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1. แนวคิดเรือ่ง การมีสว่นรว่มของประชาชน (Public Participation) 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Democracy)  

แนวคิดของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก าเนิดขึ้ นตั้งแต่กรีกโบราณและศตวรรษท่ี 18-20     

ซ่ึงได้เผยแพร่ในโลกตะวันตกอีกครั้งใน ค.ศ. 1960 โดยการอล แพทแมน (Garol Patman) 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียกระบอบประชาธิปไตยแบบผูแ้ทนท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชน มี

ส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองและในการตัดสินใจระดับต่างๆ มากขึ้ น มิใช่ว่าประชาชน  จะ

สามารถท าได้แต่เพียงเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ยังเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดช่องทางใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรบัรูข้อ้มลูขา่วสารความเคล่ือนไหว และ

ความคืบหน้าของการบริหารจัดการประเทศโดยผูท่ี้ท าหน้าท่ีแทนประชาชน หรือการเปิดโอกาสให้

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้มูลแก่ผูท่ี้ท าหน้าท่ีแทนตน เพ่ือใชป้ระกอบการตัดสินใจใน

เร่ืองต่างๆ รวมทั้งการท่ีประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และถอดถอนผูท่ี้ท าหน้าท่ีแทน

ประชาชนซ่ึงขาดประสิทธิภาพบกพร่องต่อหนา้ท่ีหรือไมสุ่จริตแลว้แต่กรณี 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจงึเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียไดมี้

โอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมี

การน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ     

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสอง

ทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกัน

ระหว่างผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียและเป็นการเสริมสรา้งความสามัคคีในสงัคม ทั้งน้ีเพราะการมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตดัสินใจ การลดค่าใชจ้่ายและการสูญเสียเวลา

เป็นการสรา้งฉันทามติและท าใหง่้ายต่อการน าไปปฏิบตัิ อีกทั้งช่วยหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ใน 

“กรณีที่อาจจะ รุนแรง” ช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม และช่วยใหท้ราบความ

ห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชนรวมทั้งเป็นการพฒันาความเช่ียวชาญ และ

ความคิดสรา้งสรรคข์องสาธารณชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคญัในการสรา้งประชาธิปไตยอย่างยัง่ยืน และส่งเสริมธรร

มาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้ นเพียงใดก็จะช่วยให้ มีการ

ตรวจสอบการท างานของผูบ้ริหารและท าใหผู้บ้ริหารมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมมากยิ่งขึ้ น อีกทั้งยงัเป็นการ

ป้องกนันักการเมือง จากการก าหนดนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกบัสงัคมน้ันๆ นอกจากน้ีการ มีส่วนร่วมของ

ประชาชนยงัเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรบัฟังอีกทั้งความตอ้งการหรือความ

ปรารถนาของประชาชนก็จะไดร้บัการตอบสนอง 

 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีหลักส าคัญเพ่ือส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์ชดัเจนยิ่งขึ้ น สนับสนุนใหป้ระชาชนมีบทบาท

และมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัอย่างเป็นรูปธรรม มีการเน้นย ้าคุณค่าและ

ความส าคญัของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลอนัเป็นหลกัจรรโลงชาติ 



3 
 

 ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมคือ การก าหนด ส่วนท่ี 3 ว่าดว้ย

แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในมาตรา 78 ท่ีก าหนดใหร้ัฐต้องด าเนินการตาม

แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผ่นดินมีการระบุชัดเจนถึงการก าหนดใหม้ีการจัดระบบการ

บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ใหม้ีขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

ท่ีชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจ้ังหวดั มีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนา

จงัหวดั เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนท่ี ใหม้ีการพฒันาระบบงานภาครฐั โดยมุ่งเน้นการพฒันา

คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีของรฐัควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน 

เพ่ือใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐใช้

หลักการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ นอกจากน้ียังใหม้ีการจัด

ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือใหก้ารจดัท าและการใหบ้ริการสาธารณะเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบไดโ้ดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 จึงนับวา่รฐัธรรมนูญฉบบัใหมน้ี่ไดข้ยายความส าคญัของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมซ่ึงใน

บางครั้งก็มีการกล่าวว่าเป็นการบริหารราชการระบบเปิดท่ีท าใหภ้าคประชาชนมีความส าคญัมากขึ้ น 

แทนการบริหางานแบบปิดดงัแต่ก่อน 

การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วมมีวตัถุประสงค ์เพื่อสรา้งประโยชน์สุขของประชาชน     

โดยอาศัยเคร่ืองมือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการขึ้ นตามเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่า

ดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ซ่ึงใชเ้ป็นอีกหลักการหน่ึงใน

การสรา้งตัวช้ีวดัน้ี ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวไดก้ าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีไวใ้นมาตรา 6 ดังน้ี 

มาตรา 6 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ดงัต่อไปน้ี 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2. เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั 

4. ไมม่ีขัน้ตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 

5. มีการปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ ์

6. ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

7. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม า่เสมอ 

ในประเด็นส าคญัที่เป็นเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องของการบริหารงานกล่าวถึงเรื่องส าคญั คือ  

การบริหารราชการท่ีใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบติัราชการท่ีมี

เป้าหมายเพ่ือใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสงัคม

ส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

การบริหารราชการแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง การบริหารงานมุ่งเน้นผลลพัธท่ี์เกิดขึ้ นจากการ

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเก่ียวกบัภารกิจและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดขึ้ นไวส้ าหรับงาน

น้ันๆ โดยผลลพัธท่ี์เกิดขึ้ นมีความคุม้ค่ากบัการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก าหนด
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ตัวช้ีวัดผลการท างานได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะแสดงผลถึงความสามารถในการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตรงต่อความตอ้งการของประชาชน 

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยเป็นการ

ก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวดัความคุม้ค่าในแต่ละ

ภารกิจ โดยใหส้่วนราชการตอ้งยึดหลกัความโปร่งใส ความคุม้ค่า ความชดัเจนในการปฏิบติัราชการ 

การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ โดยในการท างานใหจ้ดัใหม้ี

การกระจายอ านาจการตดัสินใจเพ่ือความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ โดยในการอนุญาต 

การอนุมติั การปฏิบัติราชการ การด าเนินการอ่ืนใดของผูด้ ารงต าแหน่งใดใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ะดวกและมีความรวดเร็วในการ

บริการ 

วิธีการด าเนินการคือต้องมีหลักเกณฑ์ควบคุม ติดตาม และก ากับดูแลการใชอ้ านาจมีการ

ก าหนดความรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ านาจและผูม้อบอ านาจใหช้ดัเจน ไม่สรา้งขั้นตอนหรือกลัน่กรอง

งานท่ีไมจ่ าเป็น ในกรณีท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมไดใ้หใ้ชต้ามความเหมาะสม

เพ่ือลดขั้นตอนต่างๆ ลง ถือว่างานท่ีออกมาน่าจะเป็นไปสรา้งความพึงพอใจใหเ้กิดขึ้ นเพราะต่อไปน้ี

ประชาชนไมต่อ้งรอนานและติดต่อหลายฝ่าย หลายคนดงัแต่ก่อน 

ดงัน้ันพระราชกฤษฎีกาน้ีใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของ การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือ ธรรมาภิ

บาล ร่วมกบัการบริหารรฐักิจแนวใหม่ท่ีมุ่งใหป้ระชาชนเป็นปัจจยัส าคญั เป็นหวัใจของการบริหารรฐักิจ

แนวใหมน้ี่ เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุน้ส่วนในการด าเนินกิจกรรมเป็น

ส่ิงส าคญัการใหบ้ริการกบัประชาชนจึงตอ้งเป็นไปเพ่ือใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจ และมีความสุขเป็น

ส าคญั นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบราชการสอดคลอ้งกบักระแสโลกาภิวัฒน์ ท่ียก

กิจกรรมของสังคมออกจากการมีความรู ้อยู่แค่ท้องถ่ินเท่าน้ันแต่น าไปสู่ เครือข่ายท่ีเ ก่ียวข้อง               

สู่สถานการณ์ และโลกภายนอก มีระบบขอ้มูลท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารไดเ้ขา้มามีผล

ต่อวัฒนธรรมของมนุษย์ มีการเปล่ียนแปลงจากวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เป็นการยอมรับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเรียนรูจ้ากภายนอกและภายในองค์กรชุมชนและประเทศมากขึ้ น      

จนเป็นการจดัการความรูแ้ละท าองคก์รของตนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

 เจตนารมณข์องการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพ่ือเสริมสรา้งกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและใหป้ระชาชนมีส่วนร่ วมอย่าง

แทจ้ริงในกระบวนการทางนโยบาย การด าเนินกิจกรรมโครงการและกระบวนการ ออกกฎหมาย ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อพวกเขา 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) เก่ียวขอ้งกบัวิธีการกระจายอ านาจ

และทรัพยากรต่างๆ ท่ีไม่เท่าเทียมกนัอนัมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและวิธีการท่ี

ประชาชนเหล่าน้ันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบต่อตน ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม          

จึงหมายถึงการท่ีอ านาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ านวนน้อย แต่อ านาจควรไดร้ับการ

จดัสรรในระหวา่งประชาชน เพื่อทุกๆ คนไดม้ีโอกาสท่ีจะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิผล 

จะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลจากประชาชนส่งผ่านไปยงัผูเ้สนอนโยบาย หรือโครงการต่างๆ เพ่ือใหผู้ท่ี้จะก าหนด

นโยบาย หรือผูท่ี้จะเสนอโครงการน้ันๆ ไดท้ราบถึงธรรมชาติและแนวคิดของสงัคม 

2. ขอ้มูลทางเทคนิคเก่ียวกับเร่ืองท่ีเป็นประเด็นสนใจจากผู้เสนอโครงการส่งผ่าน ไปยัง

ประชาชน 

3. การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและความเช่ือระหว่างประชาชนกับผูก้ าหนดนโยบาย หรือผู้

เสนอโครงการ หรือระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเอง 

4. ขอ้มูลจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและประชาชนผูส้นใจจะต้องไดร้ับการน าเขา้สู่กระบวนการ

ตดัสินใจ 

 เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประกอบดว้ย 

1. การมีอิสรภาพในการเขา้ร่วม โดยตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

2. มีความเสมอภาคในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. ผู้เขา้ร่วมตอ้งมีความสามารถพอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรม อาทิมีความเขา้ใจในเร่ืองน้ันๆ    

นัน่แสดงวา่จะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพใหพ้วกเขาสามารถเขา้มามีส่วนร่วมได ้

 กระบวนการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการมีส่วนร่วม 
 

ขั้นท่ี 1 มีสว่นรว่มในการวางแผน 

ประกอบดว้ยการรบัรู ้เขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัการวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 

ขั้นท่ี 2 มีสว่นรว่มในการปฏิบตัิ/ด าเนินการ 

 ประกอบดว้ยการเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตดัสินใจ 

ขั้นท่ี 3 มีสว่นรว่มในการจดัสรรผลประโยชน ์

 เป็นการมีส่วนร่วมในการจดัสรรประโยชน์ หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตดัสินใจท่ีเกิดขึ้ น 

ขั้นท่ี 4 มีสว่นรว่มในการติดตามประเมินผล 

4. มีส่วนร่วมในการติดตาม 

1. มีส่วนร่วมในการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการ

จดัสรรผลประโยชน์ 2. มีส่วนร่วมในการปฏิบติั      กระบวนการมีส่วนร่วม 
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 ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ประชาชนหรือกลุ่มต่างๆ ท่ีอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากนโยบายของรฐั หรือมี

จากการตดัสินใจอนุญาตต่างๆ ของรฐัหรือจากการด าเนินโครงการต่างๆ โดยมีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหลาย

ระดบัคือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทางตรงคือผูท่ี้ไดร้บัผลโดยตรง ซ่ึงตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมแรก และ

ตอ้งรบัรูข้อ้มูลอย่างทนัการณ ์ตลอดจนอาจตอ้งมีกระบวนการมีส่วนร่วมถึงระดบัรบัฟังตดัสินใจร่วมกนั

และติดตามตรวจสอบ เพราะผลกระทบน้ันเป็นผลท่ีไม่พึงประสงค์อาจรุนแรงมากไดแ้ละยากต่อการ

เยียวยา หรือผูไ้ดร้บัผลประโยชน์โดยตรง เช่นเจา้ของโครงการ 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทางออ้ม คือ ผูท่ี้อาจไดร้บัผลต่อเน่ืองอาจไม่รุนแรงหรือสูงมาก เช่นกลุ่มแรกกลุ่มน้ีอาจใหเ้ขา้

มามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับแรกจนถึงร่วมใหค้วามคิดเห็น ปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกนั ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอีก

ประเภทหน่ึงคือผูส้นใจทัว่ไป เช่นนักวิชาการ ผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชน หรือประชาชนทัว่ไปอน่ึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

ต่างๆ  กนัจะมีจุดยืนในผลลพัธข์องนโยบายหรือโครงการต่างกนั  


  การมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งมีความหมาย หรืออยา่งแทจ้ริง 

  

(Meaningful Public Participation)  

 คือการท่ีเมื่อรฐัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมแลว้น าความคิดเห็นของประชาชน หรือผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียไปประกอบการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง กุญแจส าคญัของการมีส่วนร่วม อย่างแทจ้ริงคืออะไร หรือ

เมื่อใหป้ระชาชนมามีส่วนร่วมเพ่ืออะไรเป็นค าถามท่ีส าคญัเพราะหากประชาชนรูว้่าการมามีส่วนร่วม

แล้วความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการฟัง (Listening) อย่างจริงจัง 

ประชาชนก็จะสนใจมาร่วม 

 การมีส่วนร่วมขั้นต  า่สุด คือการแจง้ขอ้มูลใหท้ราบหลังจากตัดสินใจแลว้จะใชต่้อเมื่อการ

ตัดสินใจไม่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือกระทบน้อยมาก เช่น จะท าผิวจราจรของถนนท่ีมีอยู่แลว้ให ้   

ดีขึ้ นโดยไมต่อ้งไปขยายถนนกินเน้ือท่ีของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมขั้นสูงข้ึนมา คือการไปรับฟังความคิดเห็นเมื่อรัฐเร่ิมเห็นปัญหาก็จะไปชวน

ประชาชนให้มาพูดคุยปรึกษาหารือให้ตระหนักถึงปัญหาตั้งแต่เร่ิมคิด กรณีเร่ิมมีผลกระทบต่อ

ประชาชน รฐัก็จะไปรบัฟังความคิดเห็นแมอ้าจจะเรียกว่า ประชาพิจารณก็์ตอ้งเป็นประชาพิจารณ์ตั้งแต่

เร่ิมชวนประชาชนมาร่วมคิดร่วมตระหนัก แลว้ร่วมหาทางออกของปัญหา แต่วิธีการแทนท่ีจะใหว้ิธีการ

