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คำนำ

ปัจจุบันการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการเป็นเรื่องที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญโดยการปรับระบบ

การบริหารงานภาครัฐที่เน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการสร้างความ

ร่วมมือและสร้างเคร ือข่ายกับฝ่ายต่างๆรวมทั ้งเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื ่อพัฒนาระบบ

ราชการให ้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ป ัญหาของ

ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตรงตามความต้องการ

อย่างแท้จริงดังนั้นสำนักงานก.พ.ร.จึงได้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารราชการในระดับจังหวัดให้เกิดการพัฒนาที่เป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้าในการ

ดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้จังหวัดตระหนักถึงความสำคัญของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง(Action

Learning)และเกิดต้นแบบที่ดี(BestPractice)เพราะบทเรียนที่ได้รับจาก

จังหวัดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหลายจังหวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ส่งผลให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ค่านิยมและวัฒนธรรมในการ

ทำงานของจังหวัดในระดับที ่น่าพึงพอใจและประชาชนเกิดความ

ภาคภูมิใจและพึงพอใจในตัวข้าราชการในจังหวัดของเขา
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การถอดบทเรียนที่เป็นต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมจากการดำเนินการส่งเสริมการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับจังหวัด

ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วมในระดับจังหวัดโดยได้ถอดบทเรียนจากผลการดำเนินการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ

จังหวัดที ่ได้ร ับรางวัล“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วม”ประจำปี2552ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและสำนักงาน

ก.พ.ร.ขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าคณะนักวิชาการประจำกลุ่ม

จังหวัดทุกจังหวัดและผู้บริหารและข้าราชการในจังหวัดที่ได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการผลักดันการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมใน

ระดับจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้น

สำนักงานก.พ.ร.หว ังเป ็นอย่างย ิ ่งว ่าความรู ้ท ี ่ ได ้ร ับจาก

“ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับ

จังหวัด”นี ้จ ังหวัดจะสามารถนำไปประยุกต์ใช ้เป ็นแนวทางใน

การพัฒนาการบริหารราชการในระดับจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น

ไปอย่างต่อเนื ่องอันจะนำไปสู ่การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และขยายผล

การดำเนินงานต่อไป



สำนักงานก.พ.ร.
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1. หลักการและเหตุผล 

 1.1 การปฏิรูปทางการเมืองและกระแสความต้องการของ

ประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวโดยเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการ

ปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยแบบมีส ่วนร ่วม (Part ic ipat ive 

Democracy) ที่ยอมรับและให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และติดตามตรวจสอบผล

การดำเนินงาน เพื่อให้มีกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและ

ตัดสินใจที ่รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และได้ร ับการยอมรับจาก

ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการเปิดโอกาสให้ประชาชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเป็นความจำเป็นในการบริหาร

ราชการยุคใหม่ที ่มีกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมี  

ส่วนร่วมที่ให้สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสิทธิ

ของประชาชนในการเข้าร่วมตัดสินใจของภาครัฐ รวมทั้งแนวทางที่  

ภาครัฐดำเนินการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   

 1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 

พ.ศ. 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น แต่ระบบราชการไทยยังไม่ได้มีการปรับตัว 

อย่างจริงจังและยังติดยึดกับลักษณะความเป็นเจ้าขุนมูลนายและ  

การทำงานแบบดั้งเดิมทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดระบบราชการ

เข้าสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) มากขึ้น 

โดยการยอมรับและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ

ความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงาน   

ซึ ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 

2551 – 2555) ได้ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน   

โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที ่ 2 การปรับรูปแบบการทำงานให้มี

ลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย

กับฝ่ายต่าง ๆ รวมท้ังเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการผลักดัน 

การบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการ

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน 

1.3 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม 

และผลักดันให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบราชการทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคเพื ่อให้ระบบราชการเป็นระบบที ่มีประสิทธิภาพ 

คุณภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมาย คือประโยชน์สุข

ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้พบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ยังต้องการ

การสนับสนุนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ 

เพื่อสร้างกระบวนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการบริหาร

ราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาระบบราชการ และเพื ่อร ่วมกันผลักดันให้เก ิดการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระบบราชการ   
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1.4 สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญใน

การผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็น

รูปธรรมและมีความยั่งยืนในทิศทางที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน

ให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งสร้าง

นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู ้หรือแนวทางในการสร้างกระบวนการมี  

ส่วนร่วมอย่างต่อเนื ่อง จึงได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าในการ  

ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและ  

ต่อเนื่อง  
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2. วัตถุประสงค์ 

โครงการ “ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”   

มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัว รวมทั้ง  

สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือ

การพัฒนาระบบราชการสู่ราชการในระบบเปิดที่เป็นประชาธิปไตย 

สำหรับส่วนราชการในระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 

 2.1 เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดต้นแบบที่ดี (Best Practice) ใน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการ  

 2.2  เพื่อเชิดชูผลงานของจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมอบรางวัลสำหรับจังหวัดที่มี

ความเป็นเลิศในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารราชการ ซึ ่งจะเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้

จังหวัดได้ตระหนักถึงความสำคัญตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที ่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 2.3  เพ ื ่อพ ัฒนาระบบราชการไปสู ่การบร ิหารราชการแบบ  

มีส่วนร่วมในระดับจังหวัดที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับ

ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ในการดำเนินโครงการได้กำหนดขอบเขตและวิธีการดำเนิน

โครงการ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้   

   ศ ึกษาและพัฒนาแนวทาง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการใน  

การตรวจประเมินการดำเนินงานเปิดโอกาสให้ประชาชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด  

   จ ัดทำแนวทาง/ เคร ื ่ องม ือว ัด และเกณฑ ์มาตรฐาน  

การมีส่วนร่วม สำหรับใช้ในการตรวจประเมินการมีส่วนร่วม

ในระดับจังหวัด 

   ประชุม/ สัมมนา เพื ่อชี ้แจงให้จังหวัดเข้าใจหลักเกณฑ์   

แนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และสนใจ

เข้าร่วมโครงการ 

   เปิดรับสมัครให้จังหวัดนำเสนอผลงานการสร้างการมีส่วนร่วม   

เข ้าร ่วมประกวดเพื ่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”  

   ศึกษาข้อมูลจังหวัดและประเมินผลเบื ้องต้นตามเอกสาร  

การมีส่วนร่วมตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

   ศ ึกษาข้อมูลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานใน  

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

ตามเกณฑ์ที่กำหนดในพื้นที่ 

  ประเมินผลจังหวัดที ่ผ ่านเกณฑ์ที ่กำหนด และเสนอผล  

การประเมินต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เก่ียวกับ 

การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

  วิเคราะห์และสรุปผลความสำเร็จในการดำเนินการของ  

จ ังหว ัดต ่าง ๆ เพ ื ่อถอดบทเร ียนในการเป ิดโอกาสให ้
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ

จังหวัด  

  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการดำเนินงานและ  

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมของจังหวัดที่ผ่านการประเมิน ที่เป็นต้นแบบ

ที่ดี (Best Practice) ซึ ่งจะนำไปสู่การขยายผลการส่งเสริม  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดและเป็น

กรณีศึกษาให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 

  จัดพิธีมอบรางวัลให้กับจังหวัดที่ผ่านการประเมินให้ได้รับ  

รางว ัล “ความเป็นเล ิศด ้านการบร ิหารราชการแบบมี  

ส่วนร่วม” และเผยแพร่ผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของจังหวัด 

  สรุปผลการดำเนินโครงการ 
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3. หลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจ

ประเมิน 

 3.1หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

  การประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดับจังหวัด ได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์

การประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถ  

ที ่จะพิจารณาได้จากหลายแนวทางทั ้งประเภทและมิติของตัวชี ้วัด   

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกับรูปแบบ  

การดำเนินการของจังหวัด รวมถึงส่ิงท่ีควรจะต้องมีในเร่ืองการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการนั้น ทำให้สามารถแบ่งประเภทหลักเกณฑ์การวัด  

การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการระดับจังหวัด   

เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

  ประเภทหลักการบริหารราชการภายในจังหวัด 

  ประเภทวิธีการดำเนินการของจังหวัด 

  ประเภทตัวอย่างโครงการของการดำเนินงานท่ีเห็นเป็นรปูธรรม 

  ประเภทกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา  

จังหวัด 

	 	1.	หลักการบริหารราชการภายในจังหวัด	

 เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่เน้นการประเมินภาพกว้างในระดับ

การดำเนินนโยบายของจังหวัด ว่าได้นำหลักการเรื่องการมีส่วนร่วม  

มาใช้ในการวางหลักการอย่างไรบ้าง โดยพิจารณาที่ภาวะผู้นำแบบ

ประชาธิปไตย และการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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	 	2.	วิธีการดำเนินการของจังหวัด	

 เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่เน้นการประเมินกระบวนการที่ใช้

ระหว่างการดำเนินการภายในของจังหวัด ว่าได้นำหลักการเรื่องการมี

ส่วนร่วมมาใช้ ในการดำเนินการของจังหวัดอย่างไรบ้าง โดยพิจารณา

เรื ่องแนวทางบริหารแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การใช้หลัก

ธรรมาภิบาล การบริหารแบบใหม่ใช้หลักการบริหารแบบพหุภาคี   

การสร้างเครือข่าย 

	 	3.	ตวัอยา่งโครงการของการดำเนนิงานทีเ่หน็เปน็รปูธรรม	

 เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่เน้นการประเมินการดำเนินการของ

จังหวัด ว่าได้นำหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมที ่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง โดยพิจารณาที่ระดับการมี  

ส่วนร่วม, รูปแบบการมีส่วนร่วม, การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และความ

ต่อเนื่องของโครงการ 

	 	4.	กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัด	

 เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่เน้นการประเมินกระบวนการมีส่วน

ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งในเรื่องการเริ่มการจัดทำแผน 

กระบวนการประชุม ความเป็นผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการ

ปรับแก้แผนพัฒนาจังหวัด 

 ท้ังน้ีในแต่ละประเภทตัวช้ีวัดจะพิจารณาแยกเป็น 5 มิติ  ได้แก่ 

 1.  ภาวะผู้นำของผู้บริหารและข้าราชการในระดับจังหวัด 

 2.  ความยั่งยืนของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
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 3.  การกำหนดประเด็นสาธารณะที่จะดำเนินการซึ่งต้อง

เป็นประเด็นของจังหวัด และต้องมีความชัดเจน 

   4.  การกำหนดกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)   

ที่ชัดเจน 

   5.  กระบวนการมีส่วนร่วม 

 3.2แนวทางในการตรวจประเมิน

 ในการตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่สมัคร  

เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ   

แบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ ่งจากกรอบแนวคิดในการ

ประเมินผล ที่กำหนดตัวชี้วัดประกอบด้วย 4 ประเภท และ 5 มิตินั้น 

คณะทำงานได้กำหนดแนวทางในการตรวจประเมินตามตัวชี ้ว ัด             

ไว้ 5 ขั ้นตอน เพื ่อเป็นการกลั ่นกรองข้อมูลและสร้างความมั่นใจใน  

ผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

	 	ขั้นที่	1		การประเมินจากใบสมัคร	

   เป็นการประเมินจากใบสมัครของจังหวัดต่าง ๆ ที่สนใจ

เข้าสมัครรับการประเมิน โดยจังหวัดกรอกข้อมูลรายละเอียดตาม

แนวทาง หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการดำเนินงาน

ที่จังหวัดได้มีการจัดเก็บไว้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการ

แบบมีส่วนร่วมที่จังหวัดได้ดำเนินการ ซึ่งใบสมัครทั้งหมดจะพิจารณา

โดยคณะกรรมการกลางจากสถาบันพระปกเกล้า โดยพิจารณาตรวจ

ประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ คือ 70 %  

จึงถือว่าผ่านการประเมินในขั้นตอนนี้ 
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	 	ขั้นที่	2	 การประเมินโดยกรรมการในพื้นที่	

  จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากเอกสารใบสมัคร  

และหลักฐานประกอบ จะได้ร ับการประเมินโดยกรรมการในพื ้นที ่   

ซึ ่งกรรมการในพื้นที่จะเป็นคณะวิชาการประจำกลุ่มจังหวัดในพื้นที่  

ที่จังหวัดนั้นอยู่ โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงจากข้อมูลตาม

ใบสมัครและหลักฐานประกอบ โดยจะประเมินตามเกณฑ์การให้

คะแนนที่กำหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์ 70 % จึงถือว่าผ่าน

ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ คณะนักวิชาการประจำกลุ่มจังหวัดจะประเมินผล

การดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  

การบริหารราชการของจังหวัดเพื่อตรวจประเมินในพื้นที่ที่ดำเนินการ   

ซึ่งเป็นการประเมินในเชิงคุณภาพด้วย  โดยแบ่งระดับของการประเมิน

เป็น A B และ C โดย A = ระดับดีเยี่ยม B = ระดับระดับดี และ C  =  

ระดับชมเชย   

	 	ขั้นที่	3	 การประเมินโดยกรรมการกลาง	

  จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยกรรมการในพื้นที่ 

จากคณะวิชาการประจำกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้คะแนนระดับ A หรือ  

ดีเยี่ยม จะได้รับการประเมินรอบที่สาม โดยคณะกรรมการกลางจาก

สถาบันพระปกเกล้าจะลงไปในพื้นที่เพื่อประเมินในเชิงคุณภาพ ทั้งจาก

การพิจารณาโดยหลักการเชิงกว้างและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ  

ผู้บริหารของจังหวัด ข้าราชการ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ด้านการมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการกลางจากสถาบันพระปกเกล้า  

จะประเมินว่าจังหวัด มีการดำเนินการตามข้อมลูท่ีได้รับจากคณะวิชาการ 

ประจำกลุ่มจังหวัดและควรจะได้รางวัลระดับดีเยี่ยมหรือไม่ สำหรับ  

การประเมินในเชิงปริมาณจะใช้แบบฟอร์มคะแนนประเมินผลจังหวัด 
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ซึ่งจังหวัดที่จะได้มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม จะต้องได้รับคะแนน

จากการประเมินของคณะกรรมการกลางไม่ต่ำกว่า 90 % โดยคณะ

กรรมการกลางจะสรุปคะแนนการประเมินผลเพื ่อใช้ในการประชุม  

จัดลำดับจังหวัดที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลแต่ละระดับ โดยรางวัล  

แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้รับโล่เกียรติคุณและ

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับดีได้รับโล่เกียรติคุณและประกาศ-

เกียรติคุณ และรางวัลระดับชมเชยได้รับประกาศเกียรติคุณ 

	 	ขั้นที่	4	 การประเมินยืนยันรางวัลดีเยี่ยม	โดยกรรมการ

กลางและอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ ยวกับ		

การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	

  จังหวัดที ่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์และมีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม จะได้รับการประเมินเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

จากอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม  

การบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม และคณะกรรมการกลางจากสถาบัน

พระปกเกล้า โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อประเมินและสัมภาษณ์อีกครั้ง 

สำหรับยืนยันผลการประเมินจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์รางวัลในระดับดีเยี่ยม 

	 	ขั้นที่	5	 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม ก ร ร ม ก า ร ก ล า ง แ ล ะ

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ	เกี่ยวกับการพัฒนาและส่ง

เสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	

  ขั้นตอนนี้ เป็นการประชุมระหว่างอนุกรรมการพัฒนา

ระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบ  

มีส่วนร่วม และคณะกรรมการกลางจากสถาบันพระปกเกล้า เพื ่อ
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พิจารณาความเหมาะสมของจังหวัดที่จะได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม  ซึ่ง

ในกรณีที่ไม่เหมาะสมจะปรับเป็นรางวัลระดับดีแทน  เพื่อเป็นการยืนยัน

มติก่อนประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการสำหรับจังหวัดที่ได้รับรางวัล 

ซึ่งจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลต่อไป 

ทั้งนี้ การตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ จะพิจารณาดังต่อไปนี้ 

	 		 จังหวัดที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม	

  ต้องเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมที่ดี   

ทั้งในด้านหลักการ ด้านวิธีดำเนินการ  มีตัวอย่างกิจกรรมที่ดีเยี ่ยม   

น่าสนใจ มีนวัตกรรมสูง และชัดเจน เป็นที่ประจักษ์และเป็นตัวอย่าง  

แก่จังหวัดอื่นได้ 

	 		 จังหวัดที่ได้รางวัลระดับดี	

  ต้องเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมที่ดี   

ทั้งในด้านหลักการ ด้านวิธีดำเนินการ มีตัวอย่างกิจกรรมที่ดีพอสมควร   

สูงกว่ามาตรฐาน แต่ไม่ถึงระดับดีเยี่ยม 

	 		 จังหวัดที่ได้รางวัลระดับชมเชย	

  ต้องเป็นจังหวัดที ่มีการดำเนินการทุกด้านอยู ่ในระดับ

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับได้ 

 

สรุปผลการดำเนินการ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการในระดับจังหวัด 
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เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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4. สรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการในระดับจังหวัด 

จากการดำเนินโครงการขับเคล่ือนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

โดยการจัดให้มีการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ  

แบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 ได้มีจังหวัดที ่สนใจและส่งผล  

การดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการในระดับจังหวัดเข้ารับการประเมิน เพ่ือรับรางวัลดังกล่าว จำนวน   

22 จังหวัด ซึ ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตามขั้นตอน  

การประเมินทั้ง 5 ขั้นตอน โดยผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด สรุปดังน้ี 

 4.1สรุปข้อมูลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด

 1)จังหวัดกาฬสินธุ์

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ ่มอาชีพและเครือข่ายกลุ ่มสหกรณ์ 

ปีงบประมาณ 2552 สรุปดังนี้  

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:			

  1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเกิดการเรียนรู้กระบวน  

การกลุ่ม รวมทั้งสามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก 
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 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์  

ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต 

 3. เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสการแข่งขันด้านการตลาด 

รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กับกลุ่มอาชีพ ก่อให้เกิดการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพและเครือข่าย

กลุ ่มสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยู ่ในความรับผิดชอบของ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มอาชีพ

จักสานบ้านกุดบอด และสมาชิกของกลุ่มถ่ัวลิสงตราทรายแก้วบ้านคำใหญ่ 

กลุ่มละประมาณ 50 คน  โดยสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำแนวทาง

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ ่ม  

เครือข่ายอาชีพและภายในกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง

ความเข้มแข็งของกลุ ่มอาชีพ โดยสนับสนุนด้านความรู ้ คำแนะนำ 

ข้อมูลต่าง ๆ แก่กลุ ่มอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ ่มอาชีพเพื ่อให้เกิด  

การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ทำให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง สามารถพัฒนา

ผลผลิตสู่มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก โดยได้นำเทคนิคการมี

ส่วนร่วมมาใช้ในกระบวนการดำเนินโครงการ เช่น การจัดประชาเสวนา

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การตัดสินใจร่วมกันโดยใช้หลัก

เสียงข้างมาก เป็นต้น นอกจากนี ้สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ ์ได ้ให้  

การสนับสนุนงบประมาณกับกลุ่มอาชีพ เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน

เบื้องต้นของกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพเหล่านั้นมีการบริหาร

กลุ่มแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ   

ซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายและฝึกปฏิบัติ

ให้กับกลุ่มอาชีพ โดยรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมใน
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เรื่องของอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการกลุ่ม 

การบันทึกบัญชีเบื ้องต้น การคำนวณต้นทุนและการตั ้งราคาขาย   

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติอาชีพตามกลุ ่มที ่ต ้องการ และ  

การประเมินผล       

 2)จังหวัดขอนแก่น

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมต้นแบบ  

โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสภาพน้ำในแม่น้ำพอง และ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน  

สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:	

  1. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วมต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ ่งแวดล้อมให้กับ

หมู่บ้านท่าแร่เพื่อเป็นต้นแบบ 

 1.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี

ขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 1.3 ประชาสัมพันธ์ศ ักยภาพ และภาพลักษณ์ของ

จังหวัดขอนแก่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

  2. โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสภาพน้ำในแม่น้ำ

พอง โดยมีวัตถุประสงค์ 
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 2.1 เพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำ

พอง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

 2.2 เพื ่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน

องค์กร ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชน และประชาชนในการติดตามตรวจสอบและ

เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำพองโดยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 2.3 เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  3. โครงการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและ  

สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างความตระหนัก ความร่วมมือของภาคส่วน

ต่าง ๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 3.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของ

หน่วยงานองค์กรชุมชน และประชาชนในการรับมือ

และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  

ภูมิอากาศในจังหวัดขอนแก่น 

 3.3 เพื่อให้เกิดกรอบการบูรณาการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภาวะโลกร้อน หรือหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 

ในระดับจังหวัด 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  1. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วมต้นแบบ บ้านท่าแร่ หมู่ที ่ 10 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็น

