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เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติมี ความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นรับมอบภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
โครงการจัด ทาแผนพัฒ นาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุ มชนแออัด จึ งได้ถูกจัด ทาขึ้น ในจัง หวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจั งหวัดสมุทรสงครามในปี งบประมาณ 2552 งานวิจัยนี้ซึ่งได้รับการ
สนั บ สนุ น โดยการเคหะแห่ง ชาติ จึ ง ท าการตรวจสอบกระบวนการด าเนิ น งานและผลลั พ ธ์ ที่ เ กิด ขึ้น ท าการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนทาการบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือไม่สาเร็จของโครงการดังกล่าว
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพถูกนามาใช้เพื่อทาความเข้าใจตัวแปรต่างๆและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เหล่านั้นที่มีต่อการดาเนินงานโครงการ และการวิเคราะห์ทางสถิติถูกนามาใช้ในการเปรียบเทียบตัวแปรข้างต้น
นอกจากนั้น ตัวชี้วัดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการประเมินบริบท ปัจจัยเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จระดับต่างๆของโครงการดาเนินงานในสามจังหวัด
ถึงแม้ว่าโครงการของการเคหะแห่งชาติ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่ความมุ่งหวังให้องค์กรท้องถิ่นและ
ชุม ชนดาเนิน งานจัด ทาแผนอย่ างต่ อเนื่องนั้น กลั บ ไม่ ประสบความส าเร็จ ข้อค้น พบของการวิจั ย ชี้ ให้เห็น ว่ า
อุ ป สรรคของโครงการ คื อ การเร่ ง รั ด ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง แผนงานต่ า งๆของการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ในขณะที่
กระบวนการพัฒนาของท้องถิ่นยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งเพื่อการดาเนินงานเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ การนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติจึงไม่เกิดขึ้นและกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นก็ได้ยุติลงในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาถึงการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่น อย่างมีแบบแผนควบคู่กับการ
ดาเนินงานให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นลาดับขั้น การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคภาคีต่างๆใน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยยังเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการ และการเคหะแห่งชาติควรเป็นผู้สนับสนุนในการเผยแพร่
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สนับสนุน และดูแลกระบวนการกระจายอานาจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระยะยาว เพื่อให้บรรลุถึง
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างยั่งยืน
คาส าคัญ การพั ฒ นาเมื อง การพั ฒ นาที่ อยู่ อาศัย การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาชุ มชนแออัด การเสริม สร้า ง
สมรรถนะท้องถิ่น กระบวนการมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ การประเมินโครงการ
Abstract
With respect to the Power Delegation Act of 1999, an aim of the National Housing
Authority of Thailand (NHA) is to enable local authorities to undertake planning processes of
housing development. The Housing Development Planning and Slum Upgrading/Prevention
Projects in this case were carried out for Samut Prakarn, Samut Sakorn and Samut Songkram
provinces in the fiscal year 2009. Funded by NHA, this research attempts to investigate those
projects’ processes and outcomes, to evaluate overall success, and to indicate factors
fulfilling, and unfulfilling, the projects.
Qualitative methods of analysis were implemented to specify numbers of, and
relationships between, variables and quantitative methods were applied for examining them.
In addition, a set of indicators was established to evaluate the projects’ context, input,
process, output, outcome and impact resulting in their levels of achievement.
Notwithstanding that the NHA projects provided housing development plans, slum
upgrading and prevention schemes, and planning knowledge and skill for local stakeholders,
failures are noticed of the assignment that local authorities and communities have to endure
the plans. Identified by the research findings, one of project obstacles is that the plans had
been promptly produced while local development processes to deliver them were not yet
robust. Scheme implementations in this sense are impossible and local participation have
been eventually terminated. The recommendation to secure authority and community
participation is that a ladder of power delegation should be gradually proceeded and the
plans must be locally developed by degrees. To sustain the planning process of housing
development and slum upgrading/prevention, the capacity building for key stakeholders is
crucial and NHA should be a main patron in promoting, supporting and monitoring this longrun process of decentralization.
Keywords: urban development, housing development, slum upgrading and prevention, local
capacity development, local participation, delegation of power, project evaluation
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บทนา
เนื่องด้ว ยพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับความตระหนักที่มีต่อความสาคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒ นาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกัน /แก้ไ ขปั ญหาชุมชนแออัด ในจั งหวั ดต่า งๆ 1 โดยได้ จัดจ้ างให้ สถาบัน การศึกษา องค์กร และ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้าดาเนินงาน “โครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด” โดยมีกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาที่
อยู่อาศัยฯเป็นกลไกสาคัญ
ในปีงบประมาณ 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบหมายจากการ
เคหะแห่งชาติให้ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการข้างต้นที่ได้ดาเนินงานแล้วเสร็จในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม2 ในชื่อ “โครงการ
ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จและไม่สาเร็จของโครงการ
บทความนี้นาเสนอผลการวิจัย จากโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย และแผนป้ อ งกั น /แก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชนแออั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง (จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) โดยมุ่งเน้น แสดงแนวคิดของการวิจัย ตัวชี้วัดของ
การประเมินผล ผลที่ได้รับจากการประเมินผล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดของการเคหะแห่งชาติ และทาการเสนอแนะและอภิปรายถึงความ
เป็นไปได้ของการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต
กระบวนการวิจัย
โครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ของการเคหะแห่งชาติ
เป็นการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทา
แผนดั ง กล่ า วในแต่ ล ะจั ง หวั ด แม้ ว่ า สถาบั น การศึกษาผู้ รับ จ้ า งด าเนิ น งานในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร และจังหวัดสมุท รสงครามมีการปฏิบัติ การดาเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันใน
รายละเอียด แต่ก็มภี ารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากการเคหะแห่งชาติเพื่อดาเนินการภายใน 15 เดือน ได้แก่
1) การจัดทาแผนพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยร่วมกับท้องถิ่น โดยการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของการพั ฒ นาภายในกลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด การจั ด ท าข้อ มู ล ความต้ องการที่ อ ยู่ อาศัย และแนวโน้ ม การ
1

