
 

 

 

   

 

 

 

                       การเป�ดโอกาสให�เกิดการมีส�วนร�วม 

 

                    องค�การบริหารส�วนตําบลบัวค�อ 

 

                    อําเภอเมือง   จังหวดัมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

การมีส�วนร�วมของประชาชนถือเป�นหลักการสากลท่ีอารยประเทศให�ความสําคัญและเป�นประเด็นหลัก
ท่ีสังคมไทยให�ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเข�าสู�ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม ตามหลักธรรมมา 
ภิบาลท่ีภาครัฐจะต�องเป�นโอกาสให�ประชาชนและผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกภาคส�วนรับรู� ร�วมตักสินใจ เพ่ือสร�างความ
โปร�งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให�ดีข้ึน และเป�นท่ียอมรับร�วมกันของทุกๆ ฝ7าย และตามพระ
ราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ<และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงต�างให�ความสําคัญต�อ
การบริหารราชการอย�างโปร�งใสสุจริต เป�นเผยข�อมูล และการเปBดโอกาสให�ประชาชนได�เข�าร�วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทาง การเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช�อํานาจในทุกระดับ 
  
 ดังนั้น เพ่ือประชาสัมพันธ<กระบานการมีส�วนร�วมและการร�วมและการให�บริการต�างๆท่ีองค<การบริหาร
ส�วนตําบลบัวค�อและให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค<กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเปHาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ลดต�นทุนของประชาชนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให�บริการของภาครัฐ สร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ เปBดเผยข้ันตอน ระยะเวลา
ให�ประชาชนทราบ องค<การบริหารส�วนตําบลบัวค�อ ได�จัดทําคู�มือสําหรับประชาชน ในเรื่องการมีส�วนร�วม
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน และเพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนท่ีมาติดต�อราชการ 
รับทราบข้ันตอน ระยะเวลาในการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานของภาคราชการท่ีมาจากทุกภาคส�วนของสังคม 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ประชาชน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และชุนท�องถ่ิน จะช�วยทําให�เจ�าหน�าท่ีมีความใกล�ชิดกับ
ประชาชนได�ทราบความต�องการและปJญหาท่ีแท�จริง ลดความขัดแย�งและต�อต�าน ท้ังยังเป�นการสร�างสังคมแห�ง
การเรียนรู�ท่ีเสริมสร�างให�ประชาชน ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซ่ึงเป�นบทบาทท่ีหน�อยงานภาค
ราชการจะต�องดําเนินการให�เกิดข้ึน 
 

 

 

 

 

 

   

 



การเป�ดโอกาสให�เกิดการมีส�วนร�วม 

 

สํานักปลัด  มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไปขององค<การบริหารส�วนตําบล และราชการท่ีมิได�
กําหนดให�เป�นหน�าท่ีของราชการส�วนใดในองค<การบริหารส�วนตําบล งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย 
รวมท้ังกํากับเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในองค<การบริหารส�วนตําบล ให�เป�นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนงานการปฏิบัติราชการขององค<การบริหารส�วนตําบล โดยแบ�งหน�าท่ีในการบริหารงาน  ดังนี้ 
๑. งานบริหารงานท่ัวไป 
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานกฎหมายและคดี 
๔. งานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. งานส�งเสริมการเกษตร 
๖. งานเกษตรและสิ่งแวดล�อม 
กองคลัง มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจ�าย การรับ การนําส�ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการ
เงินการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ�าง ค�าตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอ่ืนๆ งาน
เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต�างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายได�และรายจ�ายต�างๆ การควบคุมการเบิกจ�าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปN งานเก่ียวกับการ
พัสดุของ องค<การบริหารส�วนตําบลและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง และท่ีได�รับมอบหมายโดยแบ�งหน�าท่ีการ
บริหารงาน ดังนี้ 
๑. งานการเงิน 
๒. งานบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
๔. งานทะเบียนทรัพย<สินและพัสดุ 
กองช�าง มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข�อมูลด�านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทกสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก�อสร�าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมายงาน แผนการปฏิบัติ งานก�อสร�างและซ�อมบํารุง การควบคุมการก�อสร�างและซ�อมบํารุง งาน
แผนงานด�านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบํารุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ�าย
วัสดุ อุปกรณ<อะไหล� น้ํามัน เชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย โดยแบ�งหน�าท่ีในการ
บริหารงาน ดังนี้  
๑. งานก�อสร�าง 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.งานผังเมือง 
๔. งานไฟฟHงสาธารณะ 
๕. งานสารบรรณ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนการ

กําหนดหัวข�อที่ประชาคมให�ชัดเจน 

       กําหนดยะระเวลาและสถานทีท่ี่จะประชาคม 

         ประชาสัมพันธ<ให�ทุกคนทราบและเชิญเข�าร�วมประชาคม 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ<และสถานที่ให�พร�อง 

      เจ�าหน�าที่เตรยีมตัวให�พร�อมในการประชาคม 

         ดําเนินการประชาคมตามกําหนดการและสรุปผลการประชาคม 

       นําข�อมลูที่ได�มาจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 



 

เพ่ือให�ม่ังใจได�ว�า สิ่งท่ีสมาชิกในชุมมองว�า จําเป�นเร�งด�าน สําคัญ ห�วงกังวล เป�นปJญหา จะได�รับการ 
ตอบสนองหรือแก�ไขอย�างเป�นผม 
หลักการสําคัญของการมีส�วนร�วม 
๑. เปBดใจให�กว�าง รับฟHงข�อมูลจากกันและกัน 
๒. ทุกคนมีความคิด และในการคิดร�วมกันนั้นมี คุณค�ามากกว�าสิ่งอ่ืน 
“ทุกความคิดมีคุณค�า” ท่ีจะให�ชุมชนของเรา พัฒนาได�อย�างยั่งยืน (คือ ทุกคนจะอยู�ดี กินดี ร�วมกันถึง
ลูกหลาน) จึงต�องเปBดโอกาสให�ทุกคน ได�เข�าร�วมกิจกรรม 
๓. ทุกคนมีอิสรภาพในการมีส�วนร�วม 
๔. ทุกคนต�องสามารถเข�าร�วมกิจกรรม และช�วยสร�างโอกาสให�เขามีความสามารถในการเข�าร�วมได� 
๕. ทุกคนเสมอภาคกันในการแสดงความคิดเห็น ไม�มีใครมีอํานาจเหนือใคร ต�างก็เป�นหุ�นส�วนทางความคิด เพ่ือ
การพัฒนาร�วมกัน 
๖. ทุกคนมีจิตสาธารณะท่ีจะมามีส�วนร�วมเพ่ือประโยชน<ของชมชน 
ผลท่ีจะเกิดข้ึน 
๑. แผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีมาจากการมีส�วนร�วม ประชาชนจะเป�นความภาคภูมิใจของประชาชนเองเพราะมาจาก
ความคิดของประชาชนท่ีเห็นพ�องต�องกันของทุกคน พ้ืนฐานของการคิดร�วมกัน คิดจากสิ่งท่ีอยู�ในชุมชน จะทํา
ให�เกิดการมองไกล และความภูมิใจในสิ่งท่ีดีท่ีมีนั้นมากยิ่งข้ึน ทุกคนมีดี คิดดี เพ่ือสังคม งบประมาณเป�นของ
ทุกคน มาช�วยกันออกแบบว�าจะทําอย�างไร เพ่ืออะไร อย�างไร ให�เกิดผลดีสําหรับทุกคน 
๒. งบประมาณมีจํากัด แต�สามารถใช�ได�อย�างคุ�มค�า เพราะชาวบ�านมาช�วยกันคิดปรึกษาหารือ ร�วมกัน
ออกแบบอนาคตร�วมกัน ตัดสินใจร�วมกัน และติดตามผลการลงมือทําร�วมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยชน<ท่ีได�รับจากการมีส�วนร�วม 
๑. ได�รับบริการสาธารณะท่ีดีข้ึน ท้ังในด�านคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน
และสามารถเข�าถึง บริการสาธารณะได�อย�างท่ัวถึงและเป�นธรรม 
๒. มีบทบาทในการตัดสินใจและดูแล ตรวจสอบและสามารถสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมขององค<กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�อย�างเต็มท่ี 
๓. มีโอกาสเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค<กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น การเสนอปJญหาและความ
ต�องการของชุมชน การมีส�วนร�วมในการกําหนดแผนพัฒนาองค<กรปกครองส�วนท�องถ่ิน การไปเลือกต้ัง
ผู�บริหาร/สมาชิกสภาองค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินการเสนอข�อบัญญัติและการถอดถอนผู�บริหารหรือสมาชิก
สภาองค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป�นต�น 
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินและงบประมาณท�องถ่ิน 
แผนการกระจายอํานาจให�องค<กรปกครองท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ ระบุไว�องค<กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (อปท.) ต�อง
จัดทํายุทธศาสตร<การพัฒนาท�องถ่ินของตนเองในระยะเวลายาว เพ่ือให�ทราบทิศทางและค�าใช�จ�ายในอนาคต
และเพ่ือให�การวางแผนยุทธศาสตร<ในระยะยาวถูกนําไปปฏิบัติได�จริง จําเป�นต�องจัดทําแผนงบประมาณท่ียึด
ผลสําเร็จของงานเป�นเปHาหมาย และมีลักษณะการจัดทําท่ีมีความต�อเนื่องแบบก�าวหน�า เพ่ือสร�าง ความม่ังใจ 
ใน การจัดสรรงบประมาณประจําปN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินการเพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถดําเนินการได�ท้ัง ๒ ฝ/าย คือ 

