนต้องเป็นผู้กระทําการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่ใช่ เป็น
ผู้ถูกกระทํา หรือฝ่ายรองรับข้างเดียว เพราะผลของการกระทําการพัฒนานั้น ตกอยู่ท่ีประชาชนโดยตรง 
ประชาชน เป็นผู้รับโชค หรือ วิเคราะห์จากการพัฒนานั้น 
����กระบวนการทํางานพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นงานท่ีต้องทําอย่างต่อเนื่องเป็น
กระบวนการดังนี้ 

1. การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆในชุมชน เช่นข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองการปกครอง และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพ่ือทราบปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนท่ีแท้จริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกันท้ังการสัมภาษณ์ การสังเกต การ
สํารวจและการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆท่ีมีอยู่ในชุมชนด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด กลวิธีท่ีสําคัญท่ีนักพัฒนาต้องใช้ในข้ันตอนนี้คือการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพราะถ้าหาก
ปราศจากสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างพัฒนากรกับชาวบ้านแล้วเป็นการยากท่ีจะได้รู้และเข้าใจปัญหาความ
ต้องการจริงๆของชาวบ้าน ความสัมพันธ์อันดีจนถึงข้ันความสนิทสนมรักใคร่ศรัทธาจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นท่ี
จะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชน 

2. การให้การศึกษาแก่ชุมชน เป็นการสนทนาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับประชาชน เป็นการนํา
ข้อมูลต่างๆท่ีได้จากข้ันตอนการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้องการและสภาพท่ีเป็นจริง 
ผลกระทบความรุนแรงและความเสียหายต่อชุมชน กลวิธีท่ีสําคัญในข้ันตอนนี้คือการกระตุ้นให้ประชาชน
ได้รู้เข้าใจและตระหนักในปัญหาของชุมชน ซ่ึงในปัจจุบันก็คือการจัดเวทีประชาคมเพ่ือค้นหาปัญหา
ร่วมกันของชุมชน 

3. การวางแผน/โครงการ เป็นข้ันตอนให้ประชาชนร่วมตัดสินใจและกําหนดโครงการ เป็นการ
นําเอาปัญหาท่ีประชาชนตระหนักและยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนมาร่วมกันหาสาเหตุแนวทางแก้ไข
และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจท่ีจะแก้ไขภายใต้ขีดความสามารถ
ของประชาชนและการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก กลวิธีท่ีสําคัญในข้ันตอนนี้คือการให้ความรู้
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เก่ียวกับกระบวนการแก้ไขปัญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการโดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

4. การดําเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนและ
โครงการ   ท่ีได้ตกลงกันไว้ กลวิธีท่ีสําคัญในข้ันตอนนี้คือการเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนใน 2 ลักษณะคือ 

   4.1เป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่นแนะนําการปฏิบัติงานให้คําปรึกษาหารือในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

   4.2เป็นผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
5. การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานท่ีกําลังดําเนินการตามโครงการ

เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีพบได้อย่างทันท่วงที กลวิธีท่ีสําคัญในข้ันตอนนี้คือการติดตามดูแล
การทํางานท่ีประชาชนทําเพ่ือทราบผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคแล้วนําผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการหรือกิจกรรมไปเผยแพร่ เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้ทราบสามารถกระทําได้โดย 

   5.1แนะนําให้ผู้นําท้องถ่ินหรือชาวบ้านติดตามผลและรายงานผลด้วยตนเอง เช่นรายงานด้วย
วาจา รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดนิทรรศการเป็นต้น 

   5.2พัฒนากรเป็นผู้รายงานผลการปฏิบั ติงานด้วยตนเอง เช่นรายงานด้วยวาจาต่อ
ผู้บังคับบัญชาและผู้เก่ียวข้อง เสนอผลการปฏิบัติงานต่อท่ีประชุม ทําบันทึกรายงานตามแบบฟอร์มต่างๆ
ของทางราชการ 

 
�องค์การสหประชาชาติได้กําหนดหลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนไว้ 10 ประการคือ 

1. ต้องสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
2. ต้องเป็นโครงการเอนกประสงค์ท่ีช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน 
3. ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปพร้อมๆกับการดําเนินงาน 
4. ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 
5. ต้องแสวงหาและพัฒนาให้เกิดผู้นําในท้องถ่ิน 
6. ต้องยอมรับให้โอกาสสตรีและเยาวชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
7. รัฐต้องเตรียมจัดบริการให้การสนับสนุน 
8. ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
9. สนับสนุนให้องค์กรเอกชนอาสาสมัครต่างๆเข้ามีส่วนร่วม 
10.ต้องมีการวางแผนให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนท่ีสอดคล้องกับความเจริญในระดับชาติด้วย 

 
--------------------------------------------------- 
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ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ 
------------------------ 

����การประสานงาน 
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือระดมสรรพกําลังและแบ่งปันทรัพยากรเพ่ือนําไปใช้ให้เกิด
การปฏิบัติในทิศทางท่ีสอดประสานและเชื่อมโยง ด้วยเหตุนี้ การประสานงานจึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งท่ีจะต้อง
เรียนรู้เพ่ือแสวงหาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค หรือแม้กระท่ังในระดับประเทศ 

การประสานงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงาน
อย่างสมานฉันท์ ไม่ซ้ําซ้อน ขัดแย้ง หรือเหลื่อมลํ้า รวมถึง กระบวนการในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร ทรัพยากร ของคนหรือองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันหรือเก่ียวข้องกัน และการจัดให้
คนทํางานร่วมกันอย่างสัมพันธ์สอดคล้อง ผ่านกระบวนการกลุ่มโดยรวบรวมความสามารถแต่ละด้านท่ี
บุคคลมีอยู่มาประสานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย นโยบาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรหรือชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น 
วัตถุประสงค์ของการประสานงาน 

การประสานงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การปฏิบัติงานในแต่ละองค์กรบรรลุตามเป้าหมายตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดอย่างราบรื่น เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้อง ช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนหรือทําให้การวางแผนมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งข้ึน ลดความซ้ําซ้อน ขัดแย้งในการปฏิบัติ 
ประหยัดเวลา ทรัพยากรหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร รวมท้ังเพ่ือตรวจสอบสภาพปัญ 
หาหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การประสานงานในแต่ละครั้งนั้น จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงจะต้อง
กําหนดให้ชัดเจนว่าในการประสานงานนั้น ต้องการให้เกิดผลอย่างไรหรือเป็นอย่างไร ดังนี้ 

1. เพ่ือแจ้งให้ผู้ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องทราบ 
2. เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันดี 
3. เพ่ือขอคํายินยอมหรือความเห็นชอบ 
4. เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
5. เพ่ือขจัดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติ 
6. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ 
7. เพ่ือเชื่อมโยงบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ติดต่อกัน 
8. เพ่ือให้เห็นปัญหาแก้ไขปัญหา อุปสรรค และเห็นประเด็นการพัฒนา 
ท้ังนี้ ในส่วนของผู้ทํางานในชุมชน นอกจากวัตถุประสงค์เฉพาะข้างต้นแล้ว การประสานงานใน

หลาย ๆ ครั้ง ยังมีวัตถุประสงค์ 
9. เพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย/วิชาการ หรือแหล่งทุน ให้กับผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
10. เพ่ือให้ทราบว่ายังมีบุคคลหรือหน่วยงานใด ท่ีสนใจทํางานในเรื่องเดียวกัน หรือมีปัญ หาคล้าย 

ๆ กัน 
11. เพ่ือกระตุ้นผลักดันให้บุคลากรหรือองค์กรมีกําลังใจ มีแรงจูงใจ หรือได้รับการยอมรับ 
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12. เพ่ือผลักดันนโยบาย 
ส่ิงท่ีจะต้องประสาน 

ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ จําเป็นจะต้องประสานงานกับท้ังองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยต้องประสานขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การประสานความคิด โดยทุกฝ่ายต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ต้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดในการกําหนดแผนดําเนินงานในทุกข้ันตอน 

2. การประสานแผนงาน นอกจากการวางแผนดําเนินร่วมกันแล้ว ทุกฝ่ายต้องดําเนินการตามแผน
ท่ีได้บูรณาการไว้ และอาจต้องกําหนดเป็นแผนประจําของแต่ละหน่วยเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนด้วย 

3. การประสานด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการหรือลักษณะหุ้นส่วน 
จําเป็นต้องมีการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และร่วมกันในบางกรณี 

4. การประสานคน เพ่ือร่วมมือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน โดยเฉพาะการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
ต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอยู่ประจําในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นผู้ใกล้ชิดกับชุมชนและเป็นผู้
ทราบข้อมูลต่าง ๆ อย่างลึกซ้ึง 

5. การประสานเทคโนโลยี เป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
การแก้ไขปัญ หาของชุมชนอย่างครบวงจร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คงจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากแต่ละชุมชนมีปัญหาความจําเป็นท่ีต้องพัฒนาปรับปรุง
หลากหลาย 
รูปแบบของการประสานงาน 

นักวิชาการได้แบ่งการประสานงานออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
® การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
~การประสานงานภายในองค์กร เป็นการประสานงานในองค์กรหรือหน่วยงานเดียวกัน 
~ การประสานงานภายนอกหน่วยงาน เป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
® การประสานงานท่ีเป็นทางการ ไม่เป็นทางการและการประสานงานแบบผสม 
~ การประสานงานท่ีเป็นทางการ เป็นการประสานงานตามหน้าท่ีและขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

เป็นรูปแบบท่ีจะใช้วิธีทําหนังสือหรือมีลายลักษณ์อักษร มีข้ันตอน ข้อกําหนดตามระเบียบของแต่ละ
หน่วยงาน จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้า ขาดสภาพคล่องและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่จะมีข้อดีคือมี
หลักฐานอ้างอิงหรือมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนแน่นอน 

~ การประสานงานไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น 
การโทรศัพท์ การพบปะพูดคุย เพ่ือลดข้ันตอนท่ีต้องใช้เวลามาก ข้อดีของรูปแบบนี้คือมีความยืดหยุ่น 
สะดวก คล่องตัว สามารถให้ความชัดเจน ลดความเข้าใจผิด ข้อขัดแย้งและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีได้มากกว่า
การประสานงานท่ีเป็นทางการ แต่มีข้อเสีย คือ อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ เกิดความสับสนและขาดหลักฐาน
อ้างอิง 

~ การประสานงานแบบผสม เป็นการประสานงานโดยใช้รูปแบบไม่เป็นทางการและรูปแบบท่ีเป็น
ทางการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าของข้ันตอนในสถานการณ์ท่ีต้องเร่งดําเนินการ 
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® การประสานงานในแนวต้ังและในแนวนอน 
~ การประสานงานในแนวต้ัง เป็นการประสานงานต่างระดับการบังคับบัญชา ได้แก่ การ

ประสานงานจากระดับบนลงล่าง (ผู้บังคับบัญชา      ผู้ใต้บังคับบัญชา) เช่น การสั่งการ การมอบนโยบาย 
และการประสานงานจากระดับล่างข้ึนบน (ผู้ใต้บังคับบัญชา         ผู้บังคับบัญชา) เช่น การนําเสนอ
รายงาน การแจ้งให้ทราบ ฯลฯ การประสานงานในรูปแบบนี้ มักจะมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของบุคคล
หรือ    องค์กรไว้ชัดเจน ดังนั้น การประสานงานจึงควรจะดําเนินการตามลําดับข้ัน อาทิ อธิบดี      รอง
อธิบดี        ผู้อํานวยการกอง        หัวหน้ากลุ่ม และมักนิยมใช้การประสานงานแบบทางการมีลายลักษณ์
อักษร ในกรณีการประสานงานระดับหน่วยงาน ๆ นั้น ๆ จะต้องมีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการด้วย 

~ การประสานงานในแนวนอน เป็นการประสานงานในระดับเดียวกันหรือระหว่างองค์กรท่ีมีฐานะ
เท่าเทียมกัน เช่น ระหว่างกรม กรม        กอง         กอง ซ่ึงอาจใช้รูปแบบการประสานงานท่ีเป็นทางการ
ก็ได้ 

ท้ังนี้ การประสานในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ควรจะเน้นประสานงานแบบผสม ซ่ึงมี
ลักษณะยืดหยุ่น ลดข้ันตอนท่ีมีความล่าช้า ขาดสภาพคล่อง ขณะเดียวกันก็ยังคงประสานงานภายใต้
ระเบียบกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน แล้วแต่กรณีโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและมิตรไมตรีเป็นสําคัญ 
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประสานงาน 

การประสานงานประกอบด้วยปัจจัยสําคัญท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. ความร่วมมือ ในการประสานงานจะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่าย โดย

อาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมา
สนับสนุนงานร่วมกัน เป็นการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน เต็มใจท่ีจะทํางานร่วมกัน และ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง 

การประสานงานไม่ควรจะกระทําโดยใช้อํานาจสั่งการแต่อย่างเดียว ควรใช้ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
เป็นหลัก เพราะความมีนํ้าใจต่อกัน ไว้วางใจกันจะเป็นผลให้เกิดการร่วมใจมากกว่าการใช้อํานาจหน้าท่ี
พยายามผูกมิตรต้ังแต่ต้นและป้องกันไม่เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ มีความหวาดระแวงหรือกินแหนงแคลงใจ
กัน ให้การยอมรับซ่ึงกันและกัน ไม่นินทาว่าร้ายกัน ไม่โยนความผิดให้แก่ผู้อ่ืน เม่ือมีสิ่งใดจะช่วยเหลือ
แนะนํากันได้อย่าลังเล และพร้อมจะรับฟัง คําแนะนําของผู้เก่ียวข้องแม้จะไม่เห็นด้วยก็อย่าแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ทราบ 

2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคนตาม
กําหนดเวลาท่ีตกลงกันให้ตรงเวลา 

3. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมพอดี ไม่ทํางานซ้อนกัน เพ่ือช่วยให้การ
บริหารงานประสบความสําเร็จ 

4. ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารท่ีเข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว และราบรื่น การติดต่อสื่อสาร
เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือความรู้สึก และเป็น
สื่อกลางท่ีจะเชื่อมโยงบุคคลต่าง ๆ ภายในหรือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรให้เป็นอันเดียวกัน 

5. ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถดึงดูดทุกฝ่ายเข้าร่วมทํางานและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือตรง
ไปสู่จุดหมายเดียวกันตามท่ีกําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 
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วิธีสร้างความร่วมมืออาจใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมกัน หรือทําให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมีความรู้สึกต่องานตรงกันโดยการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและสร้างความเข้าใจถึงผลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตามการชัก
จูงให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมอาจใช้ไม่ได้กับคนบางคน จึงต้องชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ทางอ้อมท่ีผู้เก่ียวข้อง
ในการประสานงานจะได้รับด้วย 

2. ผูกมิตรไมตรีต่อกัน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเต็มใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยวิธีให้
ผู้เก่ียวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพ่ือให้งานบรรลุผลสําเร็จ และยํ้าให้
เห็นว่าเป็นความสําเร็จร่วมกัน 

3. สร้างความเท่าเทียม ทําให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกันมีความสามารถทัดเทียมกันท้ังในด้าน
ความสามารถเฉพาะด้านหรือความถนัดในสาขางาน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และให้
ข้อแนะนําท่ีจะทําให้ผู้เก่ียวข้องมีความสามารถในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพ่ือจะได้ทํางานไปด้วยกัน
ได้ 

4. มีการสื่อสารท่ีดี ทําได้ด้วยการสร้างประสบการณ์ร่วมกัน หรือสร้างการมีส่วนร่วม หากสามารถ
ร่วมวางแผนปฏิบัติการด้วยกันต้ังแต่เริ่มต้นก็จะช่วยเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกัน
ทํางานด้วยความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน 

5. เพ่ิมความใกล้ชิด ทําให้มีการพบปะหารือกันอยู่เสมอเพ่ือให้ไว้วางใจกัน เพราะความใกล้ชิดจะ
ช่วยให้ได้แลกปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้สึกถึงกัน ยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าใดก็จะเกิดความเข้าใจ
และรู้จักคุ้นเคยกันมากข้ึนเท่านั้ร ถ้ามีความหวังดีต่อกัน มีเจตนาท่ีบริสุทธิ์และจริงใจก็จะเพ่ิมความเชื่อถือ
ไว้วางใจกันยิ่งข้ึน 
วิธีในการประสานงาน การประสานงานทําได้หลายวิธี ดังนี้ 

1. การใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ฯลฯ เป็นเวิธีในการสื่อสารท่ีรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา มีหลักดังนี้ 

๏ก่อนเริ่มประสาน ต้องคิดก่อนว่าต้องการอะไร เม่ือไร ท่ีไหน อย่างไร ควรติดต่อใครหน่วยงานใด 

๏ ควรมีบัญชีโทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นส่วนตัว และส่วนกลาง 

๏ เม่ือติดต่อกับผู้ใด ควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั้นไว้ใช้ติดต่อในโอกาสต่อไปบางครั้งทํา
เป็นบัญชีไว้ในปกแฟ้มเรื่องนั้น ๆ 

๏ ควรประสานกับระดับเดียวกัน หรือต่ํากว่าก่อน 

๏ ใช้คําพูดสุภาพ ให้เกียรติคู่สนทนาแม้รู้ว่าเขามีตําแหน่งต่ํากว่า อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความจริงใจ 
ไม่พูดยกตนข่มท่าน 

๏ อาจหาข้อมูลก่อนว่าผู้ท่ีเราติดต่อเป็นผู้ใด ตําแหน่งหน้าท่ีอะไร อายุเท่าไร เม่ือสนทนากันจะได้
ใช้สรรพนามและวางตัวได้ถูกต้อง หรืออาจเรียกพ่ี น้อง ท่าน เพ่ือทําให้คู่สนทนารู้สึกดี 

๏ ในการประสานครั้งท่ี 2 หลังจากรู้จักกันแล้ว อาจทักทายหรือซักถามด้วยความห่วงใย จริงใจ 
เก่ียวกับเรื่องสุขภาพ การงาน ฯลฯ ก่อนประสานเรื่องงาน 

๏ กล่าวคําขอบคุณทุกครั้ง ก่อนจบการสนทนา 

๏ เม่ือรับปากเรื่องใดไว้ ต้องรีบทํา เช่น จะรีบส่งโทรสารไปให้ จะรีบทําหนังสือไป 
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2. การประสานด้วยหนังสือ มักใช้ในกรณีท่ีเป็นงานประจําและทราบระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว 
อย่างไรก็ตามหากเป็นเรื่องใหม่ ควรประสานทางโทรศัพท์ก่อนเสมอ ตัวอย่างเรื่องท่ีอาจต้องมีหนังสือไป 
หลังจากโทรติดต่อด้วยวาจาแล้ว เช่น ขอทราบข้อมูล ขอหารือ ขอทราบความต้องการ ขอรับการสนับสนุน 
ขอความอนุเคราะห์ ฯลฯ โดยมีหลักดังนี้ 

๏ การร่างหนังสือ ควรให้ ถูกหลังการ ถูกต้อง ถูกใจ (ผู้รับ) 

๏ การร่างหนังสือขอรับการสนับสนุน หรือขอความอนุเคราะห์ ควรประกอบด้วย 
1. เหตุท่ีมีหนังสือมา 
2. ยกย่องหน่วยงานท่ีจะขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ 
3. เรื่องราวท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ 
4. ต้ังความหวังท่ีจะได้รับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ 
5. ขอบคุณ 

๏ การร่างหนังสือขอความร่วมมือ ควรประกอบด้วย 
1. เหตุท่ีมีหนังสือมา 
2. ความจําเป็นและเรื่องท่ีจะขอความร่วมมือ 
3. เรื่องราวท่ีต้องการขอความร่วมมือ 
4. ต้ังความหวังท่ีจะได้รับความร่วมมือ 
5. ขอบคุณ 

๏ เม่ือได้รับการสนับสนุนหรือการอนุเคราะห์แล้ว ควรมีหนังสือขอบคุณไปยังหน่วยงานนั้น ๆ 
เสมอ เพ่ือสานความสัมพันธ์ไว้สําหรับโอกาสต่อไป 

3. การพบปะด้วยตนเอง ถือเป็นการประสานงานท่ีดีท่ีสุด เพราะได้พบหน้า ได้เห็นบุคลิกลักษณะ 
สีหน้าท่าทางของผู้ติดต่อท้ังสองฝ่าย มีเวลาในการซักถามทําความเข้าใจกันได้อย่างพอเพียง เพราะท้ังสอง
ฝ่ายต้องวางมือจากงานอ่ืน ๆ ท้ังหมด แต่มีข้อเสีย คือ ใช้เวลามาก มักใช้การพบปะในกรณีท่ีเป็นเรื่อง
นโยบาย เป็นเรื่องสําคัญ หรือมีรายละเอียดมาก หรือต้องการให้เกียรติให้ความสําคัญแก่อีกฝ่ายหนึ่ง หรือ
ต้องการสร้างความรู้สึกท่ีดีแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ให้เขารู้สึกว่าเราให้ความสําคัญแก่เขาด้วยการมาพบด้วยตนเอง 
โดยมีหลักท่ัว ๆ ไปดังนี้ 

๏ ควรเตรียมหัวข้อหารือไปให้พร้อม และจดบันทึกไว้ หากอีกฝ่ายไม่ได้บันทึกเราอาจบันทึกสั้น ๆ 
ใส่กระดาษโน้ตไว้ให้เขา หรือเตรียมพิมพ์รายการไปล่วงหน้า เพ่ือให้เขามีบันทึกช่วยจําและใช้สั่งการข้ันต้น
แก่บุคคลในหน่วยงานของเขาได้ 

๏ เม่ือรับปากเรื่องใดไว้ ต้องรีบทํา เช่น จะรีบส่งโทรสารไปให้ จะรีบทําหนังสือไป 

๏ อาจมีของเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีไม่มีราคามาก ติดมือไปฝาก เช่น หนังสือธรรมะ ของกินท่ีเขาแจก
ลูกน้องได้ ฯลฯ 
การประสานงานจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือ 

1. โครงสร้างการบริหาร ได้จัดไว้เป็นระเบียบชัดเจนและรัดกุม 
2. มีแผนภูมิแสดงสายบังคับบัญชา และสายงานติดต่อสื่อสารชัดเจนเข้าใจง่าย 
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3. มีการเขียนนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร อ้างอิงได้ ทุก
คน ทราบ 

4. มีระบบเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา ซ่ึงยึดเป็นหลักปฏิบัติได้แน่นอน 
5. มีเครื่องมือและระบบสื่อสารเพียงพอ ใช้การได้ดี และรวดเร็ว 
6. จัดการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ให้เข้าใจมีความรู้อยู่เสมอ 

เทคนิคการประสานงาน 
1. ต้องปรับกระบวนทัศน์ของตนเองให้เต็มใจท่ีจะติดต่อกับผู้อ่ืน มีความไว้วางใจกัน หลีกเลี่ยงการ

โต้แย้ง มีความรอบรู้ มีหลักการ มีเจตคติท่ีดี มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองในการตัดสินใจ 
2. ต้องมีการปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองเพ่ือให้เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดี เช่น เป็นผู้รับฟังท่ีดี นํ้าเสียง

ไพเราะ คําพูดท่ีจับใจ กิริยาวาจาท่ีอ่อนหวานสุภาพ อ่อนโยน สร้างสัมพันธ์ท่ีดี สร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง 
แสดงต่อความมีนํ้าใจ และการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีเราติดต่อประสานงานด้วยอยู่เสมอ 

3. ต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ และหาข้อมูลในเรื่องท่ีจะติดต่อสอบถาม หรือเรื่องท่ี
ต้องการประสานขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือจากหน่วยงานอ่ืนให้ชัดเจนด้วยความละเอียดถ่ีถ้วน 

4. ควรศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานท่ีจะติดต่อด้วย เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
5. ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ใจเย็น ไม่เครียดหรือโมโหง่าย ถ้อยทีถ้อยอาศัย เข้าใจผู้อ่ืน

ดี รู้เขารู้เรา 
6. รู้จักนําเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 

โทรสาร อีเมล์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. จัดเก็บสําเนาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อค้นหา และประสานงาน 
8. ให้ความสําคัญต่อหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเราติดต่อประสานงานด้วย ติดต่อตามสายงาน และ

ช่องทางการสื่อสารท่ีถูกต้อง 
9. พยายามจดจําชื่อบุคคล หรือหน่วยงานท่ีต้องการติดต่อ หรือเคยติดต่อประสานงานได้อย่าง

แม่นยํา 
10. บอกเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ท่ีจะติดต่อหรือประสานงานได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้เตรียม

ข้อมูลได้ทันเวลา 
11. เม่ือได้ติดต่อประสานงานไปแล้วไม่ควรเร่งรัดเพ่ือให้ได้ข้อมูล หรือสิ่งตนเองต้องการอีก เพราะ

จะสร้างความรําคาญให้กับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีติดต่อด้วย 
ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน 

ปัญหาและอุปสรรคการประสานงานนั้น สรุปได้ดังนี้ 
1. ขาดการวางแผนในการดําเนินงานและการประสานงาน หน่วยงานใดท่ีมีการวางแผนการ

ดําเนินงานดี มีการชี้แจงวัตถุประสงคและแผนดําเนินงานท่ีชัดเจน จะช่วยให้การดําเนินงานและการ
ประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยัดกําลังคน ทรัพยากรและเวลา 

2. ขาดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในระหว่างผู้ร่วมงาน มนุษยสัมพันธ์เป็นหลักการและวิธีการท่ีสําคัญท่ีจะ
ก่อให้เกิดการร่วมมือประสานงานให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น ถ้าหน่วยงานใดมีผู้ร่วมงานท่ีขาด
มนุษย์สัมพันธ์ หน่วยงานนั้นมักมีปัญ หาความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี และไม่มีการร่วมมือประสานงาน
กันในการปฏิบัติงาน 
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3. ขาดการติดต่อสื่อสารท่ีดี การติดต่อสื่อสารเป็นสื่อสําคัญท่ีก่อให้เกิดการประสานงาน การพบปะ
พูดคุยจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในหน่วยงานและผู้ร่วมงานดีข้ึน เม่ือหน่วยงานขาดการติดต่อสื่อสารท่ีดีแล้ว 
จะทําให้เกิดความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันและเป็นการยากท่ีจะให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานโดยมีการประสานงานกัน
อย่างดีได้ สาเหตุท่ีอาจเกิดปัญหาด้านการสื่อสาร เช่น การตีความหรือสื่อความหมายท่ีคลาดเคลื่อน 
ข่าวสารส่งไปถึงผู้รับสารช้าไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ข่าวสารตกหล่นสูญหายเพราะสื่อสารผิดช่องทาง การ
สื่อสารท่ีไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลอย่างครบถ้วน ฯลฯ 

4. นโยบายของหน่วยงานท่ีแตกต่างกันเป็นเหตุให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายท่ีตนสังกัด
อยู่เท่านั้น โดยมิได้คํานึงถึงนโยบายของหน่วยงานอ่ืน จึงทําให้ไม่มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานท้ัง
สองนั้น 

5. กฏระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน ท่ีมีความยุ่งยาก อาจส่งผลต่อความล่าช้าของ
งานท่ีจําเป็นต้องประสานร่วมมือ 

6. มีโครงสร้างองค์กรหรือสายการบังคับบัญชาหลายระดับ ทําให้ระบบช่องทางในการประสานงาน
ไม่คล่องตัว หรืออาจทําให้เกิดความสับสน จนสื่อสารผิดช่องทาง และเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

7. ขาดการควบคุมกํากับงานท่ีดี หน่วยงานท่ีขาดการควบคุมกํากับงานท่ีดีผู้ปฏิบัติงานอาจ
ดําเนินงานไม่ตรงตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้ การปฏิบัติงานอาจมีปัญหาอุปสรรคและไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข ทําให้เกิดปัญหาท้ังด้านการบริหารงานและการประสานงาน 

8. การกําหนดอํานาจหน้าท่ีไม่ชัดเจน ทําให้การปฏิบัติงานซ้ําซ้อนกัน และเกิดความขัดแย้งกันจึง
ยากท่ีจะประสานงานกันได้ 

9. เทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานไม่ดี ไม่ชัดเจน หรือไม่ทันท่วงที หน่วยงานท่ีมีเจ้าหน้าท่ีใช้หลัก
เทคนิคการปฏิบัติงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ การประสานงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย 
ตรงกันข้ามหน่วยงานท่ีขาดเทคนิควิธีการท่ีดีในการปฏิบัติงาน หน่วยงานนั้นจะมีปัญหาทางด้านการบริหาร 
รวมท้ังมีปัญหาด้านการประสานงานด้วย 

10. ทัศนคติของผู้ร่วมงานแตกต่างกัน ทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดของผู้ร่วมงานมีความสําคัญต่อ
การประสานงานมาก เพราะผู้ร่วมงานท่ีมีแนวความคิดมีทัศนคติคล้ายคลึงกันใกล้เคียงกัน มักจะคบหา
สมาคมกันได้ดี แต่ถ้ามีทัศนคติแตกต่างกันมาก การพบปะคบหาสมาคมระหว่างกันจะมีน้อยลง เป็นเหตุให้
การร่วมมือประสานงานในหน่วยงานนั้นลดน้อยลงไปด้วย 

11. ผู้รับผิดชอบในการประสานงานไม่ทําหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีอาจมีผล
ต่อการประสานงานท่ีล้มเหลว ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผู้ประสานงานไม่ได้รับมอบอํานาจหน้าท่ีอย่างเพียงพอ 
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง (อัตตา) ไม่เต็มใจท่ีจะร่วมมือกัน ไม่ใส่ใจจริงจังกับการประสานงาน ไม่เข้าใจ
ระเบียบแบบแผนประเพณีปฏิบัติ ไม่เห็นด้วยในวิธีปฏิบัติ ไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ ไม่
ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่พอใจวิธีปฏิบัติตามท่ีได้รับคําสั่ง หรือไม่มีความสามารถในงานท่ีต้องปฏิบัติ
อย่างเพียงพอ 

12. ประสิทธิภาพของหน่วยงานแตกต่างกัน บางหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง จะ
ทํางานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่บางหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา จะทํางานล่าช้า รวมท้ังการท่ี
หน่วยงานมีความชํานาญเฉพาะด้านต่างกัน อาจจะทําให้ไม่คุ้นเคยกับงานท่ีต้องปฏิบัติร่วมกัน จนเกิด
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทําให้หน่วยงานท้ังสองทํางานประสานกันไม่ได้ 
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13. อคติระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานบางแห่งผู้บริหารไม่ลงรอยกัน ไม่ชอบกันเป็นส่วนตัว หรือ
เคยมีปัญหาส่วนตัวระหว่างกัน รวมถึง การยึดติดกับผลงาน หรือความกังวลเก่ียวกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการปฏิบัติงานร่วมกัน ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน หรือไม่เต็มใจท่ีจะทํางานร่วมกัน จะเป็น
สาเหตุให้งานในความรับผิดชอบของผู้บริหารท้ังสองหน่วยงานนั้นไม่ประสานกันด้วย 
การป้องกันปัญหาของการประสานงาน 

ในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการประสานงานนอกจากจะมีการจัดทําระบบการประสานงานไว้
เป็นพ้ืนฐานแล้ว จะต้องคาดการปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนล่วงหน้า และจัดให้มีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาไว้ให้พร้อม ดังนี้ 

1 จัดทําแผนผังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบและกําหนดอํานาจหน้าท่ีไว้ให้ชัดแจ้ง มีการกําหนด
หน้าท่ีการงานให้แน่นอนและชัดเจน เพ่ือป้องกันการก้าวก่ายการทํางานซ่ึงกันและกัน 

2 มีระบบในการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้งานไหลไปรวมอยู่ท่ีใดท่ี
หนึ่ง 

3 จัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกันโดยกําหนดกิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติท่ีเข้าใจตรงกัน ในบางกรณีจะต้องจัดทําตารางเวลาการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ 

4 กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 
5 กําหนดจุดติดต่อประสานงานให้เป็นท่ีรู้และเข้าใจโดยแน่ชัด 
6 จัดทําบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือเพ่ือความเข้าใจและไม่ให้ข้อมูลตกหล่น จนอาจเกิดความ

ขัดแย้งในภายหลัง 
7 จัดให้มีการประชุมก่อนลงมือปฏิบัติตามแผนงานทุกครั้งเ พ่ือกําหนดขอบเขตงานและ

ผู้รับผิดชอบ 
8 มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติและแก้ไขข้อบกพร่อง เขียนแนวทางการปฏิบัติหลังการแก้ไขและยืนยัน

ให้ปฏิบัติตามท่ีเขียนไว้ 
9 ชี้แจงข้อปฏิบัติเก่ียวกับงานท่ีจะต้องทําร่วมกันให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าใจอย่างชัดเจน 
10 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานเพียงพอและมีอุปกรณ์เสริมเพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ดําเนินไปได้โดยเรียบร้อย 
11 มอบหมายให้ผู้ประสานงานมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องท่ีกําลังประสานได้อย่างเต็มท่ีหรือมาก

พอท่ีจะทํางานได้สําเร็จ 
12 จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานให้มีความเหมาะสม และต้องมีการฝึกอบรม เ พ่ือเ พ่ิมพูน

ประสิทธิภาพของผู้ประสานงานตามความจําเป็น 
13 ยืนยันในการกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานให้แน่นอน 
14 มีการติดตามผลเป็นระยะ หากมีข้อขัดข้องจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขโดยทันที 
15 เน้นหลักมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
16 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องฝึกตนเองให้เป็นคนใจกว้าง ไม่เอาเปรียบ มีกิริยาวาจาดี 

และรู้จักให้อภัย 
17 จัดให้มีช่องทางการประสานงานในแนวราบ 
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การประสานงานท่ีดี นอกจากจะทําให้งานสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดแล้ว ยังก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ จากการ
แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีอยู่ ซ่ึงเป็นท่ีมาของการมีเครือข่ายกิจกรรมร่วมกันในอนาคตด้วย 
 

-------------------------------------- 
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���� เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม  
การถ่ายทอดความรู้ เป็นกระบวนการให้ความรู้หรือการแพร่กระจายความรู้ ไปสู่ชุมชน ซ่ึง

โดยท่ัวไปสามารถกระทําได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมและเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น การ
จัดนิทรรศการ การจัดทําแปลงสาธิต การให้บริการข้อมูลในลักษณะแผ่นพับ สิ่งพิมพ์ แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ Internet รวมท้ังสื่อวีดีทัศน์หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แต่ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดได้แก่การ
จัดฝึกอบรม เนื่องจากเป็นวิธีท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ค่อนข้างเป็นทางการ สามารถผสมผสานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กําหนดขอบเขตดําเนินงานและระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม 
และติดตามประเมินผลสําเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ชัดเจน  

การฝึกอบรม คือ กระบวนการท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ทัศนคติ ความสามารถ ทักษะและความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะเป็นผล
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือในระดับใดระดับหนึ่ง ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ การฝึกอบรม จึงเป็นกระบวนการและหัวใจสําคัญของการ ‘สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้’ ซ่ึงมีเป้าประสงค์เพ่ือให้สมาชิกชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ ความสามารถ ทักษะ 
ความชํานาญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความหมายท่ีแสดงไว้ข้างต้น 

ขณะเดียวกัน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้ให้นิยามคําว่า "การ
ฝึกอบรม" หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ 
หรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดท่ีแน่นอนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

การพูดเป็นวิธีการสื่อสารท่ีสําคัญท่ีสุดของคนเรา และเป็นทักษะท่ีจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องฝึกฝน
ให้เกิดความชํานาญอย่างต่อเนื่องเพราะการพูดเป็นศิลปะและปัจจัยท่ีจะส่งผลให้บุคคลนั้นประสบ
ผลสําเร็จในการสื่อสาร ตลอดจนการแสดงถึงความคิด หรือบอกในสิ่งท่ีตนเองคิดเพ่ือให้ผู้รับฟังเกิดความ
เข้าใจ และพึงพอใจในท่ีสุด 

วิทยากรเป็นผู้มีหน้าท่ีและบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้
ผู้เข้ารับการอบรม เพราะฉะนั้นการพูดจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับวิทยากร วิทยากร
จะต้องศึกษาหลักการ แนวคิดและวิธีการ พัฒนาการพูดตลอดถึงการฝึกหรือการสร้างประสบการณ์ให้กับ
ตนเองให้มาก จนเกิดความชํานาญจะทําให้การปฏิบัติภารกิจในหน้าท่ีของวิทยากรเกิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

การพูดเป็น “ ศาสตร์ ” ท่ีสามารถศึกษาได้ การพูดเป็น “ ศิลป ” ท่ีสามารถฝึกฝนได้ ฉะนั้นผู้ท่ี
ทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ศึกษาจากการอ่านหนังสือตํารา
รายการโทรทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟังจากผู้รู้  ผู้ เชี่ยวชาญ รายการวิทยุ วงสนทนา การ
ประชุมสัมมนา การฝึกอบรม ฯลฯ และสามารถท่ีจะฝึกพูดและหาโอกาสพูดเพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์
ให้เกิดความชํานาญเพ่ือพัฒนาไปสู่ความสามารถในการพูดท่ีดี วิทยากรควรให้ความสนใจกับหลักการและ
วิธีการต่าง ๆ เก่ียวกับการพูด ซ่ึงอาจจะสรุปเป็นสาระสําคัญท่ีน่าสนใจได้หลายประเด็นคือ 
บุคลิกภาพและคุณสมบัติท่ีดีของนักถ่ายทอด หรือวิทยากร 
   ขณะท่ีวิทยากรไปปรากฏกายต่อหน้าผู้เข้ารับการอบรมนั้น ความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มิได้อยู่ท่ีคําพูดหรือเนื้อหาท่ีวิทยากรกล่าวถึง แต่เพียงอย่างเดียว บุคลิกภาพของวิทยากรก็เป็นจุดสนใจอีก
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ประการหนึ่งด้วยควบคู่ไปกับเนื้อหาสาระท่ีวิทยากรแสดงออกมาด้วยการพูด ดังนั้นวิทยากร จึงควรเอาใจ
ใส่ในเรื่องของบุคลิกภาพของวิทยากรด้วย ในเรื่องนี้อาจพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านบุคลิกภาพและ
คุณสมบัติต่อไปนี้ 

บุคลิกภาพ  
๑ . รูปร่างหน้าตา 
๒ . การแต่งกาย 
๓ . การปรากฏตัว 
๔ . กิริยาท่าทาง 
๕ . การสบสายตา 
๖ . การใช้น้ําเสียง 
๗ . การใช้ถ้อยคําภาษา  
คุณสมบัติ  
๑ . ความเชื่อม่ันในตนเอง 
๒ . ความกระตือรือร้น / ต้ังใจ 
๓ . ความรอบรู้ 
๔ . ความคิดริเริ่ม 
๕ . ความจํา 
๖ . ความจริงใจ 
๗ . ปฏภิาณไหวพริบ 
๘ . ความรับผิดชอบ 
๙ . อารมณ์ขัน  
นอกจากคุณสมบัติ ๙ ประการในตารางข้างต้นแล้ว นักพูดนักถ่ายทอด หรือวิทยากรท่ีดียังควรมี

คุณสมบัติอีก ๕ ประการ คือ “ เป็นนักฟัง ยังศึกษา ท้าวิจารณ์ งานริเริ่ม เติมความสุข ซ่ึงขยายความให้
สมบูรณ์ได้ว่า 
  ๑ . เป็นนักฟังท่ีดี 
  ๒ . ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
  ๓ . ยอมรับฟังคําวิจารณ์ 
  ๔ . เป็นตัวของตัวเอง 
  ๕ . มีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืน 
ทฤษฎีการพูด 
              ทฤษฎีการพูดมีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกัน แต่ท่ีน่าสนใจได้แก่ ทฤษฎี ๓ สบาย ของ รอ . ดร . 
จิตรจํานงค์ สุภาพ ซ่ึงผู้เสนอทฤษฎีได้ให้ข้อสรุปของทฤษฎี ๓ สบาย (The Theory Of Three Pleasant 
Speech) หมายถึงการพูดท่ีฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ  

ฟังสบายหู ได้แก่การพูดด้วยวจีสุจริต รู้จักการใช้ถ้อยคําภาษาท่ีถูกต้องรู้จักใช้เสียงและการพูด ท่ี
มีจังหวะถูกต้องเหมาะสม 
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ดูสบายตา ได้แก่บุคลิกภาพมาตรฐานเบ้ืองต้น ศิลปะการแสดง การพูดเบ้ืองต้น การแสดงท่าทาง
ประกอบดี  
  พาสบายใจ ได้แก่การเลือกเรื่องดี การเตรียมการพูดท่ีดี การจัดลําดับความคิด การสร้างโครงเรื่อง
ดี 
  การพูดท่ีฟังสบายหู ดูสบายตา และพาสบายใจนี้เจ้าของทฤษฎีได้เสนอไว้ด้วยว่าผู้พูดจะจ้องพูด
จากหัวใจท้ังสี่ห้องคือ 

พูดจากใจ คือการแสดงออกมาจากความจริงใจไม่เสแสร้ง มีความม่ันใจ แน่ใจในตัวผู้ฟัง 
  จําข้ึนใจ คือเข้าใจเรื่องท่ีพูดอย่างกระจ่างแจ้ง ถูกต้องไม่โมเมยกเมฆหรือเดา 
  ด้วยความต้ังใจ คือมีความอยากจะพูดกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงไม่เฉ่ือยชา หรือแสดงอาการ
ลักษณะเบ่ือเซ็ง 
  จนสุดใจ คือเปรียบเสมือนการสวมวิญญาณ ลงไปในคําพูดแต่ละคําอย่างมีชีวิตชีวา มีความรู้สึก
เหมือนกับตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง ๆ เช่น ป่าเขาหลวง 
๏บันได ๑๓ ข้ันท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการถ่ายทอดความรู้ 

๑ . เตรียมให้พร้อม 
๒ . ซักซ้อมให้ดี 
๓ . ท่าทีให้สง่า 
๔ . หน้าตาให้สุขุม 
๕ . ทักท่ีประชุมไม่วกวน 
๖ . เริ่มต้นให้โน้มน้าว 
๗ . เรื่องราวกระชับ 
๘ . ตาจับท่ีผู้ฟัง 
๙ . เสียงดังให้พอดี 
๑๐ . อย่าให้มีเอ้อ อ้า 
๑๑ . ดูเวลาให้พอครบ 
๑๒ . สรุปจบให้จับใจ และ 
๑๓ . ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูด 

ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการพูด หรือการถ่ายทอด 
๑ . อย่าออกตัว เช่น วันนี้เตรยีมมาไม่พร้อมพูดไม่ดี 
๒ . อย่าขออภัย เช่น การพูดอาจผิดพลาด 
๓ . อย่าถ่อมตัว เช่น ผมไม่ใช่คนเก่งมีประสิทธิภาพน้อย 
๔ . อย่าอ้อมค้อม เช่น บรรยายไปเรื่อย ๆ ขาดจุดเด่นท่ีน่าสนใจ 

ถ้อยคําท่ีวิทยากรควรหลีกเลี่ยงในการข้ึนต้นหรือลงท้าย 
“ เตรียมมาไม่เต็มท่ี ดังนั้นหากผิดพลาดไป ขอโทษ ” 
“ ผมพูดมาก็มากแล้วจึงขอจบเพียงเท่านี้ ” 
“ ข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะกล่าวอีกแล้ว จึงใคร่ขอยุติไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ “ 
“ ท่ีพูดมาท้ังหมดนั้น หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณมากครับ สวัสดี ” 



- 100 - 
 

สําหรับแจกเท่านั้น https://www.facebook.com/cdd2557/  

 

“ ความคิดของดิฉันก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะ ขอบคุณท่านท้ังหลายท่ีอุตส่าห์ฟังดิฉันพูดจนจบ ” 
ข้อแนะนําสําหรับนักถ่ายทอดท่ีดี เม่ือพูดจบแล้ว สิ่งท่ีควรปฏิบัติคือ 

๑ . ควบคุมจิตใจให้สงบ 
๒ . อย่ารู้สึกเสียดายถ้อยคําบางคําท่ีลืมพูด 
๓ . ไม่หลงระเริงคําสรรเสริญเยินยอ 
๔ . อดทนฟังคําวิจารณ์ของผู้อ่ืนอย่างสนใจ 
๕ . บันทึกข้อบกพร่องเพ่ือพิจารณาแก้ไขต่อไป 
การพูดเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ มนุษย์เกือบทุกคนพูดได้ต้ังแต่วัยเด็กและมีการพัฒนาการใช้ภาษา

เพ่ือการสื่อสารมาโดยตลอด แต่มิได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนจะพูดเป็น จึงมีคําพังเพยท่ีว่า “ คารมเป็น
ต่อรูปหล่อเป็นรอง ” การเป็นวิทยากรท่ีดี ต้องประกอบด้วยบุคลิกภาพและคุณสมบัติหลายประการ 
รวมถึงการใช้พลังท้ังหมดประสานกัน ระหว่างกายกับจิต ปฏิภาณไหวพริบ ถ่ายทอดออกสู่ผู้ฟังโดยใช้ พลัง
จิต ภาษาพูด ภาษาท่าทาง ท่ีได้รับการเตรียมการ ฝึกฝนมาอย่างดีย่อมจะก่อให้เกิดการประสบ
ความสําเร็จสูง 
๏หลักการถ่ายทอดความรู้ 

1 รู้จริงในเนื้อหา 
2. รู้วิชาการถ่ายทอด 
3. รู้ต่อยอดความแปลกใหม่ 
4. รู้ใส่ใจในผู้ฟัง 
5. รู้ยับยั้งกิริยา 

 6. รู้เวลาจบบรรยาย 
การจะเป็นวิทยากรหรือผู้ถ่ายทอดท่ีจะสอนได้ดีนั้นต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ดังนี้ 

1. ความรู้  
           วิทยากรหรือผู้ถ่ายทอดจะต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชาท่ีต้องเป็น
วิทยากร รู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงจะมีความแตกต่างไปจากวิธีการสอนกับเด็กและวัยรุ่น ควรศึกษา
กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร จํานวนเท่าใด เพศ อายุ พ้ืนฐานครอบครัว พ้ืนความรู้เดิมเป็นต้น นอกจากนั้นยัง
ต้องจัดการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในการเรียนรู้ ข้อสําคัญท่ีสุดต้องศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ และเทคนิคการสอนผู้ใหญ่อย่างถ่องแท้หากขาดความรู้ ความเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่   การศึกษานั้นๆ จะสิ้นความหมายโดยสิ้นเชิง 
2. ทักษะ 
         วิทยากรต้องมีทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหาดี มีวิธีการกระตุ้น เร่งเร้า สร้างความสนใจ และ
แก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
3. ทัศนคติ  
          วิทยากรต้องมีความศรัทธา ความรู้สึกท่ีดี เห็นคุณค่าประโยชน์ มีความเชื่อม่ันในการเป็นวิทยากร 
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®การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management-KM) 

การจัดการความรู้ หรือท่ีเรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 
3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ดังนั้นการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเข้าใจผิด เอาการ
จัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้
เทียม หรือ ปลอม เป็นการดําเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้นเอง 
แรงจูงใจในการริเริ่มการจัดการความรู้ 

แรงจูงใจแท้ต่อการดําเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายท่ีงาน คน และองค์กร เป็นเง่ือนไข
สําคัญ ในระดับท่ีเป็นหัวใจสู่ความสําเร็จในการจัดการความรู้ 

แรงจูงใจเทียมต่อการดําเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ เป็นต้นเหตุท่ี
นําไปสู่การทําการจัดการความรู้แบบเทียม และนําไปสู่ความล้มเหลวในท่ีสุด เช่น ทําเพราะถูกบังคับตาม
ข้อกําหนด กล่าวคือ ทําเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าทํา หรือทําเพ่ือชื่อเสียง ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดี หรือ
มาจากความต้องการผลงานของหน่วยย่อยภายในองค์กร เช่น หน่วยพัฒนาบุคลากร (HRD) หน่วยสื่อสาร
และสารสนเทศ (ICT) หรือหน่วยพัฒนาองค์กร (OD) ต้องการใช้การจัดการความรู้ในการสร้างความเด่น 
หรือสร้างผลงานของตน หรืออาจมาจากคนเพียงไม่ก่ีคน ท่ีชอบของเล่นใหม่ๆ ชอบกิจกรรมท่ีดูทันสมัย 
เป็นแฟชั่น แต่ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการดําเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 
ประเภทความรู้ 

ความรู้อาจแบ่งใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ 
๑. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นเอกสาร หรือ วิชาการ 

อยู่ในตํารา คู่มือปฏิบัติงาน 
๒. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ท่ีสั่งสม

มายาวนาน เป็นภูมิปัญญา 
โดยท่ีความรู้ท้ัง ๒ ประเภทนี้มีวิธีการจัดการท่ีแตกต่างกัน 
การจัดการ “ความรู้เด่นชัด” จะเน้นไปท่ีการเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้ เม่ือ

นําไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็นํามาสรุปไว้ เพ่ือใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อ่ืนเข้าถึงได้ต่อไป (ดูวงจรทางซ้ายในรูป) 
ส่วนการจัดการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเน้นไปท่ีการจัดเวทีเพ่ือให้มีการแบ่งปันความรู้ท่ีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ 
ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนําไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ท่ีแต่ละคนสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
ต่อไป  
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®การฝึกอบรม 
ความหมายของการฝึกอบรม 
               มีผู้ให้คํานิยามความหมายของการฝึกอบรมไว้อย่างมากมาย ข้ึนอยู่กับว่ามองการฝึกอบรม
จากแนวคิด (Approach) ใด เช่น 
               เม่ือมองการฝึกอบรม ในฐานะท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการตามนโยบายของรัฐ 
"การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้เพ่ือช่วยให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ี
จําเป็นในการปฏิบัติงาน ในหน้าท่ี และเพ่ือให้เกิด ความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในองค์การ" หรือ 

