
โครงการเวทีชาวบ้าน 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

  กองสวัสดิการสังคม ( Social  Welfare  Division )  เป็นหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลที่พยายาม

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว่างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้ง

ภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ

คิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  

ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของ

เทศบาลด้วยการจัดท าโครงการเวทีชาวบ้านขึ้น  เพื่อจะได้

น าแนวทาง  ข้อยุติของการจัดท าเวทีไไปสู่แนวทางปิิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนโดยรวม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรชุนชน ประชาชน เครือข่ายภาคต่างๆทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนได้แสดงศักยภาพ ได้มีส่วนร่วมในการับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
แก้ไขปัญหา ร่วมติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาล 

2. เพื่อให้เทศบาลได้ข้อสรุป ข้อ
ยุติจากการท าเวทีชาวบ้านน าไปสู่การปิิบัติ
กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนอย่ า ง แท้ จ ริ ง แล ะ  ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 



3. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
ในการด าเนินกิจกรรม ระหว่างประชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ท าให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในท้องถิ่น 

4. เพื่ อส ร้างกระบวนการ

เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันระหว่างเทศบาล ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆอย่าง
ทั่งถึงและเท่าเทียม 

5. เพื่อนสร้างจิตส านึกในการ
เป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน มีชี วิตความ
เป็นอยู่อย่างเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ช่วยกันดูแล แก้ไขปัญหาในภาพรวม ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

6. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคประชาชน 

 

 



กระบวนการด าเนินการ 

        ในการจัดเวทีชาวบ้านมีสาระหรือองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อให้เกิด การเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์ คือ  
        1. ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ ในการสนับสนุนให้เวทีชาวบ้าน 
หรือเวทีสาธารณะด าเนินไปได้โดยราบร่ืน  สามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ คือสามารถก าหนดปัญหา  
สาเหตุของปัญหา เป้าหมาย และแนวทาง วิธีการบรรลุเป้าหมายได้ถูกต้อง  
        2. สื่อ จัดเตรียมสื่อที่เกี่ยวข้องทั้งสื่อบุคคล สื่ออ่ืนๆที่สามารถท าให้ชุมชนเกิดมโนทัศน์ น าไปสู่การเข้าใจ 
สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและรวมถึงข้อมูลที่ประมวลแล้วลงในแผนภูมิจ าลองภูมิประเทศ (โมเดล) ที่แสดงความ 
สัมพันธ์ของปัญหาได้ชัดเจน การเตรียมสื่อแผนภูมิจ าลองภูมิประเทศ (โมเดล) ของเจ้าหน้าที่  
        3. ผู้น า ที่ได้รับการพัฒนาหรือเตรียมแล้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยที่มีจ านวนพอ 
สมควร สามารถน าชุมชน น าขบวนการเรียนรู้ ให้ด าเนินไปได้โดยราบร่ืน ซึ่งผู้น าควรจะมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 
คือ             
         -  มีใจเป็นกลางหรือเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อ านาจใด ๆ ทั้งสิ้น  
         -  มีความรู้ความสามารถ  
         -  เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของชุมชน  
         - ผู้น าชุมชนกับการเป็นผู้น าการเรียนรู้ของชุมชน 
        4. ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในระดับหนึ่ง    
        5. เร่ืองหรือปัญหา ที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุมควรน าประเด็นของปัญหาให้ชุมชนทราบเพื่อที่จะได้เตรียมตัว 
ในการเข้าร่วมเวทีชาวบ้านโดยวิธีการประชาสัมพันธ์หรือการประสานงานท าความเข้าใจในระดับหนึ่ง    
        6. วิธีการคิด ที่จะน ามาสู่การแก้ปัญหาในเวที ซึ่งสามารถน าหลักอริยสัจ 4 มาเป็นหลักได้             
         -  ก าหนดปัญหาได้ชัดเจนถูกต้อง  
         -  ก าหนดสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดชัดเจนและถูกต้อง  
         -  ก าหนดเป้าหมายหรือสภาพที่ไม่เป็นปัญหาได้  
         -  ก าหนดแนวทางและวิธีการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายได้  
 การจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาโดยชุมชน  
       เมื่อชุมชนสามารถคิดและตัดสินใจ  คือ สามารถก าหนดปัญหาเป้าหมายรวมถึงกิจกรรม แผนงานและ 
โครงการในการแก้ไขปัญหาได้แล้ว  การจัดการเพื่อด าเนินโครงการและกิจกรรมให้ลุล่วงเพื่อ แก้ไขปัญหานั้น 
จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการกิจกรรม 



เวทีไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

เวทีรับฟังความคกิเห็นของ

ประชาชนเรื่องที่อยู่อาศยั 

ด้วยชุมชนเองได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริหาร การจัดการ  ซึ่งมี 
กิจกรรมที่ส าคัญได้แก่  
        1. การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการจัดระเบียบทรัพยากร 
ที่ดินของชุมชน  
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

สร้างเวทีวิพากษ์ วิจารณ์ ของประชาชนในชุนชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 90 ชุมชน 
ประชาชนทั่วไป กลุ่มองค์กร เครือข่าย กลุ่มชาวเมือง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นและนอกเขตเทศบาล กรณีที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเทศบาลนคขอนแก่น  ซึ่งการ
ด าเนินการ 

1.จัดเวทีวิพากษ์   วิจารณ์  แสดงความ
คิดเห็น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมวิพากษ์ใน
กิจกรรมทุกๆ ด้านที่ เทศบาลจะด าเนินการหรือไม่
ด าเนินการ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบถึงประชาชน  
กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ได้ผลสรุป ข้อยุติ จากการ
วิพากษ์ ของประชาชนน าเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล หรือ

น าไปสู่แนวทางปิิบัติในกิจกรรมที่เทศบาลที่ต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างสูงสุดซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการซึ่งกลุ่ม

องค์กรชุมชน  ประชาชน เครือข่ายภาคีต่าง ๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงศักยภาพ ได้มีส่วนร่วมในกา
รับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน

ของเทศบาล 

1. ลดปัญหาความขัดแย้งในการด าเนินกิจกรรม ระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีระหว่างกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีในท้องถิ่นและให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันระหว่ า ง เทศบาล  ประชาชน  หน่ ว ย ง านภาค รัฐ  
ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆอย่างทั่งถึงและเท่าเทียม 



2. ก่อให้เกิดจิตส านึกในการเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน       
มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ช่วยกัน
ดูแล แก้ไขปัญหาในภาพรวม ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 

 
 

 

 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวทีรับฟังความคกิเห็นของ

ประชาชนเรื่องจัดตัง้ชุมชน 



                                                           ปัญหาอุปสรรค 

1. สถานท่ีจัดไม่เหมาะสม เช่น สื่อ  เครื่องขยายเสียงไม่พร้อม 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์  ไม่ท่ัวถึง จัดงานกระชันชิดเกินไป 
3. ขาดความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เช่น โครงการ SML ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นเงินกู้-ยืมมี

ดอกเบ้ีย  แต่ไม่ต้องใช้คืน 
4. พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจตามหลักวิชาการในการแก้ปัญหา และการเจรจาลดความ

ขัดแย้ง 
                                                    

                                                            แนวทางแก้ไข 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วัน 
2. มีการประชาสัมพันธ์  ชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
3. ให้พนักงานในกอง เข้ารับการอบรมหลักสูตร การลดความขัดแย้ง 
 


