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๑.บทน ำ 
 จำกนโยบำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ 
ต่อเนื่องมำถึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร พุทธศักรำช ๒๕๕๐ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำรต่ำงๆ 
ของรัฐ มีควำมส ำคัญอย่ำงย่ิง เนื่องจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนช่วยลดผลกระทบด้ำนลบต่ำงๆ ที่จะตำมมำ 
ในอนำคต และช่วยให้กำรพัฒนำในพื้นที่ต่ำงๆ เกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตำมควำมต้องกำร ของประชำชนและผู้
ด ำเนินโครงกำร กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม  อย่ำง
แท้จริง จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ำย เพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืนต่อประเทศชำติสืบไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ได้ก ำหนดเรื่องกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนต่อนโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐ ตำมมำตรำ ๘๗ ว่ำ “รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน ได้แก่ ต้องส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและ  วำงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น และต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง กำรวำงแผนพัฒนำทำงเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ นอกจำกนี้ มำตรำ ๕๗ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค ำชี้แจง และเหตุผล จำกหน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น ก่อนกำรอนุญำตหรือกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
กิจกรรมใดที่อำจมีผลกระทบต่อ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิต หรือมีส่วนได้เสียส ำคัญอื่น
ใด ที่เกี่ยวกับตน หรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นของตนต่อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องดังกล่ำว กำรวำงแผนพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรม กำร
เวนคืน อสังหำริมทรัพย์ กำรวำงผังเมือง กำรก ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินและ กำรออกกฎที่อำจมี
ผลกระทบต่อส่วนได้เสียส ำคัญของประชำชน ให้รัฐจัดให้มี กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำง
ทั่วถึงก่อนด ำเนินกำร” กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำรต่ำงๆ ของรัฐตำมรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มี
ควำมส ำคัญยิ่ง เนื่องจำกจะช่วยลดผลกระทบด้ำนลบต่ำงๆ ที่ ตำมมำในอนำคต และช่วยให้กำรพัฒนำในพื้นที่
ต่ำงๆ เกิดประโยชน์สูงสุด ตรง ตำมควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมประชำชนในกำรรับรู้และเสนอควำมคิดเห็นในกำรตัดสินใจต่อปัญหำ
ส ำคัญขององค์กร รับฟังปัญหำควำมเดือดร้อน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ  ให้กับ
ประชำชน เช่น  กำรบริกำรช ำระภำษี กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ จึงได้จัดท ำ
โครงกำร อบต. สัญจร  รับฟังควำมคิดเห็นและบริกำรประชำชน  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๑ ขึ้น   

๒. นยิำมศพัท ์
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 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมำยถึง กระบวนกำรที่ประชำชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกำสได้เข้ำร่วมใน
กำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง
ร่วมกันแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ  
 กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร หมำยถึง กิจกรรมที่หน่วยงำน
ภำครัฐสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำร่วม ในขั้นตอนกำรบริหำรรำชกำรต่ำงๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด ำเนินกำร ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล  
 กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน หมำยถึง กระบวนกำรที่ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำ
ร่วมในกำรรวมกันพูดคุย ปรึกษำหำรือ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยบุคคลได้แก่ กระบวนกร 
ผู้ช่วย กระบวนกร และทีมงำน ขณะเดียวกันก็ต้องมีประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำร่วมกำรประชุม โดยใช้เวที
ในกำรสื่อสำรเพื่อรับรู้และเข้ำใจประเด็น/ปัญหำ และช่วยกันผลักดันให้เกิดข้อสรุปเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข
ประเด็นปัญหำ 
 ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง ผู้ซึ่งอำจได้รับควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยโดยตรงจำกกำรด ำเนินตำม
โครงกำรของรัฐและส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมซึ่งไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม 

๓.วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอ ำนำจหน้ำที่และกำรด ำเนินงำนขององค์กำร   

บริหำรส่วนต ำบล 
๓.๒  เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมด ำเนินกำร ร่วมตัดสินใจ และเสนอแนะปญัหำควำม 

ต้องกำร 
๓.๓  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรด้ำนด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงทั่วถึง 

