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ค ำน ำ 
 

 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 หมวด 2 การบริหารราชการเพื ่อให ้เก ิดประโยชน ์ส ุขของประชาชน  
มาตรา 8 (3) ก าหนดให้ “ก่อนเริ ่มด า เนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไก
ตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน 
ส่วนราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น” และ (4) “ให้ถือเป็น
หน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม
และประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุง หรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม” 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ระบบราชการไทยเปิด โอกาส 
ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
อันจะน าไปสู่การบรรลุ เป้ าหมายในการพัฒนา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ  
ของประชาชน จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม”ให้กับส่วนราชการ และจังหวัด เพ่ือเป็นการส่งเสริมและผลักดันการขับเคลื่อน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ รวมทั้งเชิดชูผลงาน 
ของส่วนราชการและจังหวัดที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาราชการ 



เอกสารสรุปบทเรียนที่ดีของการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในการบริหารราชการ 
 

~ ข ~ 

 

แบบมีส่วนร่วม และส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท าเอกสารสรุปบทเรียนที่ดีของการด าเนินการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการฉบับนี้ เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practices) โดยมุ่งหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ส าหรับส่วนราชการ
และจังหวัด ในการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารราชการ และมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”  
อันจะส่งผลให้การบริหาราชการแผ่นดินเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

 

กันยายน  2557 
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 บทน ำ 
 

 

 รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” เป็นรางวัล 
อันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการ และจังหวัด ส าหรับความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานมีผลการด าเนินงานที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการอย่างเป็นเลิศ ซึ่งในปี พ.ศ.2557 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ได้ก าหนดประเภทรางวัลขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้อง และเหมาะสมในการ
สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

1.   รำงวัลพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การพิจารณา
ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารราชการของหน่วยงานในโครงการใหม่ที่ไม่เคยเสนอผลการ
ด าเนินงานเพ่ือรับรางวัลมาก่อน หรือเคยเสนอผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัล 
หรือเสนอผลการด าเนินงานในโครงการใหม่ของหน่วยงานที่ด าเนินงาน  
โดยต้องเป็นผลการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ที่พิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการในระดับโครงการ (Project Level) 

2.  รำงวัลขยำยผลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การพิจารณา 
ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารราชการของหน่วยงานในโครงการที่ เคยได้รับรางวัล  
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” (โดยได้รับรางวัลไม่
ก่อนการมอบรางวัลฯ ประจ าปี 2552 หรือได้รับรางวัลของ UN ด้านการมี 
ส่วนร่วม)  ซึ่งเป็นการน ารูปแบบของการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จ
ที่ได้รับรางวัลฯ ไปขยายผลการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่อ่ืน หรือต่อยอด
การด าเนินกิจกรรมอ่ืนในโครงการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภาพ 
(Productivity) เช่น โครงการการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมของกรม
ชลประทาน ที่เคยได้รับรางวัลและเป็นตัวอย่างที่ดี ในโครงการฝายแม่ยม 
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และโครงการเขื่อนกระเสียว เป็นต้น โดยพิจารณาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาราชการในระดับโครงการ (Project Level) 

3.   รำงวัลภำพรวมองค์กร หมายถึง การพิจารณาให้รางวัลในภาพรวมของ
หน่วยงาน โดยที่หน่วยงานเสนอผลการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการของหน่วยงาน 
โดยการด าเนินงานที่น าเสนอต้องเป็นการด าเนินงาน ที่สามารถสะท้อน
ภาพรวมของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการ ซึ่งมีการพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมข้ึนใหม่ 
มีการขยายผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในพ้ืนที่ หรือต่อยอด 
การด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภารกิจอ่ืน 
ซึ่งจะท าให้เกิดการรักษาของเดิม (Maintain) ที่ได้รับรางวัล และจะน าไปสู่
ความต่อเนื่องและยั่งยืนในเชิงสถาบันของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

 

และได้แบ่งระดับรางวัลเป็น 3 ระดับรางวัล  ได้แก่ 
 

1. รำงวัลระดับดีเยี่ยม (Excellent) 

เป็นรางวัลส าหรับส่วนราชการที่มีการด าเนินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการ
ด าเนินงานดีเยี่ยมในทุกมิติเป็นที่ประจักษ์ มีความโดดเด่นและน่าสนใจใน 
ทุกมิติ  รวมทั้ งเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงาน อ่ืนได้  โดยต้องมีคะแนน
ประเมินผล การด าเนินงานตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 

2. รำงวัลระดับดี (Good) 

เป็นรางวัลส าหรับส่วนราชการที่มีการด าเนินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการ
ด าเนินงานดีในทุกมิติ และเป็นผลการด าเนินงานที่สูงกว่ามาตรฐาน แต่ไม่ถึง
ระดับดี เยี่ยม โดยต้องมีคะแนนประเมินผลการด าเนินงาน ตั้ งแต่ร้อยละ  
80 – 89.99  
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3. รำงวัลระดับชมเชย (Standard) 

เป็นรางวัลส าหรับส่วนราชการที่มีการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้ เห็นว่ามีผลการ
ด าเนินงานในระดับมาตรฐานในทุกมิติ และเป็นผลการด าเนินงานที่ยอมรับได้ 
โดยต้องมีคะแนนประเมินผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ร้อยละ 70 – 79.99 

ในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และจังหวัด เพ่ือรับรางวัล  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องตามประเภทรางวัลและระดับรางวัล โดย
แบ่งออกเป็น 2 มิติ  ได้แก่   

มิติที่ 1   ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 

มิติที่ 2   กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  

ควำมสำมำรถของหน่วยงำนรัฐ ( 30 คะแนน) 

1. การก าหนดนโยบาย/ทิศทางที่ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ 

2. การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม 

3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยม 
ที่ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม หรือ
กลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ( 70 คะแนน) 

1. การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน 
2. การบูรณาการ หรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
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3. การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนแบบหุ้นส่วน (ระดับความ
ร่วมมือ) ในการจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ  

4. การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่นของภาคประชาชน และภาคส่วน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการของส่วนราชการ และจังหวัด เพ่ือมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  กำรประเมินจำกใบสมัครและเอกสำรประกอบ 

 เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการจัดท า
เอกสารการด าเนินการของส่วนราชการ และจังหวัดประกอบใบสมัคร โดยทีมผู้ตรวจ
ประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งส่วนราชการและจังหวัดจะต้องจัดท าเอกสารให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก าหนด (แบบฟอร์มใบสมัครในภาคผนวก) ทั้ งนี้  
ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องได้คะแนนจากการประเมิน ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะ
พิจารณาตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป   

ขั้นตอนที่  2   กำรตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

เป็นการประเมินผลการด าเนินงานจริงของส่วนราชการ และจังหวัด โดยทีมผู้ตรวจ
ประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือสอบทานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามผลการประเมินจาก
เอกสารฯ และเพื่อประเมินให้คะแนนการด าเนินงานที่แท้จริงประกอบการพิจารณา
รางวัลฯ ซึ่งจะเป็นการประเมินทั้งเชิงปริมาณตามตัวชี้วัด และประเมินในเชิงคุณภาพเพ่ือ
ค้นหาหรืออธิบายเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค หรือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้ง  
ทีมผู้ตรวจประเมินจะจัดล าดับแต่ละระดับรางวัลตามคะแนนที่ได้รับ 

ขั้นตอนที่ 3   กำรตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล 

เป ็นการประเมิน เพื ่อยืนยันผลส าเร็จในการด าเน ินการเป ิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเชิงประจักษ์ โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน ก.พ.ร. 
ส าหรับส่วนราชการและจังหวัดที่มีผลคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับ
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รางวัลในระดับดีเยี่ยม เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการได้รับรางวัลของส่วนราชการและจังหวัดตาม
ผลการด าเนินงาน และเพ่ือสรุปผลการถอดบทเรียน หรือนวัตกรรมที่จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้
ต่อไป  

ขั้นตอนที่  4   กำรพิจำรณำตัดสินกำรได้รับรำงวัล โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

เป็นการน าเสนอผลการประเมินและพิจารณารางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม” ต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลของส่วนราชการและจังหวัดในแต่ระดับรางวัล
ตามผลการประเมินการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ และเพ่ือประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลตามประเภท และระดับรางวัล 

ภำพแสดงขั้นตอนกำรประเมิน 
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1. สรุปผลการพิจารณารางวัล“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
ประจ าปี พ.ศ. 2557  

 

 

 

  

ในปี พ.ศ.2557 มีส่วนราชการและจังหวัด ที่สมัครขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี พ.ศ. 2557 จ านวน 33 หน่วยงาน  
โดยมีบางส่วนราชการสมัครขอรับรางวัล มากกว่า 1 ประเภทรางวัล รายละเอียดการสมัคร
ขอรับรางวัลฯ สรุปดังตารางต่อไปนี้ 

ประเภทหน่วยงาน 
จ านวนหน่วยงาน 

ทีส่มัครฯ 

จ านวนใบสมัครจ าแนกตามประเภทรางวัล 
พัฒนาการ

บริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 

ขยายผล 
ภาพรวม
องค์กร 

ส่วนราชการระดับกรม 22 ส่วนราชการ 20 4 2 
จังหวัด 11 จังหวัด 10 - 1 

รวม 33 หน่วยงาน 30 4 3 
 

  

 จากการประเมินการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหารราชการ ตั้งแต่การประเมินจากเอกสารใบสมัคร (ขั้นตอนที่ 1) และการประเมิน
ในพ้ืนที่จริง (ขั้นตอนที่ 2) และการประเมินเพ่ือยืนยัน โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (ข้ันตอนที่ 3) สรุปผลการประเมิน ส่วนราชการ/
จังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน 70 คะแนนขึ้นไป) จ านวน 17 ส่วนราชการ/
จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (14 หน่วยงาน) 

 ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ กรมป่าไม้ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสุขภาพจิต และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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 ระดับดี ได้แก่ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรมการพัฒนาชุมชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กรมทรัพยากรน้ า และจังหวัดยะลา 

 ระดับชมเชย  ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสมุทรสงคราม  

 รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (4 หน่วยงาน) 

 ระดับดีเยี่ยม ได้แก ่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ และส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ระดับด ี ได้แก ่กรมการพัฒนาชุมชน  
 ระดับชมเชย  ได้แก ่กรมปศุสัตว์ 
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ตารางสรุปผลรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ประเภทรางวัล : พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ล าดับ ส่วนราชการ/จังหวัด ระดับรางวัล ชื่อโครงการ 
1 กรมป่าไม้ ดีเยี่ยม โครงการป่าชุมชน 
2 กรมสุขภาพจิต ดีเยี่ยม โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพจิต

ชุมชนที่ยั่งยืน 

3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ดีเยี่ยม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ 
(กต.ตร.) (กต.ตร. กรุงเทพมหานคร และ กต.ตร. สถานีต ารวจ 
นครบาล 9 แห่ง สังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล) 

4 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดีเยี่ยม โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม 

5 กรมการพัฒนาชุมชน ดี โครงการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
6 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดี โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน

ชุมชน 
7 กรมทรัพยากรน้ า ดี โครงการรัฐราษฎรร่วมใจเตือนภัยล่วงหน้าแบบมีส่วนร่วม   
8 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
ดี โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
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ล าดับ ส่วนราชการ/จังหวัด ระดับรางวัล ชื่อโครงการ 
9 จังหวัดยะลา ดี โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูทักษะชีวิตแก่น้องพิการและครอบครัว 
10 กรมคุมประพฤติ ชมเชย โครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน 
11 กรมราชทัณฑ์ ชมเชย โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนรอบเรือนจ าในการ

เฝ้าระวังและป้องกันการโยนยาเสพติดหรือโทรศัพท์มือถือเข้า
เรือนจ า 

12 จังหวัดชัยภูมิ ชมเชย โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดรูปแบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ า จังหวัดชัยภูมิ 

13 จังหวัดพัทลุง ชมเชย โครงการประมงชุมชน 
14 จังหวัดสมุทรสงคราม ชมเชย โครงการส่งเสริมการเกษตร สู่ AEC ปี 2557  
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ประเภทรางวัล : ขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ล าดับ ส่วนราชการ/จังหวัด ระดับรางวัล ชื่อโครงการ 
1 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
ดีเยี่ยม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  โดยยึดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2 ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดีเยี่ยม โครงการการลดมลพิษทางน้ าโดยชุมชน  

 
3 กรมการพัฒนาชุมชน ดี โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
4 กรมปศุสัตว์ ชมเชย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
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2.  สรุปผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 ในการประเมินการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการของส่วนราชการ ในทั้ง 2 มิติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ .ศ. 2557 พบว่ามี
ส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานในระดับดีเยี่ยมในทุกมิติเป็นที่ประจักษ์ มีความโดดเด่น
และน่าสนใจในทุกมิติ รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอ่ืนได้  โดยผ่านการประเมินและ
ตัดสินให้ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม จ านวน 6 ส่วนราชการ ได้แก่ 

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
1. กรมป่าไม้ 
2. กรมสุขภาพจิต 

3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
4. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
5. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 โดยสามารถสรุปผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้ 
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2.1 กรมป่าไม ้

 

 

 

 

กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันกรมป่าไม้มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองและจัดการทรัพยากรป่าไม้อันมี
อาณาบริเวณกว้างขวางถึง 77 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นตัวเงินจะมีมูลค่าถึง 11.6 ล้านล้านบาท 
(ไร่ละ 150,000 บาท) โดยยังมิได้รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมที่ป่าไม้ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า 
และป้องกันการผันแปรของลมฟ้าอากาศที่จะไปในทางที่เลวร้าย  

วิสัยทัศน์         
  เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติ 
 
อ านาจหน้าที่ 

1.  ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดท าแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 
และการกระท าผิดในพื้นท่ี ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 

2.  วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่าและ
ระบบนิเวศ 

3.  ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการ
ปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 

4.  อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้และ
การอนุญาตที่เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และ
ผลิตผลป่าไม้ 

5.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับป่าไม้ผลิตผลป่าไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ 

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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ความสามารถของหน่วยงาน 

กรมป่าไม้ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์ พัฒนาระบบศักยภาพและการจัดการการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลบูรณาการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และแผนกลยุทธ์: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้  โดยผู้บริหารขับเคลื่อน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการสื่อสารผ่านใน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น ในเวทีประชุมสัมมนาของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์ เอกสารคู่มือ
ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร และจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอาทิ เช่น ส านัก
จัดการป่าชุมชน และส านักจัดการเครือข่ายป่าไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการสร้างวัฒนธรรม
ที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยจัดท าคู่มือเพ่ือใช้
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาความรู้ และทักษะของ
บุคลากรของกรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผู้แทนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายปีละ
ไม่ต่ ากว่า 2,000 คน ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชนหรือเครือข่ายอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ได้แก่ เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ระดับจังหวัด 
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเครือข่ายที่จัดท าขึ้นในการสร้างศักยภาพผู้น าเครือข่าย 
ป่าชุมชนด้วย 