ท าประชาพิจารณ์แบบเดิมๆ ซ่ึงเหมือนกบัการมาโตเ้ถียงหรือดีเบทส ์(Debates) กนัควรจะใช ้วิธีการ

สานเสวนาหรือไดอาล็อก (Dialogue) มากกว่า เพราะผู้มีส่วนร่วมจะมาฟังกัน ถา้มาสานเสวนากับ

ประชาชนก็จะเรียกกนัว่า ประชาเสวนา (Citizens Dialogue) คือมาพูดคุยกนัไม่มาเถียงกนั มาฟังกนั

อยา่งตั้งใจ 

 การมามีส่วนร่วมเพื่อหาทางออก ถา้มาสานเสนาหาทางออก เราก็จะเรียกว่า การสานเสวนา

หาทางออกหรือดีลิเบอเรชัน่ (Deliberation) ถา้มาสานเสวนาหาทางออกกับประชาชนก็จะเรียกว่า 

Public Deliberation หรือประชาเสวนาหาทางออก ซ่ึงผลอาจจะมี ลกัษณะของกระบวนการท่ีต่างกนั 
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 เทคนิคของการสื่อสารที่ใชใ้นการประชุมที่แตกต่างระหว่างการโตเ้ถียงการสานเสวนา

และการสานเสวนาหาทางออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมระดับสานเสวนาหาทางออก (Deliberation) หรือการประชาเสวนาหาทางออก 

(Public Deliberation) เป็นกระบวนการท่ีสหรัฐอเมริกาไดใ้ชต้ั้งแต่ก่อนจะมีการ ปฏิบัติ ประกาศ

อิสรภาพจากองักฤษในปี ค.ศ. 1796 และเป็นรากฐานของประชาธิปไตยของสหรฐัอเมริกามาตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโตแ้ยง้ (Debate) 

 แขง่ขนั 

 โตแ้ยง้ 

 มองแต่ความเห็นฝ่ายเดียว 

 หาเสียงขา้งมากเพื่อชนะ 

 ชกัจงู หวา่นลอ้ม 

การสานเสวนา (Dialogue) 

 แลกเปล่ียน 

 อภิปราย 

 สรา้งสมัพนัธ ์

 ท าความเขา้ใจ 

 แสวงหาความเขา้ใจ 

การสานเสวนาหาทองออก 

(Deliberation) 

 ชัง่น ้าหนักดู 

 เลือก 

 ตดัสินใจเลือก 

 แสวงหาจุดทบัซอ้น 

 แสวงหาความเห็นร่วม 

การโตแ้ยง้ (Debate) 

 พยายามตอกย า้ลงไป 

 โครงสรา้งเขม็งเกลียวขยบั

ไม่ได ้

 พดูเพื่อแสดงจุดยนืโดย

ปกติรวดเร็ว 

 สรา้งความชดัเจน ชนะ/แพ ้

การสานเสวนา (Dialogue) 

 เช่ือมเขา้หากนัโครงสรา้ง

หลวมๆ 

 ฟังเพื่อเขา้ใจโดยปกติใช้

เวลาสรา้งความชดัเจนยงั

ไม่ตดัสินใจ 

การสานเสวนาหาทองออก 

(Deliberation) 

 ตีกรอบเพื่อตดัสินใจเลือก

โครงสรา้งยดืหยุน่ 

 แลกเปล่ียนเรียนรูก้นัโดย

ปกติใชเ้วลาท าความชดัเจน

หาทางออกโดยความเห็นร่วม 
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 การปฏิรูประบบราชการสู่ระบบเปิด 

 เพ่ือด าเนินการพฒันาระบบราชการสู่การบริหารระบบท่ีเปิดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วม คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดก้ าหนดแผนการพฒันาระบบการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมไวใ้น ยุทธศาสตรท์ี่ 7 : การเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  

ของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) ไดแ้ก่ 

 ใหห้น่วยงานราชการไดต้ระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการปฏิบติัราชการตามเจตนารมณ์

ของรฐัธรรมนูญและหลกันิติธรรม โดยเฉพาะการใหข้อ้มูลความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัราชการ แนวทาง  

การด าเนินงานและการรายงานผลการปฏิบติังานแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงและประชาชนทัว่ไป 

 ใหส้่วนราชการจดัใหม้ีระบบการปรึกษาหารือกบัประชาชน การส ารวจความตอ้งการ

ของประชาชนโดยเฉพาะในโครงการหรือการปฏิบติัราชการท่ีอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 

 ใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชน (Citizen Advisory Board) 

โดยเฉพาะในระดบัปฏิบติัการ (กรม/จงัหวดั/อ าเภอ) เพ่ือใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการพฒันานโยบายของรฐั

และระบบการบริหารงานการใหบ้ริการ การวางแผนงาน/โครงการ และก าหนดตัวช้ีวดั ตลอดจนการ

วางระบบการใหข้อ้มูลป้อนกลับเก่ียวกับผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของหน่วยงานราชการ 

 ใหแ้ต่ละส่วนราชการจดัใหม้ีอาสาสมคัรภาคประชาชนเขา้มาร่วมท างานกบัขา้ราชการ 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับโครงการพัฒนางานใหบ้ริการสาธารณะบางประเภทหรืองานอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 ให้ทุกส่วนราชการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเป็นต่อการแสดงภาระ

รบัผิดชอบ ความโปร่งใส และเปิดเผยเก่ียวกับการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศดงักล่าวไดโ้ดยง่าย 

 ก าหนดใหค้วามส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ในระบบราชการเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงในการบริหารท่ีดีของส่วนราชการ 

 กลยุทธใ์นการพฒันาระบบราชการสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

(1) การพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-out approach) เพ่ือการบริหารราชการ

แผ่นดินท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนใหช้ดัเจนพฒันาและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนทกัษะ

ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมใหก้ับขา้ราชการระดับต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนานวตักรรมการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยส านักงาน ก.พ.ร. เป็นองค์กรน าในการส่งเสริมและสนับสนุนส่วน

ราชการใหพ้ฒันานวตักรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ใหค้ าปรึกษาส่วนราชการรวมทั้งสรรหา

ส่วนราชการท่ีมีวิธีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีโดดเด่น เพ่ือเป็นหน่วยงานตวัอย่างในเร่ืองน้ีและ

เผยแพร่แนวทางปฏิบติัท่ีดีแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ  
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(2) การพฒันาจากภายนอกภาคราชการ (Outside in approach) 

คือ การสรา้งศกัยภาพและโอกาส (Empowerment and enabling) ใหภ้าคประชาสงัคมเขา้มามีส่วนร่วม 

เช่น การเผยแพร่ขอ้มลู การพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ การเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ิมโอกาสและช่องทาง

ของภาคประชาสงัคมและชุมชนท่ีจะสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะ

การพฒันาบริการสาธารณะการติดตามตรวจสอบและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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2. การบรหิารราชการแบบมีสว่นรว่มในระดบัจงัหวดัแนวทางการปฏิบตัริาชการเพื่อ

ประโยชนสุ์ขของประชาชน (Participatory Governance for the Provincial Administration)  

 รฐับาลไดม้ีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเสียใหม่เป็น “การบริหารงานจงัหวัด

แบบบูรณาการเพ่ือการพฒันา” ท่ีมีรูปแบบเช่นน้ีเพราะในโลกยุคปัจจุบนั การพฒันาและการใหบ้ริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเอ้ืออ านวยใหป้ระเทศไทย สามารถขบัเคล่ือนการพัฒนา

อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นตอ้งเน้นการเพ่ิมศักยภาพ ของการพัฒนาในมิติพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง    

จดัระเบียบความสมัพนัธข์องการบริหารราชการในพ้ืนท่ีใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม มีเอกภาพ และสามารถ

บรูณาการ เพ่ือเช่ือมโยงการท างานในระหวา่งมิติและภาคส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

 แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม 

การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) หมายถึง การจดัระบบการบริหาร

ราชการ การจดัโครงสรา้งทศันคติในการบริหารราชการ และการก าหนดแนวทางท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือ

หน่วยงานของรฐัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม มีบทบาทในกระบวนการตดัสินใจทางการ

บริหารและการด าเนินกิจกรรมของรฐั ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เง่ือนไขส าคญัของความส าเร็จในการบริหารราชการในระดับจงัหวดัและพฒันาใน แต่ละพ้ืนท่ี

คุณภาพและความสามารถของผูว้่าราชการจงัหวดั การจดัท าแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดั และกลุ่มจงัหวดัท่ี

สะทอ้นความตอ้งการและน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน (Provincial Strategic Plan Formulation) 

และการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ตลอดจนการควบคุมใหม้ีการแปลงแผนงานต่างๆ ไปสู่การ

ปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective Strategic Plan Execution and Control) ดงัน้ัน    

ในกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดัน้ี หวัใจส าคญัท่ีจะน าไปสู่การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชนอย่างแทจ้ริง จึงอยู่ท่ีกระบวนการน าภาคประชาชนและผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสียเขา้มามี

ส่วนร่วมตลอดกระบวนการ 

 กระแสแนวคิดในการบริหารราชการสมยัใหม่ 

ประชาชนในสงัคมยุคใหม่เรียกรอ้งใหภ้าครฐัมีธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบา้นเมือง   

ท่ีดี (Good Governance) ซ่ึงตอ้งเป็นการบริหารจดัการท่ีมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 มีความเป็นธรรม โดยการก าหนดกฎกติกา กฎหมายและระเบียบต่างๆ ต้องมีความ

ยุติธรรมต่อประชาชนโดยรวม 

 มีความเท่าเทียมกันในการไดร้ับประโยชน์จากทรพัยากรและบริการสาธารณะต่างๆ   

ท่ีภาครฐัจดัไว ้

 มีความสุจริตโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารต่างๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

 มีระบบท่ีเปิดโดยกลไกและมาตรการท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู ้

ความเป็นไปในภาครฐั และเปิดใหป้ระชาชนสามารถใหข้อ้เสนอแนะ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ

ดา้นต่างๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคม 
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 มีภาครัฐและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ รอบคอบ และระมดัระวงัในการก าหนดนโยบาย

สาธารณะ และมีภาระรบัผิดหรือส านึกรบัผิดชอบ 

 มีผูใ้ชอ้ านาจรฐัท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกบัการพฒันาจงัหวดั 

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนและประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ     

เป็นรูปแบบการบริหารราชการแนวใหม่ส าหรับสงัคมไทย และยงัเป็นเร่ืองส าคญัท่ี ไดก้ าหนดไวท้ั้งใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 และในกฎหมายต่างๆ อีกหลายฉบบั ดงัน้ัน นโยบายการพฒันาระบบราชการของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจึงใหค้วามส าคัญในการปรับระบบราชการใหเ้ป็นการบริหาร

ราชการท่ีเป็นประชาธิปไตย เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะเป็นการบริหารราชการท่ีสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ยุทธศาสตรก์ารเช่ือมโยงระบบราชการและเครือข่ายภาคประชาสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในระดบัจงัหวดั 

นโยบายระดบัชาติ

ราชการส่วนกลาง 

แผนงานของทอ้งถ่ิน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ผูว้า่ราชการ 

   จงัหวดั 

ค.ร.ม. 

ยุทธศาสตร/์เป้าหมาย 

การพฒันาจงัหวดั 

(พฤศจิกายน 2546) 

ด าเนิน      

การพฒันา

จงัหวดั 

เวทีเครือข่าย      

ที่ปรึกษา         

เพ่ือร่วมพฒันา 

ผูแ้ทนองคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

ผูแ้ทนส่วนราชการต่าง ๆ 

ภาคธุรกิจเอกชน 

นักวิชาการ 

ส่ือมวลชน 

ผูแ้ทนภาคประชา

สงัคม 
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 ขอ้เสนอแนะทางการด าเนินงาน 

 กระบวนการสรา้งศกัยภาพการมีส่วนร่วมของส่วนราชการออกไปสู่ประชาชน 

 ควรก าหนดหลกัการและนโยบายท่ีชดัเจนส าหรบัการบริหารราชการในระดับจงัหวดั   

ใหเ้ป็นระบบท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

 ควรมีการพฒันาและสรา้งความรู ้ความเขา้ใจส าหรบัผูบ้ริหารและทีมงานระดบัจงัหวดั

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

 แนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดบัจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Reach 

กระแสโลกาภิวตัน ์การรวมกลุ่มภูมิภาค 
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        ผูว่้าซีอีโอ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

Local Link 

ภาคธุรกิจเอกชน 

ขอ้เรียกรอ้ง/

ความตอ้งการ 

ชุมชนประชาชน 

มหาภาค 

นโยบายรฐับาล 

วาระแห่งชาต ิ

รฐัธรรมนูญ พนัธมิต

ร 
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 กระบวนการสรา้งศกัยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ส่งเสริมและสรา้งกลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับจังหวัดเพ่ือผลักดันการ

พฒันาระบบราชการสู่การบริหารงานในระบบเปิด 

 ส่งเสริมการจดัเวทีประชุมเครือข่ายเพ่ือสรา้งความเขา้ใจและประสานงานระหว่างกลไก

ในระดบัภูมิภาค เพ่ือใหข้อ้มูลแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบรบัฟังขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น ในการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาดา้นต่างๆ ในระดับจังหวัด หรือระดับ      

อนุภูมิภาค (กลุ่มจงัหวดั) โดยกระตุน้ใหก้ารด าเนินการมาจากการริเร่ิมของเครือข่ายภาคประชาสงัคม

ร่วมกบัหน่วยงานราชการในแต่ละพ้ืนท่ี 

 ส่งเสริมและประสานงานกบักลไกเครือข่ายอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิด

การพฒันาเครือขา่ยระดบัจงัหวดั 

 พฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นวิทยากรเครือข่ายภาคประชาสงัคมเพ่ือเป็นแกนน า

ในการสรา้งเวทีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและท างานร่วมกนัระหว่างภาคราชการและ ภาคประชา

สงัคม 

 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการรวมตัวเป็นกลุ่มหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาระดบัจงัหวดั

เพ่ือติดตามศึกษาและใหค้วามร่วมมือดา้นการพัฒนาตามขอ้ตกลงการพัฒนาของแต่ละจังหวดัและ   

การใหบ้ริการสาธารณะระดบัจงัหวดัอยา่งบรูณาการ 
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3. การวางแผนการสรา้งการมีสว่นรว่มของประชาชน 

ก่อนการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมควรมีการวางแผนการสรา้งการมีส่วนร่วมใหช้ัดเจน

เขา้ใจตรงกนัเสียก่อน ทั้งน้ี หวัใจของแผนคือการอธิบายถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีจะ

เกิดขึ้ น แสดงใหเ้ห็นถึงล าดบัของกิจกรรมและแต่ละกิจกรรมน้ันสมัพนัธก์นัอย่างไร จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู ้

เก่ียวกบับริบทของท่ีนัน่และท าไมแผนน้ีจึงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์จ า เพาะน้ี ดังน้ันแผนการ     

มีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี 

 มีค าอธิบายถึงการปรึกษากบักลุ่มภายนอกหรือบุคคลท่ีไดม้าช่วยในการพฒันาแผน 

 มีค าอธิบายถึงประเด็นท่ีส าคัญท่ีถูกหยิบยกขึ้ นมาจากการตัดสินใจท่ีได้มีการ

ด าเนินการไปและความเป็นไปไดท่ี้จะมีการโตแ้ยง้ 

 บุคคลหรือกลุ่มท่ีเป็นกุญแจส าคัญและผู้สนใจท่ีอาจจะไดร้ับผลกระทบจากประเด็น 

นโยบายโครงการหรือกิจกรรมน้ัน และศึกษาว่าการท่ีเขามองว่าการตัดสินใจน้ีส าคญัหรือมีความเห็น

ขดัแยง้ 

 การประเมินถึงจุดสนใจของสาธารณชนในการตดัสินใจ 

 กระบวนการตดัสินใจท่ีจะตามมา ท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจ (มีระยะเวลาก าหนด) 

 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไดม้ีการวางแผน 

 การทบทวนประเด็นต่างๆ ท่ีทีมวางแผนจะมาประชุมกันเพ่ือจะท าการประเมินอีกว่า

แผนไดด้ าเนินการสู่เป้าหมายหรือไม ่

 ทรพัยากรดา้นปัจจยัและบุคลากรท่ีจะจ าเป็นในการด าเนินการตามแผน 
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 ตวัอยา่ง การวางแผนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะตา่งๆ  

 

ใหข้อ้มูลและ 

ใหก้ารศึกษาเบ้ืองตน้ 

การพิจารณาถึงทางเลือก

ตา่ง ๆ 

              การประเมิน การเลือกทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่ว

ประกาศเร่ือง

การศึกษา

และเชิญชวน

ใหค้น

ทั้งหลายมาดู

การเปิดบา้น 

(Open 

House) 

การเปิดบา้น

Open House 

เทคนิคต่าง ๆ 

ส าหรบับอกเล่า

สาธารณชน

ก่อน 

การประชุมเชิง

ปฏิบติัการกบั

สาธารณชน

เพ่ือพิจารณาถึง

วิถีทางเลือก

ต่างๆ 

คณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาของ

ประชาชนท า

การประเมิน

วิถีทางเลือก

ต่าง ๆ 

จดหมายขา่ว

ประกาศ

ขอ้เสนอแนะของ

กระบวนการท่ี

ปรึกษาและเชิญ

ชวนใหม้ามีส่วน

ร่วมในการ

ประชุมสาธารณะ 

การประชุม

สาธารณะเพ่ือ

พิจารณา

หาทางออก 

เช่น การประชา

เสวนาหาทาง

ออก (Public 

Deliberation) 

จดหมายขา่ว

ประกาศผลการ

ตดัสินใจ 



16 
 

 ตารางกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ล าดบักระบวนการ

การตดัสินใจ 

กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

ผูท้ี่รบัผิดชอบในการ

ด าเนินกิจกรรม 

สิ่งที่แสดงถึง

ความส าเร็จ 

1.    

   

   

   

2.    

   

   

   

3.    

   

   

   

4.    

   

   

   

5.    

   

   

   

6.    
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 แบบฟอรม์ส าหรบัการวางแผนการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วม 

แบบฟอรม์ต่อไปน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือใชใ้นการออกแบบการมีส่วนร่วม ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยเร่ืองของ

การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน วิธีการท่ีเหมาะสมทรัพยากรท่ีใช้ ผู ้เก่ียวขอ้งท่ีจะเขา้มาช่วยจัด

กิจกรรมและช่วยในการประเมินผล 

แบบฟอรม์ 1 : การจดัท ากิจกรรมการวางแผนการมีส่วนร่วม 

ฟอรม์น้ีช่วยใหส้ามารถระบุเป้าหมายของแผนการมีส่วนร่วมได ้

แนวปฏิบติั : 

1) ระบุขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการวางแผน 

 2) ระบุงานท่ีมีในการวางแผนเพ่ือใหบ้รรลุการท างานตามขัน้ตอน 

 3) ก าหนดวตัถุประสงคข์องงานแต่ละงาน 

 4) ใส่ช่วงเวลาท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ 

 

ระบุขั้นตอนต่างๆ 

ของกระบวนการ

วางแผน 

ระบุงานที่มีในการ

วางแผน 

ก าหนดวตัถุประสงคข์องงานแตล่ะงาน

เป็นไปเพื่ออะไร 

ใส่ช่วงเวลาที่จะ

ท างานใหส้  าเร็จ 

ส
ร
า้ง
ค
ว
าม

ต
ร
ะ
ห
น
กั
 

ให
ค้
ว
าม

รู
 ้

ร
บั
ฟั
ง
ค
ว
าม

เห
็น

 

ต
ดั
ส
ิน
ใจ

 

 

ตวัอย่าง   

  

เก็บขอ้มลูและ

วิเคราะห ์

ระบุขอ้มลูท่ีตอ้งการ     วนั เดือน ปี 

รวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคและขอ้มูลเก่ียวกบั

ประชาชนท่ีจะใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

✕    วนั เดือน ปี 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ✕ ✕ ✕  วนั เดือน ปี 

วิเคราะหข์อ้มลูในรูปแบบท่ีก าหนด ✕ ✕   วนั เดือน ปี 

เสนอขอ้มลูต่อผูม้ีหนา้ท่ีตดัสินใจ    ✕ วนั เดือน ปี 

 

ก าหนด

ประเด็น 
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แบบฟอรม์ 2 : การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ฟอรม์น้ีช่วยใหส้ามารถระบุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีเป็นเป้าหมายของการมีส่วนร่วม. 

แนวปฏิบติั :   

1) ระบุหวัขอ้กวา้งๆ หรือประเด็นเฉพาะท่ีจะด าเนินการ 

 2) ระบุคุณสมบติัของประชาชนหรือองคก์รท่ีน่าจะมีความสนใจหรือไดร้บัผลกระทบจากประเด็นน้ันๆ  

 3) ดูวา่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นอยา่งไร 

 4) ระบุผูท่ี้จะติดต่อเพ่ือช่วยประสานงานกบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

 

ระบุหวัขอ้หรือ

ประเด็นเฉพาะที่จะ

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุประเภท/

กลุ่มของผูมี้

ส่วนไดส้่วน

เสีย 

ไดร้บัผล

โดยตรง      

(ใช่/ไม่ใช่) 

อยูใ่น

พ้ืนที่

ใกลเ้คียง 

มีแนวโนม้

ที่จะดีข้ึน

หรือแย่ลง 

มีศกัยภาพที่

จะสนบัสนุน

หรือไม่

สนบัสนุน 

ระบุผูท้ี่จะ

ช่วยตดิต่อ

ประสานงาน 

ขอ้มูลที่ใช้

ในการ

ตดิตอ่ 
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แบบฟอรม์ 3 : เจา้หนา้ที่ ที่จะตอ้งตดิตอ่ 

 ฟอร์มน้ีช่วยใหส้ามารถระบุเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผน และการมี

ส่วนร่วม 

แนวปฏิบตั ิ:  

1) ระบุเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเช่นจากทอ้งถ่ิน 

2) ระบุต าแหน่งและขอ้มลูท่ีใชใ้นการติดต่อ 

 

เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 

นกัการเมืองทอ้งถิ่น 
ต าแหน่ง ขอ้มูลที่ใชใ้นการตดิต่อ 

นายสมหมาย  ใจดี นายกอบต. 
115 หมู ่1 ต.บางแกว้ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ โทร.. (02) 555-5555 
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แบบฟอรม์ 4 : การเลือกวิธีการมีส่วนร่วม 

 

  ประสิทธิ 

ผล 

EFFEC 

TIVENESS 

ประสิทธิภาพ 

EFFICIENCY 

ความเท่าเทียมกนั 

EQUITY 

รวม 

TOTAL 

ระบุเคร่ืองมือ

การมีส่วน

ร่วมท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีจะ

ท าใหบ้รรลุ

กิจกรรมน้ีได ้

วตัถุประสงค์

ของการมี

ส่วนร่วม 

เคร่ืองมือท่ี

จะท าให้

ท างาน

ส าเร็จ 

5 = สูง 

1 = ต า่ 

เวลา/

ตน้ทุน     

ท่ีก าหนด 

สูง = 1 

ต า่ = 5 

ความสามารถของ

เจา้หนา้ท่ีท่ีจะใช้

เคร่ืองมือน้ัน       

มีความ 

สามารถ = 5  

พฒันาได ้= 2 

พฒันาไม่ได ้= 0 

ความเช่ือของ

สาธารณชน

ต่อการเขา้มา

เก่ียวขอ้ง  

บวก = 5 

ลบ = 0 

ความ

เสมอภาค

ของกลุ่ม

ต่างๆ     

ในการ  

เขา้ร่วม  

มี = 5 

ไม่มี = 0 

คะแนน

รวม

สูงสุด 

25 

คะแนน 

 สรา้งความ

ตระหนัก  

Awareness 

      

 ใหค้วามรู ้ 

Education 

      

 แสดงความ

คิดเห็นหรือ

ไดข้อ้มลูจาก

ประชาชน 

Input 

      

 ตดัสินใจ 

Decision-

making 

      

ตวัอยา่ง : 

การส ารวจ

ความคิดเห็น 

ไดร้บัขอ้มูล

จาก

ประชาชน 

Input 

ความ

คิดเห็นของ

ประชาชน

อยูใ่นระดบั 

= 5 

สูง = 2 

ตอ้งมีความ

ชว่ยเหลือจาก

ภายนอก = 2 

บวก = 5 

ขอ้มูลจาก

การสุ่ม

ตวัอยา่ง = 

5 

18 

คะแนน 
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แบบฟอรม์ 5 : การจดัท ารายงานและการประเมินผล 

ฟอรม์น้ีช่วยใหส้ามารถประเมินแผนการมีส่วนร่วมได ้

แนวปฏิบตัิ : ใชฟ้อรม์น้ีในการพิจารณาวิธีการท่ีจะจดัท ารายงานการมีส่วนร่วมและการประเมินผล

กิจกรรมการมีส่วนร่วม 

1. ระบุผูท่ี้รบัผิดชอบหรือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเพ่ือจดัท ารายงานการมีส่วนร่วม และภาระหน้าท่ีท่ีตอ้ง

รบัผิดชอบ 
 

ตวัอยา่งท่ี 1. เลขานุการ                          - จดรายงานในท่ีประชุม 

ตวัอยา่งท่ี 2. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวางแผน           - ท ารายงานและระบุความคิดเห็นของ                  

                                                       สาธารณชนทั้งหมด 

                                                       - ตอบค าถามของประชาชนตามล าดบั 

                                                       - เขา้ร่วมกิจกรรม 

                                                       - ประเมินผลของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 

 

2. ระบุวิธีการท่ีเป็นไปไดใ้นการจดัท ารายงานและประเมินกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
 

ตัวอย่างท่ี 1. ใบลงทะเบียน การเขา้ร่วมกิจกรรม (ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน เป็นตน้) เพ่ือรายงาน

การมีส่วนร่วมในทุกๆการประชุม 

ตวัอยา่งท่ี 2. มีการวดัการเขา้ใชเ้ว็บไซต ์Web “hit” counter เพ่ือระบุวา่มีคนเขา้มาใชบ้่อยแค่ไหนใน

กรณีท่ีใชเ้ว็บไซตใ์นการมีส่วนร่วม 

 

3. จดัท ารายงานและประเมินผลเพ่ือรวมไวใ้นแผนการมีส่วนร่วม 

 ก. ระบุผลท่ีตอ้งการ จะด าเนินการอยา่งไร ใครเขา้ร่วม ก่ีคน 

 ข. รายงานผลตามความจริง 

 ใครเขา้ร่วมบา้ง มีอะไรท่ีประสบผลส าเร็จบา้ง ใครรบัผิดชอบในการจดัท ารายงาน 

 ค. เปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัส่ิงท่ีวางแผนไว ้

 ง. ส่ิงท่ีตอ้งปรบัหรือเพ่ิมเติม 
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แบบฟอรม์ 6 : การบูรณาการกลยุทธก์ารมีส่วนร่วม 

ฟอรม์น้ีช่วยในการบรูณาการกลยุทธก์ารมีส่วนร่วมเพ่ือบรรลุกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

แนวปฏิบตั ิ: ประมวลกลยุทธก์ารมีส่วนร่วมโดยการตอบค าถามต่อไปน้ีก่อนการด าเนินกิจกรรม 

 การมีส่วนร่วม 

1. งานอะไรท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จ 

 

 

 

2. เป้าหมายของการมีส่วนร่วมคืออะไร 

สรา้งความตระหนัก 
ใหส้าธารณชนมีการ

เตรียมตวั 
รบัฟังความคิดเห็น ตดัสินใจร่วมกนั 

 

3. งานตอ้งเสร็จเมื่อไหร่ 

 

 

  

4. ใครเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมน้ีบา้ง  

นักวิชาการมีใครไหม 

    

 

เจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน 

    

 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

    

 

5. ตอ้งใชว้ิธีการมีส่วนร่วมอยา่งไรจึงจะส าเร็จ ใครรบัผิดชอบท่ีจะท างานน้ีบา้ง 
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แบบฟอรม์ 7 : การประเมินผลกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

ฟอรม์น้ีช่วยใหส้ามารถจดัท ารายงานและประเมินผลกิจกรรมการมีส่วนร่วมได ้

แนวปฏิบตั ิ: ประเมินผลกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยกรอกขอ้ความลงในฟอรม์ต่อไปน้ี 

ขั้นที่ 1. ระบุผลที่คาดว่าจะไดร้บั (กรอกขอ้มูลน้ีก่อนการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วม) 

ก. ระบุกิจกรรมการมีส่วนร่วมท่ีจะประเมิน 

 

 

 

  

ข. เป้าหมายของการมีส่วนร่วมคืออะไรบา้ง (วงกลมรอบขอ้ทุกขอ้ท่ีถูกตอ้ง) 

สรา้งความตระหนัก 
ใหส้าธารณชน               

มีการเตรียมตวั 
รบัฟังความคิดเห็น ตดัสินใจร่วมกนั 

 

ค. อะไรท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

ง. ผูเ้ขา้ร่วมควรมีจ านวนเท่าไหร่  

 

 

 

จ. ระบุกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีตอ้งการหรือคาดหวงัใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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ขั้นที่ 2. จดัท ารายงานผลที่เกิดข้ึนจริง 

(กรอกขอ้มลูทนัทีหลงัจากการเสร็จส้ินกิจกรรมการมีส่วนร่วม) 

ก. บนัทึกการเขา้ร่วม (ทั้งจ านวนและประเภทหรือกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วม) 

 

 

 

 

ข. บันทึกผูท่ี้เขา้มาช่วยเหลือหรือความช่วยเหลือท่ีมาจากสาธารณชน นักวิชาการ และเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3. เปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกบัผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

