
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 ........................................................... 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในหมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 253 ก าหนดให้การด าเนินงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบรวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบดังกล่าวเทศบาลต าบลเวียงเทิง จึงจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1.1 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน ก.ก.ถ. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
  1.2 เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
  1.3 เป็นศูนย์ต้นแบบและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรม
เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. โครงสร้างของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2.1 ที่ปรึกษา 
   1) นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 
   2) ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

  3) ท้องถิ่นอ าเภอเทิง 
  4) ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง   
  5) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม    
  6) ปลัดอ าเภอเทิงประจ าต าบลเวียง 
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  2.2 คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๑) ปลัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง   ประธาน 
   2) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
   3) ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
   4) ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
   5) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
   6) ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
   7) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล   กรรมการ 
   8) ก านันต าบลเวียง    กรรมการ 
   9) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง   กรรมการ 
   10) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลเวียง  กรรมการ 
   11) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ต าบลเวียง  กรรมการ 
   12) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ต าบลเวียง  กรรมการ 
   13) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 ต าบลเวียง  กรรมการ 
   14) หัวหน้าส านักปลัด    เลขานุการ 
   15) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. อ านาจหน้าที่ 
  3.1 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการร่วมมือกันส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น รวมทั้งเชื่อมโยงการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ให้เกิดการบูรณาการด าเนินงาน 
  3.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจ าปี รวมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานของศูนย์ให้ส านักงาน ก.ก.ถ.ทราบ ปีละ 2 ครั้ง (รายงาน 6 เดือน/ครั้ง) 
  3.4 สร้างช่องทางการรับรู้ และช่องทางการประสานงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.5 เป็นศูนย์น าร่องเพ่ือเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
  3.6 ขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  3.7 แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการศูนย์ฯ มอบหมาย 
  3.8 ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการศูนย์ฯ เห็นสมควร 
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 4. ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4.1 ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ศูนย์ฯและประกาศแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน 
  4.2 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพ่ือชี้แจงบทบาท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและ
พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.3 จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นและจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เข้ามาเสนอความต้องการ 
  4.4 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเผยแพร่ รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจ/การบริหารงานของท้องถิ่น/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งข่าวสาร กิจกรรม โครงการ
นวัตกรรม เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและเข้าใจง่าย 
  4.5 มีการประสานการบรูณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.6 คณะกรรมการศูนย์ฯ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
  4.7 รายงานผลการด าเนินศูนย์ฯ ให้ส านักงาน ก.ก.ถ. ทราบอย่างน้อยปีละ 2 รอบ (เดือน/
ครั้ง) 
  4.8 สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพ่ือการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
  4.9 มีกิจกรรมสัญจรในพื้นที่อย่างครอบคลุม และขยายต่อยอดไปยังพ้ืนที่ข้างเคียงสร้าง
สัมพันธมิตร และจูงใจให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามาร่วมด้วย 
 5. สถานที่จัดตั้งศูนย์และช่องทางการรับรู้ 
  5.1 สถานที่จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียงเทิง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
  5.2 ช่องการรับรู้ 
   1) โทรศัพท์ 053-795321 โทรสาร 053-669041 
   2) Line Group มี นางสาวเมมิกา  ศรีจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การ เป็น Admin Group 
                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่    8    เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1    
   

                                                          
             (นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ ) 

            นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 


