
 
 
 
 

 การกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. 2552 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนในการพัฒนาระบบ

ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/พัฒนาบริการสาธารณะฯ ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแตงตั้ง ซึ่ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในแตละดานจากภาคประชาชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ เชน ผูแทนจากภาคประชาชนดานสวัสดิการสังคม ดานสงเสริมการศึกษา ดานการคลังทองถ่ิน 

ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดานการพัฒนาการบริหารงานทองถ่ิน ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถ่ิน ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน ไดนําวิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) ของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ซึ่งกําหนดภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการไว 3 ประเด็นยุทธศาสตร มาวิเคราะหและ

พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่เห็นวาเหมาะสมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประกอบกับผลกาปรากฏผลดังนี้ 
    (1) เลือกประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนประเด็นยุทธศาสตรหรือภารกิจที่สําคัญและเหมาะสมในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ

ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาคัดเลือกภารกิจดานการ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดังกลาว เพ่ือ

เปนภารกิจในการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย 4 

แผนงานยอย คือ 
       แผนงานที่ 1 : แผนงานสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัย และการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุและคนพิการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      แผนงานที่ 2 : แผนงานสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็ง
ดานองคกรผูสูงอายุและคนพิการ 
      แผนงานที่ 3 : แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุหรือคน
พิการ 

การทบทวนขอมูลผลดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 



      แผนงานท่ี 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

    (2) คัดเลือกแผนงานที่ 4 : แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เปนประเด็นท่ีจะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา

ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เน่ืองจากเปน

แผนงานที่จะสงผลตอประชาชนโดยตรง 
 

 การกําหนดโครงการแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ไดนําแผนงานที่ 4 : 
แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดโครงการแบบมีสวนรวม

จากภาคประชาชน ไดจํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 
(1) โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลผูสูงอาย ุคน

พิการ และผูปวยเอดส 

เพื่อใหมีฐานขอมูลผูสูงอาย ุคนพิการ

และผูปวยเอดส ในเขตพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเปนปจจุบัน 

ทันสมัย พรอมนําไปใชเปนขอมูล

ประกอบการจดัสรรเงินอุดหนุน

สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอาย ุคนพิการและผูปวยเอดส

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดอยาง

เปนธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละที่เพิ่มข้ึนของเงิน
งบประมาณอดุหนุนสนับสนุนการ

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายใุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ไมนอยกวาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละที่เพิ่มข้ึนของเงิน
งบประมาณอดุหนุนสนับสนุนการ

สงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการและผูปวย

เอดส ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

โดยมีเปาหมายท่ีเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา

รอยละ 15 
 
 



โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 
(2) โครงการปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยงัชีพ

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

เพื่อปรับปรงุระเบยีบฯ ใหทันสมัย

สอดคลองกับนโยบายของรฐับาล และ

สงผลใหจายเงนิสงเคราะหเพ่ือการยัง

ชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

ตัวชี้วัด : ระดบัความสําเรจ็ในการยก
รางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ... 

และประกาศใชภายในระยะเวลาที่

กําหนด โดยมเีปาหมายการประกาศใช

ระเบียบฯ ดังกลาวภายในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
 
 

 ผลดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชน 
     เขามามีสวนรวมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

โครงการ ผลดําเนินการ 

( 1 )  โ ค ร ง ก า ร จั ดทํ า

ฐานขอมูลผู สูงอายุ คน

พิการ และผูปวยเอดส 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดดําเนินการทบทวนและตรวจสอบฐานขอมูล

ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดสท่ีไดดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

และปรับปรุงฐานขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

(2) โครงการปรับปรุง

ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง 

มหาดไทยว าด วยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการ

ยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ... เพ่ือยกรางระเบียบฯ ดังกลาวใหสอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐบาลและระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2552 และไดนํารางระเบียบฯ เสนอตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณา โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณา

อนุมัติในหลักการของรางระเบียบฯ ดังกลาว และเห็นชอบใหคณะกรรมการพิจารณา

รางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ตรวจพิจารณากอนประกาศใช 

 ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นการเปดโอกาส 
     ใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

โครงการ ปจจัยสนับสนุนการดําเนินการ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

( 1 )  โ ค ร ง ก า ร จั ดทํ า

ฐานขอมูลผู สูงอายุ คน

ภารกิจดานการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหง 

ทบทวนและจัดทําขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ



โครงการ ปจจัยสนับสนุนการดําเนินการ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