ยกเว้นสามจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย
โครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการดาเนินงานแล้วเสร็จโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552) โครงการฯในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรสงครามได้รับการดาเนินงานแล้วเสร็จโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552ก; 2552ข) ทั้งหมดเป็นโครงการ
ในปีงบประมาณ 2552
2
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เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของที่อยู่อาศัย และการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
โดยมุ่งหวังให้จังหวัดสามารถนาผลการศึกษา แนวทาง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาจังหวัด
2) การจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ร่วมกับท้องถิ่น โดยสร้างความเชื่อมโยงของ
กลไกระดับจังหวัดและระดับชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ในชุมชน
แออัด เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาทุกขั้นตอน ตลอดจน
การกาหนดแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาชุ มชนและพื้นที่ โครงการนาร่อง และส่ง เสริมให้หน่ว ยงานท้องถิ่น มี
ศักยภาพในการจัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยให้แก่ชุมชน
แออัด
3) การเสริมสร้างสมรรถนะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยดาเนินงานให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้และมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้รับประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัย และเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่น ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานส่วนกลาง
แนวคิดของการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการจึงวางอยู่บนพื้นฐานความ
มุ่งหมายของโครงการที่มีต่อพรบ.การกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ในการจัดการและวางแผนด้านที่อยู่อาศัย
สภาพแวดล้อม และชุมชน ซึ่งประสงค์ให้จังหวัดและท้องถิ่นได้รับแผน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และมีศักยภาพ
ในการจั ด ท าแผนดั ง กล่ า วได้ ด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยเหตุ นี้ ความส าเร็ จ หรือ ไม่ ส าเร็จ ในการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
(Capacity Building) และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Process) ในการจัดทาแผนจึงเป็น
ประเด็นหลักของการวิจัย ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
Product
Context

Input

Process

Output

Outcome

Impact

/
/

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิก์ ารดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
ที่มา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558: 3-5

2995

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ตัวแปรในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ถูกกาหนดจากองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับ การ
ดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ฯ การประเมินผลโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model)
(Stufflebeam and Shinkfield, 1988; 2007) ถูกนามาปฏิบัติใช้ในการวิจั ย โดยมีการประเมินบริบท
(Context) การประเมินปัจจัย เข้า (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผลผลิต
(Product) ดังนี้
1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) เพื่อประเมินถึง ความชัดเจนของความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานของโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัดที่มีต่อพรบ.การกระจายอานาจ พ.ศ. 2542
2) การประเมินปัจจัยเข้า (Input Evaluation) เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพของข้อกาหนดการจ้าง
ของการเคหะแห่งชาติเพื่อดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯในปีงบประมาณ 2552
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อประเมินถึงความครบถ้วนของการทางาน
และความพึงพอใจของท้องถิ่นที่มีต่อกระบวนการจัดทาโครงการซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จโดยสถาบันการศึกษาผู้
รับจ้างดาเนินงาน
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อการประเมินผลผลิต (Output) ได้แก่ การได้มา
ซึ่งแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และผลที่ได้รับจากการเสริมสร้างสมรรถนะ
ท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย การประเมินผลลัพท์ (Outcome) ได้แก่ การนาแผนไปปฏิบัติใช้โดยท้องถิ่นใน
ระดับต่างๆ และการประเมินผลกระทบระยะยาว (Impact) ได้แก่ ความเป็นไปได้ของท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยด้วยตนเองในอนาคต
ภายใต้ องค์ป ระกอบของการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานซึ่ ง แสดงไว้ ใ นภาพที่ 1
กระบวนการศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency) โดยเป็นการตรวจสอบว่า กระบวนการทางานและผลผลิตจากโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ และการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อการวินิจฉัยคุณค่าของโครงการว่าผลลัพธ์ (การนา
แผนไปปฏิบัติใช้โดยท้องถิ่น) และผลกระทบในระยะยาว (ศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย) เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายให้เกิดการกระจายอานาจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือไม่
การติดตามและประเมินผลจึงมีขึ้นในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ ทาความเข้าใจใน
องค์ประกอบต่างๆของการดาเนินงานในสามจังหวัดเมื่อปีงบประมาณ 2552 และมุ่งหาข้อค้นพบในเชิงลึกที่มีต่อ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของการจัดทาโครงการ การติดตามผลเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์ และการ
ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถูกนามาใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่
เกี่ยวเนื่องกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณที่เกี่ยวเนื่องกับความคิดเห็นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรต่างๆ
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ตัวชี้วัดของการประเมินผล
เพื่อการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผน
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ตัวชี้วัดถึงความสาเร็จหรือไม่สาเร็จในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงานได้รับ
การพัฒนาขึ้นเพื่อใช้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ และเพื่อใช้บ่งชี้ถึงประสิทธิผลของการดาเนินงานว่าท้องถิ่นในสามจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยด้วยตนเองหรือไม่ ตารางที่ 1 แสดง 25 ตัวชี้วัดของการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดของการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
องค์ประกอบของ
การประเมินผล
แนวคิดหลักในการชี้วัด
การประเมิน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
บริบท
แผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
ต้องมีความสอดคล้องกับพรบ.การ
กระจายอานาจ 2542