กรมป่าไม้ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสาร
หรือสนับสนุนข้อมูลที่ จ าเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ 
ภาคประชาชน หรือภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นฯ 
ผ่านช่องทาง เช่น หน้าเว็บไซต์ เป็นต้น รวมทั้ง ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการ
แต่งตั้งคณะท างานภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าโครงการป่าชุมชน
ทุกโครงการ เพ่ือเป็นตัวแทนชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน ก าหนดแผนการบริหาร
จัดการป่า ด าเนินการและติดตามผลการท างาน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ให้มามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึง 
มีการบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน เอกชนหลายหน่วยงาน เช่น  
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น  
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กระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม 

กรมป่าไม้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมีตัวอย่างการด าเนินงานใน “โครงการป่าชุมชน” สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

ที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นวัตถุดิบเพ่ือการผลิตเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่
ถูกใช้เกินกว่าศักยภาพ มีการบุกรุกแผ้วถางเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าเป็นที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  
ท าให้สูญเสียป่าไม้อย่างถาวร เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น ท าให้ขาดแคลนน้ า  
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ราษฎรที่ พ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ และมีอาชีพหลัก 
ด้านเกษตรกรรมท าการเกษตรไม่ได้ผล คุณภาพชีวิตตกต่ า ท าให้สังคมมีปัญหาซึ่งมีสาเหตุ
จากการบุกรุกป่าเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านป่าไม้กับราษฎรที่ต้องอาศัยทรัพยากรป่าไม้ในการยังชีพ 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้กรมป่าไม้ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบกับแนวคิด
การพัฒนาใหม่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนวิธีการท างานจากเดิมที่มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นกระจายอ านาจ โดยให้
ราษฎรและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ในมาตรา 66 และสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ
ชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ... ในมาตรา 67 ทั้งนี้ กรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนของกรมป่าไม้ในเรื่องการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่รัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือที่ เรียกว่า “การส่งเสริมการจัดการ 
ป่าชุมชน” ซึ่งมีส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน โดยเริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสนับสนุนให้หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับ
การส่งเสริมป่าชุมชน ให้มีความสามารถวางแผนและเสนอโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
ตามความจ าเป็นและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าให้เกิด
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ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกรมป่าไม้จัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนให้กับ
ชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในปีแรกท่ีจัดตั้ง หมู่บ้านละประมาณ 100,000 บาท 

ตามแผนแม่บทการแก้ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  กรมป่าไม้ได้ก าหนดเป้าหมาย 
การจัดตั้งป่าชุมชนไว้ จ านวน 21,850 แห่ง (ฐานคิดมาจากหมู่บ้านทั่วประเทศที่ตั้งอยู่ติด
เขตป่าสงวนในระยะ 5 กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันด าเนินการจัดตั้งแล้ว จ านวน 9,002 แห่ง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557) รวมพ้ืนที่ 3.7 ล้านไร่ (ป่าสมบูรณ์) 

 

ป่าชุมชน หมายถึง ป่า หรือพ้ืนที่อ่ืนใดที่ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชน
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าเพ่ือประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน ภายใต้บทบัญญัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจสอดคล้องกับ
ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นด้วย การจัดการหรือด าเนินการดังกล่าวก็เพ่ือ
การอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ประโยชน์ภายใต้หลักการความยั่งยืน 
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การด าเนินการป่าชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1)   ร่วมกันจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ควบคุม 

ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ภายใต้
หลักการความยั่งยืน 

2)   การพัฒนาป่าไม้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไป ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนสงบสุข พร้อมด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ 
ดิน และน้ า  

3)   บริหารจัดการป่าอันเป็นประโยชน์ต่อการรับผลผลิตมาลดรายจ่ายในครัวเรือน 
เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น 

กรมป่าไม้  ได้ปรับบทบาทจากการด าเนินการเองทุกด้าน เช่น การปลูกป่า  
การป้องกันดูแลรักษาป่า และการก าหนดแผนงานจากบนลงล่าง เป็นต้น การเพ่ิมบทบาท
ของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าในรูปแบบป่าชุมชนขึ้น ซึ่งได้รับ 
การตอบสนองเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยในปัจจุบันสามารถจัดตั้งป่าชุมชนตาม
แนวทางของกรมป่าไม้ ได้แล้ว จ านวน 9,002 แห่ง รวมพ้ืนที่ป่า 3.7 ล้านไร่ (ป่าสมบูรณ์) 
โดยในส่วนของชุมชนที่เข้ามาร่วมด าเนินการโครงการป่าชุมชนจะต้องเป็นชุมชนที่มี
ศักยภาพเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ต้องมีความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม เพราะบทบาทหน้าที่ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของ
กรมป่าไม้จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า รวมไปถึงช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในการจับกุมผู้กระท าผิดด้านป่าไม้ด้วย ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงานของชุมชนประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ คือ การคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน และประธานคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนเพ่ือก าหนดหน้าที่และกติกาของชุมชนแต่ละฝ่ายส าหรับการบริหารจัดการดูแล 
ป่าชุมชน จัดการประชุมเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดมความคิดจัดท า
แผนปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารจัดการป่า รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการตาม
แผนงานที่ก าหนด ตลอดจนมีการจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด ใน 67 จังหวัด  
ที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชน ที่มีการติดต่อ ประสาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้ งช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิก ซึ่ งกระบวนการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
ประกอบด้วย 

1. การส่งเสริมการด าเนินงานป่าชุมชน โดยเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือ
เตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน 

2. การจัดตั้งป่าชุมชน โดยก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการขอจัดตั้งป่าชุมชน 
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3. การจัดการและพัฒนาป่าชุมชน โดยเป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชุมชน การจัดท าแนวกันไฟ การเพาะช ากล้าไม้
ส าหรับป่าชุมชน การส ารวจทรัพยากรป่าชุมชน การวิจัยป่าชุมชน เป็นต้น 

4. การสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้เกิดป่าชุมชนตัวอย่าง หรือป่าชุมชนดีเด่น  รวมทั้งการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกองทุน
ต่างๆ จากภาคเอกชน ตลอดจนการประสานการจัดตั้งเครือข่ายองค์กร หรือ
กลุ่มบริหารจัดการป่าชุมชน ฯลฯ 

 แสดงดังภาพต่อไปนี้ 

 

ในการด าเนินการโครงการป่าชุมชน ใช้แนวคิดในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า และความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้ชุมชนโดยรอบป่าช่วยกันสอดส่อง ดูแล ป้องกัน 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าแบบเกื้อกูลกัน โดยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ ปัญหาเรื่องป่าไม้  สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ที่มีผลกระทบ 
ต่อชุมชน จากนั้นเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดยการจัดท าโครงการป่าชุมชน  มีการฝึกอบรม
ตัวแทนของชุมชน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านป่าชุมชน และการวางแผนระดับชุมชน
เพ่ือการบริหารจัดการป่า ซึ่งกรมป่าไม้จะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องงบประมาณและ 
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องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ โครงการจัดการป่าชุมชน เป็นโครงการที่ เกิดจาก 
ความต้องการของภาคประชาชนหรือคนในชุมชน ซึ่งในการบริหารจัดการป่าชุมชน  
ซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดขอบเขตของแนวป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
และในการบริหารจัดการป่าชุมชน ภาคประชาชนหรือคนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การก าหนดกิจกรรมหรือโครงการ และร่วมด าเนินการ รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์  
เช่น การลาดตระเวนเพ่ือเฝ้าระวังการตัดไม้หรือบุกรุกพ้ืนที่ป่า การปลูกป่าเสริมป่าชุมชน 
การปลูกพืชป่ากินได้และ พืชสมุนไพร การท าพิธีบวชป่า การท าฝายชะลอน้ า เป็นต้น 
รวมทั้งร่วมติดตามตรวจสอบ และประเมินผล โดยกรมป่าไม้มีการประเมินป่าชุมชน 
ทั่วประเทศ ซึ่งมีป่าชุมชนต้นแบบตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ รวม
มากกว่า 987 แห่ง ตัวอย่างเช่น การจัดการป่าชุมชน ที่บ้านต้นผึ้ง  อ าเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นความส าเร็จของการบริหารจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้น และได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน ดังนี้ 

โครงการป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง 
 พื้นที่ 1,040 - 0 - 00 ไร่  ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ 
 ค่าพิกัด 0519152 2079191  กิจกรรมป่าชุมชน 
 อาณาเขต - การลาดตระเวนป่า 

- ทิศเหนือ   จด บ้านแม่ฮ่องไคร้ - ท าแนวกันไฟ 
- ทิศตะวันออก   จด เขตป่า - บวชป่า 
- ทิศใต้            จด บ้านห้วยทราย - ปลูกป่าเสริม 
- ทิศตะวันตก     จด ที่ท ากิน - ป้ายแสดงพื้นที่ป่าชุมชน 

 ภูมิประเทศ ที่ราบสลับเนินเขา - ป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน 

 สภาพป่า เป็นป่าเบญจพรรณ - ป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน 
 

จากการบริหารจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านต้นผึ้ง ส่งผลให้พ้ืนที่ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด คือเห็ดที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ 
จะขึ้นในพ้ืนที่ป่าที่มีความชื้นและ  มีความอุดมสมบูรณ์ และพืชเถาวัลย์ซึ่งหายไปจากพ้ืนที่
ป่าก็กลับพบใหม่อีกครั้ง แสดงให้เห็นความส าเร็จ ที่เกิดขึ้นกับพ้ืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
อีกครั้งด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ร่วมกันบริหารจัดการและรับผลประโยชน์
ร่วมกัน 
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โดยกรมป่าไม้ มีรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ที่น าไปประยุกต์ 
ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
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ผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน  

1.  ด้านเศรษฐกิจ  

 ชุมชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง และพ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 การประเมินมูลค่าป่ าไม้ผ่ านช่องทางการซื้อขายคาร์บอน โดยมี 

การศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและติดตามความ
หลากหลายทางชีวภาพและการเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน” จ านวน 12 
แห่ง พบว่ามีปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่ถูกกักเก็บในป่าชุมชนเฉลี่ยเท่ากับ 
6 .51  ตั น ค าร์บ อน /ไร่  ซึ่ งราคาซื้ อ ข ายคาร์บ อน ใน ตลาด  ECX  
พ.ศ. 2556 เท่ากับ 4.74 ยูโร/ตัน หรือประมาณ 191.50 บาท/ตัน ดังนั้น 
จะได้ผลของการค านวณคาร์บอนเพ่ือประเมินมูลค่าป่าไม้ผ่านช่องทาง 
การซื้อขายคาร์บอนเท่ากับ 50,639.53 ล้านบาท 

 การประเมินมูลค่าในการเก็บหาพืชอาหารป่า เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
และเพ่ือการค้า ซึ่งมีมูลค่าโดยเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,019.40 บาท/
ครัวเรือน/ปี และเฉลี่ยป่าชุมชนแห่งละประมาณ 1 ล้านบาท/ปี  

 เพ่ิมรายได้  จากการใช้ประโยชน์ป่าเพ่ือการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา  
การอบรม/ดูงานและจัดกิจกรรม (26.1 ไร่/ปี) มูลค่าการใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการศึกษาวิจัย (524.46 ไร่/ปี) และ มูลค่าการเป็นแหล่งต้นน้ าส าหรับ
การอุปโภคและการเกษตร (2,538.75 ไร่/ปี ) โดยรวมพบว่ามูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของป่าชุมชนเฉลี่ย 5,616.40 ล้านบาท/ปี  

 ประหยัดงบประมาณในการปลูกป่ า ซึ่ งต้องใช้ เฉลี่ ยไร่ละประมาณ  
20,000 บาท 

2.  ด้านสังคม  

 เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และท าให้เกิดความสมัคร
สมานสามั คคี ในชุมชน  ชุมชนสงบและอยู่ ร่ วมกันด้ วยความรัก 
ความสามัคคี 

 เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และในครอบครัว 
 แรงงานคืนถิ่น กลับถิ่นฐานมาท าอาชีพการเกษตรและมีรายได้เสริมจาก

ป่าชุมชน 
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 ส านึกรักบ้านเกิด เยาวชนหลายแห่งเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัย 
ได้กลับมาภูมิล าเนาเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น 

 ศาสนากับป่าไม้ การดูแลป่าชุมชน มีพระสงฆ์เป็นแกนน า สังคมมีความสุข  
มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  

 

3.  ด้านสิ่งแวดล้อม  

 การด าเนินการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ท าให้พ้ืนที่ป่าชุมชน ได้รับ
การดูแล รักษา โดยชุมชนมีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 3.7 ล้านไร่ 

 รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการคุกคามพ้ืนที่ป่า 
 ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

 
 

 เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะพืชอาหาร
และพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน 

 ช่วยลดความรุนแรงและผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย และวาตภัย 

 ลดมลภาวะทางอากาศ ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ  
และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการศึกษาพบว่า  
ป่าชุมชนกักเก็บคาร์บอน เฉลี่ย 7 ตันคาร์บอน/ไร่  
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ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้น า  โดยเฉพาะผู้ น าชุมชนที่ มี ความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ  
รวมทั้ง มีจิตสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาของคนในชุมชน และ
ได้รับการยอมรับ ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อการด าเนินการ
โครงการป่าชุมชน เพราะหากชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ หรือยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการ 
โครงการก็ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 

3. บุคลากรที่มีความรู้ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยความส าเร็จที่มีความส าคัญ เนื่องจากการด าเนินโครงการป่าชุมชน 
ในปัจจุบัน ต้องใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องในแต่ละพ้ืนที่  

4. การสนับสนุนความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการ
ด าเนินงานด้านป่าชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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บทสรุป 

กรมป่าไม้ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์  พัฒนาระบบศักยภาพและการจัดการ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุล บูรณาการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน และแผนกลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้  โดยผู้บริหาร 
มีการสื่อสารผ่านในช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน รวมทั้งก าหนดให้ส านักจัดการป่าชุมชน และส านักจัดการเครือข่าย
ป่าไม้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างวัฒนธรรม 
การท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนให้เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชนในการบริหารราชการ ในการด าเนินการโครงการป่าชุมชน กรมป่าไม้ใช้แนวคิด
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม และ 
การแก้ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าและความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยปรับ
บทบาทให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าในรูปแบบป่าชุมชน 
ขึ้น ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยให้ชุมชนโดยรอบป่าช่วยกัน
สอดส่อง ดูแล ป้องกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า เพ่ือให้คนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าแบบเกื้อกูลกัน โดยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ 
รับทราบ ปัญหาเรื่องป่าไม้ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า  ที่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยที่ชุมชน 
มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า และรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนความรู้
ทางด้านวิชาการ และทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น งบประมาณ เงินอุดหนุน กล้าไม้  
เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนและสร้างความพร้อมในการด าเนินโครงการ  
ป่าชุมชน ตลอดจนการบูรณาการและการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ในการ
บริหารจัดการป่าชุมชนร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จหรือประโยชน์ต่อชุมชน 
 

  



เอกสารสรุปบทเรียนที่ดีของการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในการบริหารราชการ 

 

~ 19 ~ 

 

ภาพกิจกรรม 
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2.2 กรมสุขภาพจิต 
 

 

วิสัยทัศน์  

 เป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพจิต (ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา 
และฟ้ืนฟู) 

 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 
ของประเทศ 

 เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชีย 
 เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยมเพ่ือความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย 

 

พันธกิจ 

ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (การส่งเสริมป้องกัน 
บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 
บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์ แก่ผู้ป่วย 
ที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 
 

