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สารบัญ  
 

 แนวทางการสร้างศูนย์ประสานงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1 
     ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลการจัดตั้งศนูย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระยะที่ 1   6 
 ตัวอย่างของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Case Study) 

    - องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่       12 
   - เทศบาลต าบลเขาพระงาม       20 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว      30 
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ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256๐ ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในหมวดท่ี 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 253 ก าหนดให้  
การด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๑๒) ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น และแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. (ฉบับท่ี ๒) ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ อปท. 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ก.ถ.) ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท. 
ท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือสร้างเครือข่ายศูนยส์่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น 
จ านวน 2 รุ่น ระหว่างวันท่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ  
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของ อปท. ท่ีได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการท่ีดี จ านวน 94 แห่ง เจ้าหน้าท่ี สกถ. และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังสิ้น 282 คน โดยมีรูปแบบ
การจัดประชุมแบบการอภิปรายและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น (Brainstorming) เพ่ือก าหนด
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีของ อปท. ท่ีได้รับรางวัล 
การบริหารจัดการท่ีดี (อปท. น าร่อง) เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง อปท. 
ส านักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ภาครัฐ, ภาคเอกชน) และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี เปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของ อปท. และเป็นศูนย์ต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมท้ัง  การคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ซึ่งจากผลการด าเนินงานของ ส านักงาน ก.ก.ถ. ดังกล่าว เป็นผลให้มี อปท. ท่ีมีความพร้อม
ด าเนินการและจัดตั้งศูนย์ฯ ตามแนวทาง *จ านวน 45 แห่ง (*ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน 2562) 

 เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฯ ในพื้นท่ี อปท. ท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี (อปท. น าร่อง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.ก.ถ. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ต่อเนื่อง 
ระหว่างวันท่ี 4 - 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของ อปท. เจ้าหน้าท่ี สกถ. และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมจ านวน  
147 คน โดยให้ อปท. ท่ีเป็นศูนย์ต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรกับวิทยากรของ สกถ. 
เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ประสบการณ์เป็นกรณีศึกษา เพื่อน าไปขยายผลการตั้งศูนย์ฯ ไปสู่ อปท. อื่น ๆ ให้หันมาพัฒนา
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และปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน อันจะส่งผลให้การบริหารงานของ 
อปท. เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สมตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
        

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ อปท. น าร่อง 

 เริ่มจาก อปท. ท่ีมีความพร้อมในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Hub Information and participation) ภายในเขตพื้นท่ีของ อปท. เพื่อท าหน้าท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ อปท. อันก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท. กับประชาชนในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และเป็น อปท. น าร่องตัวอย่างต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้แก่ อปท. อื่น ๆ เรียนรู้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง อปท. ส านักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  
2.  เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 

การปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท. 
กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  

3. เป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ รวมท้ังการ
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 โครงสร้างของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงสร้างของศูนย์ฯ ในระดับพื้นที่ ในระยะที่ 1 ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  
 (1) นายก อปท./ปลัด อปท./หรือบุคลากรของ อปท. ท่ีนายก อปท. มอบหมาย     ประธาน   
 (2) บุคลากรของ อปท. ท่ีนายก อปท. มอบหมายไม่น้อยกว่า 2 คน                   กรรมการ 
 (3) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 คน                                  กรรมการ 
 (4) ผู้แทนส่วนราชการในพื้นท่ีหรือนอกพื้นท่ีของ อปท. ไม่น้อยกว่า 2 คน          กรรมการ 
 (5) ผู้แทนกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ้ (3), (4) ไม่น้อยกว่า 2 คน                    กรรมการ 
 (6) หัวหน้าส านักงานปลัดหรือนายก อปท. มอบหมาย              กรรมการและเลขานุการ 
      (7) ข้าราชการ อปท. ที่นายก อปท. มอบหมาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท้ังนี้ ให้นายก อปท. เป็นผู้ออกค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง  
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 อ านาจหน้าที่ 
  1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างองค์ความรู้ ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือกัน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น รวมท้ัง เชื่อมโยงการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการให้เกิดการบูรณาการด าเนินงาน  
  3. จัดท าแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจ าปี รวมท้ังการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ให้ส านักงาน ก.ก.ถ. ทราบ ปีละ 2 ครั้ง (รายงาน 6 เดือน/คร้ัง)  
   4. สร้างช่องทางการรับรู้ และช่องทางการประสานงาน เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. 
   5. เป็นศูนย์น าร่องเพื่อเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้ อปท. อื่นๆ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
  6. ขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
  7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการศูนย์ฯ มอบหมาย  
  8. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการศูนย์ฯ เห็นสมควร 

 ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ประกาศจัดตั้ งศูนย์ส่ งเสริมการมีส่ วนร่ วมของประชาชน และแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการศูนยฯ์ และประกาศแจ้งให้ประชาชนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ  เพื่ อชี้ แจงบทบาท อ านาจหน้ า ท่ีของ

คณะกรรมการ และพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจ าปีงบประมาณ  ท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของ อปท.  

3. จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น และ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เข้ามาเสนอความต้องการ 

4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเผยแพร่ รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจ/การบริหารงานของท้องถิ่น/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมท้ังข่าวสาร 
กิจกรรม โครงการนวัตกรรม เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและเข้าใจง่าย  

5. มีการประสานการบูรณการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

6. คณะกรรมการศูนย์ฯ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  

7. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ส านักงาน ก.ก.ถ. ทราบอย่างน้อยปีละ 2 รอบ 
( 6 เดือน/ครัง้)  
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8. สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน   

9. มีกิจกรรมสัญจรในพื้นท่ีอย่างครอบคลุม และขยายต่อยอดไปยังพื้นท่ีข้างเคียง  
สร้างสัมพันธมิตร และจูงใจให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามาร่วมด้วย 

 สร้างช่องทางการประสานงานและติดต่อ ติดตาม การด าเนินงานและประชาสัมพนัธ ์     
1. มี Line Group ท่ีมีเจ้าหน้าของ สกถ. เป็น Admin Group ประสานงานกับ 

อปท. ที่เข้าร่วมโครงการของส านักงาน ก.ก.ถ.  
2. อปท. ท่ีจัดตั้งศูนย์ฯ ต้องมีระบบสารสนเทศ และมีช่องทางท่ีหลากหลายใน 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ การรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็น ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น การประสานงาน และการติดตามประเมินผล  

 การต่อยอดขยายผลไปสู่ อปท. อื่น และเป็นต้นเเบบการถ่ายทอดความรู้ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้  
1. ควรมีคณะอนุกรรมการ/คณะท างานเพ่ิมเติม เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการศูนย์ฯ หรือขยายศูนย์ฯ สาขาย่อยประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน ตามความเหมาะสมและบริบท
ของท้องถิ่น  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน และภาคประชาชน และขยายไปสู่พื้นท่ีข้างเคียง เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างบูรณา
การ 

3. สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และน ามาเผยแพร่เป็นตัวอย่างต้นแบบ 

4. มีศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับการศึกษาดูงานโครงการนวัตกรรม และภูมิปัญญา
ประจ าท้องถิ่น  

5. เป็นศูนย์น าร่อง เพื่อเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้ อปท. อื่นๆ เรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  

6. จัดการประกวดคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ต้นแบบระดับประเทศ 
และการมอบรางวัลให้แก่ศูนย์ฯ ดีเด่น 

7. จัดนิทรรศการและงานเสวนาทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลงานในระดับภูมิภาค
และประเทศ 

8. สร้างระบบฐานข้อมูลในการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงระหว่าง อปท. และหน่วยงานกลาง 
เช่น ระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูล ระบบการรายงานผล เป็นต้น    

9. ท าบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ อปท. ท่ีได้รับรางวัล หรือ อปท. อื่น  ๆ 
ภายในจังหวัดและนอกจังหวัด เพ่ือขยายผล 
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ผังภาพกระบวนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การด าเนินการระยะต่อไป เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ฯ   
 ในขณะนี้ ได้บรรจุเรื่องการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจฯ ฉบับท่ี 3 แล้ว เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ในพื้นท่ีของ อปท.  
ทุกแห่งท้ังประเทศ โดยมี อปท. ท่ีเป็นเครือข่ายศูนย์น าร่องของ ส านักงาน ก.ก.ถ. ท่ีจัดตั้งศูนย์  
เป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างต้นแบบเผยแพร่ให้แก่ อปท. อื่นต่อไป  
 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  

1.  การเริ่มต้นในช่วงแรก ควรเลือก อปท. ท่ีมีความพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะจัดตั้ง 
เพ่ือเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษา  

2.  ควรมีการก าหนดแนวทางวิธีการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
และสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรม  

3. ควรมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ ท่ีรองรับเมื่อเกิดการเปลี่ยนวาระการ
ด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร อปท. ท่ีมาจากฝ่ายการเมือง ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ
ศูนย์ฯ ใหส้ามารถด าเนินงานได้ 

4.  ควรมีการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ หรือคณะท างานของศูนย์ฯ อย่างชัดเจน  

ส ำนักงำน ก.ก.ถ. 
(หน่วยงำนกลำง) 

 

อปท. ที่ได้รับรำงวลั 
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

Line Group 
Official 

กำรประสำนงำน 

ระยะที่ 2  
ขยายผลไปสู่ อปท. อื่น + ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู ้

 

แลกเปลีย่น-ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริม+จัดกจิกรรม 

ศูนย์
ส่งเสริมฯ จนท. ศูนย ์

ส่งเสริม สนับสนุน ติดตำม 
 

รำยงำนผล  
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5.  ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ จะต้องมีช่องทาง หรือระบบการสารสนเทศ  เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้อมูลโครงการนวัตกรรม ให้เกิด
การสร้างการรับรู้ ช่วยกระตุ้นให้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6.  ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ จะเป็นช่องทางการเสนอแนะความคิดเห็น ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น เน้นการให้เจ้าหน้าท่ี อปท. ด าเนินงานร่วมกับประชาชน และมีการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี เพื่อร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น  
 
ผลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระยะที่ 1 (ภายหลังการประชุมครั้งที่ 1)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.ก.ถ. ได้ด าเนินการติดตามผลความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ อปท. ท่ีมีความพร้อมและ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์แล้ว จ านวน 43 แห่ง ผลปรากฏว่า มี อปท. รายงานการด าเนินการ
ขับเคล่ือนการท างานของศูนย์ฯ จ านวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.47  
 จากข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภายหลังการจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้น จ านวน 26 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ 

(1) อปท. ท่ีมีความพร้อมในการจัดตั้งและด าเนินการของศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคณะกรรมการ
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการท างานของศูนย์ฯ เป็นไปตาม
แนวทางท่ีส านักงาน ก.ก.ถ. ได้วางไว้ อาทิ  

 - ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ 
 - ประชุมบทบาท อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และการพิจารณาเพื่อจัดท า 

แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
 - ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย รับทราบการภารกิจ

ของศูนย์ฯ  
 - ด าเนินการขับเคลื่อนท่ี โดยประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือ 

เข้าร่วมด าเนินโครงการกับ อปท.  
(2) โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการของศูนย์ฯ สรุปได้ว่า มี อปท. ท่ีรายงานผล

ความก้าวหน้า จ านวน 26 แห่ง โดยข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทุกแห่งอยู่ระหว่างการท า
แผนงานของศูนย์ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และการด าเนินการท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ (*ไม่นับรวม
การจัดแผนของศูนย์ฯ)  
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   ก) โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นและแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
มีจ านวน 28 โครงการ แบ่งเป็น ด าเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
12 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนิน การ 1 โครงการ  

   ข) โครงการใหม่ มีจ านวน 5 โครงการ แบ่งเป็น ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ และ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ 

(3) ในขณะนี้ศูนย์ฯ ทุกแห่ง อยู่ระหว่างการจัดท าแผนงานของศูนย์ฯ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ซึ่งในการจัดท าแผนงานประจ าปีของศูนย์ฯ จะพิจารณาโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ อปท. ท่ีสภา อปท. ได้เห็นชอบ อีกท้ัง มี อปท. บางแห่งได้
พัฒนาและริเร่ิมโครงการใหม่ อาทิ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย การจัดกิจกรรมสัญจร การจัดโครงการประชุมบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

(4) โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
          - การชี้แจงและสร้างการรับรู้เรื่องการจัดตั้งศูนย์ฯ และแนวทางการด าเนินงาน

ของศูนย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ และประชาชน ท้ังในรูปแบบเวทีประชาคมสัญจร การประชุม
อบรม และสื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของชุมชน  

   - โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่ีมีทุกมิติ ท้ังด้านการศึกษา ด้านสุขภาวะ
ของเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้วยโอกาส ด้านการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

   - สนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน เกี่ยวกับ 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. ทุกกระบวนการ  

 
2. แนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป  

    (1) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างและขยายความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน 

  (2) อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    (3) เพ่ิมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ 
    (4) พัฒนาขยายผลเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 
 

 3. สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   ซึ่งมี
รายละเอียดการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ละแห่ง ดังนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด          

ล าดับที่ ชื่อ อปท. ส่วนที่รับผิดชอบ 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

โครงการ/กิจกรรม ประเภทโครงการ สถานะโครงการ แนวทางระยะต่อไป 
*1. 

