บทนำ�

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มกี ารนำ�แนวคิดการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ
“เปิ ด ระบบราชการ” ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการ ด้ ว ยการมอบรางวั ล
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ให้กับจังหวัดตั้งแต่ปี 2552 ต่อมาได้มีการ
ยกระดับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมแบบหุน้ ส่วนความร่วมมือไปยังส่วนราชการ
ระดับกรม/เทียบเท่า ในปี 2556 โดยจัดให้มีการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่าผลจาก
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ได้นำ�ไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกันในผล
ของการพัฒนาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนตามมา
ดังนัน้ เพือ่ ส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารราชการ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อภาพลักษณ์องค์กร คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจึงให้มีการขยายกลุ่ม
เป้าหมายของการส่งเสริมการเปิดระบบราชการด้วยการมอบรางวัลไปยังองค์การมหาชน โดยได้มี
การพัฒนาหลักเกณฑ์การมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำ�ปี 2561
ทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance), รางวัลสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และรางวัลผู้นำ�หุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลสำ�เร็จโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ ส่งผลให้ภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
(Sense of Belongings) โดยในปี 2561 กรมชลประทานสามารถคว้า 4 รางวัล “เลิศรัฐ” จากสำ�นักงาน
ก.พ.ร. โดยเป็นรางวัลดีเด่น 2 รางวัล และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล
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ดีเด่น

รางวัลเปิดใจใกล้ชด
ิ ประชาชน : Open Governance
ด้านการมีสว
่ นร่วมของกรมชลประทาน

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

• กรมชลประทานมีการให้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง 		
เข้าถึงสะดวก สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
• เป็นองค์กรที่รับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 		
มีการนำ�ความเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำ�งานทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่
• มีกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มี
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
เป็นรูปธรรม

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

• เกิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�อัจฉริยะ (SWOC)
• เกิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center 1460
ชลประทานบริการประชาชน
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ดีเด่น

รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม : Effective Change
โครงการอ่างเก็บน้�ำ ดอยงู อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
(การบริหารจัดการน้�ำ อย่างยัง
่ ยืน)

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

• ร่ ว มกั น วางแผน ร่ ว มตั ด สิ น ใจ และร่ ว มบริ ห ารการใช้ น้ำ � ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า ง
ต้นทุนน้ำ�ในอ่างกับความต้องการใช้น้ำ�ของภาคเกษตร
• ให้ความสำ�คัญกับเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
• ทุกคนเคารพกฎ กติกา รู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ�และใช้น้ำ�ร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

•
•
•
•
•
•

4

สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำ�ซากในพื้นที่ 4 ตำ�บล
กลุ่มผู้ใช้น้ำ�มีเงินทุนซ่อมแซมอาคารชลประทานเองได้
รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า
ความพึงพอใจในการรับบริการสูงขึ้น 85%
ลดปริมาณการใช้น้ำ� 1,400 ลบ.ม./ไร่ เหลือเพียง 800 ลบ.ม./ไร่
ผลผลิตข้าวนาปี 943 กก./ไร่ มากกว่าค่าเฉลี่ยของภาคเหนือ

ชมเชย

รางวัลผูน
้ �ำ หุน
้ ส่วนความร่วมมือ : Engaged Citizen
นายวันชัย แดงสวัสดิ์
(การบริหารการใช้น�ำ้ ชลประทานมหาสวัสดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

•
•
•
•
•
•

เกิดปัญหาน้ำ�ท่วม น้ำ�แล้ง น้ำ�เสีย น้ำ�กร่อย ที่บ้านศาลาดิน
กรอบแนวคิดการทำ�งาน
จัดทำ�ผังน้ำ�ชุมชนบ้านศาลาดิน รวบรวมปัญหานำ�ไปสู่การแก้ไข
สำ�รวจทิศทางเดินของน้ำ� โดยใช้ข้อมูลและแผนที่ทางเดินน้ำ�
สำ�รวจคลองเพื่อใช้คลองเป็นทางระบายน้ำ�ช่วงน้ำ�ท่วม และใช้คลองเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ�ช่วงแล้ง
ฟื้นฟูคลอง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวาที่กำ�จัดนำ�มาทำ�เป็นดินพร้อมปลูกขาย

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

•
•
•
•
•

มีการตัง้ กลุม่ เยาวชนสืบทอดการดำ�เนินงานจากรุน่ สูร่ นุ่ สร้างขบวนการมีสว่ นร่วมในการรักษาคูคลอง
เกิดกองทุนดูแลจัดการน้ำ�และกำ�จัดผักตบชวา
ผลิตต้นแบบและส่งเสริมการใช้ถังดักไขมันเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ�
ผลิตเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
เกิดหมู่บ้านท่องเที่ยวทางน้ำ� “บ้านศาลาดิน”
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ชมเชย

รางวัลผู้นำ�หุ้นส่วนความร่วมมือ : Engaged Citizen
กลุม
่ บริหารการใช้น�ำ้ ชลประทาน อ่างเก็บน้�ำ ห้วยสงสัย
ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ปัจจัยความสำ�เร็จ