การประเมิน
ปัจจัยเข้า

การประเมิน
กระบวนการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1) ความมุ่งหมายของโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯต้อง
ตอบสนองต่อหลักการและเหตุผลของพรบ.การกระจายอานาจ
2542
2) ความมุ่งหมายของโครงการต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม
ต่อปฏิบัตกิ ารกระจายอานาจในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
3) การกระจายอานาจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องได้รับการ
ผลักดันจากการเคหะแห่งชาติในทุกขั้นตอน
แนวทางการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ 4) รายละเอียดของข้อกาหนดการจ้างฯต้องมีความสอดคล้องต่อ
โดยการเคหะแห่งชาติต้องสามารถนาไป ความมุ่งหมายการกระจายอานาจในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ปฏิบัติได้จริง
5) รายละเอียดของข้อกาหนดการจ้างฯต้องมีความชัดเจนต่อการ
ปฏิบัติ
6) รายละเอียดของข้อกาหนดการจ้างฯ ต้องสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริงในกรอบเวลาที่กาหนด
กระบวนการศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา 7) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องได้รับการดาเนินการครบถ้วนทุก
ที่อยู่อาศัยต้องถูกดาเนินการขึ้นโดย
ขั้นตอนตามที่กาหนดไว้
สถาบันการศึกษาผู้รับจ้างดาเนินงาน
8) กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละขั้นตอนต้อง
อย่างครบถ้วนและผ่านกระบวนการมี
มีขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ
ส่วนร่วมเป็นสาคัญ
9) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องพึงพอใจกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละขั้นตอน
กระบวนการศึกษาและจัดทาแผนป้องกัน 10) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดต้องได้รับการ
และแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดต้องถูก
ดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนตามที่กาหนดไว้
ดาเนินการขึ้นโดยสถาบันการศึกษาผู้
11) กระบวนการจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
รับจ้างดาเนินงานอย่างครบถ้วนและผ่าน ในแต่ละขั้นตอนต้องมีขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ
กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ
12) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องพึงพอใจกระบวนการจัดทาแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในแต่ละขั้นตอน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
การประเมินผล
การประเมิน
ผลผลิต

ตัวชี้วัด
แนวคิดหลักในการชี้วัด
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการนาร่อง 13) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการนาร่องระดับเมือง
ระดับเมืองต้องได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น ต้องถูกจัดทาขึ้นจนแล้วเสร็จ
14) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการนาร่องระดับเมือง
ต้องมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบัติโดยท้องถิ่น
15) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการนาร่องระดับเมือง
ต้องมีความเหมาะสมต่อบริบทและสถานการณ์ของเมือง

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
และโครงการนาร่องระดับพื้นที่ต้องได้รับ
การยอมรับจากท้องถิ่น

สมรรถนะและประสบการณ์ในการพัฒนาที่
อยู่อาศัยของท้องถิ่นต้องเพิ่มมากขึ้น

การประเมิน
ผลลัพธ์

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/
แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดถูกนาไปใช้โดย
กลไกของท้องถิ่นในทิศทางเดียวกัน

