Error! Number cannot be represented in specified format.

ธรรมนูญประชาชน
ฅนอานาจเจริญ

ฉบับที่ ๑
พุทธศักราช ๒๕๕๕

๑

ทีม่ าของธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริญ
อ้างถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๖๖ บุคคลที่รวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรื อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อม
มี สิ ท ธิ อ นุ รัก ษ์ห รื อ ฟื้ นฟูจ ารี ตประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ศิ ล ปวัฒ นธรรมอันดี ง ามของ
ท้องถิ่น ของชาติ และมี ส่วนร่ วมในการจัดการ การบารุ งรั กษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
มาตรา ๗๘(๓) กระจายอ านาจให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พึ่ ง ตนเองและ
ตัดสิ นใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมใน
การดาเนิ น การตามแนวนโยบายพื้น ฐานแห่ งรั ฐ พัฒนาเศรษฐกิ จของท้องถิ่ นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทวั่ ถึง
และเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
มาตรา ๘๗ รัฐต้องดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(๒) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริ การสาธารณะ
(๓) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐทุกระดับ ในรู ปแบบองค์กรทางวิชาชี พหรื อตามสาขาอาชี พที่ หลากหลายหรื อ
รู ปแบบอื่น
(๔) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดาเนิ นกิ จกรรมสาธารณะของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนิ นการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่าย
ทุกรู ปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

๒
(๕) ส่ งเสริ มและให้การศึ กษาแก่ประชาชนเกี่ ยวกับการพัฒนาการเมื องและการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งส่ งเสริ มให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริ ตและเที่ยงธรรม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามมาตรานี้ ตอ้ งคานึ งถึงสัดส่ วนของหญิงและชายที่
ใกล้เคียงกัน
มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งหมื่นคน มีสิทธิ เข้าชื่ อร้อง
ขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติตามที่กาหนดในหมวด ๓
และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทาร่ างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่ อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่ อ ให้เป็ นไปตามที่ กฎหมาย
บัญญัติ
ในการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภา
ต้อ งให้ผูแ้ ทนของประชาชนผูม้ ี สิ ทธิ เลื อกตั้ง ที่ เ ข้า ชื่ อ เสนอร่ า งพระราชบัญญัติน้ ันชี้ แจง
หลั ก การของร่ างพระราชบั ญ ญั ติ และคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ เพื่ อ พิ จ ารณาร่ าง
พระราชบัญญัติดงั กล่าวจะต้องประกอบด้วยผูแ้ ทนของประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่ เข้าชื่ อ
เสนอร่ างพระราชบัญญัติน้ นั จานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนกรรมาธิ การทั้งหมด
ด้วย
ดัง นั้ น เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาประชาธิ ป ไตยจากล่ า ง สู่ บน จากระดับ ชุ ม ชน สู่
ระดับประเทศ โดยมีข้ นั ตอนในการจัดทาธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ ดังนี้
๑. ลงเวที หมู่บ้าน ระดมความคิดเห็ นเกี่ ยวกับแนวทางที่ จะทาให้หมู่บ้าน/ชุ มชน
จังหวัด น่าอยู่
๒. ยกร่ างธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ โดยตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตาบล
๖๓ พื้นที่ ๆ ละ ๓ คน ตัวแทนภาคี พฒั นา ๔๐ คน นาเอาข้อมูลจากเวที หมู่บา้ นมายกร่ าง
พร้อมความเห็นเพิ่มเติม

๓
๓. นากรอบแนวคิดร่ างธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ ลงเวทีระดับตาบล โดย
เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ นายกฯ และสมาชิก อปท. ผูน้ าทางการ และผูน้ าธรรมชาติ มาแก้ไข เพิ่มเติม
ปรับแก้ ให้ตรงกับความต้องการ
๔. นาข้อมูลจากเวทีระดับตาบลมายกร่ าง จัดทารู ปเล่ม
๕. นาร่ างธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ ลงเวที ประชาพิจารณ์ระดับตาบลๆ
ละ ๒๐๐ คน โดยหน่วยงานรัฐและภาคีพฒั นามาร่ วมรับรองธรรมนูญนี้
มี ข ้อ ตกลงที่ น่ า สนใจ เช่ น จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี ของสภา
ประชาชนทุกระดับ เพื่อเป็ นเวที ทบทวนแผนงาน ตรวจสอบการนาแผนไปปฏิ บตั ิ และนา
ข้อเสนอของชุมชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นับเป็ นธรรมนูญประชาชนระดับจังหวัดฉบับแรกของประเทศไทย
เครื อข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอานาจเจริ ญ