• จัดเวทีสร้างความเข้าใจ เปิดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ นพูดคุย รับฟังปัญหาอุปสรรคในแต่ละพืน้ ที่
• เน้นการทำ�งานแบบบูรณาการ โดยจัดเวทีประชุมทุก 2 เดือน มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ชลประทาน, เกษตรอำ�เภอ, ปศุสตั ว์, ป่าไม้, อบต., ประมง, มาประชุมร่วมกันเพือ่ สร้างความเข้าใจ
• สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุม่ ของภาคประชาชน โดยจัดกิจกรรมปลูกป่า, สร้างฝายชะลอน้�ำ , การบำ�รุง
รักษาอ่างเก็บน้�ำ เพือ่ ให้ชมุ ชนเกิดจิตสำ�นึกรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของป่าและน้�ำ
• สร้างการมีสว่ นร่วมของคนในพืน้ ทีโ่ ดยจัดเวทีพดู คุย พบปะ แลกเปลีย่ น
• กลุม่ บริหารการใช้น�ำ้ อ่างเก็บน้�ำ ห้วยสงสัย และเกษตรกรผูใ้ ช้น�ำ้ ร่วมกันซ่อมบำ�รุงระบบส่งน้�ำ เช่น ท่อน้�ำ
หัวจ่ายน้�ำ และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเขือ่ นและอาคารต่างๆ
• เกษตรกรร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้�ำ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

• ชาวบ้านและชุมชนเปลี่ยนความคิดเห็นจากที่เคยใช้นำ้�แบบฟุ่มเฟือย หันมาให้ความสำ�คัญเห็นคุณค่า
ของน้�ำ และอ่างเก็บน้�ำ
• ชาวบ้านเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน เกิดการแบ่งปัน ลดปัญหาความขัดแย้ง ร่วมกันใช้น�ำ้ ให้มคี ณ
ุ ค่า
และประโยชน์สงู สุด
• ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้�ำ มีการศึกษาดูงานจากชาวต่างประเทศ ชุมชนหันมาลดละเลิกใช้สารเคมี
ในการเกษตร การปลูกผักปลอดภัย
• เป็นชุมชนต้นแบบของการบริหารจัดการน้�ำ แบบมีสว่ นร่วม
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นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมชลประทาน
สร้างความมั่นคงด้านน้ำ�ได้ด้วย “การมีส่วนร่วมของประชาชน”

การเติบโตของประเทศล้วนเกิดจากภาคการเกษตร การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ ว
และบริการ ซึง่ ทุกภาคส่วนล้วนต้องการ “น้�ำ ” เป็นปัจจัยแรกในการผลิต ทีผ่ า่ นมาความมัน่ คงด้านน้�ำ ต้นทุน
ของประเทศสามารถดำ�เนินการจัดหาได้อย่างไม่ยากมากนัก เนือ่ งจากประชากรยังมีนอ้ ย และอัตราการขยาย
เมืองก็ไม่สงู แต่ปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ มาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดหาแหล่งน้�ำ เพิม่ เพราะ
การไม่เห็นด้วยของภาคประชาชน เนื่องจากไม่ต้องการให้นำ้�ท่วมในพื้นที่ทำ�กินและพื้นที่อยู่อาศัยถ้ามี
การก่อสร้างอ่างเก็บน้�ำ หรือฝายทดน้�ำ หากปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ ความมัน่ คงด้านน้�ำ จะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
ทางออกของเรือ่ งดังกล่าวจึงอยู่ทก่ี ารเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หากแต่ละลุม่ น้ำ�ต้องการสร้าง
ความมัน่ คงด้านน้�ำ เพือ่ การพัฒนาประเทศ สภาพปัญหาเรือ่ งน้�ำ แล้งน้�ำ ท่วมเกิดขึน้ จุดใด? ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยูแ่ ละการประกอบอาชีพอย่างไร? ปริมาณความต้องการใช้น�ำ้ ใน 10-20 ปีขา้ งหน้า ควรเป็นเท่าไร?
แหล่งน้�ำ เดิมทีก่ อ่ สร้างไว้แล้วมีปริมาณน้�ำ รวมทัง้ ลุม่ น้�ำ เท่าไร? และทำ�อย่างไรจึงจะสามารถก่อสร้างแหล่งเก็บ
กักน้�ำ ใหม่ให้ได้เพือ่ แก้ปญ
ั หาน้�ำ แล้งน้�ำ ท่วมซ้�ำ ซาก? คำ�ถามสำ�คัญๆ ดังกล่าวเป็นการเปิดประเด็นให้ทกุ ภาค
ส่วนได้รว่ มแลกเปลีย่ นความคิด ความรูส้ กึ สุขทุกข์ ได้รบั ฟัง เคารพสิทธิและหน้าทีข่ องกันและกัน ได้รว่ ม
วางแผนอนาคตของตนเอง เพราะคนในพืน้ ทีย่ อ่ มรูป้ ญ
ั หาและรูว้ ธิ แี ก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุด โดยคนนอกพืน้ ทีอ่ ย่าง
ทีมกรมชลประทานจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นโค้ชทางวิชาการ เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมกับภาครัฐ ร่วมคิด
ร่วมทำ� ร่วมวางแผน และร่วมขับเคลือ่ นแผน กรมชลประทานได้น�ำ ร่องไปแล้วเมือ่ ปี 2558 ทีล่ มุ่ น้�ำ คลองกลาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช และขยายผลไปสูล่ มุ่ น้�ำ ในภาคตะวันออกรวม 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
หากทุกภาคส่วนทัง้ ภาคอุปโภคบริโภค ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเทีย่ วบริการ รวมถึง
นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทัง้ 25 ลุม่ น้�ำ ลุกขึน้ มาจัดการเรือ่ งน้�ำ ด้วยตนเอง
ทัง้ ประเทศ เชือ่ ได้วา่ ความมัน่ คงด้านน้�ำ จะเกิดขึน้ ทุกลุม่ น้�ำ ได้อย่างเป็นธรรม ยัง่ ยืน ลดความขัดแย้งเรือ่ งน้�ำ
สังคมพึง่ พาอาศัยกัน ความเป็นประชาธิปไตยจะเกิดขึน้ อย่างสมบูรณ์ สังคมเป็นสุขเพราะคนในประเทศอยูด่ ี
กินดีนน่ั เอง
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