 
อบจ. กระบี ่
 

กองกิจการสภา 
 

1.โครงการสภาประชาคม 
 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

-อยู่ในแผนปฏิบัติงาน 
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-อบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกเครือข่ายต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

2. 
 

อบจ. เชียงราย 
 

ส านักปลัดฯ 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับที่ ชื่อ อปท. ส่วนที่รับผิดชอบ 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

โครงการ/กิจกรรม ประเภทโครงการ สถานะโครงการ แนวทางระยะต่อไป 
3. อบจ. ภูเก็ต กองแผนงานฯ จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
 

4. 
 

อบจ. ยะลา 
 

กองกิจการสภา 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*5. 
 

อบจ. ระยอง 
 

กองกิจการสภา 
 

1.จัดประชุมชี้แจงและสร้าง
การรับรู้แก่ประชาชน 
2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร และรวบรวม
ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
3.จัดกิจกรรมสัญจร 
4. จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

โครงการใหม่  
(อยู่ระหว่างบรรจ ุ
ในแผนเพิ่มเติม ฉ.2) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

-ประชุม คกก.ศูนย์ฯ 
ก าหนดแผนงาน 
-เสนอโครงการของ
งบประมาณ 
-จัดหาสถานที่ตั้ง 

*6. 
 

อบจ. สตูล 
 

ส านักงานปลัด 
 

1. โครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านการเกษตร  
(มี 2 กจิกรรม) 
2. โครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านสวัสดิการ 
สังคม 
3. โครงการขับเคลื่อน
อนาคตดา้นการท่องเทีย่ว 
(จ านวน 4 กจิกรรม) 
4. โครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านการศึกษา 
5. จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

ทั้ง 4 โครงการ จัด
อยู่ในแผนปฏบิัติงาน 
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

-ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 
-ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- 
 
 
- 
 
 
-เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ ์และ
ขอรับการสนับสนุน
จากภาคีเครือข่าย 
เช่น ททท.จ.สตูล 

๒. เทศบาลต าบล /เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร 

ล าดับที่ ชื่อ อปท. 
ส่วนที่

รับผิดชอบ 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

โครงการ/กิจกรรม ประเภทโครงการ สถานะโครงการ แนวทางระยะต่อไป 
*1. 

 
ทน. เชียงราย  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชนดอยสะเก็นให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วิสาหกจิชุมชน 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนปฏบิัติงาน 
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-ด าเนินการสร้าง /
ปรับปรุงสิ่งอ านวย 
ความสะดวกรองรับ
แหล่งท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมทุกมิติ  

*2. 
 

ทน. ยะลา  
อ.เมือง จ.ยะลา 

ส านักปลัด 
 

1.เวทีประชาคมรับฟัง 
ความคิดเห็น 
2.เทศบาลสัญจร 
3.ประชุมสภาประชาชน 
4.สภากาแฟเพื่อประชาชน 
5.ประชุมศูนย์ประสานงาน
เพื่อสวัสดิการประชาชน 
6.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

-อยู่ในแผนปฏิบัติงาน 
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

-ด าเนินการแลว้
เสร็จ 
 
 
 
 
 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-จัดเวทีประชาคม
ประจ าทุกปีและ
ต่อเนื่อง 
-น าผลการประชาคม
เข้าบรรจุในแผนฯ 
 

3. 
 

ทม.กระบี่ 
อ.เมือง จ.กระบี ่

ส านักปลัด 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*4. ทม. กาฬสินธุ ์ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนปฏบิัติงาน
ประจ าป ี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จัดประชุมคณะกรรมการ 
ศูนย์ฯ ในระดับพื้นที่ 
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ล าดับที่ ชื่อ อปท. 
ส่วนที่

รับผิดชอบ 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

โครงการ/กิจกรรม ประเภทโครงการ สถานะโครงการ แนวทางระยะต่อไป 
5.  
 

ทม. ท่าผา 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

ส านักปลัด 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*6. 
 

ทม. บุรีรัมย์  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

1.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
2.โครงการถนนคนเดิน
เซราะกราว 
3.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนปฏบิัติงาน 
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*7. 
 

ทม.มหาสารคาม 
อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

1.โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-ก าหนดแผนงาน  
โดยการประชาคม  
-พัฒนาช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์ 

*8. 
 

ทม. ร้อยเอ็ด  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

โครงการใหม่  
(ได้บรรจุในแผนฯ 
เพิ่มเติม ฉ.2)  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*9. 
 

ทม. ศรีสะเกษ  
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ส านักปลัด 
 

1.กิจกรรมดนตรีใน
สวนสาธารณะ 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 -ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ  
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*10. 
 

ทม. หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

ส านักปลัด 
 

1.โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะ  
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คกก.ชุมชน  
3.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ด าเนินการสร้าง
เครือข่ายจัดการขยะ 
ในชุมชนและ 
สถานประกอบการ 
 
 

*11.  
 

ทต. ก้อ 
อ.ลี้ จ.ล าพูน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*๑2. 
 

ทต. เขาชัยสน 
อ.เขาชัยสน  
จ.พัทลุง 

ส านักปลัด 
 

1.โครงการผู้สูงอายุสูงวัย 
ใส่ใจลูกหลาน 7 ฐาน  
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนปฏบิัติงาน 
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

-ส่งเสริมศักยภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นศูนย์ต้นแบบแห่ง 
การเรียนรู้ 

13. 
 

ทต.เขาพระงาม 
อ.เมือง จ.ลพบุรี 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

๑4. 
 

ทต. ขุนทะเล 
อ.ลานสกา  
จ.นครศรีฯ 

ส านักปลัด 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

15. 
 

ทต. งิม 
อ.ปง จ.พะเยา 

ส านักปลัด 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

๑๖. 
 

ทต. ด่านซ้าย 
อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

ส านักปลัด 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*๑7.  
 

ทต. ท่าผา  
อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

ส านักปลัด 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

โครงการที่ระบุใน
แผนงานของศูนย์ฯ 
เป็นโครงการที่อยู่ใน
แผนปฏิบัติงานและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

18. ทต.ห้วยงู  
อ.หันคา จ.ชัยนาท 

ส านักงานปลัด จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับที่ ชื่อ อปท. 
ส่วนที่

รับผิดชอบ 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

โครงการ/กิจกรรม ประเภทโครงการ สถานะโครงการ แนวทางระยะต่อไป 
*19. ทต. แม่แรง 

อ.ป่าซาง จ.ล าพูน  
ส านักปลัด 1.โครงการเผยแพร่ความรู้ 

กระบวนการ ขั้นตอน  
การด าเนินงานของเทศบาล
ในการส่งผลงานเข้ารับการ
ประเมิน คัดเลือกรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี 
“วัฒนธรรม ไท-ยอง” 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

โครงการใหม่  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-ด าเนินการจัดท าเป็น
แผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ ์
เพื่อเผยแพร่ความรู ้

*20. ทต. วิชิต  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ส านักปลัด 1.โครงการศูนย์การเรียนรู้
และเศรษฐกิจพอเพียงสัญจร 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

21. 
 

