
“...อยากเห็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่การสนับสนุนการมีส่วนร่วมนั้น
ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่จะทำาให้ประชาชนมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาภารกิจต่าง ๆ 
แล้วเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ... ดิฉันเชื่อว่าความแข็งแรงในการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนจะเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนงาน...”

ในโอกาสเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี ๒๕๕๕ 
และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำาปี ๒๕๕๖ 
ของกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

มาตรา ๘๗ รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

(๒) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผนพฒันา

ทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท�าบริการสาธารณะ

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐทุกระดับ  

ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น

(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุน 

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด�าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน 

การด�าเนนิการของกลุม่ประชาชนทีร่วมตวักนัในลกัษณะเครอืข่ายทกุรปูแบบให้สามารถแสดงความคดิเหน็

และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

(๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค�านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

แนวนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและแผน 

ด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่าง	ๆ	โดยมีการด�าเนินงานต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง	ดังนี้

มาตรา ๘๗ (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

 ๑.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน	

มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและแผน

ด้านพลังงาน	 รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

ในการวางแผนพัฒนาพลังงาน	 แผนปฏิบัติการ 

ด้านพลังงาน	 รวมถึงแผนแม่บททั้งในระดับประเทศ

และระดับท้องถิ่น	 อาทิ	 การรับฟังความคิดเห็นใน

การจดัท�าแผนแม่บทด้านพลงังานของประเทศ	๒๐	ปี	

การด�าเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชน	มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เข้าร่วม	๙๔๓	แห่ง 

การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจร 

ในชุมชนระดับต�าบล	 โดยได้ขยายพื้นที่ 	 อปท.	

อีก	 ๑๕๒	 แห่ง	 การจัดท�าหนึ่งอ�าเภอหนึ่งแผน

พลังงานชุมชน	 เพื่อการกระจายตัวและเสริมสร้าง

ความยั่งยืนและเข้มแข็งให้กับ	 อปท.	 ที่เข้าร่วม

โครงการให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน	

ลดรายจ่าย	 สร้างรายได้	 สร้างงานและอาชีพใหม่ 

ของชุมชนจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน

ทดแทน	 ซึ่งแต่ละครัวเรือนสามารถประหยัดได้ร้อยละ	 ๑๐-๑๕	 หรือคิดเป็นเงินประมาณ	๒,๐๐๐	บาทต่อ

ครัวเรือนต่อปี	 นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมสร้างชุมชนยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านพลังงาน	 ท�าให้ประชาชนสามารถรับมือด้านพลังงานหากเกิดวิกฤต	 ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนและชุมชนในการด�าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน	 เช่น	 จัดประชุม

ไตรภาคี	 ชี้แจงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานก่อสร้างและการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า	 และการด�าเนินงาน 

ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในงานวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น	 รับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะผู้อยู่เคียงข้างประชาชนและพร้อมจะร่วมกันก�าหนด

นโยบายและแผนพัฒนาพลังงานที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ตตั้งเป้าหมายให้ อปท. นำาแผน

ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

ไม่น้อยกว่า ๗๐%

	 ๒.	ส่งเสริมการจัดท�าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	 ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการน�าแผน

ชมุชนสูก่ารพฒันาชมุชนท้องถิน่ของ	อปท.	และแจ้ง	อปท.	ทกุแห่งด�าเนนิการ	โดยก�าหนดค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

ของกระทรวงมหาดไทย	(มท.)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ไว้	คือ	“ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล	 (อบต.)	 ที่น�าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด”	 (เป้าหมาย	๔,๖๖๕	 แห่ง	 

จากจ�านวนเทศบาล/อบต.	๗,๗๗๕	แห่ง)	 และได้แจ้งแนวทางการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ดังกล่าวไปยังเทศบาลและ	 อบต.	 ทุกแห่ง	 รวมทั้งติดตามให้ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผล 

การก�าหนดพื้นที่เทศบาลและ	อบต.	 เป้าหมายหลักที่มุ่งผลสัมฤทธิ์จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗๐	ของเทศบาล	