การฝึกอบรม คือ " การถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และ
ทัศนคติในทางท่ีถูกท่ีควร เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ..ไม่ว่าการฝึกอบรม จะมีข้ึนท่ีใดก็ตามวัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดรูปขององค์การ.." [ 1] 

ในระยะหลัง เรามักจะมองการฝึกอบรมในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันสืบ
เนื่องมาจากเรียนรู้   

การฝึกอบรมจึงหมายถึง " กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพ่ือให้บุคคลมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถท่ีจําเป็น และมีทัศนคติท่ีดีสําหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ
หน่วยงานหรือองค์การนั้น " [2] และการฝึกอบรม คือ " กระบวนการในอันท่ีจะทําให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชํานาญ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
การฝึกอบรมบุคลากร: นิยามและจุดมุ่งหมาย 
 การฝึกอบรม (Training) คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูน
ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตนา (attitude) ของบุคลากร อันจะ
ช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน (Goldstein, 1993) ดังนั้น การฝึกอบรมจึงเป็น
โครงการท่ีถูกจัดข้ึนมาเพ่ือช่วยให้พนักงานมีคุณสมบัติในการทํางานสูงข้ึน เช่น เป็นหัวหน้างานท่ีสามารถ
บริหารงานและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีข้ึน หรือเป็นช่างเทคนิคท่ีมีความสามารถในการซ่อมแซม
เครื่องจักรได้ดีข้ึน เป็นต้น 
 โดยท่ัวไปแล้ว การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การมีจุดประสงค์สามประการดังต่อไปนี้ (Wexley & 
Latham, 1991)  
 1. เพ่ือปรับปรุงระดับความตระหนักรู้ในตนเอง (self – awareness) ของแต่ละบุคคล ความ
ตระหนักรู้ในตนเองคือ การเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง อันได้แก่ การทําความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและความ
รับผิดชอบของตนเองในองค์การ การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติจริงและปรัชญาท่ี
ยึดถือ การเข้าใจถึงทัศนะท่ีผู้อ่ืนมีต่อตนเอง และการเรียนรู้ว่าการกระทําของตนมีผลกระทบต่อผู้อ่ืน
อย่างไร เป็นต้น 
 2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการทํางาน (job skills) ของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านก็ได้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์การดูแลรักษาความปลอดภัยในการทํางาน หรือการปกครอง
บัญชาลูกน้อง เป็นต้น 
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 3. เพ่ือเพ่ิมพูนแรงจูงใจ (motivation) ของแต่ละบุคคล อันจะทําให้การปฏิบัติงานเกิดผลดี 
แม้ว่าบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่หากขาดแรงจูงใจในการทํางานแล้ว 
บุคคลนั้นก็อาจจะมิได้ใช้ความรู้และความสามรถของตนเองอย่างเต็มท่ี และผลงานก็ย่อมจําไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจในการทํางานจึงเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสําเร็จขององค์การ 
๏ประเภทของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมบุคลากรมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท และสามารถจําแนกตามเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งของการฝึกอบรม เกณฑ์ประเภทนี้บ่งถึงแหล่งของผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม ซ่ึงแบ่งได้
เป็นสองลักษณะคือ 

1.1 การฝึกอบรมภายในองค์กร (in-house training) การฝึกอบรมแบบนี้เป็นสิ่งท่ีองค์การ
จัดการข้ึนภายในสถานท่ีทํางาน โดยหน่วยฝึกอบรมขององค์การจะเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
กําหนดตารางเวลา และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกองค์การมาเป็นวิทยากร การฝึกอบรม
ประเภทนี้มีข้อดีตรงท่ีว่า องค์การสามารถกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพการดําเนินงานขององค์การได้อย่างเต็มท่ี แต่ข้อเสียก็คือ องค์การอาจจะต้องทุ่มเททรัพยากรท้ังใน
ด้านกําลังคน และเงินทองให้แก่การฝึกอบรมประเภทนี้มีมากพอสมควร เนื่องจากจําเป็นต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินการท้ังหมด ต้ังแต่การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดหาวิทยากร การจัดการ
ด้านต่าง ๆ รวมท้ังการประเมินผล 

1.2 การซ้ือการอบรมจากภายนอก การฝึกอบรมประเภทนี้มิได้เป็นสิ่งท่ีองค์การจัดข้ึนเอง แต่
เป็นการจ้างองค์การฝึกอบรมภายนอกให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรมแทน หรืออาจส่งเป็นพนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม ซ่ึงจัดข้ึนโดยองค์การภายนอก องค์การท่ีรับจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้อ่ืนมีอยู่ด้วยกันหลายองค์การ 
ตัวอย่างเช่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ศูนย์เพ่ิมผลผลิตแห่งประเทศไทย 
สามคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สามคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย – ญ่ีปุ่น) และกองฝึกอบรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น การซ้ือการฝึกอบรมจาก
ภายนอก มักจะเป็นท่ีนิยมขององค์การท่ีมีขนาดเล็ก มีพนักงานไม่มาก และไม่มีหน่วยฝึกอบรมเป็นของ
ตนเอง 

2. การจัดประสบการณ์การฝึกอบรม เกณฑ์ข้อนี้บ่งบอกว่าการฝึกอบรมได้รับการจัดข้ึนในขณะท่ี
ผู้รับการอบรมกําลังปฏิบัติงานอยู่ด้วย หรือหยุดพักการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว เพ่ือรับการอบรมในห้องเรียน 

2.1. การฝึกอบรมในงาน (on-the-job training) การฝึกอบรมประเภทนี้จะกระทําโดย การให้
ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติงานจริง ๆ ในสถานท่ีทํางานจริง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานซ่ึงทํา
หน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยง โดยการแสดงวิธีการปฏิบัติงานพร้อมท้ังอธิบายประกอบ จากนั้นจึงให้ผู้รับการอบรม
ปฏิบัติตาม พ่ีเลี้ยงจะคอยดูแลให้คําแนะนําและช่วยเหลือหากมีปัญหาเกิดข้ึน 

2.2 การฝึกอบรมนอกงาน (off-the- job training) ผู้รับการฝึกอบรมประเภทนี้จะเรียนรู้สิ่ง   
ต่าง ๆ ใสสถานท่ีฝึกอบรมโดยเฉพาะ และต้องหยุดพักการปฏิบัติงานภายในองค์การไว้เป็นเวลาชั่วคราว 
จนกว่าการฝึกอบรมจะเสร็จสิ้น 
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3. ทักษะท่ีต้องการฝึก หมายถึง สิ่งท่ีการฝึกอบรมต้องการเพ่ิมพูนหรือสร้างข้ึนในตัวผู้รับการ
อบรม 

3.1 การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค (technical skills training) คือ การฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคนิค เช่น การบํารุงรักษาเครื่องจักร การวิเคราะห์สินเชื่อ 
การซ่อมแซมรถยนต์ เป็นต้น  

3.2 การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการ (managerial skills training) คือ การฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะด้านการจัดการและบริหารงานโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับการฝึกอบรมมักจะมี
ตําแหน่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขององค์การ 

3.3 การฝึกอบรมทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์ (interpersonal skills training) การฝึกอบรม
ประเภทนี้มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรม มีการพัฒนาทักษะในด้านการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน รวมท้ังการมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน 

4. ระดับชั้นของพนักงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ระดับความรับผิดชอบในงานของผู้เข้า
รับการอบรม 

4.1 การฝึกอบรมระดับพนักงาน ปฏิบัติการ (employee training) คือ การฝึกอบรมท่ีจัดให้แก่
พนักงานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงทําหน้าท่ีผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง โดยมักจะเป็นการ
ฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะและข้ันตอนของการปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซมและการบํารุงรักษา
เครื่องจักร การโต้ตอบทางโทรศัพท์ หรือ เทคนิคการขาย เป็นต้น 

4.2 การฝึกอบรมระดับหัวหน้างาน (supervisory training) คือ การฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นกลุ่ม
พนักงานท่ีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้นขององค์การโดยส่วนใหญ่แล้ว การฝึกอบรมประเภทนี้มักจะ
มีหลักสูตรท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารงาน 

4.3 การฝึกอบรมระดับผู้จัดการ (managerial training) กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม
ประเภทนี้คือ กลุ่มพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการระดับกลางขององค์การ เนื้อหาของการ
ฝึกอบรมแบบนี้ก็จะมุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการและบริหารงานท่ี
ลึกซ้ึงมากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือให้สามารถบริหารงานและจัดการคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 การฝึกอบรมระดับผู้บริหารชั้นสูง (executive training) การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเน้นให้
ผู้รับการอบรมซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ผู้อํานวยการฝ่าย กรรมการบริหาร ประธานและรอง
ประธานบริษัท มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับการบริหารองค์การ เช่น การวางแผนและการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic planning and decision-making) หรือ การพัฒนาองค์การ 
(organizational development)  
บทบาทและประโยชน์ของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมบุคลากรเป็นเครื่องมือของการบริหารชนิดหนึ่ง  ซ่ึงได้รับการจัดข้ึนเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การ ดังนั้น การฝึกอบรมบุคลากรจึงควรจะตอบสนองต่อเป้าหมาย
ขององค์การ  หากการฝึกอบรมไม่สามารถจะสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายใดๆแล้วก็ไม่มีประโยชน์
อันใดท่ีจะจัดการฝึกอบรมข้ึนมา  กล่าวโดยท่ัวไปแล้ว  การฝึกอบรมมีบทบาทในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์การได้ในหลายๆทางด้วยกัน  ดังต่อไปนี้ (Johnson, 1976; McGehee & Thayer, 
1961)  
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1. ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของพนักงาน การฝึกอบรมจะช่วย
ปรับปรุงให้ พนักงานมีคุณสมบัติท่ีจําเป็นต่อการทํางานดีข้ึนกว่าเดิม  อันจะส่งให้ผลผลิต
สูงข้ึนท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ 

2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงาน  โดยการลดปริมาณเวลาท่ีใช้ในการผลิตสินค้าหรือ
บริการ  แต่ยังได้สินค้าหรือบริการท่ีมีปริมาณและคุณภาพคงเดิม  นอกจากนั้น  ยังลดเวลาท่ี
ใช้ในการพัฒนาพนักงานท่ีขาดประสบการณ์  เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีน่าพึง
พอใจ 

3. ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยการลดปริมาณสินค้าท่ีผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐาน 
4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล  โดยการลดอัตราการลาออกจากงาน  การขาดงาน 

การมาทํางานสาย  อุบัติเหตุ  การร้องทุกข์  และสิ่งอ่ืนๆท่ีบ่ันทอนประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ลูกค้า  โดยการช่วยปรับปรุงระบบการให้บริการหรือส่ง
สินค้าให้แก่ลูกค้า 

6. ช่วยพัฒนาพนักงานเพ่ือให้เป็นกําลังทดแทนในอนาคต  การฝึกอบรมบุคคลากรจะช่วยให้
องค์การมีกําลังทดแทนได้ทันท่วงที  หากมีพนักงานบางส่วนเกษียณ  หรือลาออกจาการ
ทํางาน 

7. ช่วยตระเตรียมพนักงานก่อนการก้าวข้ึนไปสู่ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงข้ึนการฝึกอบรมจะช่วยให้
พนักงานท่ีได้รับการเลื่อนตําแหน่งใหม่  มีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับตําแหน่ง
หน้าท่ีใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

8. ช่วยขจัดความล้าหลังด้านทักษะ  เทคโนโลยี  วิธีการทํางาน  และการผลิต  การฝึกอบรมจะ
ช่วยให้พนักงานขององค์การมีความรู้  ทักษะ  และความสามารถท่ีทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลก  และช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ 

9. ช่วยให้การประกาศใช้นโยบายหรือข้อบังคับขององค์การ  ซ่ึงได้รับการไขหรือร่างข้ึนมาใหม่
เป็นไปอย่างราบรื่น 

10. ช่วยปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การรวมท้ังช่วยเพ่ิมพูนขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย 

เทคนิคการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญต่อการจัดฝึกอบรมเป็นอย่างมากเพราะการอบรม  เพ่ือ

เพ่ิมพูนสรรถภาพและประสิทธิภาพของบุคคล  ในด้านความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและทัศนคติของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอันจะทําให้สามารถนําสิ่งท่ีฝึกอบรมให้นั้นไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงานจริง  ซ่ึงการสร้าง
ภาวะการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น  ส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับการประยุกต์  และเลือกใช้เทคนิคและ
วิธีการฝึกอบรมรวมถึงสื่อการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ  อบรม  เนื้อหาสาระ
ในการหลักสูตร  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ความรู้และความสามารถของผู้เป็นวิทยากรในการเลือกเทคนิคท่ีจะ
ถ่ายทอด  สถานท่ี  สิ่งอํานวยความสะดวก  เครื่องมือเครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์  รวมท้ังโสตทัศนูปกรณ์  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้ในแต่ละโครงการฝึกอบรม  ตลอดจนค่าใช้จ่าย  ฯลฯ  เป็นต้น 
ความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม 
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วิธีการ  หรือเครื่องมือ  หรือกิจกรรม  ท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร  และสื่อความหมายระหว่างผู้ท่ีเป็น
วิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  หรือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน  หรือระหว่างบุคคลอ่ืนใด  ท่ี
เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมในกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลด้าน
ความรู้  ทักษะ  และทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับท่ีต้องการ  เพ่ือนําความรู้  ทักษะ  และ
ทัศนคติไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเภทของเทคนิคในการฝึกอบรม 
1.การบรรยาย ( Lecture ) 
              การบรรยาย  เป็นเทคนิควิธีท่ีใช้ในการถ่ายทอดความคิดเห็น  ความรู้  ตลอดจนข้อมูล  
ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ฟัง  เป็นเทคนิคท่ีแพร่หลายและสามารถใช้ประกอบกับเทคนิคอ่ืน ๆ ได้  แต่มีจุดด้อย
ตรงท่ีลักษณะของการบรรยายจะเป็นระบบสื่อสารทางเดียว  ยิ่งถ้ามีเวลาจํากัดโอกาสท่ีจะให้ผู้ฟังได้มีส่วน
ร่วมในการซักถาม  หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีบรรยายจะไม่มี  ผู้บรรยายไม่สามารถประเมินได้
ว่าเม่ือจบการบรรยายแล้วผู้ฟังมีความรู้  ความเข้าใจ  ในสิ่งท่ีบรรยายมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงอาจจะต้อง
พิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดจากการบรรยายความสําเร็จของการบรรยายจะข้ึนอยู่กับความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้บรรยาย  กล่าวคือผู้บรรยายบางคนสามารถบรรยายเรื่องท่ียากต่อการทําความเข้าใจให้
ผู้ฟังเกิดความสนใจเกิดความกระจ่างเกิดเป็นรูปธรรม  นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ถ้าจะพิจารณา
อย่างผิวเผินแล้วอาจคิดว่าการบรรยายเป็นสิ่งท่ีง่าย  สามารถใช้ได้ทุกโอกาส  ซ่ึงโดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าจะให้
การบรรยายเกิดประสิทธิภาพ  และประสบความสําเร็จ  มีส่วนท่ีต้องดําเนินการ  2  ส่วน  คือ  การเตรียม
ตัวในการบรรยาย  กับการบรรยาย 
ข้อดี 

1. การบรรยายเป็นเทคนิคท่ีง่ายต่อการใช้ ผู้ท่ีมีประสบการณ์จะใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อยลง 
2. เนื้อหาสาระท่ีผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้เวลาในการอบรม

ด้วยวิธีอ่ืน 
3. สามารถให้การอบรมคนเป็นจํานวนมาก ๆ ในแต่ละครั้ง 
4. สะดวกและช่วยลดภาระงานด้านการจัดการของฝ่ายฝึกอบรม 
5. สามารถเน้นเนื้อหาระได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม 
6. การบรรยายนอกจากจะใช้เป็นเทคนิคเฉพาะแล้ว  ยังสามารถนําไปเป็นเครื่องมือในการฝึก

เทคนิคอ่ืน ๆ เช่น  การฝึกปฏิบัติงานจริงจําเป็นต้องใช้การบรรยายนําก่อน  จึงอาจกล่าวได้ว่า  การบรรยาย
เป็นเทคนิคพ้ืนฐานของเทคนิคพ้ืนฐานของเทคนิคอ่ืน  ๆ 
ข้อจํากัด 

1. ประสิทธิภาพของการบรรยายข้ึนอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร 
2. การบรรยายเป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียว  ถ้าไม่เปิดโอกาสให้มีการซักถาม  จะไม่สามารถ

ประเมินได้ว่า ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีบรรยายเพียงใด 
3. การบรรยายไม่อาจใช้กับทุกเรื่องได้  เช่น  เรื่องท่ีต้องการข้อสรุปเพ่ือการนําไปปฏิบัติการ 
4. ช่วงความสนใจในการฟังของบุคคลแต่ละวัย  แต่ละระดับบุคคลในองค์การมีขีดจํากัด  หากใช้

เวลาในการบรรยายมากเกินไป  จะไม่เกิดผลตามความมุ่งหมายท่ีกําหนด 
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สรุป 
             การบรรยายท่ีมีการซักถามเป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเหมาะกับการฝึกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการให้ความรู้  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การยอมรับของผู้ท่ีมีส่วนร่วม  การเปลี่ยนทัศนคติ  
ทักษะการแก้ปัญหา  แต่ไม่เหมาะสําหรับความรู้ท่ีได้จากการอบรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในแนวใหม่ 
2.การอภิปราย( Discussion)  

การอภิปราย คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในปัญหาหรือเรื่องเดียวกัน ต้องการท่ีจะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันด้วยวิธีการวิเคราะห์ และพิจารณาโดยอาศัยความคิดเห็นร่วมกัน 

1. การอภิปรายเป็นคณะ( Panel Discussion)  
เป็นการการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์มาให้ความคิดเห็นหรือทรรศนะในเรื่อง

เดียวกัน จํานวนผู้อภิปรายอาจจะมีประมาณ  3-5 คน  ในการอภิปรายผู้ทรงคุณวุฒิจะอภิปรายในลักษณะ
ท่ีสนับสนุนหรือให้เหตุผลโต้แย้งผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกัน  เพ่ือให้ความคิดกว้างไกลออกไป และตอนท้าย
ผู้ดําเนินการอภิปราย  ( Moderator ) จะเป็นผู้สรุปความคิดเห็นของผู้สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา ( Symposium Discussion)  
เป็นการอภิปรายท่ีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องท่ีสนใจในแต่ละด้าน มาร่วมเป็นองค์ปาฐก 

ผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจตามเรื่องและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
ข้อดี 

1. การอภิปรายช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการฟังของผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการอบรม โดยได้สัมผัสกับ
แนวและวิธีการพูดของผู้อภิปรายในลักษณะหลากหลาย โดยเฉพาะการพูดโต้แย้งในการอภิปรายเป็นคณะ 

2. การอภิปรายเป็นคณะช่วยสร้างแนวคิดให้แก่ผู้ฟังในทรรศนะท่ีต่างกัน  ทําให้เกิดความความ
รอบคอบในการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด  ส่วนการอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา  ผู้ฟังจะรับความรู้
จากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง  ทําให้รู้จริง  ได้ประโยชน์เต็มท่ี 

3. การอภิปรายเป็นการแสวงหาข้อสรุปและแนวทางในการแก้ปัญหาของผู้ท่ีมีความสนใจร่วมกัน
ในลักษณะท่ีมีความเป็นไปได้ของการนําไปใช้ เพราะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาอภิปรายบางเรื่อง
ผู้ฟังรับได้ บางเรื่องต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมซ่ึงสามารถทําได้ในได้ในช่วงของคาบการอภิปราย         
(Forum period)  

4. การอภิปรายท้ังสองแบบสามารถใช้ได้กับคนกลุ่มใหญ่ 
ข้อจํากัด 

1.ผู้ดําเนินการอภิปรายจะต้องเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับการอภิปราย จึงจะ 
สามารถควบคุมการอภิปรายให้ดําเนินไปสู่เป้าหมาย และเวลาของการอภิปรายท่ีกําหนดไว 
        2. การพิจารณาเลือกเชิญผู้อภิปรายมีความสําคัญมาก หากได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงจะทํา
ให้การอภิปรายเกิดผลดีและให้การอภิปรายเกิดผลดีและให้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
        3. ผู้แม้จะมีส่วนร่วมในคาบของการอภิปราย แต่จัดว่ายังมีส่วนร่วมน้อยบางครั้งบรรยากาศไม่
ส่งเสริมทําให้ผู้ฟังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร 
3.การสาธิต( Demonstration)  
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              เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นการปฏิบัติจริงซ่ึงการกระทําหรือปฏิบัติจริงซ่ึงการ
กระทําหรือปฏิบัติจริงจะมีลักษณะคล้ายการสอนงาน การสาธิตนิยมใช้กับหัวข้อวิชาท่ีมีการปฏิบัติ เช่น การ
ฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ นาฏศิลป์ และขับร้อง  
วิธีการ วิทยากรทําให้ดูแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดลองทําตาม 
ข้อดี 
       เกิดความรู้ความเข้าใจเร็ว  และมีความน่าเชื่อถือสูง  เพ่ิมทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดี  ไม่เบ่ือ
หน่าย  สามารถปฏิบัติได้หลายครั้ง 
ข้อจํากัด 
         ต้องใช้เวลาเตรียมการมาก  เหมาะกับการฝึกอบรมกลุ่มเล็ก ๆ วิทยากรต้องมีความชํานาญจริง ๆ 
และต้องไม่พลาด 
4.การสอน (Coaching)  
           เป็นการแนะนําให้รู้วิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยปกติจะเป็นการสอนหรืออบรมในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน อาจสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงผู้สอนต้องมีประสบการณ์และทักษะในเรื่องท่ี
สอนจริง ๆวิธีการ หัวหน้างานสอนการทํางาน 
ข้อดี   
          เน้นเนื้อหาตามความเหมาะสมของแต่ละคน 
ข้อจํากัด   
         คุณค่าข้ึนกับผู้สอนงานซ่ึงส่วนใหญ่คือหัวหน้างาน 
 5.การระดมสมอง ( Brainstorming)  
            เป็นการประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดย
ปราศจากข้อจํากัดหรือกฎใด ๆ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยไม่คํานึงว่าจะถูกหรือผิด 
ดีหรือไม่ดี ความคิดหรือข้อเสนอทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้วนําไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ด้ังนั้นพอเริ่มประชุม
ต้องมีการเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเสียก่อนวิธีการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเสนอความ
คิดเห็นแล้วช่วยกันสรุป 
ข้อดี 
          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมโดยตรง  ช่วยกันคิด  ช่วยกันเสนอ  ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  
สามารถแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ได้  ทําให้ความคิดหลากหลายในเวลาจํากัดสามารถเร้าความสนใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ดี  บรรยากาศเป็นกันเอง 
ข้อจํากัด 
            ได้ความคิดเห็นจํานวนมากแต่คุณค่าน้อย  และต้องจํากัดกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้ทุกคน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  ปัญหาท่ีนํามาระดมสมองควรเป็นปัญหาเดียว 
6.การประชุมกลุ่มย่อย ( Buzz session ) 
             เป็นการแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อยละ 2-6  คนเพ่ือ
พิจารณาประเด็นปัญหา  อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกัน  ในช่วงเวลาท่ีกําหนด  มีวิทยากรคอย
ช่วยเหลือทุกกลุ่ม  แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเพ่ือดําเนินการ  แล้วนําความ
คิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่วิธีการ  กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีได้รับมอบหมายข้อดีข้อจํากัด 
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ข้อดี 
             เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น  บรรยากาศเป็นกันเอง 
ข้อจํากัด 
             การประชุมกลุ่มย่อยในให้ในห้องเดียวกันอาจทําให้เกิดเสียงรบกวนกัน  ประธานท่ีเลือกได้อาจไม่
มีลักษณะผู้นํา  ดําเนินการประชุมไม่ดีทําให้ผู้ร่วมการประชุมขาดการแสดงความคิดเห็น  บางกลุ่มอาจได้
ความคิดเห็นน้อย  บางกลุ่มอาจใช้เวลามากทําให้ควบคุมเวลาได้ยาก 
6.กรณีศึกษา(Case Study) 
               เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีนําเอาเรื่องราวหรือกรณีท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึนจริง ๆ เสนอในกลุ่มผู้เข้า
รับการอบรม  สมาชิกของกลุ่มจะใช้หลักวิชาการและประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานมาผสมผสานเพ่ือ
มาวิเคราะห์กรณีท่ียกมา โดยมีท่ีปรึกษาคอยให้คําแนะนําและให้แนวทางเพ่ือช่วยสมาชิกกลุ่มวิเคราะห์
ปัญหาได้ตรงวัตถุประสงค์ข้ันตอนของการศึกษาจะเริ่มด้วยหลักการ  และการให้ภาพต่าง ๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาแก้ไขปัญหา  จากนั้นผู้เข้าฝึกอบรมจะศึกษา  อภิปราย  และค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ  ซ่ึงบางครั้งข้อมูลท่ีต้องการอาจเป็นข้อมูลท่ีสําเร็จอยู่แล้ว  แต่บางครั้งจําเป็นต้องค้นคว้าหาข้อมูล
บ้าง  และในข้ันตอนสุดท้ายผู้เข้ารับการอบรมจะต้องพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาหรือกรณีท่ีนําเสนอภายใต้
สภาพการณ์ท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  และเพ่ือช่วยให้การตัดสินใจของผู้เข้ารับการอบรมดีข้ึน  
การนําเสนอกรณีหรือปัญหา  จะต้องมีรายละเอียดมากพอท่ีจะทําให้ผู้ศึกษาได้เห็นจุดสําคัญของปัญหาและ
ได้ข้อท่ีเป็นแนวทางนําไปสู่การตัดสินใจการแก้ปัญหา กรณีศึกษาเหมาะสําหรับการฝึกอบรมทางด้าน
กฎหมาย  ด้านการเงิน  และการฝึกอบรมเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความสําคัญของมนุษย์  ประเภทบุคคลท่ีเข้า
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิควิธีนี้  คือผู้บริหาร  ผู้จัดการและผู้ท่ีจะเข้าสู่ระดับมืออาชีพ  ส่วนเรื่อง
การสนองตอบวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมจะใช้ได้ดีกับการฝึกอบรมท่ีต้องการเปลี่ยนทัศนคติ  และสร้าง
เสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ข้อดี 
           ช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมได้วิเคราะห์ตัดสินปัญหาในเรื่องท่ีเหมือนจริงและสามารถนําไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้  กรณีศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีมีบรรยากาศเป็นกันเองเพราะทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ 
ข้อจํากัด 
             สมาชิกบางคนอาจครอบงําความคิดของผู้อ่ืนเพราะบุคลิกภาพ  วัยวุฒิหรือคุณวุฒิ  กรณีศึกษาท่ี
เป็นเรื่องจริงหาได้ยาก  โดยเฉพาะเรื่องท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเหมาะสมกับเวลา  การ
สร้างกรณีศึกษาเป็นงานท่ีต้องใช้เวลาและงบประมาณ  ตอนสรุปผลการกรณีศึกษาวิทยากรมักไม่ให้
ความสําคัญและรีบสรุปจบ 
7.การประชุมแบบฟอรัม( Forum)  
                เป็นเทคนิคท่ีใช้กับการประชุมกลุ่มใหญ่ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม โดยการซักถามแสดงข้อเท็จจริง ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นกับวิทยากร 
วิธีการ วิทยากรพูดให้ฟังแล้วผู้ฟังสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ 
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ข้อดี 
              ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ปัญหา  เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต้องเตรียมตัวให้ดียิ่งข้ึน  และมีบรรยากาศเป็นกันเอง 
 
ข้อจํากัด 
              เวลาอาจไม่พอถ้าเป็นเนื้อหาท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนใจกันทุกคน  พิธีกรและวิทยากรต้องมี
ความรู้ความสามารถดี  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางคนอาจไม่กล้าผู้แสดงความคิดเห็น  หรือบางคนพูดนอก
ประเด็น 
8.เกมการบริหาร( Management Games) 
               เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มบุคคลต้ังแต่  2  กลุ่มข้ึนไป  โดยแข่งขันเพ่ือดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง  เป็นการให้ปฏิบัติเหมือนเหตุการณ์จริง  อาจเป็นเรื่องเก่ียวกับการสื่อสาร  การ
ตัดสินใจ  การวางแผน  การเป็นผู้นํา  มนุษย์สัมพันธ์  ฯลฯ  ขนาดของกลุ่มในการแข่งขันข้ึนอยู่กับเกมการ
แข่งขันวิธีการ  ทุกคนในกลุ่มร่วมกันแข่งขันตามเกม 
ข้อดี 
              เป็นการย่อสถานการณ์จริงให้ฝึกในช่วงสั้น ๆ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกัน
ทํา ทําให้มีบรรยากาศเป็นกันเอง  ได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว 
ข้อจํากัด 
            การเลือกเกมท่ีไม่เหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  การแบ่งกลุ่มมากเกินไปจะเป็นอุปสรรคใน
การแข่งขัน  และเกมบางชนิดต้องใช้อุปกรณ์และเวลา 
8.การแสดงบทบาทสมมติ( Role playing) 
               เป็นเทคนิคท่ีนําเอาเรื่องท่ีเป็นกรณีตัวอย่างมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท  ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้เห็นภาพชัดเจน  ได้สัมผัสกับประสบการณ์และความรู้สึกท่ีแท้จริงเก่ียวกับปัญหาท่ีเป็นกรณี
ตัวอย่าง  การแสดงบทบาทสมมติช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูลและเรื่องราวท่ีตรงกับเนื้อเรื่อง
ท่ีใช้ในการศึกษาแนวเดียวกัน  ซ่ึงต่างจากกรณีศึกษาท่ีผู้เข้ารับการอบรมอ่านเนื้อหาแล้วต้องจินตนาการ
และตีความหมายของปัญหาในบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวได้  นอกจากนี้หลังการแสดง
บทบาทสมมติแล้ว  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้  พร้อมกันท้ังกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยได้ทํา
ให้ได้ข้อสรุปเพ่ือการแก้ปัญหาการแสดงบทบาทสมมติ  ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องเตรียมเรื่อง  เนื้อหา  และ
บทบาทข้อตัวละครไว้ล่วงหน้า  ส่วนผู้แสดงบทบาทจะใช้วิธีอาสาสมัครจากสมาชิกผู้เข้าอบรม  เพ่ือให้การ
แสดงบทบาทได้สมจริง  และในการแสดงผู้ให้การอบรมเป็นเพียงแต่ให้ข้อมูลพร้อมท้ังชี้แจ้งได้เข้าใจเนื้อ
เรื่องและบทบาทของตน  ผู้แสดงจะแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตนในบทท่ีได้รับมอบหมาย  สมาชิก
ท่ีได้เข้ารับการอบรมท่ีเป็นผู้ดูจะได้รับการบอกเล่าเรื่องราวและปัญหาอย่างย่อ ๆ  ส่วนรายละเอียดให้
สังเกตจากพฤติกรรมของผู้แสดง  หลักการแสดงบทบาท  ผู้ เ ข้ารับการอบรมจะอภิปรายโดยใช้
ประสบการณ์เรียนรู้มาวิเคราะห์ปัญหาจากพฤติกรรมท่ีแสดงบทบาทสมมติ  พร้อมท้ังแสดงแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
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ข้อดี 
1.  การใช้บทบาทสมมติช่วยกระตุ้นให้สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจเรื่องท่ีอบรม 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงออกด้วยการปฏิบัติจริง  ทําให้ประสิทธิภาพของการ

เรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 
3.  เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองแสดงบทบาทตามแนวคิด และสามารถแสดงบทบาท

ซํ้าได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและหาข้อสรุปได้ 
4.  เป็นเทคนิคท่ีสามารถใช้ได้ท้ังในกรณีท่ีมีการวางแผนล่วงหน้า  และไม่ได้ว่างแผนล่วงหน้า 
5.  ส่งเสริมความคิดริเริ่มของผู้เข้ารับการอบรม 

ข้อจํากัด 
1.  การใช้เทคนิคนี้ผู้ให้การอบรมอาจมีความยุ่งยากเก่ียวกับการเตรียมการล่วงหน้า     
2.  การแสดงบทบาทสมมติต้องใช้เวลามาก  ซ่ึงมีผลต่อระยะเวลาการฝึกอบรม 
3.  การหาอาสาสมัคร เพ่ือแสดงบทบาทเป็นอุปสรรค เพราะบางคนไม่กล้าแสดงออก 
4.  ผู้ให้การฝึกอบรมต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดของสมาชิกท่ีเข้าอบรมไปสู่  

     ข้อสรุปได้ 
9.การสัมมนา( Seminar) 
              เป็นการประชุมของผู้ท่ีปฏิบัติอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันแล้วพบปัญหาเหมือน ๆ กัน เพ่ือ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาทุกคนท่ีไปร่วมการสัมมนาต้องช่วยกันพูด
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น  ปกติจะบรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานก่อนแล้วแบ่งกลุ่มย่อย  จากนั้นนําผลการ
อภิปรายของกลุ่มย่อยเสนอท่ีประชุมใหญ่วิธีการ  ทุกคนร่วมกันอภิปรายเสนอความคิด 
ข้อดี 
           เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสมีส่วนร่วมมาก  ผลสรุป
ของการสัมมนานําไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ดี 
ข้อจํากัด 
           ท่ีปรึกษากลุ่มหรือสมาชิกบางคนอาจครอบงําความคิดของผู้อ่ืนได้เพราะวัยวุฒิหรือคุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน  ถ้าเวลาจํากัดรีบสรุปผลอาจได้ข้อสรุปท่ีไม่หน้าพอใจ 
10.การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี( Field Trip)  
            เป็นการนําผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษายังสถานท่ีอ่ืนนอกสถานท่ีฝึกอบรม เพ่ือให้พบเห็นของ
จริงซ่ึงผู้จัดต้องเตรียมการเป็นอย่างดีวิธีการ นําผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
ข้อดี 
          เพ่ิมความรู้ความเข้าใจได้เห็นการปฏิบัติจริง สร้างความสนใจและความกระตือรือร้น สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้อจํากัด 
         ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าของสถานท่ีท่ีจะ
ไปศึกษา 
11.การประชุมเชิงปฏิบัติการ( Workshop)  
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            เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ท้ังด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถนําสิ่งท่ีได้รับไปปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงท่ีผู้เข้าอบรมปฏิบัติอยู่  
ลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
            1. เป็นการให้ความรู้ของวิทยากร  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้
สามารถแก้ไขข้อขัดข้องในการทํางาน  กําหนดแนวทางในการปฏิบัติและปรับปรุงงาน  
            2.  เป็นการปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรมท่ีจะหารือ  อภิปราย  ให้ได้แนวทางแก้ปัญหาหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน  โดยอาจจะดําเนินการท้ังกลุ่มใหญ่หรือแยกเป็นกลุ่มย่อย  ซ่ึงการดําเนินการของส่วนท่ี
สอง  จะอาศัยหลักวิชาการหรือหลักการท่ีวิทยากรได้บรรยายหรืออภิปรายมาใช้ประกอบเป็นแนวทาง 
ข้อดี 

1.  การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 
2.  ผู้เข้าอบรมมีอิสระในการคิดและปฏิบัติงานกลุ่ม 
3.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําผลการประชุมปฏิบัติการไปใช้ในการดําเนินงาน  และปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของตน 
ข้อจํากัด 

1.  จะต้องใช้เจ้าหน้าท่ีจํานวนมากเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละกลุ่ม 
รวมท้ังการจัดวิทยากรประจํากลุ่ม 

2.  ต้องใช้เวลามากโดยเฉพาะเวลาสําหรับการปฏิบัติงานกลุ่ม 
12.การอบรมด้านความรู้สึก( Sensitivity Training) 
             เป็นการอบรมในลักษณะของผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับกลุ่ม  ประสบการณ์ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จ  ความผิดหวังและความคับข้องใจของกลุ่ม  
จะได้รับการแก้ไขปัญหากันเองภายในกลุ่ม  การแสดงออกทางความรู้สึกของคนในกลุ่มอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมากกว่าการเรียนรู้  จุดประสงค์ท่ีสําคัญของการอบรมด้านความรู้สึก  เป็น
การสอนให้เข้าใจในเรื่องของประสิทธิภาพของกลุ่มพลวัตร  และพฤติกรรมของกลุ่มท่ีขาดประสิทธิภาพ  
โดยแจ้งว่าสิ่งท่ีเรียนรู้จากกลุ่มจะได้รับการนํากลับไปสู่การปฏิบัติงานของแต่ละคน 
ข้อดี 

1.  เปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีเข้ารับการอบรมแสดงออกด้านความรู้สึก และรู้จักควบคุมความรู้สึกท่ี
อาจมีผลกระทบต่อผู้อ่ืน  

2.  ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างท่ัวถึง 
3.  ส่งเสริมให้ผุ้เข้ารับการอบรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาขององค์การ 

ข้อจํากัด 
1.  ไม่สามารถใช้ได้กับบุคลากรทุกระดับขององค์การ 
2.  จํานวนผู้เข้าอบรมจะจํากัดเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ  6 - 8 คน 
3.  ผู้ให้การอบรมจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องกลุ่มพลวัตรเป็นอย่างดี  

 การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม 
            การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมให้เหมาะกับโครงการฝึกอบรมในแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องท่ีสําคัญ
เป็นอย่างยิ่ง  เพราะการใช้เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมนั้นสามารถช่วยให้เกิดการเรียนและการ
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เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ซ่ึงได้แก่  ความรู้  ทักษะ  และ  ทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตาม
วัตถุประสงค์  สถานการณ์และปัจจัยอ่ืน ๆ ของโครงการฝึกอบรมนั้น ๆ ดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 

การเทคนิคการฝึกอบรมจะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมว่า  ต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้  หรือทักษะหรือเจตคติ  หรือท้ัง  3  ด้านไปพร้อม ๆ กัน  ถ้าต้องการให้เกิดความรู้
เฉพาะอย่างยิ่งความรู้ระดับความจํา  ความเข้าใจ  และมีผู้เข้ารับการอบรมจํามาก  อาจจะใช้เทคนิคการ
บรรยายได้  แต่ถ้าจะต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมจําได้แม่นยําและจําได้นานและเข้าใจได้อย่างลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน
นั้น  อาจจะต้องใช้กิจกรรม  หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการบรรยายด้วย  น่าจะเป็นประโยชน์ได้
อย่างมากและน่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านซ่ึงจะช่วยให้
การฝึกอบรมในแต่ละครั้งได้รับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นนอน 
2. สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร  เพราะเนื้อหาสาระนั้นจะต้องมีความยากง่ายพอเหมาะ
กับความรู้ความสามารถและต้องมีความต่อเนื่องกับพ้ืนฐานเดิมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย  โดยปกติ
แล้วเพ่ือหาสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมแล้วมักจะแบ่งเนื้อหาออก
ได้เป็นเนื้อหาประเภทข้อเท็จจริง  ความรู้ท่ัวไป  แนวคิดและหลักการการแก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์  
ความสามารถ  ทักษะและทัศนคติ  ซ่ึงในทํานองเดียวกันก็ไม่อาจแยกเนื้อเนื้อหาสาระของวิชาใดวิชาหนึ่ง
ออกจากกิจกรรมวิธีการหรือเทคนิคการฝึกอบรมได้แต่อย่างใด  และถ้าหากจะถือหลักการเรียนรู้โดยการ
กระทําด้วยแล้ว  จะเห็นได้ชัดเจนมากข้ึนว่า  ไม่สามารถจะแยกเนื้อหาสาระของหลักสูตรออกจากเทคนิค
การฝึกอบรมได้เลย  เพราะว่ากิจกรรมท่ีกระทํานั้น  เป็นท้ังเนื้อหาสาระและเทคนิคการฝึกอบรมพร้อม ๆ 
กันนั่นเอง 
3.  ผู้เข้ารับการอบรม 

ในการใช้เทคนิคการฝึกอบรมต้องคํานึงถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสําคัญ  อันได้แก่  ระดับของ
ความรู้ความสามารถ  ระดับการศึกษา  อายุ  เพศ  และ  จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย  

ผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีระดับความสามารถและความสามารถและความฉลาดสูงมาก ๆ ชอบท่ีจะ
เรียนรู้  และเรียนได้ดีในบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยและเป็นกันเองมาก  แต่มุ่งท่ีจะเรียนโดย
กระบวนการกลุ่มน้อยและเน้นการเรียนรู้ตามลําพังมากกว่า  จึงเห็นได้ว่า  เทคนิคการฝึกอบรมท่ีจะอบรม
มาใช้นั้นต้องปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมท่ีมีความฉลาดมากมีอิสรภาพท่ีจะเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเป็น
ประชาธิปไตยการฝึกอบรมนั้น ๆ ก็ต้องเอ้ืออํานวยให้บุคคลเหล่านี้ได้เรียนรู้ตามลําพังให้มากกว่าผู้มี
ความสามารถและความเฉลียวฉลาดไม่ค่อยมากนักดังนี้  เป็นต้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีความสามารถและ
มีความฉลาดพอสมควรนั้น  ค่อนข้างจะได้รับผลประโยชน์และเรียนรู้ได้ดีในบรรยากาศของการเป็น
ประชาธิปไตยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  ดังนั้น  การฝึกอบรมควรจะ
เป็นประสบการณ์ท่ีน่ารื่นรมย์และมีเสรีภาพ ส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความสามารถและความเฉลียวฉลาดน้อย  ชอบท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ได้ดีโดยการใช้เทคนิคการฝึกอบรม
ประเภทท่ีครูหรือวิทยากรเป็นศูนย์กลาง  มากกว่าวิธีการเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกจากด้านความรู้ความสามารถ
และความเฉลียวฉลาดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วต้องคํานึงถึงระดับการศึกษาหรือประสบการณ์เดิมของ
เขาด้วย  กล่าวคือ  เทคนิคท่ีใช้ต้องไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนมากจนเกินแก่การทําความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับ
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การอบรมท่ีมีระดับการศึกษาไม่สูงนัก  และหากใช้เทคนิคการฝึกอบรมท่ีง่ายจนเกินไปกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมท่ีมีระดับการศึกษาสูง ๆ ก็จะทําให้เกิดความเบ่ือหน่าย  และไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้แต่
อย่างใดเลย ในทํานองเดียวกันอายุหรือวัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็มีความสําคัญท่ีต้องคํานึงถึง  เพราะ
ธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างจากธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  วิธีการ  กิจกรรม  
โสตทัศนูปกรณ์  และ  เทคนิคการฝึกอบรมก็จะต้องแตกต่างไปด้วย ในการใช้เทคนิคการฝึกอบรมและการ
จัดกิจกรรมนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับความแตกต่างดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการท่ีจะรู้ถึงเหตุผลท่ีว่า
ทําไมจะต้องเรียนรู้ การมีความเข้าใจในตนเองบทบาทของประสบการณ์  ความรู้เพ่ือจะเรียนรู้  แนวโน้ม  
ของการเรียนรู้และรวมถึงแรงจูงใจท่ีจะต้องการจะเรียนรู้อีกด้วย 
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®หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
 คําว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นคําท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน ท้ังในหน่วยงาน องค์กร 
สถาบันต่างๆ และในหมู่สาธารณชนท่ัวไป ท้ังนี้เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์กําลังได้รับความสนใจและ
ยอมรับจากประชาชนท่ัวไป ในฐานะท่ีการประชาสัมพันธ์เป็นงานเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 
 การประชาสัมพันธ์ เป็นคําใหม่และเป็นแนวความคิดใหม่ จึงทําให้มีผู้เข้าใจไม่ถูกต้องถึงความหมาย
และบทบาทอันแท้จริงของการประชาสัมพันธ์ ในความหมายท่ีง่ายท่ีสุดนั้นคําว่า การประชาสัมพันธ์ 
หมายถึง การสัมพันธ์กับประชาชน (Relations with the public) แต่การอธิบายความหมายเพียงสั้นๆ 
เพียงเท่านี้คงไม่เกิดประโยชน์อันใด และอาจทําให้เกิดความไข้วเขวข้ึนได้ เพราะคําว่าการประชาสัมพันธ์ใน
ความหมายดังกล่าวอาจอธิบายในแง่ของสภาพการณ์ และในแง่ท่ีเป็นกิจกรรม อย่างไรก็ตาม เป็นท่ียอมรับ
กันโดยท่ัวไปว่า การประชาสัมพันธ์หรือการดําเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ชักจูงประชามติ (Public opinion) ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพ่ือให้กลุ่มประชาชน
เป้าหมาย (Target publics) เกิดมีความรู้ความเข้าใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่อหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน 
การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่ (Publicity) แต่งานประชาสัมพันธ์เป็นงานในเชิง
สร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง โดยยึดถือหลักความจริง
และประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย  
 การประชาสัมพันธ์ เป็นงานในระดับนโยบายท่ีองค์กร สถาบันทุกประเภท ต่างนําเอาการ
ประชาสัมพันธ์ไปใช้กับองค์กรหรือสถาบันของตนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของตนกับประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิด ตลอดจน
การลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่างๆ รวมท้ังการใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายและการ
ดําเนินงานขององค์กร สถาบัน เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยม ความเชื่อถือศรัทธา และความ
ร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนท่ีพึงมีต่อหน่วยงานของตน 
 คําว่าการประชาสัมพันธ์ เป็นคําท่ีพบเห็นบ่อยมากในชีวิตประจําวัน จนเกิดความเข้าใจผิดบาง
ประการเก่ียวกับความหมายท่ีแท้จริง เช่น ความเข้าใจสับสนระหว่างการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
(Advertising) การโฆษณาสินค้าต่างๆ ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ จนบางคนสรุปเอาว่าการ
โฆษณาคือการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงความจริงแล้วการประชาสัมพันธ์มิใช่การโฆษณาสินค้า ถึงแม้บางครั้งอาจมี
ความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดก็ตาม เป็นต้น 
องค์ประกอบและปรัชญาของการประชาสัมพันธ์ 
 ความหมายของ การประชาสัมพันธ์ ได้รับการแปลความหมายและตีความออกไปกันอย่าง
กว้างขวาง โดยสรุปนั้น “การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างองค์กรกับกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน” แต่
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนข้ึน เราอาจต้องทําความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบ
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงมีอยู่ ๔ ประการด้วยกัน ได้แก่ 
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 ๑.การประชาสัมพันธ์เป็นพ้ืนฐานของการจัดการ 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญอันดับแรกของการประชาสัมพันธ์ท่ีดี คือ เป็นพ้ืนฐานของการจัดการ 
หรืออาจเรียกว่า ปรัชญาสังคมแห่งการจัดการ (Social philosophy of management) ซ่ึงการจัดการนั้น
หมายถึงกิจกรรมท่ีกําหนดแบ่งสรรการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และโดยท่ีการประชาสัมพันธ์เป็นภาระหน้าท่ีของฝ่ายจัดการท่ีจะต้องประเมินถึงท่าทีและความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมท้ังการกําหนดและดําเนินนโยบายขององค์กรโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับในองค์กร ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์จึงกระทําข้ึนเพ่ือสร้างสรรความ
นิยมขององค์กร และถือเป็นภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารระดับสูง ซ่ึงการประชาสัมพันธ์
จะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเม่ือผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจและซาบซ้ึงถึงความสําคัญของ
ประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น ปรัชญาสังคมแห่งการจัดการ นี้ จึงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญสิ่งแรกของการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีดี องค์กรใดๆ พึงยึดถือปฏิบัติโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเบ้ืองต้นก่อนสิ่งอ่ืน
ใดท้ังหมด การดําเนินการตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เป็นสิ่งสําคัญยิ่งท่ีไม่ควรจะ
ละเลยหรือมองข้ามไปเสีย หากองค์กรกระทําหรือดําเนินการในสิ่งท่ีสวนทางกับความต้องการหรือ
ผลประโยชน์ของประชาชนแล้ว องค์กรนั้นก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงถาวร 
 อย่างไรก็ตาม การท่ีองค์กรจะได้บรรลุถึงหลักปรัชญาสังคมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ จะ
ทําให้ประชาชนเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างมากมายหลายด้าน ซ่ึงเป็นธรรมดาท่ีประชาชนในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายย่อมมีความต้องการ ความจําเป็น และผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังกลุ่มประชาชน
ภายในองค์กร กลุ่มประชาชนเป้าหมาย และกลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 ๒.การประชาสัมพันธ์เป็นการแสดงออกในด้านนโยบาย 
 ตามท่ีกล่าวมาแล้ว การประชาสัมพันธ์เป็นการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการด้านการ
บริหาร ดังนั้น การจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีดีจึงจะต้องเริ่มจากฝ่ายบริหารระดับสูงและเก่ียวพันลง
มาถึงองค์กรและคนในองค์กร องค์กรทุกแห่งย่อมต้องมีนโยบายในการดําเนินงานของตน ซ่ึงจะถูกกําหนด
ข้ึนเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายจะครอบคลุมถึงหน้าท่ีต่างๆ อย่างกว้างขวาง และจะเป็นสิ่งกําหนด
ความรับผิดชอบเบ้ืองต้นของฝ่ายบริหาร ซ่ึงการพิจารณากําหนดนโยบายย่อมสะท้อนถึงผลประโยชน์ท่ี
องค์กรพึงจะให้ต่อส่วนรวม การตัดสินใจนโยบายจึงควรท่ีจะมุ่งท่ีประชาชนและผู้บริโภคเป็นหลักมากกว่าท่ี
จะพะวงแต่มุ่งต่อองค์กร 
 การตัดสินใจในเรื่องนโยบายทางด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร นับเป็นเรื่องสําคัญท่ีสุดเรื่อง
หนึ่ง ท้ังนี้เพราะนโยบายการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ย่อมจะมีวัตถุประสงค์ระบุไว้ด้วยข้อความรัดกุมและ
สะท้อนให้เห็นถึงแนวปรัชญาท่ีองค์กรยึดถืออยู่และใช้ปฏิบัติต่อประชาชนท่ัวไป โดยปกติบริษัทธุรกิจท่ัวไป
แทบทุกแห่ง นอกจากจะมีนโยบายท่ัวไปด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นนโยบายเฉพาะอีกด้วย ซ่ึงเป็นแนว
ทางการปฏิบัติเฉพาะต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน ตัวแทนจําหน่าย หน่วยงานภาครัฐ 
และสื่อมวลชน เป็นต้น นโยบายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน นี้ จะได้ระบุถึงผลประโยชน์ท่ี
ประชาชนในแต่ละกลุ่มพึงจะได้รับ ซ่ึงบริษัทได้พยายามดําเนินการอยู่เพ่ือให้บรรลุถึงปรัชญา สังคม และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานด้านความม่ันคง 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์และมีนโยบายในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในอีกลักษณะหนึ่งซ่ึงแตกต่างไปจาก
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บริษัทธุรกิจ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการดํารงอยู่น้อยกว่ามาก แต่คงยังมีผลกระทบในความ
เชื่อม่ันและความจงรักษ์ภักดีของประชาชนในระยะยาวเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นแล้ว การกําหนดนโยบายท่ี
ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นหลักและชัดเจน ยังคงมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานใน
ด้านอ่ืนๆ อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของงบประมาณดําเนินการในหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังนี้เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์อันเป็นการกระทําท่ีมุ่งปฏิบัติไปสู่ประชาชน ย่อมมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของกลุ่ม
ประชาชนต่างๆ เสมอ 
 ๓.การประชาสัมพันธ์เป็นการกระทําท่ีมีผลต่อเนื่องจากนโยบายท่ีเหมาะสม 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานประการท่ี ๓ ของการประชาสัมพันธ์นั้น เกิดจากการกระทําท่ีส่งผลมาจาก
การดําเนินนโยบายท่ีเหมาะสมของฝ่ายบริหาร เพราะการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นจาก
นโยบายการบริหารงานท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญา
สังคมของการบริหารได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ คือปรัชญาแห่งการกระทําในสิ่งท่ี
ประชาชนชอบ และกระทําไปในวิถีทางท่ีประชาชนชื่นชอบ เช่น นโยบายกําหนดให้สร้างความสัมพันธ์อันดี
ในหมู่ข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้าง ก็อาจแสดงออกด้วยการบริหารงานท่ีมีความยุติธรรม มีการให้รางวัล
อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน หรือการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีให้กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เป็นต้น 
 การปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในองค์กร จึง
นับเป็นสิ่งจําเป็นท่ีสมาชิกในองค์กรจะต้องทําความเข้าใจกับนโยบายขององค์กรให้กระจ่างชัด และสามารถ
แสดงออกด้วยการกระทําตามวัตถุประสงค์ของนโยบายเหล่านั้น 
 ๔.การประชาสัมพันธ์คือการติดต่อสื่อสาร 
 การติดต่อสื่อสารนับเป็นพฤติกรรมท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง มีความเก่ียวข้องและแทรกแซงอย่าง
กว้างขวางต่อพฤติกรรมของมนุษย์ อะไรก็ตามท่ีชักนําข่าวสารไปสู่ผู้รับได้นั่นคือการสื่อสาร ดังนั้นการ
ติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับองค์กร หากองค์กรขาดการสื่อสารองค์กรก็ไม่สามารถจะคงอยู่ได้ 
ดังนั้นปัจจัยพ้ืนฐานประการท่ี ๔ จึงเป็นการสื่อสาร องค์กรทําการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มประชาชน และ
คอยประเมินผลจากการสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม การ
ประชาสัมพันธ์จะต้องมีการติดต่อสื่อสารจากองค์กรไปยังกลุ่มประชาชน ฝ่ายบริหารขององค์กรย่อมจะต้อง
เปิดเผย อธิบาย ปกป้อง หรือสนับสนุนนโยบายขององค์กรเพ่ือธํารงไว้ซ่ึงความเข้าใจและยอมรับนับถือจาก
ประชาชน การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่เพียงแต่เป็นปรัชญาสังคมท่ีแสดงออกถึงนโยบายและการกระทําตาม
นโยบายเท่านั้น แต่ว่าการประชาสัมพันธ์ยังเป็นการสื่อสารปรัชญาดังกล่าวไปสู่กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง
ด้วย 
 องค์ประกอบและแนวปรัชญาพ้ืนฐานทางสังคมของการประชาสัมพันธ์ จะเป็นสิ่งท่ีจะสะท้อนให้
เห็นถึงปรัชญาต่างๆ ในด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการมุ่งถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักใหญ่ องค์กรจะต้องสํานึกและตระหนักดีถึงความสําคัญแห่งภาระหน้าท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม จะต้องให้ประชาชนเห็นอย่างประจักษ์แจ้งว่าองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่าง
เคร่งครัด มิได้เพิกเฉยต่อประชาชนหรือมุ่งไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เข้าสู่องค์กรแต่เพียงอย่างเดียว โดย
ใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุ่มต่างๆ เพ่ือแจ้งเรื่องราวดังกล่าวให้
ประชาชนได้รับทราบ และสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร 
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๏การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 คําว่า ภาพลักษณ์ (Image) หมายความว่า ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ อาจเป็นภาพใดๆ ก็ได้ ซ่ึงเป็นความ
ประทับใจของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงความประทับใจนี้ มีรากฐานมาจาก
ความสัมพันธ์หรือผลกระทบระหว่างบุคคลกับสิ่งนั้น ภาพลักษณ์มีความสําคัญต่อการประชาสัมพันธ์มาก 
เม่ือใดองค์กรมีการพิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์ก็จะมีคําว่าภาพลักษณ์เข้าไปเก่ียวข้องด้วยเสมอ เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเก่ียวกับภาพลักษณ์และเป็นงานท่ีเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีดีต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพ่ือผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนท่ีมีต่อองค์กรนั่นเอง  
 หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามหากมีภาพลักษณ์ไปในทางท่ีเสื่อมเสียแล้ว หน่วยงานนั้นย่อมไม่ได้รับ
ความยอมรับนับถือ หรือความไว้วางใจจากประชาชน อาจมีความระแวงสงสัยหรือเกลียดชัง รวมท้ังอาจ
ไม่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานนั้นๆ ในทางตรงกันข้ามหากหน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ีดี ภาพท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานย่อมเป็นสิ่งท่ีดี ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร ย่อมเกิดจากความ
เพียรพยายามด้วยระยะเวลาอันยาวนาน การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีไม่สามารถทําได้ในเวลาอันรวดเร็ว และ
เม่ือภาพลักษณ์นั้นตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนแล้ว ก็จะประทับแน่นอยู่ในจิตใจของประชาชนตราบ
นานเท่านาน 
๏ประเภทของส่ือท่ีใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์  