การประเมิน
ผลกระทบ

ท้องถิ่นต้องมีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยด้วยตนเองในอนาคต
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16) แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและโครงการนา
ร่องระดับพื้นที่ต้องถูกจัดทาขึ้นจนแล้วเสร็จ
17) แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและโครงการนา
ร่องระดับพื้นที่ต้องมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบัติโดย
ท้องถิ่น
18) แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและโครงการนา
ร่องระดับพื้นที่ต้องมีความเหมาะสมต่อบริบทและ
สถานการณ์ของชุมชนแออัด
19) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด
20) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
กระบวนการจัดทาแผนในแต่ละขั้นตอน
21) ท้องถิ่นได้นาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯไปบรรจุในแผน
นโยบายของจังหวัดและชุมชน และ/หรือ นาแนวคิดของ
แผนไปใช้ในภารกิจที่เกี่ยวเนื่อง
22) ท้องถิ่นได้จัดตั้งงบประมาณ และ/หรือ จัดเตรียม
บุคลากรเพื่อนาแผนไปปฏิบัติ
23) การนาแผนไปใช้โดยกลไกของท้องถิ่นต้องเกิดขึ้นใน
ทิศทางเดียวกัน
24) ท้องถิ่นมีความต้องการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
แผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างต่อเนื่อง
25) ท้องถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยตนเองใน
อนาคต
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ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัดถูกสังเคราะห์ขึ้นจากการติดตามและประเมิน ปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่การริเริ่มโครงการ การ
ดาเนินงานโครงการ และสถานการณ์หลังสิ้นสุดโครงการ การวิจัยพบว่าโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯใน
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามตอบรั บ ตั ว ชี้ วั ด ของการติ ด ตามและ
ประเมินผลเป็นจานวน 14, 21 และ 22 ตัวชี้วัด (ตามลาดับ) ซึ่งเป็นผลรวมจากการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่
การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลลัพท์
และการประเมินผลกระทบ ดังนี้
1) การประเมินบริบทของการดาเนินงานในสามจังหวัด พบว่าความมุ่งหมายของโครงการมีความ
ชัดเจนในการตอบสนองต่อหลักการและเหตุผลของพรบ.การกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 บริบทของการจัดทา
โครงการด้วยการส่งเสริม ให้เกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับจังหวัดและชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และ
การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดได้
ถูกสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
2) การประเมินปัจจัยเข้า พบว่าข้อกาหนดการจ้างเพื่อดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ซึ่งถูกปฏิบัติใช้ในสามจังหวัดมีวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย การจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
และการเสริมสร้างสมรรถนะท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่การศึกษาพบว่า สิ่งที่ถูกกาหนดไว้เหล่านี้ไ ม่
สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด เนื่องด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นในการจัดทาแผนงานด้านที่อยู่อาศัย
นั้นไม่ใช่ภารกิจที่จะลุล่วงลงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
3) การประเมินกระบวนการดาเนินงานพบว่าการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัดได้รับการดาเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนในสามจังหวัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งมีส่วนร่ วม
ดาเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2552 มีความพึงพอใจในกระบวนการดาเนินงาน (การสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในสามจังหวัด, 2557) อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาและผลการเรียนรู้ของท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในจังหวัดสมุทรปราการมีความแตกต่างจากอีกสองจังหวัด โดยกลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่สามารถระลึกและอธิบาย
ถึงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ทั้งสอง และรายละเอียดของแผนฉบับสมบูรณ์
4) การประเมินผลผลิตพบว่าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดได้รั บ
การดาเนินงานแล้วเสร็จในสามจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ3 จังหวัดสมุทรสาคร4 และจังหวัดสมุทรสงคราม5)