๔
หมวดที่ ๑
หมวดทัว่ ไป
ข้อ ๑ ธรรมนู ญนี้ เรี ยกว่า “ธรรมนู ญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๕”
ข้ อ ๒ ธรรมนูญนี้ให้มีผลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๗๘(๓) มาตรา ๘๗(๑)(๒)(๓)(๔)
และ(๕)และวรรคท้าย และมาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
นิยามศัพท์
ข้ อ ๓ ในธรรมนูญนี้
“สภากลางตาบล” หมายความว่า กลไกการขับเคลื่ อนงานพัฒนาของท้องถิ่ นที่ มี
องค์ประกอบจากภาคี ๔ ฝ่ าย คือ ๑) สภาองค์กรชุมชนตาบล ๒) สภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องที่ และ๔) ภาคีพฒั นาในท้องถิ่น
“สภากลางจังหวัดอานาจเจริ ญ” หมายความว่า กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาของ
จังหวัด ที่ มี องค์ป ระกอบจากภาคี ๔ ฝ่ าย คื อ ๑) ภาคประชาชน ๒) ภาคธุ รกิ จเอกชน ๓)
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด และ ๔) ภาคราชการ
“ประชาธิ ปไตย” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทาง
ปั ญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
“การจัดการตนเอง” หมายความว่า การสนับสนุ นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
สาคัญในการจัดการตนเองในด้านการเมือง การปกครอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
การพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านแบบองค์รวม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
“ปั ญญา” หมายความว่า ความรู ้ทวั่ รู ้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล
แห่ งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ งนาไปสู่ ความมีจิตอันดีงามและ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชนและหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่วิญญูชนพึงสานึ กในจิ ตใจของตน ใน
เรื่ องความจริ ง ความดี ความงาม และใช้เป็ นหลักในการดาเนินชีวติ

๕
“จริ ยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยดึ หลักคุณธรรม
“มนุษยธรรม” หมายความว่า ธรรมของคน, ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุ ณา
เป็ นต้น
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวการดารงอยู่ และปฏิบตั ิตนของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หาร
ประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้ วทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่
จะต้อ งมี ร ะบบภู มิ คุ ้ม กัน ในตัว ที่ ดี พ อสมควรต่ อ การมี ผ ลกระทบใดๆ อัน เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนิ นการทุ ก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสานึ กในคุณธรรม ความซื่ อสัตย์และให้มี
ความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนิ นชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความ
รอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง
ทั้งด้าน วัตถุ สังคมสิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
“ธรรมาภิบาล” หมายความว่า คุณลักษณะของการบริ หารหรื อการปกครองเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจ มีคุณภาพและเกิดความคุม้ ค่า ไม่มี
ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง านเกิ น ความจ าเป็ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ให้ ทัน ต่ อ สถานการณ์
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ การดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ต้องยึดหลักการมี
ส่วนร่ วม หลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ หลักประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลและหลักนิติธรรม
“การสร้างเสริ มประชาธิ ปไตยชุมชน หมายความว่า การกระทาที่มุ่งส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นให้ชุมชนมีส่วนร่ วมสร้างประชาธิ ปไตยชุมชน โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล
และการจัดการชุมชน สภาพแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครั ว
ชุมชน และสังคม

๖
“นโยบายสาธารณะ” หมายความว่า ทิศทางหรื อแนวทางที่ สังคมโดยรวมเห็ นว่า
หรื อเชื่อว่าควรจะดาเนิ นการไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
กาหนดมาจากรัฐด้วย
“การมีส่วนร่ วม” หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆ ในลักษณะ
ของการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดาเนิ นการ ร่ วมรับผลประโยชน์และร่ วม
ติดตามประเมินผล
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายความว่า องค์ความรู ้ ความคิด ความเชื่ อ และความ
ชานาญ โดยอาศัยความรู ้ที่ได้สงั่ สม ถ่ายทอด และพัฒนาสื บต่อกันมาในท้องถิ่น
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะอันเนื่ องจากการมี
ผลประโยชน์ หรื อมีค่านิ ยมร่ วมกัน หรื อมีปัญหาร่ วมกัน หรื ออาศัยอยู่ในอาณาเขตทาง
ภูมิศาสตร์เดียวกัน หรื อมีความสนใจและมีกิจกรรมในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งร่ วมกัน
“ชุมชนท้องถิ่น” หมายความว่า ชุมชนที่อยูร่ ่ วมกันในพื้นที่หมู่บา้ นหรื อตาบล
“การสร้างความรู ้ดา้ นประชาธิ ปไตยชุมชน” หมายความว่า การสร้างความรู ้จาก
การปฏิบตั ิ การจัดการความรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การสั่งสมความรู ้และประสบการณ์ การ
ศึกษาวิจยั การสังเคราะห์ความรู ้และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยชุมชน
“การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร” หมายความว่า การนาเสนอข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐ
และภาคส่ วนต่างๆ จัดทาขึ้น เพื่อเผยแพร่ และสื่ อสารกับประชาชนด้วยรู ปแบบและช่องทาง
ต่างๆ
“ระบบการเงิ นการคลัง ” หมายความว่า การจัดการทางการเงิ นการคลัง โดยมี
เป้ าหมายเพื่อให้ประชาชนมีจิตประชาธิ ปไตยและหลักประกันการเข้าถึงอย่างถ้วนหน้า และ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