และ	อบต.	ในพื้นที่จังหวัด

 ๓.	ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 โดยการสร้างความรู ้

ความเข้าใจให้กบัภาคกีารพฒันาทัง้ส่วนกลางและพืน้ทีผ่่านเวทต่ีาง	ๆ 	ประกอบด้วย	(๑) การจดัประชมุประจ�าปี 

๒๕๕๕ ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง	 “อนาคต

ประเทศไทยบนเส้นทางสเีขยีว”	เมือ่วนัที	่๖	กนัยายน	๒๕๕๕	ซึง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานการประชุม	 ซึ่งที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนสู่สังคมสีเขียวที่เป็นรูปธรรมใน	๗	ประเด็น	 ได้แก่	 อนาคตเกษตรไทยสู่การเติบโต 

สีเขียว	อุตสาหกรรมสะอาด	การท่องเที่ยวสีเขียว	การพัฒนาระบบขนส่งและพลังงานเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว	

เส้นทางสู่นวัตกรรมสีเขียว	สังคมสีเขียว	และการรับมือภัยพิบัติภายใต้การเติบโตสีเขียว (๒) การประชุมระดม

ความคดิเหน็การขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๑ ระดบัภาค	เพือ่สร้างความเข้าใจในแนวทางการขบัเคลือ่น 

ประเด็นการพัฒนาส�าคัญของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 ๑๑	และระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญในระดับพื้นที่	 (๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน 

โดย	 สศช.	 ร่วมกับภาคเอกชน	๕	 สถาบัน	 ประกอบด้วย	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชน

ในการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 สู่การปฏิบัติ	 (๔) การประชุมหารือหน่วยงานกลางเพื่อ 

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑	 เพื่อร่วมก�าหนดแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 ส�านักงบประมาณ	 มท.	

และ	 สศช.	 และ	 (๕) การสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยน�าเสนอสาระของ

คู่มือแปลงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	สู่การปฏิบัติ	 รายงานผลการศึกษาโครงการฯ	 และการจัดเวทีเสวนาโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการใช้แผนพัฒนาจังหวัดและ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจากระดับประเทศสู่ชุมชนและจากชุมชนสู่ระดับ

ประเทศ
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

	 รฐับาลได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 

การใช้อ�านาจรัฐ	 ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้ง 

การจดัท�าบรกิารสาธารณะในพืน้ทีจ่งัหวดัของตนเอง	เพือ่ให้การจดัท�าแผนและการให้บรกิารสาธารณะสอดคล้อง

กบัความต้องการของประชาชนในพืน้ที	่รวมทัง้มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้	โดยมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั	ดงันี้

มาตรา ๘๗ (๒) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจทางการเมอืง  
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท�าบริการสาธารณะ

	 ๑.	สร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่		

โดยมอบหมายให้คัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนที่มี

ความรู้ความช�านาญใน	๔	ด้าน	ได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	

สงัคม	วชิาการ	และสิง่แวดล้อม	เพือ่เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการตรวจราชการในระดับพื้นที่	 โดยใช้ชื่อเรียกว่า 

“ที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชน”	 มีวาระ

ในการปฏิบัติหน้าที่คราวละ	๓	ปี	 และปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อกันได้ไม่เกิน	 ๒	 วาระ	 จ�านวน	๗๖	 จังหวัด	 

๓๐๔	คน	มหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาและข้อคดิเหน็ในเรือ่ง

ที่ตนมีความรู้และความช�านาญ	ให้ข้อมูล	ข้อเท็จจริง

และประเด็นปัญหาเชิงลึกในพื้นที่แก่ผู้ตรวจราชการ

ส�านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง	

รวมถึงร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจราชการในพื้นที่	

และประสานเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	

เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

 ๒.	สร้างการมส่ีวนร่วมของทีป่รกึษา	

ผู ้ ตรวจราชการภาคประชาชนในการ	

ตรวจราชการกบัผูต้รวจราชการส�านกันายก

รัฐมนตรีและผู ้ตรวจราชการกระทรวง  

ได้จัดท�าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ	 เพื่อ

มุ ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	 ประจ�าป  ี

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖	เพือ่ขบัเคลือ่น 

ประเด็นนโยบายส�าคัญ	อาทิ	 การพัฒนาสังคมและ 

ตตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ

ภาคประชาชนโดยคัดเลือกผู้แทน

ภาคประชาชนที่มีความรู้

ความชำานาญในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วิชาการ และสิ่งแวดล้อม 
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