โครงการที ่เริ ่มต้นจากความต้องการของชาวบ้านที ่ต้องการจัดเป็น
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หมู่บ้านต้นแบบ โดยเสนอความต้องการต่อพัฒนาชุมชน ซึ่งพัฒนา

ชุมชนได้สนับสนุนความต้องการนี้โดยเสนอของบประมาณ เพื่อจัดทำ

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมต้นแบบ 

ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้หมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านที่

เข้มแข็งและประชาชนพึงพอใจ 

  2. โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสภาพน้ำในแม่น้ำ

พอง เป็นโครงการที่ดำเนินการและพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วม  

มาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 10 ประกอบด้วยกิจกรรม

หลากหลาย เช่น การอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายเฝ้าระวัง และเตือนภัย

มลพิษของพื้นที่เสี่ยงภัย (ทำให้เครือข่ายฯ ซึ่งเป็นประชาชนสามารถเก็บ

ตัวอย่างน้ำ และใช้เครื่องมือตรวจวัดและประเมินคุณภาพน้ำได้ รวมทั้ง

ให้ความร่วมมือประสานแจ้งเตือนภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ทันเหตุการณ์) การจัด

เวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแนวทาง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบ

การและโรงงานอุตสาหกรรม ริมแม่น้ำพอง ทำให้สามารถลดปัญหา  

ข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมลง 

  3. โครงการนำร่องจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนของจังหวัดขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมโดย แต่งตั้ง

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สื ่อมวลชน ภาครัฐ และเอกชน   

หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเวที

สาธารณะรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันลงนามปฏิญญาขอนแก่น  

ว่าด้วยการลดภาวะโลกร้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการลดปัญหาภาวะ

โลกร้อนของจังหวัดขอนแก่น 2553 - 2556  
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 3)จังหวัดจันทบุรี

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ ใน

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ  

จังหวัดจันทบุรี ณ  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่  2  (ท่าสอน – 

จันทบุรี)  สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:			

  เพื ่อสร้างการมีส ่วนร่วมของประชาชนในการอนุร ักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติ และมีกลุ่มเป้าหมายคือ สถานีพัฒนาทรัพยากร  

ป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน-จันทบุรี) ประชาชนในพื้นที ่ปากแม่น้ำเวฬุ 

อำเภอขลุง และประชาชนที่เข้ามาประกอบอาชีพในบริเวณปากแม่น้ำ

เวฬุ 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติจังหวัดจันทบุรี  ณ  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่  2  

(ท่าสอน – จันทบุรี) เป็นโครงการที่ประชาชนและผู้ที ่เกี ่ยวข้องได้มี

โอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ

ปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา 

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ  

หุ้นส่วนการพัฒนา โดยได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอนุบาลแม่ปู

ทะเลเพื่อการสลัดไข่ (ลูกปูทะเล) เพื่อสู่แหล่งธรรมชาติ เพื่อเน้นขยาย

ผลการดำเนิน และโครงการธนาคารปูทะเลในพื้นที่ตำบลบ่อ และตำบล

บางชัน อำเภอขลุง      
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 4)จังหวัดชุมพร

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ เป็นโครงการหลัก 

และมีโครงการย่อย 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงเร ียน  

นักจัดการความรู้ จ.ชุมพร ปี 2552  และโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนา

อ่าวทุ่งคา-สวี ตามแนวพระราชดำริ สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:	

  1. เพื ่อขยายผลโครงการพัฒนาพื ้นที ่หนองใหญ่ตาม  

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการนำแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เครือข่ายจากภูผาสู่มหานที ได้ปฏิบัติ

จนเกิดผลสำเร็จ มาขยายผลเป็นศนูย์การเรียนรู ้เพ่ือสร้างความพอเพียง 

ม่ังค่ัง อย่างย่ังยืน แก่คนไทย 

  2. เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่

ตามพระราชดำริเป็นสถานที ่ฝ ึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง การปฏิปทาตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ 

และวิถีเกษตรอินทรีย์สู่เศรษฐกิจพอเพียงตามแบบแผนที่เคยก้าวย่าง

ของศูนย์ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที ได้

ถ่ายทอดสู่ชุมชนบางลึก และพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดชุมพร 

  3. เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนมี

โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการมุ่งการศึกษาด้วยตนเอง และฝึกตนเอง

โดยเริ่มต้นบนภูมิรู้ที่พ่อสอน มาสู่ทางสายกลางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. เพื่อเป็นแหล่งรวมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด 

สามารถเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ช่วยให้เกิดการท่องเที ่ยวชุมชน นำไปสู ่การสร้างคุณค่าและความ  

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไป   

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการพัฒนาพื ้นที ่หนองใหญ่ตามพระราชดำริเป็น

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิด

เห็น และร่วมดำเนินการในการจัดการพื้นที่เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็น  

ศูนย์การเรียนรู ้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งมีกิจกรรมแบบ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแสดงความสำเร็จของภาคประชาชนที่ได้นำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

ไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งเครือข่ายและศูนย์ฝึกอบรม

การดำเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5)จังหวัดนครราชสีมา

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการ “รักษ์ลำตะคอง” สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:			

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรน้ำในชุมชนด้วยตัวเอง  

  2. เพิ่มส่งเสริมสนับสนุน การสร้างระบบบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด โดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
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  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างภาคราชการ เอกชนและประชาชน 

  4. เพื่อให้ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังและระบบป้องกัน/แก้ไข

ปัญหาทรัพยากรน้ำในชุมชน หรือร่วมกับชุมชนข้างเคียงตลอดเส้นน้ำ  

ลำตะคอง 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการ “รักษ์ลำตะคอง” เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยใช้

หลักในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด   

โดยมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและภาคประชา-

สังคม จัดเวทีประชาคมแบบมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ/สร้างความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรน้ำ และ

ระดมความคิดเห็นจากประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน

ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา วิเคราะห์จำแนกปัญหา 

และจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ได้แก่ อำเภอต่าง ๆ ที่น่านน้ำไหลผ่าน โดยเชิญผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการ

พัฒนาลุ่มน้ำลำตะคอง  ประกอบด้วยผูรั้บผิดชอบส่วนต้นน้ำ กลางลำน้ำ 

และท้ายน้ำ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินกิจกรรม “รักษ์  

ลำตะคอง”  โดยจังหวัดมีกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรมชัดเจน 



ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

�2

ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

 6)จังหวัดน่าน

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำน่าน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   

5 ธันวาคม 2550  จังหวัดน่าน (ต่อเนื่อง) ปี 2550 - 2552  สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:			

  เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำที่

เกี ่ยวข้อง และผืนป่าในพื ้นที ่จ ังหวัดน่าน รวมทั ้งเพิ ่มพื ้นที ่ป่าไม้  

โดยเฉพาะพื้นที่ป้าต้นน้ำในจังหวัดน่าน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการฟื ้นฟูระบบนิเวศลุ ่มน้ำน่าน เฉลิมพระเกียรติ   

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดน่าน (ต่อเนื่อง) ปี 2550-2552  เป็น

โครงการที่ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 

และภาคประชาชน เพ่ือร่วมแรงร่วมใจในการฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์ลุ่มน้ำน่าน 

โดยได้จัดตั ้งคณะทำงานระดับจังหวัด ประกอบด้วยทุกภาคส่วน   

ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันผลักดันให้การฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำน่าน เป็น 

“วาระเมืองน่าน” เพ่ือเป็นการรวมใจ - รวมพลังคนในจังหวัดน่าน   

 7)จังหวัดพะเยา

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน
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ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการชุมชน สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:		

  1. เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรูแ้ละถอดบทเรียนการมีส่วนร่วม 

ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการทำงานพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 

  2. เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 

องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชน  

ในการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยาใน 4 ตำบล 

  3. เพื่อพัฒนาผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้านรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาระบบ

สวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยาที่เหมาะสมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ต่อไป 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการชุมชน เป็น

โครงการที่จังหวัดให้การสนับสนุนแนวคิดในการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อ

นำไปสู ่ส ังคมสวัสดิการอยู ่บนฐานความคิดการพึ ่งพาตนเอง และ

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การวิเคราะห์และสะท้อนหรือ

ค้นพบปัญหาและความต้องการของชุมชน ค้นหาและกำหนดรูปแบบ/

วิธีการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งการ

บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลและรับประโยชน์ร่วมกัน โดย

มีการบรูณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับภาคประชาชน 

ในจังหวัด ซึ่งนำไปสู่การเกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ของ

คนในชุมชน  
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 8)จังหวัดพิษณุโลก

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน เทศบาลตำบลปลักแรด 

อำเภอบางระกำ สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:		

  เพ ื ่อจ ัดทำผ ังเม ืองของเทศบาลตำบลปลักแรด ด ้วย

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน เทศบาลตำบล

ปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการที่ผังเมือง

จังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องพื้นที่  

ของตนเองจากการจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนปลักแรด อ.บางระกำ  

จ.พิษณุโลก โดยเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเบื้องต้น  

ด้วยการประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประชาพิจารณ์   

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด 

รวมทั ้งผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนที ่ แผนผัง ข้อกำหนดและ

รายการประกอบแผนผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด  

 9) จังหวัดเพชรบุรี

 จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   
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ในโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู ้เป็นจุดตัวอย่างหมู ่บ้าน

ต้นแบบด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ บ้านหนองจิก  

หมู่ที่ 1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:		

  1. เพื่อให้มีอาคารที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และสามารถ

รองรับการทัศนศึกษา ดูงาน และการท่องเที่ยวยังหมู่บ้านต้นแบบแห่ง

การเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

ของอำเภอเขาย้อย 

  2. เพื ่อสร้างอาชีพให้ประชาชน ให้มีรายได้เพิ ่มขึ ้นจาก  

การเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ  

  3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู ้เป็นจุดตัวอย่าง

หมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำนี้เป็น

โครงการที่ใช้งบประมาณจังหวัด เพื่อการปรับปรุงอาคาร สภาพภูมิทัศน ์

โดยรอบ เพื่อใช้เป็นลานแสดงวัฒนธรรม และเพื่อการประชาสัมพันธ์  

โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินการ

โครงการนี้สู่สาธารณะ เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การร่วมติดตามผล – ประเมินความคุ้มค่าของโครงการฯ  รวมทั้งการ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ

เป็นศูนย์เร ียนรู ้ว ัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ และแหล่งเร ียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 10)จังหวัดแพร่

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และโครงการจัดกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำไปสู่สังคมเป็นสุขในชุมชนเมืองแพร่ สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:		

  1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังความ

คิดเห็น ตลอดจนสร้างความร่วมมือ และประสานงานระหว่างส่วน

ราชการและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง/ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสืบสานอนุรักษ์

วัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ 

  2. เพ ื ่อให ้ส ่วนราชการม ีแนวทางการเป ิดโอกาสให ้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ชัดเจน  

  3. เพื ่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส  

มีการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานมีความสอดคล้อง

และตรงกับความต้องการของประชาชน  

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และโครงการจัด

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำไปสู่สังคมเป็นสุขในชุมชนเมือง

แพร่ เป็นตัวอย่างการดำเนินโครงการที่ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในจังหวัดแพร่ โดยกำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ ่งดำเนินการโดยรวบรวมปราชญ์ชาวบ้าน   

ข ้าราชการที ่ เกษ ียณอายุแล ้ว ให ้ เข ้ามามีส ่วนร ่วมโดยแต่งต ั ้ง  

คณะกรรมการดำเนินงาน  ซึ่งจัดให้มีการประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติ  
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มีที่ปรึกษา  มีการจัดประชุมถ่ายทอดความรู้แก่กันและกัน และจัดให้มี

งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ 

 11)จังหวัดมุกดาหาร

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดมุกดาหาร สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ		

  1.  เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม

ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่าง

คณะทำงานภาคประชาชนและภาคราชการ 

  2. เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที ่ในการ  

จัดทีมงาน และสร้างความเข้าใจแก่ครัวเรือนยากจน 

  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการ

แก่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียงระดับต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

  4. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้มีโอกาสเข้ารับบริการเพื่อนำ

ความรู้ไปดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดมุกดาหาร เป็น

โครงการที่สำนักงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีการสร้างความรู้

ความเข้าใจและบูรณาการการทำงานเชิงนโยบาย ตลอดจนกำหนด

บทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และนำไปสื่อสาร
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สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนยากจน ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้

ส่วนราชการที่รับผิดชอบครัวเรือนยากจนออกไปพบปะประชาชนเพื่อ

วิเคราะห์สภาพปัญหา เพื ่อหาทางออกในการแก้ไขและนำไปสู่การ

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการจัดตลาดนัดสุขภาพครัวเรือนและตลาดนัด

แรงงานให้กับชุมชน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัด

ความยากจนฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความ

ยากจนฯ (ศจพ.มท.) และคณะกรรมการของ ศจพ. ระดับต่าง ๆ และจัด

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ และคณะ

กรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.มท.) เพื่อ

ทำความเข้าใจในแผนปฏิบัต ิการแก้จน/แนวทางการขับเคลื ่อน/   

หา Model ต้นแบบ รวมทั้งดำเนินการสร้างกระแสขจัดความยากจน 

เช่น จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการร่วมกับ “คลินิกมหาดไทย”   

แก่ประชาชน ประกอบกับส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการแก่ 

ศจพ. ระดับต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำเอกสารคู่มือการ

ปฏิบัติงานแก่ ศจพ. ระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทีมงานใช้ในการปฏิบัติงาน

และสร้างความเข้าใจแก่ครัวเรือนยากจน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

แก่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) และ

ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้กับ ศจพ.จ. และ 

ศจพ.อ. เป็นค่าบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาของครัวเรือนยากจน 
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 12)จังหวัดยะลา

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (พนม.) สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ		

  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความจำเป็น  

เร่งด่วนให้แก่ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดี อยู ่เย็นเป็นสุข เกิด

หมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบแนวคิด ประชาชนคิดเอง 

ตัดสินใจเอง และดำเนินการเอง ตามหลักการมีส่วนร่วม และพึ่งพา

ตนเอง 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน

จ ังหว ัดชายแดนภาคใต ้ (พนม.) เป ็นโครงการท ี ่กำหนดไว ้ เป ็น

ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารราชการของจังหวัด ท่ีมีเป้าหมายของการทำงาน และวิสัยทัศน์ 

ที ่จ ังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั ่วก ัน คือ “งานสัมฤทธิ ์ผล  

ประชาชนพึงพอใจ ยะลาเมืองน่าอยู ่คู่สันติสุข” โดยกำหนดรูปแบบ/ 

แนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน รวมทั้งจังหวัดได้ให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ ทั้งจำนวน

เงิน และวิธีการบริหาร (พิเศษ) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ  
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 13)จังหวัดระนอง

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการพัฒนาบริการน้ำแร่และการแพทย์แผนไทย และโครงการ  

ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ ่นบุคลากรของรัฐและระบบงานด้านการ  

ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ		

  1. โครงการพัฒนาบริการน้ำแร่และการแพทย์แผนไทย มี

วัตถุประสงค์  

   เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำแร่และการแพทย์

แผนไทย โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วม 

  2. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นบุคลากรของรัฐและ

ระบบงานด้านการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ มีวัตถุประสงค์  

   เพื ่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งภาคประชาชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ครบวงจร  

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  1. โครงการพัฒนาบริการน้ำแร่และการแพทย์แผนไทย เป็น

โครงการที่จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากน้ำแร่ร้อนอย่างมีคุณภาพสูงสุด 

เป็นไปอย่างทั ่วถึง เป็นธรรมชาติและยั ่งยืน รวมทั ้งจัดให้มีการใช้

ประโยชน์จากน้ำแร่ร่วมกับการแพทย์ทางเลือก เช่น การใช้สมุนไพร  

อาหารและโภชนาการ  การนวดแผนไทย  และการอบสมุนไพร เป็นต้น 
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โดยในการดำเนินงานใช้กระบวนการบูรณาการส่วนงานต่าง ๆ ที ่

เกี ่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาบริการน้ำแร่และการแพทย์  

แผนไทยในจังหวัดระนอง 

  2. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นบุคลากรของรัฐและ

ระบบงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่เสริมสร้างให้

องค์กรต่าง ๆ และกลุ่มผู้ให้บริการมีบทบาทและศักยภาพในการบริหาร

จัดการ สร้างระบบเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงครบวงจร สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น

ในกลุ่มผู้ให้บริการรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

จังหวัดระนอง พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวและสิ ่งอำนวยความสะดวก 

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีการสร้างสรรค์ 

สร้างเอกลักษณ์ และไม่ทำลายธรรมชาติ หรือคุณค่าเดิมของแหล่ง  

ท่องเที่ยว 

 14)จังหวัดลำปาง

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เขต

เทศบาลนครลำปาง  สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ		

  1. เพ่ือให้เกิดการวางแผนงานบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ด้านสุขภาพและแนวทางปฏิบัติ  

  2. เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรม

ได้ด้วยตนเอง โดยมีทีมสุขภาพเป็นผู้สนับสนุนและให้คำปรึกษา  
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	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   

เขตเทศบาลนครลำปาง เป็นโครงการที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีบทบาทของค่อนข้าง

เด่นชัด และความเข็มแข็งของชมรมผู้สูงอาย ุนอกจากนี ้ยังมีการดึง  

ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  มากขึ้น เช่น การจัด

เวทีสุขภาพเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

แต่ท ั ้งน ี ้ ในส่วนของการดำเนินการส่วนใหญ่ยังเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุข โดยมีชุมชนตัวอย่างที ่มีกิจกรรมเด่นที ่เป็นริเร ิ ่มของ  

ภาคประชาชน เช่น โครงการของอาสาสมัครสาธารณสุข โครงการของ

ชมรมผู้สูงอายุ  โดยเป็นการริเริ่มของภาคประชาชนที่มีอยู่ก่อนแล้วและ

ภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนภายหลัง 

 15)จังหวัดลำพูน

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการเสวนา ฮอมแฮง แป๋งหละปูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา   

สู่มรดกโลก และโครงการคนฮักหละปูน แทนคุณแผ่นดิน สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ		

  1. โครงการเสวนา ฮอมแฮง แป๋งหละปูน เมืองบุญหลวง

แห่งล้านนา สู่มรดกโลก 

 1.1 เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัด จาก

ทุกภาคีการพัฒนาของจังหวัดลำพูน  
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 1.2 เพื่อสรุปแนวทางประกอบการจัดทำแผนการพัฒนา

จังหวัดให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ

ประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนา

จังหวัดลำพูนในโอกาสต่าง ๆ 

  2. โครงการคนฮักหละปูน แทนคุณแผ่นดิน  

   เพื ่อสร ้างจิตสำนึกให้คนลำพูน มีความจงรักภักดี 

ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้มีความภาคภูมิใจ

ในความเป็นคนลำพูน เมืองประวัติศาสตร์ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่  

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการเสวนา ฮอมแฮง แป๋งหละปูน เมืองบุญหลวงแห่ง

ล้านนา สู ่มรดกโลก และโครงการคนฮักหละปูน แทนคุณแผ่นดิน 

เป็นการดำเนินการที่ใช้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดย

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก ได้แก่ ให้ข้อมูล

ข่าวสาร รับฟังความคิดเห็น ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์  

รวมทั้งร่วมในการสรุปผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมใน

ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู ่บ้าน/ชุมชน โดยการดำเนินการใน

โครงการทั้งสอง เป็นการส่งเสริมการสร้างความสามัคคี ความเอื้ออาทร

ต่อกัน เกื้อกูลกัน และอยู่ร่วมกันด้วยความผูกพันอย่างปรองดอง และ

สมานฉันท์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเป็นองค์กรภาค

ประชาสังคม (Civil Society) เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชุมชน

เข้มแข็งและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participative 

Democracy) 
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 16)จังหวัดสมุทรสงคราม

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

และได้มาตรฐาน โครงการฟื้นฟูและพัฒนาตลาดน้ำบางน้อย บริเวณ

ปากคลองบางน้อย หมูท่ี่ 8 ตำบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามโครงการภูมิปัญญาแผ่นดิน

ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย  สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ		

  1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและ  

ได้มาตรฐาน  

   เพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตลิ ้นจี ่ และผลไม้

เกษตรหลักของจังหวัดสมุทรสงครามไม่ให้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ 

  2. โครงการฟื ้นฟูและพัฒนาตลาดน้ำบางน้อยบริเวณ  

ปากคลองบางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลกระดังงา  

   เพื ่อปรับปรุงภูมิท ัศน์ตลาดบางน้อยให้งดงามและ  

โดดเด่นเทียบกับตลาดน้ำที่ดีและมีคุณภาพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

