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ค าน า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ และเป็นประเด็นหลักที่
สังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่
ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตักสินใจ เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย และตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ จึงต่างให้ความส าคัญต่อการ
บริหารราชการอย่างโปร่งใสสุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อ านาจในทุกระดับ 

 
ดังนั้น เพ่ือประสัมพันธ์กระบานการมีส่วนร่วมและการให้บริการต่างๆที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุดม

พรและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรุปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
เป้าหมายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอุดมพรได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ในเรื่องการมีส่วนร่วมประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ รับทราบขั้นตอน 
ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น จะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้ทราบ
ความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หน่อยงานภาคราชการ
จะต้องด าเนินการให้เกิดข้ึน 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
ส านักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนใดในองค์กรบริหารส่วนต าบล งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนงานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน ดังนี้ 
๑. งานบริหารงานทั่วไป 
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานกฎหมายและคด ี
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. งานส่งเสริมการเกษตร 
๖. งานเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงินการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงิน
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมายโดยแบ่งหน้าที่
การบริหารงาน ดังนี้ 
๑. งานการเงิน 
๒. งานบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทกสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่ในการ
บริหารงาน ดังนี้ 
๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
ต.งานผังเมือง 
๔.งานไฟฟ้าสาธารณะ 
๕.งานสารบรรณ 

 

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนการ 
 

ก าหนดหัวข้อที่จะประชาคมให้ชัดเจน 
 

ก าหนดยะระเวลาและสถานที่ท่ีจะประชาคม 
 

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและเชิญเข้าร่วมประชาคม 
 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อม 
 

เจ้าหน้าที่เตรียมตัวให้พร้อมในการประชาคม 
 

น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 



 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สิ่งที่สมาชิกในชุมชนมองว่า จ าเป็นเร่งด่วน ส าคัญ ห่วงกังวล เป็นปัญหา จะได้รับการ
ตอบสนองหรือแก้ไขอย่างเป็นผล 
หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วม 
๑.เปิดใจให้กว้าง รับฟังข้อมูลจากกันและกัน 
๒.ทุกคนมีความคิด และในการคิดร่วมกันนั้นมี คุณค่ามากกว่าสิ่งอ่ืน"ทุกความคิดมีคุณค่า” ที่จะให้ชุมชนของ
เรา พัฒนาได้อย่างยั่งยืน (คือ ทุกคนจะอยู่ดี กินดี ร่วมกันถึงลูกหลาน)จึงต้องเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3.ทุกคนมีอิสรภาพในการมีส่วนร่วม 
๔.ทุกคนต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยสร้างโอกาสให้เขามีความสามารถในการเข้าร่วมได้ 
๕.ทุกคนเสมอภาคกันในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีใครมีอ านาจเหนือใคร ต่างก็เป็นหุ้นส่วนทางความคิด เพ่ือ
การพัฒนาร่วมกัน 
๖.ทุกคนมีจิตสาธารณะที่จะมามีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
ผลที่จะเกิดข้ึน 
๑.แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมาจากการมีส่วนร่วม ประชาชนจะเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนเองเพราะมาจาก 
ความคิดของประชาชนที่เห็นพ้องต้องกันของทุกคน พ้ืนฐานของการคิดร่วมกัน คิดจากสิ่งที่อยู่ในชุมชน จะท า
ให้เกิดการมองไกล และความภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่มีนั้นมากยิ่งขึ้น ทุกคนมีดี คิดดี เพ่ือสังคม งบประมาณเป็น
ของทุกคนมาช่วยกันออกแบบว่าจะท าอย่างไร เพ่ืออะไร อย่างไร ให้เกิดผลดีส าหรับทุกคน 
๒.งบประมาณมีจ ากัด แต่สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า เพราะชาวบ้านมาช่วยกันคิกปรึกษาหารือ ร่วมกันออกแบบ 
อนาคตร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกัน และติดตามผลการลงมือท าร่วมกัน 

 

 

ท าไมต้องมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



 
 
๑.ได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
และสามารถเข้าถึง บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๒.มีบทบาทในการตัดสินใจและดูแล ตรวจสอบและสามารถสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที ่
3.มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การเสนอปัญหาและความ 
ต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไปเลือกตั้ง
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเสนอข้อบัญญัติและการถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณท้องถิ่นแผนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ระบุไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ต้องจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในระยะเวลายาว เพ่ือให้ทราบทิศทางและค่าใช้จ่ายในอนาคตและเพ่ือให้การ
วางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวถูกน าไปปฏิบัติได้จริง จ าเป็นต้องจัดท าแผนงบประมาณที่ยึดผลส าเร็จของงาน
เป็นเป้าหมาย และมีลักษณะการจัดท าที่มีความต่อเนื่องแบบก้าวหน้า เพ่ือสร้าง ความมั่นใจ ในการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 
 
 

 
 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม 
 



 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการท าแผนชูชนให้เกิดข้ึนในทุกหมู่บ้าน โดยการให้ค าแนะน าในการ 
จัดท าให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
อย่างสร้างสรรค์ และพิจารณาท าโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องต้องด าเนินการร่วมกับชุมชน น า 

โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น ความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมอย่างสร้างสรรค์จะต้องถูกบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อย่างบูรณาการ และช่วยเชื่อมต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน น าไปสู่การเห็นพ้องต้องกัน
และท างานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่ต่างๆ สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ควรเข้ารวมการประชุมประชาคมอย่างสร้างสรรค์ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือแผนอื่นๆ ซึ่งการประชุมประชาคมมักอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปีโดยที่ประชาชน 
หรือชุมชนควรรวมตัวกันจัดท าแผนของชุมชน หรือแผนของหมู่บ้านตนเองไว้ โดยใช้มูลจากที่เก็บเองหรือ
ข้อมูล จากหน่วยงานอ่ืนๆ มาสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนด้วย นอกจากนี้ ยังต้องติดตามกระบวนการและ
ขั้นตอนการ ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการในช่วงระหว่าง เดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี ที่ส าคัญคือ ประชาชนควรจะต้องมีความรู้เรื่อง
กระบวนการพัฒนาและเขียน ข้อเสนอโครงการ เพ่ือได้เสนอโครงการที่ต้อการไปสู่หน่วยงานต่างๆ ได้ทันท่วงที 
 

 

 

 

 

การด าเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ 
 

ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ฝ่ายประชาชน 
 