๔.เปำ้หมำย  
๔.๑ ผู้ใหญ่บ้ำน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน   สมำชิกสภำ  อบต.   อสม.   อปพร.   คณะกรรมกำรกองทุน 

หมู่บ้ำนตัวแทนกลุ่มอำชีพต่ำง  ๆ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   อำสำพัฒนำชุมชน   กลุ่มพลังทำงสังคม   ชมรมผู้สูงอำยุ 
หมู่บ้ำนละ  ๒๕ คน  จ ำนวน  ๑๓  หมู่บ้ำน  เป็นจ ำนวน  ๓๒๕  คน 

๔.๒ ตัวแทนครัวเรือนในต ำบล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐  จ ำนวน  ๓๒๖ คน  (อบต.ช่อผกำ มีจ ำนวน 
๑,๖๓๐ ครัวเรือน) 
 รวมเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น  ๖๕๑  คน 

๕. วธิดี ำเนนิกำร 
๕.๑  ประชุมร่วมระหว่ำงคณะผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

เพือ่หำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ   
 
           ๕.๒  เสนอโครงกำรขออนมุัติต่อผูบ้ริหำรท้องถิ่น 

๕.๓  ประสำนกับก ำนัน  ผูใ้หญ่บ้ำน  หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 
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๕.๔  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร  ดังนี ้
  •  ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกบักิจกำรและกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  •  จัดเวทปีระชำคมรับพังควำมคิดเห็นของประชำชน 
  •  จัดเจ้ำหน้ำทีร่ับเรือ่งรำวร้องทุกข ์
  •  จัดเจ้ำหน้ำทีร่ับช ำระภำษี  และปรึกษำปัญหำเกี่ยวกับภำษี 
  •  ใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบัประชำธิปไตยและกฎหมำยที่จ ำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
  •  ใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบัสำธำรณภัยและภัยพบิัติต่ำง ๆ 
  •  บริกำรตรวจสุขภำพเบือ้งต้น 
๕.๕  ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำร 

๖.  ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 เดือนกันยำยน  ๒๕๖๑ 

๗.  งบประมำณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน   ๓๐,๐๐๐ .-  บำท  (สำมหมื่นบำทถ้วน)   

๘.  ผูร้บัผดิชอบโครงกำรส ำนกัปลดั  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลชอ่ผกำ  

๙.  ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 
 ๙.๑ ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในอ ำนำจหน้ำที่ และกำรด ำเนินงำนของ อบต. 
  ๙.๒ ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ และตดัสินใจในกำรแก้ไขปัญหำควำม
ต้องกำรของชุมชน 
  ๙.๓ ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรรับบริกำรด้ำนต่ำง ๆ จำก อบต.และหน่วยงำนที่ออก
ให้บริกำร 

๑๐. กำรเผยแพรข่อ้มลูแกป่ระชำชน 
     ๑๐.๑ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ www.chaophaka.go.th 
   ๑๐.๒ เผยแพร่ที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ประกำศเสียงตำมสำยของหมู่บ้ำน หอกระจำย
ข่ำว และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ 

 

๑๑. กำรรบัฟงัควำมคดิเหน็ของประชำชน   โดยวิธีกำร ดังนี ้
 ๑๑.๑ กำรส ำรวจควำมคิดเห็น ซึ่งกระท ำโดย 
      ๑๑.๑.๑ กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล 
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      ๑๑.๑.๒ กำรเปิดให้แสดงควำมคิดเห็น 
        - ทำงไปรษณีย์ 
        - ทำงโทรศัพท์ 
        - โทรสำร 
        - ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
        - ทำงอื่น ๆ 
       ๑๑.๑.๓ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมำรับข้อมูลและแสดงควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำนของรัฐที่ 

รับผิดชอบโครงกำร 
  ๑๑.๒  กำรประชุมปรึกษำหำรือร่วมกัน โดยใช้วิธีกำร ดังนี้ 
          ๑๑.๒.๑ กำรอภิปรำยสำธำรณะ 
          ๑๑.๒.๒ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร 
          ๑๑.๒.๓ กำรประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑๒. กำรด ำเนนิกำรหลงักำรรบัฟงัควำมคดิเหน็ของประชำชน 
  เมื่อคณะท ำงำนโครงกำร ได้ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ 
ด ำเนินกำร ดังนี้  