โดยปกติท่ัวไปมีการแบ่งประเภทของสื่อกันไว้หลายประเภท และหลายหลักเกณฑ์ (criteria) ได้
ประมวลสรุปไว้ดังนี้  

1. แบ่งตามวิวัฒนาการ ได้แก่ สื่อประเพณี (traditional media) สื่อมวลชน (mass media) สื่อ
เฉพาะกิจ (specializedmedia) 

2. แบ่งตามบทบาทหน้าท่ีทางสังคม ได้แก่ สื่อข่าวสาร (information media) สื่อการศึกษา 
(educationmedia) สื่อบันเทิง (entertainmentmedia) 

3. แบ่งตามประสาทท่ีใช้ในการรับสาร ได้แก่ สื่อโสต (audio media) สื่อทัศน์ (visual media)สื่อ
โสตทัศน์ (audio-visualmedia) 

4. แบ่งตามบทบาทหน้าท่ีทางเทคนิค (technical functions) ได้แก่ สื่อถ่ายทอดสาร 
transmissionmedia) สื่อบันทึกสาร (record media)  

5. แบ่งตามเครื่องนํารหัสสาร ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ (print media) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(electronicmedia) สื่อบันเทิงเสียงหรือภาพ (film or tape)  
สื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1. ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีควบคุมได้ (Controllable Media) ได้แก่  

- สื่อสิ่งพิมพ์ Print Media)  
- สื่อบุคคล (Personal Media)  
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media)  
- สื่อกิจกรรมต่าง ๆ (Activity Media)  

2. ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Media)  
- สื่อมวลชน (Mass Media)  
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ความสําคัญของสื่อท่ีใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์  
สื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความสําคัญ คือ  
1. เพ่ือการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ  
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
3. เพ่ือเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ท่ีดีขององค์กร  

ลักษณะของส่ือประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท  
1.ส่ือส่ิงพิมพ์ (Print Media)  

สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ (The Printed Words)  
1.1 สื่อเพ่ือการสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (House or Home Journal) เป็นหนังสือวารสาร

สิ่งพิมพ์ท่ีใช้สื่อสัมพันธ์ในหน่วยงานให้รู้หรือเข้าใจและแจกจ่ายกันเฉพาะภายในหน่วยงาน 
1.2 สื่อสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน (External Publication) เป็นวารสารสิ่งพิมพ์ท่ีใช้เพ่ือสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน จัดทํารูปเล่ม ประณีต ใช้ถ้อยคํา สํานวน ภาษา เป็น
ทางการ การระมัดระวังมากกว่าหนังสือสัมพันธ์ภายใน  

1.3 สื่อสัมพันธ์แบบผสม (Combination) เป็นการจัดทําสิ่งพิมพ์ สื่อสัมพันธ์ในลักษณะผสมใช้
อ่านได้ ท้ังคนภายในและภายนอกหน่วยงานในเล่มเดียวกัน 

การเตรียมสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (Preparation for Publication) ก่อนจะทําสิ่งพิมพ์ควร
มีการวางแผนให้เรียบร้อย การวางแผนท่ีดีต้องคํานึงถึงสิ่ง 3 ประการด้วยกัน คือ วัตถุประสงค์ (Purpose) 
ผู้อ่าน (Reader) และรูปแบบ (Format) ในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาปัจจัยท้ัง 3 ประการนี้ร่วมกัน  

1. วัตถุประสงค์ (Purpose) ก่อนท่ีจะทําหนังสือควรจะวางวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบ เขียน
วัตถุประสงค์และให้ผู้อ่านมีอํานาจอนุมัติและทํางานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

2. ผู้อ่าน (Reader) งานสําคัญอันดับแรกคือ ทํางานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้และงานนั้นจะ
เป็นจริงได้ต้องคํานึงถึงผู้อ่านเป็นหลัก ผู้อ่านจะเป็นผู้ตัดสินผลงาน ถ้าเขารู้สึกซาบซ้ึงกับหนังสือก็ประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าเขาไม่อ่านหนังสือเขาก็จะไม่ซาบซ้ึง ดังนั้น เราต้องตอบให้ได้ว่านิสัยในการอ่านหนังสือ
ของเขาเป็นอย่างไร ตัวอย่างประเภทไหนท่ีจะดึงดูดความสนใจของเขา จะวางเค้าโครงเรื่องอย่างไรจึงจะ
เอาชนะใจเขาได้ ควรจะเป็นส่วนไหน เป็นต้น 

3. รูปแบบ (Format) มีสิ่งพิมพ์ท่ีไม่คํานึงถึงผู้อ่าน แล้วก็ไม่อยากท่ีจะวางรูปแบบ ควรกําหนด
ขนาดของหน้า จํานวนหน้า รูปภาพ มีการ์ตูนหรือไม่ และอ่ืน ๆ อีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยในการกําหนดรูปแบบ 
คือ หาจุลสารท่ีมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน และกลุ่มผู้อ่านเดียวกัน ลองอ่านและวิเคราะห์และลองวางรูปแบบ
ซ่ึงในการวางรูปแบบนั้นควรคํานึงถึงงบประมาณและเนื้อหาท่ีจะให้  
ส่ือส่ิงพิมพ์มีลักษณะต่าง ๆ คือ  

1. หนังสือพิมพ์ (Newspaper) หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนจํานวนมาก และมีระยะเวลา
กําหนดออกท่ีแน่นอนเป็นประจําสมํ่าเสมอ หนังสือพิมพ์ผิดกับสื่อชนิดอ่ืน ๆ ตรงท่ีว่าหนังสือพิมพ์นั้นอาจจะ
เป็นเครื่องเร่งเร้าก่อให้เกิดประชามติข้ึนในหมู่ประชาชนได้ และขณะเดียวกันก็จะส่อประชามติของ
ประชาชนสะท้อนออกมาให้เห็นอีกด้วย เราจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือ
อันสําคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ สามารถเสนอข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ หลายด้านปะปน
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ผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน มีท้ังข่าวสาร เรื่องราว ท่ีประชาชนเฉพาะกลุ่มและประชาชนท่ัวไปสนใจ 
เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง เป็นต้น หนังสือพิมพ์เป็นสื่อในการติดต่อ 2 
ทาง (Two-Way Communication) เพราะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความคิดเห็น นโยบายการดําเนินงาน
ของกิจการ แล้วยังเป็นสื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรด้วย เช่น การวิจารณ์การ
ปฏิบัติงานหรือนโยบายของรัฐบาล เพ่ือองค์การท่ีถูกวิจารณ์จะได้ปรับปรุงนโยบายให้ดีข้ึน หรือรัฐบาลใช้
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้เป็นสื่อแถลงนโยบาย 
ข้อคิดเห็นทางการเมือง เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จักของ
ประเทศต่าง ๆ หรือแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

ข้อดีของหนังสือพิมพ์  
1. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อท่ีเสนอข่าวท่ีน่าสนใจสมํ่าเสมอและรวดเร็ว จึงเป็นสื่อท่ีมวลชนยอมรับข่าว

การเผยแพร่  
2. มีความคงทนถาวรกว่าสื่อมวลชนประเภทอ่ืน เพราะเม่ือผู้อ่านไม่เข้าใจตอนใดก็ย้อนกลับมาอ่าน

ทบทวน ใหม่ได้  
3. เสนอเรื่องราวข่าวสารหลายประเภท มีท้ังเรื่องราวข่าวสารท่ีประชาชนเฉพาะกลุ่ม และ

ประชาชนท่ัวไป สนใจ จึงสามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มหลายอาชีพ 
4. เสนอข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ครั้งละมาก ๆ ได้ รวมท้ังเสนอข่าวประจําวันทุกวันเป็นประจํา ทํา

ให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
5. มีภาพถ่ายประกอบช่วยดึงดูดความสนใจและเข้าใจข่าวสารได้ยิ่งข้ึน  
6. ราคาถูก หาซ้ือได้ง่าย และมีหลายภาษา  
ข้อจํากัดของหนังสือพิมพ์  
1. ไม่สามารถเข้าถึงผู้อ่านท่ีอ่านหนังสือไม่ออก หรือผู้สูงอายุท่ีสายตาไม่ดี  
2. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อท่ีไม่มีสีสันสวยงาม ไม่มีสิ่งใดสะดุดตาผู้อ่านนอกจากพาดหัวข่าวซ่ึงควรเป็น

ข้อความท่ี กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย และสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องของข่าว  
3. มีอายุสั้น ผู้อ่านอ่านครั้งเดียวแล้วจะท้ิงไป ประชาชนไม่นิยมเก็บหนังสือพิมพ์ไว้เป็นเวลานาน  
4. มีช่วงอายุท่ีสั้น เม่ือคนอ่านเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะผ่านไป เพราะข่าวต่าง ๆมีผ่านเข้ามาทุกวัน  
5. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์จะอ่านเพียงบางเรื่องหรือบางคอลัมน์ท่ีเขาเก่ียวข้องหรือสนใจเท่านั้น  
6. ไม่มีสีสันหรือภาพสีท่ีสวยงามสะดุดตาชวนอ่าน  
2. วารสาร (Journal) จัดทําเพ่ือผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ 

จัดทําเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกท่ีแน่นอน และมีความต่อเนื่อง  
ข้อดีของวารสาร 
1. รูปเล่มแข็งแรงและสวยงาม  
2. สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายได้ตามความประสงค์เจาะจงหรือต้องการ  
3. มีผลทางด้านช่วยย้ําเตือนความทรงจําและประทับใจ เพราะออกติดต่อกันเป็นประจําและ

ต่อเนื่องโดย สมํ่าเสมอ  
4. มีเนื้อท่ีเพียงพอท่ีจะสื่อสารหรือชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์  
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5. มีความยืดหยุ่นสูง เพราะอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รูปเล่มให้เป็นไปตามความต้องการและ
งบประมาณของ องค์กรสถาบันได้ง่าย  

ข้อจํากัดของวารสาร 
1. คุณภาพของวารสารมักไม่ค่อยดีและขาดคุณภาพ เพราะจัดทํากันเองในองค์กรเป็นส่วนใหญ่  
2. งบประมาณเป็นอุปสรรคสําคัญในการจัดทํา  
3. ยุบเลิกได้ง่าย หากผู้บริหารไม่เห็นด้วย หรือเม่ือไม่ได้รับงบประมาณ  
4. ผู้จัดทําไม่มีเวลาเพียงพอ เพราต้องมีงานภาระอ่ืน ๆ ภายในองค์การอีกมากมาย  
5. หากวารสารท่ีออกนั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีไม่แน่ชัดหรือขาดความรู้ท่ีน่าสนใจและสาระประโยชน์ท่ี

แท้จริงแล้ววารสารนั้นก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน  
3. นิตยสาร (Magazines) นิตยสาร เป็นเครื่องมือหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ท่ี

สําคัญอย่างหนึ่ง นิตยสารมีรูปเล่มท่ีกะทัดรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพ์ท่ีประณีต มีสีสวยงามช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  

ข้อดีของนิตยสาร  
1. การจัดทํานิตยสารมักทําในรูปของธุรกิจโดยทีมงานขององค์กร  
2. มีการวางแผนงานจัดทําอย่างเป็นระบบ ทําให้มีรูปเล่มท่ีสวยงามและเนื้อหาแปลกใหม่ ไม่ซํ้า

หรือน่าเบ่ือ  
3. สามารถนําเสนอรายละเอียดเรื่องราวได้มาก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ 
4. จํานวนการผลิตไม่มาก มีการบอกเง่ือนไขการรับเป็นสมาชิก ทําให้ไม่สูญเปล่า  
5. ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารนานกว่าหนังสือพิมพ์  
ข้อจํากัดของนิตยสาร  
1. ราคาต่อหน่วยของนิตยสารแพงกว่าหนังสือพิมพ์  
2. การจัดจําหน่ายและเผยแพร่อยู่ในวงจํากัดเฉพาะกลุ่ม  
3. ขาดความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพราะอาจออกเป็นรายเดือนหรือรายปักษ์  
4. มีราคาแพง ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่สามารถซ้ือหรือจับจ่ายได้  
5. มีจํานวนจําหน่ายและเผยแพร่คอนข้างน้อย  
4. หนังสือรายงานประจําปี มักจัดทําเป็นรูปเล่ม และมีขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มี

เรื่องราวสําคัญและ น่าสนใจขององค์กร เรียกว่า Annual Report 
5. หนังสือรายงานประจํางวด (Imperium Report) ทําเป็นรูปเล่มคล้ายกับหนังสือรายงาน

ประจําปี โดยออกเป็นงวด ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนต่อครั้ง เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานขององค์กร
ประจํางวด หรือรายงานผลโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว  

6. จดหมาย (News Letter) มีลักษณะเป็นแผ่นปลิวชนิดหนึ่ง เพ่ือส่งให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น
เป้าหมาย หรือคาดคะเนว่าจะเป็นลูกค้าได้ในอนาคตมีหัวจดหมายท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน
หรือองค์กร  

7. ป้ายประกาศและโปสเตอร์ เป็นสื่อท่ีใช้เพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนท่ีมีความเด่นและ
สะดุดตา จัดทําด้วยสีสันสวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย แม้อยู่ไกล  
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8. แผ่นพับ (Folder) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพร่ข่าวเก่ียวกับสินค้าหรือบริการของ
องค์กร  

9. เอกสารแจก มักทําเป็นเอกสารท่ีรวมเป็นเล่ม เพ่ือเผยแพร่หรือแจกให้อ่าน 
10. จุลสาร (Booklet and Bulletin) เป็นเอกสารเชิงความรู้ทางวิชาการ มีลักษณะคล้ายแผ่นพับ

แต่เย็บเป็นเล่ม  
11. ใบปลิว (Leaflet) มีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียว บรรจุข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีต้องการ

จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง  
2.ส่ือบุคคล (Personal Media)  

สื่อบุคคลเป็นวิธีการสื่อสารท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ใช้กันต้ังแต่เริ่มมีมนุษย์ข้ึนในโลก เป็นสื่อท่ีใช้กันมากใน 
กลุ่มระชาชนท่ัวไป เครื่องมือของสื่อบุคคลมีท้ังท่ีเป็นคําพูด กริยาท่าทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา 
วิธีการสื่อสารด้วยบุคคลจะเป็นการใช้คําพูดเป็นหลัก ด้วยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม 
คําพูด (Spoken Word) เป็นเครื่องมือสื่อสารท่ีทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว และทุกคนต้องใช้คําพูดใน
ชีวิตประจําวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตส่วนตัว สื่อคําพูดจึงเป็นสื่อท่ีเก่าแก่ท่ีสุดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้หากคําพูด
นั้นพูดโดยบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีสังคมยกย่องนับถือก็จะยิ่งเพ่ิมน้ําหนักในคําพูดนั้นมากข้ึนเป็นเงาตามตัว การ
พูดจึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดชักนําความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมาให้ผู้อ่ืนได้ทราบและเข้าใจ 
คําพูดจึงเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทําให้มนุษย์เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยคําพูดนั้น มี 2 แบบ คือ 

- แบบท่ีเป็นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การบรรยาย การ
ประชุม การประกาศข่าว การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา  

- แบบท่ีไม่เป็นทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัยต่าง ๆ 
ในการพูดท่ีเป็นทางการนั้น ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แล้วยังอาจจะมี
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพ่ือให้ข่าวสารความรู้ เพ่ือชักจูงใจ เพ่ือกระตุ้นเร้าอารมณ์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติการหรือทําให้รู้สึกซาบซ้ึง ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ 
จุดมุ่งหมายท่ีเปิดเผย หรือจุดมุ่งหมายท่ีปกปิด  

ข้อดีของสื่อบุคคล  
1. เป็นสื่อท่ีทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซ้ือสื่อแบบสื่ออ่ืน ๆ 
2. ทําให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้ําเสียงประกอบการพูดซ่ึงมีอิทธิพลในการ

ชักจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า 
3. เป็นการสื่อสารสองทาง ท้ังผู้พูดและผู้ฟังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที  
4. ผู้พูดสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังได้ทันท่วงที  
5. เหมาะกับการเผยแพร่เรื่องราวท่ีไม่สลับซับซ้อนหรือติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว  
ข้อจํากัดของสื่อบุคคล  
1. ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็ผ่านเลยไป  
2. ไม่สามารถครอบคลุมผู้ฟังจํานวนมาก ๆได้  
3. หากผู้พูดขาดความสามารถในการพูดจูงใจ ก็จะทําให้การพูดล้มเหลวได้  
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4. เนื้อหาสาระท่ีนํามาพูดหากสลับซับซ้อนเกินไป ทําให้ผู้ฟังไม่เข้าใจ ต้องมีอุปกรณ์ประกอบการ
พูด เช่น ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์  

5. เป็นสื่อท่ีไม่มีหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน  
3.ส่ือโสตทัศน์ (Audio Visual Media)  
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีการใช้ท้ังภาพและเสียง มีลักษณะ คือ  

3.1 ภาพยนตร์ (Films) หรือวิดีโอ (Video) ภาพยนตร์มีท้ังภาพและเสียงประกอบอ่ืน ๆ เช่น 
ภาพนิ่ง ภาพเลื่อนเป็นชุด ภาพโปร่งแสง ท้ังนี้เป็นเทคนิคต่างๆท่ีจะให้นักประชาสัมพันธ์เลือกใช้ให้เหมาะ
กับงานแต่ละแบบ ภาพยนตร์เป็นสื่อท่ีใช้ประสาทสัมผัสทางตา นับว่าเป็นสื่อท่ีให้ความประทับใจและทําให้
ผู้คนจดจําเรื่องราวเนื้อหาได้นาน เพราะผู้ชมจะได้ดูและได้ฟังคําบรรยายไปพร้อม ๆกัน 

ข้อดีของภาพยนตร์  
1. มีท้ังแสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบดนตรี ทําให้ประทับใจและจดจํา  
2. สามารถเร่งเร้าความสนใจของผู้ชมได้ตลอดเวลาท่ีภาพยนต์ฉายอยู่  
3. สามารถสอดแทรกความคิดเห็น และเป็นสื่อในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมได้ง่าย  
4. สามารถเสนอภาพในอดีตท่ีเราไม่สามารถย้อนกลับไปชมได้อีก  
5. ใช้เทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากการถ่ายทําได้อย่างสมจริงสมจังท่ีสุด  
ข้อจํากัดของภาพยนตร์  
1. ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการถ่ายทําภาพยนตร์สูงมาก  
2. ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มชนเป้าหมายจํานวนมาก ๆ ได้ ชมได้ในจํานวนจํากัด เพราะผู้ชมอยู่ในห้อง

ฉายภาพยนตร์เท่านั้น  
3. มีข้อจํากัดเก่ียวกับเครื่องอุปกรณ์และห้องฉายภาพยนตร์  
3.2 วิทยุ (Radio) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีส่งข่าวสารได้รวดเร็ว และเผยแพร่ข่าวไปได้ไกลมาก 

เป็นท่ีนิยมท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศ ประชาชนมีใช้มากแม้ในชนบทท่ีอยู่ห่างไกลและยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มี
หลากหลายรายการ ท้ังข่าวสาร บันเทิง รายการเพลง รายการละคร  

ข้อดีของวิทยุ  
1. มีราคาถูก มีความรวดเร็ว แม้จะอยู่ห่างไกลจากสถานีก็ตาม  
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ ท่ีอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถรับฟังได้ ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ี

กว้างขวางมาก  
3. ให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ฟัง สร้างความใกล้ชิด ซํ้ายังพกติดตัวได้ตลอดเวลา  
4. ให้ความรู้สึกเร้าอารมณ์ และเป็นสื่อท่ีจูงใจได้ง่าย เพราะเน้นจังหวะ ลีลาท่ีใส่อารมณ์ทําให้ผู้ฟัง

จินตนาการ และมีความรู้สึกร่วมด้วย  
5. สามารถฟังไปด้วยและทํางานอ่ืนไปด้วยได้  
ข้อจํากัดของวิทยุ  
1. ไม่สามารถเสนอรายละเอียดได้มาก เพราะต้องพูดให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 
2. ไม่มีความคงทนถาวร ถ้าผู้ฟังพลาดรายการไปก็ไม่สามารถจะรับฟังได้อีก  
3. ถ้ามีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก  
4. ต้องฟังอย่างมีสมาธิจึงจะได้ใจความท้ังหมด  
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5. เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถไต่ถามเรื่องราวท่ีไม่เข้าใจได้ 
3.3 โทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อท่ีเจริญรุดหน้ามาก สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ท้ังโดยคําพูด 

ข้อเขียน และรูปภาพ เป็นท้ังภาพสี ขาวดํา และภาพนิ่ง ภาพยนตร์และอ่ืน ๆ ถ่ายทอดข่าวสารได้เร็วมาก 
และส่งภาพในระยะทางไกล ๆได้ด้วย รายการทางโทรทัศน์จะคล้ายกับวิทยุ มีความหลากหลายโทรทัศน์จึง
เป็นสื่อท่ีมีบทบาทและมีผู้นิยมมาก  

ข้อดีของโทรทัศน์  
1. ดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะสามารถทดแทนได้ท้ัง หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนต์  
2. ผู้ชมเก็บข่าวสารได้มากเพราะมีท้ังภาพและเสียง  
3. ถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเร็ว ทําให้ข่าวเป็นท่ีน่าเชื่อถือ  
4. สามารถเสนอรายการบางรายการได้ดีกว่าวิทยุและหนังสือพิมพ์ เช่น รายการสารคดี การสาธิต

ทางวิชาการต่าง ๆ 
  ข้อจํากัดของโทรทัศน์  

1. ราคาแพงกว่าสื่อประเภทอ่ืน  
2. เม่ือพลาดรายการก็ไม่สามารถจะชมได้อีก นอกจากบันทึกเป็นวิดีโอเทป  
3. เป็นการสื่อสารทางเดียว  
3.4 เครื่องฉายแผ่นใส  เป็นสื่อท่ีใช้ประกอบการบรรยายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน  
3.5 เครื่องฉายสไลด์ เป็นสื่อท่ีใช้ประกอบการบรรยาย เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นภาพนิ่ง เลื่อน

ภาพได้ทีละหนึ่งภาพ ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้มีการฉายแบบ Multi ทําให้ฉายได้ทีละ 3 เครื่อง  
3.6 เครื่องรับ – ส่งแฟกซ์ เป็นเครื่องโทรศัพท์ท่ีสามารถส่งข่าวสารท่ีมีลักษณะคล้ายการถ่าย

เอกสารจากต้นทางมายังเลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง โดยมีสัญญาณบอกความพร้อมในการรับข่าวสารหรือ
แฟกซ์  
4.ส่ือกิจกรรมต่างๆ  

สื่อกิจกรรมต่างๆท่ีจัดในลักษณะกิจกรรมตามวาระหรือโอกาสต่าง ๆ โดยมากจัดในรูปของ
นิทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด การแข่งขัน ประงานสถาปนาองค์กร หรือการเปิดให้เข้า
ชมกิจการในวันสําคัญ มีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจํานวนมากมาเข้าร่วมงาน  
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานและองค์กรให้เป็นท่ีรู้จักของประชาชน  
3. ประชาชนท่ีมาร่วมงานได้รับสาระประโยชน์ ส่วนองค์กรได้สร้างภาพพจน์ท่ีดีในสายตา

ประชาชนเพ่ิมข้ึน 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์  

1. เพ่ือให้การศึกษาทางอ้อมในวิชาการสาขาต่าง ๆ และเหตุการณ์ต่าง ๆ แก่กลุ่มประชาชน
เป้าหมาย  

2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของสถาบันต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย  
3. เพ่ือกระตุ้นเร่งเร้ากลุ่มประชาชนเป้าหมายให้ร่วมมือกับสถาบันหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

กลุ่มประชาชนเป้าหมายท่ีมีต่อสถาบัน ไปในทางท่ีพึงประสงค์ 
4. เพ่ือสร้างความบันเทิง สนุกสนานความพึงพอใจแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
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หลักในการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ  
1. การจัดแต่ละครั้งควรมีศูนย์รวมแนวความคิดเพียงอย่างเดียว  
2. ควรเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกในการเข้าชม  
3. ต้องให้ผู้ชมเข้าใจง่าย และเสียเวลาน้อยท่ีสุด คือ จะต้องใช้ทัศนวัสดุประเภท ภาพ ของจริง 

ของจําลองและวัสดุสามมิติอ่ืน ๆให้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะทําได้ เพราะเป็นการดูมากกว่าการอ่าน  
4. ใช้คําอธิบายสั้น ๆ ข้อความโต ๆ มองเห็นชัดแต่ไกล  
5. แสงก็มีบทบาทในการจัดนิทรรศการ  
6. สีท่ีสะดุดตาจะช่วยเร้าความสนใจและน่าติดตาม  
7. ควรพยายามให้ผู้เท่ียวชมได้มีส่วนร่วมตามความเหมาะสม  
8. ควรจัดเรื่องราวหรือกลุ่มวัสดุท่ีแสดงให้เป็นหมวดหมู่ และต่อเนื่องสัมพันธ์กัน  

สื่อมวลชน ลักษณะของสื่อมวลชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ  
บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีมีต่อประชาชน  

1. แจ้งข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวของกิจการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
2. เผยแพร่ไปยังประชาชนส่วนใหญ่อย่างกว้างขวาง  
3. สิ่งท่ีเผยแพร่มีการจัดเตรียมอย่างดีไว้ก่อนล่วงหน้า  
4. สื่อมวลชนส่งข่าวสารท่ีสนองความสนใจของกลุ่มประชาชนจํานวนมาก  
5. พยายามรักษามาตรฐานหรือคุณภาพการทํางานของสื่อมวลชนประเภทนั้นไว้เพ่ือภาพพจน์ท่ีดี

งามและความเชื่อถือของประชาชน  
แนววิธีการใช้ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์  

1. การย้ําหรือซํ้าบ่อย ๆ (Repeating) จะช่วยให้เกิดความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน คงทนถาวรมากข้ึน 
เหมือนการตอกย้ําหัวตะปู ยิ่งติดแน่นแม่นยํา แต่การใช้วิธีการนี้ควรระวังว่า ถ้าย้ําบ่อย ๆ และกรทํา
ต่อเนื่องกันนานอาจถึงจุดอ่ิมตัวข้ึนได้ ถ้าเม่ือใดถึงจุดอ่ิมตัวผลจะลดลงทันที เพราะผู้รับจะเริ่มเบ่ือหน่าย
หรือชินชาเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอยู่เรื่อย ๆ ควรให้มีท้ังความต่อเนื่องและความหลากหลาย  

2. ให้โอกาสผู้รับมีส่วนร่วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ท่ีให้ผู้ชมเข้าร่วมรายการด้วย 
จะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าท่ีผู้จัดรายการจะให้อะไรอย่างเดียว การให้ผู้รับมีส่วนร่วมนั้นสามารถ
ทําได้ท้ังรายการบันเทิง และรายการท่ีให้ความรู้ 
หลักสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน 
 ๑.ค้นหาจุดดีและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนแห่งภาพลักษณ์ของหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน อัน
เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหาลู่ทางและการวางแผนการดําเนินงานในข้ันต่อไป การค้นหานี้อาจทําได้โดย
การรวบรวมทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเป้าหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 
 ๒.วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ ท่ีองค์กรต้องการจะสร้างให้เกิดข้ึนในจิตใจของ
ประชาชน หรือต้องการให้ประชาชนรู้สึกนึกคิดต่อองค์กรอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นนํามาเป็นข้อมูลประกอบ
ในการวางแผนและดําเนินงานในข้ันต่อไป 
 ๓.กําหนดหัวข้อต่างๆ ท่ีจะใช้ในการสร้างภาพลักษณ์แก่ประชาชน ซ่ึงหัวข้อเหล่านี้ก็คือเนื้อหา 
ข่าวสาร ท่ีเราจะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มประชาชน โดยหัวข้อต่างๆ ท่ีได้กําหนดข้ึนจะต้องมี
ประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของประชาชนในกลุ่มต่างๆ และมีอิทธิพลในการโน้มน้าวชักจูงใจ
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ประชาชนให้เกิดภาพลักษณ์ตามท่ีเราต้องการ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจมี
ความสําคัญยิ่ง เพราะเราต้องมีการแข่งขันกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอ่ืนด้วย หากสามารถทําให้
ประชาชนสนใจได้แล้ว เราก็สามารถจะสื่อสารความเข้าใจในหัวข้อนั้นให้ประชาชนได้โดยไม่ยาก การใช้
หัวข้อ คําขวัญ หรือข้อความสั้นๆ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็นแนวทางหนึ่งท่ีนิยมกันอย่าง
กว้างขวาง เช่น “บริการทุกระดับ ประทับใจ” หรือ “กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน” เป็นต้น 
 ๔.ใช้ เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้าช่วยในการดําเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ซ่ึงอาจใช้สื่อมวลชน การโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เป็นต้น  
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
 หลักการพ้ืนฐานของการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ คือองค์กรจะต้องมีนโยบายท่ีดีในการ
ดําเนินงาน รวมท้ังมีการประพฤติปฏิบัติท่ีดีต่อประชาชนและคําถึงนึงผลประโยชน์ของประชาชน (Public 
interest) เป็นหลัก ซ่ึงผู้บริหารองค์กรจะมีส่วนอย่างมากในการนําองค์กรไปสู่การยอมรับและสนับสนุนจาก
ประชาชน โดยผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของ
ประชาชน แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมากําหนดเป็นนโยบายในการดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมท้ังจะต้อง
เผยแพร่ชี้แจงถึงนโยบายและการดําเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ เกิด
ความเข้าใจ มีความนิยมชมชอบและให้การสนับสนุนกับองค์กร 
หลักการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์มีหลักใหญ่อยู่ ๓ ประการ ได้แก่ 
 ๑.การบอกกล่าวหรือชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบ  
 การบอกกล่าวหรือชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบนี้  คือการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน และผลงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ
องค์กร ให้ประชาชนท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ ซ่ึงเป็นการปูพ้ืนฐานแห่งความเข้าใจในตัวองค์กร ทําให้เป็นท่ี
รู้จัก เข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกท่ีเป็นไปในทางท่ีดีต่อองค์กร 
 ๒.การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด 
      ๒.๑ การป้องกันความเข้าใจผิด ทางด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ถือการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ป้องกัน ซ่ึงมีความสําคัญมาก เพราะการป้องกันไว้ก่อนย่อมมีผลดีกว่าท่ีจะต้องแก้ไขภายหลัง ฉะนั้นการ
ป้องกันการเข้าใจผิดจึงเป็นการกระทําท่ีป้องกันมิให้กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจผิดในองค์กร
ได้ ท้ังนี้ความเข้าใจผิดอาจเกิดข้ึนได้เสมอและเกิดข้ึนได้ในหลายกรณี เช่น ความเข้าใจผิดในนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และการดําเนินงานขององค์กร การป้องกันการเข้าใจผิดจึงเป็นงานในหน้าท่ีของฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงจะต้องพยายามค้นหาสาเหตุท่ีอาจทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเพ่ือท่ีจะหาทาง
ป้องกันไว้เสียก่อน ก่อนท่ีจะมีความผิดจริงๆ ในลักษณะนั้นๆ เกิดข้ึน 
      ๒.๒ การแก้ไขความเข้าใจผิด บ่อยครั้งท่ีนักประชาสัมพันธ์พยายามและระมัดระวังป้องกัน
ความเข้าใจผิด แต่ความเข้าใจผิดอาจเกิดข้ึนได้เสมอในคนหมู่มาก ฉะนั้นเม่ือองค์กรประสบปัญหาดังกล่าว 
คือ เม่ือมีความเข้าใจผิดเก่ียวกับองค์กรเกิดข้ึนในกลุ่มประชาชนแล้ว จะต้องรีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วน 
อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียกระทบกระเทือนต่อองค์กรได้ ความเข้าใจท่ีมัก
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เกิดข้ึนอยู่เสมอในหมู่ประชาชนก็คือ ความเข้าใจผิดท่ีได้รับมาจากกลุ่มบุคคล เพ่ือนฝูงท่ีสนทนากัน หรือยัง
อาจเกิดจากคําวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนท่ีลงข่าวตําหนิติเตียนหรือผาดพิงมาถึงองค์กร เป็นต้น 
 การแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง คือ การออกคําแถลง ถ้อยแถลง แถลงการณ์ หรือประกาศ ชี้แจง
แก้ความเข้าใจผิดนั้นไปยังกลุ่มประชาชน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริง  

ซ่ึงเป็นวิธีแก้อย่างตรงไปตรงมา อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซ่ึงควรยึดหลักการว่า ต้องเป็น
ความเข้าใจผิดท่ีปรากฏอย่างชัดเจน เช่น ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่อมวลชนอ่ืนๆ โดยท่ีการ
แก้ไขความผิดทางตรงนี้ เป็นการใช้ความจริงในการแถลงเพ่ือแก้ความเข้าใจผิด จึงไม่ควรย้ําหรือเท้าความ
ถึงความเข้าใจทางสื่อมวลชนนั้นๆ มากนัก ซ่ึงจะทําให้ดูคล้ายเป็นการแก้ตัว ควรใช้เหตุผลและความจริง
แถลงอย่างตรงไปตรงมาและบริสุทธิ์ใจ และต้องกะทัดรัด ชัดเจน และมีน้ําหนักเพียงพอ ควรมีหลักฐานและ
แหล่งท่ีมาของคําแถลงเพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ 
 การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อม ส่วนมากจะใช้กับความเข้าใจผิดบางประการท่ีไม่สมควรจะใช้
วิธีแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรงเนื่องจากจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี จึงไม่ใช่การออกประกาศหรือ
แถลงการ แต่จะต้องเป็นการกระทําให้ประชาชนได้เห็นประจักษ์เองเพ่ือลบล้างความเข้าใจผิดนั้นเสีย เช่น มี
ข่าวความเข้าใจผิดเรื่องการผลิตท่ีสกปรกและไม่ได้มาตรฐาน ก็ควรเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมการผลิตซ่ึงเป็น
การลบล้างความเข้าใจผิดนั้นไปในตัว 
 อย่างไรก็ตามพึงระลึกเสมอว่า การแก้ไขความเข้าใจผิดท้ังมวลจะต้องทําโดยอาศัยความสุจริตใจ 
ยึดความจริงเป็นหลักจะใช้วิธีการหลอกลวงมิได้เป็นอันขาด และถ้าหากองค์กรมีความผิดจริง ก็ควรยอมรับ
ในการกระทํานั้น และรีบหาทางปรับปรุงแก้ไขโดยทันที 
 ๓.การสํารวจประชามติ 
 หลักท่ีสําคัญของการประชาสัมพันธ์อีกประการหนึ่งคือ จะต้องมีการสํารวจวิจัยประชามติ เพราะ
องค์กรจะประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องรู้ซ้ึงถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชน หรือท่ีเรา
เรียกว่า ประชามติ (Public Opinion) จะต้องทราบว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร ตลอดจน
ท่าทีต่างๆ ท่ีประชาชนมีต่อองค์กร ซ่ึงจะทราบได้จากการสํารวจวิจัยประชามติ เพ่ือองค์กรจะสามารถ
ตอบสนองสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 การสํารวจประชามติจึงเป็นสิ่งจําเป็นคู่กับการประชาสัมพันธ์ หากหน่วยงานใดกระทําการ
ประชาสัมพันธ์โดยปราศจากการพิจารณาถึงประชามติแล้ว หน่วยงานนั้นอาจจะต้องประสบความล้มเหลว 
และสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์ โดยท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญพอสรุปได้ ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑.เพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน ความนิยม (Good will) จากประชาชนเป็นสิ่ง
สําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานและความอยู่รอดขององค์กร จึงมีความเป็นในการสร้าง
ความนิยมให้เกิดในหมู่ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ประกอบไปด้วยการปลุกกระตุ้นเพ่ือสร้าง
และดํารงไว้ซ่ึงความเชื่อถือและศรัทธา จากประชาชน ให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสในนโยบายและการ
ดําเนินกิจการต่างๆ ขององค์กร ทําให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น และบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
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 ๒.เพ่ือปกป้องและรักษาชื่อเสียงขององค์กร ชื่อเสียงขององค์กรนับเป็นสิ่งสําคัญมาก หน่วยงาน
บางแห่งยอมท่ีจะสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลไปเพ่ือแลกกับชื่อเสียงของหน่วยงานนั้น เพราะชื่อเสียงของ
องค์กรย่อมเก่ียวพันกับภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย หากมีชื่อเสียงไปในทางลบภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ 
ย่อมเป็นไปในทางลบเช่นกัน ประชาชนอาจเกิดความรังเกียจ ชิงชัง ไม่อยากให้ความร่วมมือกับองค์กรนั้นได้ 
ดังนั้นองค์กรทุกแห่งจึงต้องพยายามปกป้องและรักษาชื่อเสียงของตนไว้ให้ดีเสมอ จะต้องมีการดําเนินงานท่ี
ซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และมีความประพฤติท่ีดี รวมท้ังจะต้องมีการแสดงออกถึงความมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
 ๓.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ โดยท่ัวไปอาจแบ่งตามลักษณะงานกว้างๆ ได้ ๒ ประเภท ได้แก่ 
      ๓.๑ การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal public relations) คือ การสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีกับกลุ่มบุคคลภายในองค์กรให้เกิดมีความรักใคร่ กลมเกลียว สามัคคีในหมู่เพ่ือนร่วมงาน 
รวมท้ังการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ และความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ซ่ึงมีความสําคัญมากเนื่องจากหาก
การประชาสัมพันธ์ภายในยังไร้ประสิทธิภาพ ก็จะมีผลสะท้อนไปกับการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกด้วย 
สําหรับสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายใน นั้น อาจเป็นแบบซ่ึงหน้า (Face to Face) หรืออาจใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ภายในองค์กรต่างๆ 
      ๓.๒ การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External public relations) คือการสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ประชาชนท่ัวไป และประชาชนท่ีองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง 
เช่น ผู้นําท้องถ่ิน ลูกค้า รวมท้ังชุมชนละแวกใกล้เคียง เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ นี้ เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในตัวองค์กรและให้ความร่วมมือกับองค์กรด้วยดี 
 ปัจจุบันประชาชนจํานวนมากยังขาดแคลนข่าวสารต่างๆ จากองค์กรทําให้ไม่ทราบถึงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และการดําเนินงานขององค์กร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวสถาบันได้ง่าย ช่องว่างระหว่าง
องค์กรและประชาชนยังคงมีอยู่เสมอ การประชาสัมพันธ์จะช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ โดยการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันบนพ้ืนฐานของความจริงและการได้รับข่าวสารอย่างสมบูรณ์ 
การติดต่อส่ือสารและการส่ือสารมวลชน 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีบุคลิกและความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนท้ังในแบบการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้ทราบถึงความรู้สึก
นึกคิดและความต้องการของตน รวมท้ังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจซ่ึงกันและกัน คํา
ว่า การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ กระบวนการในการส่งผ่านหรือสื่อความหมายระหว่างบุคคล 
โดยแสดงออกในรูปของความต้องการ ความรู้สึก ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีก
บุคคลหนึ่ง โดยจะต้องมีองค์ประกอบท่ีสําคัญอยู่สี่ประการด้วยกัน คือ ผู้สื่อสาร ข่าวสาร ช่องทาง และผู้รับ 
การติดต่อสื่อสาร 
 การติดต่อสื่อสารขององค์กรอาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การติดต่อสื่อสารภายใน หมายถึง
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เป็นการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กร ซ่ึงมีความสําคัญมาก 
เนื่องจากจะทําให้ภายในองค์กรเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและป้องกันการเข้าใจผิด และการติดต่อสื่อสาร
ภายนอก เป็นการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกองค์กร ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งประสบปัญหาในการ
ดําเนินงานเนื่องจากการเพ่ิมขนาดของจํานวนประชากร และความซับซ้อนของสังคม และค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนก็มีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ทําให้องค์กรประสบปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม
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ประชาชนภายนอก องค์กรหรือบริษัทหลายแห่งได้พยายามหลีกเลี่ยงจากการสื่อสารด้วยสื่อมวลชนหลายๆ 
ประเภท ซ่ึงสิ้นเปลืองงบประมาณมาก มาใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกับประชาชนภายนอกด้วยสิ่งพิมพ์ของ
บริษัท เช่น ออกวารสาร จุลสาร ต่างๆ รวมท้ังปรับปรุงเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้
พนักงานทําหน้าท่ีกระจายข่าวออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง 
รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ 
 ๑.การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ส่วนมากเป็นการติดต่อระหว่างบุคคล ซ่ึงมีบทบาทอย่าง
มากในองค์กร การติดต่อสื่อสารแบบนี้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการสร้างความเข้าใจท่ีดี หรือแก้ไขความ
เข้าใจผิดท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มประชาชนกลุ่มต่างๆ  
 ๒.การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ การติดต่อสื่อสารแบบนี้ ฝ่ายบริหารมักจะใช้ชี้แจงบอกกล่าว
กับประชาชนท้ังภายในและภายนอกองค์กร การติดต่อสื่อสารแบบนี้จะต้องมีระเบียบแบบแผนและ
ข้อกําหนดไว้แน่ชัด และอาจทําเป็นลายลักษณ์อักษร การติดต่อแบบนี้แบ่งออกเป็นลักษณะการ
ติดต่อสื่อสาร ๓ แบบ ได้แก่ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างข้ึนบน และการติดต่อสื่อสารใน
ระดับเดียวกัน  
อุปสรรคของการติดต่อส่ือสาร 
 การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น หมายถึงการติดต่อสื่อสารนั้น ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีความ
เข้าใจในข่าวสารท่ีส่งผ่านช่องทางท่ีตรงกันหรือเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วการติดต่อสื่อสารจะต้องมี
ปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงจะกีดขวางหรือสกัดก้ันการติดต่อสื่อสารให้ด้อยประสิทธิภาพลง  
 ในการศึกษาเรื่องการติดต่อสื่อสาร จึงจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงอุปสรรคต่างๆ เพ่ือท่ีจะได้หาทาง
หลีกเลี่ยงหรือป้องกันแก้ไข เพ่ือให้การสื่อสารนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และประสบ
ความสําเร็จตามความมุ่งหมาย อุปสรรคของการติดต่อสื่อสารท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 ๑.อุปสรรคด้านกลไก คือสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคคอยรบกวนกลไกแห่งการติดต่อสื่อสาร หรืออาจเรียกว่า
อุปสรรคแห่งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น วิทยุท่ีมีคลื่นแทรก โทรทัศน์มีภาพล้มเสียงขาดหาย การสนทนา
ท่ีมีเสียงรบกวน หรือแม้แต่หนังสือท่ีข้อความหายไปด้วยถูกลบหรือฉีกขาด เป็นต้น 
 ๒.อุปสรรคทางด้านภาษา หมายถึงข้อจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาษาในข่าวสาร ทําให้เข้าใจ
ข่าวสารนั้นๆ ได้อย่างยากลําบาก หรือเข้าใจความหมายผิดไป 
 ๓.อุปสรรคด้านภูมิหลังท่ีแตกต่างของคู่สื่อสาร หากคู่สื่อสารมีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านภูมิ
หลัง ย่อมติดต่อสื่อสารกันให้เข้าใจได้ยาก เพราะภูมิหลังท่ีแตกต่างกันจะเป็นตัวคอยสกัดก้ันทําให้เกิด
อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร และสื่อสารกันไม่เข้าใจ 
 ๔.อุปสรรคในความแตกต่างด้านการศึกษา ความแตกต่างทางด้านการศึกษา ก็เป็นสิ่งสกัดก้ันการ
สื่อสารให้เป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่น ผู้ส่งสารและผู้รับสารท่ีมีระดับภูมิความรู้แตกต่างกันมาก อาจจะสื่อสาร
กันให้เข้าใจได้ยากลําบากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีใกล้เคียงกัน 
 ๕.อุปสรรคในความสนใจข่าวสารท่ีแตกต่างกัน ในการสื่อสารนั้น หากผู้รับสารมีความสนใจใน
ข่าวสารนั้นเป็นทุนอยู่เดิมแล้ว โอกาสท่ีจะเข้าใจในข่าวสารนั้นย่อมมีมากข้ึนเป็นธรรมดา เพราะมีความ
สนใจหรือต้ังใจจดจ่อ พร้อมท่ีจะรับอยู่แล้ว แต่หากผู้รับไม่สนใจในข่าวสารนั้น ก็อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้
เรื่อง 
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 ๖.อุปสรรคในการขาดความเชื่อถือร่วมกันของคู่สื่อสาร การไม่นับถือหรือขาดความเชื่อถือในตัวผู้
สื่อสาร อาจส่งผลกระทบต่อการสื่อสารได้ เพราะอาจมีอคติต่างๆ และอาจเก่ียวข้องกับการไม่เชื่อถือใน
ข่าวสารนั้นๆ ด้วย 
การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ 
 การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ (Governmental PR) คือ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงการดําเนินงานดังกล่าวจะใช้วิธีการกระจายข่าวสาร การเผยแพร่ชี้แจงเก่ียวกับนโยบาย การ
ดําเนินงาน ผลงานต่างๆ ตลอดจนโดยวิธีอ่ืนๆ ในอันท่ีจะสร้างความเข้าใจอันดีและชื่อเสียงเกียรติคุณของ
หน่วยงานราชการนั้นสู่ประชาชน เพ่ือให้ได้ความร่วมมือและความนิยมจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการ
สร้างสรรคผลสําเร็จแก่พันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ และของประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย นั้น ประชาชนจึงมีสิทธิท่ีจะรู้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้ทํา
อะไรบ้าง และโดยท่ีหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการท่ีกว้างขวางท่ัวประเทศ ฉะนั้นจึงอาจเกิดข้อบกพร่อง
และความเข้าใจผิดแก่ประชาชนได้โดยง่าย นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือระบบราชการก็มีส่วน
ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้มาก หน่วยราชการในฐานะเป็นกลไกของรัฐจึงอาจมี
ภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีนักต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ท่ีเป็นไปในด้านลบและ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐบาลได้ 
 วัตถุประสงค์ท่ัวไปในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐมีดังนี้ 
 ๑.เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงการบริการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
 ๒.เพ่ือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
 ๓.เพ่ือเอาชนะความยุ่งยากขัดแย้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการดําเนินการใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการ 
 ๔.เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทางหรือโอกาสเสนอความคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหาร 
 ๕.เพ่ือชี้แจงสภาพประชามติแก่หน่วยงานราชการต่างๆ 
 ๖.เพ่ือสร้างพลังสนับสนุนจากประชามติ 
 ๗.เพ่ือสร้างความนิยมและความเข้าใจอันดีกับประชาชน 
 ๘.เพ่ือเรียกร้องความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชนในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
 ๙.เพ่ือเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าต่างๆ ของหน่วยราชการ 
การประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 การประชาสัมพันธ์ชุมชน คือ การท่ีองค์กรสถาบันสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจจะเป็นชุมชนในละแวกใกล้เคียงหรือชุมชนท่ีมีผลกระทบร่วมในการดําเนินการใดๆ ของ
องค์กร นับเป็นงานด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีสําคัญอย่างหนึ่งขององค์กร กล่าวคือ องค์กรซ่ึงต้ังอยู่ในชุมชน 
ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกัน มีการร่วมมือกันในกิจกรรมสังคมต่างๆ และจําเป็นต้องมีความเก่ียวข้องกันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนั้นแล้ว องค์กรยังต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้นําในด้านการสร้างสรรค์ท้องถ่ินและการ
ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม เช่น การช่วยเหลือการกุศล และการส่งเสริมการเป็นผู้นําทางวัฒนธรรม อันจะเป็น
การแสดงถึงบทบาทของการเป็นพลเมืองท่ีดีให้ชุมชนเกิดความเลื่อมใส 
วัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 โดยท่ัวไปแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือชุมชนสัมพันธ์ นั้น ย่อมข้ึนกับ
ความต้องการของชุมชนนั้นๆ โดยมีขนาดของชุมชน ทรัพยากร และเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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ท่ีจะให้การสนับสุนนต่อโครงการดังกล่าว เป็นตัวแปรประกอบ โดยโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนมี
วัตถุประสงค์ท่ัวไป ดังนี้ 
 ๑.เพ่ือบอกกล่าวชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ขององค์กรให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ เช่น นโยบาย
การดําเนินงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และการช่วยเหลืออํานวยความสะดวกหรือการบริการท่ีองค์กรมีต่อ
ชุมชนนั้นๆ 
 ๒.เพ่ือชี้แจงและตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ภายในชุมชน ซ่ึงอาจเกิดจาก
การวิพากษ์วิจารณ์องค์กรด้วยความเข้าใจผิดในเรื่องราวต่างๆ ขององค์กร 
 ๓.เพ่ือแสดงถึงความสําคัญขององค์กรท่ีมีต่อชุมชน ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญสู่ชุมชน
ท้องถ่ิน รวมท้ังการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนั้นๆ 
 ๔.เพ่ือรับทราบความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ท่ีมีต่อนโยบายและการดําเนินงานขององค์กร
อย่างไร 
การดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 ๑.ดําเนินการส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน และโฆษณาเผยแพร่ให้ชุมชนในท้องถ่ินนั้นๆ เพ่ือความ
เจริญของชุมชน เช่น ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี และการส่งเสริมการลงทุนในชุมชนนั้นๆ เป็นต้น 
 ๒.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเฉพาะผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถ่ิน โดยเชิญบรรดาผู้นําเหล่านี้มา
พบปะพูดคุยกับฝ่ายบริหารขององค์กร และการนําเข้าเยี่ยมชมกิจการ หรือการดําเนินงานขององค์กร 
 ๓.แสดงบทบาทของการเป็นพลเมืองท่ีดี แสดงให้เห็นว่าสถาบันแห่งนี้เป็นพลเมืองดี มีการ
ดําเนินการเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกิจการด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา 
การกีฬา นันทนาการ และการร่วมมือกับองค์กรและองค์กรอ่ืนๆ ในชุมชน เพ่ือความเข้าใจอันดีและการ
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
หลักการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ชุมชน 
การสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามและการอํานวยประโยชน์แก่ชุมชน 
 จากวัตถุประสงค์และการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ชุมชนนั้น นอกจากจะสร้างสรรค์
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่ชุมชนแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญคือ เป็นไปเพ่ือการสร้างสรรค์สิ่งท่ี
ดีงามและอํานวยประโยชน์ให้แก่ชุมชน ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดี องค์กรและสถาบันต่างๆ จึงพยายามอย่าง
ยิ่งท่ีจะอํานวยประโยชน์และสร้างสรรค์ความสุข และความสะดวกสบายให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทในด้านนี้เป็นอย่างมาก ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะอํานวยความสะดวกช่วยเหลือ
ทางด้านต่างๆ ดังนี้ ทางด้านสุขภาพอนามัยชุมชน การศึกษา สวัสดิการสังคม โดยส่วนรวม 
การวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 การดําเนินงานประชาสัมพันธ์ชุมชน หรือชุมชนสัมพันธ์จะต้องมีการวางแผนโครงการดําเนินงาน
ด้วยความรอบคอบ โดยมีการสํารวจวิจัยถึงสภาพปัญหาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน ตลอดจนความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 การวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์ อาจจะกระทําได้ท้ังโครงการระยะยาวและระยะสั้น ซ่ึงจะต้อง
อาศัยการตัดสินใจร่วมกันกับฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารขององค์กร นอกจากนี้ยังจะต้องมีการวางแผนการ
ใช้เครื่องมือหรือสื่อในการดําเนินงานด้วย อาจใช้สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนต์ เพ่ือ
ใช้สื่อเหล่านี้ช่วยเสริมการดําเนินงาน และผลงานขององค์กร รวมท้ังใช้การจัดเหตุการณ์พิเศษ การโฆษณา
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ท้องถ่ิน การเผยแพร่ การประชุมพบปะกับผู้นําความคิด ตลอดจนแพร่กระจายข่าวสารขององค์กร สู่กลุ่ม
พนักงานลูกจ้างเพ่ือนําไปแพร่กระจายสู่ประชาชนในชุมชนนั้น 
 สําหรับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ชุมชนนั้น เครื่องมือและสื่อต่างๆ ท่ีใช้เป็นหลักจะได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมท้ังการโฆษณาเผยแพร่ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ยังอาจใช้วิธีการจัดนิทรรศการการแสดง การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมสถาบันองค์กร การ
เข้าชมโรงงาน การประชุมพบปะกับกลุ่มผู้นํา การพูดปราศรัยในท่ีชุมชน การโฆษณาสถาบัน และการ
จัดพิมพ์รายงานประจําปี เป็นต้น 
 