คุณภาพชีวิต	 การฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล ้อม	 การพัฒนเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์	 

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	การสนับสนุนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิตด้านยาเสพติด	 และการเตรียม 

ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘ 

รวมทัง้ตรวจตดิตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลได้แก่ 

กองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

(SML)	 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 และการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด	ตลอดจนแก้ไขปัญหาส�าคัญเฉพาะ

พืน้ที	่(Specific	Area)	๒	เรือ่ง	ได้แก่	เศรษฐกจิการค้า

ชายแดน	และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ

	 ๓.	พฒันากระบวนการการมส่ีวนร่วม	

การพัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชนในการ

ตรวจราชการ	ตลอดจนการสร้างเครือข่าย	

ที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชน	

ให ้มีความเข ้มแข็ง	 เป ็นกลไกสนับสนุน	

ผู ้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง	 ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาที่ปรึกษา

ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ระหว่างวันที่	 ๒๐-๒๑	 กุมภาพันธ์	

๒๕๕๖	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้กับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนที่ได้รับ 

การสรรหาใหม่	 ให ้มีส ่วนร ่วมในกระบวนการ 

ตรวจราชการตามกรอบแนวทางที่ก�าหนด	 ให้เป็น 

ไปตามมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน	 อันเป็น 

การพัฒนาองค์ความรู ้แก่ภาคประชาชนในการ 

ตรวจราชการ	ตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษา 

ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง	
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

	 รัฐบาลได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐในทุกระดับ	 และ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน	โดยมีการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง	ดังนี้

	 ๑.	เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ	 โดยส�ารวจและเก็บข้อมูล 

ในส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าจังหวัด	และสถาบันอุดมศึกษา	รวม	๒๘๗	ส่วนราชการ	 (๑๔๔	ส่วนราชการ	 

๗๖	จังหวัด	และ	๖๗	สถาบันอุดมศึกษา)	พบว่า	ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการในภาพรวม	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความร่วมมือ	นอกจากนี้	 ยังมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัล	

“ความเป็นเลศิด้านการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม”	โดยจดัท�าหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิและประชาสมัพนัธ์

เชญิชวนให้ส่วนราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่าและจงัหวดัสมคัรรบัรางวลั	“ความเป็นเลศิด้านการบรหิารราชการ 

แบบมส่ีวนร่วม”	ประจ�าปี	๒๕๕๖	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการตรวจประเมนิผลงานการด�าเนนิการเปิดโอกาสให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัด	เพื่อมอบรางวัลฯ	ต่อไป

 ๒.	ศกึษาข้อเสนอการถ่ายโอนภารกจิในการจดับรกิารสาธารณะให้ภาคประชาสงัคม/ชมุชน	

เพื่อก�าหนดขอบเขตภารกิจในการจัดบริการสาธารณะที่สามารถถ่ายโอนให้ภาคประชาสังคม/ชุมชนได้เข้ามา 

มบีทบาทร่วมด�าเนนิการหรอืด�าเนนิการแทนหน่วยงานภาครฐั	และสร้างกลไกหรอืเครือ่งมอืทีเ่ป็นแนวทางส�าหรบั

หน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคม/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะ	ตลอดจนเสรมิสร้างวฒันธรรมการท�างานทีใ่ห้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน/ภาคส่วนอืน่	ๆ	

ในการบริหารราชการ	ที่จะน�าไปสู่การบริหารราชการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน	 โดย