  ๑๒.๑ หน่วยงำนจัดท ำสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 
  ๑๒.๒ ประกำศไว้อย่ำงเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำน 
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๑. กำรด ำเนนิกำร 
  ขั้นตอนที ่ ๑   กำรประชมุเพือ่ชีแ้จงกำรด ำเนนิโครงกำร 
 ประชุมชีแ้จงกำรด ำเนินงำนระหว่ำง  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้น ำชุมชน หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรในพ้ืนทีท่ี่จะออกให้บริกำร   พนักงำนส่วนต ำบล  เพื่อหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ ร่วมกัน  ในวันที่  ๑๘  กันยำยน ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ    
 
 
 
 
 
 

รปูที ่๑  กำรประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 

 ขั้นตอนที ่ ๒   กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัโครงกำรแกป่ระชำชน 
   คณะท ำงำนโครงกำรฯ  ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในระดับหมู่บ้ำน  
จ ำนวน  ๑๓  หมู่บ้ำน  สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม  รวมทั้งส ำรวจควำมคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนต่อไป  โดยก ำหนดพื้นที่ในกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
  ๑.วันที่  ๒๑  กันยำยน  เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน  ม.๑๑  โดย
บ้ำนเทพอรุณ  ม.๑๑  มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๒๖ คน  คิดเปน็ร้อยละ  ๖.๔๓ และ
บ้ำนหัวสะพำน ม.๔  มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๒๒  คน  คิดเปน็ร้อยละ  ๔.๑๖ 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่๒ เวทีรบัฟังควำมคิดเห็นและบริกำรแก่ประชำชน บ้ำนเทพอรุณ  ม.๑๑ และบ้ำนหัวสะพำน ม.๔ 
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  ๒. วันที่  ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๑  เวลำ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ศำลำกลำงหมู่บ้ำนหนองตำ
เปล่ง  ม.๖  โดยบ้ำนหนองตำเปล่ง มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน ๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  
๗.๒๑ และบ้ำนปรำสำทเทพสถิตย์ ม.๑๓  มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน ๓๓ คน  คิดเป็นร้อย
ละ ๑๑.๒๒  
  

 
 
  
 

 
รปูที ่๓ เวทีรบัฟังควำมคิดเห็นและบริกำรแก่ประชำชน บำ้นหนองตำเปล่ง   ม.๖  และ 

บ้ำนปรำสำทเทพสถิตย์ ม.๑๓  

 ๓. วันที่  ๒๔  กันยำยน ๒๕๖๑ เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้ำนหนองเทำ ม.๘  ณ  ศำลำ 
กลำงบ้ำน  มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๕๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘.๔๘   
 
 
 
 
 
 

  รปูที ่๔ เวทีรับฟังควำมคิดเหน็และบริกำรแก่ประชำชน บำ้นหนองเทำ ม.๘ 

 ๔. วันที่  ๒๔  กันยำยน ๒๕๖๑   เวลำ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐๐ น. บ้ำนโคกตำแก้ว  ม.๑๐     ณ  
ศำลำกลำงหมู่บ้ำน    มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๔๒  คน   คิดเปน็ร้อยละ  ๖.๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่๕ เวทีรับฟังควำมคิดเหน็และบริกำรแก่ประชำชน บำ้นโคกตำแก้ว  ม.๑๐ 
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  ๕. วันที่  ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑  เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้ำนช่อผกำ  ม.๗  ณ  ศำลำ
กลำงบ้ำน  มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๔๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖.๐๒ 
 
  
 
 
 
 
 

รปูที ่๖  เวทีรับฟังควำมคิดเห็นและบริกำรแก่ประชำชน บ้ำนช่อผกำ  ม.๗ 
 

  ๖. วันที่  ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑  เวลำ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐๐ น.  บ้ำนบุ  ม.๙  ณ ศำลำกลำง
หมู่บ้ำน   มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๔๓  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๖.๕๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่๗ เวทีรับฟังควำมคิดเห็นและบริกำรแก่ประชำชน บ้ำนบุ  ม.๙   