๗
หมวด ๒
ปรัชญาและแนวคิดหลักของธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริญ
ข้ อ ๔ ธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ จัดทาขึ้นเพื่อ
(๑) เป็ นกติ ก า หรื อ ข้อ ตกลงของฅน และชุ ม ชนใช้ร่ ว มกัน ในพื้ น ที่ จัง หวัด
อานาจเจริ ญ
(๒) เพื่อนาไปสู่ สังคมอยู่เย็นมีสุข ของ ฅนอานาจเจริ ญ ที่เกี่ ยวข้องกับปั จจัยขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บนฐานหลักศาสนา วีถีภูมิปัญญา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
วัฒนธรรมของฅนอานาจเจริ ญ และมีการพึ่งตนเองสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) เพื่อการสร้างจิตสานึ ก สร้างความตระหนักถึงสิ ทธิ ชุมชนร่ วมกัน หลอมรวม
ดวงใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ให้ทุกคนมีคุณธรรมจริ ยธรรมร่ วมถึงการเสี ยสละเพื่อส่วนรวมในการ
ร่ วมกันจัดการชุมชนตนเอง
(๔) เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองภาคพลเมืองของชุมชนไปสู่การจัดการตนเอง
หมวด ๓
ด้ านการเมืองภาคพลเมือง
หลักการ
ข้อ ๕ การเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อกาหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง โดย
การประสานความร่ วมกับภาคีพรรคการเมือง ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการดาเนิ นกิจกรรม
ทางการเมือง ซึ่งย้าแนวคิดที่วา่ "การเมืองไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง" แต่เป็ นการเมืองแนวราบ
ข้อ ๖ เป็ นการเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสานึ กทางการเมืองของประชาชน เพื่อการ
จัดการตนเองในด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน
ข้อ ๗ การสร้ างความเข้มแข็ง แก่ ภ าคประชาชน และองค์กรชุ ม ชน ให้สามารถ
ปกป้ องคุม้ ครองประโยชน์ของตนเองได้
ข้อ ๘ การกาหนดคุ ณสมบัติ และควบคุ มผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น และชาติ

๘
ข้อ ๙ ผูก้ าหนดนโยบายสาธารณะที่ให้การปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ และประโยชน์ของ
ประชาชน
เป้ าหมาย
ข้อ ๑๐ สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตามแนวทางวิถีประชาธิปไตยชุมชน
ข้อ ๑๑ การสร้างเครื อข่ายทางการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอานาจเจริ ญ
มาตรการ
ข้อ ๑๒ ทุ ก หมู่ บ้า น/ชุ ม ชน ต้องมี คณะกรรมการหมู่บ้า นหรื อสภาหมู่ บ้านซึ่ ง มี
สมาชิ กประกอบด้วย กานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ น, ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น, สมาชิก อปท., ผูน้ ากลุ่มทุก
กลุ่ม, ผูท้ รงคุณวุฒิ และที่ปรึ กษาจานวนหนึ่ง
ข้อ ๑๓ บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้ น หรื อสภาหมู่บา้ น มีดงั นี้
๑) ร่ วมกันวางแผนพัฒนาหมู่บา้ นของตนเองให้น่าอยูต่ ามเจตนารมณ์ของ
คนในหมู่บา้ น/ชุมชน
๒) ร่ ว มกัน ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องผู ้น าทุ ก ประเภทที่ จ ะเป็ นตัว แทน
ชาวบ้านในระดับต่างๆ เช่ น คุ ณสมบัติของผูใ้ หญ่บ้าน/ กานัน/ สมาชิ ก อปท./ ผูบ้ ริ หาร
อปท./ สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.)/ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (สส.) เป็ นต้น
๓) กากับติดตามแผนพัฒนาหมู่บา้ นให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
๔) กากับติดตามผลการดาเนินงานของผูแ้ ทนตัวเองทุกระดับ
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการหมู่ บ้า นหรื อ สภาหมู่ บ้า นต้อ งประชุ ม กัน ทุ ก เดื อ นเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร และติ ด ตามผลงานพัฒ นาตลอดจนวางแผนปฏิ บัติ ก าร
ประจาเดือนร่ วมกัน
ข้อ ๑๕ ทุ ก หมู่ บ้านต้อ งประชุ ม ประจ าเดื อ นทุ ก เดื อ น และมี ก ารประชุ ม ใหญ่
ประจาปี ทุกปี และสมาชิกในชุมชนทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๑๖ ทุกตาบลต้องมีสภากลาง ประกอบด้วย
๑) สภาองค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.)
๒) สภาองค์กรชุมชนตาบล (สอ.ชต.)
๓) ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องที่