ความสามารถของหน่วยงาน 

 กรมสุขภาพจิตให้ความส าคัญกับการบริหาราราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
นโยบายและมิศทางในการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการแต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน  
ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตร่วมวางแผนการด าเนินงานสุขภาพจิตกับเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอ ที่มีตัวแทนภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวางแผนการ
ด าเนินงานพัฒนางานสุขภาพจิตในอ าเภอเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration)  
อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเทคนิค
การสร้างการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology of Participation: TOP Model )
แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ กระบวนในการสร้างการมีส่วนร่วมของกรมสุขภาพจิต 

กระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม 

กรมสุขภาพจิต มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีตัวอย่างการด าเนินงานใน “โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเพ่ือพัฒนาระบบ
สุขภาพจิตที่ยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ได้แก่  

1) สร้างความพร้อมในการบูรณาการงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยให้เข้ากับบริบท
ของพ้ืนที่ 

2) สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชน   
3) ร่วมเรียนรู้การด าเนินงานสุขภาพจิตตามบริบทของพ้ืนที่   
4) พัฒนากระบวนการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชน 
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ในปี 2556 – 2557 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายให้การด าเนินงาน
สุขภาพส าคัญของประเทศอยู่ที่ระดับอ าเภอ ที่เรียกว่า “ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ”
(District Health System) ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการในการท างานร่วมกันของเครือข่าย 
อย่างเป็นเอกภาพในแต่ละอ าเภอ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการปรับปรุงการบริหาร
จัดการระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ 
รวมทั้งลดการส่งต่อและลดความแออัดในสถานบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพ่ึงพาตนเอง สามารถร่วมกันจัดการปัญหาโรคและ 
ภัยสุขภาพให้ลดลง โดยกรมสุขภาพจิตได้มีการแต่งตั้งคณะท างานในระบบสุขภาพอ าเภอ  
ซึ่ งในปีงบประมาณ 2557 มี พ้ืนที่อ าเภอที่ เข้าร่วมด าเนินงานทั้ งสิ้น 176 อ าเภอ 
จากทั่วประเทศ ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้น าหลักการเดียวกันไปใช้กับชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยคัดเลือกจากชุมชนที่มีการด าเนินงานสุขภาพจิตมาอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
2556 ได้ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 ชุมชน รวมพ้ืนที่เข้าร่วมทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 
2557 จ านวน 187 แห่ง (176 อ าเภอ, 11 ชุมชน) ทั้งนี้จากจ านวนอ าเภอที่เข้าร่วมสามารถ
แบ่งพ้ืนที่ตามภูมิภาคได้ดังนี้ ภาคเหนือ 48 อ าเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 อ าเภอ 
ภาคกลาง (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ) 40 แห่ง และภาคใต้ 37 อ าเภอ 

เครือข่ายในระบบสุขภาพระดับอ าเภอในแต่ละแห่งที่เข้าร่วมด าเนินการมีส่วนร่วม
ได้วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในพ้ืนที่ของตนก่อนจะก าหนดเป็นประเด็นสุขภาพส าคัญ 
ที่จะด าเนินการร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในอ าเภอ โดยศูนย์สุขภาพจิตได้เป็นตัวแทนของ
กรมสุขภาพจิตในการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในระดับอ าเภอได้ร่วมวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงประเด็นสุขภาพที่ส าคัญนี้เข้ากับประเด็นสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง เมื่อแต่ละพ้ืนที่  
ได้ประเด็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่แล้ว จึงน าไปสู่การออกแบบการ
ด าเนินงานทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับประเด็นสุขภาพส าคัญที่ก าหนด
ต่อไป 

กรมสุขภาพจิตก าหนดบทบาทหรือหน้าที่ของภาคีเครือข่ายในโครงการฯ ดังนี้ 

1) ทีมงาน/ผู้ที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อม 

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ของกรมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพ 
ทั้ง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร เป็นโครงสร้างการท างานที่กรมสุขภาพจิตก าหนด
บทบาทในการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ในการด าเนินงานสุขภาพจิต” โดยนักวิชาการสาธารณสุขของศูนย์สุขภาพจิตท าหน้าที่ 
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ในการประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล เพ่ือให้เข้าถึงภาคี
เครือข่ายในระบบสุขภาพอ าเภอ แล้วส่งเสริมศักยภาพภาคประชาชนโดยพัฒนาเครือข่าย
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนมีทักษะและองค์ความรู้  
ที่จะเอ้ืออ านวยให้ภาคีเครือข่ายในอ าเภอพัฒนางานสุขภาพจิตได้ 

2)   การวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

      การใช้เครื่องมือ TOP Model เป็นกระบวนการส าคัญที่วิเคราะห์ความต้องการ
ของพ้ืนที่ ความต้องการและประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้การบูรณาการงาน
สุขภาพจิตสามารถด าเนินงานได้ตามความต้องการและตอบสนองตามบริบทของพ้ืนที่ 
ได้อย่างแท้จริง 

3)   การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหาวางแผนและลงมือ 

 เครือข่ายในระบบสาธารณสุข เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมถึงองค์กรบุคคลที่เกี่ยวข้องในอ าเภอ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชน ตลอดจน ประชาชน แกนน า  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของชุมชน 
เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นๆ เกิดจากเจ้าของชุมชนเอง การแก้ปัญหาก็จะเป็นไปตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบร่วม รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
นอกจากจะช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้ว ยังช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน
ของตนด้วย 

4) สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานและชื่นชมยินดี 

 เมื่อการด าเนินงานถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน การสนับสนุน ก ากับ ติดตามของกรมสุขภาพจิตจะมีส่วนส าคัญในการเอ้ือให้
กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการชื่น
ชมยินดีอ าเภอที่มีการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมส าหรับการรักษาเครือข่ายและเป็นต้นแบบให้กับ
อ าเภออ่ืนๆต่อไป 
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5)   สรุปและประเมินผลพร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะ 

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ด าเนินงานทั้งหมด เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทาง 
ในการพัฒนาการด าเนินงาน ตลอดจนประเด็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ส าคัญ ส าหรับ 
การน าไปก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในอนาคต 

กรมสุขภาพจิตมีตัวอย่างที่ดีของแต่ละเขตบริการสุขภาพในการสร้างการมี 
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 13 แห่ง ได้แก่ 

เขตบริการสุขภาพ อ าเภอ  จังหวัด โครงการ/ 
ประเด็นที่ด าเนินการ 

เขตบริการสุขภาพที่ 1 แม่ทา ล าพูน การสร้างการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อลดการดืม่และลด
ปัญหาจากการดื่มสุราในชุมชน 

เขตบริการสุขภาพที่ 2 สวรรคโลก สุโขทัย การด าเนินงานบรูณการการดูแล
ภาวะสุขภาพจิต 

เขตบริการสุขภาพที่ 3 สามง่าม พิจิตร การส่งเสริมสุขภาพจติทุก 

กลุ่มวัย 
เขตบริการสุขภาพที่ 4 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ระบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิต

เภท จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

เขตบริการสุขภาพที่ 5 หนองปรือ กาญจนบุร ี ระบบการดูแลผู้ป่วยจติเวช
ฉุกเฉิน กู้ภัย กู้ชีพ กู้สุข 

เขตบริการสุขภาพที่ 6 บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สุขกาย สบายใจ โดยจติอาสา
แบบมีส่วนร่วม 

เขตบริการสุขภาพที่ 7 เชียงยืน มหาสารคาม กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอ าเภอ
เชียงยืน 

เขตบริการสุขภาพที่ 8 นากลาง หนองบัวล าภ ู การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบไร้
รอยต่อ 

เขตบริการสุขภาพที่ 9 ภูเขียว ชัยภูม ิ การดูแลผูสู้งอายุท่ีเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง 

เขตบริการสุขภาพที่ 10 โนนคูณ ศรีสะเกษ สุขภาพจิตวยัรุ่นในระบบสุขภาพ
อ าเภอ 
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เขตบริการสุขภาพ อ าเภอ  จังหวัด โครงการ/ 
ประเด็นที่ด าเนินการ 

เขตบริการสุขภาพที่ 11 เคียนซา สุราษฎร์ธาน ี การส่งเสริมสุขภาพจติในวัยรุ่น 

เขตบริการสุขภาพที่ 12 รามัน ยะลา การพัฒนาเครือข่ายจิตเวช
ชุมชน 

กรุงเทพมหานคร ชุมชนบ้านขิง กรุงเทพมหานคร โครงการรักษ์ใจ สร้างสายใยรัก
ครอบครัวให้เข้มแข็ง 

 

 โดยที่อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ได้มีการจัดท า “โครงการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื ่อลดการดื ่มและปัญหาจากการดื ่มส ุราในชุมชน ของอ าเภอแม่ทา  
จังหวัดล าพูน” เป็นต้นแบบของการใช้ TOP Model ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการบูรณาการงานสุขภาพจิต  

 ปัญหาสุขภาพจิตที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายและจ านวน
ผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจากการวิเคราะห์ร่วมกันของเครือข่ายสุขภาพ 
ในอ าเภอ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
และโรงพยาบาลแม่ทา โดยพบว่าปัญหาการดื่มสุราเป็นปัญหาส าคัญและเป็นต้นตอของ
ปัญหาสุขภาพจิต โดยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า พยายามฆ่าตัวตายในอ าเภอ  
มีปัญหาการดื่มสุราร่วมด้วย และพบว่าในอ าเภอมีจ านวนร้านค้าที่จ าหน่ายสุราจ านวนมาก
ถึง 46 ร้านกระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน อีกทั้งยังพบพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชน 
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น อายุเฉลี่ยของผู้เริ่มดื่มครั้งแรกลดต่ าลง แสดงให้เห็นว่า เยาวชน
สามารถเข้าถึงและดื่มสุรามากยิ่งขึ้น ตลอดจนประชากรช่วงอายุ 50 – 54 ปี เป็นช่วงที่มี
จ านวนผู้ดื่มมากที่สุด โดยเพศชายมีจ านวนผู้ดื่มสุรามากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ดังนั้น 
อ าเภอแม่ทา จึงเลือกประเด็นปัญหาการดื่มสุรามาเป็นประเด็นสุขภาพที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือแก้ปัญหาผ่านกลไกระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 

 นอกจากนี้ จากสาเหตุดังกล่าวน าไปสู่การน าเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยใช้เครื ่องมือ TOP Model (Technology of Participation) มาสร้าง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแกนน าชุมชน ท้องถิ่น ต ารวจ ร้านค้า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดเป็นนโยบายสาธารณะ 
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ร่วมกันในชุมชน มีมาตรการในการดื่มและการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคีทุกภาคส่วน
เห็นความส าคัญและร่วมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นผลให้ประชาชนมีพฤติกรรม
การดื่มสุราที่เหมาะสมยิ่งขึ้น จ านวนของผู้ที่ลด ละ เลิกดื่มมีเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงจ านวนผู้ที่
พยายามฆ่าตัวตายลดน้อยลงด้วยเช่นกัน 

การบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็นการดื่มสุราในชุมชนของอ าเภอแม่ทา 
เริ่มต้นจากการค้นพบสภาพปัญหาจากข้อมูลทางด้านสาธารณสุข โดยมีทีมน าหลักได้แก่ 
โรงพยาบาลแม่ทา เป็นผู้ขับเคลื่อนงานที่ส าคัญ เมื่อได้ปัญหาสุราเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่แล้ว 
ทีมน าหลักจะพยายามค้นหาผู้ที่ มีบทบาทและมีพลังที่ จะขับเคลื่อนชุมชน ให้มา 
เข้าร่วมในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่ แกนน าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล
ต าบล พระ ต ารวจ ชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงเครือข่ายทางด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิตในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเข้ามาร่วม โดยเริ่มจากชี้แจงเป้าหมายของการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชน พร้อมทั้งน าเสนอผลกระทบจากการดื่ มสุราให้กับ
เครือข่ายที่เข้าร่วมเพ่ือรับรู้ร่วมกัน โดยเริ่มจากระดับหมู่บ้าน จากนั้นจึงเริ่มเชิญชวน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมแสดงความคิดเห็น จัดตั้ งเป็นคณะกรรมการร่วมกัน 
ในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม
แบบพหุภาคี (Technology of Participation: TOP Model) เป็นกระบวนการที่ให้ทุกคน 
(100% ของผู้เข้าร่วม) ได้ออกความคิดผ่านการเขียนความคิดลงในบัตรความคิด โดยแสดง
ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหา ความรู้สึกที่มีต่อปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไปจนถึง
การวางแผนและออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชน และคณะกรรมการ 
มีบทบาทร่วมแก้ปัญหาในชุมชนร่วมกัน โดยมีการวางแผนกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรม 
การแก้ปัญหาที่มาจากชุมชนอย่างแท้จริง ได้แก่ กิจกรรมสร้างความร่วมมืองดขายสุรา
ให้กับเด็ก เยาวชน และนอกเวลากฎหมายของร้านค้า โดยมีการจัดท าสติ๊กเกอร์รณรงค์ 
ติดที่ร้านค้า และสถานที่ส าคัญในชุมชน โดยมีทีมต ารวจในชุมชนร่วมตรวจตา และเข้มงวด
ในการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมการชื่นชมยินดีบุคคลที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราที่ดีขึ้น
ชัดเจน เพ่ือชื่นชมและเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืน การก าหนดกติกาของการดื่มสุราในชุมชน
ร่วมกันให้เป็นนโยบายสาธารณะ เช่น ไม่ขายสุราให้คนเมา ไม่ขายไม่ดื่มในงานบุญ งานศพ
ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการท าแบบส ารวจในชุมชนเพ่ือส ารวจผู้ที่ดื่มสุรา เพ่ือให้สามารถ 
เฝ้าระวัง และติดตามผลการด าเนินงานได้ นอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือจากเครือข่าย 
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ในการจัดกระบวนการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ชุมชน ในเรื่องของสุราด้วย เช่น การให้ความรู้
ถึงโทษของสุราผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ จากทีมของโรงพยาบาลแม่ทา และการให้
ความรู้ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย 

โดยกรมสุขภาพจิต มีรูปแบบ (Model) ที่ ใช้ ในการด าเนินโครงการที่น าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ แสดงดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 รูปแบบ (Model) ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 

ผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน  
1. เกิดกระบวนการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชน โดย

กระบวนการที่ได้ได้แก่ การมีนโยบายสาธารณะในการแก้ปัญหาการดื่มสุรา
ของชุมชนร่วมกัน  คือ การไม่ขายให้กับ เยาวชนที่อายุต่ ากว่า 20 ปี  
ความร่วมมือของร้านค้าให้ขายในเวลาที่รัฐก าหนด รวมถึงไม่ขายให้กับผู้ที่
ก าลังเมาสุราหรือก าลังอยู่ระหว่างการบ าบัดโรคติดสุรา งดขายและดื่มสุรา 
ในวันพระ งานบุญ งานศพต่างๆ ในชุมชน และไม่ขับขี่ยานพาหนะระหว่าง 
มึนเมา โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจตราและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