3

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการถูกจัดทาขึ้นสาหรับพื้นที่ในเทศบาลตาบลบางปู เทศบาลตาบลแพรกษา
และองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษาจานวน 6 กลยุทธ์ (11 แผนงาน) และ 1 โครงการนาร่อง (การพัฒนาพื้นที่
ส่วนกลางเพื่อการนันทนาการและออกกาลังกาย ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ และสานักงานเทศบาลใหม่ของเทศบาลตาบล
บางปู) และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดถูกจัดทาขึ้นสาหรับเทศบาลตาบลบางปูจานวน 6 กลยุทธ์ (1 6
2999
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ถึงกระนั้น การประเมินถึงความชัดเจนและความเหมาะสมของแผนฯต่อการนาไปปฏิบัติได้ผลที่แตกต่างกันในแต่
ละจังหวัด ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการมีความคิดเห็นว่าแผนงานบางส่วนยังขาดความชัดเจนต่อการนาไปใช้
เช่น การพัฒนามาตรฐานที่อยู่อาศัยให้เช่ารายย่อยในชุมชน และการแก้ไขกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดทาที่อยู่อาศัย
ส าหรับ ผู้ มี รายได้ น้ อ ย เป็ น ต้ น ท้ องถิ่ น ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครและจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯที่ได้จัดทาแล้วเสร็จว่ามีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการนาไปใช้
5) การประเมินผลลัพท์พบว่าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯหลายด้านที่จัดทาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
2552 ได้ปฏิบัติใช้จริงในจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องด้วยเป็นแผนงานของท้องถิ่นที่สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานได้ทาการผนวกเข้ามาไว้เป็นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยฯที่จดั ทา6 อย่างไรก็ตาม แผนงานด้านอื่นๆที่
ถูกจัดทาขึ้นไม่ได้รับการนามาปฏิบัติเนื่องด้วยท้องถิ่นยัง คงให้ลาดับความสาคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจ ที่รองลงมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การนาแผนลงสู่การปฏิบัติในจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามไม่ปรากฏชัดเจนในการบรรจุเป็นแผนนโยบายของท้องถิ่น (การติดตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์, 2557) เนื่องจากขาดการประสานงานและส่งต่อแผนงานเหล่านั้นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ที่เข้ารับ
ต าแหน่ ง ใหม่ ห ลั ง โครงการสิ้ น สุ ด ลง แต่ การศึก ษาพบว่ า บุ คลากรท้ องถิ่น หลายฝ่ า ยที่ ไ ด้ เคยมี ส่ ว นร่ว มการ
ดาเนินงานได้นาแนวคิดของแผนและแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไปใช้
ในภารกิจที่เกี่ยวเนื่อง
6) การประเมินผลกระทบพบว่า การถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการป้องกัน /แก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัดให้แก่ท้องถิ่นยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน (การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
ภาคภาคีต่างๆ, 2557) เนื่องด้วยการจัดทาแผนดังกล่าวยังต้องอาศัยแผนยุทธศาสตร์การกาหนดทิศทางการ
แผนงาน) และ 1 โครงการนาร่อง (การจัดทาแผนแม่บทสาหรับการพัฒนาชุมชนตาหรุ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2552)
4
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาครถูกจั ดทาขึ้นสาหรับพื้นที่ในเทศบาลนครสมุทรสาครและอาเภอเมือง
สมุทรสาครจานวน 9 แผนยุทธศาสตร์และ 3 โครงการนาร่อง (การสารวจข้อมูลที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีคุณค่าและรวบรวม
ข้อมูลที่อยู่อาศัยแรงงาน การอนุรักษ์ย่านพักอาศัยดั้งเดิมที่มีคุณค่า และการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยทรุดโทรมแออัดและที่พัก
อาศัยแรงงาน) และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดถูกจัดทาขึ้นสาหรับเทศบาลนครสมุทรสาครจานวน 2 แผน
ยุทธศาสตร์และ 1 โครงการนาร่อง (การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยริมคลองสวนอ้อย) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2552ก)
5
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามถูกจัดทาขึ้นสาหรับพื้นที่ในเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและอาเภอ
เมืองสมุทรสงครามจานวน 9 แผนยุทธศาสตร์และ 2 โครงการนาร่อง (การจัดทาแผนที่ที่อยู่อาศัยที่ทรงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน และการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทาการจัดรูปที่ดิ นเพื่อการพัฒนาที่อยู่
อาศัย) และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดถูกจัดทาขึ้นสาหรับเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจานวน 4 แผน
ยุทธศาสตร์และ 1 โครงการนาร่อง (การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพการทาวัสดุก่อสร้างจากเปลือกหอยที่ชุมชนบางจะเกร็ง 1
และ 2) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552ข)
6
การผนวกแผนงานของท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่แล้วเข้ามาไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯถือเป็นกลไกหนึ่งในการ
ดาเนินงานเพื่อบูรณาการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกับแผนพัฒนาระดับต่างๆของท้องถิ่น
3000
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เติบโตของเมืองอย่างเหมาะสมในระดับภูมิภาค ความตระหนัก ความเข้าใจ และความรู้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่
ยังต้องส่งผ่านจากภาครัฐส่วนกลางสู่ท้องถิ่นและระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นด้วยกันเอง ตลอดจนกระบวนการมี
ส่วนร่วมที่ยังต้องเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง การศึกษาพบว่าผู้ที่เคยเข้าร่วมการดาเนินงานโครงการในจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามมีความเข้าใจและความต้องการที่จะให้เกิดการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้ องกัน /แก้ไ ขปั ญ หาชุ ม ชนแออัด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบที่ เห็น ได้ ชั ด จากการเสริม สร้า ง
สมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของโครงการ ตลอดจนความเข้มแข็งของภาคท้องถิ่นเองที่มีต่อการแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัย
ผลการประเมิ น ข้ า งต้ น ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด าเนิ น งานที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม อันเนื่องมาจากปัจจัยของการดาเนินงานโครงการที่
แตกต่างกัน ในแต่ละจังหวัด เช่น ต้นทุนทางสังคมท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ความเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ของเมืองและที่อยู่อาศัย และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการผลักดัน และจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยฯหลังจากที่โครงการยุติลง
ผลการศึ ก ษานี้ ไ ด้ ต อบค าถามของการวิ จั ย คือ ประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานโครงการจั ด ท า
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
เคหะแห่งชาติในช่วงเวลาที่มีการดาเนินงานเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2552 แต่ประสิทธิผลของการดาเนินงาน
โครงการฯอันหมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในปั จจุบันนั้นไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายที่จะให้เกิดการกระจาย
อานาจให้แก่ท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องจากท้องถิ่นในสามจังหวัดไม่ได้นาแผนลงสู่การปฏิบัติและยัง ไม่
มีแนวโน้มของการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยตนเองในอนาคต
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
ความไม่ส าเร็จในประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิน งานโครงการจั ด ท าแผนพั ฒนาที่ อยู่อาศัย และแผน
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดเป็นผลมาจากปัญหาและอุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาค
ภาคีที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันการศึกษาผู้รับจ้างดาเนินงาน และท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปัญหาเหล่านี้มีขึ้น ทั้งในระดับแนวคิด การจัดการ การดาเนินงาน ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุด
โครงการ ตารางที่ 2 แสดงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯซึ่ง
รวบรวมมาจากทั้ง สามจั งหวั ดในเชิง เปรียบเที ยบระหว่ างภาคภาคีต่า งๆเพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาและ
อุปสรรคทั้งหมด
การจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต
โครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดของการเคหะแห่งชาติ
ได้ริเริ่มขึ้นภายใต้การกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การวิจัย
พบว่าการเร่งรัดให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯไม่ได้สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและการถ่ายโอน
ภารกิจดังกล่าวให้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ คือ การนาขั้นตอน
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ของการถ่ายโอนอานาจให้แก่ท้องถิ่นมาเป็นกรอบการดาเนินงานหลักโดยมีเป้าหมายของการได้มาซึ่งแผนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยฯอย่างเป็นลาดับขั้น ดังนี้
1) การสร้างกระบวนการพัฒนาจะต้องได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นก่อนความมุ่งหมายที่จะได้มาซึ่ง
แผน การเคหะแห่งชาติควรดาเนินการเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ดาเนินการให้เกิดกลุ่มประชาคมท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยอย่างต่อเนื่อง และดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยโดยเชิญชวนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมและเรียนรู้ ความมุ่งหมายของการดาเนินงานในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การได้มาซึ่งแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ แต่มุ่งหวัง
ให้เกิดการรวมตัวของท้องถิ่นและกระบวนการพัฒนา
2) การถ่ายโอนอานาจและหน้าที่ให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นควบคู่กับความมุ่งหมายของการได้มาซึ่งแผนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดควรเป็นการดาเนินงานในลาดับที่สอง เมื่อกลุ่มประชาคม
ท้องถิ่น เกิด การรวมตั ว และมีความตระหนักและประสบการณ์ ในการแก้ไ ขปั ญ หาที่ อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นแล้ ว การ
สนับสนุนให้กลุ่มประชาคมท้องถิ่น ดังกล่าวจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯร่วมกับการเคหะแห่งชาติจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้ อนึ่ง ในขณะที่การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ด าเนิน งานหลั กของการร่างและจั ดทาแผนฯในขั้นตอนนี้
ประชาคมท้องถิ่นต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดาเนินงาน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการจัดทาแผนโดยท้องถิ่นเองในระยะยาว
ตารางที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด
ปัญหาและ
อุปสรรค
ปัญหาและ
อุปสรรคที่
เกี่ยวเนื่องกับ
พรบ.การกระจาย
อานาจ