ทต. เวียงเทิง 
อ.เทิง จ.เชียงราย 

ส านักปลัด 
 

จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*22. 
 

ทต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

ส านักปลัด 
 

1.โครงการส่งเสริมความ
ซ่ือตรง โปร่งใส่ งานพัสดุ 
การจัดซ้ือจัดจา้ง 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนปฏบิัติงาน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

-จัดท าเป็นแผ่นพบั
เกี่ยวกบัโครงการข้อ 1 
เพื่อเผยแพร่ความรู ้

         ๓. องค์การบริหารส่วนต าบล  

ล าดับที่ ชื่อ อปท. 
ส่วนงาน

รับผิดชอบ 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

โครงการ/กิจกรรม ประเภทโครงการ สถานะโครงการ แนวทางระยะต่อไป 
*1. อบต. เขาชัยสน 

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
ส านักปลัด จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
โครงการใหม่จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(ใช้จ่ายจากเงิน
รางวัลที่ได้รับ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*2. อบต. ดอนกลาง 
อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม 

ส านักปลัด 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-ด าเนินการตาม
แผนงานของศูนย์ 
-จัดโครงการส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งให้กับประชาชน
ในพื้นที่ 

*3. อบต. ดอนแกว้ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ส านักปลัด 1.โครงการฝึกอบรม 
คณะกรรการหมู่บ้านใน 
การจัดท าแผนชุมชน 
2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่
ความรู้ตามหน้าทีแ่ละ
ภารกิจขององค์กร 
3.โครงการประเพณีลอย
กระทงของต าบลดอนแกว้ 
4.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนปฏบิัติ
งานประจ าปีและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

-ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-เสนอโครงการฝึกอบรม 
เข้าบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 
- เพิ่มช่องทางในการรับ
ฟังความคิดเห็นให้
สะดวกและรวดเร็ว 
ผ่านระบบ “สัญจร..
ออนไลน์” 
 

*4.  อบต. ดอยงาม 
อ.พาน จ.เชียงราย 

ส านักปลัด 1.โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562  

อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-รอการอนุมัติ
งบประมาณบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ  



 

  

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 11 

 

ล าดับที่ ชื่อ อปท. 
ส่วนงาน

รับผิดชอบ 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

โครงการ/กิจกรรม ประเภทโครงการ สถานะโครงการ แนวทางระยะต่อไป 
*5. อบต. ดงมูลเหล็ก 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
ส านักปลัด 1.โครงการประชุมบูรณาการ 

2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

โครงการใหม่ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

6. อบต. ท่าศาลา 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 

ส านักปลัด จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

7. 
 

อบต. บ้านทับ 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

กองคลัง จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*8. อบต. นาพู ่
อ.เพ็ญ จ.อุดรธาน ี

ส านักปลัด จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

9. อบต. นาเหลือง 
อ.เวียงสา จ.นา่น 

ส านักปลัด จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*10. อบต. นครชุม 
อ.นครชุม  
จ.ก าแพงเพชร 

ส านักปลัด 1.การส่งเสริมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของชุมชน 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 -ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*11. อบต. วังทรายพูน 
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 

ส านักปลัด 1. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง 

อยู่ในแผนปฏบิัติ
งานประจ าป ี

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ขยายผลให้ประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงมาด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว  

12. อบต. วังหิน 
อ.เมือง จ.ตาก 

ส านักปลัด จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

13. อบต. สองห้อง 
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ ์

ส านักปลัด จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

14. อบต. ห้วยเกตุ  
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

ส านักปลัด จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

*๑5. อบต. อินทประมูล 
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

ส านักปลัด 1.โครงการความร่วมมือและ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการ 
2.จัดท าแผนงานของศูนย์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เพิ่มการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนตระหนักถึง
ผลกระทบจากขยะ 

 
หมายถึง : * หมายถึง อปท. ท่ีรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. ทราบ  
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การขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ อบจ.กระบี่  

********************** 
 
ความเป็นมาของสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ในปีงบประมาณ 2551 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ภายใต้การน าของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล ได้มีแนวคิดท่ีต้องการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกระบี่  ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการใช้อ านาจให้ทุกภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐภายใต้บริบทอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงได้มอบนโยบายให้กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท าโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฝ่ายปกครองท้องท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน ผู้น าธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อน าไปสู่การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม องค์กรเพื่อการมี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น
อ าเภอต่าง ๆ จากท้ังหมด 8 อ าเภอ หมุนเวียนไปจนครบท้ังจังหวัดกระบี่ หลังจากนั้น ให้ท่ีประชุม
ประชาคมคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านละ 5 คน จนได้ตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน จ านวน  389  หมู่บ้าน  
รวม 1,945 คน กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านท้ังจังหวัดกระบี่ 

จากนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงได้จัดอบรมในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทนประชาคม เช่น ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับ
พัสดุ กลยุทธ์ตรวจการจ้าง หน้าท่ีภาคพลเมือง ปลูกฝังทัศนคติให้มีความเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ 
และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม จากนั้นจึงให้แต่ละอ าเภอคัดเลือกตัวแทนเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นตัวแทน
ในระดับอ าเภอและจังหวัด ซึ่งเรียกว่า “สภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่” จ านวน 
200 คน มาตั้งเป็นเสมือนสภาประชาชน มีหน้าท่ีในการพิจารณา หรือเสนอแนะทางออก หรือหา
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ข้อยุติปัญหาท่ีเกิดขึ้นแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในการประกอบพิจารณาจัดท าแผน จัดท า
งบประมาณ เป็นเสมือนท่ีปรึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในการตัดสินใจกระท าหรือ
เลือกด าเนินนโยบายในรูปแบบใดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการกระท าร่วมกัน หรือทบทวนวางแผนใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงขึ้น  

  ปัจจุบันการด าเนินการของสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ได้
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และได้มีการปรับโครงสร้างการท างานต่างๆ ให้กระชับและ
สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง ภายใต้การประสานงานร่วมกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการสภาประชาคมและสมาชิกสภาประชาคม เพื่อให้ 
การขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบของสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในทุกภาคส่วนของจังหวัดกระบี่  