๙
๔) ภาคีพฒั นาในท้องถิ่น เช่น วัด โรงเรี ยน และโรงบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล (รพ.สต.)
ข้อ ๑๗ ให้สภากลางของตาบล ทาหน้าที่ในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาตาบล
๑ ตาบล ๑ แผนพัฒนา
ข้อ ๑๘ ให้สภากลางของตาบล กาหนดคุณสมบัติของสมาชิก อปท. และผูบ้ ริ หาร
อปท.
ข้อ ๑๙ ให้สภากลางของตาบล กากับ ติดตามแผนพัฒนาระดับตาบล และกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานของ อปท.
ข้อ ๒๐ สภากลางตามข้อ ๑๖ และสภาองค์กรชุมชนต้องประชุมร่ วมกันอย่างน้อย
๒ เดือนต่อครั้ง
ข้อ ๒๑ ให้มีสภากลางของจังหวัดอานาจเจริ ญ ที่ มีสมาชิ กประกอบด้วย ๔ ฝ่ าย
ดังนี้
๑) ภาคประชาชน ประกอบด้วย
- สภาองค์กรชุมชนตาบลละ ๒ คน
- สภาเกษตรกร อาเภอละ ๑ คน
- ภาคประชาคมอื่นๆ เช่น สื่ อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ
ภาคีละ ๑ คน
๒) ภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วย
- สภาอุตสาหกรรม ๒ คน
- สภาหอการค้า ๒ คน
- สภาทนายความ ๒ คน
๓) ภาคส่วนราชการ
๔) องค์การบริ หารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ข้อ ๒๒ บทบาทของสภากลางจังหวัดอานาจเจริ ญ มีดงั นี้
๑) ร่ วมกันกากับทิศทางแผนพัฒนาของประชาชนให้บรรลุเป้ าหมาย

๑๐
๒) นาเสนอแผนพัฒนาของประชาชนต่อภาคีที่เกี่ยวข้อง
๓) ผูบ้ ริ หารจังหวัด ต้องนาแผนของประชาชนไปดาเนินการเป็ นหลัก
๔) ติดตาม กากับแผนพัฒนาของประชาชน
๕) ร่ วมกันกาหนดคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารจังหวัดหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
๖) ร่ วมกันกาหนดรู ปแบบการพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม
ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการประสานงานพัฒนาจังหวัดคณะหนึ่ ง ซึ่ งมีสัดส่ วนจาก
ภาคประชาชนต่อภาคี เท่ากับ ๗๐:๓๐ ทาหน้าที่บูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน
หมวด ๔
ด้ านสังคม
หลักการ
ข้อ ๒๔ สังคมดีงาม อยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน
เป้ าหมาย
ข้อ ๒๕ ชุมชนเข้มแข็ง ผูค้ นฮักแพงแบ่งบัน สานต่อวัฒนธรรมประเพณี
ข้อ ๒๖ สังคมอยูด่ ีมีสุข ห่างไกลสิ่ งเสพติด ไร้สารพิษและปลอดอบายมุข
มาตรการ
๑. ด้ านการศึกษา
ข้อ ๒๗ รัฐต้องจัดการศึกษาให้เยาวชนโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างเสมอภาคและ
มีคุณภาพ
ข้อ ๒๘ สถานศึ ก ษาต้อ งร่ ว มกับ สภากลางของต าบล ในการจัด ท าหลักสู ต ร
การศึกษาที่ตอบสนองต่อบริ บทของชุมชน
ข้อ ๒๙ สถานศึกษาต้องจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง นาไปใช้ในชีวิต
ได้

๑๑
ข้อ ๓๐ สถานศึกษาต้องให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมทั้งการบริ หารจัดการ และ
การประเมินคุณภาพ
ข้อ ๓๑ สถานศึกษาต้องนาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มาสอนโดยพระสงฆ์ และ
ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ ๓๓ ชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ่อ แม่ สามารถจัดการศึ กษาขั้น
พื้นฐานได้
ข้อ ๓๔ สถานศึกษาต้องปิ ด – เปิ ด การเรี ยนการสอนให้ตรงกับฤดูทานาชองชุมชน
ข้อ ๓๕ รัฐต้องส่งเสริ มให้มีการจัดการศึกษาภายในชุมชน หรื อสังคมที่ หลากหลาย
ตามความเหมาะสมกับสังคม หรื อชุมชน
๒. ด้ านสตรี
ข้อ ๓๖ ชุมชนต้องให้ความเสมอภาคของหญิงชายในการเข้ามามีส่วนร่ วมในพัฒนา
ชุมชนทุกด้าน
ข้อ ๓๗ เจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องบังคับการใช้กฎหมายเกี่ ยวกับความรุ นแรงต่อสตรี
อย่างเข้มงวด
ข้อ ๓๘ สตรี ที่เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม สภากลางของตาบล และสมาชิกในชุมชน
หรื อสังคมต้องให้การดูแล และเยียวยาอย่างเต็มความสามารถ
๓. ด้ านเด็กและเยาวชน
ข้อ ๓๙ เด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยให้ความรู ้
มารดา และอาหารเสริ มนม
ข้อ ๔๐ เด็กและเยาวชนต้องได้รับโอกาสในการร่ วมงานในชุมชน เช่น งานบุญ งาน
พัฒนา กรรมการชุมชน
ข้อ ๔๑ รัฐต้องควบคุมสื่ ออินเตอร์เน๊ต ให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
ข้อ ๔๒ สภากลางของตาบลสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “สภาเด็กและเยาวชน” และมี
งบประมาณสนับสนุนทุกปี
ข้อ ๔๓ สถานศึกษาต้องร่ วมมือกับ สภากลางของตาบล ในการระดมทรัพยากรใน
การพัฒนาเด็กและส่ งเสริ ม กิ จกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์แก่ เด็กและเยาวชน เช่ น ดนตรี , กี ฬา,
นันทนาการ, งานค่าย และอาชีพ