(กรอกขอ้มลูทนัทีหลงัจากการเสร็จส้ินกิจกรรมการมีส่วนร่วม) 

ก. เปรียบเทียบการเขา้ร่วม ใครท่ีคาดวา่น่าจะเขา้ร่วมไมไ่ดเ้ขา้ร่วมบา้ง 

   

   

 

ข. กิจกรรมการมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม ่ส่ิงใดบา้งท่ีไมบ่รรลุ 

 

 

 

 

ขั้นที่ 4. สิ่งที่ควรปรบัปรุง เพ่ิมเตมิกรณีจ  าเป็น เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมาย 
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 ศพัทท์ี่ควรรู ้ 
 

ที ่

ค าเฉพาะ 

(ภาษาไทย/

ภาษาองักฤษ) 

ความหมาย/ค าอธิบายเพ่ิมเตมิ หมายเหตุ 

1) ดีเบท (Debate) 

หรือการโตว้าที/

โตเ้ถียง 

เวทีท่ีเปิดใหส้องฝ่ายมีการแสดงความเห็นในมุมมองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเน้นการชักจูงใหอี้กฝ่ายหน่ึง

คลอ้ยตาม มักจะเป็นการแสดงแนวคิดท่ีขัดแย้ง มุ่งเอาชนะดว้ยเหตุผล การจัดเวทีท่ีเป็นเวที

สาธารณะทัว่ไป มกัจะไมใ่ช่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง เช่น เวทีประชาพิจารณฝ่์ายคา้นจะมา

โตเ้ถียงกบัฝ่ายสนับสนุน 

 

2) การสานเสวนา หรือ

ไดอาล็อค 

(Dialogue) 

คือ กระบวนการพูดคุยหรือสนทนากนัแลกเปล่ียนเรียนรูโ้ดยไม่ใช่การมาโตเ้ถียง มีกติกาว่าเมื่อคน

หน่ึงพดูคนท่ีเหลือตอ้งฟัง อาจจะมีผลออกมาเป็นขอ้สรุปหรือไมก็่ตาม 

 

3)  การเสวนาหาทาง

ออก (Deliberation) 

วิธีการใชก้ระบวนการพดูคุยหรือการสนทนาระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในภาคส่วนต่างๆ โดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง หยิบยกประเด็นขอ้มูล ความรูค้วามเขา้ใจ และขอ้กงัวลต่างๆ มาปรึกษาหารือ 

เพ่ือหาทางออกเป็นขอ้สรุปท่ีทุกฝ่ายพึงพอใจหรือเป็นฉนัทามติ 

 

4) เวทีการประชาเสวนา

หาทางออกหรือพลบั 

บลิกดีลิเบอเรชัน่ 

(Public Deliberation 

Forum) 

เป็นกระบวนการประชุมพดูคุยกนัหรือสนทนาหารือ หรือการสานเสวนาหาทางออกกบัประชาชนหรือ

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเก่ียวกับประเด็นสาธารณะท่ีประชาชนสนใจ โดยเน้นการใหข้อ้มูลท่ีควรตอ้งมี

ทางเลือกต่างๆ มากกว่าสองทาง พรอ้มขอ้ดี ข ้อดอ้ย เพ่ือน าเสนอต่อผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม การรบัฟัง

ความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพ่ือใหไ้ดท้างออกท่ีทุกฝ่ายพึงพอใจทกัษะท่ีส าคญัคือการฟังกนั 

แลกเปล่ียนเรียนรู ้มองไปถึงผลกระทบของการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ จนไดข้อ้สรุปท่ีพึงพอใจท่ี

มองอนาคตและส่วนรวมเป็นส าคญั 

 

5) การประชาเสวนา 

(Citizens Dialogue) 

การจดักระบวนการสานเสวนาประเด็นปัญหาเชิงนโยบายสาธารณะ โดยเชิญประชาชนท่ีสนใจใหเ้ขา้ร่วม

สานเสวนา โดยมีการวิจัยทางเลือกต่างๆ (มากกว่าสองทาง) พรอ้มขอ้ดี ขอ้ดอ้ยดว้ย ท่ีไม่ล าเอียง 
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ที ่

ค าเฉพาะ 

(ภาษาไทย/

ภาษาองักฤษ) 

ความหมาย/ค าอธิบายเพ่ิมเตมิ หมายเหตุ 

น าเสนอต่อผูร้่วมประชาเสวนาเพ่ืออภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นใหเ้กิดความชัดเจนเกี่ยวกบัความ

คิดเห็น ความตอ้งการและไดข้อ้มูลส าคญัในการร่วมกนัก าหนดนโยบาย และหาทางออกท่ีจะด าเนินการ

ตามนโยบายท่ีร่วมกนัก าหนดโดยยอมรบัผลกระทบร่วมกนั การประชาเสวนาจะมีความคลา้ยคลึงกบัการ

ประชาเสวนาหาทางออก หรือ Public Deliberation 

6) ประชาพิจารณ ์

(Public Hearing) 

กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งการรบัขอ้มูลและความคิดเห็น

ของประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในมุมมองต่างๆ ซ่ึงควรจะท าก่อนท่ีจะตัดสินใจด าเนินการโดยมีการ

ก าหนดหลกัการและแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน ซ่ึงอาจจะเป็นเวทีรบัฟังความเห็นโดยตรงอย่าง

เป็นทางการหรือโดยออ้มผ่านกลไกอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ซ่ึงประชาพิจารณ์เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้น

กระบวนการมีส่วนร่วมแต่ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะหากท าแต่ประชา

พิจารณ ์การท าประชาพิจารณ์ควรจะท าตั้งแต่ตน้ ตั้งแต่เร่ิมคิดเพ่ือใหเ้กิดความตระหนักในปัญหาท่ี

เกิดข้ึน 

 

7) การบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม 

(participatory 

Governance) 

การก าหนดรูปแบบการบริหารราชการของส่วนราชการ ท่ีเปิดใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนซ่ึงรวมถึงผูม้ี

ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในภาครฐัเอกชน และประชาชนโดยรวม มีช่องทางและโอกาสเขา้มามี

ส่วนร่วมในการรบัทราบขอ้มลูการด าเนินงานของส่วนราชการ การร่วมคิดเสนอความเห็นร่วมก าหนด

ทิศทาง และร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความมัน่คงของ

ชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงขณะน้ีเป็นรูปแบบการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีเป็นกระแสหลักของการ

บริหารจดัการภาครัฐและระบบราชการทัว่โลกในอันท่ีจะใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นก่อนด าเนินการตามแผนโครงการ/นโยบาย เพ่ือมิใหเ้กิดความขดัแยง้ของการด าเนินนโยบาย

ของรฐั หรือเพ่ือท าใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัและร่วมมีบทบาทในการด าเนินการของรฐั 
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ที ่

ค าเฉพาะ 

(ภาษาไทย/

ภาษาองักฤษ) 

ความหมาย/ค าอธิบายเพ่ิมเตมิ หมายเหตุ 

8) สาธารณชน หรือ

ประชาชน  

(The Public) 

บุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ร สถาบนั หรือ กลุ่มผลประโยชน์ (interest groups) ท่ีมีความสนใจผลลพัธท่ี์

เกิดจากการตัดสินใจเก่ียวกับมาตรการการบริหารราชการ และนโยบายสาธารณะซ่ึงอาจจะไดร้ับ

ผลกระทบเชิงบวกหรือลบทั้งทางตรงและทางออ้ม บางครั้งอาจจะเรียกว่ากลุ่มผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) 

 

9) การตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานโดยภาค

ประชาชน (People’s 

Audit) 

เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการ/การ

ปฏิบติังานของหน่วยงานของรฐั 

 

10) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (Public 

Participation หรือ 

Citizen หรือ Civic 

Engagement) 

- กระบวนการสานสมัพนัธ์ระหว่างภาครฐัและภาคประชาชน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจร่วมและเพ่ือให้

การพัฒนานโยบายและบริการสาธารณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และสนองความ

ตอ้งการของประชาชนมากขึ้ น โดยเน้นท่ีกระบวนการท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการท่ีภาครฐั ภาค

ประชาสังคม และผู้ท่ีเก่ียวขอ้งมีโอกาสเรียนรูท้ าความเขา้ใจ ประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน

ปรึกษาหารือร่วมกนั เพ่ือแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ทุกฝ่ายยอมรบัมากท่ีสุดและมีผลกระทบเชิงลบ

นอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

- เป็นความหมายท่ี

ปรากฏในเอกสารวา่ดว้ย

เร่ืองการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน www.dialogue 

circle.com 

www.policyresearch.gc.ca,

และ “คู่มือการมีส่วนร่วม

ของประชาชน” จดัท าโดย

มลูนิธิปริญญาโทนัก

บริหารรฐักิจมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

 

http://www.dialogue/
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ที ่

ค าเฉพาะ 

(ภาษาไทย/

ภาษาองักฤษ) 

ความหมาย/ค าอธิบายเพ่ิมเตมิ หมายเหตุ 

- กระบวนการท่ีน าประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้ร่วมในการหาวิธีแกไ้ขปัญหาท่ียุ่งยาก

ซบัซอ้น ร่วมกนัหาทางออกส าหรบัการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในทางสันติเป็นท่ียอมรบัหรือเป็นฉนัทามติ

ของประชาสังคม และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยน าความเห็นและขอ้เสนอแนะของ

ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมาเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการตดัสินใจและก าหนดแนวทาง

หรือนโยบายสาธารณะท่ีภาครฐัจะด าเนินการ 

- เป็นการอธิบายขัน้ตอน

การมีส่วนร่วมท่ีก าหนด

โดย International 

Association for Public 

Participation (IAP2) ซ่ึง

เป็นองคก์รสากลท่ีส่งเสริม

และพฒันาเร่ืองการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ขณะน้ีมี

สมาชิก 16 ประเทศ ไดแ้ก่ 

สหรฐัอเมริกา แคนาดา 

ออสเตรเลีย องักฤษ 

นิวซีแลนด ์แอฟริกาใต ้

ญ่ีปุ่น จีน ฟินแลนด ์

ฝรัง่เศส เลบานอน 

เม็กซิโก โปแลนด ์

สโลเวเนีย และประเทศ

ไทย 
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 วิธีการสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. เพ่ือใหข้อ้มูลกบัประชาชน การเลือกเทคนิคต่างๆ จ าตอ้งพิจารณาถึงขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของเทคนิค

น้ันๆ ก่อนแลว้จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัเป้าหมายของการสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น 

เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ซ่ึงจะใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่างกนั 

เทคนิค สิ่งที่ควรค านึง ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย 

การเล่าเรื่อง Feature 

Stories 

เล่าเก่ียวกบัโครงการ 

 

 

แจกแผ่นปลิว Bill 

Stuffer ใบปลิวท่ีใส่รวม

ไปกบัเรียกเก็บเงินค่า

น ้าไฟรายเดือน 

- คาดการณส่ิ์งท่ีพบ

เห็นหรือก าหนดการณ์

ท่ีน่าสนใจเพ่ือช่วยสรา้ง

ความสนใจ 

- ผูเ้ล่าหรือรายงานก็มี

มุมมองของตนเอง 

ใบปลิวท่ีออกแบบเพื่อ

ดึงดูดสายตา ใหเ้กิด

ความรูสึ้กอยากอ่าน 

สามารถเน้นส่ิงท่ีเช่ือวา่

น่าสนใจได ้

 

 

 

- แจกไปอยา่ง

กวา้งขวางในสถานท่ี

ใหบ้ริการ 

- ประหยดัหากใชไ้ปกบั

การส่งเอกสารท่ีมีอยู่

แลว้ 

ไมส่ามารถควบคุมไดว้่า

จะมีขอ้มลูอะไรมา

น าเสนอ 

 

 

- ขอ้มูลท่ีส่งมีความ

จ ากดั 

- ขอ้มูลอาจมีความ

สบัสนจากการส่งได ้

แจกข่าว 

- ส่งโทรสารหรือ

จดหมายอิเล็คทรอนิคส์

หรือส่งเป็นกระเป๋าขา่ว 

- สรา้งความสมัพนัธ์

กบักองบรรณาธิการ

และนักข่าว 

- ใหข้อ้มูลกบัส่ือถึง

ล าดบัความกา้วหนา้

ของงาน 

- ขา่วท่ีแจกเป็นภาษาท่ี

มกัใชใ้นบทความหรือ

ขา่วไดโ้ดยตรง 

- เป็นโอกาสท่ีจะมีการ

ทบทวนทางดา้นเทคนิค

และกฎหมาย 

- การตอบสนองของส่ือ

ต า่ 

- มกัแจกในท่ีท่ีไม่

เหมาะสมหรือขา่วอยูใ่น

ท่ีท่ีไมน่่าสนใจไมม่ีใคร

อ่าน 

แถลงข่าว 

- แน่ใจวา่ผูแ้ถลงไดร้บั

การฝึกมาใหส้ามารถ

ท าหนา้ท่ีในการสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัส่ือได้

ดี 

เป็นโอกาสท่ีจะเขา้ถึง

ส่ือต่างๆ ในการท างาน

ครั้งเดียว 

จ ากดัเฉพาะประเด็นท่ีมี

คุณค่าต่อการเป็นข่าว 

โทรทศัน ์ 

- รายการโทรทศัน์เพ่ือ

น าเสนอขอ้มลูและ

แสดงการตอบสนอง  

ต่อผูฟั้ง 

- มีเครือขา่ย มี

สญัญาณและราคาไม่

แพง 

- ยงัน าเสนอวีดีทศัน์

ทางอินเตอรเ์น็ตได ้

- สามารถใชไ้ดใ้นพ้ืนท่ี

กวา้งไกลหลายพื้ นท่ี 

- คนส่วนใหญ่ใชเ้วลาดู 

มากกวา่อ่าน 

- ค่าใชจ้่ายสูง 

- ยากท่ีจะวดัผลท่ีเกิด

จากผูด้ ู
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ศูนยข์อ้มูลและที่ท  า

การในพ้ืนที่ 

- มีท่ีท างานท่ีท าหน้าท่ี

ใหข้อ้มูลและสนองต่อ

ค าถามต่างๆ 

- ใหม้ีเจา้หนา้ท่ีอ านวย

ความสะดวก 

- ใชแ้ผ่นพบัและบนัทึก

วีดีทศัน์เพ่ือโฆษณาและ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี

กวา้งขวาง 

- พิจารณาใหม้ีสถานท่ี

ใหบ้ริการอินเตอรเ์น็ต 

- เลือกสถานท่ีท่ี

ประชาชนเขา้ถึงไดง้่าย

และบ่อยๆ 

 