ให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจเพิ่มรายได้ของประชาชน พร้อมทั้ง

เสริมสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นตลาดเก่า 

  3. โครงการส ่งเสร ิมและพ ัฒนาอาช ีพตามโครงการ  

ภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจำปี 2552 

 3.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำความรู้จาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
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พระราชดำร ิจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปปฏิบัติให้

บังเกิดผลประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเป็นรูป

ธรรม 

 3.2 เพื ่อส่งเสร ิมให้เกษตรกรมีการใช้ท ี ่ด ินให้เก ิด

ประโยชน์มากที่สุด 

 3.3 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตในการปลูกพืช   

3 ระดับ ตลอดทั้งปี 

 3.4 เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

 3.5 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรปลอดสารพิษ  

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้

มาตรฐาน โครงการฟ้ืนฟแูละพัฒนาตลาดน้ำบางน้อย บริเวณปากคลอง 

บางน ้อย และโครงการส ่งเสร ิมและพัฒนาอาช ีพตามโครงการ  

ภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย เป็นการดำเนินการของ

จังหวัดที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึด “ชุมชนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา” และเป็นการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี โดยดำเนิน

การร่วมกันแบบบูรณาการในประเด็นที่ได้รับผลกระทบ มีการเชื่อมโยง

เครือข่ายเข้าร่วมดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญ ๆ ของจังหวัด โดย

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็น

โครงการที ่แก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำ ที ่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง  

ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในจังหวัด เช่น การจัดงานเทศกาล

ผลไม้สมุทรสงคราม, งานวันส้มโอ เป็นต้น โครงการฟื้นฟูและพัฒนา

ตลาดน้ำบางน้อย บริเวณปากคลองบางน้อย เป็นโครงการอนุรักษ์และ

ฟื ้นฟูวิถีชีว ิตของชาวคลองบางน้อย เป็นโครงการที ่เกิดจากการมี  

ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมและ
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พัฒนาอาชีพตามโครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย  

เป็นโครงการที่เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการ

ในจังหวัดและชุมชน ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการมีการใช้เทคนิคการมี

ส่วนร่วมหลายรูปแบบ ทั ้งเสวนา รับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ   

ให้คำแนะนำ ระดมสมอง และประชุมเชิงปฏิบัติการ   

 17)จังหวัดสระแก้ว

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

จังหวัดสระแก้ว  สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:	

  เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานของจังหวัดสระแก้ว ในด้าน

ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตร 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการที่ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม โดยดำเนินการในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

ที่บ้านสองสีไทรงาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการ

ที่ได้นำกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีการนำ

ประเด็นของปัญหามาร่วมกันคิด และหาฉันทามติร่วมกัน มีการจัดเวที

เสวนาประชาคม และได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้าใจ รวมท้ังมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
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โดยการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนา

เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรชุมชนพอเพียงปลูกข้าวอินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัด 

 18)จังหวัดสิงห์บุรี

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการบริหารจัดการลำแม่ลา - การ้อง และคูเมืองอินทร์บุร ี  

จังหวัดสิงห์บุรี  สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:		

  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาลำแม่ลา - 

การ้อง และเพื่อให้ประชาชนได้รับสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง

จิตสำนึกพัฒนาลำแม่ลา - การ้อง  

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการบริหารจัดการลำแม่ลา - การ้อง คูเมือง อินทร์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี เป็นโครงการที่มีภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคล่ือนกิจกรรม โดยท่ีภาคราชการสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ 

และผลักดันงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมผ่านแผนยุทธศาสตร์

จังหวัด โดยประชาชนในพ้ืนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาลำแม่ลา - การ้อง  

ซึ่งเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด

กระบวนการโครงการทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนิน

โครงการพอสมควร    
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 19)จังหวัดสุรินทร์

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการก่อสร้างฝายในหลวงเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดำริ ที่บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร์  สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ	

  1.  เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

  2.  เพื่อลดการพังทลายของดิน  ลดความรุนแรงของกระแส

น้ำในลำห้วย 

  3.  เพื่อกระจายความชุ่มชื้น  สร้างระบบควบคุมไฟป่าด้วย

แนวป้องกันไฟป่าเปียก 

  4.  เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

  5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของประชาชน 

และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน	

  โครงการก่อสร้างฝายในหลวงเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอ

เพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

สำนักงานป้องกันจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้นำกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ใน

การดำเนินกิจกรรม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมที่มีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา

ร่วมดำเนินงานด้วยความสมัครใจ และการใช้กระบวนการกลุ่มในการ

ดำเนินการโครงการซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำกระบวนการกลุ่ม และ

เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ 

โดยจุดเด่นของการดำเนินการ คือ ชุมชนเข้มเข็ง รักสามัคคี มีใจที่จะ
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พัฒนาและพร้อมที ่จะเปลี ่ยนแปลงไปในทางที ่ดีขึ ้น สังเกตได้จาก  

การร่วมแรงกันจัดทำฝายของชุมชน ทุกกลุ่มช่วยกันขนไม้ไผ่เพื่อมา  

จัดทำฝาย มีทั ้งทหาร ตำรวจ หน่วยงานส่วนท้อถิ ่น ส่วนราชการ 

โรงเรียน และประชาชน ทั้งนี้ในกระบวนการดำเนินงานควรมีการแต่งตั้ง

คณะทำงานเพื ่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเพื ่อให้เปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือการบริหาร

ราชการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ  

 20)จังหวัดสงขลา

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการก่อสร้างเขื ่อนป้องกันตลิ ่งร ิมทะเลชายหาดชลาทัศน์   

สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:	

  เพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาด

ชลาทัศน์    

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมทะเลชายหาดชลาทัศน์ 

เป็นโครงการที่โดยลักษณะของโครงการจำเป็นต้องมีกระบวนการรับฟัง

ความเห็นของประชาชน ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร 

ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 และในการดำเนินการได้มีการแต่งตั ้ง  

ตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ของจังหวัด ซึ่งเป็นไป

ตามเงื่อนไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
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จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการม ี 

ส่วนร่วม ของประชาชนในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 

ชายหาดชลาทัศน์ และร่วมดำเนินการการสำรวจ ออกแบบเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมทะเลชายหาดชลาทัศน์ 

 21)จังหวัดหนองคาย

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ในโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยน้ำทอน ตำบล

โพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ:		

  เพื ่อเสริมสร้างการป้องกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยน้ำทอน 

ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการ

ของประชาชน โดยในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบท 

จ ังหว ัดหนองคาย ซ ึ ่งเป ิดโอกาสให้ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร ่วม   

โดยจัดการประชุมเพื่อเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับ  

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดหนองคาย 

เพ ื ่ อนำข ้ อมู ลป ัญหาไปใช ้ ในการออกแบบก ่อสร ้ า งสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยน้ำทอน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก 

จังหวัดหนองคาย และในการออกแบบก่อสร้าง ได้จัดให้มีการประชุม  
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ที่มีผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน (ตัวแทนของชาวบ้าน 15 คน) ร่วม

พิจารณาแบบก่อสร้าง การประกวดราคา และคัดเลือก ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

นอกจากนี ้ มีการให้ข้อมูลกับประชาชนโดยการจัดประชุมเพื ่อให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลสัญญาการก่อสร้างและกระบวนการก่อสร้าง 

และการแจกแผ่นพับชี ้แจงแนวทางการตรวจสอบการก่อสร้าง และ

แบบสอบถามให้กับประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการก่อสร้าง โดยแจ้งไปยัง Call Center ของ

สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดหนองคาย ในกรณีมีปัญหาหรือ  

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 

 22)จังหวัดอุบลราชธานี

  จังหวัดได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552 โดยดำเนินการ   

ใน 3 โครงการ คือ โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน โครงการ

คาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการ

ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข 

สรุปดังนี้ 

	 		 วัตถุประสงค์โครงการ		

  1. โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน  

 1.1 เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการ

จัดการความสะอาด 

 1.2 เพื่อปรับปรุงและยกระดับความสะอาดใน 4 กลุ่ม  

เป้าหมาย ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม พื้นที่ 
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 1.3 เพื่อปรับปรุงและยกระดับความสะอาดเพิ่มเติมจาก

กลุ่มเป้าหมายเดิม ได้แก่ สถานบริการสาธารณะ 

สถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ 

 1.4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทุกรูปแบบ 

ให้ทุกภาคส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

  2. โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื ่อนที ่ จ ังหวัด

อุบลราชธานี  

 2.1 เพื ่อให้มีโลหิตสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอทั ้งใน

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

 2.2 เพื ่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบทันตกรรมในพื้นที ่  

ห่างไกล 

 2.3 เพื่อส่งต่อประชาชนที่มีปัญหาทันตสุขภาพเข้ารับ

การรักษาอย่างเป็นระบบ 

 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบปัญหาสุขภาพเบื้องต้น 

  3. โครงการท้องถิ ่นประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาการดื่ม

แอลกอฮอล์และอบายมุข  

   เพื่อลดและแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข

ในชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

	 		 ขอบเขตการดำเนินงาน:	

  โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน โครงการคาราวาน

บริการสุขภาพเคลื่อนที่ และโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจแก้ไข

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข เป็นโครงการที่ดำเนินการสร้าง

ความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นตัว ดูแลชุมชนของ

ตนเอง โดยการให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ  

แก้ปัญหาของชุมชนตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนในเรื ่องของการให้

ข้อมูล ความรู้ การให้คำปรึกษา และงบประมาณสนับสุนน และเกิด
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การทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โดย 

 โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน เป็นการสร้าง

จิตสำนึกในการรักษาความสะอาดแก่เด็กและเยาวชน โดยได้มีการ  

ขับเคลื่อนผ่านภาคีที ่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ส่วนราชการ อำเภอ 

โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการ เพื่อให้

จังหวัดอุบลราชธาน ีมีชุมชนต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร   

ซึ่งดำเนินการใน 5 ระดับ ได้แก่ ตามภารกิจ ในระดับพื้นที่ ในส่วนของ

โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ในส่วนของสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะและสถานที ่

สาธารณะ  

 โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี เป็นการดำเนินงาน 

เชิงรุกแบบบูรณาการใน 3 กิจกรรม คือ การรับบริจาคโลหิต การตรวจ

สุขภาพประชาชน และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยเป็นความร่วมมือ

ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาล

สรรพสิทธิ์ประสงค์ ในการดำเนินการจัดบริการสุขภาพเคลื่อนที่ และ

การรับบริจาคโลหิต โดยหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ  

 โครงการท้องถ ิ ่นประชาร ัฐร ่วมใจแก้ไขปัญหาการดื ่ม

แอลกอฮอล์และอบายมุข เป็นโครงการที ่สร ้างความร่วมมือกับ  

หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือ 

(MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 5 ตำบล โดยจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการแกนนำเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และอบายมุข และพิจารณาแนวทางป้องกัน/แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด

ข ึ ้นในพื ้นที ่ เป ้าหมาย รวมทั ้ง สร ุปบทเร ียนการดำเนินงานเพื ่อ  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้  
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 4.2 สรุปผลการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ

จังหวัด

 ในการประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดมีหลักการ 

ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นที่ประจักษ์ มีการนำหลักการ

ไปสู่การปฏิบัติผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีโครงการที่ประชาชนภาคส่วน

ต่าง ๆ มีส่วนร่วม มีรูปแบบการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย และมีการจัด

ทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม รวมท้ังแต่ละจังหวัดมีความโดดเด่น 

ที ่แตกต่างกัน  ซึ ่งสรุปผลการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด เพื่อรับ

รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี 

พ.ศ. 2552  ดังนี้ 

	 		 จังหวัดที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม	จำนวน	9	จังหวัด	ได้แก่		

  จันทบุรี ชุมพร นครราชสีมา น่าน พะเยา ยะลา ลำพูน  

สมุทรสงคราม และอุบลราชธานี 

	 		 จังหวัดที่ได้รางวัลระดับดี	จำนวน	7	จังหวัด	ได้แก่			

  ขอนแก่น แพร่ มุกดาหาร ลำปาง สระแก้ว สุรินทร์ และ

หนองคาย 

	 		 จังหวัดที่ได้รางวัลระดับชมเชย	จำนวน	6	จังหวัด	ได้แก่			

  กาฬสินธุ์ พิษณุโลก เพชรบุรี ระนอง สิงห์บุรี และสงขลา   

 

ประมวลผลการดำเนินการ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการในระดับจังหวัด 

ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practices) 
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5.ประมวลผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด

ที่เป็นต้นแบบที่ดี(BestPractices)

การดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการของจังหวัด เพื ่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการ  

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2552 มีจังหวัดที ่มี  

ผลการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบร ิหารราชการในระดับจ ังหว ัด ในระดับดีเย ี ่ยม จำนวน   

9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชุมพร นครราชสีมา น่าน พะเยา ยะลา ลำพูน 

สมุทรสงคราม และอุบลราชธานี โดยแต่ละจังหวัดมีการดำเนินการ  

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็น  

ต้นแบบที่ดี (Best Practices) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

 5.1 จังหวัดจันทบุรี

 จ ังหวัดจันทบุร ีได ้ส ่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื ่อขอรับรางวัล 

“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 
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2552 โดยดำเนินการในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดจันทบุรี ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่า

ชายเลน ที่ 2 (ท่าสอน–จันทบุรี) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

คือ ประชาชนในพื้นที่ปากแม่น้ำเวฬุ อำเภอขลุง และประชาชนที่เข้ามา

ประกอบอาชีพในบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย

เลนที่ 2 (ท่าสอน-จันทบุรี) ซึ่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรี สรุปดังนี้ 

			 	5.1.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด	

   ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้ความสำคัญกับการดำเนิน

การตามแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยจังหวัดใช้หลัก

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที ่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คำปรึกษาทางวิชาการ

และร่วมดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งมีการบูรณาการทรัพยากร

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยในการดำเนิน

การมีหลักการบริหารในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารราชการ ดังนี้ 

   1. การจัดระบบและโครงสร้างการบริหารงานแบบ

บูรณาการของจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้จังหวัดและอำเภอเป็นหน่วย

งานบริหารเชิงบูรณาการในการนำนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   2. ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น ช ุ ม ช น โ ด ย ก า ร ส น ั บ ส น ุ น

กระบวนการเรียนรู้และจัดการตนเองที่เกิดจากคนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
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การคิด วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน เพื่อจัดทำเป็น

แผนชุมชน  

   3. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ที่ให้ความสำคัญกับ

กระบวนการจัดทำแผนแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่

ก ับแผนพ ัฒนาจ ังหว ัดเข ้าด ้วยก ัน เพ ื ่อให ้สามารถตอบสนอง  

ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

	 	5.1.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด	

   จังหวัดจันทบุรี ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วม โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้  

   1. ส่งเสริมให้เกิดผู้นำในระดับชุมชน และเชิญภาค

ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เช่น กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน รวมถึง

ปราชญ์ชาวบ้าน โดยการแต่งตั้งคณะทำงานมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดจันทบุรี ซึ ่งประกอบด้วย  

ส่วนราชการและภาคประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

   2. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ประกอบด้วยกล่องแสดงความคิดเห็น  เว็บไซต์ www.chanthaburi.go.th    

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1166 และ 1567 แบบสอบถาม และศูนย์

บริการร่วมจังหวัดจันทบุรี รวมทั้ง มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิด

เห็นของประชาชนโดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองทุกครั ้ง   

และมีการค้นหาความต้องการของประชาชนในพื้นที ่โดยการจัดทำ

แบบสอบถาม และกำหนดกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วม ท่ีมีระดับการมีส่วนร่วม 

ไม่ต่ำกว่าระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยได้ข้อสรุปการตัดสินใจร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดทำธนาคารปูทะเล  
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   3. มีการวิเคราะห์ภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

และเหมาะสมเพื ่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการ และมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและตัวชี ้วัดในการ

ดำเนินการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด

ให้การสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนในการให้ความรู ้ด ้าน  

การพัฒนาต่าง ๆ  

	 	5.1.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   ในการขับเคลื ่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม   

ได้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ส่งเสริมการปลูก

ป่าชายเลน พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

และท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬ ุเพื่อส่งเสริมให้เกิด  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยว  

เชิงนิเวศน์แห่งใหม่ และการอนุรักษ์หิ่งห้อยโดยภาครัฐให้การสนับสนุน

ในด้านความรู้ในเร่ืองของการเพาะห่ิงห้อย มีการนำเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามา

มีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการ โดยการสร้างเยาวชนให้ตระหนักใน

การดูแลชุมชนของตนเองด้วยการเป็นมัคคุเทศก์ของโครงการให้กับนัก

ท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ ซึ่งโครงการ

ดังกล่าว ประชาชนและผู้ที ่เกี ่ยวข้องได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน  

การรับรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่

สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ ้นส่วนการพัฒนา   

รวมทั ้งได ้จ ัดทำโครงการเพื ่อสร ้างการมีส ่วนร ่วมของประชาชน  

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ

อนุบาลแม่ปูทะเลเพื่อการสลัดไข่ (ลูกปูทะเล) สู่แหล่งธรรมชาติ โดยเน้น
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ขยายผลการดำเนินโครงการธนาคารปูทะเลในพื้นที ่ตำบลบ่อ และ

ตำบลบางชัน อำเภอขลุง โครงการปล่อยป ูปลกูป่า ท้าฝน เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดการอนุรักษ ์ป่าชายเลน และปูทะเล และสร้างความตระหนักให้กับ

คนในชุมชนในการดูแลชุมชนของตนเอง 

	 	5.1.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด มีการบูรณาการทุก  

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่

การแต่งต้ัง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้แทนส่วน

ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน) ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื ่อกำหนด  

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน/

โครงการ ภารกิจหลัก รวมทั้ง มีการบูรณาการแผนชุมชนเข้ากับแผน

พัฒนาจังหวัด และมีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

	 	5.1.5	 สรุป	

   จ ังหว ัดจ ันทบุร ี เป ็นจ ังหว ัดท ี ่ ให ้ความสำคัญกับ  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการจัดระบบบริหารราชการแบบ

บูรณาการ ของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริม

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

งานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ

เรียนรู้ในการจัดทำแผนชุมชน ที่นำมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาจังหวัดสามารถนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถดูแล
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และแก้ปัญหาในระดับพื ้นที ่ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน   

เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความ

สำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดได้ดังนี้ 

 1. ผู ้นำมีวิสัยทัศน์ มีความรู ้ความเข้าใจ ในการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมและนำมาใช้ในการบริหารจริง อีกทั้งสามารถ

เอื้อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและเกิดการทำงาน

ร่วมกันเป็นแบบพหุภาคี 

 2. การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนและเกิดการ

ทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนพลเมือง 

 3. ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ ความกระตือ-

รือร้นตั้งใจที่จะร่วมกันคิด ร่วมดำเนินการ และรับผลจากการบูรณาการ

การทำงานจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ที่ทุก ๆ คนมีความภาคภูมิใจร่วมกัน 

 4. การใช้ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดบนฐานทรัพยากร 

ทำให้เกิดการเรียนรู้จากพื้นที่ร่วมกัน เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่น

ร่วมกันอนุรักษ์ นำมาสู่การมีส่วนร่วมในภารกิจอื่น ๆ 

 5. มีข้าราชการที ่เป็น ผู ้ประสานงานที ่มีความเข้มแข็ง   

มีทักษะในด้านการมีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจ บริบทพื้นที่นำมาสู่

การยอมรับของชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและข้าราชการ

หน่วยงานอื่น ๆ ให้ทำงานร่วมกันจนเกิดผลเป็นรูปธรรม  

 6. มีการสนับสนุนทรัพยากรในการทำงานร่วมกันทำให้เกิด

การทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 

 7. ผูน้ำชุมชน ผูน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังภาคเอกชน 

มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

 8. การทำงานบนฐานความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งดี

จากพื้นที่ต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้จนเห็นผล นอกจากนั้นยังมีการสร้าง

พื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 



ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

6�

ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

 9. ยึดวิถีชุมชนและค่านิยมท้องถิ่นเป็นหลักในการออกแบบ

กิจกรรม อาทิ การมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 10. การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมีสถานีวิทยุชุมชนที่

สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลกับ

ประชาชน 

 11. การสนับสนุนทางเทคนิคจากหน่วยงานรัฐฯ และกำหนด

นโยบายต่าง ๆ ทำให้กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ต้องอาศัยความรู้ทาง  

วิชาการ  สามารถรุดหน้าไปได้อย่างดี 

 

 

 

 

 5.2จังหวัดชุมพร

  จ ังหว ัดช ุมพรได ้ส ่งผลการดำเน ินการเป ิดโอกาสให ้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื ่อขอรับรางวัล 