การศกึษาวเิคราะห์กรอบภารกจิในการจดับรกิารสาธารณะทีม่คีวามเหมาะสมในการถ่ายโอนให้ภาคประชาสงัคม/ 

ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมด�าเนินการหรือด�าเนินการแทนหน่วยงานภาครัฐและก�าหนดเกณฑ์การจ�าแนก

ภารกิจที่แตกต่างของหน่วยงานภาครัฐ	๖	ประเภท	คือ	(๑)	ภารกิจการสนับสนุน	(๒)	ภารกิจการบริหารนโยบาย	

(๓)	ภารกิจเชิงวิชาการ	 (๔)	ภารกิจด้านการก�ากับ	ควบคุม	และบังคับใช้อ�านาจตามกฎหมาย	 (๕)	การจัดการ 

ข้อพพิาท	ข้อร้องเรยีน	และ	(๖)	การให้บรกิารสาธารณะพืน้ฐานของรฐัในด้านต่าง	ๆ 	แก่สาธารณชนหรอืผูร้บับรกิาร	

พร้อมทั้งส�ารวจความต้องการของภาคประชาสังคม/ชุมชนในการเข้ามามีบทบาทร่วมด�าเนินการหรือด�าเนินการ

แทนหน่วยงานภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะ	 (โดยใช้แบบส�ารวจ)	 และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจ 

ภาครฐัทีส่ามารถถ่ายโอนให้ภาคประชาสงัคม/ชมุชนเข้ามามบีทบาทร่วมด�าเนนิการหรอืด�าเนนิการแทนหน่วยงาน 

ภาครฐัในการจดับรกิารสาธารณะ	จากตวัแทนภาคประชาสงัคม/ชมุชน	นกัวชิาการ/ผูท้รงคณุวฒุ	ิผูแ้ทนส่วนราชการต่าง	ๆ  

ส่วนขั้นตอนต่อไปจะวิเคราะห์กรอบภารกิจบริการสาธารณะที่เหมาะสมส�าหรับเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม 

เข้ามาด�าเนินการแทนหรือร่วมด�าเนินการกับภาครัฐเพื่อจัดท�าข้อเสนอการถ่ายโอนฯ	ต่อไป

มาตรา ๘๗ (๓) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั 
ทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข็มแข็งในทางการเมือง	และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนา 

การเมืองภาคพลเมือง	 รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย 

ทุกรูปแบบ	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	 รัฐบาลได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน 

งบประมาณกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	 ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	กองทุนพัฒนาการเมือง 

ภาคพลเมืองได้ด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน	 รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการของกลุ่ม

ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ	ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของ

ชมุชนในพืน้ที	่โดยได้จดัสรรเงนิเพือ่ให้เครอืข่ายภาคประชาชนไปด�าเนนิโครงการประเภทเชงิพืน้ที	่โดยมกีารเสนอ

ขอรบัการสนบัสนนุทัง้สิน้	๒๖๑	โครงการ	เป็นเงนิ	๒๔,๖๖๘,๙๓๐	บาท	ด�าเนนิการอนมุตัแิล้วทัง้สิน้	๑๒๗	โครงการ	 

เป็นเงิน	๙,๘๘๑,๑๗๐	บาท	โดยกระจายลงไปใน	๗๗	จังหวัดทั่วประเทศ

มาตรา ๘๗ (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย 
จดัตัง้กองทนุพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงเพือ่ช่วยเหลอืการด�าเนนิกจิกรรมสาธารณะของชมุชน 
รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

โครงการเชิงพื้นที่

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๙,๘๘๑,๑๗๐

๒๔,๖๖๘,๙๓๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๐

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาล

เสนอขอ อนุมัติ

ที่มา	:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง	สถาบันพระปกเกล้า

หน่วย : บาท
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	กองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได้วางแผนส�าหรับ 

การจัดสรรเงินสนับสนุนตามกฎหมายให้ส�าหรับ 

เครอืข่ายภาคประชาชน	โดยมโีครงการทีส่�าคญั	ได้แก่	

สนับสนุนทุนให้เครือข่ายประชาชนในระดับพื้นที่	 

๗๗	จังหวัดจ�านวนกว่า	๔๐๐	โครงการ	 เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางการเมืองและประชาธิปไตยชุมชนโครงการ