 

------------------------------------------- 
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การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม 
-------------------------- 

การประกอบอาชีพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอันมาก ท้ังนี้ก็เพราะอาชีพไม่ใช่จะ
สนองตอบความต้องการของมนุษย์เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสนองความต้องการด้านอ่ืน เช่น ด้าน
สังคม และจิตใจ เป็นต้น การเลือกอาชีพจึงมีความสําคัญต่อชีวิตของบุคคล ถ้าเราเลือกอาชีพได้เหมาะสม 
เราก็มีแนวโน้มท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเราเลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมโอกาสท่ีจะประสบความล้มเหลวในการประกอบอาชีพก็มีอยู่ 
มากเช่นกัน 
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพท่ีสําคัญมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซุปเปอร์ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของกินซ์เบอร์ก และทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของไทด์แมนและโอฮารา 
(Ginzberg 1951; Super 1957; Tiedman and O’ Hara 1963) 

ซุปเปอร์ (Super 1957, 99-108) ได้ศึกษาการเลือกอาชีพและสรุปรวบรวมต้ังเป็นทฤษฎีการ
เลือกอาชีพข้ึน โดยใช้ชื่อทฤษฎีว่า “ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ” (theory of vocational development) 
ซุปเปอร์ใช้คําว่า “การพัฒนา” กินความหมายกว้าง ซ่ึงรวมถึงความชอบ การเลือก การพิจารณาตัดสินใจ 
และการเข้าประกอบอาชีพ และเก่ียวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ความรู้รากฐานเบ้ืองต้นของทฤษฎีมีอยู่ 12 ประการ คือ 
1.ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual differences) ทฤษฎีของความแตกต่างระหว่างบุคคล

เป็นหลักสําคัญ ท้ังด้านท่ีเก่ียวกับการศึกษา และจิตวิทยาทางอาชีพเพราะบุคคลย่อมแตกต่างกันท้ังในด้าน
ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังนั้นการเลือกอาชีพของบุคคลก็ควรต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

2.ความสามารถหลาย ๆ อย่างในตัวบุคคล (multipotentiality) บุคคลแต่ละคนมีขีด
ความสามารถประจําตัวของแต่ละบุคคล ท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพอใจใน
งานอย่างใดอย่างหนึ่ง การท่ีจะนําเอาคนหนึ่งไปเปรียบกับอีกคนหนึ่งไม่ได้ ทุกคนจะมีความสามารถ
เฉพาะตัว แต่มีคนละอย่าง 

3.กระสวนของความสามารถในอาชีพ (occupational ability patterns) อาชีพแต่ละอาชีพมี
กระสวนของความสามารถเฉพาะของแต่ละอาชีพ เช่น ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ นั่นคือ 
อาชีพหนึ่ง ๆ ก็ต้องการบุคคลท่ีมีความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพต่างไปจากอีกอาชีพหนึ่ง 

4.การเลียนแบบบทบาทของรูปแบบ (identification and role of models) บุคคลส่วนมากจะ
เลียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอ่ืน ในด้านการประกอบอาชีพ วัยรุ่นจะสนใจโดยการเลียนแบบอาชีพจาก
ผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ใหญ่ก็ควรจะเป็นรูปแบบท่ีดีให้แก่เด็ก 

5.ความต่อเนื่องของการตัดสินใจเลือกจะต้องจัดให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง(continuous 
process) ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีบุคคลอาศัยอยู่ หรือทํางานอยู่ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา และประสบการณ์ ดังนั้น การเลือกและการตัดสินใจก็ต้องเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องกันไป 

6.ช่วงของชีวิต (life stage) กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตามช่วงชีวิตของ
บุคคล ซ่ึงแบ่งออกเป็นข้ัน ๆ ดังต่อไปนี้ 
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     6.1ข้ันของการเจริญเติบโต (growth stage) เริ่มต้ังแต่เกิดจนถึงอายุ 14 เป็นระยะท่ีเด็กกําลัง
เจริญเติบโต 

     6.2ข้ันของการสํารวจ (exploration stage) ระหว่างอายุ 14-25 ปี เป็นช่วงท่ีบุคคล
พยายามทําความเข้าใจตนเอง ทดลองสวมบทบาทของผู้ใหญ่ เช่น การหาคู่ การหาอาชีพ และการหา
ตําแหน่งในสังคม 

     6.3ข้ันของการสร้างหลักฐาน (establishment stage) ระหว่างอายุ 25-45 ปีเป็นช่วงท่ี
บุคคลคิดมีครอบครัว มีบทบาทในสังคม มีอาชีพแน่นอน มีงานทําม่ันคง และมีบ้านอยู่อาศัย 

     6.4ข้ันของชีวิตม่ันคง (maintenance stage) ระหว่างอายุ 45-65 ปี เป็นช่วงท่ีเห็น
ความสําคัญของครอบครัว พยายามท่ีจะมีหน้าตา หาความก้าวหน้าในการทํางาน 

     6.5ข้ันของความเสื่อม (decline stage) ต้ังแต่อายุ 65 ปี ถึงตาย เป็นช่วงท่ีทํางานน้อยและ 
มีความรับผิดชอบน้อย และมีบทบาทในสังคมน้อย 

7. กระสวนของอาชีพ (career patterns) กระสวนของอาชีพข้ึนอยู่กับระดับสังคมเศรษฐกิจ และ
โอกาส ซ่ึงกระสวนของอาชีพนี้ได้แก่ระดับสูงตํ่าของอาชีพ ความถ่ีในการเปลี่ยนงานอาชีพบางอย่างทําให้
เปลี่ยนงานบ่อย แต่อาชีพบางอย่างก็ไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อย ๆ 

8. การพัฒนาอาชีพควรได้รับการแนะนําแนวทางท่ีถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่าง
เหมาะสม โดยการให้ทดลองฝึกงานบ้างตามโอกาสอันควร 

9. การพัฒนาอาชีพเป็นผลของการมีปฎิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม(development 
of the result of interaction) สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูจากบ้านการได้รับการศึกษาจาก
โรงเรียน และจากสังคม ซ่ึงจะเป็นสิ่งท่ีช่วยประเมินแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกับอาชีพและทดลอง
วางแผนเก่ียวกับอาชีพ เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจตนเอง ซ่ึงนับว่าเป็นการสร้างความคิดเก่ียวกับตนเอง เช่น 
รู้จักความสนใจ รู้จักความถนัด และความสามารถของตนเอง ท่ีจะเป็นไปได้จริง 

10. การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ (the dynamics of careerpatterns) 
กระบวนการประกอบอาชีพนี้ข้ึนอยู่กับระดับสังคม เศรษฐกิจ ของบิดามารดาสติปัญญา ความสามารถ และ
ความสนใจ ของบุคคลซ่ึงไม่คงท่ี เช่นเดียวกับการพัฒนาของบุคคลตามช่วงของการเจริญเติบโต (the 
growth stage) และระยะต้นของช่วงการสํารวจ (the early exploration stage) บุคคลจะมีความเข้าใจ
เพียงเล็กน้อยต่อกระบวนการพัฒนาอาชีพแต่ความเข้าใจอันเล็กน้อยนี้ จะมีประโยชน์สําหรับกระบวนการ
ประกอบอาชีพในช่วงของการเจริญเติบโตระยะสุดท้ายของการสํารวจ (late exploratory stage) การ
สร้างหลักฐาน (establishment stage) และข้ันของชีวิตท่ีม่ันคง (maintenance stage) 

11. ความพอใจในงานข้ึนอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ตําแหน่ง และบทบาทของบุคคล 
(job satisfaction: individual differences, status and role) บุคคลจะพึงพอใจในงาน ถ้างานนั้นไปกับ
วิถีชีวิต ความสามารถ และการได้สวมบทบาทตามบุคคลนั้นต้องการ ระดับของความพอใจข้ึนอยู่กับระดับ
ของการพัฒนาความคิดเก่ียวกับตนเองของบุคคล 

12. งานคือวิถีทางของชีวิต (work is a way of life) งานเป็นวิถีทางแห่งชีวิตของบุคคล ได้ค้นพบ
ทางออกท่ีใช้แสดงความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคลนั้น ๆ และความสามารถกระทํา
ได้ตามบทบาทท่ีบุคคลนั้นเลือกสรรแล้ว 
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นอกจากนั้น ซุปเปอร์ (Super 1957, 185-190) ยังได้เสนอหลักเก่ียวกับการพัฒนาทางอาชีพไว้ 
ดังนี้ 

1)การพัฒนาทางอาชีพ เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องต้ังแต่เริ่มสนใจเลือกอาชีพไปจนถึงประกอบ
อาชีพได้อย่างม่ันคงเป็นระยะเวลานาน 

2)การพัฒนาทางอาชีพ เป็นข้ันตอน และมีระเบียบแบบแผน 
3)บุคคลจะมองเห็นความจริงเก่ียวกับการเลือกอาชีพมากข้ึน เม่ือมีอายุเพ่ิมข้ึนนับต้ังแต่วัยรุ่นจนถึง

วัยผู้ใหญ่ 
4)ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเอง เริ่มต้ังแต่ก่อนวัยรุ่น และ เข้าใจชัดแจ้งเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น 
5)วิถีและอัตราการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับ

สติปัญญา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดาความต้องการค่านิยม ความสนใจ ทักษะ การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

6)แขนงอาชีพท่ีแต่ละบุคคลเลือกเก่ียวกับความสนใจ ค่านิยม และความต้องการเลียนแบบบิดา
มารดา หรือสังคมท่ีอาศัยอยู่ ระดับคุณภาพของการศึกษา 

7)ความพอใจในงานและชีวิตข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของความสามารถความสนใจ ค่านิยม และ
บุคลิกภาพในงานอาชีพ 

8)บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางอ้อม ซ่ึงมีบทบาทต่อการเลือกอาชีพด้วย 
9)การพัฒนาทางอาชีพดําเนินไปตลอดเวลา 
10) คุณสมบัติของบุคคลหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหนึ่ง 
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของ กินซ์เบอร์ก (Ginzberg 1974, 37-40) แบ่งช่วงการเลือกอาชีพ

ของบุคคลออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1) ระยะเพ้อฝัน (fantasy period) คือระยะท่ีเด็กมีอายุ 0-10 ปี เป็นช่วงวัยเด็กตอนต้นถึง 10 ปี 

เป็นระยะท่ีเด็กคิดฝันเอาเองว่า โตข้ึนจะประกอบอาชีพอะไร โดยความคิดนี้อาจได้รับอิทธิพลมาจาก
โทรทัศน์ ผู้ปกครอง และสื่อต่าง ๆ เช่น เด็กอาจเพ้อฝันจะเป็นทหาร ตํารวจ แพทย์ พยาบาล วิศวกร โดยท่ี
มิได้คํานึงถึงข้อเท็จจริงว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ แต่เป็นสิ่งท่ีฝัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เด็กเอง 

2) ระยะการเปลี่ยนแปลง (tentative period) คือระยะท่ีเด็กมีอายุระหว่าง 11-17 ปี เป็น
ระยะเวลาการเลือกอาชีพแต่ก็ยังไม่ตกลงใจแน่นอน เริ่มจากการท่ีเด็กสังเกตพบว่า มีกิจกรรมบางชนิดท่ีเขา
สนใจ และชอบมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ต่อมาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาทํากิจกรรมท่ีสนใจได้ดีกว่ากิจกรรมชนิดอ่ืน การ
เลือกอาชีพในระยะนี้ การตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกท่ียึดองค์ประกอบเก่ียวกับตนเองเช่นคํานึงถึงความ
สนใจ ความสามารถความถนัด ค่านิยมของตนเอง ช่วงนี้แบ่งระยะการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 ข้ันย่อยคือ 

     (1) ข้ันความสนใจ (interest stage) เป็นช่วงของเด็กวัยระหว่างอายุ 11-12 ปี เด็กจะเลือก
อาชีพตามความสนใจ ซ่ึงส่วนมากจะสัมพันธ์กับความปรารถนาในระยะเพ้อฝัน อาจต้ังคําถามว่า สนใจ
อาชีพอะไร หรืออยากทํางานอะไร 

     (2) ข้ันคํานึงถึงความสามารถ (capacity stage) เป็นช่วงของเด็กอายุระหว่าง 13-14 ปี จะ
เลือกอาชีพโดยคํานึงถึงความสามารถ โดยการประเมินความสามารถตนเองว่าสามารถทําอะไรได้ดีกว่าผู้อ่ืน
บ้าง เพราะเริ่มเรียนรู้ว่าการเลือกท่ีอาศัยความสนใจอย่างเดียวอาจผิดพลาดได้ 
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     (3) ข้ันคํานึงถึงค่านิยม (value stage) เป็นช่วงของเด็ก อายุระหว่าง 15-16 ปี ซ่ึงจะเริ่มรู้ถึง
ค่านิยม และสังเกตว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเขา สิ่งท่ีเขาต้องการคือเงิน เกียรติยศ โอกาสในการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ ค่านิยมเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับการเลือกอาชีพของเขา 

     (4) ข้ันหัวเลี้ยวหัวต่อ (transition stage) เด็กอายุ 17 ปี จะเริ่มรู้จักพิจารณาจากข้อเท็จจริง 
มีการนําเอาความสนใจ ความสามารถและค่านิยมของตนเองมาพิจารณาเลือกอาชีพ มีการวางแผนบ้าง แต่
ยังไม่เป็นการตัดสินใจท่ีแน่นอน 

3) ระยะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง (realistic period) เป็นระยะของเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 
17-20 ปี ซ่ึงเป็นระยะท่ีเด็กพิจารณาตนเองและอาชีพประกอบกัน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกอาชีพจะ
เป็นการพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง ระยะนี้เป็นระยะแสวงหาข้อเท็จจริงจากอาชีพต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงโอกาสข้อจํากัดและข้อเท็จจริงต่าง 
ๆ ระยะนี้แบ่งออกเป็น 3 ข้ันย่อย คือ 

     (1) ข้ันสํารวจอาชีพ (exploration) เป็นข้ันท่ีบุคคลจะสํารวจว่าอาชีพใดจะเหมาะกับเขาบ้าง 
เด็กจะมีการประเมินตนเอง ในพฤติกรรมทางอาชีพของเขาอย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากข้ึน 

     (2) ข้ันรวมตัวของความคิดท่ีจะเลือกอาชีพ (specification) เด็กจะตัดสินใจเลือกอาชีพท่ี
เฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน ไม่ใช่เป็นการคิดกว้าง ๆ ลอย ๆ เท่านั้นว่าจะประกอบอาชีพใด เช่น ไม่ใช่บอกเพียงแค่
จะเรียนวิชาทางการศึกษา แต่จะเน้นชัดไปว่าเป็นสาขาอะไร เช่น สาขาเกษตรกรรม เป็นต้น  
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ (theory of career development) ของ ไทด์แมน และโอฮารา (Tiedman 
and O’ Hara’s อ้างถึงใน สมคิด พรมจุ้ยและคณะ 2540, 10-12) 

ทฤษฎีนี้ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีของซุปเปอร์ และกินซ์เบอร์ก ไทด์แมนและโอฮารา ได้แบ่ง
ข้ันตอนต่าง ๆ ตามทฤษฎีเช่นเดียวกับ 2 ทฤษฎีแรก เพียงแต่ได้เพ่ิมเติมให้ละเอียด ให้ชัดเจน และเน้นเรื่อง
ของการตัดสินใจ ว่าสิ่งสําคัญสําหรับพัฒนาการด้านอาชีพ ทําให้บางครั้งทฤษฎีนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
A decision making and adjustment theory of vocational development 

ไทด์แมน และโอฮารา มองเรื่องของพัฒนาการอาชีพว่าเป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้การทํางานเป็น
วิธีการแสดงออกทางบุคลิกภาพ และเป็นการปรับตัวทางสังคม 

การแสดงออกทางบุคลิกภาพนี้ หมายถึง การท่ีบุคคลแต่ละคนได้แสดงออกซ่ึงความเป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง (ท่ีทําให้เขาแตกต่างออกไปจากผู้อ่ืน) ส่วนการปรับตัวทางสังคม เป็นการท่ีบุคคลพยายาม
ปรับตัวเองเข้ากับผู้อ่ืน เพ่ือเขาจะได้เป็นท่ียอมรับในสังคม 

ไทด์แมน ได้ย้ําถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและอาชีพ ท่ีจะเห็นได้ชัดเจนจากการท่ีบุคคล
ต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจ เขาได้ย้ําเรื่องของการตัดสินใจว่าเป็นหัวใจของพัฒนาการทางอาชีพ การ
ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเรียน การทํางานหรือกิจกรรมประจําวัน ล้วนมีส่วนเสริมสร้างท่ีจะทําให้
เป็นรูปแบบของพัฒนาอาชีพของบุคคลผู้นั้น เขาได้แบ่งข้ันตอนการตัดสินใจออกเป็น 2 ระยะ 

1) ระยะคาดการณ์ล่วงหน้า (period of anticipation) แบ่งเป็นข้ันย่อย ๆ 4 ข้ัน คือ 
     (1) ข้ันการสํารวจ (exploration) เกิดเม่ือบุคคลพิจารณามองเห็นทางเลือกหลายทาง จึงเริ่ม

สํารวจทางเลือกเหล่านั้น 
     (2) ข้ันเห็นรูปแบบทางเลือกเด่นชัดข้ึน (crystallization) บุคคลเริ่มมองเห็นว่าทางเลือกใดท่ี

เป็นไปได้ และตัดทางเลือกท่ีเป็นไปไม่ได้ท้ิงไป 
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     (3) ข้ันการเลือก (choice) เลือกอาชีพท่ีชอบมากกว่าอาชีพอ่ืน และจัดอันดับอาชีพท่ีต้องการ 
     (4) ข้ันเจาะจงตัวเลือก (specification) เม่ือเลือกอาชีพท่ีสนใจแล้ว ก็จะไปหาข้อมูล

รายละเอียดของอาชีพนั้น ๆ เช่น ลักษณะงาน การฝึกอบรม การหาแหล่งงาน เป็นต้น 
2) ระยะการดําเนินงานตามแผนการปรับตัว (period of implementation and adjustment) 

มี 3 ข้ันย่อย คือ 
     (1) ข้ันอุปมาน (induction stage) บุคคลก้าวเข้าสู่งานอาชีพท่ีได้วางเป้าหมายเลือกไว้ และ

อาจต้องปรับตัวโดยปฏิบัติตามกลุ่มอาชีพท่ีเขาปฏิบัติกัน 
     (2) ข้ันหัวเลี้ยวหัวต่อ (transition) เป็นข้ันท่ีบุคคลพยายามปรับ หรือผสมผสานเป้าหมายของ

กลุ่มเข้ากับเป้าหมายของตนเอง อาจเป็นการประนีประนอม หรือคล้อยตามเพ่ือกลายเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ไปในท่ีสุด 

     (3) ข้ันการอนุรักษ์ (maintenance) เป็นข้ันท่ีบุคคลหาความสมดุล ม่ันคงในงานเกิดความพึง
พอใจว่างานนั้นเหมาะกับเขา 

ในกรณีท่ีบุคคลไม่สามารถผสมผสานเป้าหมายของกลุ่ม เข้ากับเป้าหมายส่วนตัวหรือเขาอาจไม่
พอใจกับการเลือกอาชีพของเขา เขาอาจแสวงหาอาชีพใหม่ และเริ่มกระบวนการตัดสินใจใหม่อีกครั้งก็ได้ 
ซ่ึงการตัดสินใจครั้งท่ีสองก็อาจนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน 

ไทด์แมน และโอฮารา เชื่อว่ากระบวนการพัฒนาในแต่ละข้ันเป็นสิ่งท่ีย้อนกลับใหม่ได้ เช่น บุคคล
ซ่ึงท่ีอยู่ในข้ันเจาะจงตัวเลือก อาจย้อนกลับไปอยู่ในข้ันการเลือกใหม่ ก็ได้เท่า ๆ กับท่ีจะไปอยู่ในข้ันอุปมาน 
ได้เช่นกัน ท้ังนี้เพราะเขาเชื่อว่าในเรื่องของการตัดสินใจนั้น คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ สิ่งเดิมท่ี
เคยตัดสินใจไปแล้วอาจนํามาพิจารณาใหม่ ถ้ามีตัวแปรใหม่เกิดข้ึนแต่โดยท่ัว ๆ ไป แล้วบุคคลมักจะดําเนิน
ตามข้ันตอน ต้ังแต่เริ่มตัดสินใจไม่ถูก ไปจนกระท่ังถึงตัดสินใจได้ และดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ในท่ีสุด 

จากทฤษฎีของไทด์แมน และโอฮารา ทําให้มองเห็นว่า พัฒนาการทางอาชีพนั้นเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีสลับซับซ้อน เกิดในช่วงเวลายาวนานตลอดชีวิตของบุคคลก็ว่าได้ และการตัดสินใจแต่ละครั้งก็มี
ผลต่อเนื่องไปถึงการตัดสินใจอ่ืน ๆ ท่ีตามมา ในบางครั้งการตัดสินใจก็อาจจะไม่ได้เกิดตามข้ันตอนลงมาที
ละเรื่อง ในชีวิตจริงของเรา บ่อยครั้งจะพบว่ามีหลายสิ่งท่ีเราจําเป็นต้องเลือกตัดสินใจในเวลาเดียวกัน ซ่ึง
อาจทําให้ยากสําหรับบุคคลหลายคนท่ีจะต้องเลือกตัดสินใจในตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับเขา เพราะการเลือก
แต่ละครั้งนั้น ผลท่ีตามมาจะมีอิทธิพลต่ออนาคตของบุคคลเสมอ หน้าท่ีของผู้ให้บริการแนะแนวจึงควร
ตระหนักในความสําคัญของการตัดสินใจโดยเฉพาะเม่ือเก่ียวกับอาชีพท่ีเด็กต้องการประกอบในอนาคต และ
พยายามช่วยบุคคลให้มีอิสรภาพในการตัดสินใจให้มากท่ีสุด เพ่ือผลประโยชน์และความพึงพอใจและเพ่ือ
ชีวิตในอนาคตท่ีสมบูรณ์ของบุคคลผู้นั้นเอง 

สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2529, 35) ได้สรุปผลการวิจัยของ นอเรล กรเตอร์ อิงแลนเดอร์ แอนเดอร์สัน 
และโอลเชล ไว้ว่า ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเองทางด้านอาชีพของบุคคลได้พัฒนาจากความเจริญเติบโต
ทางด้านร่างกายและจิตใจ การสังเกตลักษณะของงานต่าง ๆ สภาพสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ เม่ือ
บุคคลมีประสบการณ์และความรู้เก่ียวกับงานหรืออาชีพต่าง ๆ มากข้ึน บุคคลจะมีความรู้สึกนึกคิด เก่ียวกับ
ตนเองทางด้านอาชีพท่ีมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีการพัฒนาการ
ทางด้านอาชีพ การรับรู้เก่ียวกับความสามารถ และความคิด จะทําให้บุคคลเลือกอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถ และความถนัดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีความสําคัญต่อการเลือกอาชีพมาก บุคคลท่ีมี
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ความรู้สึกนึกคิดต่อตัวเองท่ีตรงกับความเป็นจริงย่อมจะทําให้เข้าใจถึงค่านิยม และความต้องการในด้านต่าง 
ๆ ของตนเองได้ดี ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม หรือเป็นอาชีพท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ 
ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ 

ประเภทและลักษณะของอาชีพ 
อาชีพ หมายถึง การทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการท่ีไม่เป็นโทษแก่สังคม และมีรายได้

ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการแตกต่างกันไป 
การแบ่งประเภทของอาชีพ สามารถจัดแบ่งตามลักษณะได้เป็น 2 ลักษณะ คือแบ่งตามเนื้อหาวิชา

ของอาชีพ และแบ่งตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 
1. การแบ่งอาชีพตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ สามารถจัดกลุ่มอาชีพตามเนื้อหาวิชาได้เป็น 6 

ประเภท ดังนี้ 
     1) อาชีพเกษตรกรรม ถือว่าเป็นอาชีพหลัก และเป็นอาชีพสําคัญของประเทศปัจจุบัน

ประชากรของไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ยังประกอบอาชีพนี้อยู่ อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเก่ียวเนื่องกับ
การผลิต และการจัดจําหน่ายสินค้าและ บริการทางด้านการเกษตรซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใช้ใน
การบริโภค เป็นส่วนใหญ่แล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกด้วย อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ 
การทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 

     2) อาชีพอุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตสินค้าอันเนื่องมาจากการนําเอา
วัสดุ หรือสินค้าบางชนิดมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มากข้ึน กระบวนการประกอบการ
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

 
ในข้ันตอนของกระบวนการผลิต มีปัจจัยมากมายนับต้ังแต่แรงงานเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ 

เงินทุน ท่ีดิน อาคาร รวมท้ังการบริหารจัดการ 
การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมแบ่งตามขนาด ได้ดังนี้ 
     (1) อุตสาหกรรมในครอบครัว เป็นอุตสาหกรรมท่ีทํากันในครัวเรือน หรือภายในบ้าน ใช้

แรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัก บางทีอาจใช้เครื่องจักรขนาดเล็กช่วยในการผลิต ใช้วัตถุดิบ วัสดุท่ีหาได้ใน
ท้องถ่ินมาเป็นปัจจัยในการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้า การจักสาน การทําร่ม การทําอิฐ
มอญ ฯลฯ ลักษณะการดําเนินงาน ไม่เป็นระบบเท่าใดนัก รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีการลงทุนไม่มากนัก 

     (2) อุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างคนงานมากกว่า 50 คน ใช้เงินทุน
ดําเนินการไม่เกิน 10 ล้านบาท อุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แก่ โรงกลึง อู่ซ่อมรถ โรงงานทําขนมปัง โรงสี
ข้าว เป็นต้นในการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ขนาดย่อมมีขบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้แรงงานท่ีมีฝีมือไม่
มากนัก 
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     (3) อุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างคนงานมากกว่า 50 คนแต่ไม่เกิน 
200 คน ใช้เงินทุนดําเนินการมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท อุตสาหกรรมขนาดกลาง
ได้แก่ อุตสาหกรรมทอกระสอบ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป เป็นต้น การดําเนินงานของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางต้องมีการจัดการท่ีดีแรงงานท่ีใช้ ต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในกระบวนการผลิตเป็น
อย่างดี เพ่ือท่ีจะได้สินค้าท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกัน 

     (4) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีคนงานมากกว่า 200 คนข้ึนไป เงินทุน ใน
การดําเนินการมากกว่า 200 ล้านบาท อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ 
อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เป็นต้น อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีระบบการจัดการท่ีดี ใช้คนท่ีมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถเฉพาะด้าน หลายสาขา เช่นวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ในการดําเนินงานผลิตมีกรรมวิธีท่ี
ยุ่งยาก ใช้เครื่องจักร คนงานเงินทุนจํานวนมากข้ึน มีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยและผลิตสินค้าได้ทีละมาก 
ๆ มีการว่าจ้างบุคคลระดับผู้บริหารท่ีมีความสามารถ 

3) อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ 
     (1) อาชีพพาณิชยกรรม เป็นการประกอบอาชีพท่ีเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับเงิน 

ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการซ้ือมาและขายไป ผู้ประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรมจึงจัด เป็นคนกลาง ซ่ึงทํา
หน้าท่ีซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตและนํามาขายต่อให้แก่ผู้บริโภค ประกอบด้วย การค้าส่งและการค้าปลีก โดยอาจ
จัดจําหน่าย ในรูปของการขายตรงหรือขายอ้อม 

     (2) อาชีพบริการ หมายถึง อาชีพท่ีทําให้เกิดความพอใจแก่ผู้ซ้ือ การบริการอาจเป็นสินค้า ท่ีมี
ตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ การบริการท่ีมีตัวตน ได้แก่ บริการขนส่งบริการทางการเงิน ส่วนบริการท่ีไม่มี
ตัวตน ได้แก่ บริการท่องเท่ียว บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

อาชีพพาณิชยกรรม จึงเป็นตัวกลางในการขายสินค้า หรือบริการต่าง ๆนับต้ังแต่การนํา วัตถุดิบ
จากผู้ผลิตทางด้านเกษตรกรรม ตลอดจนสินค้าสํา เร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังคหกรรม 
ศิลปกรรม หัตถกรรม ไปให้ผู้ซ้ือ หรือผู้บริโภคอาชีพพาณิชยกรรมจึงเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยู่ทุกอาชีพ 
ในการประกอบอาชีพ พาณิชยกรรม หรือบริการ ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีความสามารถในการจัดหา มี
ความคิดริเริ่มและมีคุณธรรม จึงจะทําให้การประกอบอาชีพเจริญก้าวหน้า 

4) อาชีพคหกรรม การประกอบอาชีพคหกรรม ได้แก่ อาชีพท่ีเก่ียวกับการประกอบอาหาร ขนม 
การตัดเย็บ การเสริมสวย ตัดผม เป็นต้น 

5) อาชีพหัตถกรรม การประกอบอาชีพหัตถกรรม ได้แก่ อาชีพท่ีเก่ียวกับงานช่าง โดยการใช้มือใน
การผลิตชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ อาชีพจักสาน แกะสลักทอผ้าด้วยมือ ทอเสื่อ เป็นต้น 

6) อาชีพศิลปกรรม การประกอบอาชีพศิลปกรรม ได้แก่ อาชีพเก่ียวข้องกับการแสดงออกใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ การป้ัน การดนตรี ละครการโฆษณา ถ่ายภาพ เป็นต้น 

การแบ่งอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 
นอกจากจะจัดกลุ่มอาชีพเป็น 6 ประเภทแล้ว เรายังสามารถจัดกลุ่มอาชีพตามลักษณะการ

ประกอบอาชีพ เป็น 2 ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง 
1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผู้ประกอบการดําเนินการด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

หรือเป็นกลุ่ม อาชีพอิสระเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องใช้คนจํานวนมาก แต่หากมีความจําเป็นอาจมีการจ้างคนอ่ืนมา
ช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุน และจําหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้วยตนเองทุกเรื่อง ซ่ึงช่วยให้การ
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พัฒนางานอาชีพ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขายอาหาร ขายของ
ชํา ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

ในการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ ความสามารถในเรื่อง การบริหาร การ
จัดการ เช่น การตลาด ทําเล ท่ีตั้ง เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีความ
อดทนต่องานหนัก ไม่ถ้อถอยต่อ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมองเห็นภาพการ
ดําเนินงานของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง 

2. อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพท่ีมีผู้อ่ืนเป็นเจ้าของกิจการ โดยตัวเองเป็นผู้รับจ้าง ทํางานให้ และ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วย บุคคล 2 ฝ่าย ซ่ึงได้ตกลงว่าจ้างกัน 
บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า "นายจ้าง" หรือผู้ว่าจ้าง บุคคลฝ่ายหลังเรียกว่า "ลูกจ้าง" หรือผู้รับจ้าง มีค่าตอบแทน
ท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างเรียกว่า "ค่าจ้าง" การประกอบอาชีพรับจ้าง โดยท่ัวไปมีลักษณะ เป็น
การรับจ้างทํางานในสถานประกอบการหรือโรงงาน เป็นการรับจ้างในลักษณะการขายแรงงานโดยได้รับค่า
ตอบ แทนเป็นเงินเดือน หรือค่าตอบแทนท่ีคิดตามชิ้นงานท่ีทําได้ อัตราค่าจ้างข้ึนอยู่กับการกําหนด ของ
เจ้าของสถานประกอบการ หรือนายจ้าง การทํางานผู้รับจ้างจะทําอยู่ภายในโรงงาน ตามเวลาท่ีนายจ้าง
กําหนด การประกอบอาชีพรับจ้างในลักษณะนี้มีข้อดีคือ ไม่ต้องเสี่ยง กับการลงทุน เพราะลูกจ้างจะใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีนายจ้างจัดไว้ให้ทํางานตามท่ีนายจ้าง กําหนด แต่มีข้อเสีย คือ มักจะเป็นงานท่ีทําซํ้า ๆ 
เหมือนกันทุกวันและต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของนายจ้าง ในการประกอบอาชีพรับจ้างนั้น มีปัจจัยหลาย 
อย่างท่ีเอ้ืออํานวยให้ผู้ประกอบอาชีพ รับจ้างมีความเจริญก้าวหน้าได้ เช่น ความรู้ ความชํานาญในงาน มี
นิสัยการทํางานท่ีดี มีความ กระตือรือร้น มานะ อดทน ในการทํางานยอมรับกฎเกณฑ์และเชื่อฟังคําสั่ง มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความขยันหม่ันเพียร รับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รวมท้ัง สุขภาพอนามัยท่ีดี อาชีพ
ต่าง ๆ ในโลกมีมากมายหลากหลายอาชีพ ซ่ึงบุคคลสามารถจะเลือกประกอบ อาชีพได้ตามความถนัด ความ 
ต้องการ ความชอบ และความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ประเภทใด จะเป็นอาชีพอิสระ หรืออาชีพรับจ้าง ถ้า
หากเป็นอาชีพท่ีสุจริตย่อมจะทําให้ เกิดรายได้มาสู่ตนเอง และครอบครัวถ้าบุคคลผู้นั้นมีความมุ่งม่ัน ขยัน 
อดทน ตลอดจน มีความรู้ ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆจะทําให้มองเห็นโอกาสในการเข้าสู่อาชีพ และพัฒนา 
อาชีพใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนอยู่เสมอ 
การส่งเสริมอาชีพสําหรับบุคคล 

การส่งเสริมอาชีพ หมายถึง การดําเนินการท่ีมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต อันได้แก่ การเพ่ือพูน
ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการอาชีพเพ่ือ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ 

ในการส่งเสริมอาชีพนั้น ผู้ประกอบอาชีพจําเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์ตนเองว่า มีความสนใจอาชีพใด 
มีความถนัดด้านใด และตลาดมีความต้องการอาชีพใด เราจําเป็นท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์เก่ียวกับงานอาชีพ  
ดังนี้  

1 .การวิเคราะห์งานอาชีพ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพ จะช่วยให้ผู้ท่ีศึกษา วิเคราะห์มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพท่ีสนใจ

ในด้านต่าง ๆ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง และมีความเป็นไปได้ใน
การนําไปประกอบอาชีพประเด็นสําคัญในการศึกษาวิเคราะห์อาชีพ ในการศึกษาวิเคราะห์อาชีพ มีประเด็น 
หรือหัวข้อสําคัญ ๆ ท่ีควรนํามาพิจารณาดังนี้ 
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     1) ลักษณะ ประเภท รูปแบบของอาชีพ เป็นการศึกษาถึงรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะ การ
ดําเนินงานของอาชีพท่ีศึกษา เช่น ทําคนเดียว ทําเป็นกลุ่ม ทําในรูปบริษัทห้างร้าน เครือข่าย สาขา แฟรน
ไชน์ เป็นต้น 

     2) ปัจจัยดําเนินการ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ ท้ังปัจจัยในการผลิต ได้แก่ 
วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องมือ เงินทุน ปัจจัยในการดําเนินงาน ได้แก่ การจัดการ การบริหาร ฯลฯ 

     3) กระบวนการผลิต ข้ันตอนการผลิต เป็นการศึกษาถึงข้ันตอนของการประกอบอาชีพ
เก่ียวกับความรู้และเทคนิคท่ีจําเป็น ความยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลา ฯลฯ 

     4) การจัดการผลผลิต เป็นการศึกษาถึงวิธีการดําเนินงานเก่ียวกับผลผลิตท่ีได้จาก การ
ประกอบการอาชีพ ต้ังแต่การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การจําหน่าย การบรรจุตลอดจนตลาดท่ีจําหน่าย
ผลผลิต 

     5) ความต้องการของผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงความต้องการ ความพอใจของผู้บริโภค ท่ีมีต่อ 
สินค้าท่ีผลิต ท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา 

     6) ผลตอบแทน เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจในการประกอบอาชีพตลอดจนรายได้ท่ีได้รับ
จากการประกอบอาชีพนั้น 

     7) ปัญหาและอุปสรรค เป็นการศึกษาถึงข้อจํากัด การแข่งขัน เง่ือนไขผลกระทบตลอดจนแนว
ทางแก้ไขท่ีเป็นอยู่ 

     8) ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ เป็นการศึกษาถึงแนวโน้ม ความเป็นไปได้ โอกาสการ
ขยายขอบข่ายของอาชีพในอนาคต 

2. ข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห์อาชีพ 
เพ่ือให้การศึกษา/วิเคราะห์อาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญ ควร

ประกอบด้วยข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
     1) รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ท้ังจากการออกไปรวบรวมโดยตรงหรือ

รวบรวมจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีมีการจัดทําไว้ โดยข้อมูลท่ีรวบรวมควรประกอบ ด้วยชื่อของ
ผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ สถานท่ีหรือท่ีต้ังซ่ึงสามารถติดต่อได้ หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

     2) กําหนดหัวข้อ หรือประเด็นคําถามท่ีต้องการได้รับคําตอบตามท่ีกําหนดให้ชัดเจนหรือ 
ครอบคลุมสิ่งท่ีต้องการจะทราบ 

     3) ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือในการขอข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆจาก
ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ผู้รู้ หรือแหล่งวิทยาการ โดยการออกไป สัมภาษณ์ด้วยตนเอง หรืออาจ
ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ 

     4)นําเอาข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านต่างๆของแต่ละอาชีพ 
3. การวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับงานอาชีพ 
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ คือ ตัวผู้ประกอบอาชีพ

จะต้องมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ทักษะทางอาชีพ รวมท้ังคุณสมบัติท่ีพึงมีในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ดังนั้นผู้ท่ีตัดสินใจประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งจึงต้อง สํารวจ วิเคราะห์ตนเองให้รู้จักและ
เข้าใจตนเอง โดยพิจารณาด้านต่าง ๆต่อไปนี้ 
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     1) ด้านความสนใจ ความชอบ ความต้องการ ควรจะพิจารณาว่าตนเองมีความสนใจ 
ความชอบ ความต้องการท่ีจะประกอบอาชีพใดบ้าง เพราะเหตุใด 

     2) ด้านความรู้ ความสามารถ ความถนัด ควรจะพิจารณาว่าอาชีพท่ีสนใจจะทํานั้น ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ทักษะทางอาชีพนั้น ๆ หรือไม่ ถ้ายังไม่มีหรือยังขาดอยู่ จะสามารถหา
ความรู้หรือทักษะเพ่ิมเติมได้อย่างไร หรือจะแก้ปัญหาโดยหาผู้ร่วมงานท่ีมีความรู้นั้น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 

     3) ด้านคุณลักษณะท่ีพึงมีในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เนื่องจากลักษณะ นิสัยท่ีจําเป็นสําหรับ
ผู้ประกอบการในแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกัน เช่น ผู้ประกอบอาชีพ 

4. คุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพจากการศึกษาวิจัย
พบว่า คุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพนั้น ประกอบด้วย 

     1) ความขยันอดทน ทํางานประเภทหนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอยในการทํางาน 
     2) ประหยัด 
     3) ฉลาดมีไหวพริบ 
     4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
     5) รู้เท่าทันคน เหตุการณ์ และมองเห็นการณ์ไกล 
     6) ซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม 
     7) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
     8) มีสุขภาพดี 
     9) มีความสามารถและความถนัดในงานอาชีพ 
     10) มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีทํา รักงานท่ีทํา 
     11) ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 
     12) ใฝ่หาความรู้ แสวงหาแนวทางใหม่ในการทํางาน 

การตัดสินใจเก่ียวกับอาชีพ 
การตัดสินใจเก่ียวกับอาชีพสําหรับคนๆ หนึ่ง ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ มันเป็นขบวนการท่ีต้องทําให้ตัว

ของเราเองเหมาะกับโลกของงาน ซ่ึงต้องมีการค้นหาตัวเองให้เหมาะสมกับงาน ต้องถามตัวเองว่า ตัวเรา
ต้องการอะไร มีความสามารถมากน้อยแค่ไหนมีอะไรท่ีจะทําได้ 

1. องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
การตัดสินใจเลือกอาชีพ คือ การนําข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ท่ีเก่ียวกับอาชีพท่ีจะเลือก มาพิจารณา

อย่างละเอียดถ่ีถ้วนรอบคอบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบการ ให้เหมาะสมกับสภาพขีด
ความสามารถของตนเองให้มากท่ีสุด มีปัญหาอุปสรรคน้อยท่ีสุด การตัดสินใจเลือกอาชีพ มีองค์ประกอบท่ี
สําคัญดังต่อไปนี้ 