2. เกิดบุคคลต้นแบบในการ ลด ละ เลิก ดื่มสุราในชุมชน เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับผู้อื่นในชุมชน  
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3. เกิดชุมชนต้นแบบในการแก้ปัญหาการดื่มสุราส าหรบเป็นตัวอย่างที ่
ขยายสู่ชุมชนอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่อไปมีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มาจากชุมชน ทุกคนอาสาเข้าร่วมและขับเคลื่อน  
การด าเนินงานเพ่ือชุมชนของตนเอง 

4. อัตราการฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายในปี 2557 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
5. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพได้ร้อยละ 30 – 40 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการต้นแบบของอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

 

บทสรุป 

กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ใช้ 
TOP Model ในการบริหารโครงการ“พัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเพ่ือพัฒนาระบบ
สุขภาพจิตที่ยั่งยืน” โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย  
ที่มาจากหลายภาคส่วน ให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพาตนเอง สามารถร่วมกันจัดการปัญหา
โรคและภั ยสุ ขภ าพให้ ลดลงได้  โดย เครือข่ ายมีบทบาทในการร่ วมคิ ด  ร่วมท า  
ร่วมประเมินผล โดยกรมสุขภาพจิตท าหน้าเสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงที่อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งนี้ จากโครงการต้นแบบที่ถอดบทเรียน คือ ในพ้ืนที่อ าเภอ 
แม่ท า จังหวัดล าพูน พบว่า ปัจจัยความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นจุดเด่น
ในกระบวนการด าเนินงานภายใต้ระบบสุขภาพระดับอ าเภอเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้ 
การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการดื่มสุราซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดโรคซึมเศร้า 
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ที่จะน าไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แกนน าชุมชนและภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาและผลกระทบ
ของชุมชนร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่การออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนและจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการของชุมชน โดยชุมชนเป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรต่างๆ  
มีหน้าที่เพียงผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามที่ชุมชนต้องการ ด้วยกระบวนการเปิด
โอกาสให้ประชาชาเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับความร่วมมือ (Collaboration) ที่ ให้
บทบาทของประชาชน และเครือข่ายภาคประชาชนมาเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา ท าให้ประชาชนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน และกิจกรรมร่วมกัน ท าให้ทุกคน
รับรู้และร่วมรับผิดชอบต่อกิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นรูปธรรม   

ภาพกิจกรรม 

การแสวงหาบุคคล/ กลุ่มผู้ริเร่ิม และเปิดเวทีสาธารณะให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพของคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างชุมชนตน้แบบ 
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2.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Headquarters) เป็นส่วนราชการ
เทียบเท่ากรม ไม่สังกัดกระทรวง หรือส านักนายกรัฐมนตรี การบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยการโอนกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย  
ไปจัดตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

วิสัยทัศน์ 

เป็นต ารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของประชาชน 

อ านาจหน้าที่ 

1. รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ 
พระราชอาคันตุกะ 

2. ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3. ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา 
4. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคง 

ของราชอาณาจักร 
5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ

ต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอ านาจ

หน้าที่ ตามข้อ 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88_(%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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ความสามารถของหน่วยงาน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการบริหารราชการ โดยในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดพันธกิจ คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชน
และองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม เป็นหนึ่งใน 6 พันธกิจ 
และการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายปฏิบัติงาน 
ของต ารวจ ไว้เป็นหนึ่งใน 4 ของยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564  
ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเน้นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในทุกมิติ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ได้แก่ 1)  สมรรถนะ 
(Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคล 
ให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 2) สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาคเที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้ 3) ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจทั้งอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน และ 4) บริการด้วยใจ  (Service Mind) 
หมายถึง การมีจิตส านึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการสื่อสารหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามาร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น การสั่งการ  
ในการประชุมศูนย์ปฏิบั ติ การต ารวจแห่ งชาติ  (ศปก.ตร.) การประชุมทางไกล 
ผ่าน VDO - conference เป็นต้น และได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ เพ่ือรับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ  
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจกรุงเทพมหานคร  
(กต.ตร.กทม.) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจจังหวัด (กต.ตร. จังหวัด) 
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และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีต ารวจ (กต.กต. สน./สภ.) 
รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยก าหนดให้มีวิชาการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกหลักสูตรการฝึกอบรมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เช่น หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจและหลักสูตรการอบรมข้าราชการชั้นสัญญา
บัตรและชั้นประทวน เป็นต้น เพ่ือปรับทัศนคติและแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ นอกจากนี้  
ได้จัดท าคู่มือส าหรับอาสาสมัครต ารวจบ้าน มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการอาสาสมัคร
ต ารวจบ้านให้แก่อาสาสมัคร มีการอบรมประชาชนและเยาวชนตามหลักสูตรที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติจัดท าขึ้น รวมทั้งการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคประชาชนในทุกสถานีต ารวจ เพ่ือสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจ และเน้นให้เห็นประโยชน์
ที่ภาคประชาชนจะได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ คือ ความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยน าสรุปความ
คิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบเพ่ือการ
ปรับปรุง/พัฒนากิจการต ารวจ เช่น พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจ 
โดยใช้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจน มีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาสาสมัครต ารวจชุมชน อาสาสมัครต ารวจบ้าน พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย อพปร. และมูลนิธิหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เข้ามาช่วยเหลือกิจการต ารวจ  
ที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทาง http://www.thaicrimes.com โดยน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประสานความร่วมมือกันในกิจการต ารวจ เช่น การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
และป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น    

กระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม         

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration)  
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวอย่างการด าเนินงานใน “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ 
(กต.ตร)” สรุปผลการด าเนินดังนี้ 

http://www.thaicrimes.com/
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ในอดีตที่ผ่านมา การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมุ่งเน้นไปในเรื่องการบังคับใช้
กฎหมาย เน้นการปราบปราม จับกุม ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
โดยมีแนวคิดว่าการท างานในลักษณะนี้น่ าจะก่อให้ เกิดความสงบสุขในสังคมได้  
แต่ผลที่ปรากฏต่อสาธารณะพบว่าไม่สามารถท าให้สังคมสงบสุขได้ และอีกทั้งยังท าให้
ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรมาหลายครั้ง โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาขององค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน ซึ่งการปรับโครงสร้างองค์กร
ดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
ท าให้เกิดผลต่อภารกิจหลักที่ดีขึ้น จึงท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ความสนใจ 
กับแนวคิดในการปรับกระบวนทัศน์การท างานใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 
แสดงดังตารางด้านล่างนี้ 

 

 

กรอบกระบวนทัศน์เดิม 
เริ่มปรับกรอบ
กระบวนทัศน์ 

กรอบกระบวนทัศน์ใหม่ “การต ารวจชุมชน” 

เน้นเครือข่าย/ชุมชน       
ทุกมิติ 

เน้นการบูรณาการทั้งชุมชนทาง
ภูมิศาสตร์และหลายมิติมากขึ้น 

เป็นแนวทางปฏิบัติงานรูป
แบบเดิมที่เป็นหลักนิยม 
โดยใช้ก าลังเจ้าหน้าที่
ต ารวจ และ แนวคิดการ
บริหารจัดการแบบ 4M 
ได้แก่ 

- คน 

- เงิน 

- วัสด ุ

- การจัดการ 

มาช่วยในการปฏิบัติงาน 

เริ่มความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยเข้าไปรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยน า 4M 
มาใช้ให้เกิดผลอย่าง
เต็มที่โดยประชาชน 
สมัครใจเข้าร่วม
ช่วยเหลือ และต ารวจ
เริ่มเป็นต ารวจรับใช้
ชุมชน เช่น โครงการ
ฝากบ้านไว้กับต ารวจ
เป็น COP แบบเริ่มต้น
และเริ่มประยุกต์ใช้
ชุมชนแต่ยังยึดพื้นที่
เป็นกรอบหลัก 

การเริ่มต้นในการปรับวิธีคิด 
วิธีการท างาน และทัศนคติ
ที่ว่าต ารวจเพียงล าพังแก้ไข
ปัญหาสังคมไม่ได้ ต้องสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจ และการมี
ส่วนร่วมกับประชาชน/ชุมชน/
ท้องถิ่น ในการร่วมแก้ไข/
หยุดยั้งอาชญากรรมโดยร่วม
ในการแก้ไขปัญหามิใช่ป้องกัน
อย่างเดียวเป็นการแก้ไข
ร่วมกันโดยชุมชนในทุกมิติ 

กระบวนทัศน์ใหม่ที่มีผลกระทบ
อย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหา
แบบยั่งยืนและได้ผลส าเร็จ โดยคิด
ว่ารัฐกับประชาชนต้องมีสว่นร่วม 
กันแก้ไข มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน
มีความเชื่อมโยงกันทีห่ลากหลาย
มิติในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพือ่
ผลลัพธ์สุดท้ายโดยรวม เพราะ
ต ารวจในชุมชนคนแรก คือ 
ประชาชน 
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 จากแนวคิด ทัศนคติ และกระบวนทัศน์ทางความคิดปัจจุบันส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจึงได้มีการปรับทัศนคติกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจากเป็นผู้ด าเนินการ  
แต่เพียงผู้เดียว ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ โดยมีฐานความคิดในเรื่องพลังประชาชน ที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นผู้น าและเป็นผู้ก าหนดแนวทางในเรื่อง
การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและชุมชนเอง และให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจที่เริ่มตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์  และมีสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ให้คอยแนะน า ให้การสนับสนุน หรือเป็นพ่ีเลี้ยงเท่านั้น  
เน้นความสมานฉันท์ให้ชุมชน ลดความขัดแย้ง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการ
ปรับปรุงกิจการต ารวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารการจัดการ 
ที่คล่องตัว เป็นอิสระภายในกรอบของกฎหมาย มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาส  
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ 
แก่ต ารวจอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ  
และการกระจายอ านาจทางการบริหารไปให้หน่วยงานระดับปฏิบัติการอย่างเต็มที่  
ซึ่งน าไปสู่การน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (6) ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ต ารวจแห่งชาติ  (กต.ตร.) เป็นองค์กรนโยบาย 
ต ารวจแห่งชาติ และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ
กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจจังหวัด (กต.ตร.จังหวัด) ตลอดจนคณะกรรมการระดับสถานีต ารวจ (กต.ตร.สถานี
ต ารวจ) เป็นองค์กรที่น านโยบายการพัฒนาและการบริหารงานต ารวจไปสู่ การปฏิบัติ 
ให้บรรลุ  ผลตามนโยบายระดับชาติที่ก าหนด รวมทั้ งน าความคิดเห็นและปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่กลับขึ้นสู่ กระบวนการก าหนดนโยบายระดับชาติ  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

การด าเนิน “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร)” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแนวคิด 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความยั่งยืนโดยก าหนดเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็น
การส่งเสริมบทบาทและศักยภาพภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลัก 
ของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ในระดับความร่วมมือ โดยองค์ประกอบของ กต.ตร.  



เอกสารสรุปบทเรียนที่ดีของการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในการบริหารราชการ 

 

~ 35 ~ 

 

จะมีองค์ประกอบหลักที่ ส าคัญ ได้แก่  กรรมการโดยต าแหน่ ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
และประชาชน ซึ่งก าหนดจ านวนและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ พ.ศ. 2549 และก าหนด
บทบาทอ านาจหน้าที่ของ กต.ตร.กทม., กต.ตร.จังหวัด, และ กต.ตร.สน./สภ. ในข้อ 12 และ 
ข้อ 13 ตามระเบียบฯ ดังกล่าว จ าแนกได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บทบาทอ านาจหน้าท่ีของ กต.ตร. กทม. / จังหวัด 

ภารกิจการตรวจสอบ ตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ข้าราชการต ารวจในพื้นที่ 

ภารกิจการมีส่วนร่วม ภารกิจสนับสนุน 

 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ตามกระบวนการในภารกิจการมี 
ส่วนรว่ม 
 ตรวจสอบผลการด าเนินการตามค า

ร้องเรียนที่มีผูร้้องเรียนมายัง กต.ตร.
กทม. หรอื กต.ตร.จังหวัด แล้วแต่
กรณ ีตามนัยระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
การรับค าร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน 

 ตรวจสอบ ติดตาม และให้ค าแนะน า
การปฏิบัติตามลกัษณะรูปแบบ และ
วิธีการส่งเสริมให้ทอ้งถิน่และชุมชนมี
ส่วนรว่มในกิจการต ารวจของสถานี
ต ารวจนครบาล / สถานีต ารวจภูธร 
ในพื้นทีต่ามนัยระเบียบ ก.ต.ช. ว่า
ด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการส่งเสริมให้ทอ้งถิน่และชุมชน มี
ส่วนรว่มในกิจการต ารวจ 
 เสริมสร้างความเข้าใจและ

ความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่าง กต.ตร. 
กับข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่
และประชาชนในพื้นที ่

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของ บช.น./ ภ.จว. / สน. /สภ. 
 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจและ
การบริหารงานต ารวจ 
 รับค าร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของต ารวจ 
 ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหา

ความเดือดรอ้นและความตอ้งการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่  
 แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนการ

ประชาสัมพันธ์ของ บช.น./ ภ.จว. 
 ตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างานหรอื

ที่ปรึกษา 
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โดยส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจด้านต่างๆ ของกิจการต ารวจ ใน 6 ด้าน ได้แก่ 
1.  ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
2.  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน 
3.  ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
4.  ด้านการจราจร 
5.  ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ 
6.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

บทบาทอ านาจหน้าที่ของ กต.ตร.สน. / สภ. 

ภารกิจการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต ารวจในพืน้ที่ 

ภารกิจการมีส่วนร่วม ภารกิจสนับสนุน 

 ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลตามกระบวนการใน
ภารกิจการมีส่วนร่วม 
 ตรวจสอบผลการด าเนินการตาม

ค าร้องเรียนที่มีผู้ร้องเรียนมายัง 
กต.ตร.สถานีต ารวจ ตามนัย
ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับค า
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน 

ก าหนดลักษณะ รูปแบบและวิธีการ
ให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจการต ารวจของสถานีต ารวจนคร
บาล / สถานีต ารวจภูธร โดยค านึงถึง
ปัจจัยดา้นอื่นๆ และวถิีการ
ด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นและ
ชุมชนป็นส าคัญ ตามนัยระเบียบ ก.
ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีาร
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจการต ารวจ 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของ สน. /สภ. 
 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจและการ
บริหารงานต ารวจ 
 รับค าร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของต ารวจ 
 ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความ

เดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชน
ในเขตพื้นที่  
 แนะน า ช่วยเหลอื สนับสนุนการ

ประชาสมัพนัธ์ของ สน./ สภ. 
 ตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือที่ปรกึษา 
 เสริมสร้างความเข้าใจและความสมัพันธ์ 

อันดีระหว่าง กต.ตร. กับข้าราชการต ารวจ            
ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที ่
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ซึ่งมีลักษณะการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ 

1.   มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา
และค้นคว้าหาสภาพและ
สาเหตุของปัญหา ตลอดจน
ความต้องการของท้องถิ่น 

2.   มีส่วนร่วมในการริเริ่มและ
ตัดสินใจก าหนดกิจกรรม
หรือโครงการ เพ่ือลดและ
แก้ ปั ญ ห าท้ อ งถิ่ น แล ะ
ชุมชน 

3.  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติตามกิจกรรมเพ่ือลดและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและชุมชน 

4.  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการด าเนินกิจกรรม  
5.  มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและปรับปรุง 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจ (กต.ตร.) รวมทั้งสิ้น 1,542 แห่ง ประกอบด้วย กต.ตร.กทม., กต.ตร.จังหวัด  
76 จังหวัด และ กต.ตร.สถานีต ารวจ 1,465 สถานี โดย กต.ตร. ได้ด าเนินการตามบทบาท
และอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยเข้ามามีบทบาทร่วมในก าหนด
กิจกรรม/โครงการ และน าไปปฏิบัติ ให้ เกิดผลที่สอดคล้องตามภารกิจแต่ละด้าน 
และสอดคล้องหรือเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานี  รวมทั้งเข้ามามีบทบาทร่วม 
ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับหรือพัฒนา 
หรือก าหนดกิจกรรม/โครงการเพ่ือด าเนินการในปีต่อไป โดยมีตัวอย่างการด าเนินการ 
ที่ประสบความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องใน กต.ตร. ที่สังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล ได้แก่ กต.ตร. กรุงเทพมหานคร 
และ กต.ตร. สถานีต ารวจนครบาล (สน.) สังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล 9 แห่ง 
ประกอบด้วย 1) สน. ดินแดง 2) สน. เตาปูน 3) สน. มีนบุรี 4) สน.อุดมสุข 5) สน.บางนา 
6) สน. พลับพลาไชย 1 7) สน. บางขุนนนท์ 8) สน. บางมด และ 9) สน. ท่าข้าม ที่ได้ 
มีการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตัวอย่างเช่น การด าเนินการของ กต.ตร.สน. พลับพลาไชย 1 ซึ่งได้จัดท าโครงการสถานี
ประชาอาสาพิทักษ์ ชุมชนมัสยิดมหานาค และโครงการเสียงตามสายตลาดคลองถม 
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ที่มาจากการก าหนดรูปแบบ ตัดสินใจ และด าเนินการของ กต .ตร. สน. ร่วมกับชุมชนใน
มัสยิดมหานาค และชุมชนย่านคลองถม รวมถึงชุมชนอ่ืนในท้องที่  สน.พลับพลาไชย 1  
ซึ่งเป็นการก าหนดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนซึ่งเป็นอาสาสมัครต ารวจบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่
ต ารวจในพ้ืนที่คอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาสาสมัครต ารวจบ้าน และกต.ตร.สนับสนุนทรัพยากร
ในการด าเนินงาน เช่น กล้องวงจรปิด และเครื่องแบบอาสาสมัคร เป็นต้น เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมาจากความต้องการของประชาชน  
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของ กต .ตร. สน . พลับพลาไชย 1 ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม สรุปผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
ได้แก่ 

1)  จ านวนคดีอาชญากรรมในพื้นที ่ลดลง  ซึ ่งพบว่าในภาพรวมของสถิติผล
คดีอาญา 5 กลุ่ม ในปี 2556 - 2557 มีคดีที่เกิดขึ้นลดลง 13 % จึงท าให้เห็น
ว่ารูปแบบการท างานในลักษณะฐานแนวคิดพลังประชาชน เป็นรูปแบบที่ดี
ที่สุด สามารถท าให้ประชาชน/สังคมอยู่อย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้น  

2)  ประชาชนมีความพึงพอใจในมาตรการรักษาความปลอดภัย (จากการลงพ้ืนที่
ติดตามผลของ กต.ตร. สน.) 

 นอกจากตัวอย่ างการด าเนินการของ กต.ตร. สน .พลับพลาไชย 1 แล้ ว  
ยังมีโครงการต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ กต.ตร. สน. ต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น อาทิ โครงการ one stop service ปรับปรุงศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จบนสถานี
ต ารวจ โครงการคลีนิครถสายตรวจ โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครต ารวจบ้าน 
โครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัย โครงการตรวจเยี่ยมชุมชน โครงการชุมชนเข้มแข็ง  
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบ โครงการอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
โครงการกล้อง CCTV จัดระเบียบจราจร โครงศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม และ
โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.R.) 

 โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  
ที่น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผลในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
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ผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติปรับรูปแบบและวิธีการท างาน โดยให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานต ารวจในรูปแบบของการเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ตั้งแต่ในระดับสถานีต ารวจทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ท าให้การ
บริหารงานต ารวจในภารกิจ 6 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดย
ประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวม ได้แก่ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานของต ารวจเพ่ิมมากขึ้น และท าให้ได้รับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะของ กต.ตร. เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายต่อไป 
ตลอดจนเกิดความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย กต.ตร. มีบทบาทในการแก้ปัญหา 
การบริหารงานต ารวจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1) ด้านบุคลากร  โดย กต.ตร. ช่วยสนับสนุนในเรื่องก าลังพลที่ไม่สัมพันธ์กับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งท าให้เกิดปัญหา 
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เช่น การร่วมกับชุมชนจัดให้มีอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน อาสาสมัครจราจร เป็นต้น โดยอาสาสมัครเหล่านี้ได้รับ
ความร่วมมือจาก กต.ตร. ในการประสาน จัดหา และฝึกอบรม ซึ่งสามารถช่วยงาน
ต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ด้านงบประมาณ โดย กต.ตร. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงานในกิจการ
ต ารวจ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในการด าเนินโครงการบางโครงการที่ไม่
เพียงพอ หรือไม่ได้รับงบประมาณ แต่ กต.ตร. พิจารณาว่าควรจะด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ ต ารวจ 
ซึ่ง กต.ตร. ได้ให้ความร่วมมือในการจัดหางบประมาณโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุน เป็นต้น 

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดย กต.ตร. พิจารณาถึงความจ าเป็นของอุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ง กต .ตร. ได้สนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน รถจักรยานยนต์สายตรวจ กรวยยาง ฯลฯ  

4) ด้านการจัดการ  โดย กต.ตร. ได้น าความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีต่างๆ 
มาใช้ในการให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวทาง เพ่ือจัดท าโครงการต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับองค์กรต ารวจ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
และน าไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกัน และการท างานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน 
การพัฒนา  

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1. กฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนดให้ประชาชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเป็นประธาน กต.ตร. เจ้าหน้าที่ต ารวจ
หัวหน้าสถานี เป็นแค่รองประธานเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอ านาจในการคิด  
การตัดสินใจ และสามารถบริหารจัดการ โดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ เป็นเจ้าของโครงการเอง 
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเพียงฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ท าให้เกิดความยั่งยืนและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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2. การก าหนดกระบวนทัศน์ใหม่ขององค์กร โดยการก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม
แบบพลังประชาชน หรือ Empowerment (Paradigm Shift) ซึ่งให้ความส าคัญกับการให้
ประชาชนมีอ านาจในการด าเนินกิจกรรมในกิจการของต ารวจด้วยตนเอง สามารถร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมปรับปรุงเสนอแนะ (Plan do check act)  
ได้ด้วยตนเอง จึงท าให้สามารถแก้ปัญหาให้ตรงจุด และก่อให้เกิดความยั่งยืน ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ชุมชนอย่างแท้จริง โดยไม่ได้ยึดเจ้าหน้าที่ ต ารวจเป็นหลัก  
และแม้จะมีการโยกย้ายของข้าราชการต ารวจก็ตาม ท าให้สามารถแก้ปัญหา 4 M  
(Man Money Material Management) ของภาครัฐได้อย่างยั่งยืน 

3. ความเข้มแข็งของภาคประชาชน ซึ่งมีจิตอาสา และมีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกิจการต ารวจ เพราะประชาชนรู้และเข้าใจปัญหา รวมทั้งสามารถสะท้อนปัญหา 
ของชุมชนตนเองได้อย่างดี ท าให้สามารถที่จะเสนอแนะในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้ตรงประเด็นยิ่งข้ึน จึงท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  

บทสรุป 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กร 
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม และมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้มีการปรับทัศนคติและกระบวนทัศน์
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจากเป็นผู้ด าเนินการแต่เพียงผู้เดียวไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ที่มีฐาน
ความคิดในเรื่องพลังประชาชน ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชน 
เป็นผู้น าและเป็นผู้ก าหนดแนวทางในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและ
ชุมชนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ให้ค าแนะน า ให้การสนับสนุน หรือเป็นพ่ีเลี้ยงเท่านั้น 
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปรับปรุงกิจการต ารวจให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการไปก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
มาตรา 18 (6) ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ต ารวจ
แห่งชาติ (กต.ตร.) และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ
กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจจังหวัด (กต.ตร.จังหวัด) ตลอดจนคณะกรรมการระดับสถานีต ารวจ (กต.ตร.สถานี
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ต ารวจ) ซึ่งเป็นการส่งเสริมบทบาทและศักยภาพภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระดับความร่วมมือ โดยเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบาย/วางแผน และเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินการ รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์และ
ร่วมติดตามประเมินผลในภารกิจหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 
ภาพกิจกรรม 

 

การตรวจสอบติดตามการท างาน 
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การมีส่วนร่วมของสถานีต ารวจนครบาล 
 

การป้องกันการลักรถจักรยานยนต์ 
              

 

เสียงตามสาย รอบตลาดคลองถม 
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2.4 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

 

วิสัยทัศน์  

 เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 

จัดท านโยบายและแผนแบบบู รณ าการ เสนอแนะ มาตรการและกลไก 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความสามารถของหน่วยงาน 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ราชการที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน โดยมีการท างานแบบมีส่วนร่วมกับประชาชน 
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการท างาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เป็นเครือข่ายร่วมกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน โดยรวมกันร่วมกันเอ้ือเฟ้ือ 
เกื้อกูลให้สามารถท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ตลอดจนมีการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญกับการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดท ากระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชุนและพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมที่มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน มีการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการจัดอบรม 
สัมมนา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคีเครือข่ายเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสร้างให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดระบบ
ฐานข้อมูลผู้แทนชุมชน หน่วยงานเอกชน องค์กรไม่แสวงหาก าไร ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม  
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กระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการใน
ระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวอย่างการด าเนินงานใน 
“โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม” สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

สภาพปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนกับภาคอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
การก่อมลพิษและเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่หลายแห่ง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักครอบคลุมการเสนอแนะและการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ 
และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้มี
แนวคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชน ใช้กระบวนการก าหนดนโยบาย โดยจัดท าโครงการ
ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมให้มีนโยบาย/มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี 
ในเมืองที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนและอุตสาหกรรม ที่มีความสอดคล้องไปกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
ในทุกระดับ รวมถึงประชาคมอาเซียน ซึ่งในการด าเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) พัฒนานโยบาย แนวทาง กลไก และเครื่องมือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

2) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
3) พัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถิ่นกับองค์ความรู้สากล พร้อมทั้ง

สร้างกลไกการเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

ในการด าเนินโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมท าให้เกิดมาตรการ/นโยบาย ที่มา
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ส าคัญ ตั้งแต่ริเริ่มจัดท าโครงการ ได้แก่  

1) แสวงหา ส ารวจ และคัดเลือกประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเชิงบวก และต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งในระยะแรกของโครงการได้ร่วมมือกัน ในเรื่องการ
ดูแลรักษาและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน เพ่ือจัดท าพ้ืนที่กันชนอุตสาหกรรม 
(Industrial buffer zone) ในอนาคต  
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2) ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย และประสานงานเพ่ือเข้าพบ
ปรึกษาหารือ และเชิญเข้าร่วมงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ พร้อมนี้ ได้ทบทวน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงและขยายเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ
และกว้างขวางยิ่งขึ้น และสื่อสาร ท าความเข้าใจ และทบทวนวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการด าเนินงาน กับเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ 
ในทุกขั้นตอนของโครงการ  

3) สร้างแนวทางการท างานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการที่สามารถใช้เป็นตัวอย่าง
ในการจัดท านโยบาย แผน และโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือขยายผลใน
พ้ืนที่อ่ืนในอนาคต 

4) การก าหนดหลักการส าคัญที่ ใช้ในการพัฒนาและใช้ในการด าเนินงาน
โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม มี 3 ประการ ได้แก่  

 การมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือท า และร่วมรับผิดชอบ ของชุมชนใน
พ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นคิดอย่างต่อเนื่อง 
จนงานแล้วเสร็จด้วยความสมัครใจ  

 การตระหนักรู้ในทุนสังคมของท้องถิ่น โดยการประยุกต์องค์
ความรู้ท้องถิ่นเข้ากับองค์ความรู้สากล  

 การสื่อสารระหว่างเครือข่ายและภาคส่วน อ่ืนอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน  

5) ก าหนดบทบาท/หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก าลัง โดยเฉพาะผู้ประกอบการต้องผลักดันตนเองให้มีการพัฒนาใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เพ่ือควบคุมและลดการระบายมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และ
มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนเพ่ือประโยชน์ร่วมกันตามความเหมาะสม 
ส าหรับชุมชมก็ต้องตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้ที่
ตนสั่งสมมา ซึ่งต้องมีการค้นหา พัฒนา และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งต้องมีแนวทางเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
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6) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทุกฝ่าย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งกัน
และกัน ที่อยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงของข้อมูล เนื่องจากการใช้วิธีควบคุม
บังคับโดยใช้อ านาจสั่งการในแนวดิ่ง ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่ากับการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

7) การเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมกับการป้องกัน และลดผลกระทบจากการ
ระบายมลพิษที่มีแหล่งก าเนิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม  
ซึ่งชุมชนมีแนวทางหรือมาตรการที่สามารถด าเนินการได้หลายประการ เช่น 
มาตรการส่งเสริมการจัดท าพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเป็นพ้ืนที่กันชนระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมกับชุมชน 

 การด าเนินงานโครงการชุมชนอยู่คู่ อุตสาหกรรม ส่วนราชการมีการจัดตั้ ง
คณะท างาน ในการริเริ่มและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคณะท างานประกอบด้วยผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานในพ้ืนที่เป้าหมาย ผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรม 
ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายภาคประชาชน ข้าราชการบ านาญ ประชาชน อาสาสมัคร  
เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ มีหลักคิดในการมีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน คือ “แต่ละภาคส่วน
แต่ละคนใช้ทักษะที่ตนถนัดตนรู้ เอามารวมกัน ช่วยเหลือขัดเกลาซึ่งกันและกัน ผลิตผลงาน
ที่แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และได้ประโยชน์ร่วมกัน” และมีบทบาทหลักในการน าเสนอ
ข้อมูลทางเทคนิควิชาการ ประเด็นที่ควรศึกษาและด าเนินการ รวมทั้งออกแบบระบบข้อมูล
และประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนกับ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้หน่วยงานและชุมชนที่เป็นเครือข่าย ช่วยกันคิด 
ช่วยกันลงมือท า เรียนรู้พัฒนาไปด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ของตนต่อไป 
เช่น (1) การสร้างองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน และ
มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ (2) การดูแลรักษาและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน และ  
(3) การจัดท า “ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” เป็นต้น 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การสร้างองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน และมี
ศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการเพ่ือจัดเวทีเสนอแนะ กระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการ
พบปะ พูดคุย และหารือร่วมกันระหว่างคณะท างานซึ่งประกอบด้วยปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ 
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ในเรื่องพรรณไม้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองมาบูรณาการกับองค์ความรู้
สากลที่ได้จาการศึกษาวิจัยของของ สผ. ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ และ สผ.ได้เป็นผู้จัดให้เกิดการประชุมหารือ การศึกษาดูงาน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเผยแพร่และระดมความคิดเห็น และ 
การส ารวจพ้ืนที่ (field survey) อย่างเป็นทีม ซึ่งจากการด าเนินงานในขั้นตอนนี้
ร่วมกัน ท าให้ได้เอกสารพรรณไม้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนและระบบนิเวศ ที่มี
ศักยภาพลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม 
การดูแลรักษาและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ส านักงานฯ 
ได้น าชุดข้อมูลพรรณไม้มาจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็น
เครื่องมืออ านวยความสะดวกให้ชุมชนและหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
แพร่หลาย ส าหรับให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และ 
มีแนวคิดให้หน่วยงานในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการน าเข้า ( input) ข้อมูล
เพ่ิมเติมด้วยตนเองโดยตรงในอนาคต 