“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 

2552 โดยดำเน ินการในโครงการ “พัฒนาพื ้นท ี ่หนองใหญ่ตาม  

พระราชดำริ” เป็นโครงการหลัก และมีโครงการย่อย 2 โครงการประกอบ

ด้วย โครงการ โรงเรียนนักจัดการความรู้ จ.ชุมพร ปี 2552 และโครงการ

ศนูย์เรียนรูแ้ละพัฒนาอ่าวทุ่งคา-สวี ตามแนวพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือ 

  1. ขยายผลโครงการพ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่ หนองใหญ ่ตาม  

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการนำแนว



ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

6�

ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เครือข่ายจากภูผาสู่มหานที ได้ปฏิบัติ

จนเกิดผลสำเร็จ มาขยายผลเป็นศนูย์ การเรียนรู ้เพ่ือสร้างความพอเพียง 

ม่ังค่ัง อย่างย่ังยืน แก่คนไทย 

  2. ให้ศูนย์การเรียนรู ้ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่

ตามพระราชดำริเป็นสถานที ่ฝ ึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป รวมท้ัง การปฏิปทาตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ และ

วิถีเกษตรอินทรีย ์สู่เศรษฐกิจพอเพียงตามแบบแผนที่เคยก้าวย่างของ

ศูนย ์ฝ ึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในเคร ือข ่ายจากภูผาสู ่มหานท ี  

ได้ถ่ายทอดสูชุ่มชนบางลึก และพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดชุมพร 

  3. เป็นทางเลือกใหม่ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนมี

โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการมุ่งการศึกษาด้วยตนเอง และฝึกตนเอง

โดยเริ่มต้นบนภูมิรู้ที่พ่อสอน มาสู่สายกลางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. เป็นแหล่งรวมการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด 

สามารถเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน นำไปสู่การสร้างคุณค่าและความเข้ม

แข็งให้แก่ชุมชนต่อไป   

  โดยสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดชุมพรดังนี้ 

	 	5.2.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด	

   ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชนในการบริหารงานของจังหวัด โดยกำหนดให้ “การเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการบร ิหาร” เป ็นนโยบายของ  

จังหวัด และนำนโยบายดังกล่าวเข้าสู ่วาระการประชุมจังหวัด เพื ่อ

ทำความเข้าใจกับข้าราชการ นอกจากนี ้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปพบและ
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ทำความรูจั้กกับผูรู้/้ผูน้ำตามธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง พร้อมท้ัง 

มีการเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง

ปัญหาต่าง ๆ โดยประกาศหมายเลขโทรศัพท์และเปิดโทรศัพท์ตลอด

เวลา รวมทั ้งรับโทรศัพท์ด้วยตนเอง จึงทำให้ได้ร ับความไว้วางใจ  

ในระดับ “ได้ใจ” ประชาชน ที่นำไปสู่การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ  

การบริหารราชการ นอกจากนี้ มีการให้นโยบายในการนำความรู้ที่ได้

จากการดำเนินการไปขยายผลในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด 

	 	5.2.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด	

   จังหวัดชุมพรมีการดำเนินงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยข้าราชการในจังหวัดมี  

การประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับภาคประชาชนเป็นอย่างดี 

โดยได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เสนอความคิดเห็น รูปแบบ และ

การดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านการสานเสวนา การทำสมัชชา การจัด

เวทีสาธารณะ โดยใช้หลักการที ่เน้นการคุยกันให้มาก และหามติ  

ข้อตกลงร่วมกัน จึงทำให้สามารถขับเคล่ือนการทำงานและดำเนินโครงการ 

ให้เห็นผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  และในการดำเนินงานของจังหวัด  

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

บุคคลจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สถาบันการศึกษา   

ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่าย และประชาชน โดยมี

บทบาท/หน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การวางระบบบริหารจัดการโครง

การฯ และสร้างช่องทางในการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยกลไก/

กระบวนการที่ชัดเจนเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่

ของแต่ละภาคส่วน ประกอบกับมีการพัฒนาเครื่องมือและคู่มือในการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ข้าราชการในพื้นที่มี
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การสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐในจังหวัด  

ดังกรณีตัวอย่างของหัวหน้าสถานีทรัพยากรป่าชายเลนที ่12 (นายวิชัย 

สมรูป) ท ี ่ปร ับบทบาทเป ็น “โซ ่ข ้อกลาง” ท ี ่ทำงานประสานกับ  

ภาคประชาชนและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ 

	 	5.2.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   โครงการของจังหวัดท่ีมีการดำเนินงานร่วมกันในหลายภาค

ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เป็นกลุ่มเครือข่ายใน

พื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการที่เห็นผลงานเป็นรูปธรรม 

ได้แก่  

   1. โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 

เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการระหว่างภาคประชาชน และภาครัฐในการ

จัดการพื้นที่เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการป้องกันปัญหาน้ำท่วม 

และเป็นศูนย์การเรียนรู ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที ่

จังหวัดชุมพร โดยมีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที ่มีชีวิต โดยอาสา

สมัครนำต้นแบบที่ประสบความสำเร็จมาสร้างสรรค์โดยการจำลอง  

รูปแบบจริงมาแสดงและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ผู ้ท ี ่สนใจได้ทราบ   

อันเป็นการแสดงความสำเร็จของภาคประชาชนที่นำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็น  

รูปธรรม  

   2. โครงการโรงเรียนนักการจัดการความรู ้ จ.ชุมพร   

ปี 2552 เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา-

สังคม และภาครัฐในการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้จังหวัด

ชุมพร (KM – Action Plan) เพื ่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ของ

จังหวัด ทั้ง 3 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 



ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

6�

ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

เกษตรอุตสาหกรรม และการตลาดตามชนิดของผลผลิต 2) การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และ 3) การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต โดยได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องโรงเรียนนักจัดการความรู้ ซึ่งดำเนินการตามแนวทางการจัดการ

ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  

   3. โครงการศูนย์เรียนรู ้และพัฒนาอ่าวทุ ่งคา – สวี 

ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ

อบรม เผยแพร่และเป็นแหล่งเร ียนรู ้ด ้านการจัดการและอนุร ักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลักดันในเกิดการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศอันเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 

   โดยในการดำเน ินโครงการท ั ้ง 3 โครงการข ้างต ้น 

ประชาชนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่เร่ิมแรก ซ่ึงเร่ิมจาก 

การกำหนดรูปแบบ การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ 

และการประเมินผล โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

ของประชาชนก่อนการดำเนินโครงการ และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมใน

ทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดมา  

โดยตลอด เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู ้ของโครงการ

นักการจัดการความรู้จังหวัดชุมพร เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินโครงการ

ต่าง ๆ ได้เกิดการขยายผลโครงการและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน

ซึ่งเรียกกลุ่มของตนว่า เครือข่ายจากภูผาสู ่มหานที เสนอความคิด   

รูปแบบ และดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาม  

พระราชดำริ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

กิจกรรมแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต แสดงความสำเร็จของภาค

ประชาชนท่ีได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 
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ไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยจัดตั้งเครือข่ายและศูนย์ฝึกอบรม

การดำเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติเพลิน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะงุ้น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

บ้านทอนอมศูนย์เรียนรู ้เกษตรอินทรีย์วังตะกอ ศูนย์เรียนรู ้กสิกรรม

ธรรมชาติพะโต๊ะ  เป็นต้น   

   ในการบริหารโครงการพัฒนาพื ้นที ่หนองใหญ่ตาม  

พระราชดำริมีนวัตกรรมที่น่าสนใจคือ การให้ตัวแทนภาคประชาสังคม

มาเป็นคูสั่ญญาของจังหวัด ยืมงบประมาณไปทดลองบริหารจัดการตาม

แนวคิด ที่เสนอไว้ในโครงการ และผ่อนคืนงบประมาณเมื่อสิ้นสุดระยะ

ทดลอง โดยจังหวัดลดบทบาทการนำและ เพิ ่มบทบาทของการเป็น   

“ผู้เอื้อ” ที่ดี การบริหารของจังหวัดมีลักษณะบูรณาการ และเป็นทีม

งานหนุนเสริมกันและกัน 

	 	5.2.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ผู้บริหารเปิดโอกาสให้

จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม โดยไม่เข้าไปก้าวก่ายใน

กระบวนการ ซึ ่งนำแนวคิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ 

สมัชชา (Assembly) มาประยุกต์ใช้ และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 

(Working Group) ที่มาจากการเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใน

ประเด็นยุทธศาสตร์นั ้น ๆ จากกลไกการเสนอชื่อของกลุ่มเครือข่าย  

ต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพรที่ทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย (Network)  

	 	5.2.5	 สรุป	

   จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยเครือข่าย

ภาคประชาชนหลากหลายเครือข่ายที ่ม ีความเข้มแข็ง ซึ ่งจังหวัด
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สามารถบรูณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและภาครัฐได้เป็น

อย่างด ี โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันที ่สอดรับกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด จึงทำให้จังหวัดสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายใน

การพัฒนาที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจเอกชน 

ภาคประชาชน และภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งร่วมพัฒนาศักยภาพ

ในการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ทั้งนี ้การมีภาคประชาชนที่เข้มแข็ง

และการทำงานในลักษณะของเครือข่ายที่หลากหลายที่เข้ามามีส่วนร่วม

ในการทำงานร่วมกับภาครัฐ และการให้ความสำคัญเรื่องการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมของผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการภายใน

จังหวัด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม โดยสรุปปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดได้ดังนี้ 

   1. มีการทำงานเป็นเครือข่าย เพื ่อร ่วมกันดำเนิน

โครงการต่าง ๆ โดยที่ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

โดยเฉพาะจากภาคเอกชนโดยหอการค้าจังหวัด ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่

ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการการทำงาน

ร่วมกัน 

   2. มีการจัดการความรู ้และสร้างการเรียนรู ้ร ่วมกัน  

โดยมีการนำผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และมีการอบรม รวมทั้งการถอด

บทเรียนจากอดีต และวางแนวการพัฒนาร่วมกัน จึงมีศูนย์เรียนรู ้         

ต่าง ๆ เกิดข้ึน  ซ่ึงในการอบรมมีการให้หลักการมีส่วนร่วมเข้ามาประกอบ 

เพื่อให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะ 

   3. ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะที่จะทำงานร่วมกัน

กับภาครัฐและภาคเอกชน 
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   4. มีการจัดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการ

ทำงาน  ทำให้เกิดจุดมุ่งหมายร่วมกัน และมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันให้

สำเร็จ เช่นการกำหนดประเด็นการทำงานที่ชัดเจน ดึงดูดให้ประชาชนมี

ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม “จากภูผาสู่มหานที” ที่เป็นโครงการที่นำ  

ผู้มีความรู้ความสามารถมาเสวนากันในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

   5. มีการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน เช่นการใช้

กระบวนการสมัชชาที่มีผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

   6. ผู้บริหารของจังหวัดมีความเข้าใจเรื่องการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

ในการดำเนินการของภาครัฐ โดยมีหลักการบริหารงาน ที่ยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลาง 

 5.3จังหวัดนครราชสีมา

  จังหวัดนครราชสีมาได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื ่อขอรับรางวัล 

“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 

2552 โดยดำเนินการในโครงการ “รักษ์ลำตะคอง” มีวัตถุประสงค์   

เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี  

ส่วนร่วมในการดูแลรักษาและร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากร

น้ำในชุมชนด้วยตัวเอง ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างระบบบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด โดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาค

ราชการ เอกชนและประชาชน โดยสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดนครราชสีมา 

ดังนี้ 
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	 	5.3.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด	

   จังหวัดนครราชสีมามีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ และมีการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ และนำหลักฉันทามติ  

มาใช้ในการหาข้อยุติร ่วมกัน เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื ่อรับฟัง  

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ เป็นต้น และมีการ

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการมี  

การวิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที ่สำคัญและเหมาะสมใน  

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยนำผลการวิเคราะห์ไป

กำหนดกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี ่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และ

กำหนดให้มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับ

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาจังหวัด นอกจากนี้ 

จังหวัดได้มีการกำหนดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การจัดทำแผ่นพับ 

“รักษ์ลำตะคอง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นการรณรงค์ให้

ประชาชนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที ่เป็น  

รูปธรรม  
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	 	5.3.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด	

   จังหวัดนครราชสีมามีแนวทางการบริหารราชการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล และใช้กระบวนการตัดสินใจโดยฉันทามติและ  

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นรูป

ธรรม โดยจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็น

กลไกในการเชื่อมโยงแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด และได้มีการนำ

ยุทธศาสตร์จังหวัดไปจัดเวทีประชาคมในระดับอำเภอ เพื ่อกำหนด

แนวทางการขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยได้มีการแต่งตั้ง

คณะทำงานภาคประชาชน ซึ ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ  

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม 

นักวิชาการ และภาคธุรกิจ เพื ่อเข ้ามามีส ่วนร่วมในการผลักดัน

กระบวนการพัฒนาระบบราชการ หรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนในพื้นที่ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และคณะทำงานภาคประชาชน

ได้ร่วมกันกำหนดระบบการติดตามความก้าวหน้าหรือระบบในการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการด้วย    

	 	5.3.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   จังหวัดนครราชสีมาส่งเสริมการบริหารราชการแบบม ี 

ส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการ “รักษ์ลำตะคอง” โดยเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะคอง ที่มีความยาวทั้งสิ้น 

175 กิโลเมตร ประกอบด้วยผูรั้บผิดชอบส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ   

ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ อำเภอต่าง ๆ ที่น่านน้ำไหลผ่าน รวม   

6 อำเภอ คือ อำเภอปากช่อง อำเภอสีค้ิว อำเภอสงูเนิน อำเภอขามทะเลสอ  

อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
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   การดำเนินโครงการ “รักษ์ลำตะคอง” ที ่บ ้านวังวน   

หมู ่ท ี ่ 2 ตำบลโคราช อำเภอสูงเน ิน จ ังหว ัดนครราชสีมา ได ้นำ

กระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีการนำ

ประเด็นของปัญหามาร่วมกันคิดและหาฉันทามติร่วมกัน ซึ่งจังหวัดได้มี

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มาตั้งแต่ป ี2549 โดยมีการสร้างวิทยากร

ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นผู้นำกระบวนการกลุ่ม และมีการจัด

เวทีเสวนาประชาคม ที่สอดแทรกความรู้เกี ่ยวกับการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน และสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม “รักษ์ลำตะคอง” 

เพื่อขยายผลให้ทั่วจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางใน

การเชื่อมประสานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการในกระบวนการ

ดำเนินงานมีการบูรณาการไปยังภาคส่วนอื ่น ๆ รวมทั ้งมีการสร้าง

วิทยากรชุมชน ซึ่งมีการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น  

   1. การจัดทำเวทีประชาคมของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรับ

ฟังความคิดเห็น และสร้างความรู้ความเข้าใจ/สร้างความตระหนักถึง

ปัญหาทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำไปสู่

การกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกัน 

   2. ชุมชนมิตรภาพซอย 4 มีการจัดตั ้งอาสาสมัคร

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน

แม่น้ำลำตะคอง โดยมีการตรวจสภาพน้ำโดยชุมชนเอง และภาครัฐ

ให้การสนับสนุนในเรื่องความรู้ 

   3. โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

เช่น การจัดทำฝายทดน้ำด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยภาครัฐเข้าไปช่วย

สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ  

   4. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปรับภูมิทัศน์  

ริมแม่น้ำลำตะคอง ปล่อยพันธุ ์สัตว์น้ำเพื ่อเพิ ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ
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ธรรมชาติ จัดตั้งกฎระเบียบชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การเก็บ

ขยะและทำความสะอาดลำตะคอง และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกัน

ดินถล่ม  

	 	5.3.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   จังหวัดนครราชสีมามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามี  

ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกำหนดให้มีกระบวนการ

จัดทำแผน ที่เชื ่อมโยงแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดโดยการนำ

ยุทธศาสตร์ไปจัดเวทีประชาคมในระดับอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทาง  

การขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

ของจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน

ราชการในส่วนกลาง ส่วนภูม ิภาค และส่วนท้องถิ ่น ผู ้นำชุมชน   

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนร่วมกับภาครัฐ และนำมาบูรณาการ

ไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และร่วมกันผลักดันให้เกิดการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่รวมทั้งร่วมกันวางระบบการติดตาม

ความก้าวหน้าหรือระบบในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของจังหวัด  

	 	5.3.5	 สรุป	

   จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที ่มีการนำหลักการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัด 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ร่วมคิด ร่วมในการจัดทำแผนชุมชนที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด   

ผู้ว่าราชการจังหวัดยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ และมี

การทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งให้  
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การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ นอกจากนี้ ส่วนราชการในจังหวัด  

มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกัน โดยมีการประชุมร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง และในการประชุมได้นำประเด็นต่าง ๆ มาพิจารณาและหามติ

ร่วมกัน โดยใช้หลักฉันทามติ  มีการบูรณาการการทำงานและติดตาม

ประเมินผลโครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งจะก่อ

ให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต โดยสามารถสรุป

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับ

จังหวัดได้ดังนี้ 

 1. มีกลไกในการรับฟังความคิดเห็นในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน

จนถึงจังหวัด 

 2. มีเครือข่ายอาสาสมัครทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ที่มีร่วมกันที่อุทิศเวลา ทรัพยากรเพื่อการนี้  อาทิ เครือข่าย อาสาสมัคร

รักษ์ลำตะคอง 

 3.  มีการดำเนินการแบบบูรณาการและต่อเนื่อง ประกอบ

กับมีการติดตามผลร่วมกันเป็นระยะ อาทิ ในโครงการรักษ์ลำตะคอง  

ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ลำน้ำลำตะคอง 

 4.  มีข้าราชการที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม 

และเข้าไปช่วยเป็นผู้เอื้อในกระบวนการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับภาค

ประชาชนที ่ม ีผู ้แทนภาคประชาชนที ่ม ีท ักษะในการเป ็นผู ้ เอ ื ้อ

กระบวนการเช่นกัน 

 5.  ผู้บริหารจังหวัดมีทัศนคติ ในการยอมรับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

 6.  มีกติกาของสังคมที่มาจากการมีส่วนร่วมในการร่วมกัน

แก้ปัญหาต่าง ๆ 

 7.  ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 
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 8.  มีเครือข่ายการทำงานในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของโครงการรักษ์ลำตะคอง 

 9.  มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน 

 

 

 

 

 5.4จังหวัดน่าน

  จังหวัดน่านได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยดำเนิน-

การในโครงการ “ฟื ้นฟูระบบนิเวศลุ ่มน้ำน ่าน เฉลิมพระเก ียรติ   

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดน่าน (ต่อเนื ่อง) ป ี2550-2552”   

มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำ

ที ่เกี ่ยวข้อง และผืนป่าในพื้นที ่จังหวัดน่าน รวมทั้ง เพิ ่มพื้นที ่ป่าไม้   

โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำในจังหวัดน่าน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดน่าน ดังนี้ 
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	 	5.4.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด	

   การบริหารราชการภายในจังหวัดใช้แนวทางการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามี  

ส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ 

   การวางแผน 

   การตัดสินใจ 

   การดำเนินงาน 

   การติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา 

   การรับผิดชอบร่วมกัน 

   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และเป็นผู้นำที่สามารถเข้าใจและดึงศักยภาพและความ

เข้มแข็ง ของชุมชนมาใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งประสานการทำงานที่ก่อให้เกิด

การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน/ท้องถิ่น 

และให้การสนับสนุน รวมทั ้ง เติมเต็มในส่วนที ่หน่วยงานราชการ  

ที่ดำเนินการและชุมชนหรือท้องถิ่นขาดและร้องขอ โดยกำหนดให้มี

กลไกหรือช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ประชาชน เช่น เวทีประชาคม เว็บไซต์ของจังหวัด กล่องรับฟังความคิด

เห็น และการรายงานสรุปผลของหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่มาจาก

การทำประชาคมในพื้นที่ในการประชุมประจำเดือน เป็นต้น  

   นอกจากนี้ จังหวัดได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่

ในการประสานงานระหว่างภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ ภาค

ประชาชน และภาคเอกชน และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณโดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานขอ  

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
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ประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้เกิดขึ้นในวงกว้าง  

   จังหวัดได้จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย  

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

น่าน, ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 โครงการพัฒนา

เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 

จังหวัดทหารบกน่าน, กลุ่มองค์กรภาคเอกชน เช่น กลุ่มฮักเมืองน่าน, 

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน, ศูนย์ประสานประชาคมจังหวัดน่าน  