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงประเด็น	 โครงการ

ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 

การเมอืงภาคพลเมอืง	จ�านวน	๕	โครงการ	เพือ่ส่งเสรมิ

และสนับสนุนการสร้างจิตส�านึก	 วิถีประชาธิปไตย	

และวัฒนธรรมประชาธิปไตย	 และโครงการให้ทุน 

ศึกษาวิ จั ย เพื่ อส ่ ง เสริมการพัฒนาการ เมื อง 

ภาคพลเมอืงจ�านวน	๕	ทนุ	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง

	 ๒.	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา	

เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	

(อปพร.)	 ให้เข้มแข็งสามารถตอบสนอง	

ความต้องการของชุมชนในพื้นที่	 โดยการจัด 

ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่	 อปพร.	 ใน	

“วัน	 อปพร.	ประจ�าปี	๒๕๕๖”	มี	 อปพร.	 จากศูนย์	

อปพร.	 จังหวัด	๗๖	 จังหวัด	 และกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วม	๗,๐๐๐	คน	มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์

อปพร.	ดีเด่น	๔๒	ศูนย์	และ	อปพร.	ดีเด่น	๑๗๙	คน 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน	อปพร.	: 

สัมมนาผู้น�า	อปพร.	ประจ�าปี	๒๕๕๖	มีผู้น�า	อปพร. 

เข้าร่วม	๑๗๗	คน	จัดการประชุมประชาคม	อปพร. 

ระดับเขต/ระดับจังหวัด	ประจ�าปี	๒๕๕๖	มีผู้เข้าร่วม 

๑๓,๓๔๖	 คน	 ตลอดจนจัดหลักสูตรฝ ึกอบรม 

เพิ่มศักยภาพ	อปพร.	๒	หลักสูตร	ได้แก่หลักสูตรการ

ดบัเพลงิและกูภ้ยั	มผีูผ่้านการฝึกอบรมรวม	๒๐๐	คน 

ส ่งผลให ้ศูนย ์ 	 อปพร.	 อปท.	 มีทีมปฏิบัติการ 

ส• สนับสนุนทุนให้เครือข่าย

 ประชาชนในระดับพื้นที่ 

 ๗๗ จังหวัด 

 กว่า 4๐๐ โครงการ

• พัฒนาศักยภาพผู้นำาในการ  

 ป้องกันและบรรเทา

 สาธารณภัย 8๑9 

 ชุมชน/หมู่บ้าน

• ฝึกอบรมเยาวชนให้มี   

 ประสบการณ์ในการ

 ป้องกันอุบัติเหตุและ   

 สาธารณภัย 4,๐8๗ คน
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ด้านการดับเพลิงและกู้ภัยที่พร้อมเผชิญเหตุและท�าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 และ

หลักสูตรการค้นหาและกู้ภัย	 (Search	 and	Rescue:	 SAR)	 มีผู้ผ่านการอบรม	๑๖๓	คน	 จาก	๕๔	 จังหวัด	

เพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นหน่วยเผชิญเหตุ	 (Response	 Team)	 ที่เข้มแข็ง	 สามารถเข้าค้นหาและกู้ภัย	 รวมทั้ง 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ	อปท.	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๓.	สร้างการเตรยีมความพร้อมให้กบั	

ชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติตามหลักการ

การจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัโิดยอาศยั

ชุมชนเป็นฐาน	 ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้น�าชุมชนใน

พืน้ทีเ่สีย่งภยั	เพือ่พฒันาศกัยภาพผูน้�าในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย	๘๑๙	ชุมชน/หมู่บ้าน	ส่งผล 

ให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการ 

สาธารณภัยของชุมชนอย ่างเป ็นระบบ	 จัดตั้ง 

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	 และเกิดเครือข่าย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เพื่อน�าไปสู่ชุมชน 