2)  การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที ่สีเขียวในชุมชน ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ท าหน้าที่ในการเสนอแนะและกระตุ้นให้
ผู้น าชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ตระหนักถึงประโยชน์ของการช่วยกันหาวิธี
บริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยการรวมพ้ืนที่สี เขียวที่ชุมชนและ
หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นเจ้าของและมีเจตนาจะดูแลรักษาไว้ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนในอนาคต และการเชื่อมโยงเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) กับการก าหนดพ้ืนที่สีเขียว
จากผังเมืองและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า (low carbon cities) เพ่ือให้พ้ืนที่ 
สีเขียวดังกล่าวท าหน้าที่ได้หลากหลายหน้าที่ (function) โดยผู้น าชุมชนและ
หน่วยงานในพ้ืนที่ได้ร่วมกันส ารวจและก าหนดพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 
พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นและสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือร่างแผนปฏิบัติ
การเพ่ือดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวดังกล่าว  

3)  การจัดท า “ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” 
สผ.จัดให้มีการประชุมหารือคณะท างาน และประชุมหารือเพ่ือขอข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาการ  เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือในการช่วยกันประมวลความรู้และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ชีวิตในเมืองอุตสาหกรรมของเครือข่ายที่อาศัยอยู่ ในจังหวัดระยอง  
และจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมการประชุมระดม 
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ความคิดเห็น การศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  การสัมภาษณ์  
และการประชุมระดมความคิดเห็น ซึ่งน าไปสู่การยกร่างกรอบแนวคิดการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งคณะท างานโครงการชุมชนอยู่คู่
อุตสาหกรรมได้มีมติที่ประชุม ว่าควรจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ “ระยองโมเดล” 
ส าหรับใช้ในพ้ืนที่เป้าหมายในจังหวัด 

 การด าเนินงานโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมมีหลักการคิดและขั้นตอนที่เป็น
ระบบ ตั้งแต่การตั้งชื่อโครงการในเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความร่วมมือ มีการร่วมกันของ
เครือข่ายคณะท างานในการทบทวนความก้าวหน้าและการบรรลุ เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ เป็นระยะๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นคิด
โครงการ และตลอดการด าเนินงานในทุกขั้นตอน  
 โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบ 
(Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ที่น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผล 
ในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการ แสดงดังภาพต่อไปนี้  
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แผนภาพแสดงแนวคิดยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว 
(ระยองโมเดล) 

  

ภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน 
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ผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน  

 โครงการชุมชนอยู่คู่ อุตสาหกรรม มีการร่วมกันคิด ช่วยกันลงมือท า และได้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยชุมชน ประชาชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม ได้แก่ 

1) การสร้างองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและระบบนิเวศของ
พ้ืนที่เป้าหมาย  

2) การจัดท าพ้ืนที่โครงการน าร่องเพ่ือดูแลรักษาและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน  

3) การริเริ่มจัดท า“ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองอุตสาหกรรม 
สีเขียว” ซึ่งเป็นการจัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย โดยมีผลผลิตในปัจจุบัน 
คือ ยุทธศาสตร์ (ฉบับย่อ) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งในอนาคต หากมี
การจัดท ายุทธศาสตร์นี้ เป็น “ระยองโมเดล” ได้ประสบความส าเร็จและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะถือได้ว่าเป็นการสร้างนโยบายสาธารณะจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จากล่างขึ้นบนได้อย่างแท้จริง 

บทสรุป 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมขององค์กรที่ เอ้ือต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนผู้บริหาร 
ให้ความส าคัญ มีกลไก และเครื่องมือที่ส่งเสริมให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากโครงการต้นแบบ คือ โครงการชุมชนอยู่คู่
อุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
จนถึงการด าเนินการร่วมกัน ซึ่งเป็นการท างานบนฐานความคิดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดย (1) การเริ่มต้นด้วย การแสวงหาแนวร่วมและเครือข่ายในพ้ืนที่ และสร้าง
ผลผลิตจากสิ่งที่ง่ายก่อน โดยมีผลผลิตเป็นระยะๆ ไม่ใช้เวลานานจนเกินไป แต่สม่ าเสมอ 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น และก าลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ค่อยๆขยายผล 
ไปสู่ความร่วมมือท าในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  
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(2) สร้างนิสัยและวิธีการท างานที่อ านวยให้เกิดการ “ฟังให้มากขึ้น ไม่ฆ่าความคิดของใคร” 
(3) สร้างความรู้สึ กของ “การเป็น เจ้ าของผลงานร่วมกัน  ได้ประโยชน์ร่วมกัน ”  
(4) สร้างระบบการสื่อสารกับเครือข่ายที่ต่อเนื่อง และ (5) โครงการต้องมีวัตถุประสงค์ 
ที่ชัดเจนและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความวางใจ  
มีศรัทธา และมีความหวัง และมีเวลาเพียงพอที่จะท าให้ไดผ้ลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
 

 แผนที่แสดงพ้ืนที่น าร่องภายใต้โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม 

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลการดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  
เพ่ือพัฒนาเป็น “ระยองโมเดล” ส าหรับพ้ืนที่เป้าหมาย และขยายผลในอนาคต 
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2.5 ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 

วิสัยทัศน์  

องค์กรสมรรถนะสูงในการอ านวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

พันธกิจ 

1.  ก ากับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการท างานมากขึ้น รวมทั้ง การ
สร้างพ้ืนฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 

2.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
4.  พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.  พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการ

ต่างๆ ของกระทรวงให้เป็น ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
6.  สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
 

ความสามารถของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายและแนวทางการด าเนินการ
ที่ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ มีแนวทางปฏิบัติในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนเพ่ือให้การด าเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมผ่านการด าเนินงาน 
ในแผนงาน/โครงการต่างๆ ทั้งในลักษณะการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานในพ้ืนที่และ 
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคณะท างานในกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 
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1)  การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
3)  การแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานตาม

พระราชบัญญัติ /ระเบียบก าหนด เพ่ือร่วมบริหารกองทุนส าหรับช่วยเหลือ
และสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

4)  การปรับปรุงระบบอาสาสมัครฝนหลวงให้เข้มแข็ง 

           ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการวิเคราะห์กิจกรรม /กระบวนการ
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กระบวนการสร้างคุณค่าของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กร
เกษตรกร ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงมีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ 
ในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ า
ภูมิภาค และกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ มีการจัดท าคู่มือ/แนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ให้เอ้ือต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ มีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม ทีส่ามารถใช้ประโยชน์
ในการสืบค้นได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง 
สามารถน าไปใช้ในการการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ได้ 
โดยแสดงภาพแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
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รูปภาพแสดงแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม    

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการขยายผล และต่อยอดกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการ
ในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวอย่างการด าเนินงาน 
ใน “โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
สรุปผลการด าเนินดังนี้ 

จากการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วง 40 กว่าปีที่
ผ่านมา เป็นการพัฒนาตามแนวคิด “การพัฒนาตามกระแสหลัก” ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือการตลาดและการส่งออก ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบ
การผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยจากระบบเกษตรกรรมดั้งเดิมเพ่ือการหาอยู่หากิน
ระดับยังชีพเข้าสู่ระบบเกษตรแผนใหม่เพ่ือการค้าส่งออก เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
มีปัญหาด้านการผลิต เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรที่หลากหลาย 
เป็นเกษตรเชิงเดี่ยว วิธีการผลิตที่ทันสมัยและพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีแนวโน้ม
ราคาสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรอยู่บนความเสี่ยงตั้งแต่ฝนฟ้าอากาศ  
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การใช้สารเคมี ราคาปัจจัยการผลิต ค่าครองชีพสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบท าให้เกษตรกร
ประสบกับภาวะขาดทุน มีหนี้สิน ยากจน ขาดแคลนที่ดินท ากิน และคนไทยส่วนใหญ่ 
ต้องบริโภคอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนและพิษตกค้างอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง รวมทั้ง 
ขาดผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร เกษตรกรต้องเข้าสู่วังวนของหนี้สินและยากจนท าให้ 
ต้องเสียที่ดินตกไปอยู่ในมือของนายทุนและธนาคาร ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกท าลาย ความมั่นคงทางอาหารของคนในชาติจะหมดไป ซึ่งจะส่งผล 
ต่อปัญหาสังคมที่ตามมา ได้แก่ การอพยพเข้ามาหางานท าในเมืองใหญ่และต่างประเทศ 
ปัญหาความแออัดในเมือง การแย่งงานกันท าเกิดปัญหาค่าแรงถูกกดให้ต่ า เกิดปัญหา
ความเครียด ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดฯลฯ  

 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงพยายามหาทางออกในการแก้ไขปัญหา ที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ โดยด าเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 

1)   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น 
2)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการถ่ายทอดความรู้ด้าน

พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเกษตรกร 

3)  เพ่ือให้เกิดการต่อยอดในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 พ่ึงตนเองได้แล้วไปสู่ขั้นที่ 2 และ 3 การรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายได้อย่างแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น 

4)  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการ
บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ได้รับบริการตรงกับความ
ต้องการได้มากท่ีสุด 

 โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนคือ ปราชญ์ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในทุกขั้นตอน ที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญคือการเป็นผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมเองทั้ง 
ในการจัดหลักสูตรและวิธีการอบรม และการติดตามเกษตรกรให้ค าแนะน าในฐานะครูกับลูก
ศิษย์ โดยเห็นว่าการสื่อสารระหว่างชาวบ้าน ด้วยกันเองจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจน
กว่าและสามารถที่จะเข้าถึงความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
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แท้จริง เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบไม่เป็นทางการ รวมทั้งการมี
ความคุ้นเคยและการมีพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกันจะก่อให้เกิดความเชื่อใจและ
การยอมรับ ซึ่งลักษณะที่ไม่เป็นทางการดังกล่าวนี้จะเอ้ือต่อการเรียนรู้และการสร้างความรู้
ใหม่ๆ ท าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและเกิดความรู้แบบฝังลึก โดยจะเป็นการสร้าง
ความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือหรือการฝึกอบรมตามปกติที่มี
ลักษณะโครงสร้างแบบเป็นทางการ ดังนั้นจึงนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาท ที่ส าคัญ 
ขององค์การที่ท าหน้าที่ในการอ านวยการตามบทบาทภารกิจเดิม โดยได้น านโยบาย 
มาแปลงเป็นโครงการและแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ ่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก าหนดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในแต่ละภาคส่วนได้รับรู้ และท าความเข้าใจเพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและ
ด าเนินการในลักษณะการบูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่ จึงนับว่าเป็นรูปแบบหรือนวัตกรรมใหม่
ในการให้บริการเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจการ พัฒนาการเกษตร 
ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร 

 

 ในการด าเนินการให้ความส าคัญกับปราชญ์ชาวบ้านที่น าแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ ได้รับการพัฒนามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาแบบ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้เข้ามามีบทบาทในการก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินงาน 
ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมกันติดตามประเมินผล ด้วยการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน ที่เกิดจากการชักชวนผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม
การเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ีความรอบรู้ในด้านการเกษตรอย่างแท้จริง 
ซึ่งเรียกว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” เข้ามามีบทบาทในการท าหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมบทบาทและศักยภาพ 
ของเกษตรกรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นรูปแบบหรือนวัตกรรมใหม่ 
ของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ที่ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร เนื่องจากพบว่าวิธีการให้ชาวบ้านสอนชาวบ้าน  
ที่เป็นการสื่อสารระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง จะก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ 
ที่จะเข้าถึงความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการมีความคุ้นเคยและ 
การมีพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์แบบ 
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ไม่เป็นทางการนี้จะเอ้ือต่อการเรียนรู้  และการสร้างความรู้ใหม่ๆ ท าให้เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนและเกิดความรู้แบบฝังลึก สร้างความรู้ความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ 
จากการฝึกอบรมในรูปแบบเดิมที่ทางราชการปฏิบัติ ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านจะเป็นนักปฏิบัติ
อย่างแท้จริง มีกระบวนการในการพิสูจน์โดยการลงมือทดลองการปฏิบัติ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ชุมชน และสังคม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถ
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน โดยมี
นวัตกรรมทางความคิดของปราชญ์ชาวบ้านค้นหาทางออก พยายามค้นหาวิถีการผลิต 
ที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชน โดยประยุกต์วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม  
ที่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านกับการผลิตทันสมัย เพ่ือให้พ่ึงพาตนเองจนสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชน มีปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสาน มีการใช้  
สารสมุนไพร ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทดแทนปุ๋ยเคมี ท าให้ต้นทุนในการผลิตลดลง สุขภาพดี 
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน  

 

นอกจากนี้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ต่อยอดโครงการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมจากปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ งเป็นเครือข่าย 
ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งน าไปสู่การต่อยอดการแปรรูปผลผลิต 
ที่มีอยู่ภายในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ที่ส าคัญ 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มสามารถน าไปเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจน 
ศูนย์ เครือข่ ายปราชญ์ ชาวบ้ านยังเป็นศูนย์กลางทางด้ านการเกษตร ของชุมชน  
และการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือ
สหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจต่างๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ เป็นการต่อยอด
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแล้ว มีความต้องการรวมกลุ่ม
ในการผลิต การตลาดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่เพ่ือสร้างชุมชนให้ เข้มแข็ง 
โดยมีตัวอย่างของ ศูนย์การเรียนรู้พ่ือชีวิตที่ยั่งยืน จังหวัดพังงา หรือ “ศูนย์การเรียนรู้ 
บ้านลุงเพอ” ซึ่งเป็นทั้งศูนย์ฝึกอบรม และแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรที่เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรม จะมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดโครงการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย 
ดังตัวอย่างหมู่บ้านโคกไคร ซึ่งเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้น าความรู้ 
ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้บ้านลุงเพอ มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
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จัดการทรัพยากรในชุมชนของตน เกิดการรวมกลุ่มกัน 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านโคกไคร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาอาชีพประมงบ้านโคกไคร และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
โคกไคร โดยนอกจากมีการเชื่อมโยงการด าเนินงานของสมาชิกภายในกลุ่ม ยังมีการ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม เช่น ผลผลิตที่ได้จากกลุ่มประมง น ามาเป็นวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป 
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นสินค้า OTOP เพ่ือการจ าหน่ายรองรับการท่องเที่ยวของ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มาจากองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้
บ้านลุงเพอ  

จากกระบวนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสามารถสรุปรูปแบบ (Model)  
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยจัดท าเป็นแผนภาพของโครงการ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
หรือขยายผลในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการในภารกิจด้านอ่ืน หรือในหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไปได้ โดยแสดง
ดังภาพต่อไปนี้  

 
 

 

“โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

รูปภาพแสดงรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

ที่เข้าร่วม“โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน  

โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก่อให้เกิดมิติใหม่ในการพัฒนาเกษตรกร จากกระบวนการด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ของคนในชุมชน 
รวมทั้งเกิดการบูรณาการระหว่างกลุ่มหรือเครือข่าย และการพัฒนาต่อยอดทุนของชุมชน 
โดยผลส าเร็จจากการด าเนินงาน สรุปไดดั้งนี้ 

1.  เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 

1.1 ด้านความรู้ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ที่ตรงกับความ
ต้องการและภูมิสังคมของตนเอง โดยการเรียนรู้และศึกษาจากการปฏิบัติจริง จากตัวอย่าง  
ซึ่งเป็นรูปธรรมที่ประสบความส าเร็จตลอดจนจากการศึกษาดูงานในศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านและเครือข่ายอ่ืนๆ  

1.2  ด้านสังคม จากการที่เกษตรกรได้เข้ามาฝึกอบรมในศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ท าให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน มีการเชื่อมโยงเครือข่าย มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ การแก้ไขปัญหาการเกษตรที่
เกิดขึ้นร่วมกัน ท าให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วน
ใหญ่หลังจากผ่านการอบรมในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแล้วได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มข้ึน
เพ่ือด าเนินการผลิต และแปรรูปสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น 

1.3  ด้านสุขภาพ การอบรมในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมุ่งเน้นการ
สอนให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต สุขภาพร่างกาย โดยมุ่ง
ท าการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการท าเกษตรอินทรีย์ งดการใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

1.4 ด้านเศรษฐกิจ จากการประเมินผลโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปรากฏว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีพ.ศ. 2555 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  

2.  ปราชญ์ชาวบ้าน 

2.1  ด้านสังคม ปราชญ์ชาวบ้านได้รับการยกย่องและยอมรับจากสังคมว่าเป็น
ผู้ที่มีองค์ความรู้และเป็นผู้ที่มีทักษะ สามารถก าหนดหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตรง
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ตามความต้องการและภูมิสังคมให้แก่เกษตรกรเพ่ือน าไปปฏิบัติซึ่งเกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกร 
ภาคการเกษตร และประเทศชาติโดยรวม 

2.2  ด้านสุขภาพ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในการท าการเกษตรของศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มุ่งเน้นการท าการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษ การท าเกษตร
อินทรีย์ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทั้งในกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูป ผลผลิตที่
เกิดจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจึงเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยมุ่งเน้นเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และเมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วจึงได้น า
ออกจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้จากการด าเนินงานดังกล่าว อาหารที่ปราชญ์ชาวบ้านและครัวเรือน
บริ โภค ในแต่ ละวันจะเป็ นอาหารที่ ปลอดภั ยจากสารพิษ ซึ่ งจะมี ผลดีต่ อสุ ขภาพ 
ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคมะเร็ง รวมถึงมีผลทางอ้อมเกิดกับชาวบ้านและประชาชน
ทั่วไปที่ซื้อผลผลิตจากศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษท าให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเช่นกัน 

 2.3  ด้านสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
มุ่งเน้นการท าการเกษตรแบบผสมผสานและปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี 
ไล่ แมลง ท าให้ ไม่มี สารเคมีหรือสารพิษตกค้ างในดิน หรือแหล่ งน้ า เป็ นการสร้าง 
การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน 

2.4  ด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้ใช้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเป็นสถานที่ฝึกอบรม ดูงาน ท าให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ปราชญ์ชาวบ้านมีรายได้จาการจัดฝึกอบรม การเป็นวิทยากร รวมถึงศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแต่ละแห่งจะผลิตสินค้าเด่นของศูนย์ซึ่งพัฒนามาจากองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านจ าหน่ายท าให้เกิดมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงได้รับ
งบประมาณอุดหนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการอบรมเกษตรกร
เป้าหมายตามโครงการฯ 

3.  หน่วยงานภาครัฐ  

ท าให้เกิดการประหยัดงบประมาณในการด าเนินงานของภาครัฐ เนื่องจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรสามารถบูรณาการท างาน และใช้การอบรมของ 
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้หรือองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายของ
ตนเองได้ จะท าให้ประหยัดงบประมาณได้เป็นจ านวนมากและเกษตรกรเองก็ไม่ต้อง 
เข้าอบรมหลายครั้งท าให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพแต่เดิมมักจะเกิดปัญหาดังกล่าว 
และสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐได้รับเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินการแบบ 



เอกสารสรุปบทเรียนที่ดีของการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในการบริหารราชการ 

 

~ 62 ~ 

 

บูรณาการของทุกภาคส่วน ท าให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตต่อไป 

บทสรุป 
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม โดยโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายที่เกิดจากเกษตรกรที่ผ่าน
การฝึกอบรม ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน หลังจากที่ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
จนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความประสงค์ที่จะรวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรม โดยมีส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเป็นพ่ีเลี้ยงมีหน้าที่ในการ
อ านวยความสะดวก มีแกนน าเป็นคณะกรรมการกลุ่มร่วมกับสมาชิกในชุมชนร่วมกัน
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงสร้าง
ในการบริหารงานของกลุ่ม และก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน โดยมีการร่วมศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นและจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่ม จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม ท าความเข้าใจกับแกนน ากลุ่ม 
วิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดของกลุ่ม) ศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา ซึ่ งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ ง 
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 
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ฐานการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น และฐานการเรียนรู้ แปลงผักปลอดสารพิษ 
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2.6 ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

วิสัยทัศน์  

 มุ่งมั่นอ านวยการ ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือประชาชน 
 

พันธกิจ  

1. อ านวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการก าหนด
นโยบายยุทธศาสตร์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 

2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. ประสานความร่วมมือในการด าเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารส าหรับ
การบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย สร้างความตระหนักและความพร้อมรับมือ

กับภัยธรรมชาติ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 
4. เสริมสร้างศักยภาพขององค์การบูรณาการความร่วมมือในการด าเนินภารกิจ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความสามารถของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการก าหนดนโยบาย 
หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ โดยในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความตระหนัก จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร และมีกลไก 
ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ คือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ซึ่งมี
ที่ตั้งส านักงานตามพ้ืนที่ลุ่มน้ ากระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาความรู้ และทักษะของ
บุคลากรในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ มีการรับฟังความคิดเห็นและสรุปข้อเสนอแนะจากเครือข่ายภาคประชาชน
และน ามาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การด าเนินการโครงการที่สามารถแสดงให้เห็น
รูปแบบ/วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการบูรณาการการท างาน
หรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มหรือเครือข่าย หรือชุมชน 
หรือภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบทบาทและ
ศักยภาพภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลัก ในระดับความร่วมมือ ซึ่งมี
ลักษณะการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ 

 1.  มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยจัดประชุมชี้แจงถึงการขยายผลการ
ด าเนินโครงการโดยเชิญภาคีเครือข่ายชาวคลองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัคร 

        2.  มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมปรึกษาหารือริเริ่มและตัดสินใจก าหนดกิจกรรม 
โดยจัดเวทีเพ่ือคัดเลือกเครือข่ายชาวคลองที่มีวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจนร่วมกัน และจัดประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน พร้อมสร้าง
แรงจูงใจในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 



เอกสารสรุปบทเรียนที่ดีของการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในการบริหารราชการ 

 

~ 66 ~ 

 

1) ด้านกระบวนการท างานของชุมชน   
2) ด้านการลดมลพิษ   
3) ด้านความยั่งยืนและการต่อยอดความส าเร็จของชุมชน   
4) ด้านการเรียนรู้ของชุมชน 

 3.  มีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาท และความร่วมมือ โดยชุมชนในพื้นที่
คณะท างานในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการตาม
แผนงานที่แต่ละชุมชนก าหนดและร่วมกันประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวคลองร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์ชาวคลองส าหรับเป็น
กลไกในการให้ภาครัฐร่วมให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
นอกจากนี้ชมรมเรารักแม่น้ าท่าจีนยังเป็นแกนน าในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นการ
จัดการแก้ไขปัญหาแม่น้ าท่าจีน  จังหวัดนครปฐม โดยเชิญภาครัฐมาร่วมรับฟัง  
ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา 

        ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยประสานงานให้เกิดการด าเนินงานทั้งทางวิชาการ 
งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นหน่วยอ านวยการ 
ดูแลให้การด าเนินงานเกิดความสะดวกคล่องตัว ภาครัฐเอกชน เป็นหน่วยสนับสนุน
กิจกรรมและเทคนิควิธีการเฉพาะด้าน สถาบันการศึกษา เป็นหน่วยที่สนับสนุนความ
ถูกต้องทางวิชาการให้ข้อมูลเกิดความน่าเชื่อถือ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงตาม
สาเหตุ และภาคประชาชนเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจริง 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับ 
ความร่วมมือ (Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวอย่างการด าเนินงานใน 
“โครงการการลดมลพิษทางน้ าโดยชุมชน” สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

        สภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขา  
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน โดยปัญหาที่พบได้แก่ ปัญหาน้ าเน่าเสีย
เนื่องจากการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรมและชุมชน ปัญหา 
การตื้นเขินของคลองสาขาจนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลองเหล่านั้นได้อย่าง 
เต็มศักยภาพ และปัญหาวัชพืชน้ าที่เจริญเติบโตหนาแน่นขัดขวางการไหลของน้ าในแม่น้ า
และล าคลอง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่ต้องมีการจัดการดูแลและแก้ไข 
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อย่างเร่งด่วน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (จังหวัดนครปฐม) ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของคุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาต่างๆ เพราะคุณภาพน้ าส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ า จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าโครงการ 
การลดมลพิษทางน้ า โดยชุมชนขึ้น โดยมีการส ารวจข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์คุณภาพน้ า และปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการมลพิษในชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณ
พ้ืนที่แม่น้ าท่าจีนและคูคลองสาขาให้มีระบบการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมลพิษ การดูแลรักษา และการปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งการด าเนินงานในโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1.  ส ารวจข้อมูลสถานภาพสิ่งแวดล้อม สถานการณ์คุณภาพน้ า และการปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการมลพิษในชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่แม่น้ าท่าจีน  
และคูคลองสาขาของแม่น้ าท่าจีน ให้มีระบบการจัดการมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมลพิษ การดูแลรักษา และ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดีอย่างยั่งยืน 

          โดยในปี พ.ศ.2555 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  5 ได้ด าเนินกิจกรรมชุมชน 
คนรักคลองร่วมปรับปรุงน้ าเสีย ป้องกันน้ าท่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม  
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม2555 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555  
ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการดูแล
รักษาแหล่งน้ า ซึ ่งก่อให้เกิดคลองต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 12 แห่ง เพื่อขยายการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมการจัดการมลพิษทุกด้าน และการขยายพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
ที่ 5 ได้ด าเนินโครงการการลดมลพิษทางน้ าโดยชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการ
มลพิษ และสร้างความร่วมมือของท้องถิ่นในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้ าท่าจีน
และคูคลองสาขาให ้มีค ุณภาพที ่ด ี โครงการการลดมลพิษทางน้ าโดยช ุมชน ในปี  
พ.ศ. 2556 - 2557 เป็นการขยายผลจากการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2555 - 2556 และ 
มีคลองที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 คลอง ซึ่งแต่ละคลองมีการด าเนินกิจกรรมที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดมลพิษทางน้ าหลากหลายกิจกรรมแตกต่างกันไป เช่น กิจกรรม
ตรวจคุณภาพน้ าจัดเก็บผักตบชวาก าจัดวัชพืช เศษไม้ และขยะอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
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รณรงค์ให้ชาวบ้านไม่ทิ้งขยะลงในล าคลองมีการใช้น้ าหมักชีวภาพและ EM ball ในการ
บ าบัดน้ าเสีย จัดตั้งคณะกรรมการท างานในการดูแลรักษาคลองและมีการน าผักตบชวามา
ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับริมคลอง เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดคลองที่เข้าร่วมโครงการในปี 
พ.ศ. 2556 – 2557 ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อคลอง ปีท่ีด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1 คลองคูเมือง ปี พ.ศ. 2556-
2557 

- เก็บและน าเอาผักตบชวาที่เจรญิอยู่ในคลองคูเมืองมาใช้
ในการผลติก๊าซชีวภาพ 

2 คลองชัยขันธ์ ปี พ.ศ. 2556-
2557 

-    จัดตั้งคณะกรรมท างานในการดูแลรักษาคลองและตรวจ
คุณภาพน้ า 

-    ก าจัดวัชพืช เศษไม้ และขยะอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
3 คลองบางกระ

ทึก 
ปี พ.ศ. 2556-

2557 
-    เก็บผักตบชวาและวัชพืชน้ า 
-    ปลูกหญ้าแฝกลอยน้ าเพื่อลดมลพษิทางน้ า 

4 คลองสุคต ปี พ.ศ. 2556-
2557 

-    เก็บ ก่ิงไม้ ต้นไม้ลม้ และวัชพืชน้ าที่ขวางทางน้ า 
-    ตั้งคณะผู้ท างานในการเฝ้าระวังและดูแลคณุภาพน้ า

อย่างต่อเนื่อง 
-    ใช้น้ าหมักชีวภาพเพื่อบ าบัดน้ าในคลอง 

5 คลองหอมเกรด็ ปี พ.ศ. 2556-
2557 

-    เก็บผักตบชวา และกิ่งไม้ที่หล่นขวางทางน้ า 
-    สร้างจุดเฝ้าระวังและตรวจสอบคณุภาพน้ าอย่างง่าย 

6 คลองท่าเรือ-
บางพระ 

ปีพ.ศ. 2557 -   เก็บผักตบชวาท่ีขึ้นอยู่ในคลองมาท าเป็นปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพ 

-   ปรับภูมิทัศนร์ิมคลองให้มีความสวยงาม 
-   โยน EM Ball เพื่อบ าบัดน้ าในคลอง 
-   จัดซื้อเครื่องยนต์เรือเพื่อใช้ในการเก็บผักตบชวาที่ลอย

อยู่ในคลอง 
7 คลองสหกรณ์  ปี พ.ศ. 2556-

2557 
-   จัดตั้งคณะกรรมท างานในการดูแลรักษาคลองและตรวจ

คุณภาพน้ า 
-   ก าจัดวัชพืช เศษไม้ และขยะอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
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ล าดับ ชื่อคลอง ปีท่ีด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

8 คลองสวิตชาต ิ ปี พ.ศ. 2556-
2557 

-  จัดเก็บผักตบชวาโดยใช้แรงงานคน 
-   รณรงค์ให้ชาวบ้านไม่ทิ้งขยะลงคลอง 
-   ปลูกไม้ดอกและไม้ประดับรมิคลองเพื่อป้องกันตลิ่งพัง 