 ๗. วันที่  ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๑  เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้ำนโคกกระหำด ม.๕  ณ  บ้ำน 
ส.อบต. ประสิทธิ์ ตอนโพธิ์ศรี  มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน ๓๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๑๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่๘ เวทีรับฟังควำมคิดเห็นและบริกำรแก่ประชำชน บำ้นโคกกระหำด ม.๕ 
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 ๘. วันที่  ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๑  เวลำ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐๐ น.  บ้ำนหนองเสม็ดน้อย  ม.๓    
ณ ศำลำกลำงหมู่บ้ำน   มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๔๒  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕.๙๗ 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

  
 
 
 
 
  

รปูที ่๙ เวทีรบัฟังควำมคิดเห็นและบริกำรแก่ประชำชน บ้ำนหนองเสม็ดน้อย  ม.๓     
 

 ๙. วันที่  ๒๗ กันยำยน  ๒๕๖๑  เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้ำนโคกส ำโรง  ม.๒  ณ  ศำลำ
กลำงหมู่บ้ำน  มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๘๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๗๒  
 
 
 
 
 
 

รปูที ่๑๐ เวทีรับฟังควำมคิดเห็นและบริกำรแก่ประชำชน บ้ำนโคกส ำโรง  ม.๒   

 ๑๐. วันที่  ๒๗ กันยำยน  ๒๕๖๑  เวลำ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ช่อผกำ 
บ้ำนโคกเพชร ม.๑ มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๕๑  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๘.๗๙  และบ้ำน
หนองบัวหลวง ม.๑๒  มีประชำชนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  จ ำนวน  ๔๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙.๑๕ 
  
 
 
 
 
 

รปูที ่๑๑ เวทีรับฟังควำมคิดเห็นและบริกำรแก่ประชำชน บ้ำนโคกเพชร ม.๑ และบ้ำนหนองบัวหลวง ม.๑๒ 
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 ขัน้ตอนที ่ ๓  ผลกำรรบัฟงัควำมคดิเหน็ของประชำชนในพืน้ที ่
           เมื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้น ำในเบื้องต้นแล้ว  คณะท ำงำนโครงกำรฯ  ได้ลง
พื้นที่จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน   เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของคนในพื้นที่ถึงควำมต้องกำรด้ำน 
ต่ำง ๆ เช่น ควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน คุณภำพชีวิต กำรศึกษำ วัฒนธรรมประเพณี  กำรส่งเสริม
อำชีพ  หรือควำมต้องกำรอื่น ๆ โดยปรำกฏผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น  ดังนี ้

๑. หน่วยงำนรำชกำรที่ออกให้บริกำรประชำชน จ ำนวน  ๕ หน่วยงำน  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ปศุสัตว์อ ำเภอช ำนิ 
 ๑.๒ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอช ำนิ 
  ๑.๓ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอช ำนิ 
  ๑.๔ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอช ำนิ 
  ๑.๕ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลช่อผกำ (บ้ำนหนองตำเปล่ง) 
๒. ประชำชนต ำบลช่อผกำ เข้ำร่วมเสนอควำมคิดเห็นทั้งหมด  จ ำนวน  ๕๖๑  คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๗.๖๖   (ข้อมูลประชำกร  ณ  เดือนกันยำยน ๒๕๖๐ จ ำนวน  ๗,๓๓๓  คน) 
๓. ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของแต่ละ 

หมู่บ้ำน  มีดังนี้     
 ๓.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  จ ำนวนทั้งหมด  ๑๐๒  โครงกำร  ประกอบด้วย 