          1.1 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงจะพิจารณาข้อมูล 3 ด้าน คือ 
   ก. ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง คือ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพท่ีตนเองมีอยู่ เช่น 
เงินทุน ท่ีดิน อาคารสถานท่ี แรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ท่ีจะนํามาใช้ใน
การประกอบอาชีพมีหรือไม่ อย่างไร 
   ข. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและสังคม เช่น ผู้ท่ีจะมาใช้บริการ (ตลาด)ส่วนแบ่งของ
ตลาด ทําเล การคมนาคม ทรัพยากรท่ีจะเอ้ือท่ีมีในท้องถ่ิน แหล่งความรู้ตลอดจนผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อ ชุมชน 
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   ค. ข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ ความรู้ทางเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่ออาชีพนั้นๆ เช่น การ
ตรวจซ่อมแก้ไข เทคนิคการบริการลูกค้า ทักษะงานอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 

          1.2 ความถนัด โดยท่ัวไปคนเราจะมีความถนัดในเชิงช่าง แต่ละคนจะแตกต่างกันไป เช่น 
ความถนัดในการทําอาหาร ถนัดในการประดิษฐ์ ฯลฯ ผู้ท่ีมีความถนัดจะช่วยให้การทํางานนั้น เป็นไปได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว คล่องแคล่ว รวมท้ังยังช่วยให้มองเห็นลู่ทางในการพัฒนาอาชีพ นั้น ๆ ให้รุดหน้าได้
ดีกว่าคนท่ีไม่มีความถนัด 

          1.3 เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เป็นความรู้สึกภายในของแต่ละคนท่ีมีต่องานอาชีพได้แก่ 
ความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจ ความจริงใจ ฯลฯ ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้คนเกิด
ความมานะอดทน มุ่งม่ัน ขยัน กล้าสู้ กล้าเสี่ยง ทําให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได้ การท่ีจะ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ ประกอบการต้องนําเอาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์โดยมี แนวทางในการพิจารณา คือ 

     1) วิเคราะห์สภาพท่ีเป็นอยู่ หมายถึง สิ่งท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ต้องวิเคราะห์
ตามสภาพจริงท่ีเป็นอยู่ 

     2) วิเคราะห์ทางออก หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานท่ีผู้วิเคราะห์เห็นว่า ในกรณีท่ีสภาพท่ี
เป็นอยู่นั้นไม่เป็นไปตามความต้องการ หรือตามท่ีกําหนด แต่อาจมีแนวทางการดําเนินงาน หรือทางออกอ่ืน 
ๆ ท่ีจะทําให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้อีกหลายวิธี ซ่ึงต้องตัดสินใจเลือกทางออก หรือวิธีการท่ีเหมาะสม
เป็นไปได้มากท่ีสุด 

     3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ หมายถึง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่กับ
ทางออก แนวทางท่ีจะดําเนินการนั้น เป็นสิ่งท่ีสามารถจะทําให้เกิดข้ึนหรือเป็นไปได้จริงหรือไม่ตามทางออก
ท่ีคิดไว้ 

     4) ตัดสินใจเลือก เป็นการสรุป ตัดสินใจเลือกอาชีพหลังจากท่ีมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
อย่างละเอียด รอบคอบแล้ว 

2. การวิเคราะห์ความพร้อมและความเป็นไปได้ของอาชีพท่ีตัดสินใจเลือกเม่ือตัดสินใจว่าจะ
ประกอบอาชีพใดแล้ว เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ และเชื่อม่ันว่าอาชีพท่ีเลือกนั้น จะสามารถดําเนินการได้ตลอด
รอดฝั่ง มีความจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความพร้อม และความเป็นไปได้ของอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



- 144 - 
 

สําหรับแจกเท่านั้น https://www.facebook.com/cdd2557/  

 

กองทุนชุมชน 
--------------------- 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมา (ฉบับท่ี 1-7) เป็นการ 
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาด้านอ่ืน จึงทําให้เกิดการพัฒนาท่ี
เรียกว่า"เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน" ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จึงได้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไป
พร้อมๆ กันเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซ่ึงในส่วนของการพัฒนาชนบทได้กําหนดแนวคิดและ
นโยบายท่ีเน้นการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน กระจายอํานาจแก่ชุมชนและครอบครัวในชนบทให้มี
ความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
ได้ยึดหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญานําทางให้การพัฒนาท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความ
สมดุลพอดี โดยกําหนดเป้าหมายท่ีจะลดความยากจนลงพร้อมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ข้ึน โดยกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีจะทําให้ชุมชนเข็มแข็งคือ การเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เป็นแก่นหลักของสังคมไทย แผนพัฒนา
ฯ 10 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท ท้ังท่ีเป็นโอกาสและ
ข้อจํากัด   ต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และให้ความสําคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมดําเนินการใน ทุกข้ันตอนของแผนฯ พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมท้ังการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี 11 ตามวิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 3 วัตถุประสงค์ 4 เป้าหมายหลัก และ 7 ยุทธศาสตร์ ตาม
การศึกษาจากบริบทตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ 
"ประเทศมีความม่ันคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"  

หัวใจของการพัฒนาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาความยากจน ซ่ึงนับว่าเป็นปัญหา
ท่ีอยู่คู่สังคมไทยมานานและเป็นประเด็นท่ีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะและความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นนี้ไว้แตกต่างกันออกไป รัฐบาลเองก็มีนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยผ่านกลไกการทํางานของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอย่างหลากหลาย รวมท้ังหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ ลดจํานวนคนยากจนลง ซ่ึงกล
ยุทธหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของท้ังภาครัฐบาลและเอกชนมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ภาครัฐบาลได้ใช้กลยุทธท้ังทางด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมและผลักดันอาชีพในชุมชนด้วย
โครงการต่าง ๆ อาทิเช่นโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการอินเตอร์เนตตําบล การส่งเสริมให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าสู่ระบบการเงินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น โครงการธนาคารประชาชน 
และโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ท่ีมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานรากของ
ประเทศ การพักชําระหนี้เกษตรกรและปรับบาทธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาชนบท 
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ส่วนกลยุทธด้านสังคมนั้น รัฐบาลได้มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และความสามารถ
ในการบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง โดยดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานมากข้ึนเพ่ือให้
ตระหนักถึงปัญหาในชุมชนอย่างแท้จริง เป็นการสร้างศักยภาพในการสร้างเสริมความเข็มแข็งของสังคม 
ภายใต้แนวคิดการพ่ึงตนเองอันนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของคนจนในการประกอบ
อาชีพ โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพและการ
ขยายโอกาสการจ้างงานท้ังในและนอกภาคเกษตรกรรม เช่น การสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนเพ่ือ
ช่วยเหลือครอบครัวยากจน การส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เพ่ือเป็นแหล่ง
จ้างงานในภูมิภาคและชนบท การส่งเสริมและสนับสนุนระบบตลาด การส่งเสริมการจัดต้ังสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ครัวเรือนยากจนและการสนับสนุนการทํากิจกรรมกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์และการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นต้น 
ตัวอย่างกองทุนในชุมชน 
๏กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   

ความเป็นมา  
 กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมาต้ังแต่        
ปี พ.ศ.2517 โดยศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มทดลอง
ดําเนินการครั้งแรก 2 แห่ง คือ ท่ีบ้านขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านในเมือง อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตรกับเครดิต    
ยูเนี่ยน และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทําให้คน มีคุณธรรม มีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร แบ่งปันซ่ึงกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทํางานร่วมกัน ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาท่ีมาจากข้อตกลงร่วมกัน เกิด
การเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนของตนเองเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก 
ทําให้ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพ่ึงพิงแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน และ
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เป็นการฝึกคนให้เกิดการอดทน มีสัจจะ มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมี
เหตุ มีผล มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว 
และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จึงเป็นกลไกสําคัญในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง ทําให้
เกิดการพัฒนาชุมชนครอบคลุมในหลายๆมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน       
ซ่ึงเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็งได้อย่างยั่งยืนในท่ีสุด 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตคืออะไร 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจําแนกความหมาย ได้ดังนี้ 

- กลุ่ม  เป็นการรวมตัวของคนต้ังแต่ 2 คน ข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน 
- ออมทรัพย์ เป็นการสะสมเงิน หรือทรัพย์ ทีละเล็กทีละน้อย อย่างสมํ่าเสมอจากรายได้ของ

ตนเองหรือภายในครอบครัว 
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- เพ่ือการผลิต  เป็นการประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หมายถึง การรวมตัวของประชาชน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนํามาสะสมทีละเล็กทีละน้อย เป็นประจําสมํ่าเสมอ 
เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” (ข้อสอบเก่า ปี 2557 เงินสัจจะสะสมหมายถึงอะไร) เพ่ือใช้เป็นทุนให้สมาชิก 
ท่ีมีความเดือดร้อน กู้ยืมไปใช้เป็นเงินลงทุนในการประกอบอาชีพหรือเพ่ือสวัสดิการของตนเองและ
ครอบครัว 
อะไรคือทุนในชุมชน 
 ทุนในชุมชนอาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 
 1.ทุนทางกายภาพ ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตท่ีสนับสนุนในการดํารงชีพของ
ประชาชน เช่น ท่ีอยู่อาศัย การคมนาคม ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 
 2.ทุนมนุษย์ ได้แก่ คนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงสุขภาพ อนามัย ระดับการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถ ของคนในชุมชน 
 3.ทุนธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา ป่า ทะเล สัตว์ป่า รวมถึงคุณภาพอากาศ 
การกําจัดขยะ เป็นต้น 
 4.ทุนสังคม ได้แก่ ทรัพยากรทางสังคมท่ีประชาชนใช้เพ่ือการดํารงชีพ เช่น กลุ่ม องค์กร 
อาสาสมัคร ความสามัคคี ความไว้วางใจกัน ความเอ้ืออาทร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนและ
ท้องถ่ิน เป็นต้น 
 5.ทุนเงิน ได้แก่ เงินสด เงินฝาก เงินออม รวมถึงทรัพย์สินท่ีมีมูลค่า เช่น สัตว์เลี้ยง ทอง อัญมณี       
เป็นต้น 
หลักการ 
 การดําเนินการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นการรวมตัวของประชาชน บริหารจัดการโดย
ประชาชน และเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและหมู่บ้าน จึงมีหลักการดําเนินงานดังนี้ 

1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกทุกคน ทําให้เกิด
ความรับผิดชอบ และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการดําเนินงานของกลุ่ม 

2. การพ่ึงตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัดและอดออม โดยนําเอาคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการของชาว
ชนบท คือ ความซ่ือสัตย์ ความทนอด และความอดทน มารวมกันในรูปกลุ่มทําให้มีการรวมเงินทุนชุมชน
เป็นของตนเอง ลดการพ่ึงพิงแหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน 

3. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพ่ือให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ 
คือ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน  

4. หลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทุกคนจะต้องให้ความสนใจดูแล
ความเคลื่อนไหว และตรวจสอบซ่ึงกันและกันในการบริหารจัดการกลุ่ม 
วัตถุประสงค์ 
 การดําเนินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 
และเพ่ือนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ 
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 2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออม จัดต้ังเป็นกองทุน ทําให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุน
ในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจําเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถ
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยก่อให้เกิดความ
สามัคคี การช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความยุติธรรม 
ความเท่าเทียมกันของสมาชิก 
หลักการดําเนินงาน 

การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ยึดหลัก 
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสมาชิก บุคคลทุกเพศทุกวัย สมัครเป็นสมาชิกได้ แต่ถ้าเป็น

ผู้เยาว์ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สมาชิกทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียม
เท่ากันทุกคนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนได้รับสิทธิและมีหน้าท่ีเท่าเทียมกัน ได้รับบริการและใช้บริการจากกลุ่มเท่าเทียมกัน 
การปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกท่ีมีต่อกลุ่มเหมือนกันทุกคน และสมาชิกจะต้องถูกลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อตกลง 

ไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษใดๆไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือสมาชิก 
เงินทุนของกลุ่ม  
 เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต อาจได้มาจากเงินต่างๆ ดังนี้ 
 1.เงินสัจจะสะสม เป็นเงินท่ีได้มาจากการออมของสมาชิกจํานวนเท่าๆ กันทุกเดือน ตามกําลัง
ความสามารถ เพ่ือใช้เป็นทุนในการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงจะจ่ายคืนเงินสัจจะสะสมเม่ือ
สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วเท่านั้น ซ่ึงกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และเงินสัจจะสะสม
พิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกท่ีมีเงินเหลือและประสงค์จะฝากเงินไว้กับกลุ่ม ซ่ึงสามารถถอนเงินออกไป
ใช้จ่ายเม่ือจําเป็น และจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลตามระเบียบของกลุ่ม 
 2. เงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญา 
 3. เงินอุดหนุน จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนๆ 
 4. เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
 5. รายได้อ่ืนๆ เช่น เงินทุนสํารอง ดอกเบ้ีย เงินบริจาค 
สมาชิก 
1. คุณสมบัติ/คุณลักษณะของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ควรมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) เป็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในหมู่บ้าน ตําบล 
 2) มีรายได้ และมีความสามารถในการส่งเงินสัจจะตามกําลังของตน 
 3) อาศัยอยู่ หรือมีท่ีทํากินในหมู่บ้าน หรือตําบล 
 4) มีความสมัครใจและศรัทธาการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
 5) มีความเข้าใจ หลักการ วิธีการ และวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
 6) มีความรับผิดชอบ และเสียสละ 
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2. ประเภทสมาชิก สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มี 3 ประเภท คือ 
 1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ 

- บุคคลทุกเพศ ทุกวัยท่ีมีภูมิลําเนา มีทรัพย์สินท่ีใช้ประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้าน หรือตําบล ท่ี  
จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  

- บรรลุนิติภาวะ หรือผู้เยาว์ท่ีได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
- เป็นผู้มีความประพฤติดี 
- เป็นผู้ท่ีคณะกรรมการอํานวยการมีมติเห็นชอบให้รับเป็นสมาชิก 
- เป็นผู้ท่ีพร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม 

 2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน หรือกลุ่มอ่ืนๆ ภายในหมู่บ้าน/ตําบล 
ท่ีทางราชการสนับสนุนและรับรองฐานะ 
 3) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ ข้าราชการ หรือคหบดี ภิกษุ สามเณร ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมีความ
สนใจ และให้การสนับสนุนกลุ่มโดยไม่หวังผลตอบแทน 
การบริหารจัดการ 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นแหล่งเงินทุนของชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน เพ่ือ
ระดมเงินออมของคนในชุมชนไว้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การบริหารจัดการถือเป็นหัวใจสําคัญในการ
ดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตท่ีเข้มแข็งและประสบความสําเร็จ ได้ใช้หลักการดําเนินงานดังนี้ 

1.การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยยึดหลัก
คุณธรรม 5 ประการ คือความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกันและความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

2.วิธีการบริหารจัดการ 
   2.1 ทํางานในรูปคณะกรรมการ โดยสมาชิกเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ทํา

หน้าท่ีบริหารจัดการกลุ่ม 
   2.2 สมาชิกร่วมกันกําหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่มและสมาชิกปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
   2.3 มีการจัดทําบัญชี เอกสาร หลักฐานต่างๆของกลุ่มชัดเจนเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 

ปัจจุบันมีบางกลุ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการลงบัญชี และจัดระบบฐานข้อมูลของกลุ่ม 
   2.4 คณะกรรมการควรมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
โครงสร้างการบริหารงาน 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ดําเนินการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 4 คณะ ดังนี้ 
1.คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการโดยรวม คือ 

กําหนดระเบียบข้อบังคับ จัดทําบัญชี และทะเบียนเอกสารต่างๆ พิจารณารับสมาชิก กําหนดประชุมใหญ่
สามัญประจําปี จัดสรรเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนก่อนการประชุมใหญ่ บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นท่ีพึงพอใจของสมาชิก ตลอดจนเป็นตัวแทนของกลุ่มในการประสานงานและ
ติดต่อกับองค์กรภายนอก  
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 2.คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าท่ีในการพิจารณาคําร้องขอกู้เงินของสมาชิกว่าจะอนุมัติหรือไม่ การ
อนุมัติเงินกู้ให้พิจารณาตามแนวทางอันสมควรและยุติธรรมเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ผู้กู้และกลุ่มเป็นส่วนรวม โดย
ใช้วิธีพิจารณาตามระเบียบหรือมติท่ีกําหนดไว้ การท่ีจะให้สมาชิกกลุ่มกู้เงินได้จํานวนมากน้อยแค่ไหน 
คณะกรรมการต้องดูความสามารถในการออมพิจารณาถึงความสมํ่าเสมอในการส่งเงินสัจจะ ความสามารถ
ในการส่งใช้คืน ความชื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (ดูได้จากการส่งสัจจะสมํ่าเสมอ) โดยคณะกรรมการมี
มติเสียงข้างมากอนุมัติให้กู้ยืมเงิน การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องคอยสอดส่อง
ดูแลติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกท่ีกู้ยืมเงิน รวมท้ังติดตามการนําเงินไปใช้จ่าย การเร่งรัดหนี้สินเยี่ยม
เยียน ช่วยเหลือให้คําแนะนําแก้ปัญหาในกรณีสมาชิกมีปัญหาไม่สามารถชําระเงินกู้ได้ 
 3.คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการตรวจสอบบัญชี ทะเบียนเอกสารและผลการดําเนินงาน
ของกลุ่ม โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้จะมีบทบาทสําคัญในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือกลุ่มโดยส่วนรวม และทุกครั้งท่ีมีการประชุม หรือมีการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องทําบันทึกหรือรายงานเสนอให้คณะกรรมการอํานวยการทราบ 
 4.คณะกรรมการส่งเสริม จํานวนข้ึนอยู่กับสมาชิกและระเบียบข้อบังคับของกลุ่มท่ีกําหนดไว้ 
คณะกรรมการส่งเสริมนี้มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้วยเช่นกัน 
เปรียบเสมือนเป็นรากแก้วของกลุ่มสามารถทําให้กลุ่มเจริญเติบโตต่อไปหรือล้มเลิกได้ โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมจะมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 1) ชักชวนผู้สนใจ และแนะนําให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
 2) ส่งเสริมให้การศึกษา ฝึกอบรม จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่สมาชิกท้ังสมาชิกเก่าและสมาชิก
ใหม่ รวมท้ังเผยแพร่ให้ผู้สนใจอ่ืนๆทราบถึงแนวคิด หลักการดําเนินงานของกลุ่ม รวมท้ังประชาสัมพันธ์   
ผลการดําเนินงานของกลุ่มให้สมาชิก และผู้สนใจให้ทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่ม อยู่เสมอ 
 3) ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้วิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกและกลุ่ม 
 4) ออกเยี่ยมเยียนสมาชิก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก ตามโอกาสอันควร 
 5) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับกลุ่ม และกลุ่มกับสมาชิกให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ข้อห้ามการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นการระดมเงินออมท่ีริเริ่มโดยประชาชน ปัจจุบันจึงไม่มีกฎหมายท่ี
บังคับใช้โดยตรง ดังนั้น เพ่ือไม่ให้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นองค์การเงินนอกระบบท่ีไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 และ พรบ. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ปัจจุบันใช้ พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551) กรมการพัฒนา
ชุมชน จึงได้ทําความตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อห้ามดังนี้ 

- ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม 
- ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่มกู้เงิน 
- ห้ามคิดดอกเบ้ียเงินกู้เกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) 

การกู้ยืมเงิน 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สามารถจัดบริการให้กู้ยืมเงิน แก่สมาชิกเพ่ือนําไปใช้ในการประกอบ

อาชีพการลงทุนและแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรือเพ่ือสวัสดิการของครอบครัว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
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ประเภทท่ี 1 เงินกู้สามัญ เป็นบริการให้กู้เพ่ือนําไปประกอบอาชีพหรือการลงทุนของสมาชิก 
ประเภทท่ี 2 เงินกู้ฉุกเฉิน เป็นการให้กู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทันหัน เช่น 

การรักษาพยาบาล การประสบอุบัติเหตุ การประสบภัยต่างๆ 
๏กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

ความเป็นมาและนโยบาย 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

โดยจัดสรรเงินให้หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ในระดับฐาน
รากของประเทศ โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นผู้กําหนดอนาคตของตนเอง ผ่านกระบวนการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
คน เงินทุนและทรัพยากรต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือ
ลงทุนประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจําเป็นเร่งด่วน 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนา “คน” และ “การเรียนรู้” เพ่ือนําไปสู่
การเสริมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ของหมู่บ้านและชุมชนให้ยั่งยืน 

ในภาวะท่ีประเทศประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ อันส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยท่ัวไป ท้ังในพ้ืนท่ี
ชนบทและชุมชนในเมือง  รัฐบาลจึงได้เกิดมีแนวความคิดเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ
ประเทศข้ึนมา โดยแนวความคิดดังกล่าวมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
ของประชาชนและมุ่งให้โอกาสแก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะคนท่ีมีฐานะยากจนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 ในการนี้รัฐบาลจึงได้กําหนดให้มี  “นโยบายกองทุนหมู่และชุมชนเมือง”และจัดให้เป็นนโยบาย
เร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงได้แถลงต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นเครื่องมือในการกระจายโอกาสให้แก่คนท่ีมีฐานะ
ยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงโอกาสท่ีทําให้คนท่ีมีฐานะยากจน ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
โดยสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนาสังคมด้วยภูมิปัญญาของตนเอง 
 ท่ีผ่านมาการพัฒนามักมุ่งเน้นในเรื่องของรูปแบบมากเกินไป อันท่ีจริงแล้วการแก้ไขปัญหา  ต่าง ๆ 
ควรจัดให้ประชาชนเป็นส่วนสําคัญในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง โดยหลักการกระจายอํานาจ ซ่ึงการ
กระจายอํานาจนี้ไม่ใช่การมุ่งเน้นในเรื่องของรูปแบบ  แต่เป็นการให้ความอิสระและ การให้โอกาสประชาชน
ใช้ภูมิปัญญาบริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชนของตนเองจริง ๆ 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง “โดยรัฐบาลจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน
ละ  ๑ ล้านบาท” นั้น วัตถุประสงค์การจัดต้ังกองทุน ๑ ล้านบาทก็เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง สําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เพ่ิมรายได้  การลด
รายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วน และสําหรับการนําไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการท่ีดีแก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการ
จัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมท้ัง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
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กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ถือเป็นกองทุนรวมระดับชาติท่ีจัดต้ังข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงตามมาตรา ๑๑  และมาตรา 

๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้กําหนดไว้ว่า  “ ให้จัดต้ัง
กองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” โดยเป็นหน่วยงานของรัฐ มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ” และให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีสํานักงานใหญ่ เรียกว่า“สํานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “สทบ” และอาจต้ังสาขาตามความจําเป็นก็ได้”  
ซ่ึงในปัจจุบันนี้ “สทบ” มีท้ังหมด ๑๓ สาขาท่ัวประเทศ 
ปรัชญา 

(๑) เสริมสร้างสํานึกความเป็นชุมชนและท้องถ่ิน 
(๒) ชุมชนเป็นผู้กําหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของตนเอง  
(๓) เก้ือกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน  
(๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม  
(๕) กระจายอํานาจให้ท้องถ่ิน และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน  

วัตถุประสงค์ 
ได้ถูกกําหนดไว้ ข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย

การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย หรือสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 2. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง 
 ๔. สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองท้ังในด้านการ
เรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 ๕. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
หลักการสําคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 นโยบายท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะประสบความสําเร็จได้  ต้องประกอบด้วยหลักสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.ความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท้ังความพร้อมของคนและครัวเรือน การ
ควบคุมดูแลกันเองในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนสังคม  ของหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเอง เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนอาชีพ กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ 
  ๒.การบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน ท้ังในส่วนเงินอุดหนุนจากกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับกองทุนทางสังคมของชุมชน และกองทุนท่ีหน่วยงาน ราชการ จัดต้ังข้ึน 
เพ่ือให้กองทุนดังกล่าว มีการบริหารจัดการให้สอดรับและเก้ือกูลกัน 
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  ๓.การปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐโดยให้หมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การพัฒนา โดยส่วนราชการเป็นผู้สนับสนุนในด้านวิชาการและเป็น
ท่ีปรึกษาจัดการกองทุน 
  ๔.การติดตามและประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกองทุน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ  
สังคมและการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ 
๏กองทุนสวัสดิการชุมชน 

ความเป็นมาของ “ สวัสดิการชุมชน” หรือ “สวัสดิการชาวบ้าน” 
สังคมไทยในอดีต มีวัฒนธรรมการอยู่แบบช่วยเหลือเก้ือกูล มีน้ําใจต่อกัน ได้รับสวัสดิการจาก

ธรรมชาติ หาเห็ด หาหน่อไม้จากป่าใกล้บ้าน หาปู ปลา ในแม่น้ําลําคลอง ยามเจ็บป่วยได้ยาจากสมุนไพร 
ในป่า เพ่ือนบ้านมาเฝ้าไข้ให้กําลังใจ มีปัญหาชีวิตมีศาสนาและผู้อาวุโสในชุมชนเป็นท่ีพ่ึง ฯลฯ นี่คือ
สวัสดิการท่ีธรรมชาติและผู้คนมีให้แก่กัน บนพ้ืนฐานของความเก้ือกูล มีน้ําใจ และเคารพซ่ึงกันและกัน
ระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติ 

ปัจจุบันรัฐได้มีการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนรูปแบบต่างๆ กัน เช่น สวัสดิการเบ้ียยังชีพให้กับ 
ผู้สูงอายุ การสร้างบ้านพักคนชรา ศูนย์สงเคราะห์เด็ก ตลอดจนการสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน 
รูปแบบต่างๆ ท้ังท่ีดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นสวัสดิการในลักษณะสงเคราะห์ท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณ
จํานวนมาก แต่ให้บริการไม่ท่ัวถึง 

รัฐบาลชุดก่อนเคยมีนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” ซ่ึงถือเป็นรัฐสวัสดิการท่ีดูแลประชาชนได้
อย่างกว้างขวาง แต่เฉพาะประชาชนท่ีเจ็บป่วยเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงความจําเป็นพ้ืนฐานของประชาชน
ต้ังแต่เกิดจนตาย 

ประชาชนชาวไทย ซ่ึงมีอยู่ท้ังหมดประมาณ 65 ล้านคน ในจํานวนนี้จะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและลูกจ้างบริษัทห้างร้านต่างๆ 15 ล้านคน ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รัฐจะจัดสวัสดิการให้อย่าง
ครบวงจร ลูกจ้างบริษัทห้างร้านก็จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้รับสวัสดิการอย่างครบวงจรเช่นเดียวกัน 
ในขณะท่ีประชาชนท่ัวไปอีก 50 ล้านคน ยังไม่มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการ ท่ี
รัฐจัดให้ในข้อ 2 ซ่ึงเป็นสวัสดิการในลักษณะสงเคราะห์ท่ีให้บริการไม่ท่ัวถึงและไม่ครอบคลุมความจําเป็น
พ้ืนฐานของชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย 

ประชาชนท่ัวไปหรือชาวบ้านก็พยายามจัดสวัสดิการให้แก่กัน แต่ก็เป็นในรูปแบบของการออมเพ่ือ 
กู้ยืมและปันผล การรวมกลุ่มฌาปนกิจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต ไม่มีสวัสดิการครอบคลุมความจําเป็น 
พ้ืนฐานของชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย ชุมชนจึงร่วมกันจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึน เพ่ือเป็นหลักประกัน
ความม่ันคงในชีวิต บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง การช่วยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชน ต้ังแต่เกิดจนตาย 
เป็นการจัดสวัสดิการของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน เพ่ือชาวบ้าน เป็นการให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่างมี
ศักด์ิศรีการอยู่ร่วมกันของคน ชุมชน และธรรมชาติอย่างเคารพซ่ึงกันและกัน มีกระบวนการดําเนินการท่ี
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ใช้หลักศาสนา และการมีส่วนร่วมของคนอย่างกว้างขวาง 
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กองทุนสวัสดิการชุมชนคืออะไร  
กองทุนสวัสดิการชุมชน หรือ กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายตําบลห้วยแร้ง เป็นกองทุนท่ีเกิด

จากการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ ด้วยความสมัครใจ เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ฯลฯ ท่ี
ประสงค์จะดูแลซ่ึงกันและกันต้ังแต่เกิดจนตาย บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรต่อกัน 
เงินกองทุนมาจากไหน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดข้ึนจากการท่ีชาวชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างระบบ ร่วมกัน
บริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน จึงเป็นกองทุนท่ี “ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ” ดังนั้น เงินกองทุน
สวัสดิการชุมชน จึงได้มาจากการร่วมสมทบของสมาชิกในรูปแบบท่ีกองทุนแต่ละแห่งกําหนดข้ึนมา เช่น 

- การออมสัจจะวันละบาท โดยการลดรายจ่ายวันละบาทเพ่ือออมสัจจะ 
- การนํารายได้หรือผลกําไรจากกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกองทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน

ชุมชนเข้ามาสมทบ เพ่ือต้ังเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน 
- เงินสนับสนุนหรือเงินสมทบแหล่งอ่ืน ๆ เช่น การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนรายได้ท่ีเกิดจากทรัพยากรในชุมชน เช่น รายได้จากการจับปลาใน
แหล่งน้ําสาธารณะ เป็นต้น 
ชาวบ้านจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง ? 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จะได้รับสวัสดิการตามท่ีหลักเกณฑ์ กติกาท่ีสมาชิกร่วมกันกําหนด 
โดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน (ท่ีสมาชิกเลือกข้ึนมา) เป็นผู้บริหาร เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับ 
สมาชิกต้ังแต่เกิดจนตาย เช่น 

1. เกิด บุตรท่ีเกิดใหม่ของสมาชิกจะได้รับเงินรับขวัญ แม่ท่ีคลอดบุตรนอนพักรักษาตัว 
ในโรงพยาบาล ได้เงินค่าใช้จ่ายในการนอนพักรักษาตัว 

2. แก่ สมาชิกจะได้บํานาญเป็นรายเดือนหรือรายปี 
3. เจ็บป่วย สมาชิกท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการนอนพักรักษาตัว 
4. ตาย สมาชิกจะได้รับเงินค่าจัดการศพ 
5. ประสบภัย สมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
6. การกู้ยืม สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพในอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีต่ําหรือไม่มีดอกเบ้ีย ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ 
7. สวัสดิการอ่ืนๆ คณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความจําเป็นและ

เหมาะสม 
นอกจากจะจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกแล้ว กองทุนสวัสดิการชุมชนยังสามารถเผื่อแผ่ให้สวัสดิการ

แก่ผู้ถูกทอดท้ิง ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท่ีไม่มีความสามารถท่ีจะเป็นสมาชิกกองทุนได้ด้วย ซ่ึงจะก่อให้เกิด
คุณค่าทางจิตใจในการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน ด้วยความเอ้ืออาทร เสียสละ เกิดความรักความสามัคคี
ในชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชน ชุมเข้มแข็ง และยั่งยืน
ต่อไป 
ข้ันตอนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ด้วยความ
สมัครใจ ท่ีประสงค์จะดูแลซ้ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรต่อกัน เป็นกองทุนท่ี “ทุกคนร่วมกัน 
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เป็นเจ้าของ” เน้นการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
แต่ยึดหยุ่น คล่องตัวเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือนําไปสู่ความม่ันคงยั่งยืนและดูแลชาวบ้านด้วยกันได้ 
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกประเภทต้ังแต่เกิดจนตาย มีแนวทางในการดําเนินงานอย่างน้อย ๆ 8 ข้ันตอน คือ 

1. จุดประกายความคิด – ทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เริ่มจากมีผู้ก่อการดี หรือแกนนําท่ี
สนใจอาจเป็น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ฯลฯ ท่ีมองเห็นศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชน และต้องการช่วยเหลือ
ดูแลซ่ึงกันและกัน ชักชวนแกนนําคนอ่ืนๆ มาพูดคุยปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดสวัสดิการชาวบ้าน 
จากนั้นก็จัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านให้กว้างขวางยิ่งข้ึน อาจจะเป็นการจัดรวมท้ังตําบล หรือแกนนําจะลงไป
ทําความเข้าใจระดับหมู่บ้าน แล้วมาจัดรวมในภายหลังก็ได้ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ิน 

การทําความเข้าใจ อาจหมายรวมถึง การชักชวนกันไปดูงานการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการท่ีประสบ
ความสําเร็จ แล้วกลับมาพูดคุยทําความเข้าใจกันให้ถ่องแท้อีกครั้ง 

การจุดประกายความคิด ต้องทําควบคู่ไปกับการ “กระตุ้น” ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงเหตุผลสําคัญอย่าง 
น้อยๆ 2 ประการ คือ 1) การต้ังกองทุนสวัสดิการจะทําให้สมาชิกให้รับการดูแลต้ังแต่เกิดจนตาย ซ่ึง
ชาวบ้านธรรมดาไม่เคยได้รับมาก่อน และ2) จะทําให้สามารถดูแลทุกข์สุขซ่ึงกันและกันไม่ว่ายากดีมีจน และ
ยังช่วยกันดูแลเพ่ือนบ้านท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เด็ก คนแก่ คนพิการ เป็นการสร้างความรักความเอ้ือ
อาทร ต่อกัน 

2. ค้นหาศักยภาพและทุนในท้องถ่ิน หลังจากได้จุดประกายความคิด และสร้างความเข้าใจเรื่อง
การจัดการสวัสดิการชาวบ้านระดับหนึ่งแล้ว ลําดับต่อไป แกนนําหรือผู้ก่อการดีจะต้องร่วมกันค้นหา
ศักยภาพและทุนในชุมชน อาจมีอาสาสมัครเข้าร่วมด้วยก็ได้ โดยค้นหาว่าในหมู่บ้าน หรือตําบลของเรามี
ของดีอะไรบ้าง เช่น มีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีคนแก่ คนพิการอยู่ 
เท่าไหร่ เป็นต้น แต่ละกลุ่มมีการทํางานอย่างไร มีสมาชิกก่ีคน มีทุน มีการจัดสวัสดิการหรือไม่อย่างไร           
เป็นต้น รวมท้ังสํารวจทุนด้านอ่ืนๆ เช่น ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิปัญญา ฯลฯ ซ่ึง
ข้อมูลดังกล่าว อาจได้มาหลายทางด้วยกัน เช่น การออกแบบสอบถาม แล้วหาอาสาสมัครชุมชนช่วยกัน
จัดทํา หรือข้อมูลบางส่วนอาจขอความร่วมมือจาก อบต.หรือหน่วยงานในท้องถ่ิน หรืออาจลงพ้ืนท่ีดูจาก
ของจริง เป็นต้น 

หลังจากได้ข้อมูลจนครบแล้ว ก็ร่วมกันสังเคราะห์ให้เป็นหมวดหมู่ ซ่ึงจะทําให้มองเห็นศักยภาพของ 
ตนเองได้ชัดข้ึน จากนั้นก็นําข้อมูลไปชี้แจงทําความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยอาจจัดเป็นเวทีประชาคมก็ได้ 
ท้ังนี้เพ่ือให้ทุกคนมองเห็นและเข้าใจเหมือน ๆ กันว่า ทุนท่ีมีอยู่นี้สามารถนําไปสู่การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชาวบ้านได้อย่างไร ทุนแต่ละอย่างสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นต้น (บูรณาการทุนท่ีมีอยู่เข้าด้วยกันได้อย่างไร) 

3. ขยายแกนนําให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีปฎิบัติการ ก่อนท่ีจะมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน ปัจจัย 
หนึ่งท่ีสําคัญในระยะเริ่มต้นก็คือ “แกนนํา” ซ่ึงจะต้องมีอย่างกว้างขวางท้ังในระดับพ้ืนท่ีหมู่บ้าน โซน คุ้ม
บ้านหรืออาจเป็นแกนนําจากกลุ่มกิจกรรมท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือให้การดําเนินงานของกองทุนตลอดจนการ 
บูรณาการทุนจากกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างท่ัวถึง 

4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถ่ิน เช่น อบต. พมจ. เป็นต้น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ 
การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน โดยต้องประสานงานต้ังแต่ต้น ซ่ึงอาจทําได้หลายวิธี เช่น การส่งแกน
นําไปพูดคุย ให้เห็นว่าการต้ังกองทุนสวัสดิการเป็นการแก้ปัญหาท่ียั่งยืน ผลสําเร็จเป็นท้ังของชาวบ้านและ 
ของหน่วยงานท้องถ่ิน ช่วยประหยัดงบประมาณของท้องถ่ิน แต่ได้ผลกว้างขวาง เป็นต้น 
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บางแห่งอาจใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วค่อย ๆ ขยายไปสู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการ บางแห่งก็เริ่ม
จากการขอการสนับสนุนเฉพาะเรื่อง เช่น การขอใช้ห้องประชุม ขอสนับสนุนข้อมูล ฯลฯ แล้วค่อยพัฒนา
ความร่วมมือข้ึนไปถึงข้ันมีแผนงานร่วม หรือจัดสรรงบประมาณเข้ามาร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
อนาคต ฯลฯ 

5. การต้ังกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน ต่อไปก็มาถึงข้ันตอนท่ีสําคัญ นั่นก็คือ การจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชาวบ้าน โดยแยกเป็นกระบวนการย่อยดังนี้ 

     5.1 การจัดทําระเบียบกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ การรับสมัครและการสิ้นสุด 
สมาชิกภาพ การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของสวัสดิการ การจ่ายเงินสวัสดิการ เป็นต้น โดยเริ่มจากการต้ัง
คณะยกร่างข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทน กลุ่มคนท่ีหลากหลาย ท้ังตัวแทนกลุ่มกิจกรรม แกนนําท่ีเป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ ฯลฯ โดยอาจนําระเบียบกองทุนท่ีอ่ืนมาประกอบก็ได้ เม่ือยกร่างเสร็จแล้วก็นําไป
ชี้แจงในเวทีประชาคมท้ังตําบล เพ่ือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม จนเป็นท่ียอมรับร่วมกัน 

     5.2 การเปิดรับสมาชิก และระดมเงินกองทุน โดยสมาชิกอาจเป็นรายบุคคล หรือครอบครัว
สถานท่ีรับสมัครอาจกระจายไปตามหมู่บ้าน หรือรวมศูนย์การสมทบเงินทุนอาจสมทบรายบุคคล หรือตัด
เงินผลกําไรจากลุ่มท่ีสมาชิกสังกัดอยู่มาเป็นเงินสมทบก็ได้ เป็นต้น ข้ึนอยู่กับระเบียบกองทุนท่ีร่วมกัน
กําหนดข้ึนมา 

     5.3 การระดมเงินทุนจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น การจัดงานเพ่ือหาทุน การสมทบจากองค์กรท้องถ่ิน 
การสมทบจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนฯ จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องมิใช่หวัง 
เพียงเงินสมทบจากสมาชิกเท่านั้น 

     5.4 การจัดระบบข้อมูลของกองทุน ต้องจัดทําให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เปิดเผยโปร่งใส เช่น 
ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลเงินกองทุน การจ่ายเงินสวัสดิการ เป็นต้น ซ่ึงนอกจากจัดทําไว้ ณ ท่ีทําการแล้ว อาจ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ ซ่ึงสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น ติดประกาศไว้ ณ ท่ีสาธารณะ ท่ีทํา 
การกองทุน หรือส่งให้สมาชิกถึงบ้าน แล้วแต่ความเหมาะสม 

6. การบริหารกองทุน โดยมีคณะกรรมการข้ึนมาบริหารกองทุน ท่ีมีองค์กรประกอบจากตัวแทนท่ี 
หลากหลาย มีการจัดโครงสร้างฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ ท่ีชัดเจน เช่น มีประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบ ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา เป็นต้น โดยอาจมีท่ีปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือจากหน่วยงานในท้องถ่ิน 
ฯลฯการทํางานของคณะกรรมการจะต้องมีลักษณะประสานกับแกนนําของแต่ละหมู่บ้านด้วย เพ่ือให้ดูแล
สมาชิกได้อย่างท่ัวถึง 

นอกจากจะบริหารกองทุนเพ่ือตามปกติแล้ว คณะกรรมการควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกับเรื่อง
ต่างๆ เช่น การประสานกับหน่วยงานท้องถ่ิน การพัฒนาแกนนํา การเรียนรู้ขยายผล การดูแลผู้ด้อยโอกาส 
การขยายสมาชิกให้ครอบคลุมกว้างขวาง และการบูรณาการทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติ เพ่ือให้เกิด
ระบบสวัสดิการแบบองค์รวมข้ึนในตําบล 

7. การติดตามประเมินผล ต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และทุกระดับ เช่น การประเมินการ
สมทบของสมาชิก การขยายสมาชิกของระดับกลุ่ม ตลอดจนประเมินการทํางานในทุกๆ เรื่องของ
คณะกรรมการกองทุน โดย กองทุนอาจมีคณะตรวจสอบท่ีเป็นอิสระตามสมควร เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบท่ี
เป็นกลางและเท่ียงธรรม รวมท้ังการประเมินในแต่ละระดับจะต้องนําไปสู่การทําเวทีประชาคมอย่างเปิดเผย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการทํางานให้ดีข้ึน 
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8. การขยายผล ซ่ึงจะต้องทําอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ประการ อาทิ 
     - ขยายแกนนํา ท้ังปริมาณและคุณภาพให้ท่ัวถึงท้ังระดับพ้ืนท่ีและกลุ่มกิจกรรม เพ่ือให้เกิดการ
ขยายผลและสามารถดูแลสมาชิกได้ท่ัวถึง 
      - ขยายสมาชิก โดยต้องต้ังเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกคนหรืออย่างน้อยทุกครอบครัวในตําบล
จะต้องครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสท่ีดูแลตนเองไม่ได้ให้ครบทุกคน ท่ีสําคัญต้องสร้างจิตสํานึกของการช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ให้เกิดข้ึนในหมู่สมาชิก 
      - ขยายแหล่งทุน ท่ีจะมาหนุนให้กองทุนมีปริมาณมากข้ึน เช่น การสมทบจากหน่วยงานใน
ท้องถ่ิน เป็นต้น 
     -  ขยายประเภทและผลประโยชน์ของสมาชิก โดยให้ครอบคลุมต้ังแต่เกิดจนตาย ตลอดจนการ
หนุนเสริมให้สมาชิกพ่ึงตนเองได้ เช่น การเพ่ิมสวัสดิการด้านประกอบอาชีพท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม การให้ 
สวัสดิการ กรณีเกิดพิบัติภัยต่าง ๆ เป็นต้น 
     - ขยายการให้สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ท่ีไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกด้วย เช่น คนพิการคนชราท่ี
ถูกทอดท้ิง 
     -  การพัฒนาสู่สวัสดิการท่ียั่งยืน โดยการบูรณาการเข้ากับกลุ่ม/กองทุนอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมงานพัฒนาร่วมกันในท้องถ่ินอย่างเป็น องค์รวม เช่น การฟ้ืนฟูภูมิปัญญา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมยั่งยืน ฯลฯ ซ่ึงเป็นสวัสดิการท่ีครบวงจรไม่จําเพาะแต่เพียง
ตัวเงิน ทําให้สมาชิกรู้สึกมีความม่ันคงในชีวิตอย่างแท้จริง 
 

---------------------------------- 
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การบริหารเงินออม 
------------------ 

การออมเป็นการสะสมเงินเพ่ือใช้ในอนาคต หลายคนจึงมองว่าการออมเป็นเรื่องลําบากเพราะไม่ได้
ใช้เงินในวันนี้ หลายคนจึงนิยามการออมคือการอด ท้ังนี้เพราะไปเปรียบเทียบไปว่า“อดใช้เงินซ้ือสินค้าท่ี
อยากได้ในวันนี้” ซ่ึงหากนิยามการออมเช่นนั้น หลายคนก็ไม่อยากออมหันนําเงินท่ีหาได้มาใช้เพ่ือซ้ือสินค้า
ทุกอย่างท่ีต้องการ  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของการออม 
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การออมไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะสําหรับตัวผู้ออม หากแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 
ทําให้ผู้ออมได้เป็นท่ีพ่ึงของสมาชิกในครอบครัวและทําให้ภาครัฐไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากในการจัดการระบบ
ประกันสังคมเพ่ือดูแลผู้ท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้เม่ือเงินไม่พอใช้ประโยชน์สูงสุดสําหรับตนเองสําหรับการ
ออมคือการมีเงินสํารองไว้ใช้ในวันเกษียณซ่ึงเป็นวันท่ีไม่มีรายได้ประจํา สุขภาพอาจจะเสื่อมถอย และ
ลูกหลานไม่สามารถดูแลได้เต็มท่ี 
ออมเท่าไรจึงจะดี/ออมเท่าไรจึงจะพอ 

แม้ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันท้ังในการจับจ่ายใช้สอย การออม และเป้าหมายในการลงทุน 
ในแต่ละช่วงอายุของแต่ละคน อย่างไรก็ตามหากมองภาพรวมของความม่ังค่ังของคนในช่วงอายุ ต่างๆได้ 
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 ระยะสะสมความม่ังคั่ง (Accumulation Phase) ช่วงอายุประมาณ 20-40 ปีใน
ช่วงแรกนี้เป็นช่วงท่ีเราเริ่มทํางาน เริ่มต้ังตัวซ่ึงเป็นช่วงท่ีเรามักจะพยายามหาเงินมาใช้จ่ายให้กับความ
ต้องการของเราในระยะสั้นๆ เช่น หาเงินไว้เพ่ือดาวน์รถ ดาวน์บ้าน เริ่มสะสมเงินเพ่ือซ้ือทรัพย์สินท่ีต้องการ 
คนในช่วงอายุนี้ก็อาจจะจัดสรรเงิน สะสมไว้เพ่ืออนาคตด้วย เช่น ถ้าเป็นคนทํางานรับเงินเดือนของ
บริษัทเอกชน ก็อาจจะสะสมเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือถ้าเป็นข้าราชการก็สะสมเงินเข้ากองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ และก็อาจจัดสรรเงินเพ่ือการลงทุนระยะยาวเอาไว้ตอนเกษียณอีกด้วย เช่น ซ้ือ
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ในช่วงเวลานี้เรายังมีระยะเวลาในการลงทุนท่ียาวนานเพราะมีเวลาทํางานหารายได้อีกนานพอท่ีจะ
รองรับความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของสภาวะตลาดได้ ซ่ึงอาจจะกําหนดการลงทุนท่ีมีความเสี่ยง
สูงข้ึน เพ่ือหวังผลตอบแทนท่ีสูงเกินกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด 

ช่วงท่ี 2 ช่วงระยะม่ันคง (Consolidation Phase) ช่วงอายุประมาณ 40-60 ปี เป็นช่วงท่ีเรา
ค่อนข้างอยู่ตัว โดยท่ัวไปผู้ท่ีมีอายุอยู่ในช่วงระหว่างนี้ จะชําระหนี้สินท่ีสร้างเอาไว้ได้จนเกือบหมดไปแล้ว ซ่ึง
จะเป็นช่วงท่ีรายได้ท่ีได้รับจากการทํางานตอนนี้มากกว่ารายจ่ายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเริ่มมีเงินเหลือเพ่ือนํามาลงทุน
ได้และโดยมากจะต้องการลงทุนระยะยาวเพ่ือนําเงินเอาไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีได้
ผลตอบแทนท่ีแน่นอนและรักษาเงินต้นเอาไว้ 

ช่วงท่ี 3 ระยะเวลาใช้จ่าย (Spending Phase) ช่วงอายุประมาณ 60-70 ปี เป็นช่วงของการใช้
จ่าย เป็นช่วงท่ีเราเลิกทํางานกันแล้ว หรือบางคนอาจจะทํางานน้อยลง ซ่ึงเม่ือถึงตอนนั้นจะเป็นเวลาท่ีเรา
จะต้องจ่ายเงินอย่างเดียว โดยนํา เงินท่ีสะสม หรือเงินจากการลงทุนเอาไว้มาใช้ ไม่ว่าเงินจากกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญหรือจากกองทุนประกันสังคม จึงจําเป็นอยู่เองท่ีเราจะต้องปรับเปลี่ยนการ
ลงทุนให้มีความเสี่ยงน้อยท่ีสุด เป้าหมายการลงทุนท่ีคนในช่วงอายุนี้ต้ังเอาไว้ ก็คงจะเป็นแค่การลงทุนท่ีทํา 
ให้ผลตอบแทนเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ก็พอ 

ช่วงท่ี 4 (Gifting Phase) เป็นช่วงของการให้ซ่ึงอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับการใช้จ่ายเม่ือเรามี
เงินเก็บมากพอท่ีจะใช้จ่ายไปจนตลอดชีวิตแล้ว มีเงินสํารองยามฉุกเฉิน มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกัน
สุขภาพแล้ว เราแบ่งส่วนท่ีเกินนั้นให้กับลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง หรือบริจาคให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมกันบ้าง 

จากช่วงอายุต่างๆท่ีแบ่งไว้นั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีระยะเวลาในการลงทุนท่ียาวนานเราก็จะสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้สูงมากหน่อย เพราะเรายังมีเวลาทํางานหารายได้และมีเวลาลงทุนอยู่อีกนาน ซ่ึงจะ
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สามารถรับความผันผวนของการลงทุนได้มากกว่าคนท่ีมีอายุมากมีระยะเวลาในการทํางานเหลือน้อยแล้ว
และเม่ือผ่านพ้นแต่ละช่วงอายุนั้นมาแล้ว ก็ควรจะมีการลงทุนต่อไป แต่ปรับเปลี่ยนระดับการยอมรับความ
เสี่ยงให้ตํ่าลงตามระยะเวลาในการลงทุนท่ีเหลืออยู่ซ่ึงเราสามารถท่ีจะลงทุนผ่านช่องทางการลงทุนท่ีเสี่ยง
น้อยลงไป 
เกร็ดเล็กๆ น้อยสําหรับการออมด้วยวิธีฝากเงิน 

1. การฝากเงินควรจะมีระยะเวลาการฝากตรงกับความต้องการใช้เงินในอนาคตเพราะการถอนเงิน
ออกก่อนครบกําหนด ธนาคารพาณิชย์อาจให้ดอกเบ้ียไม่เท่ากับท่ีตกลงกันไว้ทําให้สูญเสียโอกาสไป 