ปัญหาและ
อุปสรรคของการ
บริหารจัดการ
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การเคหะแห่งชาติ

ผู้รับจ้างดาเนินงาน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น

- การเคหะแห่งชาติมุ่งหวังให้เกิด
การถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาที่อยู่
อาศัยให้แก่ท้องถิ่นซึ่งไม่อาจ
กระทาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
สิ่งนี้ยังส่งผลให้เกิดการวางแผน
ดาเนินงานอย่างรวบรัดที่ไม่ได้
ก่อให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ
เหล่านั้นอย่างยั่งยืน
- ภาพลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติ
ที่มีต่อภารกิจการจัดสร้างที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย ส่งผล
กระทบต่อความเข้าใจและความ
สนใจที่คลาดเคลื่อนของท้องถิ่นต่อ
การจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด

- สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานไม่ได้สร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนให้แก่ท้องถิ่นในบทบาท
หน้าที่การรับโอนภารกิจการ
พัฒนาที่อยูอ่ าศัยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
ของโครงการ

- ท้องถิ่นยังขาดความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ที่มีตอ่ การพัฒนาที่
อยู่อาศัยภายใต้พรบ.กระจาย
อานาจ

- สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานไม่สามารถมี
กระบวนการทางานเฉพาะตัวใน
การแก้ไขปัญหาด้านทีอ่ ยู่อาศัยใน
แต่ละพื้นที่ในทันที เนื่องด้วย
ข้อจากัดจากมาตรฐานการชี้วัด
และกรอบการดาเนินงานที่ถูก
กาหนดจากข้อกาหนดการจ้าง

- หน่วยงานในระดับจังหวัดไม่ให้
ความสาคัญกับการจัดทา
แผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยฯซึ่งส่งผล
ให้ไม่มีความชัดเจนในการร่วม
ดาเนินงานและผลักดันการ
ดาเนินงานในด้านที่อยู่อาศัยใน
ระยะยาว
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัญหาและ
อุปสรรค
ปัญหาและ
อุปสรรคของ
กระบวนการ
ดาเนินงาน

การเคหะแห่งชาติ

ผู้รับจ้างดาเนินงาน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น

- การเคหะแห่งชาติขาดแคลนฝ่าย
งานและบุคลากรโดยตรงในการ
ดาเนินงานและการปฏิบัติจัดทา
แผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยและแผน
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด

- สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานไม่สามารถจัดการกับมิติ
ที่ซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยและทัศนคติที่แตกต่างกัน
ของภาคภาคีต่างๆที่มีต่อการจัดทา
แผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยฯได้ทั้งหมด
ภายในระยะเวลาดาเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรคของการมี
ส่วนร่วม

- การจัดจ้างสถาบันการศึกษาเข้ามา
เป็นผู้ดาเนินงานในการจัดทา
แผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยฯส่งผลให้
การเคหะแห่งชาติเองนั้นไม่
สามารถเข้าถึงภาคภาคีท้องถิ่นที่
สาคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ปัญหาและ
อุปสรรคของการ
นาแผนไปปฏิบัติ
และบูรณาการเข้า
กับยุทธศาสตร์
ท้องถิน่

- การเคหะแห่งชาติไม่ได้สร้างความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนที่มี
ต่อการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
ฯซึ่งส่งผลให้ท้องถิ่นเกิดความ
สับสนและไม่สามารถประสานงาน
เพื่อการปฏิบัติหรือบูรณาการแผน
ในระยะต่อมาได้

ปัญหาและ
อุปสรรคหลัง
สิ้นสุดโครงการ

- การเคหะแห่งชาติไม่มีบทบาท
กากับและดูแลให้การพัฒนาที่อยู่
อาศัยและการป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัดเป็นวาระของการ
พัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ภาค และประเทศ