        ๓.๑.๑ บ้ำนโคกเพชร  ม.๑    จ ำนวน     ๖     โครงกำร   
๓.๑.๒ บ้ำนโคกส ำโรง  ม.๒    จ ำนวน    ๑๒    โครงกำร   
๓.๑.๓ บ้ำนหนองเสม็ดน้อย  ม.๓   จ ำนวน      ๕    โครงกำร   
๓.๑.๔ บ้ำนหัวสะพำน  ม.๔     จ ำนวน      ๖    โครงกำร   
๓.๑.๕ บ้ำนโคกกระหำด  ม.๕     จ ำนวน      ๖    โครงกำร   
๓.๑.๖ บ้ำนหนองตำเปล่ง  ม.๖    จ ำนวน     ๘     โครงกำร   
๓.๑.๗ บ้ำนช่อผกำ  ม.๗     จ ำนวน    ๑๓    โครงกำร   
๓.๑.๘ บ้ำนหนองเทำ  ม.๘     จ ำนวน    ๑๑    โครงกำร   
๓.๑.๙ บ้ำนบุ  ม.๙      จ ำนวน    ๑๑    โครงกำร   
๓.๑.๑๐ บ้ำนโคกตำแก้ว  ม.๑๐     จ ำนวน     ๕     โครงกำร   
๓.๑.๑๑ บ้ำนเทพอรุณ  ม.๑๑     จ ำนวน     ๖     โครงกำร   
๓.๑.๑๒ บ้ำนหนองบัวหลวง  ม.๑๒    จ ำนวน     ๘     โครงกำร   
๓.๑.๑๓ บ้ำนปรำสำทเทพสถิต  ม.๑๓    จ ำนวน     ๔     โครงกำร   
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จำกควำมต้องกำรสำมำรถแสดงออกมำในรูปของแผนภูมิสถิติดังรูปข้ำงล่ำงนี้ 

 

 

รปูที ่๑๒  แผนภูมแิสดงผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

๒. ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
 ภำยหลังจำกกำรลงพื้นที่เพื่อด ำเนินโครงกำร อบต.สัญจร รับฟังควำมคิดเห็นและบริกำรประขำชน 
ประจ ำปี  ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว  สำมำรถสรุปผลของกำรด ำเนินโครงกำร ฯ ดังนี้ 
 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็/ควำมเดอืดรอ้น มำตรกำรปอ้งกนั/แกไ้ข/เยยีวยำ 
๑.  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    ๑.๑ ควรจัดท ำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ก่อสร้ำง 
ถนนให้ได้มำตรฐำน ติดตั้งไฟฟ้ำในบริเวณจุด
เสี่ยงที่จะเกิดอันตรำย และก่อสร้ำงประปำ ให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน  

 

      อบต. น ำข้อมูลควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน เสนอต่อคณะกรรมกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เมื่อได้ข้อยุติหรือมีมติ แล้วน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำ
อบต. เพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำงบประมำณ
เพิ่มเติม นอกเหนือจำกข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ๒๕๖๑  

    ๑.๒ ควรมีกำรส ำรวจตรวจสอบโครงสร้ำง
พื้นฐำนประจ ำปีว่ำมีส่วนไหนที่ช ำรุดเสียหำยบ้ำง   
เพื่อด ำเนินกำรซ่อมแซม ซ่อมบ ำรุง ให้ใช้งำนได้
ตำมปกติ 

      อบต. โดยกองช่ำง มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใน
กำรออกส ำรวจประจ ำปีอยู่แล้ว ซึ่งหำกมีกำรช ำรุด
เสียหำย ก็ จะได้รำยงำนผู้บริหำรทรำบและรีบ
ด ำเนินกำรในทันที หำกผู้น ำหรือประชำชนเห็นว่ำมี
ควำมเดือดร้อนเร่งด่วน ก็สำมำรถย่ืนค ำร้องทุกข์มำยัง 
อบต.ได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์แจ้งมำ ซึ่งหน่วยงำน
จะออกไปตรวจสอบและเร่งรัดกำรปฏิบัติให้ได้ทันที 

ม.1 ม.2 ม.3 

ม.4 ม.5 ม.6 

ม.7 ม.8 ม.9 

ม.10 ม.11 ม.12 

ม.13 
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ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็/ควำมเดอืดรอ้น มำตรกำรปอ้งกนั/แกไ้ข/เยยีวยำ 
๒.  ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
     ควรมีกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเสริม
หลังเก็บเกี่ยวจำกฤดูกำรท ำนำ เพื่อสร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได้จำกอำชีพหลัก  

      อบต. โดยกองสวัสดิกำร ได้เสนอกำรฝึกอบรม
อำชีพในข้อบัญญัติประจ ำปีแล้ว จ ำนวน ๒ รำยกำร 
คือ กำรฝึกอบรมท ำน้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำสระผม และ
กำรฝึกอบรมกำรท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว ซึ่ง อบต.ได้
สนับสนุนงบประมำณเป็นประจ ำทุกปี เพื่อด ำเนินกำร
ฝึกอบรมให้กับประชำชนในพื้นที่ที่สนใจ หรือหำกมี
ควำมต้องกำรจะฝึกอบรมอำชีพในด้ำนใด ก็สำมำรถ
รวมกลุ่มและแจ้งควำมประสงค์มำยัง อบต.ได้  