2. ความม่ันคงของสถาบันท่ีรับฝากเงินซ่ึงจะสะท้อนถึงความปลอดภัยของเงินต้นและดอกเบ้ียท่ีจะ
ได้รับในอนาคต 

3. พิจารณาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีได้รับโดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของแต่ละสถาบัน
การเงิน ซ่ึงสถาบันท่ีมีความม่ันคงสูงจะมีผู้มาฝากเงินเป็นจํานวนมาก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากก็จะตํ่ากว่า
สถาบันการเงินท่ีมีความม่ันคงน้อยกว่า 

4.คํานึงถึงระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าสมาชิกยังไม่มีความต้องการใช้เงินก้อนก็อาจเลือกท่ีจะฝากใน
ระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

5.การคาดการณ์อัตราดอกเบ้ียในอนาคตถ้าคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบ้ียในอนาคตอันใกล้นี้มีโอกาส
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนก็อาจจะเลือกฝากเงินระยะสั้นเพ่ือรออัตราดอกเบ้ียใหม่ 
เราจะต้องออมเงินนานแค่ไหน ข้ึนอยู่กับว่า 

- จํานวนเงินต้นท่ีออมได้แต่ละครั้ง 
- อัตราดอกเบ้ียท่ีได้รับ 
- ระยะเวลาการฝาก 
- เป้าหมายเงินออมท่ีต้องการ 
แม้หลายคนจะมีความต้ังใจท่ีจะออมแต่ก็ใช่ว่าจะสําเร็จราบรื่นเสมอไป เพราะขณะท่ีออมจะเกิด

เหตุการณ์และความจําเป็นต่างๆ ทําให้ไม่สามารถออมได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เหตุการณ์และความจําเป็น
เหล่านั้น ซ่ึงไม่จําเป็นต้องเป็นผลมาจากตัวเราเสมอไป อาจเป็นผลเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวก็ได้ 

ประเด็นสําคัญท่ีพึงตระหนักคือ การต้ังคําถามต่อตนเองอย่างจริงใจในคําตอบว่าในเม่ือเรามีโอกาส
มีชีวิตหลังเกษียณอีกไม่ตํ่ากว่า 25 ปี เราได้พยายามออมให้พอเพ่ือให้มีเงินใช้อย่างมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียง
ปัจจุบันแล้วหรือไม่ หากมองระยะเวลาทํางานสะสมเงินซ่ึงอาจเริ่มต้นจริงจังเม่ืออายุ 25 ปี เกษียณอายุ 
60 ปี ก็หมายความว่าเรามีเวลาสะสมเงินประมาณ 35 ปี เพ่ือใช้ขณะทํางานและหลังเกษียณรวมกันถึง 
60 ปี เพ่ือเป็นการดูแลตัวเราและสมาชิกในครอบครัวก็หมายความว่า เรามีเวลาเพียงเล็กน้อยสําหรับภาระ
อันยิ่งใหญ่ 
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ทางเลือกในการออม 

  
  คนส่วนมากคุ้นเคยกับการ “ใช้ก่อนออม” ท้ังนี้เพราะคุ้นเคยกับการออมท่ีได้รับการปลูกฝังแต่
เล็กๆ ว่าควรนําเงินเหลือจากค่าขนมในแต่ละวันมาหยอดกระปุกเพ่ือออม แท้จริงแล้ววิธีการเช่นนั้นเป็น
อุปสรรคต่อการออมสําหรับภาวะปัจจุบันท่ีมีสินค้าเชื้อเชิญให้ซ้ืออยู่ตลอดเวลาผู้ท่ียึดแนวทางนี้และขาด
ความสามารถในการยับยั้งตนเองจะไม่สามารถออมได้อย่างต้ังใจ 

อีกแนวทางหนึ่งของการออมท่ีมีโอกาสสร้างวินัยในการออมสูงคือการ “ออมก่อนใช้”แนวทางนี้จะ
ว่าไปแล้วก็เหมือนเป็นการบังคับตนเองกลายๆ ว่ามีเงินใช้เพียงเท่านี้ จําเป็นต้องใช้ให้พอผู้ท่ีเลือกแนวทางนี้
อาจรู้สึกอึดอัด เพราะรู้สึกว่ามีเงินใช้น้อย แต่วิธีการนี้เป็นการสร้างวินัยท่ีดีซ่ึงหากทําสมํ่าเสมอก็จะทําให้ผู้
ออมรู้สึกคุ้นเคยกับเงินท่ีมีอยู่และสามารถดําเนินชีวิตไปได้อย่างสบาย กลไกท่ีเป็นตัวช่วยสําหรับการออม
ก่อนใช้คือการทําข้อตกลงกับธนาคารให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ 
เคล็ดลับแก้ปัญหาออมไม่พอ 

เพ่ิมรายได้-ลดรายจ่ายเป็นแนวทางเพ่ิมปริมาณการออมสําคัญสําหรับผู้ท่ียังออมไม่พอสําหรับผู้ท่ีไม่
สามารถลดรายจ่ายหรือยังไม่อยากลดรายจ่าย การเลือกใช้แนวทางเพ่ิมรายได้ด้วยการประกอบอาชีพเสริม
ดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวเพ่ือแก้ปัญหาออมไม่พอ 

สําหรับผู้ท่ีไม่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองได้คงต้องหันมาจริงจังกับการลดรายจ่ายเทคนิคสําคัญ
คือการฉลาดซ้ือ-ฉลาดใช้-ฉลาดใช้ชีวิตโดยการเลือกดํารงตนอยู่กับความพอเหมาะไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อน
เกินไป เพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกยากลําบาก เครียดและส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายในภายหลัง 
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 สูตรลับการออม 

1. ออม 10 ลบ 10 มีอยู่ 2 แบบ 
- การออมแบบลบ 10 สําหรับคนท่ีวางแผนการเงินของตนเองได้และสามารถกันไว้เป็นเงินออมทุก 

ๆ เดือน นั่นคือ เม่ือได้เงินเดือนหรือมีรายได้อ่ืน ๆ ก็หักเงินออกมาร้อยละ 10 เป็นเงินออมฝากเข้าบัญชีไว้ 
เช่น ถ้าได้เงินเดือน 10,000 บาท หักเงินออกมาร้อยละ 10 เท่ากับ 1,000 บาทเก็บไว้เป็นเงินออม 

- การออมแบบเพ่ิม 10 กลยุทธ์นี้เหมาะกับคนท่ีชอบซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นของใช้จําเป็นหรือของ
ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ เม่ือซ้ือของท่ีต้องการแล้ว ให้เอาเงินร้อยละ 10 ของราคาสินค้านั้น ๆ มาเป็นเงินออม เช่น 
เม่ือซ้ือของชิ้นหนึ่งราคา 1,000 บาทให้นําเงินอีกร้อยละ 10 เท่ากับ 100 มาเป็นเงินออมไว้ ดังนั้น การ
ออมด้วยวิธีนี้ ถึงแม้จะเป็นนักช้อปอย่างไรยังมีเงินเหลือเก็บอยู่ตลอด 

2. ออมเงินร้อยให้ได้เงินล้าน 
สําหรับคนท่ีมีรายได้น้อย เราสามารถมีเงินแสนเงินล้านได้ไม่ยาก เพียงแค่เราเก็บเงินวันละ 200 

บาทหรือออมเงินเดือนละ 6,000 บาทไปฝากธนาคารทุกวันอย่างสมํ่าเสมอและไม่มีการเบิกถอนเลย 
สามารถกลายเป็นเงินออมหลักล้านได้ไม่ยาก ภายใน 10 ปี เราจะมีเงินเกือบ1,000,000 บาทได้เช่นกัน 

3. สูตรกัน 40 % ซ้ืออนาคต 
สูตรนี้เหมาะสําหรับคนท่ีต้องการวางแผนจะเป็นหนี้สําหรับทรัพย์สินใหญ่ ๆ ในอนาคตเช่น บ้าน 

นั่นคือ เราต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้สําหรับหนี้สิน ถ้าหากเพ่ิงเริ่มต้นชีวิตการทํางาน 5 ปีแรกท่ียังไม่พร้อมจะ
รับภาระหนี้นั้น เราอาจใช้ช่วงเวลาแห่งการสะสมเงินรายได้จํานวน 40% นี้เป็นการเตรียมตัวในการเกิด
หนี้สิน เม่ือถึงเวลาต้องจ่ายจริง เราก็จะมีเงินส่วนหนึ่งรอไว้แล้วเป็นเงินก้อนท่ีมีจํานวนไม่น้อย และหลังจาก
กันเงิน 40 % ออกไปแล้ว จึงค่อยนําเงินส่วนท่ีเหลือ 60 % มาใช้จ่ายในแต่ละวัน 
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4. แยกบัญชีตามวัตถุประสงค์  
เราควรจัดเก็บเงินออมอย่างเป็นระบบ อย่าปล่อยให้มีเงินเก็บอยู่ในบัญชีเดียว ควรแยกเก็บเงินใน

บัญชีต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพราะนอกจากจะช่วยควบคุมการใช้เงินแล้ว ยังทําให้ได้
ผลตอบแทนท่ีดีข้ึนด้วย การเปิดบัญชีเงินฝากโดยท่ัวไป จะแยกเป็นบัญชีหลัก ๆ 3 คือ 

๏ บัญชีเงินฉุกเฉิน เป็นบัญชีสําหรับใช้จ่ายในชีวิตและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ซ่อมบ้าน 
ซ่อมรถ หรือตกงาน เป็นต้น ควรเปิดเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีเบิกถอนได้อย่างสะดวก บัญชีเงินฉุกเฉิน
ควรมีมากกว่ารายได้ประจํา 6 เท่า ถ้าเรามีรายได้สุทธิ 20,000บาท เราก็ควรมีเงินฝากอยู่ในบัญชีนี้ 
120,000 บาท 

๏ บัญชีเงินออม เป็นบัญชีสําหรับการเกษียณ ควรเปิดเป็นบัญชีเงินฝากประจํา เพ่ือเป็นการบังคับ
ให้ตนเองฝากเงินเป็นประจําทุกเดือน และยังได้ดอกเบ้ียมากกว่าบัญชีออมทรัพย์โดยท่ัวไปด้วย 

๏ บัญชีสําหรับการลงทุน เป็นบัญชีท่ีเปิดไว้เพ่ือรองรับเงินสําหรับการลงทุน เช่น ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์ ซ้ือทอง ซ้ือหุ้น หรือกองทุนรวมต่าง ๆ เม่ือคุณเก็บเงินได้จํานวนหนึ่ง ก็
ควรเพ่ิมมูลค่าให้กับเงินนั้น ด้วยการเปลี่ยนเงินสดให้เป็นสินทรัพย์ ถือเป็นการเพ่ิมความม่ังค่ังให้กับชีวิตอีก
ทางหนึ่ง 

5. ฉลาดหา “ออมเพ่ิมอย่างยั่งยืน” 
เราควรฉลาดหาช่องทางการเพ่ิมผลตอบแทนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เราสามารถรักษาคุณภาพชีวิตท่ีดีไว้ได้

ในยามท่ีเราเกษียณแล้ว ตัวอย่างการออมท่ีดีควรเป็นการออมอย่างยั่งยืน มีการศึกษาว่าการออมท่ีดีควร
ประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ เงินบํานาญในระบบราชการ การออมแบบผูกพันภาคบังคับผ่าน กบข. และ
การออมภาคสมัครใจเพ่ิมเติมจาก 2 แบบแรกคือ การออมเพ่ิมเติมผ่านกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 
เคล็ดลับแก้ปัญหา “ออมไม่สําเร็จ” 

ก่อนอ่ืนต้องถามตนเองว่าทําไมถึงออมไม่สําเร็จ หากเป็นเพราะเหตุจําเป็นฉุกเฉิน เช่นป่วย
กะทันหัน ก็ต้องหันมาให้ความสําคัญกับการทําประกัน เผื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในทํานองดังกล่าวอีกใน
อนาคตจะได้มีผู้มาช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นต้องนําเงินออมออกมาใช้ 

แต่หากเป็นการออมผิดวิธี – ได้ผลตอบแทนตํ่าเกินไป ก็ต้องเปลี่ยนวิธีออม โดยอาจพิจารณาการ
ลงทุนในฐานะเป็นทางเลือกเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนในการออม 

ในความเป็นจริงนั้นพบว่าผู้ท่ีออมไม่สําเร็จเป็นผลจากการขาดวินัยในการออม ขาดการควบคุม
ตนเอง กลไกสําคัญท่ีสามารถช่วยจัดระบบการบริหารเงินเราให้อยู่ในวินัยคือการจัดระบบออมอัตโนมัติ-หัก
บัญชีเงินเดือนเข้าธนาคาร หรือการทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพ่ือสะท้อนสถานะทางการเงินของเราในแต่ละ
เดือน การได้เห็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจะทําให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเงินท่ีไม่พอออมนั้นเป็นเพราะการซ้ือ
สินค้าท่ีไม่จําเป็น มากน้อยเพียงใด 

ในทางปฏิบัติ หากเราต้องการออมได้ผลจริงๆ มีข้อแนะนําในทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ควรจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย เพ่ือจะได้รู้ว่ามีเงินเหลือท่ีจะเก็บออมจํานวนเท่าไหร่ 
2. เงินออมท่ีเราต้ังใจท่ีออมควรนําไปฝากธนาคารหรือลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนทันที 
3. รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากเงินออม เช่น ดอกเบ้ียท่ีได้รับ ควรนําไปลงทุนต่อ 
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4.การเก็บรักษาเงินออมให้ปลอดภัยโดยการฝากสถาบันการเงินบางแห่งไว้ เช่นธนาคารพาณิชย์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน พันธบัตรออมทรัพย์ต่างๆ ต๋ัวสัญญาใช้เงินของ
บริษัทเงินทุนท่ีม่ันคง การซ้ือหน่วยลงทุน กองทุนรวม หรือซ้ือหุ้นของบริษัทท่ีม่ันคงถือไว้ ฯลฯ 
๏การทําบัญชีรายรับ รายจ่าย 

บัญชีรายรับ รายจ่าย คือ การจดบัญทึกรายรับ และรายจ่ายของบุคคลประจําวัน จะทําให้ทราบว่า
เรามีรายรับ รายจ่ายจากแหล่งใดและเป็นจํานวนเท่าใดเพ่ือจะได้เห็นภาพรวมของตนเองว่ารายรับ รายจ่าย
ของเรามีเงินคงเหลือมากน้อยเพียงและจะทําให้เราได้สํารวจว่าการใช้จ่ายในแต่ละรายการนั้นมีความจํา
เป็นมากน้อยหรือไม่จะทําให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นทําให้เหลือเงินเก็บออมมากข้ึน 

รายรับ (Income) คือ การได้มาซ่ึงทรัพย์สินและสิ่งของท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เช่น 
เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนท่ีได้จากการทํางาน รายได้จากการขายสินค้า 

รายจ่าย (Expenditure) คือ การนําทรัพย์สินหรือสิ่งของไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิต เช่นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าสําหรับอุปโภค ค่าใช้จ่ายในบ้านต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
1. เพ่ือทราบว่าในแต่ละเดือนมีเงินเหลือจ่ายหรือมีรายได้ติดลบ ทําให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. เพ่ือให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้จ่ายเงินอย่างมีสติ ใช้จ่ายในสิ่งท่ีจําเป็นและไม่

ฟุ่มเฟือย มีเงินเหลือสําหรับการออม 
3. สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการออมในแต่ละเดือน 

ประโยชน์ของการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ทําให้รู้ท่ีมาของเงิน และรู้ท่ีไปของการใช้จ่ายเงิน เม่ือทบทวนตรวจสอบอยู่อย่างสมํ่าเสมอโดย

ตลอด จะทําให้รู้จักใช้จ่ายเงินท่ีหามาได้ ซ่ึงจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราไม่ใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่จําเป็น หรือ
ฟุ่มเฟือย 
สรุปแนวคิด 

1. การออมเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสําคัญของรากฐานทางการเงินท่ีดีของชีวิต การออมในวิธีท่ีถูกต้อง มิได้
เป็นเพียงการเก็บเงิน แต่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้วิธีหนึ่ง คนท่ีไม่ให้ความสนใจเรื่องการออมเสียต้ังแต่เนิ่น ๆ 
ก็เปรียบเสมือนปล่อยโอกาสในการสร้างความม่ันคงให้ชีวิตไปพร้อมกับกาลเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

2. การบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายทําให้รู้ท่ีมาของเงิน และรู้ท่ีไปของการใช้จ่ายเงิน เม่ือทบทวน
ตรวจสอบอยู่อย่างสมํ่าเสมอโดยตลอด จะทําให้รู้จักใช้จ่ายเงินท่ีหามาได้ ซ่ึงจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราไม่
ใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่จําเป็น หรือฟุ่มเฟือย  
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การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นําชุมชน 
-------------------------- 

ประเภทผู้นํา 
David Rook และ William Torbert ได้จําแนกประเภทของผู้นําไว้ 7 ประเภท โดยมุ่งเน้นเรื่อง

คุณลักษณะและแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาจุดเด่นให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
1. ผู้นําประเภทนักฉวยโอกาส (Opportunist) มีลักษณะเด่นคือยึดถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ 

จิตใจคับแคบ ไม่ไว้ใจใคร มองโลกในแง่ร้าย บ้าอํานาจ สามารถทําได้ทุกอย่างเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการยอมรับ
และผลประโยชน์ มองผู้อ่ืนเป็นเสมือนเครื่องมือในการหาประโยชน์ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา และคิดว่าสิ่งท่ี
ตนเองทํานั้นถูกต้องเสมอ เม่ือถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็พร้อมจะโต้ตอบให้รู้ดํารู้แดงกันไปข้างหนึ่ง ผู้นําประเภทนี้
มักจะไม่มีใครอยากให้ความร่วมมือ 

2. ผู้นําประเภทนักการทูต (Diplomat) เป็นผู้นําท่ีสนใจแต่ภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น ชอบสร้าง
ภาพให้ตัวเองเป็นท่ีรักอยู่ตลอดเวลา พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่วิพากษ์วิจารณ์ใคร ดูผิวเผินอาจจะ
เป็นสิ่งดี แต่ในความเป็นจริงการไม่ตําหนิติเตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครเลยจะทําให้องค์กรไม่มีการพัฒนา 
หรือทําให้ปัญหาบานปลาย เนื่องจากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที กอปรกับมองว่าปัญหาและ
ข้อบกพร่องเป็นเรื่องน่าอับอาย และยุ่งยากจึงชอบหนีปัญหา ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างลึกซ้ึง 

3. ผู้นําประเภทชํานาญการ (Expert) ผู้นําประเภทนี้จะใช้ความรู้ท่ีลุ่มลึกในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ
ให้ผู้อ่ืนยอมศิโรราบ ชอบหาข้อมูลใส่ตัวเพ่ือแสดงว่าตนอยู่เหนือผู้อ่ืนและคิดว่าตนเองเก่งท่ีสุด ถึงแม้ว่า
บุคคลเหล่านี้จะมีข้อดีคือมีความรู้อย่างแท้จริง และสามารถพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งข้ึน มีความ
รับผิดชอบและต้ังใจทํางานเพราะต้องการผลิตผลงานออกมาให้ดีท่ีสุด แต่ข้อเสียคือไม่สามารถทํางานเป็น
ทีมได้ งานส่วนใหญ่มักจะต้องทําคนเดียว และงานก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าท่ีควร เพราะชอบโอ้อวดและดูถูกคน
อ่ืนท่ีไม่มีความเชี่ยวชาญดังกล่าว จึงไม่ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนมากนัก 

4. ผู้นําประเภทจัดการ (Achiever) บุคคลประเภทนี้สามารถทํางานทุกอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รู้จักการประนีประนอมและมี
มนุษยสัมพันธ์ แต่ไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะทําเฉพาะสิ่ง
ท่ีได้รับมอบหมาย ถ้าเกินกว่านี้ก็จะไม่กล้าทํา เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงและกลัวการสูญเสียอํานาจ ผู้นํา
ประเภทนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตัวสร้างปัญหา แต่ก็มิได้สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากนัก 

5. ผู้นําประเภท "ข้าแน่คนเดียว" (Individualist) มีความคล้ายคลึงกับผู้นําประเภทผู้ชํานาญการ 
คือชอบทํางานคนเดียว แต่คนกลุ่มนี้จะไม่ทําเฉพาะงานท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่จะรู้จักวิเคราะห์และ
ไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ กล้าท่ีจะคิดและเสนอสิ่งท่ีแตกต่าง มีความรู้ ความสามารถ ริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ต้องการผลักดันให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จุดอ่อนของคนประเภทนี้คือไม่รู้จักการ
ยืดหยุ่นหรือประนีประนอม และพร้อมท่ีจะสู้ตายเพ่ือพิสูจน์ว่าความคิด 
ของตนเองนั้นถูกต้อง จึงทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนทุกระดับ หรือกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดก็ต้องใช้
เวลาและความพยายามอย่างหนักเพ่ือสู้กับแรงต้านท่ีมาท่ัวทุกทิศ 

6. ผู้นําประเภทนักยุทธศาสตร์ (Strategist) บุคคลประเภทนี้จะมีความรู้ความสามารถมาก 
มองเห็นภาพรวมท้ังหมดขององค์กร รู้ว่าสิ่งไหนทําได้ หรือทําไม่ได้ หรือยังขาดทรัพยากรใดบ้าง มีวิสัยทัศน์
ก้าวไกล สามารถสร้างความรักและศรัทธาจากลูกน้องและผู้ร่วมงานได้ ยึดเอาผลประโยชน์ขององค์กรเป็น
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หลัก รับความขัดแย้งได้ทุกรูปแบบ มีความมุ่งม่ันท่ีจะทําให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และมีคุณธรรมไม่
เห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

7. ผู้นําประเภทนักสร้างสรรค์พัฒนา (Alchemist) บุคคลกลุ่มนี้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองและ
พัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้นําประเภทนักยุทธศาสตร์ แต่แตกต่างกันตรงท่ีผู้นํา
ประเภทนักสร้างสรรค์พัฒนานั้น นอกจากจะบริหารงานได้อย่างดีเยี่ยมแล้วยังสามารถริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ท่ีเหนือความคาดหมายได้อีกด้วย นอกจากนั้นคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของผู้นําประเภทนี้คือ สามารถรับได้
ทุกสถานการณ์ ไม่มีความขัดแย้งเพราะมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา พูดจานุ่มนวล ถูกต้องตามกาละเทศะ มี
รอยยิ้มอยู่บนใบหน้าอยู่ตลอดเวลา และมีจิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยคุณธรรม 

ในขณะท่ีเฮาส์ได้เสนอแบบภาวะผู้นําไว้ 4 แบบ คือ 
1. ภาวะผู้นําแบบชี้แนะ (Directive Leadership) คือ ผู้นําจะบอกหรือสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําใน

สิ่งท่ีต้องการ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและวิธีการทํางาน จัดตาราง
การทํางานและประสานงาน สําหรับภาวะผู้นําแบบนี้พบว่ามีประสิทธิภาพและมีผลต่อการเพ่ิมความ
พยายามของผู้ใต้บังคับบัญชา เม่ืองานมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดประสบการณ์ และ
องค์การหรือหน่วยงานไม่มีกฎและวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจน คลุมเครือ ผู้ตามไม่รู้จะทําอย่างไร หรือไม่รู้ว่า
องค์การคาดหวังอะไรจากเขา จึงทําให้ความคาดหวังและความพยายามในการปฏิบัติงานต่ําลง อย่างไรก็
ตามเม่ือใดงานมีโครงสร้างชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติและผู้ตามมีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นําแบบชี้แนะก็
จะไม่มีผลต่อความพยายามของผู้ตาม 

2. ภาวะผู้นําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) ผู้นําแบบนี้จะให้ความสนใจต่อความ
ต้องการและความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความเป็นกันเองและเป็นเพ่ือนในการปฏิบัติงาน เม่ืองานมี
ลักษณะน่าเบ่ือ สร้างความตึงเครียดหรืออันตราย ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนจะมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วย
เพ่ิมความพยายามและความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ ท้ังนี้ เพราะภาวะผู้นําแบบนี้จะช่วยเสริมความ
ม่ันใจ ลดความวิตกกังวล และทําให้ความไม่ชอบงานน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามเม่ือใดงานมีความท้าทาย 
น่าสนใจและผู้ปฏิบัติงานมีความม่ันใจแล้ว ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนก็จะมีผลต่อความพึงพอใจและการ
ปฏิบัติงานของผู้ตามน้อยมาก 

3. ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) คือ ผู้นําท่ีแสวงหาความคิด
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ร่วมงาน และนํามาพิจารณาในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ภาวะผู้นําแบบมี
ส่วนร่วมจะเพ่ิมความพยายามและความพึงพอใจให้แก่ผู้ตามได้เม่ืองานไม่มีโครงสร้างท่ีชัดเจนการท่ีผู้ตาม
ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมย่อมทําให้เกิดความเข้าใจในงานดีข้ึนและรู้สึกคุณค่าของตัวเองท่ีได้รับการยกย่อง 
ทําให้มีความพึงพอใจมากข้ึน 

4. ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ (Achievement Oriented) คือ ผู้นําท่ีมุ่งความสําเร็จของงาน
เป็นสําคัญ โดยจะต้ังเป้าหมายงานท่ีท้าทาย พยายามปรับปรุงวิธีการทํางานให้ดีท่ีสุด เน้นผลงานท่ีสูงกว่า
มาตรฐานและให้ความม่ันใจว่าผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐาน ผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จจะมีผล
ต่อความพึงพอใจและความพยายามของผู้ตาม เม่ืองานไม่มีโครงสร้าง เช่น ซับซ้อน เพราะภาวะผู้นําแบบนี้
แสดงความม่ันใจและคาดหวังในความสําเร็จของผู้ตาม โดยต้ังเป้าหมายท่ีท้าทายและหาวิธีทํางานท่ีดีเพ่ือ
ช่วยให้ประสบความสําเร็จ 
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คุณสมบัติของผู้นา 
ความเป็นผู้นําเป็นศาสตร์ท่ีไม่มีสูตรตายตัว อย่างไรก็ตามผู้นําในการพัฒนาชุมชนท่ีดีควรจะ

ประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหลาย ๆ คุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
1. มีบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง การวางตัว ท่ีสามารถสร้างความประทับใจ เป็นบุคคลท่ีมีความ

สง่าผ่าเผย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ท่ีสําคัญคือเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่หยิ่งผยอง มีความสุภาพนุ่มนวล 
อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช้ถ้อยคําหยาบคายหรือแสดงกิริยาก้าวร้าว เหยียดหยามผู้อ่ืน รู้จักกาลเทศะ ควบคุม
ตนเองได้ท้ังในการพูด การปฏิบัติตนและอารมณ์ 

2. มีความกล้าหาญ ซ่ึงเป็นลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของผู้นํา ผู้นําจะเป็นผู้ยืนอยู่ด้านหลังเม่ืองาน
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย แต่จะออกมายืนด้านหน้าทันทีเม่ืองานนั้นพบกับปัญหาท่ีคาดไม่ถึง นอกจาก
ผู้นําต้องกล้าท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ แล้ว ยังต้องกล้าท่ีจะตัดสินใจกระทําการใด ๆ หากมีช่องทาง
หรือมีโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้า และกล้ายอมรับผิดหรือยอมรับคําตําหนิติเตียนเม่ือเกิดความ
ผิดพลาดหรือเกิดความบกพร่องข้ึน หากผู้นําขาดความกล้าหาญ แสดงความหวาดกลัวเม่ือมีปัญหาอุปสรรค
ท่ีต้องแก้ไข ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้ากระทําการใด ๆ ไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดการสูญเสียความเชื่อม่ันในตัว
ผู้นํา ยังจะทําให้ทีมล้มเหลวด้วย 

3. มีไหวพริบ ฉลาด รู้ท่ีจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้าย รู้จักพลิกแพลง สร้างโอกาสและ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
5. มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) หรือการมองโลกในแง่ดี เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก 

รวมถึงการเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองและศักยภาพของผู้อ่ืนในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
6. สุขุมรอบคอบ คือ คุณสมบัติในการใคร่ครวญ พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มองทุกสิ่งท่ี

ปรากฏต่อหน้าอย่างลึกซ้ึง สามารถคาดคะเนผลท่ีจะเกิดตามมาในอนาคตและหนทางแก้ไขท่ีน่าจะเป็นไปได้ 
โดยวิเคราะห์หาเหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ 

7. ความเด็ดขาด คือ ความสามารถในการตัดสินใจและลงมือทําอย่างทันท่วงที รู้จักฉวยจังหวะ
และโอกาส มีความมุ่งม่ัน ม่ันคง ยึดม่ันในหลักการอย่างแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่งจนทําให้โลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ผู้นําท่ีมีความเด็ดขาดมักมีคุณสมบัติพิเศษควบคู่กันอยู่อีกประการ
หนึ่งคือจะเป็นคนท่ีพูดจาคําไหนคํานั้น กล้าได้กล้าเสีย และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ซ่ึงจะทําให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความเชื่อถือและสามารถทํางานได้โดยไม่สะดุดบ่อยๆ  

8. การมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล หมายถึง มีความสามารถในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
มีข้ึนในอนาคต การมองเห็นภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือการสร้างภาพในอนาคต และกําหนดเป้าหมายท่ี
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในอนาคตได้อย่างชัดเจน ท้าทายและมีความเป็นไปได้ ท่ีสําคัญคือมี
ความสามารถท่ีจะมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ สามารถมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจํากัดและ
ศักยภาพของตนเองและของชุมชนเพ่ือปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้า อยู่รอดปลอดภัย สามารถต้านทานต่อ
วิกฤติการณ์ท่ีจะมากระทบ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือเปลี่ยนวิกฤติสู่โอกาสได้อย่าง
เหมาะสม การมองในท่ีนี้ มิใช่การมองเห็นด้วยสายตา แต่เป็นการมองเห็นด้วยปัญญา รู้เท่าทันโลกหรือ
คิดถึงภาพรวมโลก (Thinking Globally) เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ( Chang Leadership ) สามารถคิด



- 167 - 
 

สําหรับแจกเท่านั้น https://www.facebook.com/cdd2557/  

 

นอกกรอบหรือกฏเกณฑ์เดิม เพ่ือประยุกต์งานให้เกิดความก้าวหน้า หรือปรับปรุงองค์การให้พัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน 

10. มีเป้าหมายชัดเจน ผู้นําท่ีมีจุดยืน มีอุดมการณ์ หรือมีจุดหมายท่ีชัดเจน จะทําให้ทีมรู้ว่ากําลัง
ทําอะไร เพ่ืออะไร และมุ่งหน้าไปยังจุด ๆ นั้นได้ง่ายและเร็วข้ึน ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
(Dependability) คือ ความเชื่อม่ันและการไว้วางใจต่อเพ่ือนร่วมทีม มีความรู้สึกร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อ่ืน 

12. ความอดทน (Endurance) คือ ความสามารถในการทนต่องานหนัก ความยากลําบาก ความ
เคร่งเครียด รวมถึงความอดกลั้นต่อสถานการณ์ท่ีบีบค้ัน ไม่ย่นท้อต่อแรงกดดันใด ๆ 

13. ความกระตือรือร้น ความมีพลังและความทะเยอทะยาน (Enthusiasm Energy and 
ambition) คือ การแสดงออกซ่ึงความสนใจอย่างจริงจัง และมีความจดจ่อต่อการปฏิบัติงาน หมายรวมถึง
การทํางานด้วยความร่าเริงและคิดแต่แง่ดีเสมอ 

14. ความริเริ่ม (Initiative) คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องivคําสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็น ท่ีจะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีข้ึน หรือ
เจริญข้ึนได้ด้วยตนเอง 

15. ความซ่ือสัตย์ มีจริยธรรม ยึดม่ันหลักการ (Honesty and integrity) เป็นคุณสมบัติของการ
รักความจริง ซ่ือตรง สุจริตท้ังกาย วาจา ใจ และยึดม่ันอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมอันดีงาม ดําเนินงานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีวาระซ่อนเร้น ไม่เอารัดเอาเปรียบให้กลายเป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์ได้ 

16. ความยุติธรรม (Justice) คือ มีความเท่ียงธรรม เสมอภาค ไม่ลําเอียงเข้าข้างใคร ไม่เลือกท่ีรัก
มักท่ีชัง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 

17. ความรอบรู้ หูตากว้างไกล ความรู้ในท่ีนี้มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ี
เท่านั้น หากแต่รวมถึงความรู้รอบตัวในด้านอ่ืน ๆ และความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย เนื่องจาก
วัฒนธรรม วิธีปฏิบัติหรือแนวคิดแบบเดิมอาจล้าสมัยไม่สามารถนํามาใช้ได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้นําต้อง
พร้อมท่ีจะเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ต้องเป็นตัวอย่างในแง่การจัดการกับความรู้และใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รู้จักใช้ข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยมา
ประกอบในการตัดสินใจให้เกิดความแม่นยํา ยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก เพ่ือความโปร่งใส ชัดเจน รวมถึงต้องมี
ความรู้เก่ียวกับผู้ร่วมงานเพ่ือให้เข้าใจในตัวผู้ร่วมงานด้วย 

18. มีความจงรักภักดี (Loyalty) เชื่อม่ัน และยึดม่ันต่อองค์กร 
19. ไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) คือ การไม่ฉวยโอกาสตักตวงความสุข ความสะดวกสบาย ความ

เจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง โดยทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์ การร่วมเป็นร่วมตายกับเพ่ือน
ร่วมงาน การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ขาดแคลน 

20. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เข้าถึงประชาชน ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ความมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคล
รอบด้านจะทําให้เกิดการยอมรับ ศรัทธา ทําให้ทราบถึงความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของแต่ละคน ช่วยลด
ช่องว่างและความขัดแย้งในการบริหารจัดการและจะทําให้ได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ผู้นําท่ีดี
จะต้องรู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์ สามารถทํางานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษา 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถท่ีจะสร้างแนวร่วมในด้านอุดมการณ์ มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ภายในชุมชนและนอกชุมชน หากผู้นําสามารถสร้างความสัมพันธ์ 
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อย่างใกล้ชิดกับชุมชนก็จะช่วยระดมทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์ งบประมาณ ฯลฯ มาสร้างสรรค์
พัฒนาชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

21. มีความมุ่งม่ันในการทํางานเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย เน้นท่ีผลงานเป็นหลัก ความ
มุ่งม่ันจะประกอบด้วยความวิริยะ อุตสาหะและการต้ังความหวังไว้สูงเพ่ือให้เกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด ถ้าผู้นําไม่
มุ่งม่ัน ทุ่มเท คงไม่สามารถบอกให้ผู้อ่ืนทุ่มเทได้ เพราะผู้นําเป็นอย่างไร ผู้ตามก็จะเป็นอย่างนั้น 

22. เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง พร้อมท่ีจะรับฟังเหตุผลและแนวความคิดของผู้อ่ืนอย่างต้ังใจ 
การฟังผู้อ่ืนพูดหรืออธิบายบ้างจะทําให้เข้าใจผู้อ่ืน และทําให้การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ 
ครอบคลุม พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะบางทีอาจยังมีข้อเสนอดี ๆ ท่ีมองข้ามไป หรืออาจมีคําอธิบายใน
ความผิดพลาดของงานท่ียังมองไม่เห็น นอกจากนั้นจะทําให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ มากข้ึน ช่วยทําให้ผู้ร่วมงานทํางานอย่างสบายใจ ไม่รู้สึกกดดัน เม่ือมีปัญหาจะกล้าถามหรือ
เสนอแนะในข้อท่ีเห็นว่าเป็นทางเลือกท่ีดี เม่ือผู้นํารับฟังผู้อ่ืนมากข้ึน ผู้อ่ืนก็จะรับฟังผู้นําอย่างเต็มใจ ถ้าผู้นํา
ไม่สามารถทบทวนความคิด และพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ องค์กรจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก ผู้นําจึงต้องเรียนรู้
ท่ีตั้งคําถามพ้ืนฐานเพ่ือถามตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และต้องเข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม เคารพ
ในศักด์ิศรี ให้เกียรติ ไม่ดูถูกผู้อ่ืน และรู้จักเรียนรู้การปฏิบัติจากผู้อ่ืน 

23. มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการใช้ชีวิต เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับองค์กร 
24. มีความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหาร เข้าใจองค์กรและเห็นใจผู้ร่วมงาน ผู้นําท่ีเข้าใจจิตใจของ

มนุษย์จะสามารถคาดเดาพฤติกรรมการแสดงออกของคนและสามารถท่ีจะสร้างสถานการณ์รองรับไว้
ล่วงหน้าเพ่ือป้องกันผลเสียหายจากปฏิกริยาตอบโต้ของคนได้ ผู้นําท่ีดีต้องรู้จักลูกน้องของตนว่าใครเหมาะท่ี
จะทําอะไร คนไหนเก่งอะไรหรือยังมีข้อบกพร่องด้านใด เพ่ือท่ีจะได้มอบหมายงานได้อย่างถูกต้องและช่วย
พัฒนาความรู้ความสามารถของเขาไปในทางท่ีเหมาะสม ผู้นําท่ีดีต้องให้โอกาสลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้เติบโต เปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานท่ีพิสูจน์ความสามารถ หรือส่งเสริมความสามารถของลูกน้องให้โดดเด่น
เป็นท่ียอมรับ พร้อมท้ังผลักดันสนับสนุนให้สร้างเสริมความสามารถให้ยอดเยี่ยมข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้นํา
ท่ีดีต้องมีความสามารถในการใช้แรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้ลูกน้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ บางคนต้องมี
สิ่งของรางวัลยั่วยุจึงจะเกิด บางคนต้องการความก้าวหน้าในตําแหน่ง บางคนต้องการความรัก ความอบอุ่น 
ความเข้าใจ แต่บางคนต้องการลาภยศสรรเสริญและได้รับการยกย่องจากบุคคลท่ัวไป ผู้นําจึงต้องวิเคราะห์
แยกแยะบุคลากรและใช้ความสามารถในการใช้แรงจูงใจเพ่ือผลักดันให้บุคคลทํางานอย่างเต็มกําลังสามารถ 
การรู้จักนิสัยใจคอ ความชอบส่วนตัวของลูกน้อง นอกจากจะทําให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนแล้ว ยังเป็นข้อ
หนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้นําเอาใส่ใจต่อลูกน้องของเขาเป็นอย่างดีด้วย 

25. เป็นคนใจกว้าง มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือส่วนรวม เป็นผู้รับใช้ท่ีดี
และเต็มใจ ในกรณีท่ีไม่สามารถช่วยเหลือด้วยตนเองก็ควรแนะนําและชี้ทางให้ ไม่ปฏิเสธอย่างขาดเยื่อใย 

26. สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ไม่ดีแต่พูดหรือบอกคนอ่ืนให้ทํา 
27. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เช่น มีสมาธิดี มีความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น 
28. มีความสามารถ ท้ังความสามารถในการปฏิบัติ ความสามารถท่ีจะจัดการกับความขัดแย้ง 

ความสามารถท่ีจะคลี่คลายปัญหาให้ผู้อ่ืน และมีความสามารถในการสื่อสาร มีศิลปะในการเจรจา สามารถ
สื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจในสิ่งท่ีตนเองคิด 
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สําหรับคนท่ีอยากเป็นผู้นํา ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์ (2553) ได้เสนอแนวความคิดวิธีการหล่อ
หลอมความเป็นผู้นําให้เกิดข้ึนไว้ดังนี้ 

1. เรียนรู้ตนเอง ต้องฝึกฝนความอดทน อดกลั้น สร้างนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน พัฒนามนุษยสัมพันธ์
ของตนเองให้ดี สามารถเข้าได้กับคนทุกระดับชั้น ปรับปรุงลักษณะนิสัยของตนเองอยู่เสมอให้เข้ากับคนอ่ืน 
ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความสังเกตในพฤติกรรมของตนเอง และความมุ่งม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีข้ึน 

2. เรียนรู้คนรอบข้าง คนส่วนใหญ่มุ่งผลประโยชน์เพ่ือตนเองจนลืมไปว่าจริง ๆ แล้วการใช้ชีวิตใน
โลกนี้ต้องใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน ต้องมีการติดต่อสื่อสาร การท่ีเข้าใจความคิดของคนอ่ืน เข้าใจพฤติกรรม
ของคนอ่ืน จะทําให้สามารถมองเห็นความเป็นจริงของคนอ่ืนว่าเขาเป็นเช่นใด เราจะเอาความสามารถ
เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน เข้ากับเจ้านาย หรือแม้แต่เข้ากับศัตรูได้ดีเช่นกัน การท่ีเรา
รู้จักเขาได้เร็วทําให้เราได้เปรียบและสามารถนําคนอ่ืน ๆ ได้ง่าย 

3. จริงใจและหวังดีกับทุกคน ความจริงใจเป็นสิ่งท่ีสื่อสารทางจิตใจจากความรู้สึกผ่านการ
แสดงออก คนทุกคนต้องการความจริงใจจากคนอ่ืน ดังนั้นหากมีความจริงใจเป็นท่ีต้ัง คนอ่ืน ๆ ก็จะ
มองเห็นและจะเชื่อใจในการตัดสินใจของผู้นํา 

4. สื่อสารได้อย่างดี ไม่ว่าเรื่องยากแค่ไหนก็ต้องสามารถสื่อสารให้ท้ังคนฉลาดและไม่ฉลาดเข้าใจได้
ครบถ้วน ต้องฝึกทักษะท้ังการพูด เขียน รวมถึงการตีความหมายของคําท่ีผู้อ่ืนสื่อสารมาให้ได้ตรงประเด็น 
ต้องรู้จักว่าคนท่ีเราสื่อสารด้วยนั้นมีความสามารถเช่นใด จะสื่อสารอย่างไรเพ่ือให้คนหมู่มากเข้าใจได้อย่าง
พร้อมกันและตรงกับสิ่งท่ีเราต้องการ ทักษะการสื่อสารเป็นหัวใจของผู้นํา เพราะผู้ตามจะทําตามได้อย่าง
ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่นั้นข้ึนกับการสื่อสารของผู้นําเป็นสําคัญ 

5. สร้างจุดยืนของตนเอง โดยปกติผู้นําจะมีจุดยืนของตนเอง แต่ไม่ใช่หัวแข็งจนไม่รับฟัง 
จุดยืนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากจุดท่ีกําลังยืนอยู่นั้นมันจะทําให้เกิดอันตราย ผู้นําต้องเก่งในเรื่องความคิดและ
ความมุ่งม่ันในตนเอง และเก่งในการรวบรวมความคิดท่ีเป็นประโยชน์แล้วกลั่นกรองความคิดต่าง ๆ ของคน
อ่ืน รวบรวมความคิดเหล่านั้นท่ีเป็นข้อดี จุดดี มารวมไว้ท่ีตัวตนของตนเอง 

6. พัฒนาความคิดให้เป็นระบบ ระเบียบ จนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในทันที การฝึกคิดให้เป็น
ระบบระเบียบจะทําให้มองเห็นความเป็นจริงได้เร็วข้ึน เข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้เร็วข้ึน และจะทําให้สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วข้ึนเป็นลําดับ 

7. เสนอความคิดเห็นท่ีคิดว่าดีบ่อยๆ กับกลุ่มหรือท่ีประชุม ผู้นํามักเริ่มจากการเสนอความคิดเห็น
ท่ีถูกวิเคราะห์ในสมองแล้วว่าเป็นสิ่งท่ีดีถึงออกความคิดเห็น การฝึกออกความคิดเห็นจะเป็นตัวกระตุ้นให้
สมองเกิดการวิเคราะห์และแจกแจงสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วมากข้ึน ผู้นําส่วนใหญ่จึงชอบสอน ชอบแนะ ชอบให้
ความคิดเห็นของตนกับคนอ่ืน ๆ เสมอๆ ท้ังในท่ีประชุม การคุยกัน หรือแม้แต่การพักผ่อน พวกเขาจะอยู่
สนุกอยู่กับการคิดและประยุกต์สิ่งต่างๆ ให้สามารถเป็นจริงข้ึนมา 

8. สร้างแนวความคิดท่ีแตกต่าง แต่เป็นความจริง สามารถใช้ได้จริง และสื่อสารให้คนอ่ืนได้รับรู้ 
ผู้นํามักมีแนวความคิดท่ีแตกต่างจากความคิดของคนสามัญ แต่สามารถทําให้ได้ผลจริงข้ึน แนวความคิด
เหล่านี้มักเกิดจากประสบการณ์และความเก่งกาจในการแยกแยะ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยู่เป็นประจํา 
เม่ือแยกแยะได้ก็จะต้องสามารถกระจายความคิดท่ีรวบยอดออกมาเป็นความคิดโดยละเอียดได้ และ
ความคิดจะเป็นรูปเป็นร่างได้ก็ต่อเม่ือต้องสื่อสารความคิดเหล่านั้นให้กับคนรอบข้างได้รับรู้อย่างดี ซ่ึงต้องพ่ีง
การสื่อสารนั่นเอง 
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9. ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และความรู้กับสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับงานให้มากท่ีสุด ผู้นํามักมีวิสัยทัศน์และ
มุมมองใหม่ ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับการทํางานอยู่เสมอ นิสัยหนึ่งท่ีทําให้เกิดลักษณะนี้ได้คือนิสัยท่ีชอบ
เรียนรู้และทดลอง การเข้าใจและจดจําสิ่งต่าง ๆ 

10. หัดนําทีมงานต้ังแต่เล็ก ๆ ไปจนใหญ่ข้ึนเรื่อย ๆ การเริ่มเป็นผู้นํามักเริ่มจากความม่ันใจเล็ก ๆ 
ท่ีสามารถนําเพ่ือนให้พ้นภัย แก้ปัญหาให้กับเพ่ือน ๆ เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความบาดหมางของเพ่ือน ๆ 
เป็นหัวหน้าทีมเล็ก ๆ ไปจนถึงหัวหน้าชั้น หัวหน้าชั้นปี เจ้าของกิจการ ผู้นําประเทศ ผู้นําจะไต่เต้าหาสิ่งท่ี
ยิ่งใหญ่กว่าเพ่ือจะลองใช้ความสามารถนําพาให้ไปถึงจุดมุ่งหมายและจะโหยหาการนําท่ีใหญ่ข้ึนเรื่อย ๆ 
ดังนั้นการจะเริ่มเป็นผู้นําก็ต้องหัดนําพาคนต้ังแต่กลุ่มเล็ก ๆ ให้ประสบความสําเร็จเพ่ือสร้างความม่ันใจข้ัน
พ้ืนฐานก่อนจะไปนํากลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนเรื่อย ๆ 

11. สะสมประสบการณ์ และหาข้อดีและข้อเสียของการนําทีม แล้วเอามาปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน 
คนท่ีทํางานย่อมมีผิดพลาด การเป็นผู้นําก็เช่นกัน บางครั้งก็ต้องผิดพลาด หากมัวแต่กังวลกับข้อผิดพลาด
เก่า ๆ ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็จะเป็นการทําลายขวัญและกําลังใจตนเอง แต่หากมองในมุมว่าหากเกิด
เหตุการณ์อย่างนี้อีกจะทําอย่างไรท่ีจะทําให้ดีข้ึน ต้องสรุปและหาข้อดีข้อเสียของการทํางานในแต่ละข้ัน
อย่างเป็นกลางมากท่ีสุดแล้วปรับปรุงตนเองให้มีนิสัยเหล่านี้ ก็จะทําให้ภาวะผู้นําในตนเกิดความเข้มแข็งมาก
ยิ่งข้ึน. 
การพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน 

ความเป็นผู้นํา เป็นคุณลักษณะท่ีมีอยู่แล้วในคนบางคน และเป็นคุณสมบัติท่ีทุกคนสามารถสร้างข้ึน
ได้ การพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชนนี้ คือ การทําให้ผู้นําชุมชนมีภาวะความเป็นผู้นําเพ่ิมมากข้ึน หรือทํา
ให้ผู้นําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหน้าท่ี หรือเข้าไปมีบทบาทในชุมชนได้ดียิ่งข้ึน รวมท้ัง
เพ่ือให้ผู้นําชุมชนมีความม่ันใจท่ีจะดึงเอาศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวออกมาใช้ 

อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้นผู้นําเหล่านี้หากถูกพัฒนาให้เป็นวิทยากรชุมชน เพ่ือเป็นกําลังหลักในการ
ส่งต่อความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนออกไปสู่บุคคลภายนอก จะทําให้การขยายผลการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้ท่ีเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ในทางปฏิบัติดีกว่าบุคคลภายนอก 
สามารถยกตัวอย่างใกล้ตัวให้เห็นเด่นชัด รู้จักวิธีสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย 

การพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชนนั้น สามารถพัฒนาได้หลายวิธี เช่น 
1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นําในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดต่อ

หน้าท่ีประชุมชน การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาความจํา ฯลฯ 
2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ ระดับท้องถ่ิน 

จนถึงระดับชาติ เพ่ือเปิดวิสัยทัศน์ และให้รู้จักการเข้าสังคม 
3. เปิดเวทีให้มีโอกาสได้พูดหรือเสนอความคิดเห็นบ่อย ๆ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจ 
4. การเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกฝนหรือฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมความชํานาญ

หรือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ท้ังท่ีเป็นความรู้เฉพาะด้านและความรู้ในเรื่องรอบตัวท่ัว ๆ ไป 
5. ใช้ระบบพ่ีสอนน้องโดยผู้นํารุ่นก่อน ๆ หรือส่งเสริมให้ใช้แบบอย่างท่ีดีจากคนเขาศรัทธาหรือคน

ท่ีน่าศรัทธาและเป็นท่ียอมรับของสังคม  
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การพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ความหมายของศักยภาพ 
ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจ หรือคุณสมบัติท่ีมีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจทําให้พัฒนาหรือให้

ปรากฏเป็นสิ่งท่ีประจักษ์ได้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2525) 
ความหมายของศักยภาพชุมชน 
พัทนัม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543; อ้างอิงจาก Putnam. 1993: 15) กล่าวไว้ว่า