๑๒
ข้อ ๔๔ ผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นตัวอย่างที่ ดี และให้คาแนะนา โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบตั ิ
ข้อ ๔๕ ชุมชนมีสิทธิ ในการระงับกิจการใดๆ ที่ เป็ นภัยคุกคามต่อเด็ก และเยาวชน
ของตนเอง ทั้งในด้านร่ างกาย จิ ตใจได้ตามบทบาทหน้าที่ ของบิ ดา-มารดา ผูป้ กครอง และ
สมาชิกในชุมชน หรื อสังคม “ตามหลักการป้ องกันไว้ก่อน”
ข้อ ๔๖ ครอบครัว และชุมชน หรื อสังคม มีหน้าที่ในการปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ เด็ก
ในด้านต่างๆ
๔. ด้ านผู้สูงอายุ
ข้อ ๔๗ สภากลางของตาบล ต้องร่ วมกันจัดให้มีกิจกรรมที่ มุ่งสร้ างคุ ณค่าของ
ผูส้ ูงอายุ
ข้อ ๔๘ สภากลางของตาบล ต้องร่ วมกันจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
ข้อ ๔๙ สภากลางของตาบล และสถานศึกษา ต้องร่ วมกันถอดองค์ความรู ้ของชุมชน
ตั้งแต่เกิดถึงตาย ที่ผสู ้ ู งอายุมีความรู ้ แล้วจัดทาเป็ นหลักสู ตรท้องถิ่น ให้ผสู ้ ู งอายุเป็ นครู สอน
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ข้อ ๕๐ สภากลางของตาบล ต้องตระหนักร่ วมกันว่า “ผูส้ ู งอายุ” คือ ทรัพยากร
บุคคลอันทรงคุณค่าของสังคม ทั้งในด้านประสบการณ์ และความรู ้ในด้านต่างๆ ที่สั่งสมมา
ชัว่ อายุ
๕. ด้ านผู้ด้อยโอกาส
ข้อ ๕๑ สภากลางของตาบล ต้องร่ วมกันจัดสวัสดิการให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสให้ครอบคลุม
ทุกๆ ด้าน
ข้อ ๕๒ สภากลางของตาบล ต้องร่ วมกันจัดการศึ กษาให้ผูด้ ้อยโอกาสอย่างมี
คุณภาพและเสมอภาค
ข้อ ๕๓ สภากลางของตาบล มีหน้าร่ วมกันในการขจัดความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่
เป็ นมูลเหตุของความด้อยโอกาสของสมาชิกในสังคมให้หมดไป
๖. ด้ านศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อของคนในหมู่บ้าน

๑๓
ข้อ ๕๔ วัดมีการบริ หารจัดการ และการประเมินคุณภาพแบบมีส่วนร่ วมจากทุกภาค
ส่วน
ข้อ ๕๕ สถานศึกษา และสภากลางของตาบล ต้องร่ วมกันจัดทาหลักสูตรวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การเรี ยนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา
ข้อ ๕๖ สถานศึ กษา และสภากลางของตาบล ต้องร่ วมกันจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรม อย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๕๗ ชุมชนมีประเพณี ปลอดเหล้าอย่างน้อย ๒ งาน
หมวด ๕
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
หลักการ
ข้อ ๕๘ เศรษฐกิจชุมชน เป็ นระบบความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากร ระบบการผลิต
ระบบการบริ โภค ระบบการจัดการทุน โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
ข้อ ๕๙ พัฒนาศักยภาพ หรื อฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม/คน/ครอบครัว/ชุมชนและอาชีพ
ข้อ ๖๐ ช่วยยกระดับการกิ นดี อยู่ดี และการทามาค้าขายของชุ มชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่ดี
ข้อ ๖๑ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ขจัดปั ญหาความยากจน และความไม่เท่า
เทียมทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคม
เป้ าหมาย
ข้อ ๖๒ พัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรม
เศรษฐกิจสร้าง “กระบวนการเรี ยนรู ้” ซึ่งจะทาให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
ข้อ ๖๓ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม ฟื้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
ข้อ ๖๔ ลดความเหลื่อมล้ า และช่องว่างทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน หรื อ
สังคมลง และสร้างความเสมอภาคของประชาชนในชุมชน
มาตรการ