เป็นต้น โดยร่วมกันผลักดันให้ เป็น “วาระเมืองน่าน” เพื ่อเป็นการ

รวมใจ - รวมพลังคนในจังหวัดน่าน 

	 	5.4.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด	

   ในการดำเนินงานของจังหวัดน่านมีการบูรณาการทุก

ภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยสนับสนุนและส่งเสริม

หน่วยงานที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพหลัก และพร้อมสนับสนุน

ในเรื่องของงบประมาณและการประสานงาน ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยง

การทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

ขยายผลการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การมีส่วนร่วม  

ที่เป็นหุ้นส่วน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพในภารกิจ

ด้านอื่นของจังหวัด นอกจากนี้ มีการติดตามผลการดำเนินงานแบบ  

มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการรายงานผลในการประชุมระดับ

อำเภอ ซึ่งมีผู้แทนของส่วนราชการและตัวแทนเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกัน

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง   

มีการสรุปผลเสนอต่อที่ประชุมระดับจังหวัด 
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	 	5.4.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   การดำเนินโครงการ “ฟื ้นฟูระบบนิเวศลุ ่มน้ำน่าน

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552”  เกิดจาก

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ การพังทลาย

ของดิน และไฟป่า รวมทั้ง ปัญหาจากการส่งเสริมการทำสัมปทานป่าไม้

และส่งเสร ิมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี ่ยว เช ่น ข้าวโพด ซึ ่งส่ง  

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดความเสียหาย ต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที ่ นอกจากนี ้ ในการเสด็จของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีร ับสั ่งว ่า “มันโกร๋นไปหมด”   

จึงทำให้จังหวัดทหารบกน่านมีแนวคิดในการที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์  

ลุ่มน้ำน่านโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ 

และประชาชนในการร่วมแรงร่วมใจดำเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม   

ต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยมีพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ จำนวน 126 หมูบ้่าน 

จาก 15 อำเภอ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย 

   การเสริมศักยภาพแกนนำ ผู้ประสานงานป่า 

   การเฝ้าระวังไฟป่า 

   การทำแนวกันไฟ 

   การอนุรักษ์น้ำ (วังปลา) 

   การซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ 

   การทำแผนที่ป่า 

   โดยในการดำเนินงานมีกระบวนการทำงานของภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง คือ 

   1. จังหวัดน่าน สนับสนุนการดำเนินงานโดยจัดสรร  

งบประมาณผ่านจังหวัดทหารบกน่าน และประสานการทำงาน โดยมี

ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่านและเครือข่ายป่าชุมชนภายใต้

มูลนิธิฮักเมืองน่านเป็นภาคีร่วมดำเนินการ 
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   2. จังหวัดทหารบกน่าน ร่วมกับศูนย์ประสานงาน

ประชาคม จังหวัดน่าน และเครือข่ายป่าชุมชนจัดทำเกณฑ์ /เงื่อนไขใน

การสนับสนุนชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ และจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน ที่ผ่านเกณฑ์หรือเงื่อนไข รวมทั้งจัดประชุม

เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน  

   3. จังหวัดทหารบกน่าน ศูนย์ประสานงานประชาคม

จังหวัดน่าน และเครือข่ายป่าชุมชนร่วมกันติดตามการดำเนินงานใน

พื้นที่ และจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน 

   ในการดำเนินงานตามโครงการเกิดหมู่บ้านต้นแบบด้าน

การฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำ จำนวน 30 หมู่บ้าน จาก 15 อำเภอ ซึ่งได้

ประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมโดยการคืนพื้นที่ป่าและใช้ประโยชน์

จากป่า รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำในการทำการเกษตร

แบบครอบครัวพอเพียง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน และ

การจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันของคนในหมู่บ้านและ

ขยายผลไปสู่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดต่อไป 

	 	5.4.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   จังหวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยกำหนดให้มีกลไกในการรับฟัง

ความคิดเห็นและปัญหาหรือความต้องการของประชาชน การจัดทำเวที

ประชาคม และบูรณาการแผนของชุมชนให้เชื่อมโยงสู่การจัดทำแผน

พัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 

ให้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

และเพื ่อสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ตามทิศทาง  
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การพัฒนาจังหวัดที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

	 	5.4.5	 สรุป	

   จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที ่มีการบริหารราชการแบบ  

มีส่วนร่วม ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนที่มี

อยู่แล้วในจังหวัด ทั้งผู้นำตามธรรมชาติและผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

และมีความรู ้ความสามารถ รวมท้ัง มีความตระหนักหรือมีจิตสาธารณะ 

ที ่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ ่นของตน   

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานในอนาคต  

ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน และความร่วมมือจาก

จังหวัดทหารบกน่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของทรัพยากรใน

ด้านกำลังคนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการ

ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ยังเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

และภาคส่วนต่าง ๆ และมีความสามารถในการประสานการทำงาน

ระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง โดยผู้ว่า-

ราชการจังหวัด ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่มา

จากการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนงบประมาณในการ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด ที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้ อย่างแท้จริง และเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง

ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์  

การพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะทำให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเกิดผล

เป็นรูปธรรมและยั่งยืน เป็นวัฒนธรรมการทำงานของจังหวัดน่านต่อไป 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีวิสัยทัศน์ในการที่จะขยายผลการมี
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ส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

ราชการ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคตที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งสรุป

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับ

จังหวัด ได้ดังนี้ 

 1. ผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีกระบวนการและองค์ความรู้ในเรื่อง

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีความสามารถในการนำข้าราชการ

ให้ยึดปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตลอดจนมีความเข้าใจ 

ในหลักการบร ิหารงานในสภาวะต่าง ๆ และเอ ื ้ออำนวยให้เก ิด

กระบวนการมีส่วนร่วม 

 2. มีการบูรณาการการทำงานของข้าราชการและภาคส่วน

ต่าง ๆ ภายใต้การนำของหน่วยงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ 

ตลอดจนทรัพยากรจนทำให้สามารถสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับ

ประชาชนและสามารถทำงานร่วมกันได้ อาทิโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

 3. ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ มีความรักพ้ืนท่ี 

หวงแหนทรัพยากรพร้อมที่จะร่วมกันกับรัฐในการทำงานเพื่อสังคม 

 4. การพัฒนาจากทุนทางสังคมที่มีและใช้สินทรัพย์ชุมชน 

เป็นฐานในการพัฒนาและต่อยอดความคิดของประชาชนและประชา-

สังคม ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างพหุภาคี 

 5. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนและข้าราชการในการ

สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของการให้โอกาส ให้เกียรติ 

ให้คุณค่า ทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและเช่ือม่ันเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

พร้อมร่วมคิดร่วมมือ ร่วมใจ และดำเนินการเพื่อสังคมของตน ที่เกิดผล

เป็นรูปธรรม 
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 5.5จังหวัดพะเยา

  จังหวัดพะเยาได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยได้  

ดำเนินการในโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการชุมชนภายใต้

ความร ่วมม ือหน่วยงานภาคร ัฐ องค ์กรเอกชน องค ์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ ่น และภาคประชาชน” มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อสังเคราะห์  

องค์ความรู ้และถอดบทเร ียนการมีส ่วนร ่วมของภาคส่วนต่าง ๆ   

ในการทำงานพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน  ศึกษาเปรียบเทียบการมี

ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนจังหวัด

พะเยาใน 4 ตำบล และเพื ่อพัฒนาผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะ  

เชิงนโยบายด้านรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ

พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยาที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน

ที่เกี ่ยวข้องต่อไป  โดยสามารถสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
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	 	5.5.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด	

   การบริหารราชการภายในจังหวัดมีแนวทางการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมที่เป็นการดำเนินการตามมาตรการหรือกลไกใน

การส่งเสร ิมการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการบร ิหารราชการ   

ซ่ึงดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี โดยพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนิน

โครงการ “พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการชุมชน ภายใต้ความร่วมมือ 

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ  

ภาคประชาชน” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ และเป็นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในทุกกระบวนการตั้งแต่ วิเคราะห์และสะท้อนหรือค้นพบ

ปัญหาและความต้องการของชุมชน ค้นหาวิธีการหรือแนวทางแก้

ปัญหา กำหนดรูปแบบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาหรือตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน และการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจน ติดตาม

ประเม ินผลและร ับประโยชน์ร ่วมก ัน เพ ื ่อจ ัดระบบและรูปแบบ  

การจัดสวัสดิการชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

จังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดได้ใช้กระบวนการในการจัดเวทีประชาคม  

และกลไกของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที ่มี  

องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดใน

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 

	 	5.5.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด	

   การดำเนินงานของจังหวัดพะเยา ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการบริหารราชการ โดยมีการบูรณาการการทำงาน

ระหว่างหลายหน่วยงาน และภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในจังหวัด 
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โดยจังหวัดให้การสนับสนุนในเร ื ่องของการจัดสวัสดิการชุมชน   

โดยขยายผลแนวคิด รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติซึ่งต้นแบบของตำบล

ภูเวียงไปสู่ชุมชน/ท้องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อนำไป

สู่สังคมสวัสดิการอยู่บนฐานความคิดของการพึ่งพาตนเอง ตามขอบเขต

ดังนี้ 

   การสร้างความเข้าใจ 

   การสร้างกฎระเบียบ 

   การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 

   การจัดสวัสดิการชุมชน 

   รวมทั้งจังหวัดได้ใช้กลไกจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในการ

สนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดพะเยา  

	 	5.5.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   การดำเน ินการ “พ ัฒนาระบบการจ ัดสว ัสด ิการ  

ชุมชน” เกิดจากปัญหาของชุมชนในเรื่องของหนี้สินและสภาพความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยในตำบลภูเวียงได้เริ ่มก่อตัวจากแกนนำ

ชุมชน (นายประยูร  เผ่าเต็ม ประธานคณะทำงานสวัสดิการชุมชน

จังหวัดพะเยา) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงเกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนและ 

ความรูค้วามสามารถของผูน้ำชุมชน รวมท้ังการสนับสนุนจากนักวิชาการ/ 

อาจารย์ที ่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการชุมชนหรือท้องถิ่นตนเอง โดยได้มีการกำหนดข้อตกลง

ร่วมกันของคนในชุมชนผ่านการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการที่จะ

จัดสวัสดิการในชุมชน ซึ่งในการผลักดันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้มี
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การนำเสนอแนวคิดเก ี ่ยวก ับการจ ัดสว ัสด ิการช ุมชนผ่านกลไก  

สภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับ

ประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยเกิดผลที่เป็นรูปเป็นร่าง และเป็น  

รูปแบบการจัดการสวัสดิการชุมชนที ่เป็นต้นแบบ ในปี พ.ศ. 2549   

ท่ีตำบลภเูวียง ซ่ึงได้กำหนดเง่ือนไขการออมโดยเร่ิมต้น ปีละ 200 บาท/คน 

ซึ่งต้นแบบของตำบลภูเวียงนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก

กระบวนการตั้งแต่ วิเคราะห์และสะท้อนหรือค้นพบปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน ค้นหาวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหา กำหนดรูปแบบ

หรือแนวทางในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชน 

และการบร ิหารจ ัดการช ุมชน ตลอดจนติดตามประเม ินผลและ  

รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้           

จากการดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนดังกล่าว ทำให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ และประสบการณ์ของคนในชุมชน ที่จะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จาก

การจัดสวัสดิการชุมชน เช่น อัตราการเจ็บป่วย  อัตราการตาย เป็นต้น 

มาจัดทำเป็นข้อมูลเชิงสถิติ ที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นฐานข้อมูล

สำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องอื่น ๆ ของชุมชนต่อไป 

	 	5.5.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดพะเยาเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการบูรณาการ  

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ท่ีมีองค์ประกอบมาจากผูแ้ทนของภาคส่วน 

ต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยผู้นำชุมชนหรือผู้แทนของชุมชนได้เป็นผู้แทนที่มี

บทบาทในการเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  
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	 	5.5.5	 สรุป	

   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการของ

จังหวัดพะเยาเกิดจากศักยภาพและความเข้มแข็งของคนในชุมชน และ

มีผู้นำทางธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ รวมทั้งความร่วมมือของ         

ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น นักวิชาการ/อาจารย์ในพื้นที่ที่เห็นความสำคัญของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนหรือ

ท้องถิ่นตนเอง โดยให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด โดยสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความ

สำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดได้ดังนี้ 

   1. ชุมชนท้องถิ ่นเข้มแข็ง มีการดำเนินการกองทุน

สวัสดิการชุมชน มีกฎระเบียบที่ชัดเจนและมีการดำเนินการอย่างยั่งยืน   

โดยเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม ปี 2550  

   2. มีการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการโดยภาครัฐ

เข้าไปสนับสนุนการดำเนินการและท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องพื้นที่การ

ดำเนินงาน  และมีชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการดำเนินงาน ซึ่งในที่สุด มีการ

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนพร้อมเพรียงกัน 48 ตำบลทั่วจังหวัด  

   3. มีผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน คือ พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาและผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่น  

ที่สนใจการจัดการเรื่องสวัสดิการชุมชนให้การสนับสนุน  

   4. มีการถอดบทเรียนในการทำงานของสวัสดิการ

ชุมชนโดยสถาบันวิชาการ ได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะนำไปสู่  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อไป  
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 5.6จังหวัดยะลา

  จังหวัดยะลาได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำป ีพ.ศ. 2552  โดย  

ดำเนินการ ในโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับ

หมู ่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)” มีวัตถุประสงค์ เพื ่อเป็น  

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความจำเป็นเร ่งด่วนให้แก่

ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูเ่ย็นเป็นสุข เกิดหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใต้กรอบแนวคิดประชาชนคิดเอง ตัดสินใจเอง และดำเนินการเอง 

ตามหลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง โดยสรุปผลการดำเนินการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัด

ยะลา ดังนี้ 

	 	5.6.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด	

   จ ังหวัดยะลา เป็น 1 ใน 3 จ ังหวัดชายแดนภาคใต้   

มีลักษณะการบริหารงานที่มีความจำเพาะ ตามนโยบายของรัฐบาล 

ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

(ศ.อบต.) ซึ ่งแตกต่างจากการบริหารงานในจังหวัดอื ่นโดยมุ ่งเน้น

นโยบายการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการใน
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ทุกระดับ ซึ ่งผู ้บริหารและผู ้ประสานงานหลักมีการดำเนินกิจกรรม  

ร่วมกับเครือข่ายในพื ้นที ่อย่างต่อเนื ่อง ทั ้งนี ้ ผู ้ว ่าราชการจังหวัด  

คนปัจจุบัน คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จึงมีความเข้าใจบริบท

ของจังหวัดและแนวนโยบายในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

มาโดยตลอด และมีผู้ประสานหลักในพื้นที่ คือพัฒนาชุมชนที่ทำงาน

ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ไว้แล้วในระดับหนึ่ง อาทิ 

เครือข่ายภาคประชาชน กลุ ่มสตรี เครือข่ายกองทุนหมู ่บ้าน ซึ ่งได้

ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื ่องเป็นเวลาประมาณ 3 - 4  ปี จึงเกิด  

การสานต่อแนวคิดและแนวการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง เช่น 

การป้องกันปัญหายาเสพติดภายในชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งอัตลักษณ์ 

ช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส เป็นต้น ทั ้งนี ้ เป้าหมายสูงสุดของจังหวัด   

ค ือ “ความย ั ่ งย ืนของการพ ัฒนาและความเช ื ่อม ั ่นศร ัทธาต ่อ  

ภาคราชการ” 

	 	5.6.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด	

   จังหวัดยะลาสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ โดยดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีว ิตของประชาชนระดับหมู ่บ ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)   

ซึ่งจังหวัดได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

หลากหลายรปูแบบ และหลายข้ันตอน เช่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ภาคประชาชนเพื่อดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการจังหวัด รวมทั้งการตรวจติดตามผล  

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด คณะกรรมการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนระดับหมู ่บ ้านจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ (พนม.) ระดับหมู่บ้าน เป็นต้น โดยมีกลไกที่สำคัญ  

ในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือการจัดเวทีประชาคม   

โดยมีพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนในพื้นที ่ซึ่งเป็น

หน่วยงาน ที่สามารถสร้างเครือข่ายภาคประชาชนได้อย่างหลากหลาย 

อาท ิปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรเอกชน กลุ่มฟ้าใส กลุ่มสตร ีและเครือข่าย 

กองทุนหมู ่บ้าน เป็นต้น  ทั ้งนี ้ จังหวัดยะลาได้ใช้หลัก 8 ประการ  

ในการบริหารราชการ คือ 

   1) ใช้เวทีประชาคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลไก

ในการริเริ่มวางแผนและตรวจสอบ 

   2) ใช ้ข ้อมูลช ุมชนและแผนชุมชนเป ็นเคร ื ่องช ี ้นำ  

การดำเนินงาน 

   3) ใช้ผู้นำสี่เสาหลักในชุมชนเป็นกลไกหลักของภาค

ประชาชน 

   4) บริหารโครงการแบบงบประมาณของประชาชน 

   5)  ใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

   6) ก่อน ระหว่างและหลังการดำเนินการโครงการใด ๆ 

ต้องประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้ 

   7) ท ุกภาคส ่วนม ีข ้อมูลในการบร ิหารราชการ  

ชุดเดียวกัน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  

   8) ทุกภาคส่วนราชการต้องจัดทำช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและมีการประเมินความพึงพอใจ 

   ข ้าราชการจังหว ัดยะลาที ่ทำงานในพื ้นท ี ่ โดยรวม  

มีทัศนคติทางบวกต่อแนวทางการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม   

ด้วยตระหนักถึงความเชื่อมโยงของการเป็นที่ยอมรับและการทำงาน  

ร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคประชาชนในพื้นที่กับความปลอดภัยในชีวิต
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และทรัพย์สิน ตามเป้าหมายของการทำงาน และวิสัยทัศน์ที่จังหวัด  

ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั ่วกัน คือ “งานสัมฤทธิ ์ผล ประชาชน  

พึงพอใจ ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข”  

	 	5.6.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนระดับ

หมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ  

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ

จังหวัด  โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ ทั้งจำนวนเงิน 

และวิธีการ บริหาร (พิเศษ)  ซึ ่งมีส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความคล่องตัวในการสร้างการมีส่วนร่วม 

ที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ 

          การทำงานในพื้นที่ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนระดับหมูบ้่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ได้กำหนดรปูแบบ 

กระบวนการทำงานที่เป็นแนวทางให้ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ มีการใช้การจัดการความรู้ในการบริหาร

ราชการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในข้ันตอนการทำความเข้าใจ การแลกเปล่ียน 

เรียนรู ้ร่วมกัน และการสรุปบทเรียนเพื่อรักษาความเข้าใจ ความไว้

วางใจระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ ่งต้องอาศัยเวลาและ

ความทุ่มเทในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จังหวัดได้ให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณโครงการที่  

ไม่ขัดต่อระเบียบด้านการเงิน โดยแต่ละหมู่บ้านจะได้รับงบประมาณ 

228,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมในพื้นที ่ซึ ่งงบประมาณร้อยละ 70   

จะโอนเข้าบัญชีของพื้นที่โดยตรง และงบประมาณที่เหลือร้อยละ 30   

จะแต่งตั ้งกรรมการภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร  
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งบประมาณ จึงทำให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินไปด้วยความ

รวดเร็ว มีความคล่องตัวสูงมาก ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ 

	 	5.6.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดยะลาได้เปิดโอกาส 

ให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด   

ในฐานะกรรมการ ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดประมาณร้อยละ 80 จะเป็น

ข้อมูลที่ได้มาจากแผนพัฒนาชุมชนที่ได้จัดทำขึ้นโดยผ่าน 4 เสาหลักใน

ชุมชน คือ ผู้นำท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ผู้นำท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 

ผู ้นำทางความคิด (ปราชญ์ชาวบ้าน) และผู้นำทางจิตวิญญาณ (ผู้นำ

ศาสนา) ที่เป็นกลไกหลักของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัด   ทั้งนี้ ได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนฯ ประมวลผล

ข้อเสนอตามแผนชุมชน และจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด จากน้ันจะจัดทำ 

ประชาพิจารณ์เพื่อปรับปรุงและนำเสนอแผนฯ ต่อ ก.บ.จ. ตามความคิด

เห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชน จึงจะดำเนินการประกาศใช้

เป็นแผนพัฒนาจังหวัด   

	 	5.6.5	 สรุป	

   จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที ่มีการบริหารราชการแบบ  

มีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนได้อย่างเข้มแข็ง ภายใต้การ

ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (พนม.) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด 
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ข้าราชการและประชาชนในทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและเห็นความ

สำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง เพื ่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขและ

ประชาชนอยู ่ดีกินดี อันจะนำไปสู ่ความสุขสงบในพื ้นที ่ต่อไป โดย

จังหวัดได้ยึดหลักสำคัญในการทำงาน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารราชการ เพื ่อสร้างให้เกิดความตระหนักในความเป็น

เจ้าของร่วมกันในการพัฒนา อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา

และความเชื่อมั่นศรัทธาต่อภาคราชการในที่สุด ซึ่งเป็นหลักการที่ทำให้

จังหวัดยะลาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และภาคประชาชน  

มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง โดยสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จใน  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดได้ดังนี้ 

   1. มีหลักการชัดเจนในการทำงาน อาทิ มีวิสัยทัศน์ที่

ชัดเจน คือ ยะลา เมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข ซึ่งนำไปสู่การมียุทธศาสตร์   

3 ประการ คือการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้าง

สันติสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นที่เข้าใจของ

ข้าราชการและประชาชน ตลอดจนการกำหนดค่านิยม ที ่เน้น (P) 

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (E) มีความเห็นอกเห็นใจ (A) ยอมรับกันและ

กัน (C) สะอาด ปลอดภัย โปร่งใส และ (E) มีความเป็นเลิศ ประชาชน

พอใจ ( People   Empathy Acception Clean and clear และ Excellent) 

   2. มีข้อกำหนดและมาตรฐานทางพฤติกรรม จริยธรรม 

ข้าราชการในการปฏิบัติร่วมกัน 

   3. ม ีการออกแบบโครงสร้างระบบงานที ่ เน ้นการ  

บูรณาการ สร้างเครือข่ายโดยเฉพาะกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้รับความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งเอกชน ประชาสังคม ผู้นำชุมชน สตรี 

ข้าราชการบำนาญ เยาวชน ผู้นำศาสนา เป็นต้น จนเกิดเป็น “สภาที่

ปรึกษาสันติสุข” ที่เกิดขึ้นในทุกอำเภอ ตำบล เพื่อร่วมคัดร่วมทำกับ

ข้าราชการ  นอกจากนี้ยังมีการขยายโครงสร้างในลักษณะ “ยักษ์สี่ขา” 
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หรือใช้ผูน้ำ “4 เสาหลัก” คือกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูน้ำความคิด ผูน้ำศาสนา 

ประชาสังคม และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน

การทำงาน 

   4. มีการวางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเน้น

การให้ความสำคัญกับบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณี 

“ฮูกุมบาก๊ะ” ช่วยให้เกิดการวางกติการ่วมกันตามวิถีชีวิตของประชาชน 

   5. มีการพัฒนาบนฐานความรู ้และการแลกเปลี ่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาจากทุนทางสังคมที่มีและตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง เช่น โครงการยกระดับการดำเนินการในหลาย

พื้นที ่ แต่มีรูปแบบต่างกับบนพื้นบ้านปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”   

และหลักศาสนา 

   6. ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกสาธารณะ  

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการร่วมกับรัฐฯและภาคส่วน

ต่าง ๆ 

   7. มีรูปแบบการมีส่วนร่วมตามวิถีว ัฒนธรรมของ

ช ุมชน และใช ้การสานเสวนาหาทางออกร ่วมก ันโดยเฉพาะใน  

การจัดการความขัดแย้ง 

   8. มีการเสริมพลัง ให้กำลังใจ ผู้ทำความดี ผู้เสียสละ 

เป็นการให้ความหวังเพื่ออนาคตร่วมกัน 

   9. ผู ้นำมีวิสัยทัศน์ มีกระบวนทัศน์ มีกระบวนทัศน์

ใหม่ในการปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากเครือข่าย

ที่มีอยู่แล้วจึงสนับสนุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
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 5.7จังหวัดลำพูน

  จ ังหว ัดลำพูนได ้ส ่งผลการดำเน ินการเป ิดโอกาสให ้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื ่อขอรับรางวัล 

“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 

2552 โดยดำเนินการใน 2 โครงการ ได้แก่ 

  โครงการที่  1: เสวนา ฮอมแฮง แป๋งหละปูน เมืองบุญหลวง

แห่งล้านนา สู่มรดกโลก มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นในการ

พัฒนาจังหวัดจากทุกภาคีการพัฒนาของจังหวัดลำพูน และสรุป

แนวทางประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับ

ปัญหาความต้องการของประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

การพัฒนาจังหวัดลำพูนในโอกาสต่าง ๆ 

  โครงการท ี ่ 2 : คนฮ ักหละปูน แทนค ุณแผ ่นด ิน ม ี

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนลำพูนมีความจงรักภักดี ปกป้อง

สถาบันชาต ิศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้มีความภาคภูมิใจในความ

เป็นคนลำพูน เมืองประวัติศาสตร์ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่  

  โดยสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม ในการบริหารราชการของจังหวัดลำพูนดังนี้ 



ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

�6

ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

	 	5.7.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด	

   การบริหารราชการของจังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญ

กับแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดในลักษณะ

ของหุ ้นส่วน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ ่งนำไปสู ่การบริหาร

ราชการในจังหวัด ที่มีรูปแบบของ “APF” ดังนี้ 

 A  = Area  ได้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน 

 P  = People  ได้แก่  ประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

เข้ามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Participation 

& Partnership)    

 F = Function  ได้แก ่การดำเนินการภารกิจของภาครัฐ โดย

บูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โดยในการกำหนดทิศทาง/นโยบายการพัฒนาจังหวัด และ

การดำเนินโครงการได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและระดม

สมองร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยผ่านกลไกหรือช่องทางต่าง  ๆ 

เช ่น การเสนอปัญหาหรือความคิดเห็นผ่านหัวหน้าส่วนราชการ  

หรือผู ้แทนของส่วนราชการในจังหวัด การจัดเวทีประชาคม และ  

การเยี ่ยมเยียนประชาชนในพื ้นที ่อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น รวมทั ้ง   

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโดยกำหนดในแผน

พัฒนาจังหวัด และสร้างศักยภาพของประชาชนโดยกำหนดให้เจ้าหน้าท่ี

จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในเรื่องของความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและโอกาสในการพัฒนาของชุมชน  
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	 	5.7.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด	

   ในการขับเคล่ือนการบริหารราชการของจังหวัด ใช้รปูแบบ 

ของการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยยกระดับ  

การมีส่วนร่วมไปสู่การมีส่วนร่วมในลักษณะเป็นหุ้นส่วนและสามารถ

ทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ โดยในการดำเนินงานมีคณะกรรมการ

ดำเนินการขับเคลื่อน 3 ระดับ ได้แก่  

    คณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด (Director)   

ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย อำนวยการ และติดตามการดำเนินงานใน

ภาพรวมของจังหวัด โดยในการดำเนินโครงการมีการประเมินผล  

การดำเนินงาน 

    คณะกรรมการระดับอำเภอ (Area Manager) ทำ  

หน้าที ่ประสานการปฏิบัติ สนับสนุนให้มีการดำเนินงานขับเคลื ่อน

โครงการในพื้นที่ของอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

    ชุดปฏิบัติการระดับตำบล (Implementer) เป็นการ  

บูรณาการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา-

สังคม โดยประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ในพื้นที่ ผู้นำภาคประชาชน  และตัวแทนองค์กรเอกชน 

   ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนโครงการ “คนฮัก  

หละปูน แทนคุณแผ๋นดิน” เพื ่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ

จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

	 	5.7.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   ในการขับเคล่ือนการดำเนินงานของจังหวัด ได้ดำเนินการ 

ในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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   1. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน / ชุมชนเพื่อ  

ส่งเสริมให้เกิดวินัยในการออมและอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลและ  

เอ้ืออาทรต่อกัน 

   2. การบริหารจัดการขยะของครัวเรือนและชุมชน เพื่อ  

ส่งเสริม การสร้างวิน ัยและความสำนึกร ับผิดชอบต่อสังคม และ  

การดำเนินกิจกรรมท่ีเกิดการประสาน การทำงานร่วมกันอย่างบรูณาการ 

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   3. การวางแผน / ทบทวนแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

(Participative Democracy)  โดยการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาและ

ความต้องการของชุมชน และร่วมในการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ  

การจัดสรรในการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้มติใน

การประชุมประชาคม 

   4. การสร้างครัวเรือนพอเพียง – ชุมชนพอเพียง เพื่อ  

ส่งเสริม การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นแนวทางการดำเนิน

ชีวิตของประชาชน 

   5. การอนุรักษ์วัฒนธรรมลำพูน เพื่อส่งเสริมการสร้าง

แหล่งเรียนรู ้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่

ครอบครัว ชุมชน และสังคม   

   6. การสร้างความสมานฉันท์เพื ่อส่งเสริมการสร้าง

จิตสำนึกความรู้รักสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยยึดมั่นใน

สถาบันหลักของชาติและดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
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	 	5.7.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ให้ความสำคัญกับการมี  

ส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีกลไกที่สนับสนุนการปรับแผน

ชุมชนและจัดกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อำเภอ             

โดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล/อำเภอ ซึ่งมี

การระบุพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และพัฒนาทักษะของคณะทำงาน  

ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวมทั้งจัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้าน           

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา เพื่อทบทวนและ

นำไปสู ่การปรับ/กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามความพร้อมของ

หมูบ้่าน นอกจากน้ี ได้จัดทำร่างแผนชุมชมโดยจัดทำแผนงาน / โครงการ 

/ กิจกรรม และมีการทำประชาพิจารณ์แผนชุมชนในหมู่บ้านโดยให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด โดยในการเตรียมการจัดทำแผน

พัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคีการพัฒนาจังหวัดลำพูน ได้แก่ 

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง   

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด  และสมาชิก

องค์กรภาคเอกชน รวมทั้งประธานกลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนา

ระดับตำบลและอำเภอ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร 

กลุ ่มผู ้ประกอบการ OTOP  ตลอดจนมีการระดมพลังของคนลำพูน  

ทุกตำบล หมู่บ้าน เพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทร สมานฉันท์  

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น

แนวทางในการดำรงชีว ิต และสร้างวิน ัยการออมเพื ่อตนเองและ

ครอบครัว รวมทั้ง รวมพลังกันกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ของตนเองภายใต้แผนชุมชน  ทั้งนี้จะมีการบูรณาการแผนชุมชนของทุก
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หมู่บ้านเป็นแผนตำบลหรือท้องถิ่น  แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ตามทิศทางการพัฒนา

จังหวัดที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

	 	5.7.5	 สรุป	

   จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีการบริหารราชการแบบ  

มีส่วนร่วม ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารราชการ โดยได้มีการ

กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่มาจากการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และนำไปสู่การสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนา

จังหวัด รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ยึดแนวทางการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต   

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย  นอกจากนี้ ศักยภาพ

และความเข้มแข็งของชุมชนที่มีอยู่แล้วในจังหวัด ทั้งผู้นำตามธรรมชาติ 

และผู ้นำท้องถิ ่นที ่มีความรู ้และความเข้าใจในการเป็นผู ้ประสาน  

การทำงานระหว่างภาครัฐ (ผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ 

ในจังหวัด) จะทำให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเกิดผลเป็น  

รูปธรรมและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมการทำงานของ

จังหวัดลำพูนต่อไป โดยสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดได้ดังนี้ 

   1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วมและมีนวัตกรรมในการนำเสนอแนวคิดและมีการคิดอย่างมี

กลยุทธ์ในการดำเนินการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามแบบ

ประชาธิปไตยพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารงานจังหวัดที่สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น
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โครงการสร้างวินัยการออม และฮอมแฮงแป๋งหละปูน, ฮักหละปูน  

แทนคุณแผ่นดิน 

   2. ข้าราชการมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประชาชน

และให้ประชาชนมีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารได้

เป็นอย่างดีพร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเอกชน

และประชาชนตลอดจนประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเกิดเป็นหุ้นส่วนในการบริหารราชการ 

   3. การมีกระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐ  

ที่เอื้อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและใช้ศักยภาพของ

ตนเองในการร่วมกันพัฒนาโครงการและดำเนินกิจกรรมจนประสบ  

ผลสำเร็จ 

   4. มีกลยุทธ์ในการเลือกพื้นที่ดำเนินการที่สามารถ

สร้างตัวแบบในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

และขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง 

   5. การได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน รวมทั้งตัวแทนจาก  

ภาคประชาสังคมทำให้สามารถมีทรัพยากรเข้ามาดำเนินการให้บรรลุได้ 

   6. มีการพัฒนาองค์ความรู ้และใช้ความรู ้เพื ่อการ

พัฒนา มีการนำประชาชน ผู้นำชุมชน และข้าราชการไปศึกษาดูงาน

เพื่อศึกษาการมุ่งสู ่มรดกโลก และฝึกอบรมให้กับข้าราชการเพื่อยก

ระดับการทำงาน เพื ่อให้ประชาชนและข้าราชการสามารถทำงาน  

ร่วมกันและสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง 

   7. มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถทำงาน

บรรลุได้ 
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   8. มีการกำหนดผลเป็นวาระจังหวัดในการสร้างลำพูน

ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม โดยให้ข้าราชการกับ

ประชาชนร่วมกันขับเคลื่อน 

   9. ประชาชนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพราะมี

จิตสาธารณะ มีผู้ที่สามารถทำหน้าที่เอื้อกระบวนการได้ และมีแกนนำ

ในการทำงานจากทุกภาคส่วน 

   10. ม ีกระบวนการม ีส ่วนร ่วมท ี ่หลากหลายและ

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

 5.8จังหวัดสมุทรสงคราม

  จังหวัดสมุทรสงครามได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื ่อขอรับรางวัล 

“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 

2552 โดยดำเนินการใน 3 โครงการ ได้แก่ 
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  โครงการที ่ 1: โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที ่

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (กิจกรรมเทศกาลจัดงานผลไม้จังหวัด

สมุทรสงคราม : การแก้ไขปัญหาผลผลิตลิ้นจี่ฤดูการผลิต ปี 2551/2552 

และการจัดงานวันส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตลิ้นจี่และผลไม้เกษตรหลักของจังหวัด

สมุทรสงครามไม่ให้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ 

  โครงการที ่2:  โครงการฟื้นฟูและพัฒนาตลาดน้ำบางน้อย

บร ิ เวณปากคลองบางน้อย หมู ่ท ี  ่8 ตำบลกระดังงา อ.บางคนท ี

จ.สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดบางน้อย  

ให้งดงามและโดดเด่นเทียบกับตลาดน้ำที่ดี และมีคุณภาพ ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจเพิ ่มรายได้ของ

ประชาชน พร้อมทั้งเสริมสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็น

ตลาดเก่า 

  โครงการที ่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตาม

โครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปปฏิบัติให้บังเกิดผลประโยชน์สุขของ

ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ที่ดินให้

เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตในการปลูก

พืช 3 ระดับ ตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรปลอดสารพิษ 

  โดยสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม ในการบริหารราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
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	 	5.8.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด		

   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้มีทัศนคติบวก  

ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและยึดถือ “ชุมชนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา” โดยที่ทางราชการต้องตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามแนวทาง

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  

ที ่ได้พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ อยู ่เสมอ โดยเฉพาะความเป็น

ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย

กำหนดนโยบายที ่เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ซ ึ ่งเป ิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและ  

ความต้องการได้โดยตรง โดยกำหนดกลไก/ช่องทางในการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ การลงพื ้นที ่เยี ่ยมเยียนประชาชนของ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีกำหนดการชัดเจนสัปดาห์ละ 3 วัน หมุนเวียน

กันไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด  และการเสนอความ

เห็นหรือความต้องการผ่านหัวหน้าส่วนราชการ/ผู ้แทนที ่เกี ่ยวข้อง              

โดยผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่อย่างจริงจังด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี 

ในหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนให้เป็นผลสำเร็จ พร้อมท้ัง รายงานผลการดำเนินงาน 

ต่อผู ้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงภายใน 15 วัน รวมทั้ง ผู ้ว่าราชการ-

จังหวัดจะเสนอผลการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อประชาชนผ่านรายการ   

“ผู้ว่าราชการฯ พบประชาชน” ทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ   
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	 	5.8.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด			

   จ ังหวัดสมุทรสงครามโดยผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ  

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น และกำหนดกิจกรรมเพื่อการดำเนินการตามแผน / 

โครงการของจังหวัดตลอดจนร่วมเป็นคณะทำงาน โดยกำหนดให้หน่วยงาน 

จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของจังหวัดที่ทุกภาคส่วนสามารถ

ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด ทั ้งนี ้ กำหนดให้มีการ

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

   นอกจากนี้ มีการอบรมบุคลากรโดยให้ความรู้ด้านการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมแก่ข้าราชการ รวมทั ้งแบ่งปันข้อมูล 

ทรัพยากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับ

ประชาชนในการดำเนินการโครงการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้น

ตอน ตั้งแต่ขั้นการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และ

ร่วมคิดติดตามประเมินผล/ตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

ทั้งนี ้ มีการเชื ่อมโยงเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๆ ของ

จังหวัด เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 งานเทศกาลผลไม้

สมุทรสงคราม เป็นต้น โดยการใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมหลายรูปแบบ 

ทั้งในรูปแบบของการเสวนา รับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ให้คำ

แนะนำ ระดมสมอง และประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและภาคประชาชน   

มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญเข้ามาร่วมมี

บทบาทในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการซึ่งมี  

เป้าหมายหลักร่วมกันในการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังในทุกระดับเพื่อ

มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมี

การดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการในประเด็นที ่ได้รับผลกระทบ   



ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

�06

ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ดำเนินการ  

ร่วมกัน และภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ 

จังหวัดมีการให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โดยตลอด มีการ

ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สม่ำเสมอ พร้อม

กับนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีมากขึ้นใน

การดำเนินงานต่อไปด้วย 

	 	5.8.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   ในการขับเคลื ่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

จังหวัดได้ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ตามตัวอย่างการดำเนินโครงการ  

ต่อไปนี้ 

    โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย  

และได้มาตรฐาน เป็นโครงการที่ริเริ ่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (นาย

ประภาศ บุญยินดี) และภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร 

(ส้มโอและลิ้นจี่) ฤดูกาลผลิต 2551/2552  ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด

จำนวนมาก  และอาจทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ 

ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรชาวสวนประสบความเดือดร้อน ดังนั้น จังหวัดจึง

ได้เตรียมการแก้ไขปัญหา ผ่านกิจกรรมเทศกาลจัดงานผลไม้จังหวัด

สมุทรสงคราม และงานวันส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม โดยได้ประสาน

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน (ผู ้ประกอบการ) และเกษตรกร

ชาวสวน ในการร่วมกันบูรณาการการบริหารจัดการด้านการผลิตและ

การตลาด โดยให้มีการรวบรวมและกระจายผลผลิตให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐาน

ของผลผลิต ความปลอดภัยของผู ้บร ิโภค และราคาเป็นธรรมต่อ  

ผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ ด้วยการรับผิดชอบ ตรวจสอบ รวบรวม คัดแยก 
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จำหน่าย และกระจายผลผลิตแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่  ทั ้งนี ้   

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการติดตาม กำกับและดูแลรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 

    โครงการฟื้นฟูและพัฒนาตลาดน้ำบางน้อยบริเวณ  

ปากคลองบางน้อย หมูท่ี่ 8 ตำบลกระดังงา อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

หรือท้องถิ่น โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ อำเภอบางคนทีร่วมกับเทศบาล

ตำบลกระดังงา เพื ่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์ และ

สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดในด้านการส่งเสริมอนุรักษ์การท่องเที่ยว

ตามเส้นทางน้ำ ลำคลอง ฟื้นฟูวิถีชีวิตในอดีตของชาวคลองบางน้อย  

และใช้เป็นแหล่งสืบทอดทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพ

และเพ่ิมรายได้ด้วยการจำหน่ายสินค้าทางเรือ รวมท้ังเพ่ือให้มีการพลิกฟ้ืน 

ตลาดน้ำบางน้อยขึ ้น โดยจัดข ึ ้น ณ บร ิเวณปากคลองบางน้อย  

ต.กระดังงา  อ.บางคนที  (ตลาดน้ำ)  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. 

ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ 

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามโครงการ  

ภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชน ชาวไทย เป็นการขยายผลความรู้

จากศนูย์การศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ โดยบรูณาการ        

การดำเนินการของ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตร

จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื ้นที ่บ ้านสวนทุ ่ง ม. 7   

ต. คลองเขิน อ.เมือง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งผู้นำชุมชนและองค์กร

ชุมชนมีความเข็มแข็ง บริหารจัดการตนเองได้ดี มีอาชีพด้านการเกษตร 

(ปลูกมะพร้าว) เป็นหลัก และมีความประสงค์จะเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าว

เดิมเป็นพันธุ ์มะพร้าวพันธุ ์เตี ้ย รวมทั้ง มีแผนงานโครงการปลูกพืช   

3 ระดับ โครงการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษโดยใช้น้ำหมัก
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ชีวภาพและปุ ๋ยหมัก รวมทั ้งเลี ้ยงกบในคอนโด เลี ้ยงปลากินพืชใน  

ร่องสวน อนุรักษ์พันธุ์กุ้งก้ามกราม 

	 	5.8.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   ผู ้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด 

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผน

พัฒนาจังหวัด โดยมีการจัดตั ้งผู ้แทนที ่มาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 

ข้าราชการ นักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาค

เอกชน เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

และมีการนำแผนพัฒนาจังหวัดไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโดย

ไม่มีการโน้มน้าวหรือใช้อิทธิพลครอบงำ / ชี้นำในที่ประชุมแต่ประการใด 

รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกันตั้งแต่แผน

ชุมชน แผนตำบล แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนา

อำเภอ มาสูแ่ผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงแผนดังกล่าวจะเป็นแผนท่ีจะช่วยในการ 

สนับสนุนงบประมาณและการนำไปสู ่การปฏิบ ัต ิท ี ่ตอบสนอง /   

แก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างจริงจัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำทุกฝ่ายให้ร่วมมือและสนับสนุนโครงการ

พัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผล

สำเร็จ ทั้งนี้ มีขั้นตอน/กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

คือ การรับฟังปัญหาโดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปและจัดทำเวที

เฉพาะด้าน ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของ

ประชาชน จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด  

และมีการติดตามประเมินผล รวมทั ้งสร ุปผลเพื ่อรายงานผลต่อ

สาธารณชนผ่านสื่อท้องถิ่น เช่น รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน เป็นต้น 
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	 	5.8.5	 สรุป			

   จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่มีความเป็นผู้นำสูง กล้าคิด กล้าทำกล้าตัดสินใจ และให้ความสำคัญ

กับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถใช้แนวคิดการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ

ข้าราชการ/บุคลากรในจังหวัด และเชื่อมโยง/บูรณาการกับความเข้มแข็ง 

ของภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในจังหวัด โดยกำหนดเป็นนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจน ทำให้สามารถทำงานร่วมกันในฐานะ  

หุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นนวัตกรรมในการทำงานแบบ

มีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับผู้บริหาร

ระดับสูงของส่วนราชการในจังหว ัด ภาคเอกชน และประชาชน   

มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ความสำคัญ

ในเข้ามาร่วมมีบทบาทในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้น

โครงการ โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง

ในทุกระดับ  เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพในการตอบสนอง

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด นอกจากน้ี ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 

มีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการในการแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกับ

ภาครัฐมาโดยตลอด  โดยสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จใน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดได้ดังนี้ 

   1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย 

ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็น

อย่างดีและนำแนวคิดมาสู่กระบวนการการทำงานมีส่วนร่วมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   2. ข้าราชการมีความพร้อมในการนำนโยบายเรื ่อง  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาปฎิบัติ และมีความรู้ความเข้าใจ

ทำงานแบบมีส่วนร่วม 

   3. มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่หลากหลายและ  

มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกันทุก  

ภาคส่วน 

   4. มีการใช้ฐานความรู้และข้อมูลของพื้นที่เป็นฐานใน

การจัดทำโครงการและกระบวนการมีส่วนร่วม 

   5. ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที ่ประชาชน  

เห็นชอบและนำมาสู่การเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและเป็นรูปธรรม 

   6. มีการเรียนรู้จากที่อื ่นและมีการสร้างแรงจูงใจให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การสนับสนุนจากรัฐฯ มีการนำความ

ต้องการของประชาชนมาสู่เวทีสาธารณะ และมีการตอบสนองอย่าง

เป็นรูปธรรม 

   7.  มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนำข้อผิดพลาดใน

อดีตมาเป็นบทเรียนและเป็นประเด็นในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นใน

พื้นที่อื่น ๆ 

   8. มีการหาข้อตกลงร่วมกันด้วยการเสวนาด้วยการ

ยกมือ 

   9. ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีจ ิตสาธารณะและ

ตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุม

ชนอย่างยั่งยืนและเข้ามาร่วมกันอย่างเต็มใจในทุกขั้นตอน 

   10. ประชาชนมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร

เนื ่องจากผู้บริหารมีทัศนคติที ่เป็นบวก เป็นการบริหารราชการแบบ  

มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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   11. การมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและชัดเจน ทำให้ทุก  

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

   12. มีศูนย์การเรียนรู ้ ซึ ่งเป็นสถานที ่ที ่ให้ประชาชน  

ได้เข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   13. มีกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เป็นประจำ เช่น มี  

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทุกเดือน เวลา 18.00 น.ของวันจันทร์  

สิ้นเดือนที่ประชาชนจะมาประชุมกัน 

   14. มีเครือข่ายการทำงานที่มาจากทุกภาคส่วน 

   15. ม ีการขยายผลกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช ้รูปแบบ  

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 

 

 

 

 5.9จังหวัดอุบลราชธานี

  จังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื ่อขอรับรางวัล 

“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 

2552 โดยดำเนินการใน 3 โครงการ ได้แก่ 

  โครงการท่ี 1: อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการจัดการความสะอาด 

ปรับปรุงและยกระดับความสะอาดใน 4 กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม  
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ทุกกิจกรรมและพื้นที่ และปรับปรุงและยกระดับความสะอาดเพิ่มเติม

จากกลุ่มเป้าหมายเดิม ได้แก่ ส่วนราชการ สถานบริการสาธารณะ 

สถานประกอบการ และสถานท่ีสาธารณะ รวมท้ัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

และรณรงค์ทุกรปูแบบ ให้ทุกภาคส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

  โครงการที่ 2: คาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ จังหวัด

อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีโลหิตสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอทั้ง

ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้ประชาชนเข้าถึงระบบ        

ทันตกรรมในพื้นที่ห่างไกล และส่งต่อประชาชนที่มีปัญหาทันตสุขภาพ

เข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ประชาชนได้รับทราบปัญหา

สุขภาพเบื้องต้น 

  โครงการที่ 3: ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาการดื่ม

แอลกอฮอล์และอบายมุข มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาการ

ดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขในชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

  โดยสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ 

	 	5.9.1	 หลักการบริหารภายในจังหวัด	

   จังหวัดอุบลราชธานี ใช้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยผู ้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วม โดยมีหลักการบริหาร คือ จัดทำข้อตกลงในการทำงานแบบ          

มีส่วนร่วม มีกลไกในการเสริมสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

จัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนให้เป็นคณะทำงานร่วมกับภาครัฐ

และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ร่วมคิด ตัดสินใจในการกำหนดยุทธศาสตร์ของชุมชน และเชื่อมโยงมาสู่
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แผนพัฒนาจังหวัด กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ภารกิจหลักท่ีเหมาะสม 

ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไปกำหนดกลุ ่มผู ้มี            

ส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความรูค้วามเข้าใจให้ประชาชน กำหนดให้มีช่องทาง 

สื่อสารให้กับประชาชน เช่น รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสื่อวิทยุ 

การจัดทำเวทีประชาคมหมู ่บ ้าน จัดเวทีเสวนา จัดเวทีสาธารณะ 

เว็บไซต์ www.ubonratchathani.go.th เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน

ร่วมกัน รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ และส่งเสริม 

ให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ชัดเจน 

	 	5.9.2	 วิธีการดำเนินงานของจังหวัด	

   การบริหารงานภายในจังหวัดอุบลราชธานีมีการบริหาร

ราชการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและ  

ส่งเสริมให้เกิดผู้นำชุมชนในทุกกระดับ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ     

ภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและ

ภาคประชาสังคม  และส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี  

ส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จัดเวที

เสวนา จัดเวทีสาธารณะ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนใน

พื้นที่ให้เกิดความตื่นตัว เพื่อดูแลชุมชนของตนเอง และมีการเปิดโอกาส

ให้ตัวแทนชุมชนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ

ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง รวมทั้งจัดให้มีรายการ

ผูว่้าฯ พบประชาชนทุกวันเสาร์ และมีการติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน 

ในโครงการของชุมชน โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 

ความรู้ และการให้คำปรึกษา  
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	 	5.9.3	 โครงการที่ดำเนินการและเป็นรูปธรรม	

   จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน   

ที่ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการในโครงการ   

3 โครงการ ดังนี้ 

    โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน เป็นการ  

สร้างจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบในการรักษาความ

สะอาดในจังหวัดแก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 

ซ ึ ่งได ้ม ีการขับเคลื ่อนการดำเนินการผ่านกลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่   

ส่วนราชการ อำเภอ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาน

ประกอบการ เพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีมีชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

แบบครบวงจร ซึ ่งปัจจุบันได้จัดตั ้งเครื ่องกำจัดขยะ เครื ่องปั ่นถุง

พลาสติก  เครื่องอัดปุ๋ยชีวภาพ และดำเนินการคัดแยกขยะตามแนวทาง

ที่เหมาะสมตามหลัก 3 R ได้แก่  

   Reduce เป็นการลดปริมาณการผลิตขยะให้น้อยลง 

   Reuse  เป็นการใช้แล้วใช้ซ้ำอีก 

   Recycle เป็นการนำขยะไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 

   โดยได้ดำเนินการใน 5 ระดับ ดังนี้ 

   1. การดำเนินงานตามภารกิจ (Function Approach) 

เป็นการดำเนินงานท่ีมุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการในระดับจังหวัด ท้ังหน่วยงาน  

ส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอิสระดำเนินการ

พัฒนาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่และ

บริเวณใกล้เคียง ดำเนินการทั้งในเชิงบริหารจัดการและประสานการ

ปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลรักษา

ความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตอาณาบริเวณพื้นที่ของตนเอง  
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   2. การดำเนินงานในระดับพื ้นที ่ (Area Approach) 

เป็นการดำเนินงานที ่ม ุ ่งให้แต่ละอำเภอเป็นผู ้ประสานสนับสนุน  

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่วนราชการในเขตพื้นที่โรงเรียน อปท.   

วัด หมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการทุกแห่งรักษาความสะอาด  

   3. การดำเนินงานในส่วนของโรงเรียนและสถาบันการ

ศึกษา เนื่องจากมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการปลูกฝังจิตสำนึก

และสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้กับเด็กและเยาวชนในการ

พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   

ซึ่งสามารถบูรณาการกิจกรรมการรักษาความสะอาดในบริเวณสถาน

ศึกษาและห้องเรียนกับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง และส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม

ธนาคารขยะร ี ไซเค ิล  การทำน ้ำหม ักช ีวภาพจากขยะอ ินทร ีย ์   

การสร้างสรรค์สิ ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  การพัฒนาปรับปรุง  

ภูมิทัศน์ เป็นต้น 

   4. การดำเนินงานในส่วนขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น ซึ่งมีภาระหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับงานด้าน

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ตลอดจนการกำกับควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเหตุ

เดือดร้อนรำคาญ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน  

ในท้องถิ่น  

   5. การดำเนินงานในส่วนของสถานประกอบการ 

สถานบริการสาธารณะ (Complex Unit) และสถานที่สาธารณะ โดยมุ่ง

เน้นให้ภาคีทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 

ชุมชนและประชาชน ร่วมมือกันดูแลรักษาความสะอาดและสภาพ

แวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
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    โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่เป็นการ  

ดำเนินงานเชิงรุกแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการเพิ่มการบริการด้านสุขภาพ

ถึงหมู ่บ ้าน/ช ุมชน เพื ่อให้ประชาชนเข ้าถ ึงการบริการมากที ่ส ุด   

ใน 3 กิจกรรม คือ การตรวจสุขภาพประชาชน หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที ่

และการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ ์ประสงค์ ในการรับ

บริจาคโลหิต และบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โดยดำเนินการจัดบริการ

หมุนเวียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ และใน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 

   1. หน ่วยบร ิจาคโลห ิตเคล ื ่อนท ี ่ โดยบูรณาการ  

การทำงานร่วมกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในการเข้ารับการบริจาค

โลหิตจากประชาชนเพื่อให้มีโลหิตสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอในจังหวัด

อุบลราชธาน ีและจังหวัดใกล้เค ียง โดยจะดำเนินการกระตุ ้นให้

ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 - 4 ครั้ง 

   2. หน่วยตรวจสุขภาพเคลื ่อนที ่ โดยจัดกลุ ่มผู ้ร ับ

บริการ เพื่อการกำหนดกิจกรรมในการจัดบริการ เนื่องจากความแตก

ต่างด้านสุขภาพของแต่ละช่วงอายุ  เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กในศูนย์

เด ็กเล็ก (0 - 5 ปี) กลุ ่มนักเร ียนในโรงเร ียน (6 - 14 ปี) และกลุ ่ม

ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยจำแนกเป็น ข้าราชการ  ประกันสังคม 

และประชาชนทั่วไป  โดยมีการรายงานการตรวจสุขภาพที่ใช้โปรแกรม

ตรวจสุขภาพ (Health Check) การประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์

สุขภาพรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน และมีการแจ้งผลย้อนกลับให้  

ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อการดูแลอย่างเหมาะสม 

   3. หน่วยทันตกรรมเคลื ่อนที ่ บูรณาการการทำงาน

ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตและหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการ

จัดตั้งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที ่จำนวน 3 ทีม ให้บริการเชิงรุกในระดับ

ตำบล ๆ ละ 3 ครั ้งต่อปี โดย บริการรักษาทางทันตกรรมเบื ้องต้น 
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บริการตรวจสุขภาพช่องปากผู้บริจาคโลหิต บริการทันตกรรมป้องกัน

สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และบริการให้ทันตสุข

ศึกษาและคำแนะนำในกลุ ่มผู ้บร ิจาคโลหิต กลุ ่มผู ้ตรวจสุขภาพ 

บุคลากรผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง 

   4.  หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเคลื่อนที่ ออกเยี่ยม

สำรวจประชาชนและให้บร ิการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้พ ิการ ร ่วมกับ

คาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที ่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้พิการ

สามารถดูแลตนเองได้ และผู้ดูแลผู้พิการสามารถดูแลผู้พิการได้อย่าง

ถูกต้อง 

   5. หน่วยร ับบร ิจาคอวัยวะเคลื ่อนที ่ ออกสำรวจ

ประชาชน และรับบริจาคอวัยวะร่วมกับคาราวานบริการสุขภาพ

เคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี 

    โครงการท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาการด่ืม  

แอลกอฮอล์และอบายมุขเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานร่วม

กับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด โดยได้จัดทำบันทึกความ

ร่วมมือ (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ตำบล ได้แก่ ต.กาบิน 

อ.กุดข้าวปุ้น, ต.หนองเมือง  อ.ม่วงสามสิบ, ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์, 

ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร,  และ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร  โดยจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขเพื่อพิจารณาแนวทาง  

การแก้ไขปัญหาที ่ เก ิดขึ ้น และฝึกอบรมให้ความรู ้ด ้านการสร้าง

ภูมิคุ้มกันเพื่อหาแนวทางการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และอบายมุข และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข

ในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ทำงาน และการจัดการ 

ความรู้ กำหนดแนวทางการขยายผลที่ต่อเนื่องในระยะต่อไป  
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	 	5.9.4	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	

   จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดย

บูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน โดยกำหนดให้

มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.จ.) และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการในการร่วมคิด  ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดทำเป็น

แผนชุมชนและเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะทำให้

การนำแผนไปปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างแท้จริง เกิดการพัฒนาที่มาจากการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมและ

ยั่งยืน 

	 	5.9.5	 สรุป	

   จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการทำงานแบบบูรณาการและยึด

หลักธรรมาภิบาล และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารราชการ  ส่งเสริมให้เกิดผู้นำ

ชุมชนในทุกระดับ รวมทั้งทุกภาคส่วนมีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน

ร่วมกัน โดยมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและนำประเด็นต่าง ๆ มา

พิจารณาในการประชุม เพื่อหามติร่วมกันโดยใช้หลักฉันทามติ และมี

การบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในทุก  

ขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารราชการที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต โดยสรุป

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับ

จังหวัดได้ดังนี้ 
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 1. ผู้บริหารของจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจ และเป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ  

เชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งให้การสนับสนุนในการดำเนินการ

ต่าง ๆ  

 2. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

 3. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งและเต็มที่ในการ  

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการร่วมกับภาครัฐ โดยมีการรวม

กลุ่มกันทำงานมีการบริหารจัดการกันเอง  การทำงานที่เห็นเป็นรูปธรรม

จากโครงการจัดการขยะ จนมีเงินออมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เห็น

ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและการบริหารของจังหวัด

สนับสนุน 

 4. มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มาจากประชาชน เพื่อถ่ายทอด

ความสำเร็จของโครงการและแนวคิด 

 5. บุคลากรของจังหวัด เห็นความสำคัญของการพัฒนา 

และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 6. มีกระบวนการจัดทำโครงการต้นแบบที่นำมาสู่การเสริม

สร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และการสร้างจิตสำนึกสาธารณะได้

อย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ที่มีผล

สำเร็จที่เป็นรูปธรรม คือ ปริมาณโลหิตที่มีผู้บริจาคที่พอเพียงสำหรับใน

จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง 
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ปัจจัยสำเร็จที่มีผลต่อการสร้าง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการบริหารราชการในระดับจังหวัด 
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6. ปัจจัยสำเร็จที่มีผลต่อการสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการในระดับจังหวัด  

จากการศึกษาพบว่า มีปัจจัยสำคัญมากมายที่ส่งผลให้แต่ละ

จังหวัดสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ระดับจังหวัดได้  ซึ่งมีปัจจัยร่วมที่พบในทุก ๆ จังหวัดที่เชื ่อว่าน่าจะ  

ก่อให้เกิดความสำเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ   

หลายจังหวัดมีรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มีความคล้าย

และแตกต่างกัน ขึ้นกับบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยที่ปรากฏชัดเจน

ในทุกจังหวัดที ่มีผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับดีเยี ่ยม ซึ ่งทำให้เห็นว่า  

กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

ได้เกิดขึ้นจริงแล้วในหลายพื้นที่ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

อื่นได้ โดยสามารถสรุปปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของ  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด แสดงตามตาราง  

ต่อไปนี้ 
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ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

ตารางที่ � แสดงปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของ  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด 

ปัจจัย 
สำคัญ องค์ประกอบสำคัญ 

ผู้นำ -  มีผู้นำทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการและผู้นำตามธรรมชาติ 

-  มีผู้นำในทุกระดับตั้งแต่เยาวชนจนถึงอาวุโสและมาจากหลายกลุ่ม 

-  มีการสร้างผู้นำเพิ่มขึ้นจากทุกภาคส่วน หลายวัย 

-  มีวิสัยทัศน์ร่วมในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วมทำหน้าที่เป็นผู้นำ “โดยเสมือนมิได้นำ” และให้ประชาชน

ภาคส่วนต่าง ๆ “นำกันเอง” แต่ร่วมช่ืนชมยินดีในผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึน 

-  ผู ้นำจ ึงเป ็นท ั ้งผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง(change agent) ผู ้ เอ ื ้อ

กระบวนการ (facilitator) เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรม (advocator) 

เป็นผู้ไกล่เกลี่ย กรณีเกิดปัญหา (mediator) และเป็นผู้เสริมสร้าง

พลัง (empowerer)เพื่อให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม บรรลุ

ผลอย่างแท้จริง 

ผู้เกี่ยวข้อง/ 

ผู้มีส่วนร่วม 

-  มาจากหลายภาคส่วนทำงานเป็นพหุภาคี อาทิทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ภาค

ประชาสังคม ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน 

เยาวชนปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการ เป็นต้น และทุกภาคส่วน

ล้วนมีความเข้มแข็ง 

-  มีแนวคิดเชิงบวก คิดดีเพื ่อจะทำความดีร่วมกันเพื ่อสังคม มี  

จิตอาสา และจิตสำนึกสาธารณะ ทำงานร่วมกันโดยไม่เห็นเป็นภาระ 

ของตน แต่ล้วนมีความภาคภูมิใจในสิ่งที ่ตนทำ พร้อมถ่ายทอด  

เล่าสู่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  ด้วยเหตุนี้ ในหลายพื้นที่จึงพบสมาชิก 

(ไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนใด ๆ) จะมีตำแหน่งทั้งเป็นทางการและ  

ไม่เป็นทางการในหลายองค์กร หลายกลุ่ม ที่ทำงานเพื่อเป้าหมาย

ในการช่วยเหลือ สังคมเป็นจำนวนมาก 
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ปัจจัย 
สำคัญ องค์ประกอบสำคัญ 

 -  ความรู ้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belongings) และเป็นหุ ้นส่วน  