- การให้สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานเป็นเจ้าภาพหลักในการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาที่อยูอ่ าศัยไม่เหมาะสมต่อ
การถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาที่
อยู่อาศัยให้แก่ทอ้ งถิ่นหลัง
โครงการสิ้นสุดลง
- สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานไม่ได้ให้ความชัดเจน
ของการได้มาซึ่งงบประมาณและ
แนวทางปฏิบัติตามแผนที่ได้จัดทา
ไว้
- สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานไม่ได้สร้างเครื่องมือของ
การนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามผล
และปรับปรุงแผนให้แก่ทอ้ งถิ่น
- สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานไม่มีโอกาสเข้าไป
ติดตามและดูแลผลหลังโครงการ
สิ้นสุดลง

- ท้องถิ่นไม่ดาเนินการจัดเตรียม
บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาทีอ่ ยู่
อาศัยฯ
- หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนยัง
ขาดความเข้าใจถึงความสาคัญ
ของการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยฯซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประชากร
แฝงที่เป็นแรงงานต่างด้าว
- ภาคีภาคส่วนต่างๆขาดความ
อดทนในการจัดทาแผนพัฒนาที่
อยู่อาศัยฯเนื่องจากเป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาและการคลุกคลีอย่าง
ต่อเนื่อง
- ท้องถิ่นไม่ได้เข้าร่วมการ
ดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งส่งผลให้ขาดการบูรณาการ
แผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยฯในระดับ
ต่างๆ
- การเปลี่ยนวาระผู้บริหารท้องถิ่น
ส่งผลให้ไม่มีการดาเนินงานจัดทา
แผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยฯอย่าง
ต่อเนื่อง
- ภาคภาคีท้องถิ่นไม่ได้ร่วมมือ
กันเองในการผลักดันผลจากการ
ดาเนินงานโครงการ โดยรอการ
ประสานงานจาก
สถาบันการศึกษาผู้รับจ้าง
ดาเนินงานและการเคหะแห่งชาติ
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3) การส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงและการนาแผนลงสู่การปฏิบัติโดยมีการ
เคหะแห่งชาติให้การสนับสนุน ควรเป็นการดาเนินงานในลาดับต่อมา เมื่อแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯได้ถูกร่างขึ้น
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานในระยะยาวแล้ว ท้องถิ่นควรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักใน
การจัดลาดับความสาคัญและความเป็นไปได้ของการนาแผนไปปฏิบัติและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ตัวอย่าง ประชาคมท้องถิ่นมีหน้าที่ในการประสานงาน การเจรจา การปรับปรุง
แผนฯ และการนาภาคภาคีที่เกี่ยวเนื่องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและจัดทาแผน
4) การส่งเสริมให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ฯเป็นการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้น ได้เมื่อกลุ่ม ประชาคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีการขยายเครือข่ายครอบคลุมภาครัฐ
เอกชน และประชาชน รวมถึง แผนงานในบางด้านได้ถูกนาไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างซึ่งส่งผลให้ภาคภาคี อื่นๆเห็น
ความสาคัญต่อการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ฯ กลุ่มภาคีท้องถิ่นต้องมีบทบาทเป็นเจ้าภาพหลักในการปรับปรุง
และจัดทาแผนด้วยตนเอง อนึ่ง การเคหะแห่งชาติยังคงต้องทาหน้าที่สนับสนุนในการศึกษาและวิเคราะห์ผลที่ต้อง
อาศัยความชานาญการเฉพาะด้าน ให้การอบรมความรู้ และให้คาแนะนาในด้านต่างๆอย่างใกล้ชิด
5) ลาดับสุดท้ายคือการถ่ายโอนอานาจหน้าที่การตัดสินใจและดาเนิ นการจากส่วนกลางไปยังระดับ
ท้องถิ่น ท้องถิ่นต้องดาเนินการบูรณาการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดให้เกิด
การเชื ่อ มโยงกับ กลไกระดับ จัง หวัด และระดับ ชุม ชน ในขณะที่ การเคหะแห่ง ชาติ และภาครัฐ ส่ วนกลางที่
เกี่ยวเนื่องต้องผลักดันให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยฯเป็นวาระที่จะต้องถูกบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาในระดับประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และการผังเมือง
การนาขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นมาเป็นกรอบการดาเนินงานโดยมีเป้าหมายอย่าง
เป็นลาดับขั้นของการพัฒนาที่อยู่อาศัยข้างต้น คือ ข้อเสนอแนะที่มีต่อการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่
อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กระบวนการดาเนินงานที่นาเสนอนี้ควรเป็นชุดโครงการย่อยที่
สัมพันธ์กันไปสู่ภาพใหญ่ของการกระจายอานาจในการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯในระยะยาว โดยไม่ใช่การ
ดาเนินงานทุกขั้นตอนภายในโครงการระยะสั้นโครงการเดียวซึ่งไม่อาจบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงได้
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะของงานวิจัยเป็นเพียงกรอบแนวคิดซึ่งไม่ใช่กรอบการปฏิบัติสาหรับแต่
ละพื้นที่ โครงการที่ริเริ่มขึ้นแล้วในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุท รสงครามซึ่งได้
ดาเนินการสร้างกลุ่มประชาคมท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และมีแผนงานหลายด้านที่เหมาะสมต่อการ
นาไปปฏิบัติแล้วนั้นควรดาเนินงานระยะต่อเนื่องในทันที การรื้อฟื้นความตระหนักและความสนใจของท้องถิ่นที่มี
ต่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต้องได้รับการดาเนินงานไปพร้อมกันกับการผลักดันแผนงานให้เกิดการปฏิบัติ แม้ว่า
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯเหล่านั้น ยังไม่ได้รับการบูรณาการเข้าสู่ยุทธศาสตร์ของภาครัฐท้องถิ่น แต่แผนงานที่
ประชาชนสามารถตัดสินใจดาเนินการได้เอง (Delegated Power) (Arnstein, 1969) ควรได้รับการคัดเลือกและ
นาลงสู่การปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาขึ้นอีกครั้ง แผนงานที่กล่าวถึง เช่น แผนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แผนการจัดทาแผนที่ที่อยู่อาศัยที่
ทรงคุณค่าและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒ นธรรม หรือการขยายผลโครงการนาร่อง
ในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไปสู่ชุมชนอื่น เป็นต้น (ภาพที่ 1 2 และ 3) การดาเนินงานต่อเนื่องนี้ควรได้รับการ
สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาผู้รับจ้างดาเนินงานในสามจังหวัด
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ภาพที่ 1 พื้นที่ตัวอย่างในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในการแก้ ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถดาเนินการได้โดยเครือข่ายประชาชนและภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา ผู้เขียน, 2557