พิการ และผูปวยเอดส แผนงานการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งประเด็นและกรอบแนวคิด

ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปน

ประเด็นท่ีประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่

เกี่ยวของใหความสนใจและใหความสําคัญ

เปนอยางมาก และไดรับการสนับสนุนการ

ดําเนินการโดยกําหนดเปนนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาลยุคปจจุบัน จึงทําให

การดําเนินการตามโครงการดังกลาว

เปนไปดวยความเรียบรอย 

และผูปวยเอดสไมครบถวน ถูกตองและ

สมบูรณ ทําใหกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินจะตองใชระยะเวลาในการสอบทาน

ขอมูลดังกลาวมากขึ้น สงผลกระทบใหการ

จัดทําฐานขอมูลลาชากวาเปาหมาย

ระยะเวลาแลวเสร็จที่กําหนดไว 

(2) โครงการปรับปรุง

ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง 

มหาดไทยว าด วยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการ

ยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

ภารกิจดานการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

แผนงานการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งประเด็นและกรอบแนวคิด

ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปน

ประเด็นท่ีประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่

เกี่ยวของใหความสนใจและใหความสําคัญ

เปนอยางมาก และไดรับการสนับสนุนการ

ดําเนินการโดยกําหนดเปนนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาลยุคปจจุบัน จึงทําให

การดําเนินการตามโครงการดังกลาว

เปนไปดวยความเรียบรอย 

การเปลี่ ยนแปลงและความไม ม่ันคง

ทางการเมื องทํ าให การดํ าเนินการ

ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ทํา

ไดลาชา และขาดความตอเนื่อง ประกอบ

กับการบูรณาการในการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของยังดําเนินการไดไม

เต็มท่ี ทําใหการสื่อสารทําความเขาใจใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการยกรางระเบียบฯ 

ดังกลาวลาชาและขาดความตอเน่ือง

เชนเดียวกัน 

 

 

 



บทสรุป และขอเสนอแนะ 
   จากการศึกษาแนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีผานมา ทําใหทราบวาที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ ท่ีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินแตงตั้ง ไดเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบราชการ/ผลการ

ปฏิบัติราชการ/การจัดบริการสาธารณะฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกข้ันตอน เริ่มตั้งแตการ

คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร ภารกิจสําคัญ แผนงานตามภารกิจสําคัญ เพื่อกําหนดเปนประเด็นการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การกําหนดโครงการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 โครงการ การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการ

ตามโครงการแบบมีสวนรวมดังกลาว ตลอดจนการใหขอเสนอแนวทางในการดําเนินการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีอาจจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   สําหรับผลการดําเนินการตามโครงการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 โครงการ ทําใหทราบวา มีโครงการท่ีสามารถดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามที่กําหนดไวได ท้ัง 2 โครงการ คือ โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส และโครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ยังอยูระหวางดําเนินการ ซึ่ง

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะตองดําเนินการ และติดตามประเมินผลใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ตอไป ท้ังน้ีจากการประสานกับกระทรวงมหาดไทยทราบวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ... จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน

เดือนตุลาคม 2552 เปนอยางชา 
   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

เปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรนําขอมูลที่ไดจากผลการทบทวนผลการดําเนินการ

ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปประกอบการกําหนด

ประเด็นในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังน้ี 
   (1) ดานการชวยเหลือสวัสดิการผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดใหมี

การสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายผูดอยโอกาส เพื่อให

สามารถจัดบริการสาธารณะดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดครอบคลุม

กลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน 
   (2) ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทบทวนคําส่ังแตงตั้งคณะทีป่รึกษาภาคประชาชนฯ 

ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดแตงตั้ง โดยขอใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูเชีย่วชาญดานการสงเสริมการมี

สวนรวมภาคประชาชน ดานสวัสดิสังคมและดานอนามัยส่ิงแวดลอมเพ่ิมเติม เพ่ือรวมใหความเห็นในประเดน็



ท่ีเกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะเพือ่ใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความครอบคลุมหลากหลายดานมากยิ่งข้ึน 
  (3) ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตาม

แผนปฏิบัติราชการ 4  ป : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจดัการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มากําหนดกรอบแนวคิด/แนวทางท่ีเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 