ในการทำงานร่วมกัน จนนำมาสู่การสนับสนุนทรัพยากรของตนเอง

มาทำให้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมดำเนินต่อไปอย่าง  

ยั่งยืน 

กระบวน 

การทำงาน 

-  มีกระบวนการทำงานที่เสริมพลังของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

-  มียุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน และ

มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมี

กลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินการต่างๆ  

ได ้อย ่างสะดวก ไม ่ว ่ าจะเป ็นรูปแบบคณะกรรมการร ่ วม   

คณะทำงาน กลุ่มทำงาน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 

-  มีการใช้ข้อมูลบริบทพื้นที่เป็นพื้นฐานในการวางแผนการทำงาน 

 -  มีกระบวนการมีส่วนร่วมที ่หลากหลาย ล้วนเอื ้อให้เกิดการมี  

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

-  มีรูปแบบของการหาข้อตกลงร่วม โดยใช้ฉันทามติ ประชาเสวนา   

ที่หมั่นทำเป็นเนืองนิตย์ 

-  มีการให้คุณค่าของทุกคนในการทำงานและเห็นทุกคนคือหุ้นส่วน

การทำงาน 

-  มีการบริหารงานร่วมกัน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

ตั้งแต่การริเริ่ม การคิด  การรับรู้  การให้ความเห็น การตัดสินใจ

และมีส่วนร่วม (collective decision) การปรึกษาหารือ การร่วมทำ 

ร่วมรับผล ร่วมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

-  การใช ้และส ่งเสร ิมว ัฒนธรรมธรรมาภิบาลและว ัฒนธรรม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อาทิ การมีการตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน การมีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อกัน 

การยึดหลักความโปร่งใส และการทำงานที่คุ้มค่า การมีส่วนร่วม

และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ปัจจัย 
สำคัญ องค์ประกอบสำคัญ 

การสื่อสาร 

สาธารณะ 

-  มีการติดต่อสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและมีช่องทางที่

หลากหลาย โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถ

สื่อสาร 2 ทางกันได้ง่ายและสม่ำเสมอ  

   ตัวอย่างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือการทำประชาเสวนา การมี

รายการทางสื่อวิทยุ  โทรทัศน์ ในท้องถิ่น เป็นต้น 

การ

สนับสนุน

ทรัพยากร 

-  มีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่าง

มีประสิทธิผล อาทิ การมีงบประมาณในการให้ความรู้เรื่องการมี

ส่วนร่วม การบริหารงาน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี

ทรัพยากรด้านอื่น ๆ อีกมากที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง การมี

บุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการมี  

ส่วนร่วม ไม่ว ่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที ่ เอง หรือผู ้นำชุมชน หรือ

ประชาชน กลุ่มต่าง ๆ   

การสร้าง

บรรยากาศ

ของการ

ทำงานแบบ 

มีส่วนร่วม 

-  มีการทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการมีบรรยากาศของ

การไว้วางใจ การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ ตลอดจนทุกคนรู ้ถึงหน้าที ่ของตนเองที ่จะทำเพื ่อสังคม  

ส่วนรวม  

-  ใช้กระบวนการสร้างบรรยากาศที่ทำให้สมาชิกทุกคนรู้จักคุณค่า

ของตนเองและผู้อื่นและมีการจัดการแบบธรรมชาติ 

-  มีการกระตุ้นและเสริมแรงให้กำลังใจกันในการทำงาน มีการพบปะ

เยี ่ยมเยียน โดยผู ้บริหารของจังหวัด การพาไปศึกษาดูงานทั ้ง

ประชาชนและข้าราชการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 

การสร้าง

กระบวน 

การเรียนรู้

ร่วมกัน 

-  การเรียนรู้บนฐานความรู้ที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายนอกและจากภายใน

ตัวเอง จากประสบการณ์ของตนเอง จนนำมาสู่การเกิดประสิทธิผล

ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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ปัจจัย 
สำคัญ องค์ประกอบสำคัญ 

สิ่งจูงใจ -  สิ่งจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ

ในการมีส่วนร่วม การให้รางวัลในการทำงาน การไปเยี่ยมเยือน   

คำชมเชยก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้ทำงานและประชาชน

ตลอดจนการมีโอกาสถ่ายทอดความดีสู่สื่อต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้

เกิดแรงจูงใจให้ทำงานอย่างต่อเนื่องได้ 

 



ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด
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7. ถอดบทเรียนความรู้จากการดำเนิน

โครงการ “ขับเคลื่อนการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม” 

  จากการดำเนินโครงการนี้ พบว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื ่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ

กำลังพัฒนาในลักษณะที ่ เป ็นบวก ซ ึ ่งเก ิดผลดีต ่อกระบวนการ

ประชาธิปไตยของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประชาชนได้มีพื้นที่

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยในการถอดบทเรียน

ความรู ้จากการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมี                

ส่วนร่วม นักวิจัยได้ค้นพบว่า มีการเรียนรู ้เกิดขึ ้นจากการดำเนิน

โครงการนี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

 7.1การเรียนรู้ด้วยตนเองของสมาชิก

  การเรียนรู้ด้วยตนเองของสมาชิกซึ่งเป็นประชาชนทุกคนที่มี  

ส่วนร่วมที ่มาจากทุกภาคส่วนเป็นการศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของ

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง บนพื้นฐานของประสบการณ์ เป้าหมายเฉพาะใน

เรื่องพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งอาจมีการจัดการด้วยสิ่งที่ท้าทายใหม่ ๆ ในที่สุด

สมาชิกได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ของตนในภายหลังจากที่ตนได้เรียนรู้

ทั้งนี้ การเรียนรู้จากการทำงานจริงได้เกิดขึ้น เนื่องจากการที่เราเข้าใจ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่นความสัมพันธ์ที่นำไปสู่ปรากฏการณ์ทำให้เรามีโอกาส

ใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  

  สมาชิกเรียนรู้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เรียนรู้จากการ

ทำงานจริง มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย ทั้งเป็น

ประสบการณ์จากภายในหรือสิ่งที่มีและจากสิ่งที่ไม่มีหรือจากภายนอก 
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เช่น การเรียนรู ้จากเหตุการณ์ที่มาจากประสบการณ์ของตนเอง และ  

ผู้อื่นในหน่วยงาน 

 7.2เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน

  การเรียนรู้ของแต่ละคนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นการนำ

มาสู่การปรับพฤติกรรมบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่ได้รับ การเรียนรู้นี้

เกิดจากสื่อภายในและจากสื่อภายนอกระบบองค์กรนั้น ๆ เกิดจากการ

มีสื่อที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลไปสู่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมทุก ๆ คนได้  

ทั้งยังก่อให้เกิดการสะสมประสบการณ์ จนนำมาปรับพฤติกรรมใหม่  

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และยังถ่ายทอดไปสู่พื้นที่อื่น นอกจากนี้   

ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นค่านิยมใหม่ของสังคมนั้นที่จะร่วมกันคิด 

ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผล และร่วมติดตาม

ประเมินผลไปด้วยกัน และนำผลไปปรับปรุงให้ดีขึ้น  

  การเรียนรู้ขององค์กร ชุมชน สังคมได้เกิดขึ้นโดยที่ เมื่อมี

การเรียนรู้ของแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นในหลาย

คน หลายกลุ ่มที ่เป็นสมาชิกของหน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมนั ้น               

จึงมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ ความรู้และความสามารถกัน

ขึ้น ทั้งนี้ นำมาสู่การเกิดความรู้ที่เกิดสะสมในสังคมนั้น เป็นการพัฒนา

ของฐานความรู้ที ่มีอยู่และได้นำมาแลกเปลี่ยนกันได้  ซึ ่งความรู้นั ้น               

ส่วนหนึ่งมาจากความรู้และประสบการณ์ในอดีต สมาชิกขององค์กรจึง

ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้

นั้นอีกด้วย 

  จากการศึกษาจังหวัดที่ได้รับรางวัล พบว่าการเรียนรู้ของ

หน่วยงาน เกิดข้ึนเม่ือคนในหน่วยงานได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 

และเข้าไปร่วมกิจกรรมในฐานะสมาชิก หรือประสบการณ์จากการร่วมกัน 

คิดออกแบบสังคม และอนาคตของพวกตนร่วมกัน จังหวัดต่าง ๆ ที่ได้
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รับรางวัลจะมีกระบวนการจัดการข้อมูลและตัดสินใจ ที่นำมาสู่ผล คือ 

เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นในสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกันหาทางออก

ในการแก้ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่า ทรัพยากรธรรมชาติขาดความ

อุดมสมบูรณ์ ฐานะของประชาชนยากจน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  

สุขภาพอนามัยไม่ดี  มีความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งเกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ 

ตามมา อาทิ ปัญหาการอพยพออกจากพื้นที่ การที่สังคมต้องเผชิญกับ

สภาวะที ่มีความยากลำบาก จนหาทางออกไม่ได้ สิ ่งเหล่านี ้ เกิด

เป็นการจัดการความรู้ เพราะสังคมนั้นได้หาข้อมูล แปลผลข้อมูล และ

แบ่งปันข้อมูล ตลอดจนเก็บข้อมูลนั้นไว้ในสังคมของตน สังคมนั้นกลาย

เป็นสังคมที่มีกระบวนการจัดการข้อมูลและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล จึงจัด

เป็นการมีระบบเรียนรู้ที่เป็นกลไกสำคัญช่วยรักษาและสร้างสถาบันการ

เรียนรู้ในที่สุด 

  ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่ามีหลายจังหวัดที่เริ ่มจากการใช้ฐาน

ความรู้ในชุมชน ในพื้นที่ที่มีการเก็บรวบรวมมาโดยประชาชนกลุ่มต่างๆ 

และถึงแม้จะไม่เพียงพอในการเรียนรู้ของสังคม แต่ก็ได้สร้างการเรียนรู้

ของประชาชนนั้น ๆ เพื่อให้กลายเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความต้องการ  

ที ่จะเร ียนรู ้ เพ ิ ่มเติมร ่วมกันและเกิดการแลกเปลี ่ยนกัน ในที ่ส ุด  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จึงเกิดขึ้น กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “การเสริมสร้าง 

สถาบันแห่งการเรียนรู้” เรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมี

โครงสร้างที่ชัดเจนและมีกระบวนการที่เป็นพลวัต ไม่อยู่นิ ่งแต่มีการ

เคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่น  

  ในที่สุดกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิธีการ  

ที่สร้างฐานความรู้ไปในตัว เพราะได้มีการปรับให้สอดคล้องกับบริบท

ของสังคมนั้น และสามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติได้ต่อไป เรียกว่าเกิดเป็น 

“ชุมชนของการปฏิบัติดีร่วมกัน”  ทั้งนี้ เนื่องมาจาก 
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  การดำเนินการที่มีโครงการที่นำไปสู่การสร้างความ  

เข้าใจร่วมกันของทุกคนในเรื่องปัญหาที่มี หรือการมี

เป้าหมาย 

  การได้ทดลองปฏิบัติแก้ปัญหาร่วมกันช่วยให้กลุ่มได้  

เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์อันไม่พึงปรารถนาที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

  การทบทวน ประสบการณ์อย่างเป็นระบบโดยการ  

เปร ียบเท ียบก ับเป ้าหมายท ี ่ต ั ้ งไว ้ ม ีการบ ันท ึก   

การรายงานผล และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

  ตัวอย่างท่ีพบในหลายจังหวัดจะเห็นว่ามีกระบวนการทำงาน 

ที ่เป็นระบบและปรับให้เข ้ากับบริบทพื ้นที ่และสถานการณ์ อาทิ 

จ.ลำพูน ที่มีแนวคิดในการทำสิ่งที่ดีร่วมกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

และส่งเสริมวัฒนธรรมสิ่งดีงามในจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาที่ให้  

ทุกคนเห็นการทำให้เกิดลำตะคองที่พึงปรารถนา จังหวัดสมุทรสาคร  

ที่ประชาชนต้องการสิ่งดี ๆ ในอดีตกลับคืนมา จังหวัดน่านและจันทบุรี  

ที ่ประชาชนหวงแหนทรัพยากรจึงมุ ่งมั ่นร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อ

พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ หรือยะลาที ่มุ ่งให้เกิดสันติสุข 

เป็นต้น  

  การปฏิบัติร่วมกันเกิดขึ ้นง่าย หากคิดร่วมกันตั้งแต่แรก 

ทำให้เกิดการร่วมติดตามและการรายงานผลเป็นระยะ ในบางจังหวัด

ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 7.3การดำเนินการที่เป็นพลวัต

  สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่รวมการเรียนรู้ของปัจเจก

ชนหลาย ๆ คน และมีกระบวนการที่เป็นพลวัต สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใน

บริบทที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
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คุณลักษณะทางวัฒนธรรม โครงสร้างและยุทธศาสตร์ขององค์กรต่าง ๆ  

ด้วยเหตุนี ้สมาชิกแต่ละคนจึงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง

ความสัมพันธ์  การสร้างสังคมและการมีความเป็นปัจเจก ดังนั้น จาก

การพิจารณาที่โครงสร้างแล้ว สิ่งสำคัญ ที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาประเด็นที่เป็นเรื่องของพลวัต 

ที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาขององค์กรและสมาชิก   

  ทั้งนี้ การส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจะ

ขึ้นกับปัจจัยต่อไปนี้  

	 		 1.	การพัฒนาและการสร้างความเข้าใจโดยการสื่อสาร
ในระหว่างสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ	

   จังหวัดที่มีผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับ

ที่ดีเยี ่ยม มักจะสร้างความเข้าใจร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วม

กิจกรรม โดยใช้การสื ่อสารที ่เข้าถึงกันได้ง่ายและทุกฝ่ายเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน ดังนั้น รูปแบบการสื่อสารจึงมีการ

พัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลทางสื่อท้องถิ่นเป็นประจำ มีการใช้

สื่อบุคคลในการกระจายข้อมูล การเป็นคณะทำงานที่มีการประชุมใน  

รูปแบบที่เหมาะสมจึงพบเห็นได้ในหลายจังหวัด 

	 		 2.	การสร้างความไว้วางใจ	เชื่อมั่นซึ่งกันและกันใน
ระหว่างสมาชิก	

   ความไว้วางใจซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย 

อาทิ การเคารพนับถือ การเชื่อว่าเป็นคนดี การแลกเปลี่ยนข้อมูล การมี

ความจริงใจต่อกัน การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การให้กำลังใจและร่วม

ชื่นชม ยินดีร่วมกันในทุกจังหวัดที่มีประสิทธิผลในการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม ประชาชนและข้าราชการตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ จะไว้

วางใจกันเชื่อมั่นว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทำให้เกิดผลจริงในทาง
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ปฏิบัติได้ 

 7.4โครงสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล พบว่า โครงสร้างการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ 

สำคัญดังต่อไปนี้  

  1.  การทำงานร่วมกัน โดยรวมประสบการณ์ของสมาชิก

แต่ละคนโดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์และการปฏิบัติงานภายในและ

ภายนอกองค์กรร่วมกัน 

  2.  รูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงานที่มีการปรึกษาหารือ

อยู ่ เป ็นประจำ ปรากฏในหลายจังหวัดและสมาชิกมาจากหลาย  

ภาคส่วน 

  3.  มีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง

ระบบการรายงานผลเป็นระยะ ให้กันและกันทราบ ให้ผู้บริหารทราบ  

นอกจากนี้ ผู ้บริหารของจังหวัดยังคอยติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง 

  4.  มีการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งจะเอื้อในการศึกษาเปรียบ

เทียบประสบการณ์ของแต่ละคน อาทิ จังหวัดสมุทรสงครามที่มีข้อมูล

ในการนำมาพัฒนาจังหวัดชุมพรที ่รวบรวมฐานความรู ้จากผู ้รู ้มา  

ร่วมทำงานกัน  

  5.  มีการพัฒนาคลังสมองร่วมกันหลังจากมีฐานข้อมูล  

โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์รวบรวม 

  6.  มีการตัดสินใจร่วมกันเพื่อหามาตรการในการดำเนินงาน 

  7.  มีระบบข้อมูลป้อนกลับในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการ

ต่อไป  ทั้งนี้ในพื้นที่ที่มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

ระบบนี้จะทำให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลป้อนกลับ  



ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

���

ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

  8.  มีการดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม 

  9.  มีกระบวนการประเมินที่มีประสิทธิผลและมีส่วนร่วม 

 10.  มีการใช้ระบบการติดตามร่วมกัน และมีข้อมูลป้อนกลับ

สู่การตัดสินใจเพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

 11.  มีภาวะผู้นำที่มีอยู่ในสมาชิกทุกภาคส่วนอย่างมากใน

จังหวัดนั้น ๆ 

 สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่พบจากจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม คือ มีผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่

มีว ิสัยทัศน์ก้าวไกลในเรื ่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความ

สามารถในการแปลงแนวคิดสู่การปฏิบัติ และมีจิตใจเปิดกว้างยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะและมีแรงผลักจากภายในที่จะทำ

เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

 โดยสรุป องค์ความรู้ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ระดับจังหวัดของประเทศไทยที่มาจากกระบวนการเรียนรู้ของทุกภาค

ส่วนร่วมกันนี้ จะนำไปสู่การเสริมสร้างกระบวนการบริหารราชการที่มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่มุ่งให้ 

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำงาน  

ร่วมกันกับภาครัฐ 

 

สรุป 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ การที่ภาครัฐเข้าไปช่วย  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมเกิดความเข้มแข็งในระบบการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในการบริหารราชการ โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การทำงาน แสดงตามภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

องค์ประกอบเรื่อง/ 

บริบทพื้นที่  

ชุมชนมีส่วนร่วม 

ฐานข้อมูลทุน 

ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย 

ทรัพยากรในการพัฒนา/ดำเนินการ 

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น 

กระบวนการประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง 

ไม่เป็นทางการ 

มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

รูปแบบหลากหลาย 

ทำอย่างต่อเนื่อง 

ร่วมทุกภาคส่วน 

เป็นพหุภาคีและหลายวัย 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ทำงานเป็นเครือข่าย 

ไว้วางใจรัฐและ 

ไว้วางใจคน 

พอใจผลที่เกิดขึ้น เช่น 

มีสวัสดิการ มีรายได้  

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

เป็นหุ้นส่วนกับรัฐฯ  

อย่างต่อเนื่อง 

เกิดขยายเครือข่าย 

ที่ถักทออย่างเข้มแข็ง 

ถ่ายทอดความคิดสู่ผู้อื่น 

 ทั้งนี้  บทบาทของการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาหรือหุ้นส่วน

ในการบริหารราชการ มีลักษณะดังนี้ 
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รัฐ ประชาชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เอกชน 

องค์กรภาค

ประชาสังคม 

มีบทบาทในลักษณะ ดังนี้ 

1. Change  Agent ผู ้นำแห่ง

การเปลี่ยนแปลง 

2. Faci l i tator ผู ้ เอ ื ้อให ้ เก ิด

แนวคิดและกิจกรรม  

3. Advocator  

   ผู้ผลักดันให้เกิดกิจกรรม 

4. Mediater 

   ผู ้ไกล่เกลี ่ยเวลาเกิดความ

ขัดแย้ง 

5. Empowerer 

   ผู้เสริมสร้างพลังเพื่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ของทุกภาคส่วนทั ้งนี ้ต้อง

ทำงานอย่างต่อเนื่อง 

   ใช้ความรู้และข้อมูลบริบท

พื้นที ่ ทุนทางสังคมในการ

ทำงาน 

- ม ี ค ว า ม เ ป ็ น

พ ล เ ม ื อ ง ไ ท ย   

ม ีจ ิตสาธารณะ 

มีความเข้มแข็ง 

มีความตระหนัก

ในการมีส่วนร่วม 

มีจิตอาสา รักพ้ืนท่ี 

และอยากเห็นสิ่ง

ด ี เก ิดข ึ ้นตลอด

จนมีผู ้ท ี ่ม ีภาวะ

ผู ้ นำ เป ็นผู ้ นำ

การเปลี่ยนแปลง 

- เข ้ามาร ่วมเป ็น

ห ุ ้นส ่วนในการ

ทำงาน 

- ส ่ ง เ ส ร ิ ม ท ุ น

ท ร ั พ ย า ก ร ท ี ่

หน่วยงานภาครัฐ

ไ ม ่ ส า ม า ร ถ

สนับสนุนได้ 

ร่วมเป็นหุ้นส่วนใน

ก า ร ส น ั บ ส น ุ น

ท ร ั พ ย า ก ร แ ล ะ  

ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม  

อย่างแท้จริงตั้งแต่

เริ่มแรก 

 

นอกจากนี้ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนจะต้อง

มีคุณสมบัติร่วมกันดังนี้  

 1. คิดเชิงบวก ไว้วางใจกันและกัน 

 2. ทัศนคติที่ดี  รักการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน 

 3. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

 