ภาพที่ 2 ที่อยู่อาศัยและชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งควรได้รับการบันทึกเป็นฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์
และปรับปรุงโดยเครือข่ายประชาชน นักวิจัยท้องถิ่น และเจ้าของที่ดินในจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา ผู้เขียน, 2557
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างโครงการนาร่องในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดที่ประสบความสาเร็จซึ่งควรได้รับการขยายผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มา ผู้เขียน, 2557
อภิปรายผล
การกระจายอานาจในการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดนั้นไม่
สามารถเกิดขึ้นได้โดยการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวอย่างเร่งรัดให้แก่ ท้องถิ่น การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีภาค
ส่วนต่างๆยังต้องมีบทบาทหลักในการดาเนินงานนี้
บทบาทของภาคภาคีต่างๆในระยะสั้น
เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาและการสนับสนุนให้ท้องถิ่นระดับต่างๆร่วมดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การเคหะแห่งชาติควรชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย สร้างความเข้าใจในภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริหารจังหวัดและท้องถิ่นระดับต่างๆซึ่งต้อง
ได้ รับ มอบในอนาคต และสนั บสนุ นให้ เกิ ดการก่อ ตั้ ง ประชาคม คณะท างานหรื อองค์ กรกลางในการจั ดท า
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น ในอีกด้านหนึ่ง การเคหะแห่งชาติต้ องสร้างฐานข้อมู ลของโครงการจั ดท า
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและเผยแพร่ ตัวอย่างที่ดีของการจัดทาแผนให้แก่
ท้องถิ่นส่วนต่างๆรับทราบ
หน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมก่อตั้งประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
แผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private
Partnership) เพื่อร่วมจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมถึงแผนที่เกี่ยวเนื่องในด้านสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย
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และชุมชนภายใต้การสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ อนึ่ง การดาเนินงานควรสัมพันธ์กับช่วงเวลาของการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบรรจุแผนที่จัดทาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนนโยบายท้องถิ่น
บทบาทของภาคภาคีต่างๆในระยะกลาง
เพื่อให้เกิดปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น การเคหะแห่งชาติควรจัดทามาตรฐาน
สาหรับการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการดาเนิน งาน ปรับปรุง และจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ฯ
ของตนเอง
ประชาคม คณะทางาน หรือองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งขึ้นควร
ขยายกลุ่มประชาคมให้ครอบคลุมตัวแทนจากระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล
เทศบาล สานักงานโยธาธิการและผังเมือง สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคประชาชน
เพื่อปรับบทบาทท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทบทวนและจัดกลุ่มภารกิจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการปรับปรุงและจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย บรรจุแผนในด้าน
ต่างๆรวมถึงการนาแผนลงสู่การปฏิบัติ
บทบาทของภาคภาคีต่างๆในระยะยาว
เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในระดับ
ต่างๆ การเคหะแห่งชาติในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยควรมีบทบาท
ชี้นาถึงความสาคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกระบวนการพัฒนาเมือง และมีส่วนร่วมในการกาหนดวาระของ
การวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
กลุ่มประชาคมหรือองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นควรเข้าประสานงานและ
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯที่จัดทาไว้ให้ผู้บริหารระดับจังหวัดและระดับอื่นๆทราบและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบรรจุแผนงานดังกล่าวเข้าไปร่วมอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีในระดับจังหวัด และแผน 3 ปี
และแผน 5 ปีในระดับตาบลและเทศบาล
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มอัตรากาลังและงบประมาณรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
ในกลุ่มภาคีต่างๆเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาดาเนินการ เพื่อให้เกิดการกระจายอานาจให้แก่องค์กรท้องถิ่นในการจัดทา
แผนพั ฒนาที่ อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปั ญหาชุ มชนแออัด และเพื่อให้เกิดการกากับดูแลและบู รณาการ
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับต่างๆโดยการเคหะแห่งชาติและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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