- มีโอกาสส าหรบัการ

ครอบคลุมส่ือใชก้บังาน

ต่างๆ  

- โอกาสท่ีดีส าหรบัให้

ความรูก้บันักเรียน 

- ใหข้อ้มูลใน

บรรยากาศของการ

เรียนรู ้

- มีโอกาสท่ีจะส่ือสาร

และตอบสนองต่อ

สาธารณชน 

- ค่าใชจ้่ายมาก

โดยเฉพาะใชก้บังาน

เฉพาะ 

- การเขา้ถึงการมี

ขอ้จ ากดัเฉพาะผูท่ี้อยู่

บริเวณน้ันนอกจากจะมี

การสญัจรไปในท่ีต่างๆ  

คณะผูท้รงคุณวุฒิ 

- ประชุมสาธารณะ 

เช่นการพบส่ือใหส่ื้อมา

สมัภาษณผู์ท้รงคุณวุฒิ

ในมุมมองต่างๆ กนั 

- ประชาชนมีโอกาสใน

การมีส่วนร่วมโดย

ติดตามกิจกรรม  

- มีผูด้ าเนินรายงานท่ี

เป็นกลาง มีการก าหนด

กติกากลาง 

- อาจเป็นการ

สนับสนุนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้

สนับสนุนกิจกรรม 

- เป็นการใหค้วามรูก้บั

ส่ือ 

- ใหโ้อกาสในการ

อภิปรายในประเด็น

ต่างๆ อยา่งเท่าเทียม 

- ใหโ้อกาสในการช้ีแจง

ส่ิงท่ีเขา้ใจไมถู่กตอ้ง

โดยเฉพาะดา้น

วิทยาศาสตร ์

- ตอ้งอาศยัการ

เตรียมการและการ

จดัการล่วงหนา้ 

- อาจก่อใหเ้กิดความ

ห่วงกงัวลของ

สาธารณชนจากการมี

ประเด็นท่ีเห็นชดัเจน

ขึ้ น 

 

2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและไดข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 

เทคนิค สิ่งที่ควรค านึง ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย 

สายด่วนขอ้มูล  

– มีสายด่วนให้

ประชาชนเขา้ถึงขอ้มลู

หรือพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ี

โครงการท่ีจะตอบ

ค าถามได ้

- ตอ้งแน่ใจผูเ้ก่ียวขอ้ง

มีความรูท่ี้สามารถตอบ

ค าถามได ้

- ถา้เป็นไปได ้ระบุผูท่ี้

รบัผิดชอบแทนการระบุ

ต าแหน่ง 

- จะดีมากถา้ผูเ้ป็น

ศูนยก์ลางในการติดต่อ

เป็นคนทอ้งถ่ิน 

- คนเราไมช่อบรอสาย

นานหรือฟังขอ้ความ

อ่ืนๆ นานเกินไป 

- ควบคุมการไหลของ

ขอ้มูล 

- เป็นการสรา้ง

ภาพพจน์ของการใหม้ี

การเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร 

- ง่ายต่อการปรบัขอ้มลู

ผูค้อยตอบค าถามตอ้ง

ผูกพนักบังานและมีการ

เตรียมการเพ่ือสามารถ

ตอบสนองโดยทนัทีและ

ถูกตอ้ง 
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เก่ียวกบัโครงการให้

ทนัสมยั 

สมัภาษณ ์ 

- การสมัภาษณผู์ม้ีส่วน

ไดส้่วนเสียเพื่อไดร้บั

ขอ้มูลส าหรบัการ

พฒันาหรือใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมและสรา้ง

ฉนัทามติ 

- ควรท าการสมัภาษณ์

ตวัต่อตวั ไปดว้ยตนเอง

โดยเฉพาะการพิจารณา

ผูท่ี้จะเป็นกรรมการ

ภาคประชาชน 

- ใหโ้อกาสในการ

แลกเปล่ียนขอ้มลูเชิงลึก

ในสภาพการณท่ี์ไม่มี

การคุกคามใดๆ 

- ใหโ้อกาสในการไดร้บั

ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสียสามารถ

ใชเ้พ่ือประเมินผูจ้ะเป็น

กรรมการภาค

ประชาชน 

หากมีผูถู้กสมัภาษณ์

หลายคนจะใชเ้วลามาก 

ส ารวจ 

- ใชแ้บบสอบถาม

มาตรฐานหรือตามท่ี

ตอ้งการ 

- มีวตัถุประสงคใ์นการ

ใชผ้ลท่ีชดัเจนก่อนการ

ออกแบบสมัภาษณ ์

- ไดข้อ้มลูท่ีสอบกลบั

ได ้

- เขา้ถึงคนกลุ่มใหญ่

และเป็นตวัแทนได ้

ค่าใชจ้่ายสูง 

ประชุมกลุ่ม  

- ทดสอบขอ้มูลกบั

สมาชิกท่ีเลือกมาเป็น

เป้าหมาย 

- สามารถใชเ้พ่ือได้

ขอ้มูลเพ่ือการวางแผน

ตดัสินใจได ้

- ด าเนินการอยา่งนอ้ย 

2 ช่วงส าหรบั

กลุ่มเป้าหมายหน่ึงๆ 

 

- ใชผู้เ้อ้ือกระบวนการ

ท่ีมีทกัษะในการ

ด าเนินการ 

 

- ใหโ้อกาสทดสอบ

ขอ้มูลหลกัก่อนการ

ด าเนินการ 

 

- เหมาะสมมากกบั

กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือก

มา 

อาจมีค่าใชจ้่ายมากถา้

ด าเนินการในบางกลุ่ม 

สภากาแฟ  

- การประชุมกลุ่มเล็กๆ 

ในชุมชนท่ีมกัจดัท่ีบา้น

ใดบา้นหน่ึง 

เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความ

สุภาพ 

- ค่อนขา้งเป็นกนัเอง 

- เกิดการเสวนาท่ีมี

ประสิทธิผล 

- มีการส่ือสารสองทาง

มาก 

อาจมีค่าใชจ้่ายและใช้

คนมาก 

งานของชุมชน 

- จดังานเหมือนงาน  

ร่ืนเริงในชุมชนท่ีมี

กิจกรรมหลากหลาย 

- ตอ้งพิจารณาประเด็น

ต่างๆ  

- ตอ้งมัน่ใจวา่มี

ทรพัยากรและ

เจา้หนา้ท่ีเพียงพอ 

- เนน้เร่ืองท่ีอยูใ่น

ความสนใจของ

ประชาชน 

- มีการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลหลายระดบั 

- ตอ้งเชิญชวนให้

ประชาชนมาร่วมและ

ตอ้งมีส่ิงท่ีน่าสนใจท่ี

ประชาชนอยากเขา้ร่วม 

- มีค่าใชจ้่ายสูงถา้จะ

ท าใหดี้ 
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- ถา้ท าไมดี่อาจท าลาย

ภาพพจน์ได ้

การเปิดที่ท  าการ  

- ประชาชนมาเดินดู

สถานท่ีไดม้ีการจดั     

ในหลายๆท่ี ต่างกนัท่ี

ประเด็น มีผูท้รงคุณวุฒิ

คอยใหค้ าแนะน า 

- ตอ้งมีคนอธิบายผงั

การจดัท่ีทางเขา้        

ใหผู้เ้ขา้ร่วมกรอกขอ้มูล

ความคิดเห็น 

- เตรียมรบัคนจ านวน

มากท่ีมาพรอ้มกนั 

- กระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วม  

มีส่วนร่วมอยา่ง

กระตือรือรน้ 

- จดัสถานท่ีแสดงไว ้

หลายๆจุด ท่ีคนจ านวน 

6-10 คน สามารถดู

พรอ้มกนัได ้

-จดักลุ่มยอ่ยๆ หรือ     

มีการส่ือสารทีละคน 

- ความสามารถ      

ของทีมงานท่ีจะตอบ

ค าถามยากๆ  

– ส่ือสนใจ 

- สรา้งเครดิตใหผู้จ้ดั 

- ยากท่ีจะบนัทึก

ความเห็นของประชาชน

ท่ีเขา้ร่วม 

- ผูไ้มค่่อยสนใจแต่ชอบ

ป่วนผูอ่ื้นอาจมีไดท่ี้จุด

ต่างๆ  

- ใชที้มงานหลายคน

มากกวา่การจดังาน

ประชุม 

ประชาพิจารณ ์ 

- การประชุมท่ีเป็น

ทางการ 

- เล่ียงไดค้วรเล่ียง - ใหโ้อกาสสาธารณชน

ในการพดู 

- ไมเ่กิดการเสวนาท่ีมี

ประโยชน์ 

- อาจเกิดความ

แตกแยก เกิดความรูสึ้ก

เป็นพวกเราพวกเขา 

ประชุมปฏิบตักิาร 

- การประชุมท่ีไม่เป็น

ทางการท่ีอาจรวมการ

น าเสนอและอาจมี

นิทรรศการจบลงโดยมี

กลุ่มท างานร่วมกนั 

-รูว้า่จะวางแผนอยา่งไร

มีการใชข้อ้มูลจาก

ประชาชนก่อนจดั

ประชุม 

- จดัอบรมทีมงานและ

ผูเ้อ้ือกระบวนการ 

- มีการแนะน าการ

ด าเนินการประชุม

โดยเฉพาะการล าดบั

ความส าคญั 

- เหมาะกบัการ

อภิปรายในเร่ือง

กฎเกณฑห์รือวิเคราะห์

ทางเลือก 

- สามารถใหที้มงานอ่ืน

ตอบค าถามได ้

- สรา้งความน่าเช่ือถือ 

- ไดข้อ้มลูยอ้นกลบั

จากประชาชน 

- สรา้งการมีส่วนร่วม

ในการร่วมกนัแกปั้ญหา 

- ผูเ้ขา้ร่วมอาจต่อตา้น

ส่ิงท่ีเขาคิดวา่เป็นการ

ท าใหแ้ตกแยกและ

ปกครองเพราะการแยก

กลุ่มยอ่ย 

- ตอ้งมีผูเ้อ้ือ

กระบวนการกลุ่ม ใน

กลุ่มยอ่ยๆดว้ย 

ประชุมเพ่ือมองหา

อนาคต 

- เนน้เร่ืองอนาคตของ

ชุมชน 

หาผูเ้อ้ือกระบวนการท่ี

มีประสบการณใ์นดา้น

น้ี 

- มีผูร้่วมไดจ้ านวนมาก 

สลบักนัเขา้มาร่วมได้

ตลอด  

- แต่ละคนคือ

- ทา้ทาย 

- อาจยากท่ีจะเกิดขอ้

ผูกพนัจากประชาชน 

- ใชเ้วลา 2-3 วนั 



33 
 

เทคนิค สิ่งที่ควรค านึง ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถ

น าไปสู่การ

เปล่ียนแปลงทั้งองคก์ร

ได ้

การสานเสวนา 

(Dialogue) 

การประชาเสวนา 

(Citizen Dialogue)  

การประชาเสวนา

หาทางออก (Public 

Deliberation) 

ผูท่ี้ท าหนา้ท่ี

ผูอ้ านวยการ

กระบวนการสานเสวนา 

(Facilitator)  

ตอ้งไดร้บัการอบรมและ

รูเ้ร่ืองการฟังอยา่งตั้งใจ 

- ช่วยใหเ้กิดความ

เขา้ใจท่ีดี  

มีความสมัพนัธร์ะหวา่ง

กนัดี 

- ไดท้างออกของปัญหา

แบบชนะ-ชนะ 

- ใชเ้วลา 

- ตอ้งการความเขา้ใจ

ในกระบวนการในผูร้่วม

สานเสวนา 

 

 เกณฑใ์นการเลือกวิธีการสรา้งการมีส่วนร่วม 

ในการพิจารณาเลือกเทคนิคใดๆ อาจใชเ้กณฑต์า่งๆ ดงัตอ่ไปน้ีช่วยในการเลือก 

 เกณฑใ์นการเลือกวิธีการสรา้งการมีส่วนร่วม 
วิธีการที่ 

1 2 3 4 

1. จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งไร     

2. ค่าใชจ้่ายสูงหรือไม ่รบัไดห้รือไม่     

3. เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่     

4. มีเคร่ืองมือ มีความรู ้มีผูรู้ท่ี้จะท าได ้     

5. มีประสบการณม์าก่อนวา่ท าแลว้ส าเร็จหรือตอ้งหาบุคคลภายนอกมาช่วย     

6. เวลามีพอไหม     

7. มีประสบการณว์า่วิธีน้ีใชก้บัสถานการณน้ี์แลว้ส าเร็จ     

8. ใชก้นัไดก้บักลุ่มเป้าหมาย เพราะมีความคุน้เคย     

9. มีกฎหมายเก่ียวขอ้งหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ     

10 มีสภาพแวดลอ้มเฉพาะท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการใชว้ิธีน้ี     

11. จะไดร้บัการสนับสนุนจากภายในองคก์ารหรือไม่     
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จะเลือกเครือ่งมือการมีสว่นรว่มใดจงึจะเหมาะสม 

วิธีพิจารณาง่ายๆ 

What    จะใหมี้ส่วนร่วมเร่ืองอะไร 

Who    กลุ่มเป้าหมาย 

When     เวลาท่ีเหมาะสม 

Where    สถานท่ีจดั 

How    หลกัการหรือกระบวนการท่ีใชใ้นการด าเนินการ 

Strengths   ประโยชน์ของเคร่ืองมือ+ส่ิงท่ีจะไดร้บั 

Limitation   ขอ้จ ากดัของวิธีน้ัน 

 

 ตวัอยา่งเทคนิคการสรา้งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 

จะกล่าวถึงน้ี ช่วยในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไดอ้ย่างดี ท่ีเมื่อน าไปทดลองใชใ้น

โครงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดแลว้ พบว่าท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมไดง้่ายและ      

มีพลงัในการวางแผนกิจกรรมต่อไป 

การประชุมโดยใชก้ระดาษสีเป็นรูปแบบหน่ึงของการประชุมกลุ่มใชก้ระดาษสีช่วยในการประชุม 

เพ่ือใหม้ีการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เป็นการรวบรวมประสบการณ์ ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม    

และสรา้งฉนัทามติ 

วิธีการคือมีการเตรียมค าถามมาก่อน ค าถามแต่ละค าถามจะใหผู้้เขา้ประชุมตอบ โดยใช้

กระดาษสีต่างกัน กระดาษสีจะถูกน าไปติดท่ีผนังหอ้งหรือบนกระดาษท่ีเตรียมไว ้มีการจับกลุ่ม

ความเห็นท่ีคลา้ยกนั ตั้งช่ือกลุ่ม แสดงความเห็นและเปิดโอกาสใหม้ีการอภิปรายเพ่ิมเติม ทั้งน้ีจะท าให้

กลุ่มผู้เขา้ประชุมไดจ้ัดระเบียบขอ้มูลและสังเคราะห์ขอ้มูลก่อนการเขียนลงในกระดาษ วิธีน้ีจะง่าย      

ต่อการเขียนรายงานอีกดว้ย 

นอกจากน้ีในจ านวนเทคโนโลยีเพ่ือการมีส่วนร่วม (Technology of Participation-ToP) ท่ีมีการ

คิดขึ้ นโดย The Institute of Cultural Affairs (ICA) มีหลายวิธีและมีบางวิธีท่ีไดน้ ากระดาษสีมาใช้