๑๔
ข้อ ๖๕ ทุ กครอบครั วต้องปลูกพืชผักสวนครั วให้พอเพียงสาหรับบริ โภค และ
แบ่งปั นเพื่อนบ้าน
ข้อ ๖๖ รั ฐ เป็ นกลไกหนุ นเสริ ม สภากลางของจังหวัด และต าบล ในการจัด ตั้ง
กองทุนการผลิตที่มีดอกเบี้ยต่า โดยชุมชนสมทบและมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
ข้อ ๖๗ ส่งเสริ มการจัดทาบัญชีครัวเรื อน สู่ การรู ้จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง
ข้อ ๖๘ ชุมชนต้องทาการเกษตรอินทรี ย ์ โดยรั ฐส่ งเสริ มและประกันราคารับซื้ อใน
ราคาสูงกว่าเกษตรเคมี
ข้อ ๖๙ รั ฐเป็ นกลไกหนุ นเสริ ม สภากลางของจังหวัด และตาบล ในการปกป้ อง
คุม้ ครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ข้อ ๗๐ รัฐ เป็ นกลไกหนุ นเสริ มสภากลางจังหวัด และตาบล ในการปกป้ องการ
คุกคามจากระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อระบบการผลิตดั้งเดิมของชุมชน
ข้อ ๗๑ รั ฐ เป็ นกลไกหนุ น เสริ ม สภากลางจัง หวัด และต าบล ในการปกป้ อง
คุ ม้ ครองการคุ กคามจากระบบทุ นภายนอกที่ มีผลกระทบต่ อชุ มชน ที่ ดินจะต้อ งเป็ นของ
เกษตรกรผูท้ าการผลิตในชุมชนเท่านั้น
หมวด ๖
ด้ านสุ ขภาพ
หลักการ
ข้อ ๗๒ การพัฒ นาสุ ขภาพหรื อ สุ ขภาวะที่ สมบู รณ์ ในทุ กมิ ติของสุ ขภาพทั้งกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในระดับบุคคลหรื อองค์กร บนพื้นฐานการพึ่งตนเองเป็ นหลัก
อย่างทางสายกลางพอประมาณ มีเหตุผล ด้วยหลักความรู ้ รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมี
คุณธรรม เป็ นพื้นฐานของระบบ มีความซื่ อสัตย์ เมตตา จิตอาสา เสี ยสละและแบ่งปั น ตาม
ความเหมาะสมของชีวติ เศรษฐกิจ และสังคมที่เป็ นอยู่ เพื่อความสมดุล มัน่ คง และยัง่ ยืน
เป้ าหมาย
ข้อ ๗๓ มีการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุ ขภาพอย่างมีส่วนร่ วมและเป็ น
รู ปธรรม

๑๕
ข้อ ๗๔ มี ก ารพัฒ นาสิ่ ง แวดล้อ มและสภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพอย่า ง
หลากหลายและเป็ นรู ปธรรม
ข้อ ๗๕ มีการสร้างเสริ มสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่าง
สมดุลและเชื่อมโยงกันตามหลักการสร้างเสริ มสุขภาพ
ข้อ ๗๖ มีชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุ ขภาพครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของ
ตาบลทัง่ จังหวัด
มาตรการ
ข้อ ๗๗ สภากลางขอตาบล ต้องมีธรรมนูญสุ ขภาพที่มาจากการมีส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่วน
ข้อ ๗๘ รัฐต้องไม่อนุญาตให้นาเข้าสารเคมี และส่ งเสริ มการทาเกษตรอินทรี ยด์ ว้ ย
ภูมิปัญญาไทย
ข้อ ๗๙ สภากลางของตาบล และรพ.สต. ต้องส่ งเสริ มการตรวจสุ ขภาพประชาชน
ทุกคนอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๘๐ สภากลางของตาบล และ รพ.สต. ต้องสร้างบุคลากรด้านบริ การสุ ขภาพที่มี
ความรู ้คู่คุณธรรม มีจานวนเพียงพอ
ข้อ ๘๑ สภากลางของตาบล และ รพ.สต. ต้องสนับสนุนการออกกาลังกาย ทั้งองค์
ความรู ้ อุปกรณ์ สถานที่ อย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๘๒ ประชาชนต้องลดพฤติกรรมเสี่ ยงด้ายสุ ขภาพ เช่น งดการสู บบุหรี่ งดการ
ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดบริ โภคอาหารที่มีไขมัน ฯลฯ
ข้อ ๘๓ สภากลางของตาบล และ รพ.สต. ต้องร่ วมกันจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ
เป็ นประจา หลากหลาย และต่อเนื่อง