 ต่อมากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ได้พัฒนาเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆ จากการน าตัวแทนท่ีได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจการ
จ้างและการตรวจรับพัสดุ ไปแต่งตั้งในการเข้าร่วมตรวจรับการจ้างการก่อสร้างโครงการต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีหลายครั้งท่ีทางผู้รับจ้างต้องรื้องานก่อสร้าง หรือทุบอาคาร
สร้างใหม่เพราะก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและเงื่อนไขในสัญญา เมื่อทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนสะดวกและเข้าถึงทางราชการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาประชาคม และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม เป็นเจ้าภาพ
โดยตรงในการช่วยเหลืองานธุรการและเอกสารของศูนย์ดังกล่าว 

 1. โครงสร้างของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีคณะกรรมการ ดังนี้  
  1. นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ประธาน 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทุกคน กรรมการ 

3. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กรรมการ 
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทุกคน กรรมการ 
5. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้อ านวยการกองทุกกอง      กรรมการ 
6. ประธานสภาประชาคมระดับอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ กรรมการ 
7. พัฒนาการจังหวัดกระบี่  กรรมการ 
8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่                กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ 
10. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2. ภาพรวมการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.1 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะเรียกว่า  
“ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสภาประชาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่” เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงปัญหาความต้อง
ประชาชนในพื้นท่ีโดยผ่านทาง Application Line , Facebook 
และโทรศัพท์โดยตรงท่ีหมายเลข 057 - 600288 มีตัวแทน
และสมาชิกเครือข่ายอยู่ ทุกหมู่บ้าน จ านวน 1,945 คน  
ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 2.2 มีการจัดประชุม พบปะแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ อยู่เป็นประจ าเสมอ 
โดยมีการประชุมระดับจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการท างานของเครือข่ายฯ 
2.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.5 บูรณาการการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อ

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมของท้องถิ่น 
2.6 มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อส าหรับจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านต่าง  ๆ 

แก่สมาชิกเครือข่าย เช่น ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคกลยุทธ์ในการตรวจการจ้าง 
การตรวจรับพัสดุ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
 3. แผนปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

            

2. สรุปประเด็นปัญหาของ
ประชาชนเสนอผู้บริหาร 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์ฯ 

            

4. จัดประชุมอบรมให้แก่สมาชิก
เครือข่ายศูนย์ฯ 

            

5. สรุปและติดตามผล             
6. บูรณาการขับเคลื่อนกับ
หน่วยงานอื่น 
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 4. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 อบจ.กระบี่ได้ด าเนินการท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของตนเองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อย่างเป็นธรรมทุกภาคส่วน สร้างทุนมนุษย์ในระบอบการปกครองของประชาธิปไตย เพื่อร่วมกัน
ท างานกับ อบจ.กระบี่ ในรูปแบบเป็นท่ีปรึกษา ร่วมเป็นหูเป็นตาแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามอ านาจหน้าท่ีของ อบจ.กระบี่ และเป็นตัวแทนของ
ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ในการร่วมวางแผนของ อบจ.กระบี่ โดยมีภารกิจด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อสมาชิกสภา อบจ.กระบี่ ใน
ฐานะท่ีปรึกษาสู ่อบจ.กระบี่ 

 2. ติดตามตรวจสอบการท างานของนักการเมือง โดยเข้าฟังและร่วมสังเกตการณ์
ประชุมสภา อบจ.กระบี่ 

 3. ติดตามตรวจสอบการท างานของ อบจ.กระบี่ และร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
การจ้างในโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 4. ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้างโครงการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560           

 5. เป็นตัวแทน อบจ.กระบีในการน าข้อมูลข่าวสารทางราชการไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท างานของภาครัฐก่อให้ เกิด 
ความร่วมมือท่ีดีระหว่างรัฐกับประชาชน ลดความขัดแย้งในสังคม 

 6. เป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแก่ อปท. อ่ืน ๆ และ
ให้หน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาศึกษาเป็นต้นแบบ 

 7. เป็นตัวแทนของ อบจ. ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของ อบจ.กระบี่ 

5. แนวทางด าเนินงานในอนาคตของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5.1 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางโครงการสภา

ประชาคม อบจ.กระบี่ 
5.2 ท างานร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีภาคเอกชนและชมรมรักษ์น้ ารักป่า เพื่อก่อสร้าง

ฝายมีชีวิต            
5.3 ให้ประชาคมท่ีผ่านการอบรมกลยุทธ์การตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุภาครัฐ 

ซึ่งจัดโดย อบจ.กระบี่ ร่วมตรวจโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทุกโครงการ 
 5.4 ให้ประชาคมท่ีผ่านการอบรมกลยุทธ์การตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุภาครัฐ  
ซึ่งจัดโดย อบจ.กระบี่ ร่วมตรวจโครงการก่อสร้างของ อบจ.กระบี ่ทุกโครงการ  

 5.5 ส่งเสริมให้เครือข่ายประชาคมต้นแบบต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม
แนวทางวิถีชีวิตพอเพียง 
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 5.6 ปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทางการเข้าถึงกระบวนการมีส่วนของท้องถิ่น ให้สะดวก 
ง่าย และรวดเร็วมากยิ่ง  

 6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท าให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.1 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  

   แม้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทย ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2548 - 
พ.ศ.2550 ความเห็นต่างทางการเมืองเริ่มลุกลามไปท่ัวทุกภูมิภาค อบจ.กระบี่ ภายใต้การบริหาร
ของนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ ใช้แนวคิดในการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบเป็น
กลางทางการเมือง คือท้องถิ่นต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการขับเคลื่อน
นโยบาย สามารถประสานประโยชน์ได้กับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน
อย่างแท้จริง  
 6.2 ปัญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต การนับถือศาสนา 
  จังหวัดกระบี่มีประชากรท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรม การนับถือศาสนา
ระหว่างพุทธกับอิสลามในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน แต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้ังสอง
ศาสนานั้นต่างเกื้อกูลเกี่ยวโยงสัมพันธ์เสมือนเป็นญาติมิตรต่อกัน แยกกันเฉพาะเวลาปฏิบัติศาสนา
กิจเท่านั้น 

 6.3 วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร อบจ.กระบี่ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ภายใต้การน าของ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล 
เป็นผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นนักประชาธิปไตยท่ีต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ทุกพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ อบจ.กระบีทุกขั้นตอนเสมือนเป็นหุ้นส่วนใน 
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นเจ้าของอ านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของ อบจ.กระบี่ อีกท้ัง
ยังเป็นหูเป็นตา เป็นผู้น าเสนอความต้องการของประชาชนในทุกพื้นท่ี  
 6.4 กระแสความเป็นประชาธิปไตย ความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในสังคมเริ่มมีมากขึ้น 
  จากกระแสความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นโลกาภิวัตน์ ท าให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น ท าให้กระบวนการมีส่วนของประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวทาง
ช่องทางต่างๆมากยิ่งขึ้น ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น หน่วยภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยน
การด าเนินนโยบายโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์การในการพัฒนาตามแนวทางการบริหารภาครัฐ 
แนวใหม่ ประชาชนคือลูกค้า ดังนั้นรัฐต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก จะปิดหู
ปิดตาประชาชนไม่ได้อีกต่อไป การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นจึงเป็น
ช่องทางท่ีดีที่สุดในการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน 
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คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 19 