น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

	 ๔.	บ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 แบบ	 ABC	

(Area	 Based	 Collaborative	 Re-

search)	 ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย	๗๖	จังหวัด 

ทัว่ประเทศ	เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและการพฒันา 

ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่	 โดยน้อมน�าหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา	 ให้ 

เข้าถงึปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิของประชาชน 

โดยจัดท�าบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนที่เกิดจาก 

การเก็บข้อมูลด้วยตนเองของชาวบ้าน	และการสร้าง 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ	 อปท.	 และส่วนราชการ 

ต่าง	ๆ 	ในพืน้ที	่โครงการนีแ้บ่งออกเป็น	๓	ระยะ	ได้แก่ 

ระยะที่	 ๑	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ระยะที่	 ๒ 

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	และระยะที	่๓	ปีงบประมาณ 

พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึ่งในระยะที่	 ๑	 ได้ด�าเนินการแล้วใน 

พื้นที่น�าร่อง	๗๖	 จังหวัด	 โดยด�าเนินการทุกอ�าเภอ 

แต่ละอ�าเภอคัดเลือกต�าบลเป้าหมาย	 ๑	 ต�าบล 
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

เพือ่ด�าเนนิโครงการ	และก�าหนดให้ต�าบลเป้าหมายมปีระชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓๐	ของจ�านวน

ครัวเรือนทั้งหมด	ผลการด�าเนินงานพบว่า	ประชาชนให้ความร่วมมือในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและสามารถ

น�าข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่ได้มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลส�าหรับการจัดท�าแผนพัฒนาหมู่บ้าน	 แผนพัฒนาต�าบล 

ของ	อปท.	แผนพัฒนาอ�าเภอ	และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

	 ๕.	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม	 โดยใช้คณะกรรมการ

หมู่บ้าน	 (กม.)	 เป็นองค์กรขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุน	 มอบหมายภารกิจ/กิจกรรม	 และ

ติดตามผลการด�าเนินงานของ	 กม.	 ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 ด้วยการสนับสนุน 

งบประมาณในการด�าเนินการ	 ทั้งสิ้น	 ๑๓๑	 ล้านบาท	 จัดสัมมนาผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ของ	 กม.	 ในระดับพื้นที่	 รวม	๒,๗๘๓	 คน	 และอบรมวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจ�าจังหวัดรวม	

๖๐๘	คน	และอบรม	กม.	จากหมู่บ้านที่มีการปฏิบัติงานของ	กม.	ดี	 (B)	 เข้าอบรมในโรงเรียนนักปกครองท้องที่ 

ประจ�าจังหวัด	๒๑,๑๐๐	คน	และให้อ�าเภอฝึกอบรม	 กม.	 จากหมู่บ้านที่เริ่มสร้างผลงาน	 (C)	๒๕,๘๐๕	คน	 

ตลอดจนจัดท�าวีดิทัศน์สารคดีถอดบทเรียนหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาในระดับพื้นที่	 จัดพิมพ์หนังสือผลงาน

เด่นของ	กม.	 จัดพิมพ์หนังสือส�าคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมู่บ้าน	และจัดประกวดผลงานของ	กม.	 

ในหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น	(A)	ระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด	

	 ๖.	สร้างและการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย	(Safety	Culture)	ให้แก่เด็กและ

เยาวชน	จดัฝึกอบรมให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะให้เยาวชนมปีระสบการณ์ตรงในการป้องกนัอบุตัเิหตแุละสาธารณภยั	

๔,๐๘๗	คน	เยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปถ่ายทอดสูเ่พือ่น	ครอบครวั	และชมุชน	ส่งผลให้สถติ ิ

การเกิดอุบัติภัยในกลุ่มเยาวชนลดลง	และเกิดเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



๕๒๒

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ก
าร

มี
ส่
ว
น
ร
่ว
ม
ขอ

ง
ป
ร
ะชาชน

รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และเร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน 

มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง	โดยได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

 ๑.	พฒันาศกัยภาพสตรเีพือ่การมส่ีวนร่วมในทางการเมอืง	ด�าเนนิการเพิม่เตมิในการจดัอบรม

