
 

 

 

  

ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในหมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 253 ก าหนดให้การด าเนินงานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนิน งาน            
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2562 มาตรา 12 (12) ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะและจัดระบบตรวจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น และแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
ของประชาชนภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ อปท. 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ก.ถ.) ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ที่ได้รับรางวัล          
การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น จ านวน 2 รุ่น ระหว่าง
วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริการ
และบุคลากรของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จ านวน 94 แห่ง เจ้าหน้าที่ สกถ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสิ้น 282 คน โดยมีรูปแบบการจัดประชุมแบบการอภิปรายและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
(Brainstorming) เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ของ อปท.   
ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (อปท.น าร่อง) เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง 
อปท. ส านักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ, ภาคเอกชน) และภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุน       
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ เปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม        
ในการบริหารงานของ อปท. และเป็นศูนย์ต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง การคิดค้นนวัตกรรม       
เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ งจากผล             
การด าเนินงานของ ส านักงาน ก.ก.ถ. ดังกล่าว เป็นผลให้มี อปท. ที่มีความพร้อมด าเนินการและจั ดตั้งศูนย์ฯ 
ตามแนวทาง *จ านวน 45 แห่ง (*ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562) 

 

 

 

          /เพื่อส่งเสริม... 

 

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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 เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฯ ในพ้ืนที่ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (อปท.น าร่อง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงาน ก.ก.ถ. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ต่อเนื่องระหว่างวันที่   
4 – 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร       
และบุคลากรของ อปท. เจ้าหน้าที่ สกถ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 147 คน โดยให้ อปท. ที่เป็น          
ศูนย์ต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรกับวิทยากรของ สกถ. เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทาง    
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสบการณ์เป็นกรณีศึกษา เพ่ือน าไปขยายผล      
การตั้งศูนย์ฯ ไปสู่ อปท. อ่ืนๆ ให้หันมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 
อันจะส่งผลให้การบริหารงานของ อปท. เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน สมตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

 

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง อปท. ส านักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชน เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
 2. เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และกาปรับปรุงระบบ
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อปท. อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท. กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
 3. เป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 อ านาจหน้าที่ 

 1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น รวมทั้ง เชื่อมโยงการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการให้เกิด
การบูรณาการด าเนินงาน 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจ าปี รวมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ให้ส านักงาน ก.ก.ถ. ทราบ ปีละ 2 ครั้ง (รายงาน 6 เดือน/ครั้ง) 
 4. สร้างช่องทางการรับรู้ และช่องทางการประสานงาน เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริการงานของ อปท. 
 5. เป็นศูนย์น าร่องเพ่ือเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้ อปท. อ่ืนๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  
 6. ขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการศูนย์ฯ 
มอบหมาย 
 8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการศูนย์ฯ เห็นสมควร 
 
 ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1. ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ        
และประกาศแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน 
 2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพ่ือชี้แจงบทบาท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา
จัดท าแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของ อปท. 
 3. จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น  และจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนให้เข้ามาเสนอความต้องการ 
 4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเผยแพร่ รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ/  
การบริหารงานของท้องถิ่น/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งข่าวสารกิจกรรม โครงการนวัตกรรม 
เผยแพร่ไดอ้ย่างรวดเร็วในวงกว้างและเข้าใจง่าย 
 5. มีการประสานการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 6. คณะกรรมการศูนย์ฯ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 7. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ส านักงาน ก.ก.ถ. ทราบอย่างน้อยปีละ 2 รอบ (6 เดือน/ครั้ง) 