๓.  ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
     ควรมีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพำะป่ำไม้ที่เหลืออยู่น้อยมำก 
เช่น  จัดกิจกรรมกำรปลูกป่ำ กำรบวชป่ำ หรือ
กำรสร้ำงเครือข่ำยของอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำขึ้น 
เพื่อช่วยกันดูแลป่ำไม้ให้ด ำรงอยู่อย่ำงย่ังยืน 

     อบต. ได้ประสำนกำรปฏิบัติเรื่องป่ำไม้มำโดย
ตลอด และจัดงบประมำณในกำรท ำกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรอนุรักษ์ป่ำทุกปีด้วยเช่นกัน แต่ ยังขำดควำม
ร่วมมือจำกประชำชนในพื้นที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มงวดท ำให้มี
กำรบุกรุกป่ำอย่ำงเรื่อยมำ  ดังนั้น  ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือกันในกำรบริหำรจัดกำรป่ำให้เกิดเป็น
รูปธรรม ประชำชนทุกคนสำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้ โดยไม่หวังประโยชน์เพื่อตนเอง ผู้น ำต้องเข้มแข็ง 
ประชำชนต้องคอยสอดส่องและเป็นหูเป็นตำให้กับทำง
รำชกำรด้วย จึงจะสำมำรจัดกำรกับปัญหำกำรบุกรุก
ป่ำได้ 

๔.  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต    
     ควรมีกำรจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน  เช่น 
กำรจัดอำหำรกลำงวัน  อำหำรเสริม (นม) ที่มี
คุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมวัย 
และครูผู้ดแูลเด็กต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ที่สูงสำมำรถถ่ำยทอดให้กับ
เด็กได ้
 

     อบต. ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำของเด็กเล็ก ที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบ โดยมีกำรตรวจสอบคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนของครูให้ได้มำตรฐำน โดยกำรส่งครู
ไปอบรมในหลำกหลำยหลักสูตรที่เกี่ยวกับเด็กรวมทั้ง
มีกำรจัดหำอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม (นม) ที่
ถูกต้องตำมโภชนำกำรของเด็กในแต่ละวัย มีคุณภำพ
และปริมำณที่เพียงพอกับเด็กทุกคน 
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ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็/ควำมเดอืดรอ้น มำตรกำรปอ้งกนั/แกไ้ข/เยยีวยำ 
๑.  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    ๑.๑ ควรจัดท ำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ก่อสร้ำง 
ถนนให้ได้มำตรฐำน ติดตั้งไฟฟ้ำในบริเวณจุด
เสี่ยงที่จะเกิดอันตรำย และก่อสร้ำงประปำ ให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน  

 

      อบต.ได้จัดงบประมำณข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดท ำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     • ถนน ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จ ำนวน ๑๒  
โครงกำร ใช้งบประมำณ ทั้งสิ้น ๕,๙๖๔,๙๐๐ บำท  
     • ไฟฟ้ำ มีกำรติดตั้งไฟฟ้ำเพิ่มเติมในแต่ละ
หมู่บ้ ำน จ ำนวน ๕ จุด  และด ำ เนินกำรส ำรวจ 
ซ่อมแซมในส่วนที่ช ำรุดเสียหำยครบทุกจุดที่เสียหำย 
     • ประปำ มีกำรประสำนแผน เพื่อขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด ำเนินโครงกำรระบบประปำหมู่บ้ำน โครงกำรอนุมัติ
แล้ว แต่ติดปัญหำเรื่องสถำนที่ก่อสร้ำง เนื่องจำกพื้นที่
ก่อสร้ำงเป็นที่สำธำรณประโยชน์ ต้องได้รับอนุญำต
จำกหน่วยงำนที่ดูแลก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนิน
โครงกำรได้  โดยหมู่บ้ำนเป้ำหมำย คือ บ้ำนหนองบัว
หลวง ม.๑๒  ส่วนฝำยระบำยน้ ำยังสำมำรถใช้กำรได้ดี 