ชุมชนจะเข้มแข็งและมีศักยภาพได้นั้น เพราะคนในชุมชนมีน้ําใจ มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความกระตือรือร้น
มีบรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัยกันมีเครือข่ายของการทําให้สังคมมาติดต่อสัมพันธ์กันในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ชุมชน มีสถานภาพทางกายภาพของชุมชนท่ีเหมาะสม และสมาชิกมีส่วนร่วมในงานสาธารณะของชุมชน 

จิระภา ฉิมสุข (สุวิทย์ ธีรศาสวัต. 2533: 5; อ้างอิงจาก จิราภา ฉิมสุข. 2544) ให้ความหมาย
ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนในอันท่ีจะตอบสนองความต้องการและแก้ไข
สภาพปัญหาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน รวมท้ังความสามารถของชุมชนในการประสานความร่วมมือในการ
ดําเนินงานกับคนภายนอกชุมชน ขณะเดียวกันก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีมาจากภายนอกชุมชน ท้ังนี้ด้วย
จุดมุ่งหมายเพ่ือความปกติสุขในการอยู่ร่วมกันของคน 
ในชุมชน องค์ประกอบท่ีทําให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการดําเนินงานใด ๆ นั้น ได้แก่ โครงสร้างประชากรและ
ระบบการปกครอง อาชีพและระบบการผลิต 

จิระภา ฉิมสุข (2544; อ้างอิงจาก สุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์ 2533: 22-23) กล่าวถึง ศักยภาพของ
ชุมชนว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการจัดการภายในชุมชน เช่น การใช้ระบบเครือญาติ ในระบบ
คัดเลือกผู้นํา การใช้ระบบศาลเฒ่าศาลแก่ ทําหน้าท่ีพิจารณาคดีและแก้ไขคลี่คลายความขัดแย้งหรือกรณี
พิพาทในชุมชน 

อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอํ่า (2539: 257) กล่าวถึง ศักยภาพและการสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชนว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มคนต้ังแต่เรื่องของจิตสํานึก ความรู้ ทักษะไปจนถึงการ
จัดการ การรวมกลุ่ม ท่ีทําให้เกิดพลังต่อรองในการแก้ปัญหานานาชนิด และการท่ีกลุ่มจะเข้มแข็งหรือไม่
ต้องพิจารณาถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืนๆ ของชุมชนด้วย 
การจะเกิดศักยภาพหรือความเข้มแข็งของชุมชนนั้นมีปัจจัยท่ีจะเป็นตัวนําไปสู่การมีศักยภาพหรือความ
เข้มแข็งของชุมชนได้ ดังนี้ 

แมททริว (Mathews. 1996: 1-25) ได้พิจารณาเง่ือนไขและปัจจัยของชุมชนท่ีทําให้เกิดความ
เข้มแข็ง ดังนี้ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อความเป็นชุมชน 
1.1 การรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กร มีมากน้อยเพียงใด 
1.2 ขนาดของกลุ่มท่ีพบปะ 
1.3 จํานวนสถานท่ีและโอกาสในการพบปะสังสรรค์ เพ่ือการถกปัญหาของชุมชน 
1.4 ประเด็นพูดคุย/ถกปัญหาของชุมชน 
1.5 ระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในชุมชน 
1.6 เครื่องมือสื่อสาร 
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2. กระบวนการเฉพาะบางอย่าง 
   2.1 กระบวนการตัดสินใจเรื่องท่ีเก่ียวกับปัญหาโดยรวมของชุมชนเป็นอย่างไร การมีส่วน
ร่วมของคนมากน้อยเพียงไร บทบาทของผู้นําในการตัดสินใจเป็นอย่างไร 
   2.2 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันหรือการหา
ข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 

3. ผู้นํา 
3.1 จํานวนผู้นํา การกระจายตัวในตําบล/พ้ืนท่ี 

   3.2 บทบาทของผู้นําสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดง
ความคิดริเริ่ม การสร้างกระบวนการ/กิจกรรมให้สมาชิกมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอก
ชุมชน 
   3.3 คุณสมบัติ เช่น การติดตามสถานการณ์ปัญหา การเปิดกว้างให้การเรียนรู้ไม่แบ่งฝ่าย 
มองการไกล 

4. กระบวนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
4.1 เป็นการประเมินว่าชุมชนมีระบบความคิดด้านต่าง ๆ เหล่านี้มากน้อยเพียงไร 
4.2 การให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมพอ ๆ กับผลงาน 
4.3 การดึงคนให้มาร่วมกระบวนการคิดและตัดสินใจให้มากท่ีสุด 

   4.4 การเน้นศักยภาพของสมาชิกท่ีมารวมตัวกันว่าเป็นต้นทุนของชุมชน มากกว่ามองว่า
เป็นปัญหาของชุมชน 
   4.5 ความคิดเก่ียวกับ “อํานาจ” หรือ “พลัง” ในการเปลี่ยนแปลง เน้นพลังของกลุ่มใน
การแก้ปัญหาของตนเองมากกว่าฝากความหวังไว้ท่ีผู้มี “อํานาจ” หรือไม่ 

4.6 ความคิดเก่ียวกับการรับผิดชอบแก้ปัญหาของชุมชนตนเอง 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 

5.1 การพ่ึงพาหน่วยงานของรัฐท่ีมีมากน้อยเพียงไร 
   5.2 ความร่วมมือสนับสนุน ความใกล้ชิดกันของโรงเรียน วัด และสถานบริการในชุมชน 

6. ความรู้สึกร่วมเป็นกลุ่มชุมชนเดียวกันและมองหาทางออกของความร่วมมือในชุมชนเป็นการ
ประเมินว่าในชุมชนมีความรู้สึกผูกพันเป็นชุมชนหรือไม่ โดยดูจาก 
   6.1 ประวัติศาสตร์/คําบอกเล่าของชาวบ้านเก่ียวกับการช่วยเหลือกันและกันในการ
แก้ปัญหาชุมชน 

6.2 การทํากิจกรรมท่ีต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายร่วมกัน 
6.3 ความพยายามในการดึงเอาคนท่ียังไม่เข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนให้เข้ามาร่วมด้วย 

การประเมินศักยภาพของชุมชน 
สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2537 : 134-136) กล่าวว่า ขอบเขตการวินิจฉัยศักยภาพของชุมชนในงาน

พัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ความกระตืนรือร้นหรือวิญญาณ ตลอดจนการรับรู้และจิตสํานึกในการพัฒนาของประชาชน 

เป็นการวินิจฉัยความพร้อมของประชาชน หมายถึง ความมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา ความ
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กระตือรือร้นมีความสําคัญอย่างมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ท้ังนี้รวมไปถึงการรับรู้และการมี
จิตสํานึกในงานพัฒนาของประชาชนด้วย 

2. โครงสร้างและบทบาทขององค์กรชุมชน ผู้นําชุมชน รวมท้ังโครงสร้างอํานาจชุมชน เป็นเรื่องท่ี
พิจารณาถึงสภาพการปกครองของผู้นําชุมชนว่ามีบทบาทอย่างไรในการดําเนินงานพัฒนา เช่น คุณภาพและ
ลักษณะของผู้นําชุมชน และองค์กรของชุมชนมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาและเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา 

3. การวางแผนและการบริหารจัดการงานพัฒนา พิจารณาถึงความสามารถท่ีจะดําเนินการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของชุมชนมากน้อยเพียงใด 

4. การพัฒนาคน การพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในชุมชน ว่าสามารถทําให้ชุมชนมี
การพัฒนามากน้อยเพียงใด เช่น ผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน และประชาชนท่ัวไปในชุมชน มีการพัฒนาชุมชน
ของตนเองมากน้อยเพียงใด 

5. เทคโนโลยีในงานพัฒนา ศักยภาพของชุมชนในเรื่องของเทคโนโลยีในงานพัฒนาเป็นอีกเรื่องท่ี
จะต้องทําการวินิจฉัยถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีว่าสามารถทําให้งานพัฒนาในชุมชนบรรลุผลสําเร็จตาม
ความต้องการของสมาชิกมากน้อยเพียงใด 

6. การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบข้อมูลข่าวสารของชุมชน การวินิจฉัยศักยภาพใน
เรื่องการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และระบบข้อมูลข่าวสารของชุมชนนี้ เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดความสํานึก
และการติดต่อประสานงานความเข้าใจกันมากข้ึน 

7. การระดมทุน แรงงาน และทรัพยากรในชุมชน ปัจจัยเรื่องทุนและทรัพยากรท่ีเป็นวัตถุเป็นเรื่อง
ท่ีสําคัญในงานพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากถ้าหากมีการดําเนินการท่ี
ปราศจากทุน แรงงาน และทรัพยากรท่ีเหมาะสม จะทําให้โครงการประสบปัญหา และไม่สามารถดําเนิน
ไปสู่เป้าหมายได้ 

8. ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นเรื่องท่ีสําคัญไม่อาจมองข้ามไปได้ ท้ังนี้
เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนย่อมจะแตกต่างกันไป อุปสรรคหรือความสําเร็จ
ในงานพัฒนาต้องพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งด้วย เช่น ประชาชน
มีค่านิยมอย่างไร มีทัศนคติต่อการพัฒนาอย่างไร ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยเป็นอย่างไร 

9. ระบบการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน การวินิจฉัยในเรื่องของศักยภาพไม่เพียงแต่พิจารณา
องค์ประกอบภายในชุมชนเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาจากองค์ประอบจากภายนอกชุมชนด้วย ได้แก่ การได้รับ
การสนับสนุนท้ังด้านวัสดุ อุปกรณ์ การบริการ และด้านวิชาการจากภายนอกชุมชนมีผลกระทบกับภายใน
ชุมชนด้วย ท้ังนี้เนื่องจากชุมชนมิได้อยู่นิ่ง หรือติดต่อกันเฉพาะภายในชุมชนเท่านั้น แต่ชุมชนมีการติดต่อ
สัมพันธ์กับภายนอกชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทําให้จําเป็นต้องทราบถึงการได้รับการสนับสนุนจาก
ภายนอกชุมชนว่ามีมากน้อยเพียงใด 

ลีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ (2538: 130-138) มีข้อสรุปเก่ียวกับกรอบตัวชี้วัดความเข็มเข็ง
หรือศักยภาพของชุมชน ดังนี้ 

1. มีการนํามิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพราะการมีฐานทางวัฒนธรรมจะเป็น
เครื่องยึดโยงให้สามารถสร้างองค์กรชุมชนได้ง่ายและมีคุณภาพ 

2. ในด้านความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหา ควรพิจารณา ถึง 
2.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหา 
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   2.2 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นมีหลากหลายหรือไม่ ยากง่ายเพียงไร เป็นปัญหาภายในหรือ
ภายนอกชุมชน ปัญหาเหล่านี้จะเป็นเครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของกลุ่มในการแก้ปัญหา
ได้เป็นอย่างดี 

2.3 จํานวนปัญหาท่ีองค์กรชุมชนสามารถแก้ไขได้ 
3. ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรพิจารณาตัวชี้วัด ได้แก่ 

   3.1 มีการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ทางเลือกการแก้ไขปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา โดย
ดูถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ดังกล่าวว่า มีการวิเคราะห์ท่ีชัดเจนหรือไม่ มีการเชื่อมโยงปัญหากับสาเหตุ
หรือไม่ คุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การต้ังเป้าหมายในการแก้ปัญหาเป็นอย่งไร มีทิศทางท่ี
ถูกต้อง มีสติหรือไม่ 

3.2 มีการพัฒนาจิตสํานึก 
4. ในด้านการจัดกลุ่ม ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 

4.1 จํานวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
   4.2 ระดับของการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เสนอความคิดลง
มือปฏิบัติ ฯลฯ 

4.3 สมาชิกรู้หน้าท่ีและทําหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
4.4 มีการสร้างและพัฒนากระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
4.5 มีกฎระเบียบและกติการ่วมกัน 
4.6 มีความพร้อมเพรียง ความสามัคคีในการทํากิจกรรมร่วมกัน 

5. ในด้านท่ีเก่ียวกับผู้นํา ซ่ึงหมายถึง ผู้ท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน ควรพิจาณาถึง
ตัวชี้วัด ได้แก่ 

5.1 จํานวนผู้นํา มีหลายคนหรือไม่ 
   5.2 ความรู้และทักษะของผู้นํา มีหลายด้านหรือไม่ (เช่น ผู้นําด้านการสื่อสาร การ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดการ ฯลฯ) 

6. ในด้านท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
6.1 การท่ีสมาชิกได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม 

7. ในด้านการยอมรับนับถือท่ีองค์กรได้รับจากภายนอก ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
   7.1 การสนับสนุนท่ีได้รับจากภายนอก เช่น เงินทุนและทรัพยากรในโครงการพัฒนาต่าง 
ๆ 

7.2 มีคนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็นแหล่งความรู้ 
7.3 การมีความสามารถในการต่อรองกับรัฐ/แหล่งทุนต่าง ๆ มากข้ึน 

8. ในด้านการขยายผล ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
8.1 จํานวนสมาชิกท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
8.2 ประเภทงานและกิจกรรมมีหลากหลายมากข้ึน 
8.3 จํานวนองค์กรท่ีเก่ียวข้องมีมากข้ึน 

บัณฑร อ่อนดํา และ วิริยา น้อยวงศ์นยางค์ (2533: 49) กล่าวถึง ตัวชี้วัดของความเข้มแข็งหรือ
ศักยภาพของชุมชน ได้แก่ 
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1. องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ซ่ึงรวมถึง ระบบข้อมูลข่าวสาร วิชาการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ท่ีทันต่อ
ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงโดยเน้นให้เกิดองค์ความรู้ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สถาบันทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้นั้นสามารถนํามาใช้ในกระบวนการพัฒนาท้ังในระดับตําบล หมู่บ้าน/
ชุมชน และใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 

2. กระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ ในระดับตําบล หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา 
แสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพ่ือตอบสนองปัญหาของสมาชิกในชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญา
หมู่บ้าน ประสบการณ์ และการเรียนรู้ ประยุกต์ เทคนิค และการจัดการ 

3. องค์กรชุมชน/การบริหารจัดการ/กําลังคน หมายถึง การรวมกลุ่มชาวบ้าน การจัดองค์กรใน
ระดับตําบล หมู่บ้าน/ชุมชน การจัดระบบบริหารจัดการงานพัฒนา จัดระบบสวัสดิการสังคมชุมชน เพ่ือ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช่น การรวมตัวเพ่ือจัดต้ังกลุ่มกองทุนออมทรัพย์ มีการทํากิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริม
เครือข่ายท้ังเครือข่ายธรรมชาติ เครือข่ายการจัดต้ังองค์กร และเครือข่ายประสบการณ์ 

 
--------------------------------- 
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การจัดการความรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 

--------------------- 
ปัจจุบันการจัดการความรู้เป็นท่ีนิยมในสังคมไทย แต่มักจะมองข้ามภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็น

รากเหง้าของสังคมท่ีแท้จริง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการเพ่ิมมูลค่า
หรือคุณค่า ของกิจกรรมของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนท้องถ่ิน การแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในชุมชนท้องถ่ิน
เอง โดยคํานึงถึงความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในชุมชนท้องถ่ิน ร่วมกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ตามบริบท
ของท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมของตนจากประสบการณ์จริงหรือ “ความรู้ปฏิบัติ” จน
เกิดเป็นฐานความรู้ของผู้ปฏิบัติ จากฐานความรู้เม่ือนําไปทดลองปฏิบัติจริง ก็ก่อเกิดเป็นความรู้ใหม่ ทุกคน
รู้สึกดีท่ีได้เรียนรู้ร่วมกัน เหมือนมีเพ่ือนช่วยคิด ช่วยทํา ส่วนเป้าหมายสําคัญของการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินนั้นคือ เพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง เน้นความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน ภายใต้
การพัฒนาท่ียั่งยืนบนรากฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับความรู้ท้องถ่ินไทยเดิม 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เน้นความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขัน เน้นการแบ่งปันไม่ใช่การ
ผูกขาด เป็นมิติด้านคน ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผลท่ีได้รับจากการจัดการความรู้ คือ มีชีวิตท่ีดีและมี
ความสําเร็จร่วมกัน การจัดการความรู้โดยท่ัวไปแบ่งเป็นทักษะ (skill) 90% และทฤษฎีเพียง 10% เท่านั้น 
ความรู้ท่ีสําคัญ คือ ความรู้ในเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้เน้นความรู้ในคน ความรู้ฝังลึกหรือความรู้ซ่อน
เร้น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย 

การจัดการเพ่ือนําเอาภูมิปัญญาท่ีคนในสังคมรู้และเข้าใจมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด จําต้องมี
ยุทธศาสตร์และการกระทําท่ีแตกต่างจากความรู้ ท่ีเป็นศาสตร์หรือความรู้ ท่ีเป็นวิชาการท่ีเรียนอยู่ใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จึงจําเป็นต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ต้อง
เข้าใจธรรมชาติของภูมิปัญญา ต้องให้เกียรติชาวบ้านเป็นคนคิดเองทําเอง และประยุกต์ดัดแปลงสิ่งท่ีอยู่ใน
สํานึกหรือเบ้ืองลึกความเคยชินของเขามาปรับใช้ เป็นเรื่องท่ีคนในชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ จะต้องเป็นผู้มีส่วน
สําคัญในการสร้าง สืบสานหรือพัฒนาความรู้ภูมิปัญญานั้น ๆ ให้สามารถเชื่อมต่อกับสมัยใหม่ หรือมีการ
ประยุกต์ใช้ให้สมสมัย มิฉะนั้นความรู้ภูมิปัญญาท่ีสั่งสมกันมา ก็อาจขาดการสืบทอดหรือตายไปในท่ีสุด (เอก
วิทย์ ณ ถลาง และคนอ่ืน ๆ. 2546) 

ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินเห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรู้ของ
ตนเอง และสามารถเข้าถึง ดูแล ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของตนเองได้จริงในวิถีชีวิตปัจจุบัน จึงจะทําให้
ภูมิปัญญานั้นอยู่รอด และยังเป็นเครื่องยืนยันถึงการดํารงอยู่และพัฒนาสืบทอดอย่างยั่งยืน ฉะนั้นชุมชน
ท้องถ่ินจึงควรได้รับการติดอาวุธทางความคิด หรือมีเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีสามารถอนุรักษ์ สืบสาน จัดการ
และพัฒนาภูมิปัญญาของตนเองได้ (เอกวิทย์ ณ ถลาง และคนอ่ืน ๆ. 2546) 
เหตุผลในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ระยะเวลานานนับหลายทศวรรษของประวัติศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในชนบทนั้น การสั่งสม
ความรู้ท้ังหมดเพียงแต่นํามาสู่ข้อสรุปท่ีว่า เรายังไม่สามารถค้นพบรูปแบบตายตัวใด ๆ ท่ีสามารถใช้ได้ท่ัวไป
กับชุมชนในชนบททุก ๆ แห่ง ชนบทท่ีแท้จริงเป็นชุมชนท้องถ่ินท่ีประกอบด้วยความสัมพันธ์ท่ีสานก่อข้ึน
อย่างซับซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม บนสภาพทาง
กายภาพ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และความสัมพันธ์ทางการผลิตท่ีมีรูปลักษณ์เฉพาะอย่าง ชุมชน
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เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกท้ังปวง ด้วยรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย สิ่งท่ีเป็น
พ้ืนฐานท่ีสุด ท่ีอธิบายได้ว่า เหตุใดการพัฒนา “จากภายนอก” ท้ังปวง ไม่ว่าจะมาจากเจตจํานงใด หรือ
หลักการท่ีดีเพียงใด ก็อาจล้มเหลวได้เสมอ จากเหตุผลเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยํ้าถึง
หลักการท่ีสําคัญอันหนึ่งท่ีพระองค์ทรงใช้ในการสืบค้นทําความรู้จัก เพ่ือกระตุ้นหรือริเริ่มงานพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินในชนบทจํานวนมาก และทรงเรียกสิ่งนี้ว่า “การระเบิดจากข้างใน” การพัฒนานั้น จะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน ภูมิประเทศทาง
สังคมศาสตร์ก็คือ เรื่องทางสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคน (สุเมธ ตันติเวชกุล. 2536 ) ส่วนภูมิปัญญา
ท้องถ่ินนั้น มีความจําเพาะของท้องถ่ิน สั่งสมข้ึนมาจากประสบการณ์หรือความจัดเจนจากชีวิตและสังคมใน
ท้องถ่ินหนึ่ง ๆ เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถ่ินมากกว่าภูมิปัญญาท่ีมาจาก
ภายนอก แต่อาจเอาไปใช้ในท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันไม่ได้หรือใช้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร (ประเวศ วะสี . 2536 ) 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินยังเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่ายิ่งเพราะเป็นรากฐานของสังคมท่ีมีการสั่ง
สมสืบทอดมา เป็นความรู้ท่ีอยู่กับตัวคน และติดกับแผ่นดิน กล่าวคือ ได้สะท้อนถึงวิถีการดําเนินชีวิตของ
ผู้คน ซ่ึงเกิดจากการปรับชีวิตให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมให้อยู่ได้อย่างปกติไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยสี่ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินชีวิตของคนไทย ซ่ึงอยู่ใน
ภูมิภาคท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีส่วนสําคัญท่ีกําหนดวิถีการกิน การ
อยู่ หรือภูมิปัญญาของคนไทยให้มีความหลากหลายไปตามภูมินิเวศน์ของภาคต่าง ๆ ด้วย อันสะท้อนถึงโลก
ทัศน์หรือระบบวิธีคิดในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ให้เอ้ือต่อการดํารงชีวิตด้านต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด หากแต่น่าเป็นห่วงว่า ภายใต้บริบททางสังคม
ท่ีถูกกระแสทุนนิยมเข้าครอบงํานั้น ความรู้ทางวัฒนธรรมเหล่านี้กําลังจะสูญหายไป เพราะขาดการสืบทอด
และพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นพลวัต ดังนั้นจึงมีการนําแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้มาใช้ในเรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นยุทธศาสตร์สําหรับการสร้างสุขภาวะของชาติ ให้คนไทยอยู่ดี มีสุข และ
พ่ึงตนเองได้ (เอกวิทย์ ณ ถลาง. 2546 ) 
มิติการพึงพาตนเองกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นขยายออก ไปใน
มิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีผู้กล่าวว่า ทัศนะของพระองค์ก็คือ “small is beautiful” ไม่ทรงโปรดวิธีการ
เติบโตหรือความก้าวหน้า ท่ีต้องการพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอกมากเกินไป จะทรงเลือกวิธีการท่ีประหยัด 
เรียบง่ายท่ีสุดเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการเติบโตจากภายในด้วยตนเองท่ีละน้อย จากรากฐานท่ีค่อย ๆ 
ก่อร่างสร้างข้ึนอย่างแข็งแรง ม่ันคง เพ่ือตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานของชีวิต ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมาย
ข้ันต้นท่ีสุด ทรงเห็นว่าการพ่ึงตนเองของคนในชนบทนั้นต้องมีลําดับข้ัน เม่ือมีปัจจัยดํารงชีพเพียงพอแล้ว 
การดําเนินการเก่ียวกับการทํามาหากิน การเพราะปลูกก็จะเป็นพ้ืนฐานสําคัญในลําดับถัดไป ซ่ึงพระองค์
ทรงเห็นว่านี่คือการเติบโตท่ีแท้จริงและถาวรของ บุคคล ชุมชนท้องถ่ิน สังคม และประเทศชาติ (สุเมธ ตันติ
เวชกุล. 2536 ) 

แนวคิดพ่ึงพาตนเองเป็นแนวทางพัฒนาอย่างหนึ่ง โดยเริ่มจากความเข้าใจในธรรมชาติของความ
เป็นจริงท่ีว่า ชาวไร่ ชาวนา ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ โดยพ้ืนฐานย่อมมีความสามารถเป็นพลังอยู่ในตัวเองจาก
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาชนบทหรือชุมชนท้องถ่ิน ไม่ใช่
การหยิบยื่นจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง หากแต่ต้องส่งเสริมให้ชาวไร่ ชาวนา หรือชาวบ้านในชนบทได้ทําความ
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เข้าใจกับปัญหาของตน และคิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีสัมพันธ์กับปัญหา ความ
ต้องการ และความ สามารถของตนเองอย่างแท้จริง หากมีการเชื่อมโยงหลักการเรื่อง “การจัดการความรู้” 
มาใช้ร่วมกับเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” เพ่ือทําให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเกิดการเพ่ิมพูนยกระดับข้ึนหรือเพ่ิม
คุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินหรือสังคมประเทศชาติ 
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

หลักการและแนวคิดการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ การสร้างเวทีหรือกิจกรรมให้สมาชิก
ในชุมชนท้องถ่ินได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทดลองหาวิธีการหรือความรู้ใหม่ ๆ แล้วขยาย
เป็นเครือข่าย และมีความสัมพันธ์ร่วมมือกับภายนอกคือ นักวิชาการ ภาคราชการ ภาคธุรกิจ อย่างรู้เท่าทัน
และยึดฐานความรู้ของชุมชนท้องถ่ิน เป็นหลัก การจัดการความรู้ของชุมชนท้องถ่ิน มีลักษณะเรียบง่าย เป็น
ธรรมชาติ เรียนรู้จากการปฏิบัติ ค่อยเป็นค่อยไป และมีลักษณะเด่นอยู่ท่ีปัญญาปฏิบัติ (รัตนา โตสกุล. 
2548) ซ่ึงคุณสมบัติพ้ืนฐานของสมาชิกต้องขยัน อดทน และมีความพยายาม ขณะเดียวกันก็ต้องไม่หวง
ความรู้ จนเกิดหลักคิดใหม่ท่ีว่า มีการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกัน ยิ่งให้ความรู้ยิ่งเพ่ิม ได้ความรู้ ได้เพ่ือน ได้
แนวร่วมท่ีจะช่วยเก้ือหนุนกันได้อย่างไม่สิ้นสุด เป็นการยกระดับความรู้เพ่ือท่ีจะนําสิ่งท่ีเรียกว่า“ทุนทาง
ปัญญา” (intellectual capital) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการงานหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะในกลุ่มคน องค์กร 
หรือชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือให้สามารถทํางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีข้ึน เม่ือนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการ
ทํางานหรือกิจกรรมทุกเรื่องนั้นหมายความว่า องค์กรหรือชุมชนท้องถ่ินได้ทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ และ
ตระหนักหรือให้ความ สําคัญในเรื่องการจัดการความรู้ จึงเป็นการนําทุนทางปัญญาไปสร้างมูลค่าหรือเพ่ิม
มูลค่า ซ่ึงจะยิ่งทําให้ได้ประโยชน์มากข้ึน ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่า เช่น ทางด้านธุรกิจอาจเป็นเรื่องของ
มูลค่าเป็นหลัก หากนํามาเชื่อมโยงกับด้านสังคม อาจไม่ได้เป็นเรื่องมูลค่าหรืองอกเงยเป็นเงินแต่จะเป็นเรื่อง
คุณค่าท่ีเกิดกับสังคม ซ่ึงเป็นการเพ่ิมพูนทุนทางปัญญาอีกข้ันหนึ่ง โดยใช้ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคน 
ครอบครัว ชุมชนท้องถ่ินและสังคม (วิจารณ์ พานิช. 2546, ชุมชนการจัดการความรู้. 2547 ) 
องค์ประกอบในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จําเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของภูมิปัญญาในสาม
ส่วนท่ีสําคัญ คือ (เอกวิทย์ ณ ถลาง . 2546 , ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2549) 

1. องค์ความรู้ องค์ความรู้ของชุมชนท้องถ่ินมิได้เกิดข้ึนลอย ๆ แต่เกิดจากการท่ีสังคมมีระบบคิด
หรืออุดมการณ์ของชุมชนท้องถ่ินเป็นตัวกํากับองค์ความรู้ให้สมาชิกภายในชุมชนท้องถ่ินได้นําไปใช้อย่าง
เหมาะสม ประสบการณ์ของบุคคล และชุมชนท้องถ่ินก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ 
ความรู้ของชุมชนท้องถ่ิน มีหลายประเภท ท้ังท่ีเป็นความรู้ด้านเนื้อหาสาระ ด้านเทคนิค และความรู้ท่ี
เก่ียวกับกระบวนการทํางาน ซ่ึงเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถ่ินโดยตรง มีท้ังความรู้ ท่ีใช้
ประโยชน์ในระดับครอบครัว และความรู้ท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือชุมชนท้องถ่ิน 

2. กระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ กระบวนการท่ีก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความสําคัญและควร
เน้นมากกว่าตัวเนื้อหาภูมิปัญญา เป็นหลักการท่ีต้องคิดกันในแง่ของการนําภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ หรือ
เป็นสิ่งท่ีนํามาปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสังคม พัฒนาอาชีพ กระบวนการดังกล่าวนี้น่าจะเป็น
ประโยชน์กับคนรุ่นหลังท่ีเขาสามารถจะพัฒนาความรู้หรือภูมิปัญญาท่ีมีอยู่แล้วด้วยตัวของเขาเองตามสภาพ 
ตามกาลเวลา ฉะนั้นในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โจทย์อยู่ท่ีว่าทําอย่างไรจึงจะให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
มรรควิธีหรือกระบวนการท่ีบอกว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินแต่ละอย่างเกิดข้ึนได้อย่างไร 
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ไม่ใช่กระบวนการท่ีเพียงแต่พรรณนาให้รู้ว่า “อะไรเป็นอะไร” (Know What)เท่านั้น แต่สามารถวิเคราะห์
และเรียนรู้เชิงวิพากษ์ลึกลงไปว่า “ทําไม” จึงเป็นเช่นนั้น (Know Why) รู้ถึงเง่ือนไขหรือเหตุ-ปัจจัย ยิ่งไป
กว่านั้นยังต้องรู้ด้วยว่า “ทําอย่างไร” (Know How) ท่ีจะสร้างประโยชน์แก่ตน ชุมชนท้องถ่ินหรือสังคม 

3. เป้าหมายหรือทิศทางของการพัฒนา การนําความรู้ไปใช้ หรือผลกระทบจากความรู้ และ
กระบวนการนั้น ๆ ซ่ึงถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ เพราะจะสะท้อนกระบวนทัศน์ วิธีคิด ท่ีกําหนด
วิธีการในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนท้องถ่ิน หรือสังคม 
การเรียนรู้กับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การเรียนรู้ คือกระบวนการทางความคิด และการกระทําท่ีทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา
สาระของความรู้ และการปฏิบัติ ท่ีนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสบการณ์ท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความรู้ของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการนึกคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้ใด ๆ คือ
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ (ปาริชาติ วลัยเสถียร. 
2549) ส่วนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมคุณค่าหรือมูลค่าให้กับองค์กรชุมชนท้องถ่ินหรือ
สังคมท่ีมีการเรียนรู้ ในมุมมองของการจัดการความรู้นั้น แบ่งประเภทของความรู้ได้หลายประเภท หากแต่มี
ความรู้ท่ีถูกมองข้ามไปคือ ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาด่ังเดิมของชุมชนท้องถ่ิน ท่ีไม่มีโครงสร้างหรือบทบาทท่ี
ชัดเจน แต่สามารถสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือจัดการความรู้ได้ จะพบว่าในปัจจุบันองค์กรชุมชน
หลาย ๆ แห่ง สามารถค้นหาและดึงศักยภาพของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กรชุมชนท้องถ่ินมาเป็นทุน
ทางสังคม เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกลไกในการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์พลังปัญญาให้กับชุมชนท้องถ่ิน ให้สามารถขับเคลื่อนงานหรือ
กิจกรรมของชุมชนท้องถ่ินให้ก้าวหน้า และขยายสู่สังคมในวงกว้างได้มากข้ึน 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม อาจจําแนกวิธีการ
เรียนรู้ได้ดังนี้ 

1. วิธีการเรียนรู้โดยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ สามารถแบ่งวิธีการเรียนรู้ออกเป็น 2 วิธีคือ การ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง และการเรียนรู้จากผู้อ่ืน 

     1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีพ้ืนฐานจากความสนใจ ความมุ่งม่ัน ความเพียร
พยายาม มีการต้ังคําถาม การสะท้อนกลับต่อประสบการณ์ และความรู้เดิม สร้างความรู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ศักยภาพของตน เป็นการเรียนโดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และการฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเองเป็นหลัก อาจเริ่มจากความสนใจ และทดลองฝึกหัดอย่างต่อเนื่อง ลองผิดลองถูก เพ่ือให้
สอดคล้องกับเง่ือนไข และบริบทของตน แล้วนําไปสู่การปฏิบัติจริงจนประสบความสําเร็จ 

     การเรียนรู้ด้วยตนเองของชาวบ้านในชุมชนท้องถ่ิน ส่วนใหญ่จะสอดประสานไปกับวิถีการ
ดําเนินชีวิต และอาศัยข้อมูลท่ีได้รับจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และการใช้เหตุผลในลักษณะการปฏิบัติจริง การ
ทดลอง สังเกต จดจํา บันทึก เปรียบเทียบ หาข้อสรุป เป็นการเรียนรู้ และปรับตัว เพ่ือสามารถแก้ไข
สถานการณ์ปัญหา และกําหนดตนเองให้ดํารงชีวิต รักษาอัตลักษณ์อยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง 

     1.2 การเรียนรู้จากผู้อ่ืน เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ท้ังการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบและ
ไม่มีรูปแบบจากบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีใกล้ชิดด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว และบุคคล ภายนอก ท่ีมีความสัมพันธ์
ทางวิชาชีพ หรือหน้าท่ีการงานเก่ียวข้องกัน ซ่ึงสามารถแบ่งวิธีการเรียนรู้จากผู้อ่ืนได้ดังนี้คือ การเรียนรู้จาก
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บรรพบุรุษ การเรียนรู้จากเครือญาติ หรือคนในชุมชนท้องถ่ินเดียวกัน และการเรียนรู้จากบุคคลภายนอก
ชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้คือ 
   1.2.1 การเรียนรู้จากบรรพบุรุษ เป็นการส่งผ่านความรู้ ภูมิปัญญาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน
อีกรุ่นหนึ่ง จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง ในลักษณะการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว คือ พ่อแม่สอนลูก ผู้เฒ่า
สอนหลาน บุคคลได้ซึมซับความรู้สึกนึกคิด ศรัทธา และวิธีการคิดของบรรพบุรุษ โดยการถ่ายทอดผ่านสื่อ
ภาษา ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากาย เป็นการเรียนรู้จากการประพฤติปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และจากพิธีกรรม จารีต ประเพณี ท่ีมีรากฐานทางวัฒนธรรมร่วมกัน 
การเรียนรู้จากบรรพบุรุษ มีท้ังการรับการถ่ายทอดความรู้ และทักษะเดิม และการคิดประยุกต์ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับเง่ือนไขของตนเอง โดยสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้เหล่านั้นจะรวมกันเป็นข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทํา
ให้เกิดความคิด และเจตคติใหม่ ๆ ตลอดจนเทคนิคและทักษะใหม่ ๆ 
   1.2.2 การเรียนรู้จากเครือญาติหรือคนภายในชุมชนเดียวกัน เป็นการเรียนรู้ท่ีมีพ้ืนฐาน
ความเชื่อ เคารพ ศรัทธา ไว้วางใจ และยอมรับในแบบกัลยาณมิตร ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ได้ ต้องมีใจใฝ่
เรียนรู้ มีความมุ่งม่ัน มีความอดทน เพราะต้องอาศัยระยะเวลาเรียนรู้ฝึกฝนจนเกิดทักษะความชํานาญ 
   1.2.3 การเรียนรู้จากบุคคลภายนอกชุมชนท้องถ่ิน เป็นการเรียนรู้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติท่ีมีประสบการณ์จริง และประสบความสําเร็จ เช่น นักพัฒนา 
นักวิชาการ นักจัดการความรู้ และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการเชิญผู้รู้หรือวิทยากรมาให้
ความรู้หรือฝึกอบรมให้ 

2. วิธีการเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัส วิธีการเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัสในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ ซ่ึงมีวิธีการเรียนรู้ดังนี้คือ 

     2.1 การพูด-การฟัง เป็นการสร้างพ้ืนท่ีให้มีการสื่อสารระหว่างกัน โดยใช้การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน หรือท่ีเรียกว่า “เวที” ซ่ึงการพูด-การฟัง มีท้ังแบบไม่เป็น
ทางการ เช่น “วงนํ้าชา” “มุมกาแฟ” หรือ “การโสกัน” ของชุมชนท้องถ่ินในภาคอีสาน เป็นต้น นับเป็น
พ้ืนท่ีหรือเวทีเปิดท่ีสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง และเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนในรูปแบบท่ีเป็นทางการ 
ต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่นการระบุวัตถุประสงค์ กําหนดบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่าง ๆ หัวข้อหรือ
ประเด็น ท่ีสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกคน รวมท้ังการบันทึกเนื้อหาสาระและข้อสรุป 
เป็นต้น 

     การพูด-การฟัง ท่ีจํานําไปสู่การเรียนรู้ได้นั้น จําเป็นต้องมีความเท่าเทียมกันในเวทีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน ซ่ึงความแตกต่างในฐานะทางเศรษฐกิจ สภาวะผู้นํา ประสบการณ์ เพศ วัย ชาติพันธ์ 
บรรยากาศ ตลอดจนสัมพันธภาพ มีส่วนสัมพันธ์กับความเท่าเทียมในการร่วมเวทีการพูดคุยและการฟัง 

     2.2 การศึกษาดูงาน เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ท่ีใช้ประสาท
สัมผัสในทุก ๆ ด้าน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จึงทําให้
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อาจเป็นการศึกษาดูงานของกลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชนท้องถ่ิน เช่น กลุ่ม
ปลาร้าข้ามปี บ้านหนองบัวน้อย ตําบลหนองสระปลา อําเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนให้
นักเรียนในชุมชนท้องถ่ิน เรียนรู้การทําปลาร้าและปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยกลุ่มปลาร้าข้ามปีร่วมกันทํากิจกรรม
กับโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย และให้นักเรียนมาศึกษาดูงานท่ีกลุ่ม หรือมีการศึกษาดูงานของกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ี
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ทํากิจกรรมเดียวกันท่ีประสบความสําเร็จในต่างพ้ืนท่ี เช่น การศึกษาดูงานกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีทําผลิตภัณฑ์ปลาร้า
เหมือนกันในพ้ืนท่ีภาคกลาง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

     2.3 การเรียนรู้จากกิจกรรมการออกร้าน การแสดงผลงาน และนิทรรศการ จากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทําให้เห็นผลงานของกลุ่มอ่ืน ๆ รวมท้ังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วนําความรู้ท่ี
ได้รับมาคิด วิเคราะห์ ทดลองทํา และทําให้มีการทบทวนการทํางานของตนเองเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา 

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จัดเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีวิธีการเรียนรู้คือ 
     3.1 การลองผิดลองถูก นับเป็นวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์นับต้ังแต่สมัยบรรพกาลในการเรียนรู้

เพ่ือความอยู่รอด และดํารงเผ่าพันธ์ ในปัจจุบันอาจเรียนรู้โดยการทดสอบ ทดลอง ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้
จากผู้ อ่ืน และนํามาปฏิบัติให้ได้ผล และต้องลองผิดลองถูกจากการปฏิบัติจริง ตามเง่ือนไขและ
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันออกไป 

     3.2 การค้นหาเอกลักษณ์ของตน ในกิจกรรมด้านศิลปหัตถกรรม กลุ่มอาชีพมักจะลงมือปฏิบัติ
จริงพร้อมกับการคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ ประยุกต์ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ท้ังจากภายในและภายนอกชุมชน
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ของตน เช่น ผ้าฝ้ายย้อมครามของแม่ฑีตา ท่ีสร้างสรรค์เอกลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์คือ การคิดลวดลายท่ีไม่ให้ซ้ําใครและพัฒนาการย้อมสีครามธรรมชาติไม่ให้ตกสี และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปลาร้าข้ามปี ท่ีคิดค้นปลาร้าท่ีเป็นอาหารพ้ืนบ้านของอีสาน เป็นนวัตกรรมคือปลาร้า
คนอร์ท่ีพกพาได้สะดวกนับว่าเป็นการยกระดับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

สําหรับจุดเน้นของการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้น ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีพลวัต หรือวิถีการ
เปลี่ยนแปลง และยึดโยงกับมิติอ่ืน ๆ ในสังคมในลักษณะท่ีเป็นพลังหรือวิถีทางสังคม มีจุดเน้นของการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. 2547 ) ดังนี้คือ 

1. เรียนรู้มรรควิธีของภูมิปัญญาท้องถ่ินมากกว่าผล ท้ังนี้เพราะมรรควิธีสามารถนําไปปรับใช้ได้ 
เช่น เราเรียนรู้ภูมิปัญญาของคนอีสาน โดยท่ีไม่จําเป็นต้องมีวิถีชีวิตแบบชาวอีสาน แต่เราสามารถนําไปปรับ
ใช้ได้ วิถีของภูมิปัญญาท้องถ่ิน จะมีกระบวนการท่ีทําให้เกิด และเป็นกระบวนการท่ีเลือกสรรมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ 

2. เรียนรู้วิถีและพลังของภูมิปัญญามากกว่ารูปแบบหรือรูปลักษณ์ ซ่ึงวิถีหรือพลังเป็นเรื่องของ
ความเคลื่อนไหว เป็นนามธรรมท่ีต้องใช้สติปัญญาในการเรียนรู้ เห็นได้ด้วยใจ ส่วนรูปลักษณ์หรือรูปแบบจะ
เห็นได้ด้วยตา การเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีเห็นได้ด้วยตานั้นจะมีการเลียนแบบ ซ่ึงการเลียนแบบนั้นเป็นอันตราย 
แต่ถ้าใช้สติปัญญาดูวิถีและพลังของภูมิปัญญาจะทําให้ประเทืองปัญญายิ่งงอกงามข้ึนเรื่อย ๆ 

3. เรียนรู้ภูมิปัญญาเชิงจารีตมากกว่าการศึกษาภูมิปัญญาเชิงจริต ซ่ึงจริต หมายถึง พฤติกรรมส่วน
ตน คนทุกคนมีจริตกันด้วยกันท้ังนั้น การมีการศึกษาต่างกัน มีสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน และมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
ต่างกัน จะทําให้จริตต่างกัน แต่ในจริตท่ีหลากหลายนั้น ถ้ามองในชุมชนเดียวกันจะมีจริตร่วม คือ จารีต ซ่ึง
จารีต หมายถึง ผลรวมของจริต ภูมิปัญญาท่ีเป็นจารีต จะเป็นของชุมชนของคนหมู่มาก เพราะฉะนั้น ภูมิ
ปัญญาท่ีน่าสนใจ เรียกว่า ภูมิปัญญาของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือท่ีเรียกว่า ภูมิปัญญาท่ีเป็นวัฒนธรรม
ร่วม เพราะชุมชนท้องถ่ินเป็นผู้ขัดเกลา เป็นผู้พิสูจน์ซ้ํา เป็นผู้ปฏิบัติซ้ํา เป็นผู้คัดเลือกซ้ํา จนเป็นท่ีพึง
ปรารถนา หรือเป็นท่ีพอใจ 
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4. เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีช่วยเพ่ิมคุณค่ามากกว่าภูมิปัญญาท่ีเพ่ิมมูลค่า ซ่ึงมูลค่าเป็นตัวเงิน 
เป็นตัววัตถุ เม่ือใดท่ีเห็นมูลค่าสําคัญกว่าคุณค่าแล้ว เม่ือนั้นจะเกิดอันตรายต่อชุมชนท้องถ่ิน สังคม หรือ
ประเทศชาติ 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานสําคัญต่อความสามารถในการจัดการความรู้ การท่ีบุคคลหรือ
ชาวบ้านในชุมชนท้องถ่ินเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นับว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อความสําเร็จในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้ังนี้เพราะการจัดการความรู้กับการเรียนรู้มีความเก่ียวพันกัน หากกระทําสิ่งหนึ่ง
จักต้องกระทําอีกสิ่งหนึ่งควบคู่กัน ซ่ึงการเรียนรู้ อาจเป็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้จากผู้อ่ืน หรือเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัส เป็นต้น รวมท้ังควรมีจุดเน้นในการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงจะทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังผลให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสามารถบรรลุทําวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มีหลากหลายประเภท ซ่ึงสามารถจําแนกได้ดังนี้คือ 

1. เครื่องมือท่ีเป็นตัวบุคคล บุคคลอาจถือเป็นเครื่องมือในฐานะของผู้เอ้ืออํานวยกระบวนการ
เรียนรู้ ผู้เชื่อมประสาน โดยการเป็นวิทยากร เป็นผู้บอกเล่า และนําประสบการณ์ชีวิตของตนมาเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน ๆ เช่น ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัยไทบ้าน นักพัฒนา เป็นต้น 

2. เครื่องมือท่ีเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน นับเป็นการเรียนรู้จากทุนของชุมชนท้องถ่ิน 
โดยการค้นหาวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีมีอยู่ ใช้มาตรฐานภายในวัฒนธรรมนั้นเอง เป็นตัววัดความดีและความไม่ดี 
ชาวบ้านโดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านเป็นคนในชุมชนท้องถ่ินท่ีสามารถมองจากข้างในวัฒนธรรมได้แจ่มชัด
ท่ีสุด มีความเข้าใจในวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ึง จะต้องใช้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพ
บุรุษ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน และกําลังดําเนินอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน และใช้ปัญญา
นั้นพัฒนาวัฒนธรรมของตนข้ึนมาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินต่อไป ตัวอย่างเช่น ความเชื่อและ
อุดมการณ์ของชุมชนเรื่องผี “เรื่องผิดผี” คือการละเมิดละเลยกฎ ประเพณี ผีคือผู้สร้างความสมดุลระหว่าง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผีไม่ใช่ผู้รักษากฎ ผีคือตัวกฎนั้นเอง 

ส่วนเทคนิคท่ีใช้เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้น มี
เทคนิควิธีการในการเรียนรู้และการจัดการความรู้ดังนี้คือ 

1. ยึดชุมชนท้องถ่ินเป็นตัวต้ัง ในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน จะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพชุมชนท้องถ่ิน เรียนรู้ท่ีจะนําทุนสถาบัน
ทางสังคม(บ้าน วัด โรงเรียน) ทุนทางสังคม (ผู้รู้ ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรม ประเพณี) และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ป่า) ท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน นํามาเป็นฐานในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

2. การมีส่วนร่วม ในกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้น ควรใช้หลัก
ความเสมอภาค คือ ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ ได้มีส่วนร่วมท้ังระดับแนวคิด
และการปฏิบัติ ตามความสามารถ โดยคํานึงถึงความหลากหลาย 

3. กระบวนการกลุ่ม เป็นการทํางานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการ
วางแผนการตัดสินใจ โดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม 
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4. การหาภาคีความร่วมมือ ควรมีการประสานความรวมมือหรือการสนับสนุนจากองค์กรหรือ
ชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกว่า ”มีเพ่ือนร่วมเดินทาง” เมือมีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้ ท้ังนี้
เพราะต่างก็รู้ดีว่าใครมีความรู้หรือประสบการณ์เรื่องใด เปรียบเหมือนเข็มทิศในการดําเนินงานโดยไม่ต้อง
เริ่มต้นจากศูนย์ มีบรรยากาศในการทํางานแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เป็นการเติมเต็มให้กัน
และกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ 

สรุปได้ว่าเครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 
จะต้องสามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถ่ิน และอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการ
ของชุมชนท้องถ่ิน สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน 
รวมท้ังสอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ขีดความสามารถท่ีชาวบ้านในชุมชนท้องถ่ินเรียนรู้
และดําเนินการได้ โดยใช้หลักความเสมอภาค การมีส่วนร่วมในลักษณะการทํางานเป็นทีม 
มิติของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

นอกจากกระบวนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ยังมีมิติการจัดการความรู้ของชุมชน
ท้องถ่ินต่าง ๆ (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2549 ) มีลักษณะดังนี้คือ 

1. การฟ้ืนฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม ทุกชุมชนท้องถ่ินมีความรู้และ 
ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต ท้ังด้านการผลิต สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการปกครองของ
ชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว อาจมีมากน้อยแตกต่างกันไป การ
ฟ้ืนฟูความรู้ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่เดิมทําให้ความรู้ชัดเจนและสื่อสารได้กว้างขวางมากข้ึนว่าชุมชนท้องถ่ินมี
ความรู้อะไรบ้าง ความรู้นั้นมีท่ีมาอย่างไร ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเง่ือนไข
ต่าง ๆ ได้อย่างไร 

ความสําคัญของการฟ้ืนฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม อยู่ท่ีการให้ความหมายแก่ “คุณค่า” 
ของทุนชุมชนท้องถ่ิน ความรู้ภูมิปัญญาในบางเรื่อง ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุ - ผลได้ เพราะเป็น
เรื่องของศรัทธา ความเชื่อ ดังนั้นการสืบต่อและการถ่ายทอดจึงไม่เพียงแต่การสอน การบอกเล่า แนะนํา 
หรือจัดทําเป็นเอกสารและสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น แต่ต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง
เป็นสําคัญ 

2. การสกัดความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและกลุ่ม เป็นการประมวลความรู้จากประสบการณ์ของบุคคล
และกลุ่มกิจกรรม โดยร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบ ศึกษาเพ่ิมเติม เป็นการเสริมฐาน ต่อยอด และ
ยกระดับความรู้เดิม 

3. การใช้วิทยาการหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากภายนอก โดยการศึกษา ทดลอง นํามาปฏิบัติ
เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน จัดเก็บเป็นคลังความรู้ของชุมชนท้องถ่ิน หรือผลิตเป็น
สื่อ และเผยแพร่ 

4. การสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคล กลุ่ม ชุมชนท้องถ่ิน โดยการทดลอง การ
สังเกต และจัดเก็บเป็นคลังความรู้ สรุปผลดําเนินงานร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มเรียนรู้ 