 

 

 

 



 

  

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 

 

 
การขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต าบลเขาพระงาม 

จังหวัดลพบุรี 
----------------------------------------------------------  

1. การด าเนินงานภาพรวมของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการถกเถียง
ปัญหากัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระดมความคิด และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลด าเนินการดังนี้ 

1. ประกาศการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ 
2. ประชุมบทบาท อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562 
3. ประชุมชี้แจงให้ประชาชนรับทราบการด าเนินงาน กิจกรรม / โครงการต่างๆ ให้ประชาชน  
4.ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 (เดือนกันยายน) 
5.รายงานการด าเนินงานกิจกรรมให้กับปลัดส านักงานนายกรัฐมนตรีทราบ 

2. โครงสร้างศูนย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการ จ านวน 14 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
                       
 
 
 

 

3. ภารกิจของคณะกรรมการศูนย์ ท่ีด าเนินการ ดังนี้  
1. ประกาศการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ 
2. ประชุมบทบาท อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน  
3. ประชุมชี้แจงให้ประชาชนรับทราบการด าเนินงาน กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ  
4. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 (เดือนกันยายน) 
5. รายงานการด าเนินงานกิจกรรมให้กับส านักงาน ก.ก.ถ. ทราบ 

ประธานกรรมการ 
นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระงาม 

กรรมการ 
(บุคลากรทีม่อบหมาย) 
 - รองนายกฯ 
 - ปลัดเทศบาลฯ 
 - รองปลัดฯ 
 - ผู้อ านวยการกองคลัง 
 - ผู้อ านวยการกองช่าง 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฯ 
 - ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 - หวัหนา้กองสวัสดกิารฯ 
 - หวัหนา้ส านักปลัดฯ 
 

กรรมการ 
(ผู้แทนภาคประชาชน) 

- จ านวน  2 คน  
- ก านันต าบลเขาพระงาม 
- ผู้แทนประธานชุมชน 24 ชุมชน 
 

กรรมการ 
(ผู้แทนส่วนราชการ) 

- จ านวน   2  คน 

เลขานุการฯ 
-  ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 



 

  

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 21 

 

    4.แผนปฏิบัติงานศูนยส์่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลเขาพระงาม 

แผน/โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที ่ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. 2562 

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
1.1 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในรูปเลม่ วารสาร เอกสาร 
หนังสือ ประกาศ ค าสั่ง จดหมายข่าว เป็นต้น 
1.2 การจัดป้ายประชาสัมพันธ ์
1.3 การจัดนิทรรศการ 
1.4 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางหอกระจายข่าวหมูบ่้าน 
1.5 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางเว็บไซต์ กลุม่ไลน์         
และเฟชบุ๊ก ของเทศบาล 
1.6 ประชาสมัพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 
1.7 จัดส่งเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ให้ผูน้ าชุมชนทั่วไป/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
1.8 ประชุมสภา เทศบาลเขาพระงาม 
1.9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจรู้ทันกฎหมาย 
1.10 โครงการเสียงไร้สายเทศบาล 
1.11 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

20,000.00 
- 

30,000.00 

 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 

 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 

 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 

 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 

            

2.การส่งเสริมการมสี่วนร่วมการตัดสินใจ 
1.การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน (24 ชุมชน 10หมู่บ้าน) 
2.โครงการการมีส่วนร่วมและการประชุมประชาคม              
(ทุก 25  ของเดือน) 

              

50,000.00 พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 

45,000.00 พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 

  



 

  

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 22 

 

แผน/โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที ่
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.การมีส่วนร่วมด าเนินการ ร่วมปฏิบัติ ของประชาชน 
1.โครงการศึกษาวิจัย กิจกรรม - งาน ที่ด าเนินการตาม       
อ านาจหน้าที ่
2.โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยว 
3.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี 
4.โครงการสมัมนาทีมงานพัฒนานวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
เพื่อยกระดับสู่ STRONG POWER 
5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง  
6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
7.โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
8. โครงการป้องกันลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 
9.โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
10.โครงการเผยแพร่ความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
11.โครงการจิตอาสาตาสับปะรด 
12.โครงการเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ 
13.โครงการอบรมให้ความรู้แกผู่ป้ระกอบการร้านค้า  
อาหารสด สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภบิาลอาหาร 
14.โครงการรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติดและโรคเอดส ์
15. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
16.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบรกิารแพทย์ฉุกเฉิน EMS 
17.โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 
30,000.00 

 
50,000.00 
70,000.00 
70,000.00 

 
50,000.00 
50,000.00 
10,000.00 

150,000.00  
100,000.00  
 35,000.00  
 50,000.00  
100,000.00  
 30,000.00  
 
 40,000.00 
100,000.00  
50,000.00 
40,000.00 
  

             

พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 

พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 

 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 



 

  

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 23 

 

แผน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

       ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18.โครงการจัดหาที่อยู่อาศยัให้แก่ประชาชนท่ียากจน ด้อยโอกาส 
19.โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการและชมรมผูสู้งอาย ุ
20.โครงการคุณธรรมน าคนพิการและการจัดงานวันคนพิการสากล 
21.โครงการรณรงค์ชาวเขาพระงามรวมพลังลดถุงพลาสติกลดโลกรอ้น 
22.โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ 
23.โครงการก าจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
24.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอายุ การเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
25.โครงการครอบครัวผาสุข 
26.โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรสตรี 
27.โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
28.โครงการเยื่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจสุขภาพ แก่ประชาชนยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
29.โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
30.โครงการสืบสานประเพณไีทย ร่วมใจรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ
31.โครงการเฉลมิพระเกียรติและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
32.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพื่อการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
33.โครงการศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

20,000.00 
200,000.00  
 30,000.00  
 30,000.00  
 60,000.00  
100,000.00 
300,000.00 
 
500,000.00 
50,000.00  
500,000.00  
 20,000.00  
 
300,000.00  
100,000.00  
100,000.00  
 
500,000.00 
 
100,000.00  
 

พื้นที่ต าบลเขาพระงาม
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 
 

            



 

  

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 24 

 

แผน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

สถานที ่ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. 2562 

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34.โครงการปลูกจติส านึก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อม 
35.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี 
36.โครงการลานวัฒนธรรม ตลลาดนัดทางภูมิปญัญาท้องถิ่น 
37.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีชักพระหลวงพ่อ  