ให้ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	และเหน็ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ของสตรทีีต่ดัสนิใจสมคัรเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ทกุครัง้ทีม่กีารเลอืกตัง้ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย	คือ	ผู้น�ากลุ่มชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี	สงขลา	สุราษฎร์ธานี	พิษณุโลก	และเชียงใหม่	จ�านวน	

๕	รุ่น	รุ่นละ	๑๐๐	คน	รวม	๕๐๐	คน	เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการน�าความรู้และความเข้าใจไปถ่ายทอดแก่สตรีใน 

อปท.	 รวมทั้งเป็นแกนน�าในการรณรงค์ให้ประชาชนใน	อปท.	 ตระหนักและเห็นความส�าคัญในการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของสตรีใน	อปท.

มาตรา ๘๗ (๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ออนุมัติโครงการที่เสนอโดย

ชุมชนเมือง ๒๑ โครงการ 

๓๖,84๒,๕8๕ บาท

	 ๒.	ส ่ง เสริมประชาธิป ไตยชุมชน	

(โครงการพัฒนาเมือง)	 ได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในการ 

คิด	 ท�า	 แก้ไขปัญหาของชุมชนเมือง	 เพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองในเขต 

เทศบาลนคร	เทศบาลเมอืง	เมอืงพทัยา	กรงุเทพมหานคร	

และพื้ นที่ ที่ คณะกร รมการด� า เ นิ น โค ร งกา ร 

พัฒนาเมืองก�าหนด	อาทิ	จัดประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 

ชี้แจงแนวทางการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองแก่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	นายกเทศมนตรีนคร/ 

เมืองและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 โดยมี

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม 

จดัประชมุท้องถิน่จงัหวดัทกุจงัหวดั	เพือ่ชีแ้จงแนวทาง 

การสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการพัฒนาเมือง	

ประชาสัมพันธ์การด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองให้
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รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองทราบ	 เปิดรับโครงการ 

จากผูเ้สนอโครงการพืน้ทีช่มุชนเมอืงโดยให้ส�านกังาน 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงาน 

รบัโครงการจากผูเ้สนอโครงการโดยก�าหนดเจ้าหน้าที ่

รับผิดชอบที่ชัดเจน	 เป็นต้นปัจจุบันคณะกรรมการ 

ด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองได้อนุมัติโครงการที ่

เสนอโดยชุมชนเมืองแล้ว	 จ�านวน	 ๒๑	 โครงการ	 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	๓๖,๘๔๒,๕๘๕	บาท	

	 ๓.	อบรมสัมมนาประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 พิชิตคอร์รัปชันสกัดกั้น	

การซื้อเสียงด้วยการเมืองสีขาว	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	 จัดบรรยายให้ความรู้/อภิปรายกลุ่ม

เกี่ยวกับความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเรื่อง	 การพัฒนาเศรษฐกิจพิชิตคอร์รัปชันสกัดกั้นการซื้อเสียงด้วยการเมือง 

สีขาวแก่ประชาชน	๖	รุ่น	รุ่นละประมาณ	๕๐๐	คน	ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ 

หลักการเมืองสีขาว	สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหรือเลือกผู้สมัครทางการเมืองไปเป็น

ตัวแทนในทุกระดับ	 และสามารถขยายหรือเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยและหลักของการเมืองสีขาวต่อ

สังคมรอบข้าง

 ๔.	แนวทางปฏบิตัใินการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ประจ�าปี	๒๕๕๖ 

ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกจังหวัด	 เพื่อให้ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	พนักงานส่วนท้องถิ่น	 และผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัด

ถือปฏิบัติ	 ได้แก่	 (๑)	 การใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งอย่างคุ ้มค่าและเหมาะสมกับฐานะการคลัง 

ของ	 อปท.	 (๒)	 ข้าราชการ	 พนักงานส่วนท้องถิ่น	 ต้องวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 