ฝ/ายองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 ผู�บริหารท�องถ่ินควรสนับสนุนให�มีการทําแผนชุชนให�เกิดข้ึนในทุกหมู�บ�าน โดยการให�คําแนะนําในการ

จัดทําให�ความช�วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนชุน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม

อย�างสร�างสรรค< และพิจารณาทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีต�องต�องดําเนินการร�วมกับชุมชน นํา 

 โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ความสามารถของชุมชนจากการจัดเวทีประชาคมอย�างสร�างสรรค<

จะต�องถูกบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมในพ้ืนท่ีอย�างบูรณาการ และช�วย

เชื่อมต�อยุทธศาสตร<การพัฒนาขององค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับปJญหาความต�องการของประชาชน นําไปสู�

การเห็นพ�องต�องกันและทํางานร�วมกันเป�นภาคีเครือข�ายการพัฒนาในพ้ืนท่ีต�างๆ สร�างผลสัมฤทธิ์ท่ีตอบสนอง

ความต�องการของประชาชนอย�างคุ�มค�าและมีประสิทธิภาพ 

ฝ/ายประชาชน 

ควรเข�ารวมการประชุมประชาคมอย�างสร�างสรรค<ทุกครั้งท่ีมีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน

หรือแผนอ่ืนๆ ซ่ึงการประชุมประชาคมมักอยู�ในช�วงระหว�างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปNโดยท่ีประชาชน

หรือชุมชนควรรวมตัวกันจัดทําแผนของชุมชน หรือแผนของหมู�บ�านตนเองไว� โดยใช�มูลจากท่ีเก็บเองหรือ

ข�อมูล จากหน�วยงานอ่ืนๆ มาสนับสนุนการจัดทําแผนของชุมชน หรือแผนของหมู�บ�านตนเองไว� โดยใช�มูลจาก

ท่ีเก็บเองหรือข�อมูล จากหน�วยงานอ่ืนๆ มาสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนด�วย นอกจากนี้ ยังต�องติดตาม

กระบวนการและข้ันตอนการ ยกร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน การพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน ซ่ึงองค<กร

ปกครองส�วนท�องถ่ินจะดําเนินการในช�วงระหว�าง เดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปN ท่ีสําคัญคือ ประชาชน

ควรจะต�องมีความรู�เรื่องกระบวนการพัฒนาและเขียน ข�อเสนอโครงการ เพ่ือได�เสนอโครงการท่ีต�องการไปสู�

หน�วยงานต�างๆ ได�ทันท�วงที 

 

 

 

 