50,000.00  
 
50,000.00  
600,000.00  
600,000.00 
 

พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
 

               

 4.การติดตามและประเมินผล 
1.โครงการจัดประชุมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.ประชุมติดตามและประเมินผล รอบคณะกรรมการ 
ศูนย์สงเสริมการมสี่วนร่วม 

 
5,000.00  

- 
 

 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
พื้นที่ต าบลเขาพระงาม 
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5. แนวทางการบริหารศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     1. เทศบาลต าบลเขาพระงามได้น าแนวความคิดเชิงระบบ Systems Analysis มาปรับใช้ 
ตามหลักการการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบอย่างมีเป้าหมาย ประกอบด้วย  

    (1) ก าหนดประเด็นปัญหา ปัญหาหลัก /ปัญหารอง 
      (2) ระบุตัวแปรปัญหา 
       (3) ก าหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
       (4) เลือกวิธีแก้ไขปัญหาท่ีดีที่สุด 
       (5) ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

  2. ศูนย์ส่งเสริมฯ เป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลในทุก ๆ ด้านของพื้นท่ี เพื่อน ามาวิเคราะห์
แก้ไขปัญหา เช่น ร่วมมือกับโรงเรียน โดยให้นักเรียนช่วยเก็บข้อมูลของผู้พิการในชุมชน  ประชุม 
อสม. ทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการท างาน และอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม เป็นต้น  
       3. เพิ่มให้มีคณะกรรมการระดับชุมชน(คณะท างาน) ท างานร่วมกับชุมชน กลุ่มอาชีพ ท า
ให้ได้ผู้ที่สนใจท างานเพื่อส่วนร่วม และดึงเข้ามาท างานกับศูนย์ฯ ของ อปท. ได้มากขึ้น 
          4. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ ประจ าวัน เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเป็นช่องทางการ
ติดต่อประสานงานติดต่อเพิ่มเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงง่าย และรวดเร็ว 
6. ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น (กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
          เทศบาลต าบลเขาพระงาม ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการระดมความคิดร่วมกันทุกภาคส่วน
ราชการ เอกชน ประชาสังคม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ครอบคลุม * ด้านเมืองคุณภาพ ** ด้าน
สังคมคุณภาพ *** ด้านชีวิตคุณภาพ และด้านการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  ประกอบไปด้วย
กิจกรรม / โครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการการมีส่วนร่วมและการประชุมประชาคมต าบลเขาพระงาม เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอด 12 เดือน เริ่มจัดดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม 75 คน 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล, ก านัน, ผู้ใหญ่ ประธาน
ชุมชน, อสม. ,อปพร., ผอ.รพสต. ,รพ.พระนารายณ์ ,TOT, หน่วยงานไฟฟ้า ,หน่วยงานประปา ,
หน่วยงานทหาร ,ต ารวจ ,ผอ.โรงเรียนในเขต, ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน, ผู้แทนคณะกรรมการวัด   

2. โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  ออกทุกชุมชน 24 ชุมชน 10 หมู่บ้าน  ปีละ 1 ครั้ง 
    - ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน 

              - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน 
              - ประชุมคณะกรรมการติดตามแผน 

3. โครงการประชุม อสม. ประจ าเดือน 
4. โครงการประชุมกลุ่ม ผู้สูงอายุ /พิการ / ด้อยโอกาส และเยาวชน 
5. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายจิตอาสาตาสับปะรด 
6. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วันวาน 
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7. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ KPG ผู้สูงอายุ 3 ห้อง 
8. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เขยิบวัย 

ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาล ดังนี้  
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบประชาชนกล้าแสดงออก 
- มีภาคีเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์กร 
- ลดปัญหาความขัดแย้งและการร้องเรียน 
- ป้องกันการทุจริต 

โดยประชาชนได้มีโอกาสตรวจสอบ ติดตามผลและความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการเทศบาลต าบล
เขาพระงาม ออกมาจากการระดมความคิดร่วมกันทุกภาคส่วนราชการ เอกชน 

7. แนวทางการด าเนินงานในอนาคตของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
* การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานของทุกภาคส่วน ท าให้

สามารถท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ การสร้างความเข้าใจ และให้มีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญ 
* การประสานความร่วมมือในการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน เป็นสิ่งจ าเป็น และท าให้ผลสัมฤทธิ์ได้ 
* ความมุ่งมั่น ของหน่วยงาน และผู้น าหน่วยงาน ตลอดจน ชุมชน เป็นกุญแจส าคัญใน

ความส าเร็จ และความยั่งยืนของกิจกรรมนั้น ๆ 
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การขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 

************ 
 
1. ภาพรวมการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1) ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงบทบาท 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 3) สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๆ ของท้องถิ่น 
 4) คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
(รายไตรมาส) 
 5) รายงานการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฯ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบ 

2. โครงสร้างศูนย์ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 35 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
(ปลัด อบต.ดอนแก้ว) 

กรรมการ 
(บุคลากรของ อปท.  
ที่นายก มอบหมาย) 

- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- ผอ.กองช่าง 
- ผอ.กองการสาธารณสุขฯ 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 

กรรมการ 
(ผู้แทนภาคประชาชนใน

ท้องถิ่น) 
- มาจากตัวแทนหมู่บ้าน ๆ 
ละ 1 คน รวม 10 คน 

กรรมการ 
(ผู้แทนส่วน

ราชการในพ้ืนที่ 
อปท.) 

- จ านวน 16 คน 

กรรมการและเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

- หัวหน้าส านักปลัด 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 
  ทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
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3. ภารกิจของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯ ท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ประกาศการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ 
 2. ประชุมบทบาท อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน  
 3. ประชุมชี้แจงให้ประชาชนรับทราบการด าเนินงาน กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ  
 4. ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ โดยด าเนินการขับเคลื่อนท่ีช่วยกันคิด หรือเข้าร่วม

ด าเนินโครงการท่ี อบต. /หน่วยงานก าหนดไว้ ยึดหลักการ ดังนี้  
  1) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
  2) เร่ิมจากกิจกรรมใกล้ตัว/มีผลกระทบกับตนเองและกลุ่ม 
   3) เร่ิมจากความสมัครใจของประชาชน  
  4) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
  5) สร้างความเข้าใจและสร้างกฎกติกาไปพร้อมกัน 
  5. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
  6. รายงานการด าเนินงานกิจกรรมให้กับส านักงาน ก.ก.ถ. ทราบ 
 4. การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสรมิฯ  โดย อบต.ดอนแก้ว ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานของศนูย์ฯ 