ประโยชน์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือสรา้งความกระตือรือรน้ความคิดสรา้งสรรค ์      

มีการใชค้วามคิดเชิงยุทธศาสตรอ์ย่างบูรณาการได ้จนกลุ่มสามารถกลัน่กรองความคิดทั้งหมดออกมา

เป็นประเด็นเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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วิธีน้ีมี 5 ขั้นตอน คือ 

 1. บริบท (context) เป็นการก าหนดขอบเขตของการศึกษาซ่ึงจะมีค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการ

ค าตอบเป็นการอธิบายค าถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การระดมสมอง (brainstorming) เป็นการระดมขอ้มลูและความคิดจาก 3 ระดบั คือ ระดบั

บุคคล ระดบักลุ่มขนาดเล็ก และท่ีประชุมเต็มคณะขั้นตอนน้ีเป็นการขอใหส้มาชิกจดความคิดของตนลง

บนแผ่นกระดาษ และอภิปรายกันแลว้เลือกความคิดเห็นท่ีส าคัญท่ีสุด 5-7 ประเด็น แลว้จดบันทึก

กระดาษสีหรือบตัรค า ในกรณีท่ีประชาชนบางคนไมส่ามารถเขียนได ้ทีมงานจะตอ้งเขา้ไปช่วยเขียนให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการประชุมเชิงปฏิบตัิการ  

(Work shop) 

ขั้นตอนท่ี 1 : บริบท (Context) 

 สรา้งบริบท แนะน าค าถามรวมศูนย ์

 กล่าวน าการประชุม 

 เน้นย า้ความส าคญัของค าถามน า 

 วางโครงร่างขั้นตอนท่ีจะท า 

 ระบุเวลาท่ีจะใช ้

 

ขั้นตอนท่ี 2 : ระดมสมอง (Brain Storming) 

 ระดมความคิดจากรายบุคคล กลุ่มเล็กและท่ีประชุมใหญ่ 

 ทุกคนจดความคิดของตน 

 จดักลุ่มเล็ก ถกแถลงแลกเปล่ียน 

 คดัเลือกบตัรความคิดท่ีส าคญั 

 น าบตัรความคิดท่ีส าคญัจากแต่ละกลุ่ม 5-7 บตัร  

มาติดบนกระดานรวมของท่ีประชุม 
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3. การจดัหมวดหมู่ (cluster) จดัหมวดหมู่ความคิดโดยจดักลุ่มความคิดท่ีคลา้ยกนัอยู่กลุ่ม

เดียวกนั และเรียงบตัรความคิดทุกใบบนกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตั้งช่ือ (title)  ตั้งช่ือกลุ่มความคิดแต่ละกลุ่มโดยความเห็นพอ้งตอ้งกนัของกลุ่ม โดยใชช่ื้อ

สั้นๆเขา้ใจง่าย และอภิปรายกนัวา่กลุ่มมีความเห็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 : จดัหมวดหมู่ (Cluster) 

 สรา้งความสมัพนัธใ์หม ่ 

จดัความคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัอยูใ่นหมวดเดียวกนั 

 จดัหมวดหมูใ่หช้ดัเจน 

 เรียงบตัรความคิดทุกใบ 

ขั้นตอนท่ี 4 : ตั้งช่ือหมวดหมู่   (Title) 

 ดึงความเขา้ใจโดยองคร์วมออกมา ใหช้ดัเจน แลว้ส่ือสาร

ความเห็นท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัของกลุ่มออกมา 

 ท าทีละหมวด 

 ตั้งช่ือท่ีตอบสนองต่อค าถามรวมศูนย ์
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5. ไตร่ตรอง (reflect) เป็นการยืนยนัความมุ่งมัน่ของกลุ่มอภิปรายความส าคญั ของผลจาก

กิจกรรมกลุ่มเป็นการทบทวนและยืนยนัผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากประสบการณใ์นการใชเ้ทคนิคน้ีพบว่า ประสบความส าเร็จในการสรา้งการมีส่วนร่วม ท าให้

ประชาชนมีความพอใจท่ีไดม้ีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั หน่วยงานราชการในจงัหวดั

ต่างๆ ท่ีไดร้่วมโครงการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไดน้ าเทคนิคน้ีไปใชก้บัภาคประชาชน 

จนเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

รูปแบบการประชุมปฏิบติัการสามารถน ามาใชไ้ดก้บัการก าหนดวิสยัทัศน์ของหน่วยงาน ใชใ้น

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ใชใ้นการวางแผนการท างานหาแนวทางปฏิบัติงาน จัดล าดับ

ความส าคญัของการท างาน ใชใ้นการหาทางออกในการแกปั้ญหาชุมชนร่วมกนั ใชใ้นการประเมินผล

กิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีหลงัจากไดป้ระเด็นต่างๆ แลว้ ยงัสามารถน ามาสู่การวางแผนการ

ปฏิบติัการอยา่งแทจ้ริงต่อไปได ้

 

4. แบบสรุปหลกัการและตวัอยา่งที่ดี 

 ในส่วนท่ีเป็นการน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการสรา้งระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

อย่างแทจ้ริงระดบัจงัหวดั (Meaningful Public Participation) ซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้ นใน พ.ศ. 2550 – 2551 

และไดน้ าไปสู่การไดต้ัวแบบของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงใหเ้กิดขึ้ น    

ในระดบัจงัหวดั 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดและขยายผลรูปแบบท่ี

เหมาะสมส าหรบัจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย 

3. เพ่ือขยายฐานการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง 

ส าหรบัขา้ราชการระดบัจงัหวดัและพฒันาระบบราชการสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

ขั้นตอนท่ี 5 : ไตร่ตรอง   (Reflect) 

 ยนืยนัความมุง่มัน่ของกลุ่ม 

 อภิปรายความส าคญัของผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการกลุ่ม 

 เสวนาขั้นตอนท่ีจะท าต่อไปอยา่งสั้นๆ  
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4. เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งและกลไกการมีส่วนร่วมในระดับจงัหวดัซ่ึงเป็นการวางแนวทางในการ

บริหาราชการแบบมีส่วนร่วม 

5. เพ่ือใหก้ารท างานของระบบราชการในระดับจังหวัด สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนและไดร้บัความร่วมมือจากประชาชนในการพฒันาจงัหวดัและระบบราชการ 

 

 ตวัอย่างแนวคิดของโครงการการส่งเสริมการสรา้งระบบการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วมอยา่งแทจ้ริงระดบัจงัหวดั 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ในการด าเนินการโดยการใชว้ิธีการด าเนินการอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเ ร่ืองการ  

มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการระบบเปิดใหแ้ก่ตัวแทนหน่วยงานระดับจงัหวดั โดยใช้

เทคนิคการมีส่วนร่วมท่ีมีการพฒันาขึ้ นเพ่ือใหเ้หมาะสมกบับริบทขา้ราชการไทย แลว้ใหบุ้คลากรท่ีผ่าน

การอบรมแลว้น้ีไปด าเนินการโดยอาศยัความรูท่ี้ไดร้บัไปจากการอบรมทั้งน้ี โดยผ่านการสนับสนุนทาง

วิชาการจากนักวิชากรท่ีรับผิดชอบดูแลในจังหวัด และผ่านการสนับสนุนทางดา้นการเงินเบ้ืองต้น     

เพ่ือเร่ิมโครงการได ้หลกัจากน้ันแต่ละจงัหวดัจะมีการจดัหางบประมาณเพ่ิมเติมเองในการคา้เป็นการ

ขยายผล เพ่ือใหส้มบรูณย์ิ่งยิ่งขึ้ น 

เมื่อด าเนินกิจกรรมแลว้พบว่าในบางแห่งประชาชนและขา้ราชการจะมีการเรียนรู ้และตระหนัก

หลกัจากไดป้ฏิบติัจริงและเห็นผล 

 

 

 

 

ความรู ้

ตระหนัก 

ขยายผล 

ปฏิบติั เสริมแรง

สนับสนุน 

Advocacy, 

Empower 

ค าอธิบาย 

ตามทฤษฎีของ Bloom  

ในเรื่องการเรียนรูข้องมนุษยเ์ม่ือมีความรู ้

จะเกิดความตระหนักและน า สู่การปฏิบตัิ

และมีการขยายผลตอ่ไปหาก มีการ

กระตุน้เสริมแรงจะช่วยใหก้ระบวนการ

เรียนรูไ้ดเ้กิดเร็วมากข้ึน 
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 กรอบความสมัพนัธใ์นการท างานของฝ่ายตา่งๆ  

อน่ึงในการด าเนินงานจะมีคณะท างานส าคัญ 3 คณะท างานท่ีมีการด าเนินงาน และความ

รบัผิดชอบต่างกนั สรุปเป็นแผนภาพความสมัพนัธด์งัน้ี 

 

แผนภาพความสมัพนัธ ์

ทีมงาน

ประสานงาน

จังหวัด

หน่วยงาน

ราชการ

หน่วยงาน

ราชการ

อปท.

เอกชนNGO

ประชาชน

หน่วยงาน

ราชการ

หน่วยวิชาการกลาง

หน่วยวิชาการ

ที่ปรึกษาของจังหวัด

 
สถาบนัพระปกเกลา้ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายวิชาการกลางใหก้ารสนับสนุนดา้นวิชาการ ใหก้บัหน่วย

วิชาการท่ีท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของจงัหวดัและคณะท างานของจงัหวดัท่ีน าความรู ้ไปปฏิบติั ส่วนการ

ประเมินผลจะมีการประเมินโดยท่ีปรึกษาของจงัหวดั และประเมินรอบท่ีสองโดยทีมงานวิชาการกลาง 

เพ่ือพิจารณาใหร้างวลั 
 

 แนวทางการพิจารณาโครงการ 

1. มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 

2. มีกลุ่มเป้าหมายชดัเจน 

3. เป็นการสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วม มีเทคนิคการมีส่วนร่วมชดัเจน 

4. สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงานอยา่งแทจ้ริง 

5. มีศกัยภาพ สามารถท าใหส้ าเร็จได ้

6. มีหลายหน่วยงานเขา้ร่วมกิจกรรม 

7. ในการจดัท าโครงการ/แผนมีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

8. การก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสม 

9. มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

10. มีความต่อเน่ืองของกิจกรรม ความยัง่ยืน การขยายผล 

11. ความตั้งใจ เต็มใจในการท ากิจกรรม 
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12. การปรบักระบวนทศัน์ 

13. ความพึงพอใจของประชาชน 

 ผลการด าเนินการและถอดบทเรียนจากการเสริมสรา้งกระบวนการบริหารราชการ      

แบบมีส่วนร่วม 
 

การจดัท าโครงการน าร่องในจงัหวดัทั้ง 75 จงัหวดั เพ่ือทดลองใชต้วัแบบของการเสริมสรา้งการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการวิจัยท่ีด าเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยทีมงานจังหวัด       

และนักวิจยัจากส่วนกลางเป็นผูอ้อกแบบตวัแบบหลกั ขณะท่ีทีมจงัหวดัท่ีรวมตวัเป็นคณะท างานมาจาก

หลายภาคส่วนรวมทั้งจากภาคประชาชนจะออกแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน และก าหนดประเด็น

ในการด าเนินการเอง เพียงแต่มีท่ีปรึกษาคอยให้ค าแนะน าเท่าน้ัน เมื่อส้ินสุดโครงการจะมีการ

ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโดยจังหวัดและท่ีปรึกษา หลักจากน้ันจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบถอด

บทเรียน และจดัล าดบัความส าเร็จ หารูปแบบท่ีเป็นเลิศในการสรา้งระบบการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วม เพ่ือช่ืนชม ยกยอ่งและเผยแพร่ต่อไป 

ระยะเวลาของการด าเนินโครงการร่วม 1 ปี แต่หลังจากการให้ความรู ้แก่ท่ีปรึกษา และ

เจา้หน้าท่ีของจงัหวดั ท าใหเ้จา้หน้าท่ีในหน่วยงานราชการระดบัจงัหวดัส่วนมากมีความรู ้และเขา้ใจใน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสามารถประยุกต์ใชเ้ทคนิคการมีส่วนร่วมต่างๆ ได ้มีการเลือก

ยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี อาทิ การอนุรกัษ์ ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ

พอเพียง การท่องเท่ียว การป้องกนัอุบัติเหตุ และการสรา้งการมีส่วนร่วม เป็นตน้ มีการมีส่วนร่วม ท่ี

หลากหลายและสามารถน าเทคนิคหลายๆ เทคนิคมาใช้เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การตั้ง

คณะกรรมการร่วม การเผยแพร่ขอ้มูลของราชการผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ วิทยุชุมชนการประชุม

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มการส ารวจความ

คิดเห็น การแสดงนิทรรศการ การศึกษาดูงาน และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  

กลุ่มประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมมีหลายกลุ่ม อีกทั้งบางจังหวัดสามารถจัดหาทรัพยากร

เพ่ิมเติมได ้ท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสามารถขยายผลไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดด้ว้ย 

ในการประเมินผล มีการจดัท าตวัแบบในการประเมินโดยท่ีปรึกษา อาทิ ความเขา้ใจของจงัหวดั

ในเร่ืองดงักล่าว ความสนใจ เอาใจใส่ ความพยายาม การเขา้มามีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ 

และประชาชนท่ีหลากหลาย การท างานท่ีเป็นพหุภาคี รูปแบบและระดบัขั้นของการมีส่วนร่วม ความพึง

พอใจของประชาชนท่ีประเมินดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนความยัง่ ยืนของกิจกรรม      

เป็นตน้ ทั้งน้ี ยงัจดัท าการถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการเพ่ือขยายผลต่อไป 

อย่างไรก็ดีความส าเร็จมิไดเ้กิดขึ้ นในทุกจังหวัด จากการด าเนินการไปช่วงเวลาหน่ึงก็ท าให้

สามารถท่ีจะประเมินผลการด าเนินโครงการน้ีได้บ้างแล้ว และพบว่าปัจจัยส าคัญท่ีน่าส่งผ ลต่อ

ความส าเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดบัจงัหวดั คือ 

กระบวนการท างานประกอบดว้ย 

1. สรา้งแรงบนัดาลใจ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานจงัหวดัตอ้งมีแรงบนัดาลใจท่ีจะสรา้ง

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (inspiration) หากผูน้ ามีภาวะผูน้ าสูงจะเกิดแรงบันดาลใจในการ

ท างานน้ีไดส้ าเร็จมากกวา่ผูน้ าท่ีไมก่ระตือรือรน้ 
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2. สรา้งนวตักรรมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการจากเดิม ท่ีเป็นระบบ

ปิด (innovation) 

3. การน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นผล (implementation) 

4. การปรับปรุงการท างานของหน่วยงานท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 

(improvement) 

5. ท าดว้ยความตระหนัก สนใจอยา่งแทจ้ริง หรือ “ท าดว้ยใจ” (internalization)  