๑๖
ข้อ ๘๔ รัฐ เป็ นกลไกหนุนเสริ มสภากลางของจังหวัด และตาบล ในการสนับสนุน
บทบาทชุมชนในการส่ งเสริ ม และดูแลสุ ขภาพของตนเองอย่างพอเพียง ในรู ปแบบ และ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การแพทย์พ้นื บ้าน
ข้อ ๘๕ ประชาชนในชุมชนมีสิทธิในการตัดสิ นใจเลือกวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง หรื อผูบ้ ริ โภค ย่อมมีสิทธิในการตัดสิ นใจ ภายใต้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน โปร่ งใส
และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
หมวด ๗
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
หลักการ
ข้อ ๘๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน แร่ ธาตุ น้ า ป่ าไม้ ทรัพยากรชีวภาพ เป็ น
สิ ทธิของชุมชนในการตัดสิ นใจ และบริ หารจัดการ
ข้อ ๘๗ รัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริ มชุมชน เท่านั้น
ข้อ ๘๘ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยจักต้องไม่มีขดั ขวาง และลิดรอนสิ ทธิ
ของชุมชน หรื อการจัดทารัฐธรรมนูญจักต้องคานึ งถึงหลักการให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
กับธรรมนูญชุมชน
เป้ าหมาย
ข้อ ๘๙ ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่น
ข้อ ๙๐ ประชาชน และชุ ม ชนเป็ นผู ้ก าหนดนโยบายสาธารณะในการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรากฐานชีวติ ของท้องถิ่น
มาตรการ
ข้อ ๙๑ สร้ างกระบวนการมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนในการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ ๙๒ ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

๑๗
ข้อ ๙๓ แก้กฎหมายที่ขดั ขวางการใช้สิทธิ ตามธรรมนูญของชาวบ้านและชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรและหาประโยชน์จากทรัพยากร
ข้อ ๙๔ สภากลางจังหวัด และตาบล มีส่วนร่ วมในการปฏิรูปโครงสร้างอานาจรัฐใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน และแบบองค์รวม
ข้อ ๙๕ รัฐ และอปท. ไม่เป็ นผูม้ ีสิทธิ เด็ดขาดในการให้อนุญาตกระทาการใดๆ ใน
การใช้สอย และจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น นอกจากมีกระบวนการฟังความเห็น
จากประชาชนในชุมชนที่กระทาอย่างโปร่ งใส และรอบด้าน
ข้อ ๙๖ สภากลางของตาบล มีหน้าที่ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ความรู ้แก่ชุมชนได้
อย่างถูกต้องในการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ข้อ ๙๗ ประชาชนมีหน้าที่ปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของตนเอง
อย่างเสมอภาค
หมวด ๘
ด้ านการรับรู้ ข้อมูล การเข้ าถึง และการกระจายข่ าวสาร
หลักการ
ข้อ ๙๘ เสริ ม สร้ างค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตยที่ รู้เ ท่ า ทัน ด้วยการปรั บ ความคิ ด ของ
ประชาชนให้เป็ น พลเมืองคุณภาพ ให้ตระหนักถึงสิ ทธิ และหน้าที่ โดยทาภารกิ จให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร ความรู ้ที่รอบด้าน หลากหลายลุ่มลึกเชื่อมโยงและสมดุล
ข้อ ๙๙ เปิ ดโอกาสให้มีการโต้เถียงกันอย่างมีวฒ
ุ ิภาวะจากทุกกลุ่มความคิด เพื่อให้
ประชาชนมีขอ้ สรุ ปที่สมเหตุสมผลในการตัดสิ นใจ ไม่ตกเป็ นเหยื่อของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งที่
แสวงหาอานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ข้อ ๑๐๐ เปิ ดพื้นที่ให้แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสเคยถูกละเลย ให้ได้สิทธิ มีเสี ยงใน
ฐานะพลเมืองที่เท่าเทียม
ข้อ ๑๐๑ ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ โดยได้รับทรัพยากรอย่างพอเพียงและ
มัน่ คง