ดังนี้  
  ด้านท่ี 1 การประชาสัมพันธ์ 

๑. น าแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างข้อบัญญัติมาใช้ในแผนงานประจ าปี  
๒. ให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการท างานด้านประชาสัมพันธ์  
๓. จัดการประชุมสภาสัญจร ลงพื้นท่ีให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และดึงประชาชน 

เข้ามาร่วมมีส่วนร่วม 
  ด้านท่ี 2 การร่วมตัดสินใจ  

๑. ให้คณะท างาน(ภาคประชาชน) ลงพื้นท่ีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในบทบาทของศูนย์ฯ  
๒. ตัวแทนภาคประชาชนท่ีเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ/คณะท างานของศูนย์ฯ จะต้องเข้า 

มามีส่วนร่วมพิจารณาตัดสิน และคัดเลือกคนเข้ามาท างาน  
  ด้านท่ี 3 การมีส่วนร่วมด าเนินการ  

๑. สร้างวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ปฎิบัติติงาน ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความส าคัญ
ต่อการขับเคลื่อนของศูนย์ฯ  

๒. สร้างให้เกิดความรักองค์กรและหน้าท่ีของตน  
๓. บูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นด้วยการให้ท าแทน   
 ด้านท่ี 4 ร่วมติดตามและประเมินผล 
๑. ให้คณะกรรมการติดตามงาน/โครงการของแผนงานประจ าปี 
๒. ท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ  

 
 



 

  

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 32 

 

5. แผนปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

********** 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปเอกสาร หนังสือ 
ประกาศ ค าสั่ง จดหมายข่าว เป็นต้น 
1.2 การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
1.3 การจัดนิทรรศการ 
1.4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าว 
1.5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ กลุ่มไลน์ และ  
เฟชบุ๊ก ของ อบต. 
1.6 โครงการประชุมสภา อบต.ดอนแก้วสัญจร 
1.7 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน 
1.8 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

5,000 
5,000 

428,214 

 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 

 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 

 

 
 

           

2. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
2.1 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท า 
      แผนชุมชน 
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ตาม 
      หน้าที่และภารกิจขององค์กร 
 

 
5,000 

 
50,000 

 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
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แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

********** 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
3.1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล 
3.2 โครงการคนไทยใจอาสา 
3.3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.5 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
3.6 โครงการจัดท าคู่มืออัคคีภัยและอพยพหนีไฟส าหรับ 
      อาคารหอพักและที่พักอาศัย 
3.7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
      (อปพร.) 
3.8 โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ช่วยเหลือชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  
      (CPR) 
3.9 โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและดับเพลิงเบื้องต้นใน 
      สถานศึกษา 
3.10 โครงการอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานด้าน 
        การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 
3.11 โครงการเสริมสร้างทักษะการป้องกันการจมน้ าในเด็ก 
        อายุต่ ากว่า 15 ปี 
3.12 โครงการแข่งขันกีฬาดอนแก้วเกมส์ 
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60,000 
50,000 
5,000 

30,000 
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พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
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แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3.13 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
3.14 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่ 
        เมือง 
3.15 โครงการงานประเพณีลอยกระทงต าบลดอนแก้ว 
3.16 โครงการบริการจัดการขยะโดยชุมชน (ขยะบุฟเฟต์) 
3.17 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านอาชีวอนามัย 
3.18 โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน 
3.19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3.20 โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครด้านการ 
        ควบคุมโรคต าบลดอนแก้วและบุคลากรของ  
        อบต.ดอนแก้ว 
3.21 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จาก 
        ขยะหมู่ 7 บ้านสันเหมือง 
3.22 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จาก 
       ขยะหมู่ 8 บ้านชะเยือง 
3.23 โครงการพัฒนาวิทยาลัยจิตอาสา 
3.24 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน 
        พลเมืองจิตอาสาต าบลดอนแก้ว 
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700,000 
10,000 
10,000 
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พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
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แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

********** 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3.25 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดูแลคน 
        พิการในชุมชน 
3.26 โครงการเสริมสร้างทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  
        (อพส.) 
3.27 โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 
        ต าบลดอนแก้ว 
3.28 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ า 
3.29 โครงการจัดการเพื่อความม่ันคงทางอาหารและเฝ้า 
        ระวังระดับสารเคมีในเลือด 
3.29 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
3.30 โครงการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร 
3.31 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
3.32 โครงการดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 บ้านชะเยือง 
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พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 

 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 

 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 

 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
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พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 

 

            

4. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 
4.1 ร่วมก ากับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
4.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลในโครงการ  
      สปสช. ระดับต าบล 
 

 
- 

5,000 
- 

 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
พ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 
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6. วิธีการ/กระบวนการด าเนินงานขับเคลื่อนของ อปท. ต่อการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 1) วิธีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการบูรณาการการท างานพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  
 2) เร่ิมจากโครงการกิจกรรมใกล้ตัว/มีผลกระทบกับตนเองและกลุ่ม 
 3) เร่ิมจากความสมัครใจของภาคประชาชน 
 4) เชิญชวนบางกลุ่มที่เป็นองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 
 5) สร้างความเข้าใจ สร้างกฎกติกาไปพร้อม ๆ กัน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมท้ังร่วมด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล 
 6) ตัวอย่างการท าโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการประเพณีลอยกระทง มีสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอนแก้ว ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การเสนอ
โครงการเพื่อจัดหางบประมาณ จัดประชุมปรึกษาหารือการด าเนินงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัด
กิจกรรมแข่งขันการประกวดต่าง ๆ ในงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ อบต.ดอนแก้ว และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ท าหน้าท่ีสนับสนุน เป็นต้น 
 
7. ผลสมัฤทธิท์ี่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมฯ  
 1) ประชาชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหา/ความต้องการ และ 
ร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานและร่วมคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 2) ประชาชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น 
 3) ประชาชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น 
 4) ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 5) สร้างความเข้มแข็งให้ฐานรากในการปกครองประเทศ 
 
8. แนวทางการด าเนินงานในอนาคตของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดค้นนวัตกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น  ให้มากขึ้น 
 2) ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3) จัดตั้งสาขาศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจ าทุกหมู่บ้าน 
 4) จัดท าระบบฐานข้อมูลของศูนย์ฯ ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จัดเก็บ โดยภาคีเครือข่าย 
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          สว่นส่งเสรมิการบรหิารงานทอ้งถิ่นและการมสี่วนรว่มของประชาชน 
          ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
             Office of the Decentralization to the Local Government Organization Committee 

  

          ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

          ท าเนยีบรฐับาล เขต ดสุติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๒ ๒๘๓ ๔๖๕๓     

             E-Mail : odloc@opm.go.th  

 Facebook : www.facebook.com/odloc.go.th 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     

 

 

 

 