 ในการด าเนินการดังกล่าวจ  าเป็นตอ้งมีปัจจยัที่เอ้ือ เพ่ือใหว้งจรของการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมบรรลผุล คือ 

1. การท างานแบบพหุภาคี หลายภาคส่วน (inclusive) การบูรณาการ การคิดเป็นองค์รวม    

การท างานเป็นพหุภาคี เพ่ือแน่ใจว่ามีการมีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางและครอบคลุมคนทุกกลุ่มท่ีมีความ

สนใจและอาจไดร้บัผลกระทบ  

2. มีความสนใจท่ีจะท าร่วมกนั ทั้งภาคประชาชน และราชการ (interest) มีการผูกมดัท่ีจะท า

และก าหนดไวเ้ป็นนโยบายส าคัญของหน่วยงาน ความชัดเจน ความเขา้ใจตรงกัน เขา้ใจร่วมกันใน

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กระบวนการมีส่วนร่วมและขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดจ้ากการประเมิน และท่ีส าคญั    

มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและไดส่ื้อสารกนัเขา้ใจแลว้ดว้ย 

3. มีความรู ้มีปัญญาในการคิดกิจกรรม และใชค้วามรูใ้นการท างาน (intelligence) 

4. มีความคิดริเร่ิมในการสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (initiative) 

5. ในกระบวนการท างานตอ้งมีการปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างเจา้หน้าท่ี ผูบ้ริหาร และประชาชน 

(interactive) ความไวว้างใจกนั เพ่ือแน่ใจวา่การติดต่อส่ือสารและการสรา้งความสมัพนัธก์นั 

6. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ และสรา้งความรู ้

(interchangeable) 

7. มีการเสริมก าลัง ช่วยเหลือกันอย่างต่อเน่ือง (invigorate) ความรับผิดชอบ เพ่ือแน่ใจว่า

เจา้หนา้ท่ีผูม้ีส่วนร่วม และประชาชนรบัผิดชอบร่วมกนัตลอดจนใหเ้วลาท่ีพอเพียง 

8. สรา้งความประทบัใจในผลงานท่ีเกิดข้ึน ร่วมช่ืนชมยินดี (Impressive) เคารพกนัและกนัเพ่ือ

แน่ใจวา่ทุกคนรบัผิดชอบร่วมกนัและยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

9. สรา้งแรงจงูใจในการท าความดีร่วมกนั ยกยอ่งชมเชย ใหร้างวลั (incentive) 

จุดหมายปลายทางของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมก็คือการมีภูมิคุม้กนัสงัคมน้ันๆ อย่าง

หาค่ามิได ้(invaluable immunity)  
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 ปัจจยัสู่ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 

 
 

 

อย่างไรก็ดีจากการด าเนินงานจริงในจังหวัดต่างๆ พบความแตกต่างในผลส าเร็จท่ีขยาย

หลกัการขา้งตน้ตามกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่อไปน้ี 

ดา้นเจา้หน้าท่ีคือ ทัศนคติ ความตระหนัก ความรูข้องเจา้หน้าท่ีและประชาชนในเร่ืองการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม ความสามารถใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมท่ี

หลากหลาย ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีตอ้งยอมรบัแนวคิดท่ีเปิดกวา้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าการ

ขอความร่วมมือ การมีเป้าหมายร่วมกนั การท างานเป็นทีมของทีมจงัหวดั ทรพัยากรท่ีมีเพียงพอและ

เหมาะสมความไวว้างใจประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม และส่ิงจูงใจ เช่น การน าไปใชไ้ดก้บัการประเมิน

ของ กพร. ในการไดร้บัรางวลั 

ดา้นประชาชนภาคส่วนต่างๆ ตอ้งมีความตระหนัก สนใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม ความไวว้างใจ

เจา้หน้าท่ี วัฒนธรรมของทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การรวมตัวกันเป็น

ประชาสงัคม การยอมรบักระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ดา้นท่ีปรึกษา คือความรู ้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและเร่ืองการมี

ส่วนร่วมเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีจงัหวดั ความสามารถในการใหค้ าปรึกษา แนะน า การเอาใจใส่ดูแลอย่าง

สม า่เสมอของท่ีปรึกษา และประชาชน เป็นตน้ 
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 สรุป 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไดม้ีโอกาส

แสดงทัศนะ และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน า

ความคิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรฐั การมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ทั้งอย่างเป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การแบ่งสรรขอ้มลูร่วมกนัระหว่างผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและ

เป็นการเสริมสรา้งความสามคัคีในสงัคม ทั้งน้ี เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพ

ของการตัดสินใจ การลดค่าใชจ้่ายและการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และท าใหง้่ายต่อการ

น าไปปฏิบติั ส่วนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นเร่ืองของการน าแนวคิดของการ มีส่วนร่วมของ

ประชาชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เป็นการบริหารแนวใหม่ท่ีเน้นการบริการประชาชน           

ใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีการกระจายโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาร่วมรบัรู ้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

ด าเนินการติดตามประเมินผล โดยตอ้งมีความไวว้างใจกนัทุกฝ่าย 

การเสริมสรา้งใหเ้กิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตอ้งมีการใหค้วามรูใ้นแนวคิดของการ

บริหารราชการแบบน้ี และเร่ืองของการมีส่วนร่วม การใชเ้ทคนิคการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลายเหมาะสม

กับบริบทของพ้ืนท่ี การจัดใหม้ีท่ีปรึกษาในกรณีท่ีเป็นหน่วยงานใหม่ ยังขาดประสบการณ์ใหม้ีการ

ทดลองน าความรูไ้ปใชจ้ริงและมีการประเมินพรอ้มทั้งมีส่ิงจูงใจในการท างาน แต่ทั้งหมดน้ัน จะเกิดขึ้ น

ไม่ไดห้ากผูบ้ริหารไม่เห็นชอบ ไม่เปิดใจรับแนวคิดใหม่ และผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติัแต่ไม่ปฏิบติันอกจากน้ี   

การมีส่ิงจงูใจมีความส าคญั ตลอดจนการเห็นคุณค่าของการด าเนินการร่วมกนัของทุกภาคส่วน 

อน่ึง การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วมจะยัง่ยืนไดต้อ้งมีการท างานแบบบูรณาการกนัทุกภาค

ส่วนและมีการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งราชการ เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาสงัคมและ

ประชาชน และท่ีส าคัญตอ้งมีการยึดหลกัประชาธิปไตยท่ีเปิดโอกาสใหม้ีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง

แทจ้ริง 

 

ตวัอยา่งของกรณี ที่มีแนวปฏิบตัทิี่ดี  กรณีจงัหวดัยโสธร 

 

 “โครงการอนุรกัษแ์หล่งน ้าธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมบา้นโพนทนั ต  าบล โพนทนั  อ  าเภอ

ค าเข่ือนแกว้” 

 โครงการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดยโสธร        

เร่ือง “การอนุรกัษ์แหล่งน ้าธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม บา้นโพนทัน ต าบลโพนทัน อ าเภอค าเขื่อนแกว้ 

จงัหวดัยโสธร” 

 เป็นโครงการน าร่องในการส่งเสริมใหภ้าคราชการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายได้มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วม

ในกระบวนการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การรบัทราบขอ้มูลข่าวสาร การแสดงทศันะ/ความคิดเห็น 

การปรึกษาหารือ การร่วมวางแผน การร่วมท า/ร่วมปฏิบติั การร่วมติดตามประเมินผล และควบคุม

ตรวจสอบเกิดความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดระหว่างภาคราชการกบัประชาชน โดยทางราชการเป็นผูเ้ขา้ไปหา

ประชาชน เพ่ือสรา้งสังคมแห่งการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งใหป้ระชาชนมีความตระหนักในการเขา้มามี     
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ส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ ตลอดจนร่วมท าร่วมติดตามและร่วมตรวจสอบในประเด็นสาธารณะ     

ภาคราชการและประชาชนเกิดความรูสึ้กร่วมกนั หนัหน้ามาปรึกษาหารือกนั และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 

ลดความขัดแยง้และการต่อตา้นหน่วยงานภาคราชการมีการร่วมกันขับเคล่ือนใหเ้กิดระบบบริหาร

ราชการแบบเปิดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างยุติธรรม สุจริต 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และน ามาซ่ึงประโยชน์สุขของประชาชน 

 ผลจากการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการมีส่วนร่วมท าใหท้ราบปัญหาและสามารถร่วมกนั

แก้ไข มีคณะท างานขับเคล่ือนการอนุรักษ์แหล่งน ้ าธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมห้วยกะหล่าวและ

คณะท างานภาคประชาชน เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานขบัเคล่ือน ขอ้เสนอโครงการฯ และ

ทราบประเด็นหัวขอ้ท่ีราษฎรเห็นพอ้งร่วมกันในการท่ีจะด าเนินการ อนุรักษ์แหล่งน ้ าธรรมชาติ       

ห้วยกะหล่าว พร้อมก าหนดเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีลงช่ือเป็นพันธะสัญญา         

เป็นเจา้ภาพหลักในการด าเนินการ พรอ้มท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อไดอี้กทั้งมี

คณะท างานภาคประชาชนท่ีแบ่งกลุ่มรบัผิดชอบในการด าเนินการ และเร่งรดัติดตามความคืบหน้าของ

โครงการกิจกรรม 

 โครงการน้ีน าไปสู่การสนับสนุนแรงงานและงบประมาณของประชาชนองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ส่วนราชการต่างๆ ของจงัหวดั เพ่ือท าใหเ้ป็นไปตามโครงการท่ีก าหนดไว ้ตลอดจนมีกิจกรรม

และโครงการต่อเน่ือง อาทิ ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัยโสธร ด าเนินการ

ประสานงานกับกรมทรัพยากรน ้าเขต 4 เพ่ือจัดท า “โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าธรรมชาต ิ   

หว้ยกะหล่าว” ส านักงานประมงจังหวัดยโสธร ด าเนิน “โครงการสนับสนุนพันธุส์ัตวน์ ้า และให้

ค าปรึกษาดา้นวิชาการประมง” โดยจะด าเนินการต่อเน่ืองทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทัน    

จะด าเนินโครงการก าจดัวชัพืชในล าหว้ยกะหล่าว ขุดลอกล าหว้ยกะหล่าว การก่อสรา้งทางขึ้ นลงล าหว้ย

กะหล่าว ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน /

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการสรา้งระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจงัหวดัยโสธรอยา่งต่อเน่ือง 

 จงัหวดัยโสธรจึงจดัเป็นจงัหวดัตวัอยา่งในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดบัจงัหวดั 

 

 ตวัแบบของการด าเนินงานของจงัหวดัยโสธร 

 รบัความรูจ้ากวิทยากรส่วนกลาง 

 จัดตั้งคณะท างานระดับจังหวัดอ าเภอและต าบลท่ีมาจากหลายภาคส่วนทั้งราชการ 

เอกชน องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน 

 รบัค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงมาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ประชุมเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมได ้ต.โพนทนั อ.ค าเข่ือนแกว้ 

 จัดกระบวนการมีส่วนร่วมโดยท าการประชุมประชาชนจ านวน 250 คน จากทุก

ครวัเรือนในเวลาค า่ ท่ีวดัพระธาตุโพนทนั ใชเ้ทคนิคการประชุมสานเสวนา (Citizens Dialoge) ท่ีไม่ใช่

การโตเ้ถียงหรือ Debate และการด์เทคนิค โดยแบ่งผูเ้ขา้ร่วมประชาเสวนาออกเป็น 10 กลุ่ม เพ่ือระดม

ความคิดเห็นของประชาชนไดปั้ญหาและแนวปฏิบติัร่วมกนัโดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน และมี
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หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ตลอดจนนายอ าเภอหลายอ าเภอ และผู้บริหารขององค์กรปกครอง        

ส่วนทอ้งถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บา้นเขา้ร่วมประชาเสวนา 

การด าเนินการประชาเสวนา ไดเ้ลือกเวลาท่ีประชาชนสะดวกและไดเ้ลือกสถานท่ีท่ีเป็นศูนย์

รวมจิตใจของประชาชน คือ หน้าพระธาตุโพนทัน มีการประสานงานล่วงหน้าในการเชิญประชาชน

มาร่วมประชุมและมีผูอ้ านวยกระบวนการ (Facilitator) ท่ีมีความรูค้วามสามารถ (อาจารยท่ี์ปรึกษาได้

ท าหนา้ท่ีในการเป็นผูอ้ านวยกระบวนการเพ่ือเป็นตวัอยา่ง) ประชาชนมาร่วมประชาเสวนาดว้ยความสุข

ยิ้ มแยม้แจ่มใส สนุกสนาน มีการต่ืนตัวและเอาจริงเอาจัง เพราะประชาชนอยากแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

เหล่าน้ันมานานแลว้ 

 ประชาเสวนากลุ่ม ท่ี ต.โพนทัน เพ่ือหาขอ้สรุปในการจัดท ากิจกรรมในการพัฒนา     

ไดป้ระเด็นต่างๆ ประมาณ 5 – 6 ประเด็น เช่น การขุดลอกหว้ยกะหล่าว การก าจดัวชัพืช การประมง 

เป็นตน้ ไดแ้ผนการท างาน ตลอดจนหาอาสาสมคัรในการติดตามตรวจสอบโครงการ 

 ประชุมคณะท างานและผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ท่ีศาลากลางจังหวัดท่ีจังหวัด เพ่ือหา

แนวทางด าเนินงานและหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ท าใหเ้กิดการท างานแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน    

เขา้ร่วม 

 น าแผนสู่การปฏิบัติในกรณีท่ีประชาชนสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเองก็จะมีการ

ด าเนินการ เช่น การก าจดัวชัพืชและผักตบชวา ท าใหน้ ้าในหว้ยใสและเกิดความสวยงามขึ้ น และเกิด

ความร่วมมือของประชาชนอยา่งท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนภาคส่วนต่างๆ ก็เขา้มามีส่วนร่วม ประมงอ าเภอ

ไดน้ าพนัธุป์ลามาปล่อยเพื่อใหห้ว้ยกะหล่าวเป็นท่ีอนุรกัษ์พนัธุป์ลา 

 มีการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน People’s Audit 

 

 การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

 เกิดความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและหน่วยงานของรฐั 

 ความรูสึ้กเป็นเจา้ของโครงการของประชาชน นอกจากน้ีประชาชนบางคน รวมทั้งผูน้ า

ชุมชนยงัรูสึ้กวา่ตนเองตอ้งร่วมรบัผิดชอบเพราะตนเองเป็นคณะท างานทั้งส้ิน 

 การบรูณาการการท างานของหน่วยงานของรฐั ซ่ึงเดิมต่างฝ่ายต่างท า 

 มีรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงชัดเจน ซ่ึงไม่ใช่ประชาชนมานั่ งฟัง

ขา้ราชการเฉย ๆ เท่าน้ัน 

 ความยัง่ยืนของโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับใหก้ารสนับสนุนต่อ 

ตลอดจนหน่วยงานของรฐัอ่ืน ๆ ยงัคงสนับสนุนกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

 เกิดสาธารณะประโยชน์เป็นแหล่งน ้าท่ีสามารถเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ และเป็นแหล่งน ้า

ส าหรบัการบริโภคอุปโภค และประมง 

 มีการขยายผลไปยงัอ าเภออ่ืน เช่น อ.กุดชุม โดยผูว้่าราชการจงัหวดัอนุมติังบประมาณ

ในการด าเนินโครงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมแบบน้ี 

 ขยายผลไปสู่โครงการอ่ืน ๆ เช่น สู่โครงการอยูดี่มีสุข การรณรงคแ์กปั้ญหาโลกรอ้น 
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 มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของขา้ราชการและประชาชน โดยขา้ราชการมีความ

เขา้ใจในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง มีการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการ

อ านวยสุขใหป้ระชาชน สนองความตอ้งการของประชาชน ใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมริเร่ิมโครงการร่วมคิด 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมสนับสนุน ร่วมท า ร่วมรบัผล และร่วมติดตามตรวจสอบ ส่วนประชาชน และมีความ

เต็มใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และท่ีส าคญัมีความรบัผิดชอบร่วมกนั 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการท างานของขา้ราชการ 

“แต่ก่อนประชุมเสร็จ ไม่มีหน่วยงานมารองรบั หลงัจากมีสถาบนัพระปกเกลา้ลงมาหว้ย

กะหล่าวมีความหมาย แต่ก่อนแรงชาวบา้นไม่ถึง เด๋ียวน้ีชาวบา้นต่ืนเตน้มาก” (จากการสมัภาษณร์อง

นายก อบต.) 