9 คลองสัมปทวน ปี พ.ศ. 2556-
2557 

-   จัดเก็บผักตบชวาและกิ่งไม้ที่ขัดขวางการไหลของน้ า 
-    ใช้ EM ball ในการบ าบัดน้ าในคลอง 
-   ปลูกไมด้อกและไม้ประดับริมคลองเพื่อป้องกันตลิ่งพัง 

10 คลองรางวัด ปี พ.ศ. 2556-
2557 

-   การก าจัดวัชพืชในล าคลองและบรเิวณรมิตลิ่ง 
-   ปรับปรุงภมูิทัศน์สองรมิฝั่งคลอง เช่น การปลูกไม้ดอกไม้

ประดับ 
11 คลองโรงเจ ปี พ.ศ. 2556-

2557 
-   สร้างกังหันเตมิอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในราคา

ไม่เกิน 30,000 บาท 
-   เก็บวัชพืชน้ าและกิ่งไม้ที่ขัดขวางการไหลของน้ า 

12 คลองตาว ี ปี พ.ศ. 2556-
2557 

-   การก าจัดวัชพืช ก่ิงไม้ และขยะในล าคลอง 
-   น าวัชพืชน้ ามาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร 

13 คลองยายสา ปีพ.ศ. 2557 -   ตั้งคณะกรรมและเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิก
คนรักคลองเพื่อลดการปล่อยน้ าเสยีลงคลอง 

-   ปลูกต้นเตยหอมในคลองแบบแพลอยเพื่อใช้เป็นพืช
บ าบัดน้ าเสีย 

-   ปลูกพืชริมคลองเพื่อป้องกันดินพังทลายและปลูกพืช
บ าบัดน้ าเสียภายในคลอง 

14 คลองเหมือง ปีพ.ศ. 2557 -  การก าจัดวัชพืชและกิ่งไม้ในล าคลองและบริเวณรมิตลิ่ง
ปรับภูมิทัศนร์ิมคลองให้สวยงาม 

-  การใช้พืชบ าบัดน้ าเสียในคลอง 
-   สร้างจุดเฝ้าระวังและตรวจคุณภาพน้ าเบื้องต้น 

15 คลองวัฒนา ปีพ.ศ. 2557 -   เก็บขยะและวัชพืชน้ าท่ีขึ้นอยู่ในคลองและรมิตลิ่ง 
-   น าวัชพืชน้ ามาท าเป็นน้ าหมักชีวภาพ 

16 คลองหัวคน
เพลง 

ปีพ.ศ. 2557 -   ปลูกต้นเตยหอมในคลองแบบแพลอยเพื่อใช้เป็นพืช
บ าบัดน้ าเสีย 

-   เก็บผักตบชวาและวัชพืชน้ า  
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ล าดับ ชื่อคลอง ปีท่ีด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

17* คลองนราภริมย ์ ปี พ.ศ. 2556-
2557 

-   การน าผักตบชวามาใช้ประโยชน์ โดยแปรรูปเป็น
ผักตบชวาตากแห้ง เพื่อส่งขาย ท าให้ลดปรมิาณ
ผักตบชวา คุณภาพน้ าดีขึ้น และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท/ครวัเรือน         

* ใช้งบประมาณของชุมชนในการด าเนินกิจกรรม 
 

 โดยส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบ 
(Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ที่น าไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือขยายผล 
ในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การบริหารราชการ แสดงดังภาพต่อไปนี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
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ผลส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน  

        โครงการการลดมลพิษทางน้ าโดยชุมชน  เป็ น โครงการที่ เคยได้ รับรางวัล               
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ.2556 โดยมีการขยาย
ผล จ านวนคลองเพ่ิมขึ้น คือ จากเดิมในปี พ.ศ. 2556 มีคลองเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 
คลอง และในปี  พ .ศ.2557 มีคลองเข้ าร่วมจ านวน 17 คลอง โดยมี  1 คลอง คือ  
คลองนราภิรมย์ ที่ร่วมด าเนินการ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหลังการด าเนินกิจกรรมลดมลพิษ
ทางน้ าโดยชุมชน ได้มีการประเมินผลส าเร็จ ตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความส าเร็จ 
ในการลดมลพิษ 2) กระบวนการท างานของชุมชน  3) การเรียนรู้ของชุมชน  และ  
4) ความยั่งยืนและการต่อยอดความส าเร็จของชุมชน ซึ่งผลการประเมินคลองที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นคลองต้นแบบ อันดับที่ 1 ได้แก่ คลองชัยขันธ์ และคลองที่โดดเด่น  
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ คลองตาวี (คลองที่มีผลลัพธ์ในเชิงความส าเร็จในการลดมลพิษโดดเด่น) 
คลองชัยขันธ์ (คลองที่มีผลลัพธ์ในเชิงกระบวนการท างานของชุมชน) คลองสัมปทวน 
(คลองที่มีผลลัพธ์ในเชิงการเรียนรู้ของชุมชน) และคลองสหกรณ์ (คลองที่มีผลลัพธ์ในเชิง
ความยั่งยืนและการต่อยอดความส าเร็จชุมชน) และมีผลสรุปการด าเนินงานในภาพรวม 
ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าในคลอง มีปริมาณน้ าเสียลดลง  

2) กิจกรรมที่เลือกด าเนินการในการจัดการมลพิษทางน้ าของชุมชนมีความ
สอดคล้องกับปัญหามลพิษทางน้ าของชุมชน 

3) สัดส่วนของผู้แทนครัวเรือนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษทางน้ าของ
ชุมชนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

4) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ที่เริ่มตั้งแตก่ารส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 
ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์/เสียสละ และร่วมติดตามประเมินผล 

5) ชุมชนสามารถสรุปบทเรียนการจัดการมลพิษทางน้ าของชุมชนและน า
บทเรียนที่ผ่านมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการจัดการมลพิษทางน้ าของ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

6) ชุมชนมีแผน ข้อตกลง กติกา ในการจัดการ/ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งน้ า
ที่ได้รับการฟื้นฟูร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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7) ชุมชนมีรายได้ เพ่ิมขึ้นจากการการน าผักตบชวามาใช้ประโยชน์  โดย 
การแปรรูปเป็นผักตบชวาตากแห้ง เพ่ือส่งขายท าให้ปริมาณผักตบชวาลดลง 
คุณภาพน้ าดีขึ้น และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท/
ครัวเรือน (คลองนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม) 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาวคลอง และแผนการด าเนินงาน
จ านวนประมาณ 30 คลอง โดยใช้คลองต้นแบบคือการถอดบทเรียนจาก  12 คลอง
เฉลิมพระเกียรติที่ได้ด าเนินในปี พ.ศ.2556 มาเป็นต้นแบบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ชาวคลองและมีการประสานความร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ได้แก่ภาครัฐร่วมให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การจัดประชุม
ชี้แจงถึงการขยายผลการด าเนินโครงการโดยเชิญภาคีเครือข่ายชาวคลองที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม ชุนชนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ตามแผนที่แต่ละชุมชนก าหนดและร่วมกัน
ประเมินผลการด าเนินงาน 

บทสรุป 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2557  
มีการด าเนินงานขยายพ้ืนที่การด าเนินงาน และต่อยอดในกิจกรรมที่เป็นการจัดการมลพิษ
ทางน้ าเพ่ิมขึ้น โดยมีขยายจ านวนคลองเพ่ิมขึ้น คือ จากเดิมในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 12 คลอง 
ได้แก่ 1. คลองคูเมือง 2. คลองชัยขันธ์ 3. คลองบางกระทึก 4. คลองสุคต 5. คลองหอมเกร็ด  
6. คลองสหกรณ์ 7. คลองสวิตชาติ 8. คลองสัมปทวน 9. คลองรางวัด 10. คลองโรงเจ  
11. คลองตาวี 12. คลองนราภิรมย์ (ร่วมด าเนินการแต่ใช้งบประมาณด าเนินกิจกรรมเอง)  
โดยทั้ง 12 คลอง ยังคงด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายผลเพ่ิมจ านวนคลองใหม่  
ในปี  พ .ศ . 2557 จ านวน 5 คลอง ได้แก่  1. คลองท่าเรือ -บางพระ 2. คลองยายสา  
3. คลองเหมือง  4. คลองวัฒนา  5. คลองหัวคนเพลง 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาวคลอง และแผนการด าเนินงาน 
จ านวนประมาณ 30 คลอง โดยใช้คลองต้นแบบคือการถอดบทเรียนจาก  12 คลอง
เฉลิมพระเกียรติที่ได้ด าเนินในปี พ.ศ.2556 มาเป็นต้นแบบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ชาวคลองและมีการประสานความร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
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ภาพกิจกรรม 
โครงการลดมลพิษทางน้ าโดยชุมชน 

ของชุมชนชาวคลองท่ีเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2557 
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การน าผักตบชวา มาแปรรูปใช้ประโยชน์ ณ คลองนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม 
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3. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารราชการ 

 

 

  

 

จากการประเมินผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีการประเมินผลทั้งใน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยประเมินจากเอกสารประกอบใบสมัคร และการประเมินผล 
การด าเนินงานในพ้ืนที่จริง รวมทั้งมีการประเมินยืนยันผล โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ส่วนราชการและจังหวัด 
ที่สมัครขอรับรางวัลฯ ส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่ เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานที่ผ่านการประเมินและตัดสินให้ได้รับรางวัล จะเป็นหน่วยงานที่มีการท างานแบบ
มีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับความร่วมมือที่มีการท างานในลักษณะ
เครือข่าย/หุ้นส่วนการท างานร่วมกัน โดยสามารถสรุปการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
 
มิติด้านความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้บริหารของทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
โดยมีการก าหนดนโยบายหรือทิศทางการบริหารราชการที่ชัดเจน และน าไปก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการท างานที่ ให้ความส าคัญกับ 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
อย่างสม่ าเสมอ มีการวิเคราะห์ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนิน
โครงการ ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางในการท างาน หรือแผนการด าเนินงาน 
ที่เป็น Road Map ที่ชัดเจน รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคลากร 
ในองค์กรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ให้ความส าคัญการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหลากหลาย
ช่องทาง นอกจากนี้ หลายๆ หน่วยงานมีการก าหนดค่านิยมที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และมีการจัดตั้งหน่วยงาน หรือมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่
รับผิดชอบการขับเคลื่อนในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานอย่างเพียงพอ มีการสร้างศักยภาพของบุคลากรของ
หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์  
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ทั้งที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้มีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบริหารราชการ และน าไปใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าและใช้ฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่าย
ประชาสังคม ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  เพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  
 

มิติด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม 

ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการมีระบบ
การให้ข้อมูลข่าวสาร และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 
ที่เก่ียวข้องหลากหลายช่องทาง เช่น การใช้ไลน์ (Line) เป็นช่องทางในการสื่อสารทั้งการให้
ข้อมูลและรับข้อเสนอแนะ/ความเห็น เป็นต้น โดยมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ 
ในการปรับปรุงในการท างาน นอกจากนี้ ส่วนราชการมีรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะ
ของคณะกรรมการ หรือคณะท างานภาคประชาชน หรือเครือข่ายที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการท างานร่วมกันในระดับความร่วมมือ และมีการบูรณาการ 
การท างานและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริม
ศักยภาพของภาคประชาชน ให้ เข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ  
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยมีการด าเนินงานในโครงการที่แสดงให้เห็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหาร
ราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถประเมิน
ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ 
และน าไปสู่การถอดบทเรียน หรือสรุปผลการด าเนินโครงการ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง หรือ
พัฒนาการด าเนินโครงการ หรือขยายผลการด าเนินงานในโครงการอ่ืน หรือต่อยอดใน
กิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

โดยมีข้อค้นพบที่ส าคัญที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ผู้น า ซึ่งเป็นผู้น าที่ เป็นทางการและผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ทั้งในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน โดยผู้น าจะเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการเอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม เช่น ผู้บริหารของส่วนราชการ ที่ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส
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ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยให้เครือข่ายภาค
ประชาชนเข้ามามีบทบาท และท างานร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ  และผู้น า
ชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ รวมทั้ง 
มีจิตสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาของคนในชุมชน 
และได้รับการยอมรับ ท าให้สามารถโน้มน้าว หรือสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ผู้น าจะเป็นผู้ที่ส าคัญในการ
สร้างให้เกิดพลังร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ค่านิยม และพันธกิจ ของส่วนราชการที่เอ้ือต่อการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมบริหารราชการ 

3. เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน มีความรู้ ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้ความ
สนใจและมีความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกับประชาชนเป็นอย่างดี  

4. ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม มีความเป็นพลเมืองและมีจิตส านึก
สาธารณะ มีความกระตือรือร้น และตั้งใจในการท างานร่วมกันกับภาครัฐ 
รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ตรงประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชน  

5. กระบวนการ และรูปแบบการท างาน ที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จในการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม 

 การมีกระบวนการท างานแบบบูรณาการของหลายภาคส่วนและการท างาน
แบบพหุภาคี อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม 
กลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่ต่างก็ท าหน้าที่ในบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี มีการประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
จึงท าให้ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  

 การท างานในลักษณะเครือข่าย ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันโดยขยายผลการท างานในแนวราบ ท าให้
เกิดการเชื่อมประสานการท างานในลักษณะที่เป็นเครือข่าย จึงท าให้มีการ
ขยายผลการท างานออกไปในหลายพ้ืนที่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องที่น ามาสู่ความส าเร็จในการท างาน 

 การตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานร่วมกัน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ 
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มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในรูปแบบของเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
ซึ่งมีความเป็นหุ้นส่วนการด าเนินงานร่วมกัน ท าให้เกิดความรู้สึกรักและหวง
แหน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลการด าเนินงานนั้นร่วมกัน ก่อให้ เกิด 
ความรับผิดชอบร่วมกัน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะท างานนั้นให้บรรลุผล  

 การท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เช่น มีการตั้งกติการ่วมกัน 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือเป็นหลักในการยึดถือของทุกคน เป็นสิ่งที่เข้าใจ
ร่วมกันในเบื้องต้น ท าให้การท างานร่วมกันบังเกิดผลส าเร็จขึ้นได้  

 การสื่อสาร ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสาร
ข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ท าให้
เกิดความเข้าจร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มเครือข่าย หรือ
ประชาชนในพ้ืนที่ ให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจในการท างาน
ร่วมกัน สามารถที่จะเตรียมการเพ่ือรองรับการด าเนินการในการแก้ไข
ปัญหาหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้  

 การจัดการความรู้ โดยมีการถอดบทเรียนจากโครงการที่ด าเนินงานในพ้ืนที่
ต้นแบบที่สามารถน าไปขยายผลการด าเนินการในพ้ืนที่ อ่ืนได้ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการอ่ืนๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันจากประสบการณ์ในการด าเนินงาน ทั้งในเรื่องของปัญหา/อุปสรรค 

ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือผลส าเร็จที่ได้รับ หรือแนวทางแก้ไข/แนวทางการ
พัฒนา 

6. ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการทั้ งในเชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพ ในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะน าเข้าปัจจัยต่างๆ ระยะที่ได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลส าเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม หรือประเทศ ได้อย่าง
ชัดเจน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

7. ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน จะเป็น 
ส่วนช่วยในการสร้าง และส่งเสริมให้การท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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