๑๘
เป้ าหมาย
ข้อ ๑๐๒ สื่ อ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม โดยประชาชนเข้าถึ ง สื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน
ข้อ ๑๐๓ ประชาชนเป็ นเจ้าของเวที สาธารณะของสื่ อ วางแผน บริ หาร ตัดสิ นใจ
และผลิตเนื้อหาสาระด้วยตนเอง โดยเนื้อหาสาระหลากหลาย มาจากหลายทิศทาง
มาตรการ
ข้อ ๑๐๔ สภากลางของตาบล ต้องสนับสนุนการตั้งสถานี วิทยุชุมชน ที่ปลอดจาก
การโฆษณา โดยชุมชนมีส่วนร่ วม
ข้อ ๑๐๕ ชุมชนต้องมีคณะกรรมการบริ หารจัดการหอกระจายข่าว ที่มาจาก
หลากหลายกลุ่มคน และทุกกลุ่มสามารถใช้บริ การหอกระจายข่าวได้อย่างเสมอภาค
ข้อ ๑๐๖ สภากลางของตาบล และสถานศึกษาต้องสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้การรับ
สาร การสื่ อสาร ที่ทนั ต่อสถานการณ์โลก
ข้อ ๑๐๗ สภากลางของตาบล ต้องสนับสนุนการจัดทาศูนย์ขอ้ มูลชุมชนที่ครบวงจร
เป็ นปั จจุบนั ที่ทุกคนเข้าถึงและสามารถนาไปใช้ได้
ข้อ ๑๐๘ ระบบการสื่ อสารมวลชนของรัฐ และเอกชน ทั้งวิทยุ และโทรทัศน์ จะต้อง
ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในด้านเนื้ อหา และรู ปแบบการจัดทารายการได้ เช่น มีเนื้ อหาสาระของ
ชุมชนที่มีความหลาหลายทางด้านวัฒนธรรม และชาติพนั ธุ์
ข้อ ๑๐๙ รัฐจะต้องจัดสรรรายได้จากการให้สัมปทานระบบสื่ อสารมวลชนของรัฐ
ทั้งจากวิทยุ และโทรทัศน์อุดหนุนแก่ชุมชนท้องถิ่นให้ทาระบบการสื่ อสารของชุมชน
หมวด ๙
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑๐ บรรดาการใดๆ ที่รับรองไว้ในธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ ฉบับที่
๑ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ว่าเป็ นการชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๘(๓) และมาตรา ๘๗ รวมทั้งการกระทาที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กรณี ดัง กล่ า ว ไม่ ว่า ก่ อ นหรื อ หลัง วัน ที่ ป ระกาศใช้ธ รรมนู ญ ประชาชนฅน
อานาจเจริ ญ ให้ถือว่าการกระทานั้นชอบด้วยธรรมนูญฉบับนี้

๑๙
ข้อ ๑๑๑ ก าหนดให้ ค ระกรรมการสภากลางของจัง หวัด อ านาจเจริ ญ เป็ น
คณะกรรมการดารงไว้ซ่ ึงธรรมนูญฉบับนี้ มีวาระ ๔ ปี
ข้อ ๑๑๒ คณะกรรมการดารงไว้ซ่ ึ งธรรมนู ญฉบับนี้ สามารถแต่งตั้งกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิได้ตามความเหมาะสม และสามารถออกข้อ บัญญัติประกอบธรรมนูญฉบับนี้ ได้
พร้อมสรรหาผูป้ ฏิบตั ิตามข้อบัญญัติดงั กล่าว
ข้อ ๑๑๓ เนื้ อหาในธรรมนู ญประชาชนฅนอานาจเจริ ญฉบับนี้ สามารถแก้ไ ข
เพิ่มเติมได้ โดยความเห็นชอบจากการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสภาประชาชนระดับ
จังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ แต่ตอ้ งไม่ขดั กับข้อบัญญัติเดิ มที่ มีอยู่ และกาหนดให้แก้ไข
เพิ่มเติมได้หลังจากวันที่ประกาศใช้ไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ วัน
ข้อ ๑๑๔ เหตุผลในการจัดทาธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการวางกรอบระเบี ย บกติ กาของชุ ม ชน ร่ วมกับหน่ วยงานภาครั ฐ และภาคี ที่ เกี่ ย วข้อ ง
สาหรับใช้เป็ นมาตรการปฏิบตั ิเพื่อสร้างประชาธิ ปไตยชุมชน เป็ นกรอบและแนวทางในการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน อนาคตจะมี
การยกร่ างธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ เป็ นพระราชบัญญัติจงั หวัดจัดการตนเอง โดย
จะให้มีประชาชนรักษาการในพระราชบัญญัติน้ ี ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๐
รายชื่อภาคีพฒั นาที่ร่วมจัดทา “ธรรมนูญประชาชนฅนอานาจเจริ ญ”
๑. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
๒. สภาพัฒนาการเมือง
๓. สานักงานปฏิรูป
๔. องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอานาจเจริ ญ
๕. เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบล จังหวัดอานาจเจริ ญ : สภาองค์กรชุมชนตาบล ๖๓ พื้นที่
๖. ภาคีพฒั นาภาคประชาชน
๖.๑ กลุ่มด้านสาธารณสุข
๖.๒ ครู /การศึกษา/วิชาการ
๖.๓ ศาสนา
๖.๔ ทนายความ
๖.๕ ธุรกิจ
๖.๖ ท้องถิ่น
๖.๗ สตรี
๖.๘ เด็ก/เยาวชน
๖.๙ เกษตร
๖.๑๐ สื่ อ
๖.๑๑ ท้องที่
๖.๑๒ อสม.
๖.๑๓ ผูพ้ ิการ
๖.๑๔ ผูส้ ูงอายุ
๖.๑๕ สมาคม/ชมรม/มูลนิธิ
๖.๑๖ กลุม่ องค์กรชุมชน
๖.๑๗ กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ
๖.๑๘ สภาเกษตร
๖.๑๙ สวัสดิการ/การสังเคราะห์
๖.๒๐ ทรัพยากร

๒๑