“นายอ าเภอ สาธารณสุขติดดินมาก” 

 “หลงัจากจดัท่ีวดั ต่อมาก านัน ผูใ้หญ่บา้น สาธารณสุขท างานร่วมกนัทุกเดือน” (จากการ 

สมัภาษณป์ระชาชน) 

 ขอ้ห่วงกงัวลของขา้ราชการและประชาชน 

  การตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนจากผูบ้ริหารระดบัสูงในกรณี ท่ีหน่วยงาน

ของจงัหวดัไดเ้สนอข้ึนไป 

 ปัจจยัสู่ความส าเร็จของจงัหวดัยโสธร 

  ผูน้  ามีวิสยัทศันด์ี มีทีมงานเก่งและกลา้ ชาวประชาพรอ้มใจ 

  1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ มีความเขา้ใจตระหนักในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม        

เร่ิมตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่ีเอาใจใส่โครงการน้ีและเขา้ร่วมกิจกรรม      

ทุกครั้งตลอดจนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ใหม้ีส่วนร่วมทั้งยงัใหก้ารสนับสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

  2. ทีมงานของจังหวดัมีความเขม้แข็งในการด าเนินงานอย่างไม่ย่อทอ้ พรอ้มท่ีจะใช้

วิธีการใหม่ ๆ ผูป้ระสานงาน ผูป้ฏิบัติงานของจังหวดัมีความรับผิดชอบสูง มีความเขา้ใจในโครงการ    

มีการเขา้ถึงภาคประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีการท าจริงไม่ท้ิงงาน ท างานโดยไม่มีกรอบ

งบประมาณและเวลามาเป็นอุปสรรคกลา้ยอมรับเทคนิคใหม่ และลองใชท้ั้งท่ีไม่ทราบว่าผลจะเป็น

อยา่งไร 

  3. มีการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมโครงการ 

  4. มีท่ีปรึกษาท่ีเอาใจใส่และใหค้ าแนะน าอยา่งต่อเน่ือง 

  5. มีภาคส่วนต่าง ๆ ใหค้วามร่วมมือ ตั้งแต่ภาคประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

วดั มีการบรูณาการการท างาน 
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  6. ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขัน้ตอนและมีความรูสึ้กเป็นเจา้ของโครงการ 

  7. การจัดรูปแบบการท างานท่ีใหม้ีคณะท างานทุกระดับ ท าใหเ้กิดการท างานใน     

ทุกระดบัอยา่งจริงจงัและมีความรบัผิดชอบ 

  8. หน่วยงานของรฐัเสนอตวัเขา้มามีส่วนร่วม และสนับสนุนต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งของกรณีที่มีแนวปฏิบตัิที่ดี กรณีจงัหวดัพิจติร 

 

 “โครงการคืนชีวิตใหแ้ม่น ้าพิจติรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

 แม่น ้าพิจิตรเก่าเป็นแม่น ้าสายหลักสายหน่ึงของชุมชนในจังหวดัพิจิตร มีความยาวประมาณ 

127 กิโลเมตร ตลอดฝั่งมีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีการท้ิงของเสีย น ้าเสียจากบา้นเรือนลงสู่แม่น ้า    

ท าใหม้ีมลพิษ มีสภาพท่ีต้ืนเขิน น ้าไมใ่สสะอาด มีการบุกรุกแหล่งน ้า มีส่ิงกีดขวางทางน ้า มีการก่อสรา้ง

บา้นเรือนส่ิงก่อสรา้งท าใหท้ศันียภาพทั้งสองฝ่ังน ้าขาดความสวยงาม คุณภาพน ้าไม่สะอาดส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตในชุมชน จงัหวดัพิจิตรจึงใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแกไ้ขปัญหาโดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วน ในการบูรณาการกิจกรรมร่วมกนั เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภาครฐั 

ท าตอ่เน่ือง 

  พอใจ 

เขา้ใจ 

  ท า 

รบัความรู ้
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 จังหวัดพิจิตรจึงมีกิจกรรมเพ่ือการบูรณาการกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานในพ้ืนท่ี      

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ดว้ยกนั ในอนัท่ีจะรณรงคแ์ละร่วมกนัฟ้ืนฟูแม่น ้าพิจิตรเก่าภายใต้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีใหป้ระสบผลส าเร็จ 

 ผลการจัดกิจกรรมประชาเสวนาท าใหท้ราบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแม่น ้ า

พิจิตรเก่า ประชาชนอยากเห็นแม่น ้าพิจิตรเก่ากลบัสู่สภาพเหมือนเดิมเป็นแม่น ้าท่ีใสสะอาด ภูมิทัศน์

สองฝั่งคลองสวยงามมีปลาท่ีชุกชุม ไม่มีส่ิงกีดขวาง มีน ้าท่ีสะอาด อุปโภค บริโภค และสามารถน ามาใช้

เพ่ือการเกษตรไดแ้ละนอกจากน้ีแลว้ก็สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวไดอี้กทาง

หน่ึงดว้ย ท าใหเ้กิดแผนปฏิบัติการคืนชีวิตใหแ้ม่น ้ าพิจิตรเก่า ประกอบดว้ย กิจกรรมท่ีส าคัญ เช่น      

การปรบัปรุงภูมิทศัน์ของฝั่งแม่น ้า ประกอบดว้ยการปลูกไมด้อกไมป้ระดับ การปลูกตน้ไม ้การปลูกผัก

ปลอดสารพิษ การปล่อยปลาหน้าวัด การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง โดยการทบทวน

อาสาสมัครเก่าและอบรมอาสาสมัครใหม่ เพ่ิมเติมกิจกรรมการส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานบ้านริมน ้ า  

กิจกรรมการพฒันาสินคา้และบริการ การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้า การรณรงค์การก าจดัขยะริมน ้า 

การป้องกนัน ้าเสียลงในชุมชน การขุดลอกแม่น ้าพิจิตรเก่า และการประชาสมัพนัธร์ณรงคอ์นุรกัษ์แม่น ้า

พิจิตรเก่า 

 

 ตวัแบบของการด าเนินงานของจงัหวดัพิจติร 

 รบัความรูจ้ากวิทยากรส่วนกลาง 

 แต่งตั้งคณะท างาน ประกอบดว้ย รองผูว้่าราชการจงัหวดั (นายสุวิทย ์วชัโรทยางกูร) 

เป็นหวัหน้าคณะท างานมีผูแ้ทนส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รภาคเอกชน และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 25 คน เป็นคณะท างาน 

 ใหก้ารอบรมเจา้หน้าท่ีถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมและการด าเนินโครงการโดยรองผูว้่า

ราชการจงัหวดั 

 จดัใหม้ีการประชุมคณะท างาน ณ ศาลากลางจงัหวดัพิจิตร โดยท่ีประชุมคณะท างานได้

พิจารณาคดัเลือกแม่น ้าพิจิตรเก่าเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายในการจดัท ากิจกรรมเพ่ือฟ้ืนคืนชีวิตใหก้บัแม่น ้า

พิจิตรเก่า 

 ไดม้ีการประชาเสวนาเพ่ือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนส่วนราชการและหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ า และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอโพทะเล ไดร้่วมกนัแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือพฒันาแมน่ ้าพิจิตรเก่า เมื่อวนัท่ี 17 ตุลาคม 2550 ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคลาน อ าเภอ

โพทะเล โดยวิธีประชาเสวนาใหเ้ทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอน ท่ีไดร้บัการอบรมจาก

วิทยากรของสถาบนัพระปกเกลา้ (ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้หค้ าแนะน าในการด าเนินกิจกรรมตลอดจน

ใหค้ าแนะน าต่อคณะผูเ้อ้ืออ านวยกระบวนการประชุม) เร่ิมจาก 

 การฉายภาพของแม่น ้าพิจิตรท่ีไม่สวยงามไม่สะอาด มีวชัพืชมาก รกรุงรงัใหป้ระชาชน

แสดงความคิดเห็นต่อค าถามต่อไปน้ี 

 ท่านรูสึ้กอยา่งไรจากภาพท่ีเห็น 

 แลว้ท่านอยากเห็นแมน่ ้าพิจิตรเป็นอยา่งไร 
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 เมื่อไดน้ ้ าแม่พิจิตรท่ีมีชีวิตชีวาแลว้ประชาชนจะไดป้ระโยชน์อะไร และประชาชนจะ    

ช่ืนชมท่านวา่อยา่งไร 

 สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

 การท่ีจะด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จไดท่้านมีจุดแข็งอยา่งไร 

 ปัญหาท่ีจะเป็นอุปสรรคท่ีท าใหก้ารด าเนินงานไมป่ระสบความส าเร็จ 

 เรามุง่มัน่ร่วมกนัท่ีจะท าอยา่งไรเพ่ือคืนชีวิตใหแ้มน่ ้าพิจิตร 

 ท่านมีวิธีการคืนชีวิตใหแ้มน่ ้าพิจิตรอยา่งไร 

 ปฏิทินกิจกรรมและงานท่ีมอบหมาย 

 ทบทวนแผนปฏิบติังาน 

 จากกิจกรรมน้ีท าใหไ้ดโ้ครงการและแผนปฏิบติัการคืนชีวิตใหแ้ม่น ้าพิจิตรเก่าท่ีมาจาก

ประชาชน ตลอดจนตวัช้ีวดัความส าเร็จ ผูร้บัผิดชอบงบประมาณท่ีใชแ้ละแหล่งทุน 

 การจดัหาการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 

 การด าเนินโครงการโดยภาคประชาชนเอง การร่วมกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์รศาสนา และเอกชนในการพฒันาตามแผนท่ีไดจ้ดัท ากนั 

 ติดตามตรวจสอบโดยประชาชน People’s Audit 

 การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

 เกิดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนัในพ้ืนท่ี 

 สภาพแม่น ้าพิจิตรเก่า มีความสะอาด สวยงาม สภาพเดิมกลบัคืนมามีแหล่งน ้าเพ่ือใช้

อุปโภคบริโภคและท าการเกษตรและยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 เกิดเครือขา่ยในการพฒันาแมน่ ้าพิจิตรร่วมกนั 

 ประชาชนไดม้ีความเขา้ใจการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมีความรูสึ้กเป็นเจา้ของ

โครงการของประชาชน 

 มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหลายภาคส่วนความร่วมแรงร่วมใจของ

ประชาชนและหน่วยงานของรฐั 

 มีรูปแบบการสรา้งการมีส่วนร่วมท่ีชดัเจน 

 ความยัง่ยืนของโครงการเพราะส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ประมงจงัหวดั ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งท่ีอยู่ริมแม่น ้ารบัให้

การสนับสนุนต่ออยา่งต่อเน่ือง 

 ขยายผลไปสู่โครงการอ่ืนๆ เช่น ธนาคารขยะ 

 มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของขา้ราชการและประชาชน โดยขา้ราชการมีความ

เขา้ใจในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการอ านวยสุขให้

ประชาชน สนองความตอ้งการของประชาชนใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมริเร่ิมโครงการ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
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ร่วมสนับสนุน ร่วมท า ร่วมรบัผล และร่วมติดตามตรวจสอบ ส่วนประชาชนมีความเต็มใจท่ีจะเขา้มามี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการ และท่ีส าคญัมีความรบัผิดชอบร่วมกนั 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการท างานของขา้ราชการ 

 “เดิมต่างคนต่างท า หมูบ่า้น ต าบล ไมร่่วม แต่การประชุมร่วมกนั มีการบรูณาการกนั” 

 “เมื่อก่อน อบต. แต่ละแห่งต่างคนต่างท า ตอนน้ีพฒันาฯ ร่วมกนัไดแ้ลว้” 

 

 

 ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

 ประชาชนมีความเขม้แข็ง มีความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดลอ้มตอ้งการร่วมกนัแกไ้ข 

และอุทิศแรงกายแรงใจเพ่ือสงัคม ร่วมช่ืนชมความส าเร็จของกนัและกนั 

 ผูน้ ามีวิสยัทศัน์ มีความเขา้ใจตระหนักในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เร่ิมตั้งแต่

ผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ท่ีเอาใจใส่โครงการน้ี โดยรองผูว้่าราชการจงัหวดัน าคณะ

มารบัการอบรมดว้ยตนเองและน าไปถ่ายทอดต่อในจงัหวดัของตน 

 ทีมงานของจังหวัดมีความสนใจในการท างานน้ี โดยเฉพาะส่วนราชการสังกัด

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีใหค้วามสนใจและเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงตั้งแต่เร่ิมแรก 

 การมีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจร่วมกนัของทุกคน คือ สถาบนัศาสนา และหลวงพ่อเงินท่ีท าให้

ทุกคนตอ้งการมีส่วนร่วม เพื่อใหแ้มน่ ้าท่ีวดัของหลวงพ่อตั้งอยูม่ีความสวยงามดว้ย 

 ความต่อเน่ืองของการท างานของเจ้าหน้าท่ี ถึงแม้มีการเปล่ียนผู้ประสานงาน          

แต่ขา้ราชการท่ีรบัผิดชอบงานก็ยงัคงท างานต่อร่วมกบัประชาชน 

 การไดร้บัค าชมอยา่งต่อเน่ืองจากผูม้าเยือน ท าใหป้ระชาชนและผูบ้ริหาร อปท. มีความ

ตั้งใจท่ีจะท างานต่อไป 
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