    ๑.๒ ควรมีกำรส ำรวจตรวจสอบโครงสร้ำง
พื้นฐำน ประจ ำปีว่ำมีส่วนไหนที่ช ำรุดเสียหำยบ้ำง   
เพื่อด ำเนินกำรซ่อมแซม ซ่อมบ ำรุง ให้ใช้งำนได้
ตำมปกติ 

      อบต. โดยกองช่ำง มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใน
กำรออกส ำรวจประจ ำปีอยู่แล้ว ซึ่งหำกมีกำรช ำรุด
เสียหำย ก็ จะได้รำยงำนผู้บริหำรทรำบและรีบ
ด ำเนินกำรในทันที หำกผู้น ำหรือประชำชนเห็นว่ำมี
ควำมเดือดร้อนเร่งด่วน ก็สำมำรถย่ืนค ำร้องทุกข์มำยัง 
อบต.ได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์แจ้งมำ ซึ่งหน่วยงำน
จะออกไปตรวจสอบและเร่งรัดกำรปฏิบัติให้ได้ทันที 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็/ควำมเดอืดรอ้น มำตรกำรปอ้งกนั/แกไ้ข/เยยีวยำ 
๒.  ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
     ควรมีกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเสริม
หลังเก็บเกี่ยวจำกฤดูกำรท ำนำ เพื่อสร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได้จำกอำชีพหลัก  

      อบต. โดยกองสวัสดิกำร ได้เสนอกำรฝึกอบรม
อำชีพในข้อบัญญัติประจ ำปี จ ำนวน ๒ รำยกำร คือ 
กำรฝึกอบรมท ำน้ ำพริก และกำรท ำตะกร้ำจำกเส้นใย
พลำสติก ซึ่ง อบต.ได้สนับสนุนงบประมำณเป็นประจ ำ
ทุกปี เพื่อด ำเนินกำรฝึกอบรมให้กับประชำชนในพื้นที่
ที่สนใจ หรือต้องกำรจะฝึกอบรมอำชีพในด้ำนใด ก็
สำมำรถรวมกลุ่มและแจ้งควำมประสงค์มำยัง อบต.ได้  
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๓.  ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
     ควรมีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพำะป่ำไม้ที่เหลืออยู่น้อยมำก 
เช่น  จัดกิจกรรมกำรปลูกป่ำ กำรบวชป่ำ หรือ
กำรสร้ำงเครือข่ำยของอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำขึ้น 
เพื่อช่วยกันดูแลป่ำไม้ให้ด ำรงอยู่อย่ำงย่ังยืน 

     อบต. ได้ประสำนกำรปฏิบัติเรื่องป่ำไม้มำโดย
ตลอด และจัดงบประมำณในกำรท ำกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรอนุรักษ์ป่ำทุกปีด้วยเช่นกัน แต่ ยังขำดควำม
ร่วมมือจำกประชำชนในพื้นที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มงวดท ำให้มี
กำรบุกรุกป่ำอย่ำงเรื่อยมำ  ดังนั้น  ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือกันในกำรบริหำรจัดกำรป่ำให้เกิดเป็น
รูปธรรม ประชำชนทุกคนสำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้ โดยไม่หวังประโยชน์เพื่อตนเอง ผู้น ำต้องเข้มแข็ง 
ประชำชนต้องคอยสอดส่องและเป็นหูเป็นตำให้กับทำง
รำชกำรด้วย จึงจะสำมำรจัดกำรกับปัญหำกำรบุกรุก
ป่ำได้ 

๔.  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต    
     ควรมีกำรจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน  เช่น 
กำรจัดอำหำรกลำงวัน  อำหำรเสริม (นม) ที่มี
คุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมวัย 
และครูผู้ดแูลเด็กต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ที่สูงสำมำรถถ่ำยทอดให้กับ
เด็กได ้
 

     อบต. ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำของเด็กเล็ก ที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบ โดยมีกำรตรวจสอบคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนของครูให้ได้มำตรฐำน โดยกำรส่งครู
ไปอบรมในหลำกหลำยหลักสูตรที่เกี่ยวกับเด็กรวมทั้ง
มีกำรจัดหำอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม (นม) ที่
ถูกต้องตำมโภชนำกำรของเด็กในแต่ละวัย มีคุณภำพ
และปริมำณที่เพียงพอกับเด็กทุกคน 

 