5. การจัดระบบการจัดเก็บความรู้ จากการรวบรวมความรู้ การถอดองค์ความรู้ต่าง ๆ นํามาแยก
เป็นหมวดหมู่ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้คือ 

     5.1 ฐานข้อมูลเอกสาร จัดเก็บในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์เก่ียวกับความรู้ เทคนิค และทักษะต่าง ๆ 
มีการจัดพิมพ์เป็นเอกสาร จัดทําเป็นวีดิทัศน์ เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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     5.2 ฐานข้อมูลบุคคล จัดทําทําเนียบบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยประวัติ ผลงาน ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ 

     5.3 มีการเขียนบันทึก ประสบการณ์ชีวิต เรื่องเล่า ตํานาน 
     5.4 จัดทําหลักสูตร คู่มือการเรียน การฝึกอบรม 
     5.5 จัดทําแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ มีการวางแผนการจัดการ 
     5.6 จัดทํารายงานงานวิจัยชุมชนท้องถ่ิน โดยสมาชิกในชุมชนท้องถ่ินร่วมกับนักวิชาการและ

นักพัฒนา 
------------------------------------------- 
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หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
--------------------- 

บทนํา 
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 19 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการท่ีตรงกันประการหนึ่งคือ 

ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุดท่ีเรียกว่า อํานาจอธิปไตย แม้ว่าในอดีตท่ีผ่านมา ประชาชนไทยจะมิได้มี
ส่วนร่วมในการเมืองการปกครองเท่าท่ีควร แต่เม่ือกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทย
ก็ทําให้ประชาชนรู้ถึงการท่ีตนควรมีสิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากข้ึน นํามาสู่การปฏิรูป
ระบบการเมืองไทยท่ีเห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาจนถึง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซ่ึงให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก 
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ใน
อดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้ความสําคัญกับการไปใช้
สิทธิเลือกต้ัง หากแต่ในปัจจุบันสังคมให้ความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยท่ีประชาชน
ปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างขวางข้ึน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในท่ีนี้หมายถึง การท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของ 
ท้องถ่ิน เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการท่ี
ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทํา และมีความเต็มใจท่ีจะเข้าร่วม
ต่อกิจกรรมนั้นๆ 

โดยหลักการ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้น
จนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ในแก้ปัญหาของชุมชน ควรเปิดให้
ประชาชนเข้าร่วมต้ังแต่ต้นจนจบ ดังนี้ 

(1) เริ่มต้ังแต่การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมหรือชุมชนท่ีตนเองอยู่ 

(2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดลําดับความสําคัญของ
ปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรท่ีจะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

(3) ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้
งบประมาณมากน้อยเพียงใดจะจัดหางบประมาณมาจากท่ีใดและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

(4) ร่วมดําเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู้
ความสามารถของตนเอง 

(5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีทํางานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถ
สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

(6) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมท่ีจะได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงอาจไม่จําเป็นท่ีจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบายความ
พอใจในสภาพของความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนก็ได้ 
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ท้ังนี้ ในการทํางานเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องคํานึงถึงเง่ือนไข
หรือหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 

(1) การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความต้ังใจท่ีจะเข้าร่วม เพราะจะทําให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหา/ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 

(2) กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของ
แต่ละบุคคลท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม 

(3) การมีส่วนร่วมต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ/อิสรภาพท่ีจะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มี
การมีส่วนร่วมหรือไม่ ข้อสําคัญคือ การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจากการบังคับ หรือขู่เข็ญจากผู้ท่ีเหนือกว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการนําการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ ต้องเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นคําท่ีมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชนหลากหลายระดับ ต้ังแต่การแจ้งให้
ประชาชนรับทราบการดําเนินโครงการของประชาชนหลังจากผู้บริหารตัดสินใจแล้วการจัดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน การให้มาประชาชนมาร่วมในการปลูกป่า เก็บขยะ โดยประชาชนอาจไม่ได้ร่วมคิดเลย
ก็ได้ ดังนั้น เพ่ือทําให้เกิดความชัดเจนและสามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ในคู่คิด คู่มือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนสําหรับนักบริหารท้องถ่ินอนาคต การเข้าใจในเรื่องระดับการมีส่วนร่วมเป็นเรื่อง
สําคัญ มีนักวิชาการมากมายเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วม  
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนา เพราะการมีส่วนร่วม
มีคุณประโยชน์หลากหลายประการอย่างไรก็ตาม ประโยชน์ท่ีจะได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนข้ึนอยู่
กับความจริงใจและความจริงจังในการดําเนินการด้วย ประโยชน์โดยท่ัวไป คือคู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสําหรับนักบริหารท้องถ่ิน 

1) เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ: การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารและความ
คิดเห็นต่างๆจะช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีครบถ้วนรอบคอบมากข้ึน นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิด
ทางเลือกใหม่ ทําให้การตัดสินใจรอบคอบและได้รับการยอมรับมากข้ึน โดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีกระทบกับ 
ประชาชนโดยตรง 

2) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา: เม่ือการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมต้ังแต่ต้น รับทราบข้อมูลคําอธิบายต่างๆ เห็นประโยชน์ส่วนรวมท่ีจะได้รับ จะช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างการนําไปปฏิบัติ แน่นอนว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลา แต่
เม่ือประชาชนยอมรับ การนําโครงการไปสู่การปฏิบัติจะรวดเร็วข้ึนซ่ึงในประเด็นนี้จะเห็นว่าโครงการของ
ภาครัฐท่ีเร่งการตัดสินใจหรือปกปิด เม่ือประชาชนทราบภายหลัง และต่อต้านบางโครงการนําไปสู่การ
ปฏิบัติไม่ได้ ล่าช้าเป็นปีๆ บางโครงการสามารถก่อสร้างได้เสร็จและประชาชนไม่ยอมให้เข้าไปดําเนินการ 
กลายเป็นอนุสาวรีย์ร้าง ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีน่าเสียดายงบประมาณดังกล่าวสามารถนําไปสร้างคุณประโยชน์ได้
มากมาย 

3) การสร้างฉันทามติ: สําหรับสถานการณ์ปัจจุบันการสร้างฉันทามติอาจเป็นเรื่องยาก สังคมเรา
กลายร่างเป็นพหุลักษณ์และต้องยอมรับความหลากหลายแตกต่างทางความคิด กลไกท่ีช่วยให้ความแตกต่าง
นั้นได้มีการแลกเปลี่ยน คือ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางหลักการ เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนอาจช่วยป้องกันความขัดแย้งได้ แต่ในสังคมไทยท่ีผ่านมา ภาครัฐมักดําเนินการตัดสินใจไปก่อน 
เม่ือประชาชนต่อต้านจึงจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงช้าไปแล้ว หากเกิดเป็นความ
ขัดแย้งข้ึน จําเป็นต้องใช้หลักการจัดการความขัดแย้งเข้ามาแทน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึง
สามารถช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4) ร่วมมือในการนําไปปฏิบัติ: การมีส่วนร่วมของประชาชนเม่ือประสบความสําเร็จ จะทําให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

5) ช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกับประชาชน: การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดความใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี สร้าง
ความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของนักการเมืองเท่านั้น นอกจากนั้น
ด้วยความใกล้ชิด ผู้บริหารท้องถ่ินจะไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการ
ตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน 

6) ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน: การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวทีฝึกผู้นําชุมชน 

7) ช่วยทําให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากข้ึน: การมีส่วนร่วมเป็นการเพ่ิมทุนทางสังคม 
และช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้นสอดคล้องกับการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 ประการ คือ 
1.การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม หมายถึง การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
2.ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนท่ีเข้าร่วมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
3.ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆแต่

หากกิจกรรมท่ีกําหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 
ระดับข้ันการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การแบ่งระดับข้ันการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และความ
ละเอียดของการแบ่งเป็นสําคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมตํ่า จํานวนประชาชนท่ีเข้ามี
ส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงข้ึนเพียงใด จํานวนประชาชนท่ีเข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลง
ตามลําดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลําดับจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ 

1.ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับตํ่าสุด และเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแถลง
ข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามา
เก่ียวข้องใด ๆ 

2.ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับข้ันท่ีสูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้
วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียของ
โครงการอย่างชัดเจนมากข้ึน เช่น การจัดทําแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและ
เปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการนั้น ๆ เป็นต้น 
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3.ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4.ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมท่ีผู้วางแผนโครงการกับประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการ เหมาะท่ี
จะใช้สําหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจา
เพ่ือหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 

5.ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับท่ีผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันดําเนินโครงการ เป็น
ข้ันการนําโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

6.ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา 
ข้อขัดแย้งท่ีมีอยู่ ท้ังหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของ
ประชาชนได้ดีเพียงใด ข้ึนอยู่กับความชัดเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเก่ียวกับ
ข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และท่ัวถึงเพียงใด โดยในประเทศท่ีมีการ
พัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่สําหรับประเทศ
ไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการประชามติมีท้ังแบบท่ีมีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และ
แบบท่ีเป็นเพียงการให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซ่ึงไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 
(มาตรา 165) 
เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การดําเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องคํานึงถึงเทคนิคหรือวิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักใช้วิธีการมีส่วนร่วมไม่ก่ีรูปแบบ เช่น ปิดประกาศ หรือ การประชุมใน
รูปแบบประชาคม ซ่ึงมีข้อดี แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อจํากัด เช่น การประชมุ ประชาคมมีข้อดี คือ เป็นการ
สื่อสารสองทาง สามารถซักถามได้ข้อมูลเชิงลึก หากแต่ย่อมได้ข้อมูลเฉพาะคนท่ีมาร่วมประชุมเท่านั้น 
ดังนั้น จึงเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เทคนิคหรือวิธีการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลายเพ่ือเข้าถึง
ประชาชนได้กว้างขวาง แต่ละเทคนิควัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันไป เช่น การรายงานผลงาน การปิดประกาศ 
เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะท่ีการทําแบบสอบถามหรือรับความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นเทคนิคการรับ
ข้อมูลส่วนเวทีสาธารณะ นอกจากให้ข้อมูลแก่ประชาชน ยังมีการรับฟังข้อมูลการอธิบายปัญหาข้อข้องใจได้
ชัดเจนมากข้ึน เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 

เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนมีมากมายและมีพัฒนาการเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสามารถ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารและเว็บไซต์อย่างไรก็ตาม หัวใจสําคัญคือการเลือกเทคนิคการมีส่วนร่วมให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของหน่วยงาน ซ่ึงเกณฑ์การคัดเลือกท่ีสําคัญ คือ 

1) เทคนิคการมีส่วนร่วมท่ีเลือกใช้ต้องสอดรับกับวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในโครงการ 
2) หน่วยงานมีทรัพยากร เวลา เครื่องมือ และบุคลากรเพียงพอในการใช้เทคนิคหรือไม่ 
3) เทคนิคท่ีเลือกสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีกําหนดหรือไม่ 
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กลุ่มการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ประชาชน 
เอกสารข้อเท็จจริง (Fact Sheet) 
การออกเอกสารข้อเท็จจริง เป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงท่ีเป็นลักษณะของหลักการ นโยบาย ข้อมูล

สถิติ กฎหมาย หรือระเบียบวิธีปฏิบัติซ่ึงมีการจัดทําหรือกําหนดไว้แล้ว โดยท่ีข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้มีการ
พิจารณาตรวจสอบ หรือรับรองโดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบให้รับรองข้อเท็จจริงเพ่ือ
อ้างอิง 

จดหมายข่าว (Newsletter) 
จดหมายข่าวเป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น บทวิเคราะห์ 

เหตุการณ์ต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมขององค์กรรวมท้ังข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่นอกองค์กรแต่เป็นท่ีสนใจของ
สมาชิกองค์กรโดยอาจจะรวมท้ังสาระและบันเทิงอยู่ในฉบับเดียวกัน จดหมายข่าวนิยมจัดทําเป็นระยะเวลา
ท่ีแน่นอน เช่น ทุกสัปดาห์ ทุก 15 วัน หรือทุกเดือนซ่ึงจัดอยู่ในประเภทวารสาร โดยท่ัวไปแล้วจะเป็นการ
สรุปข่าวและเสนอเรื่องราว หรือประเด็นท่ีได้รับความสนใจแล้วจัดพิมพ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ผู้สนใจ 

รายงานการศึกษา (Report Study) 
รายงานการศึกษาเป็นผลการศึกษาของคณะบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือศึกษาประเด็นใดประเด็น

หนึ่งซ่ึงยังไม่มีความแน่ชัด หรือเป็นท่ีถกเถียงถึงข้อสรุปในประเด็นนั้นๆ ซ่ึงมักจะนําไปสู่การจัดต้ัง
คณะทํางานเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ แล้วนําเสนอผู้ท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนโดยท่ัวไปทราบ 

การจัดทําวิดีทัศน์ 
การจัดทําวีดีทัศน์ เป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ท่ีสามารถนํามาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้

แนวทางการดําเนินงาน ข้อเท็จจริง และการบรรยายสรุปเหตุการณ์ หรือผลการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี 
การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (News Repositories) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (News Repositories) เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลและข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดข้อมูลและข่าวสารไว้ให้
ประชาชนท่ีสนใจได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงได้ 
มักจะจัดต้ังในท่ีชุมชนหรือสถานท่ีท่ีมีคนสัญจรไปมาบ่อยๆ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 
การให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนสามารถดําเนินการได้หลายวิธี  เช่น การแถลงข่าว การใช้สื่อ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน 
หอกระจายข่าว 
การกระจายข่าวและเผยแพร่ข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับรู้ ด้วยการใช้หอกระจายข่าวในการสื่อสาร

ข้อมูลกับคนในชุมชนนับเป็นกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะกระจายข้อมูลได้รวดเร็วกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลกระจายลงสู่ชาวบ้านท่ีอยู่ในระดับหมู่บ้าน นอกจากนั้นหอกระจายข่าวยังเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว 

ทัศนศึกษาและการเยี่ยมชมโครงการ 
การจัดทัศนศึกษาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจท่ีดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล โดยเป็นท่ีเชื่อ

กันว่าเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลโดยใช้สถานท่ีจริง ซ่ึง
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ประชาชนสามารถสัมผัสและพบเห็นจากความเป็นจริง อันแตกต่างจากการรับรู้โดยการฟัง ซ่ึงจะต้องใช้
จินตนาการในการทําความเข้าใจ การจัดทัศนศึกษาควรมีการเสริมด้วยเทคนิคอ่ืนๆ เช่น การบรรยายโดย
วิทยากรและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

 
------------------------------------------------ 
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การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการข้ึนพ้ืนฐาน 
--------------------------------- 

มีผู้ให้คํานิยาม " สิทธิมนุษยชน " ไว้หลายความหมาย เช่น 
           จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(Universal Declaration of Human Rights หรือ 
UDHR) ข้อ 1 ท่ีระบุไว้ว่า บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีท่ีระบุไว้ในปฏิญาณนี้ ท้ังนี้โดยไม่มี
การจําแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือ
ทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคมอันเป็นท่ีมาเดิม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากนี้การจําแนกข้อ
แตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของประเทศ 
หรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัดจะทํามิได้ ท้ังนี้ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราชอยู่ในความพิทักษ์ มิได้
ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจํากัดแห่งอธิปไตยอ่ืนใด1 
           หมายถึง สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่าง
สันติสุข มีศักด์ิศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อ
ชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ2 
           หมายถึง ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการคุ้นครอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฏหมายไทยหรือสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี3 
           หมายถึง สิทธิของความเป็นมนุษย์ ผู้ ท่ีเป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธิดังกล่าว ต้ังแต่เกิดจนตายโดย
ปราศจากข้อจํากัดทางกฎหมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า มนุษย์เท่านั้นท่ีมีสิทธินี้ และสิทธินี้เกิดข้ึนโดยติดตัว
มนุษยต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย4 
           หมายถึง สิทธิของบุคคลท่ีได้รับการคุ้มครอง โดยหลักบังคับของกฏหมายภายใต้หลักการเกียรติ
ศักด์ิ สิทธิท่ีเท่าเทียมกัน ความเสมอภาค ท่ีจะเป็นการส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข5 
           หมายถึง สิทธิท่ีทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ ท้ังสิทธิในการดํารงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและสิทธิใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม สิทธิในความเป็นมนุษย์นั้น มีท้ังสิทธิตามกฏหมายและสิทธิท่ีมีอยู่โดยไม่ข้ึนอยู่กับ
บทบัญญัติของกฏหมาย แต่เป็นสิทธิท่ีเกิดจากมาตรฐานเพ่ือความถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือความ
ยุติธรรม แต่เดิมสิทธิมนุษยชนจะกล่าวถึงในชื่ออ่ืน เช่น สิทธิในธรรม สิทธิในธรรมชาติ เป็นต้น6 
           หมายถึง สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิ เพ่ือดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา
ศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมท้ังความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออ่ืนๆท่ีข้ึนกับ
พ้ืนฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อ่ืนได้7 
ลักษณะของสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ 
           ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ 
           1. สิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน(Primary Right) มนุษย์ท่ีเกิดมาในโลก ต่างมีความเท่าเทียมกันใน
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
           2. สิทธิส่วนบุคคล(Personal Right) เป็นสิทธิส่วนตัวของบุคคลท่ีผู้อ่ืนจะล่วงละเมิดมิได้ เป็นพ้ืนท่ี
ส่วนตัวของเเต่ละบุคคล 
           3. สิทธิของพลเมือง(Civil Right) เป็นสิทธิของประชาชนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองเเห่งรัฐ เป็นสิทธิท่ี
เก่ียวข้องตามกฏหมาของรัฐ ซ่ึงสิทธิพลเมืองได้เเก่ 
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               3.1 สิทธิทางสังคม (Social Rigth) เป็นสิทธิของประชาชนทางสังคมท่ีจะได้รับบริการจาก
สังคม ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม เช่น สิทธิการเข้าถึงการบริการสาธารนะ เป็นต้น 
               3.2 สิทธิทางสวัสดิการสังคม (Social Welfare Right) เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนท่ีจะ
ได้รับสวัสดิการทางสังคม เช่น สิทธิการได้รับการศึกษา ฯลฯ 
               3.3 สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Right) ได้เเก่ สิทธิเข้าร่วมในพิธีกรรม ประเพณีวัฒนธรรม 
ของประชาคมในด้านศิลปะต่างๆ6 
ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
          สิทธิมนุษยชนมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นอารยะธรรมโลก (World Civilzation) ของมนุษย์ท่ี
พยายามวางระบบความคิดเพ่ือให้คนท่ัวโลกเกิดความระลึกรู้ คํานึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ต้ังแต่
ยอมรับความเป็นมนุษย์ ศักด์ิศรี ชาติกําเนิด สิทธิต่างๆท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความชอบธรรม ซ่ึงต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งสิทธิต้ังแต่กําเนิด โดยให้ความสําคัญกับคําว่าชีวิต (Life) 7(ชะวัชชัย ภาติณธุ,2548:3) 
นอกจากนี้แล้วสิทธิมนุษยชนยังมีความสําคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์สิทธิและ 
เสรีภาพ และสภาวะโลกปัจจุบันเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เรื่องประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หากแต่
เป็นเรื่องท่ีสังคมท่ัวโลกต้องให้ความสําคัญ เพราะประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ ผูกพันตามพันธกรณีแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ และท่ีสําคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังได้ถูก
นําไปใช้ในทางการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าทําให้สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปคว่ําบาตรทางการฑูต การงดการทําการค้าด้วย หรือกรณีการส่งกองกําลังทหารของ
สหประชาชาติเพ่ือเข้าไปยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในบอสเนีย เฮอร์เซโกวิน่า และในโคโซโว ของอดีตประเทศ
ยูโกสลาเวีย เป็นต้น (กุมพล พลวัน, 2547:2-3) ด้วยสาเหตุและความสําคัญดังกล่าวมาข้างต้น เราจึง
จําเป็นต้องให้ความสําคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะมีความสําคัญท้ังในด้านสังคมโลกและการ
สร้างประชาธิปไตยในสังคมไทย 
๏สิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมสิทธิต่างๆในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
           เพ่ือให้มีชีวิตท่ีดีในสังคม ดังนี้ 
           - สิทธิในชีวิต ถือเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้และได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการข้ันพ้ืนฐานของชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค และท่ี
อยู่อาศัย ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าด้วยกันท้ังสิ้น ไม่วาจะเป็นบุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือเพ่ือการดํารงชีวิต
อยู่เป็นพิเศษจากผู้ อ่ืน เช่น คนพิการ คนชรา ฯลฯ ดังนั้นทุกคนควรปฏิบัติต่อบุคคลด้อยโอกาส ให้
ความสําคัญ ให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพ่ือให้ทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันมากท่ีสุด 
           - สิทธิในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางท่ีถูกต้อง คนในสังคมต้องให้โอกาสกับคนท่ี
เคยกระทําไม่ถูกต้อง ให้โอกาสคนเหล่านี้ได้รับการอบรมแก้ไขและพัฒนาตนเองใหม่ ให้สามารถมีชีวิตท่ีดี
ข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน 
           - สิทธิในการยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีบุคคลพึงปฏิบัติต่อกันด้วยการยอมรับซ่ึงกันและกัน ให้
ความสําคัญกับศักด์ิศรีและคุณค่าของชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน 
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๏สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
           พัฒนาการการต่อสู้ เ พ่ือศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์/สิทธิมนุษยชนในสังคมนั้นมีมายาวนาน 
สถานการณ์สําคัญของสังคมไทยท่ีถือว่าเป็นมิติการต่อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพ ต้ังแต่ในยุคเริ่มเปิดประเทศ
ภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง,เหตุการณ์ร.ศ.103 ท่ีชนชั้นสูงบางกลุ่มเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เหตุการณ์ร.ศ. 130ท่ีคณะทหารหนุ่มก่อการกบฏเม่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
           การปฎิวัติ 2475 ท่ีปรากฏพร้อมหลัก 6 ประการของปรีดี พนมยงค์ ซ่ึงกล่าวถึงหลักสิทธิเสมอ
ภาคและความเป็นอิสรเสรีภาพ,การต่อสู้ในยุคเผด็จการทหารนับหลังจากรัฐประหาร 2490 จนถึงยุคของ
ระบบปฏิวัติของจอมพลสฤษด์ิ นับต้ังแต่ปี 2501 เรื่อยมา (จรัญ โฆษณานันท์, 2545:519) ซ่ึงเป็นท่ีน่า
สังเกตว่าแม้ไทยจะให้การรับรองปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต้ังแต่ปี 2491 แต่แนวคิดสิทธิมนุษยชน
แบบอุดมการณ์เสรีนิยมตะวันตกก็เติบโตอย่างเชื่องช้าในสังคมไทย ท่ามกลางบริบททางการเมืองท่ีล้าหลัง
เป็นเผด็จการ แม้จะมีการต่อสู้และเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพอย่างเข้มข้น เช่นในช่วง หลังเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 หลังเหตุการณ์ 6ตุลาคม 2519ซ่ึงต่อมาเรื่องของมนุษยชนเป็นปรากฏการณ์ความสนใจ
และมีการถกเถียงกันอย่างมาก จนกระท่ังมีการก่อต้ังคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้ึนเพ่ือ
ศึกษากฎหมายหรือร่าง พ.ร.บ.ท่ีแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อสิทธิมนุษยชน ท้ังปัญหาภายในและภายนอก
ประเทศ ในสมัยของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ แต่ก็ล้มเหลวเพราะความไม่ต่อเนื่องของอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร และความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการทํางาน รวมท้ังเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง
และแม้ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ท่ีถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงครั้ง
สําคัญของไทย ซ่ึงชัยชนะของประชาชนมีผลผลักดันสร้างสํานึกสิทธิมนุษยชนท่ีจริงจังในสังคมไทย และการ
สร้างกลไกต่างๆเพ่ือป้องกันอํานาจเผด็จการทางทหาร และรัฐบาลของนายอานันท์ ปัณยารชุนได้บริหาร
ประเทศได้นําประเทศเข้าสู่สมาชิกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง จนถึงการ
จัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้ึนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับบปี 2540 ท่ีดูจะเป็นความหวังของ
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ไร้อํานาจท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นหนึ่งกลไกสําคัญของรัฐท่ีมีบทบาทในระดับหนึ่ง
ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ซ่ึงยังมีอาชีพอ่ืนอีกท่ีทําหน้าท่ีนี้ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง ศาลยุติธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา เป็นต้น แต่ดูเหมือนรากเหง้าและปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนก็ยังดํารงอยู่ในสังคมไทย อันเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเผด็จ
การ อํานาจนิยม ระบบทุนนิยม หรือวิถีพัฒนาท่ีมิได้เอาความเป็นมนุษย์และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็น
ท่ีตั้ง วัฒนธรรมความเชื่อท่ีล้าหลังจนก่อมายาคติผิดๆท่ีไม่ศรัทธาคุณค่าความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียม 
เป็นผลให้เกิดความรุนแรงและสนับสนุนการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนจนฝังรากลึกมาถึงปัจจุบัน (จรัญ 
โฆษณานันท์, 2545:522-526) 
           สังคมไทยปัจจุบันเน้นความสําคัญของภาคเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือ
ระบบตลาดได้ครอบงําเศรษฐกิจโลก และภายใต้ระบบตลาดเศรษฐกิจทุนนิยมดังกล่าว ได้ทําให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมาพร้อมกับเศรษฐกิจในระบบตลาด ภายใต้เง่ือนไขของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
เรื่องเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ึนโดยในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นผลมาจาก
การพยายามก้าวไปสู่ความทันสมัย รัฐบาลได้ใช้กฎหมายโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับชุมชน เห็นได้
จากการจัดการทรัพยากรในภาคอีสาน เช่น การประกาศเขตวนอุทยานกับท่ีดินทํากินของชาวบ้าน การให้
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สัมปทานป่าแก่กลุ่มอิทธิพลภายนอกชุมชน ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชพาณิชย์และการพัฒนา
อุตสาหกรรม (เสน่ห์ จามริก, 2546:35-40) 
           ตัวอย่างหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ กรณีเข่ือนปากมูล ท่ีหลังจากการสร้างเข่ือนได้ทําให้
วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป ระบบนิเวศท่ีลุ่มน้ํามูลก็ถูกเปลี่ยนแปลง เกิดวิกฤตในการทํามาหากิน 
ชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพไปใช้แรงงานท่ีอ่ืน จํานวนป่าลดน้อยลง ชาวบ้านจับปลาไม่ได้พอเพียงแก่การ
เลี้ยงชีพ ท้ังท่ีเม่ือก่อนระบบนิเวศนี้สมบูรณ์ ปลามีมากชาวบ้านจึงจับปลาขายและเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว 
(ชลธิรา สัตยาวัฒนา, 2546:154-164) 
           นอกจากนี้แล้วยังมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆอีก เช่น การฆ่าตัดตอนปราบปรามยาเสพติด
ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ปัญหาการค้าประเวณี การก่อการร้าย และความยากจนเป็นต้นยังเป็นปัญหาของ
สังคมไทยจนปัจจุบัน   

สิทธิ เป็นเสมือนท้ังเกราะในการคุ้มกันประชาชนให้พ้นจากภัยคุกคามของกําลังอิทธิพลและอํานาจ
ท่ีไม่ยุติธรรม และเป็นเสมือนกุญแจให้ประชาชนสามารถใช้ไขไปสู่ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ โดยในท่ีนี้จะเน้น
เฉพาะสิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรับรองไว้ ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมถึงผลประโยชน์จาก
โอกาสและทางเลือกอันพึงมี พึงกระทํา และพึงได้ โดยท่ีสิ่งนั้นไม่ถูกโต้แย้งและขัดขวางโดยกฎหมาย องค์กร
รัฐเจ้าหน้าท่ีรัฐ และคนอ่ืน ท้ังนี้โดยท่ีประชาชนมีอิสระตามเสรีภาพในการใช้สิทธินั้นได้ตามเจตจํานงอิสระ
ของตนเองหรือตามความสามารถในการตกลงใจของตนเองได้ด้วย ไม่อยู่ภายใต้การบังคับกะเกณฑ์โดย
อิทธิพลอย่างอ่ืน ท้ังนี้สามารถจําแนกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
คือ สาระสําคัญของสิทธิ พันธะของรัฐท่ีมีต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการใช้ประโยชน์จากสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 
สาระสําคัญของสิทธิ ได้แก่ 
        1) สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิ เสรีภาพ เก่ียวกับชีวิต ร่างกาย ความคิด จิตใจ และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ซ่ึงถือเป็นสิทธิจะอยู่ จะเป็น หรือเป็นสิทธิท่ีติดมากับตัวของประชาชนท้ังหลาย 
ต้ังแต่เกิดมาเป็นคน โดยท่ีรัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นคน และศักด์ิศรีความเป็นคนของประชาชนด้วยการ
กระทําท่ีเป็นการล่วงล้ําเกิน คุกคาม หรือละเมิดได้ เช่น การไม่ถูกลงโทษด้วยวิธีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม การ
มีเสรีภาพในเคหสถานส่วนตัว เสรีภาพการเดินทาง การนับถือศาสนา การสื่อสาร คมนาคม การแสดงความ
คิดเห็น การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และการเลือกถ่ินท่ีอยู่ เป็นต้น (ตามมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 
28) ท่ีกล่าวว่าเป็นสิทธิท่ีจะอยู่ จะเป็น หรือ เป็นสิทธิท่ีติดมากับตัวประชาชน ก็เพราะเป็นสิทธิท่ีเป็นส่วน
ควบติดอยู่กับความเป็นคนตามธรรมชาติ โดยท่ีทุกคนมีอยู่เหมือนกัน รัฐไม่อาจเข้าไปแทรกแซงให้เกิดความ
แตกต่าง หรือ สูญสิ้นสิทธิอันเป็นเสมือนองค์ประกอบของชีวิต จิตใจ และร่างกายนั้นได้ ดังนั้น สิทธิ 
เสรีภาพในความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิทธิของคนท่ีห้ามไม่ให้รัฐกระทําซ่ึงอาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิท่ี
เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ 
         2) สิทธิ เสรีภาพในความเป็นพลเมือง เป็นสิทธิ เสรีภาพเก่ียวกับการท่ีสามารถเรียกร้องความ
ต้องการข้ันพ้ืนฐานจากรัฐในฐานะท่ีเป็นราษฎรของรัฐได้ ซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีให้การสนองตอบในรูปของบริการ
สาธารณะ ถือเป็นสิทธิท่ีจะเรียกขอได้ จะรับเอาได้ หรือเป็นสิทธิท่ีตามมากับตัวโดยท่ีงอกข้ึนมาจากความ
เป็นพลเมืองหรือเป็นราษฎรของรัฐ โดยท่ีรัฐไม่อาจจะปฎิเสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือด้วยการ
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เพิกเฉยไม่กระทําการตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของประชาชนซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครองได้ 
เช่น  
                - สิทธิในการรับการศึกษา  
                - สิทธิของผู้บริโภค  
                - เสรีภาพในการชุมนุม  
                - เสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะ  
                - สิทธิการรับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ  
                - เสรีภาพการจัดต้ังพรรคการเมือง  
                - สิทธิการรับบริการสาธารณสุข  
                - สิทธิการฟ้องหน่วยราชการ  
                - สิทธิมีส่วนร่วมกับรัฐ  
                - สิทธิคัดค้านการเลือกต้ัง  
                - สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถ่ิน  
                - สิทธิการเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้ังระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน  
         ท้ังนี้ ในการใช้สิทธิเสนอกฎหมายนั้นมีขอบเขตจํากัดเฉพาะกฎหมายเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพตาม
หมวด 3 และเก่ียวกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามหมวด 5 เท่านั้น เป็นต้น  
         ท่ีกล่าวว่าเป็นสิทธิท่ีจะเรียกขอได้ หรือจะรับเอาได้ หรือเป็นสิทธิท่ีตามมากับตัวโดยท่ีงอกข้ึนมาจาก
ความเป็นพลเมืองของรัฐ เพราะเป็นสิทธิท่ีข้ึนอยู่กับความเป็นพลเมืองของรัฐ โดยท่ีการได้รับความยุติธรรม
จากการใช้สิทธิสําคัญกว่าการได้รับประโยชน์จากสิทธิท่ีเท่ากัน เช่น พลเมืองท่ีเด็กได้รับสิทธิการศึกษาภาค
บังคับฟรี แต่พลเมืองท่ีเป็นผู้ใหญ่ได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง และสมัครรับเลือกต้ัง ขณะท่ีพลเมืองท่ี
ด้อยโอกาสจะได้รับสิทธิการสงเคราะห์จากรัฐ ท้ังท่ีคนปกติท่ัวไปไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว  
         ดังนั้นสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิทธิของพลเมืองท่ีไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องได้รับ
ประโยชน์เท่ากัน แต่หากเป็นสิทธิอะไรของใครก็เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องรับผิดชอบในการสนองตอบต่อ
การใช้สิทธินั้น กล่าวคือ พลเมืองท่ีเป็นเด็กย่อมสามารถเรียกร้องการศึกษาฟรีในภาคบังคับจากรัฐได้
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ก็ย่อมสามารถเรียกร้องการใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังได้ ดังนั้นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองจึง
เป็นสิทธิท่ีสงวนไว้ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องจัดหาให้ประชาชน หรือบังคับให้รัฐจะต้องกระทําซ่ึงอาจ
เรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิท่ีเป็นปฏิฐานกับรัฐ 
        3) สิทธิในความเสมอภาค เป็นสิทธิ เสรีภาพเก่ียวกับการได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันจากรัฐ หรือ
การไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิโอกาสเท่า
เทียมกับคนอ่ืนได้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิท่ีจะมีจะเหมือนหรือเป็นสิทธิ เสรีภาพท่ีดํารงอยู่นอกตัวของประชาชน 
(มาตรา 30) โดยท่ีรัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นกลาง หรือความเป็นธรรมด้วยการละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้า
ไปช่วย หรือ หยิบยื่นโอกาสอันพึงมีพึงได้ให้กับประชาชนได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยท่ีไม่มีใคร
ได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะความแตกต่างตามธรรมชาติ และเพราะการกระทําหรือละเว้นการกระทําของรัฐ
ท่ีไม่เท่าเทียมกัน เช่น  
                -การเสมอกันในกฎหมาย  
                - การไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน  
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                - การได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ  
                - การได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ และ 
                - สิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น  
        ท่ีกล่าวว่าเป็นสิทธิท่ีจะมีจะเหมือนหรือเป็นสิทธิ เสรีภาพท่ีดํารงอยู่นอกตัวของประชาชน ก็เพราะ
เป็นสิทธิท่ีช่วยชดเชย ความแตกต่างตามธรรมชาติของคนให้ได้รับโอกาสและศักยภาพใหม่เพ่ิมข้ึน โดยท่ีรัฐ
เป็นฝ่ายช่วยเสริมสร้างหรือเก้ือหนุนให้มีความเสมอเหมือนกัน โดยท่ีไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องได้รับ
ประโยชน์ท่ีเท่ากันจากการได้รับสิทธินั้น เช่น คนท่ัวไปย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเท่าเทียมกันใน
การขอแจ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพ่ือประกอบธุรกิจ แต่ไม่จําเป็นว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จหรือ
ร่ํารวยได้เท่าเทียมกันจากการประกอบธุรกิจนั้น  
         ดังนั้นสิทธิในความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิท่ีรัฐให้หลักประกันในการได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน แต่
รัฐไม่ต้องผูกพันว่าทุกคนจะต้องเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการใช้สิทธินั้นให้ได้เท่ากันเสมอไป  
         ดังนั้นสิทธิในความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิท่ีกําหนดให้รัฐดํารงฐานะของความเป็นคนกลางในการถือ
ดุลย์ระหว่างความแตกต่างกันตามธรรมชาติของคนกับความเท่าเทียมกันตามกฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ
เพ่ืออุดช่องว่างไม่ให้ความแตกต่างนั้นเป็นเหตุให้เกิดเง่ือนไขของความไม่ยุติธรรมข้ึนในสังคม แต่ประโยชน์
จากความยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งท่ีแต่ละคนต้องสร้างต่อข้ึนมาให้ตัวเองในภายหลังหรือไปหาเอาได้ข้างหน้า เม่ือ
รัฐได้ช่วยสร้างหลักประกันความยุติธรรมให้แล้ว ซ่ึงอาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิท่ีเป็นพันธะของรัฐ 
 

----------------------------------------------- 
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การวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล 

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ 
----------------------- 

การวางแผนแก้ปัญหาในลักษณะของโครงการ  
              การวางแผนหรือการวางโครงการในงานพัฒนาชุมชน หมายถึงกระบวนการเก่ียวกับการกําหนด
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ บริหาร และกําหนดวิถีทางสําหรับปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ มีการลําดับความคิดในการดําเนินงานท่ีจะต้องปฏิบัติร่วมกันว่าควรจะทําอะไร เม่ือไร 
ใครเป็นผู้ทํา ทําท่ีไหน ทําไมจึงเลือกวิธีดําเนินงานเช่นนั้น ตลอดจนการฝึกอบรมให้ประชาชนได้เข้าใจ
วิธีการจัดสรร มอบหมายงานให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ทราบบทบาทและหน้าท่ีของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ท้ัง
ยังเป็นการคาดการณ์ว่าในอนาคตควรจะดําเนินงานอย่างไรได้อีกด้วย  
1. หลักในการวางแผนโครงการในงานพัฒนาชุมชน มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้  
              1.1 การวางเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ ความ
ต้องการและปัญหาของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ  
              1.2 ต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยการดําเนินงาน ต้องเป็นไป
ตามลําดับความสําคัญของปัญหาในชุมชนนั้น ๆ อีกด้วย  
              1.3 การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาในชุมชน ต้องพิจารณาถึงจํานวนประชาชนผู้เก่ียวข้อง 
ความสนใจและต้องการของบุคคลในแต่ละครอบครัว 
              1.4 ต้องมีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ ข้อห้ามของประชาชนในชุมชน  
              1.5. ต้องเริ่มจากสิ่งท่ีประชาชนมีอยู่และสิ่งท่ีประชาชนรู้อยู่แล้ว  
              1.6 วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับความสนใจ ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน  
              1.7 ต้องมีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบแบบแผน  
              1.8 ต้องเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
              1.9 ต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานในการปฏิบัติร่วมกับองค์กรต่าง ๆ และผู้นําในชุมชน  
              1.10 ต้องบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการประเมินผลได้เป็นอย่างดี  
2. ข้ันตอนของการวางแผนโครงการในงานพัฒนาชุมชน  

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดข้ันตอนของการวางแผนโครงการเอาไว้ 5 ข้ันตอนดังนี้  
              2.1 การแสวงหาข้อเท็จจริง  
              2.2 การเผยแพร่ความคิดต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชนเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุน  
              2.3 การจัดทําแผนและโครงการตามความเหมาะสม โดยทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน  
              2.4 การลงมือปฏิบัติงานตามแผนและโครงการท่ีกําหนดไว้อย่างเป็นระบบ  
              2.5 การติดตามและประเมินผล  
3. ลักษณะของแผนงานและโครงการท่ีดี ดังต่อไปนี้  
              3.1 เป็นแผนและโครงการท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามสถานการณ์ท่ีมีอยู่  
              3.2 ได้คัดเลือกปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน  
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              3.3 มีวัตถุประสงค์ และวิธีดําเนินงานอันเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนในชุมชน  
              3.4 มีลักษณะถาวรแต่ยืดหยุ่นได้  
              3.5 ต้องมีดุลแห่งความต้องการ  
              3.6 มีแผนปฏิบัติงานในรายละเอียด  
              3.7 มีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  
              3.8 มีลักษณะเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน  
              3.9 มีลักษณะกระบวนการประสานงาน  
              3.10 ต้องกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติไว้  
การพิจารณาวิธีดําเนินงาน  
              ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนนั้นมีวิธีดําเนินงานอยู่ในรูปของแผนและโครงการนักพัฒนาชุมชน 
จะต้องพิจารณาแผนและโครงการใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการ  
โครงการท่ีจะใช้ดําเนินงานพัฒนาชุมชน ควรมีองค์ประกอบดังนี้  

1.1 วัตถุประสงค์  
1.2 วิธีการหรือกิจกรรมท่ีใช้  
1.3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
1.4 เป้าหมาย  
1.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน  
1.6 ปัจจัยท่ีนํามาใช้ดําเนินงาน  

2. การวิเคราะห์โครงการ  
ในการวิเคราะห์โครงการพัฒนาชุมชน ควรทําการวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปนี้  

2.1 ความสอดคล้องสมบูรณ์ทางโครงการ  
2.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ  
2.3 ความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ  

3. การวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประกอบโครงการ  
เม่ือนักพัฒนาชุมชนตกลงใจจะดําเนินงานตามโครงการใด ๆ แล้ว ในข้ันตอนสุดท้ายจะต้อง

วิเคราะห์พิจารณารายละเอียดของแผนปฏิบัติงาน ประกอบโครงการอีกด้วย เพราะแผนปฏิบัติงานจะแสดง
ถึงข้อมูลท่ีจําเป็นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาได้เป็นอย่างดี ในแผนปฏิบัติงาน
จะต้องแสดงข้อมูลหรือสาระสําคัญต่อไปนี้  

3.1 ชื่อโครงการ  
3.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ  
3.3 วัตถุประสงค์  
3.4 เป้าหมาย หรือผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
3.6 ทรัพยากรท่ีใช้  
3.7 วิธีดําเนินการ  
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3.8 หน่วยงานรับช่วงดูแลในอนาคต  
3.9 วิธีประเมินผล  

ในข้ันตอนการพิจารณาวิธีดําเนินงานพัฒนาชุมชนนี้ เม่ือพิจารณาวิเคราะห์และตรวจสอบแล้ว 
พบว่ายังมีข้อบกพร่องปรากฏอยู่ นักพัฒนาชุมชนจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมเสียก่อนแล้ว 
จึงดําเนินการตามโครงการต่อไป  
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน  
              เป็นข้ันตอนท่ีลงมือกระทําการพัฒนาชุมชนในภาคปฏิบัติการ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ี
นักพัฒนาชุมชนจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบให้มากท่ีสุด ส่วนนักพัฒนาชุมชน
ต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้การสนับสนุน และมีภารกิจท่ีสําคัญอีก 2 ประการคือ  

1. การบริหารโครงการให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
1.1 จัดให้มีการอํานวยการสั่งการ และแบ่งงานให้เป็นสัดส่วน  
1.2 แจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าใจต่อกันอย่างชัดเจน  
1.3 กําหนดวิธีการประสานงาน  
1.4 กําหนดวิธีการตรวจสอบและควบคุมงาน  

   1.5 ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือการปรับปรุงส่วนท่ีไม่เป็นไปตามแผน
และโครงการ  

2. การควบคุมและติดตามผลการดําเนินงาน  
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น นอกจากการจัดให้มีการบริหารโครงการแล้ว ยังต้องมีการ

ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนโครงการอีกด้วย การดําเนินงานจึงจะประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมาย  

ความมุ่งหมายของการควบคุมและติดตามโครงการการควบคุมและติดตามโครงการมีความมุ่ง
หมายดังนี้  

1. เพ่ือตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานว่าถูกต้องเหมาะสมเพียงไร  
2. เพ่ือบํารุงขวัญหรือการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน  
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ  
4. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
5. เพ่ือสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  

ประเภทของการควบคุมและติดตามโครงการ  
การควบคุมและติดตามโครงการ มีหลายประเภทคือ  
1. การควบคุมและติดตามผลทางปริมาณ  
2. การควบคุมและติดตามผลทางคุณภาพ  
3. การควบคุมและติดตามผลทางด้านเวลา  
4. การควบคุมและติดตามผลทางงบประมาณ  
5. การควบคุมและติดตามผลทางวิชาการ  
6. การควบคุมและติดตามผลทางความคุ้มค่าของโครงการ  
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นักพัฒนาชุมชนหรือผู้มีหน้าท่ีในการควบคุมและติดตามโครงการ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชน การบริหารงาน การควบคุมและติดตามโครงการเป็นอย่างดี จึงจะสามารถ
ดําเนินงานในข้ันตอนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การประเมินผลงาน  

1. ความหมายของการประเมินผลงาน  
การประเมินผลงานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้สามารถ

ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีวางไว้ หรือเป็นวิธีการ
สําหรับตัดสินว่ากิจการดําเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด และจะต้องดําเนินการต่อไปอีก
มากน้อยเท่าไร จึงจะประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการประเมินผลจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีส่องให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้มองเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของการดําเนินงานในทุก ๆ ข้ันตอนของโครงการ และยังสามารถใช้ในการ
คาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย  

2. ประโยชน์ของการประเมินผลงาน  
การประเมินผลงานมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหลายประการดังนี้  

1. แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโครงการ  
2. ทําให้ทราบถึงทิศทางของการดําเนินงานว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่  
3. เป็นเครื่องชี้ประสิทธิภาพของโครงการ  
4. บอกให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการ  
5. ช่วยในการเสริมสร้างทักษะในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
6. ช่วยในการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของกิจกรรมต่าง ๆ  
7. สร้างความม่ันใจในการดําเนินงาน  
8. เป็นแนวทางท่ีจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ  
9. เป็นพ้ืนฐานสําหรับการวางโครงการและปฏิบัติการในโอกาสต่อไป  

บทบาทของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน  
              เนื่องจากเป้าหมายและกระบวนการพัฒนาชุมชนนั้นมีขอบเขตของการพัฒนาท่ีกว้างขวางมาก 
นักพัฒนาชุมชนจึงต้องมีบทบาทหรือภาระหน้าท่ีหลายประการ แต่ท่ีเป็นภาระหน้าท่ีพ้ืนฐานควรมีอย่าง
น้อย 5 ประการคือ  

1. เป็นผู้ให้การศึกษาแก่ชุมชน (Educator) โดยการแนะนําความรู้ ความคิดใหม่ ๆ สู่ชุมชน
สนับสนุนและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยการพูดคุย การประชุม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

2. เป็นผู้จัดรวมกลุ่ม (Organizer) เพ่ือให้สมาชิกชุมชนทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และสร้างอํานาจต่อรอง  

3. เป็นผู้ประสานงาน (Co – ordinator) ระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ท้ังของรัฐ เอกชนและ
ประชาชน เพ่ือระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะนักพัฒนาชุมชนไม่ใช่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ทุกเรื่อง ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ จึงกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า นักพัฒนาชุมชนทําหน้าท่ีเป็นผู้เชื่อมประสานงานในทุกข้ันตอน
ของการพัฒนาชุมชน  
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4. เป็นผู้ร่วมปฏิบัติ (Catalystor) โดยต้องมีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับประชาชนท้ังในการวางแผน 
การจัดรวมกลุ่ม และการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ  

5. เป็นผู้ส่งเสริมและเผยแพร่ (Extension Worker) คือต้องทําหน้าท่ีในการฝึกอบรม การสาธิต 
และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับการดําเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ  
คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน  
              นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนท่ีดี จึงควรมี
ลักษณะดังนี้  

1. มีอุดมคติ มีแรงจูงใจท่ีต้องการทํางานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  
2. ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในชุมชนได้ดี  
3. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
4. มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบดี  
5. มีบุคลิกภาพท่ีจะเป็นหัวหน้าหรือผู้นํา  
6. มีความรู้เก่ียวกับสภาพปัญหาของชุมชน  
7. มีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง กระตือรือร้นมีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านยอมรับนับ

ถือหรือเลื่อมใส  
8. มีลักษณะเป็นคนท่ีพัฒนาแล้วมากกว่าประชาชนท่ีจะไปพัฒนา  
9. มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นคล้อยตาม  
10. มีความรอบรู้รอบด้านเพราะต้องเก่ียวข้องกับปัญหาของประชาชนเกือบทุกด้าน  
11. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนเป็นอย่างดี  
12. ต้องล่วงรู้จิตใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทุก ๆ ฝ่ายอย่างถ่องแท้  

สิ่งท่ีพึงยึดถือและปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชน  
              นักพัฒนาชุมชนควรยึดถือสิ่งต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ดังนี้  

1. ละท้ิงนิสัยและความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีคิดว่าตนเป็นผู้ปกครอง ผู้คุ้มครอง หรือผู้เหนือกว่าประชาชน
ด้วยประการท้ังปวง  

2. ต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมในหมู่บ้านท่ีตนเข้าไปทํางาน  
3. พยายามทําความเข้าใจในสิ่งท่ีเขาทํากัน  
4. เลือกดําเนินงานท่ีได้ริเริ่มด้วยความระมัดระวังยิ่ง ในการท่ีจะเริ่มดําเนินงานใหม่นั้น ควรเลือก

เอาท้องถ่ินท่ีกําลังก้าวหน้า และมีราษฎรท่ีประกอบด้วยจิตใจดี มีลักษณะก้าวหน้า เศรษฐกิจม่ันคง นิสัย
ของชาวบ้านไม่จับจด ท้ังจะต้องมีความขัดแย้งในด้านความคิดเห็นทางการเมืองเพียงเล็กน้อย  

5. เริ่มดําเนินงานกับชาวบ้านในระดับท่ีจะได้สําเร็จก่อน  
6. เลือกดําเนินกิจกรรมท่ีชาวบ้านสนใจอยู่แล้ว  
7. อย่าหวังผลให้มากเกินไป เริ่มต้นด้วยโครงการง่าย ๆ และสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนใน

ระยะเวลาอันสั้น  
8. ทําให้ชาวบ้านศรัทธาว่าตนสามารถจะปรับปรุงสถานการณ์ของชาวบ้านได้  
9. นําเอาความเป็นอยู่ นิสัยใจคอตามธรรมชาติของประชาชนนั้นเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มาก

ท่ีสุด  
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10. มีความพอใจท่ีจะเริ่มต้นด้วยงานเล็ก ๆ ก่อน 
 

---------------------------------------------------- 
 

ขอให้โชคดีในการสอบ 