ไม่ปฏิบัติการใด	ๆ	 ในทางตรงและทางอ้อม	ทั้งส่วนตัวและราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคุณหรือเป็นโทษ 

แก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้	โดยให้ถอืปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๗	มนีาคม	๒๕๔๙	และวนัที	่๑๗	ตลุาคม	๒๕๔๓	 

(๓)	นับแต่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 การแต่งตั้ง	 (โยกย้าย)	 ข้าราชการ

และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาเท่าที่จ�าเป็น	 ไม่ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วง 

ระยะเวลาประมาณ	๑๐	วันก่อนวันเลือกตั้ง	 เพราะอาจจะกระทบต่ออัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่	 ให้ถือปฏิบัติตาม 

มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๑๗	ตลุาคม	๒๕๔๓	(๔)	ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบเกีย่วกบัการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างถูกต้อง	 (๕)	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับและ 

รายจ่ายในการเลือกตั้ง	ภายใน	๙๐	วัน	นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง	 และ	 (๖)	 ให้รายงานผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ส.ถ./ผ.ถ.	๑๗)
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ขขยายผลการฝึกอบรม

อาสาสมัครต้นแบบ

ประชาธิปไตย 

๑๗๕,๖๐๐ คน

	 ๕.	ส่งเสรมิวถิชีวีติแบบประชาธปิไตย

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 อบรม

แกนน�าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย	 (อสปช.)	

อ�าเภอละ	๑	คน	รวม	๘๗๘	คน	ผ่านกิจกรรม	ลงมือ 

ปฏิบัติหรือกระบวนการคิดวิเคราะห์	 ฝ ึกปฏิบัติ 

เพื่อสร้างศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร

ต้นแบบประชาธิปไตย	 ศึกษาดูงานในหมู ่บ ้าน

ต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นในภูมิภาคอื่น	 และ

ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน	 เพื่อให้อาสาสมัคร

ต้นแบบประชาธปิไตยน�าไปต่อยอดขยายผลในพืน้ที่

ของตน	 เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้าใจ 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติและยึดมั่น 

ในการปกครอง ระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ครอบคลุมตัวแทน

หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น	 จังหวัดละ	๑	

หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลจากกรมการปกครองของปีที่

ผ่านมา	 (๒๕๕๕)	หมู่บ้านละ	๒	คน	รวม	๑๕๒	คน	 

ตลอดจนคัดเลือกหมู ่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย 

ดีเด ่น	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 จ�านวน	 ๗๖	 หมู ่บ ้าน 

เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดขยายผลการฝึกอบรม

อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย	 อ�าเภอละ	 ๑๐	

หมู่บ้าน	หมู่บ้านละ	๒๐	คน	จ�านวน	๘๗๘	อ�าเภอ	

รวมทัง้สิน้	๑๗๕,๖๐๐	คน	ในปี	๒๕๕๖	ซึง่อาสาสมคัร

ต้นแบบประชาธิปไตยจะจัดท�าแผนปฏิบัติการและ

กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยภายใน 

หมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ	๑	ครั้ง	 ทั้งนี้	 การด�าเนิน 

โครงการฯ	ตัง้แต่ปี	๒๕๕๑	จนถงึปัจจบุนั	ด�าเนนิการแล้ว	

๔๓,๙๓๔	หมู่บ้าน	 จากหมู่บ้านทั้งหมด	๗๔,๙๖๓	

หมู่บ้าน	หรือคิดเป็นร้อยละ	๕๘.๖
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ปัญหาและอุปสรรค

 ๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	จะต้องให้มีการติดตามและ

ประเมินผล	รวมทั้งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ให้มากขึ้น

 ๒. การบรหิารจดัการหมูบ้่านแบบมส่ีวนร่วมยงัมคีวามคบืหน้าล่าช้า	เนือ่งจากประชาชนยงัขาดความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกบัคณะกรรมการหมูบ้่าน	ซึง่รฐับาลจะได้เร่งประชาสมัพนัธ์ในเรือ่งนีแ้ละผลกัดนัให้ส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญแก่กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมของหมู่บ้าน




