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การพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศึกษา สถานีต ารวจภูธรมายอ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 

 
ส.ต.ต.ทรงธรรม เฮงศิริมังคโล 2 

ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ(1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานีต ารวจภูธรมายอ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (2)เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนต่อการพัฒนาสถานีต ารวจเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้(3)เพ่ือศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจและ
ประชาชน ในการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 การวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการส ารวจความคิดเห็นจากข้าราชการต ารวจ 
จ านวน 20 นาย โดยแบ่งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร จ านวน 10 นาย และข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวน 10 นาย 
 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
1. สภาพปัญหาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานีต ารวจภูธรมายอ อ าเภอมายอ 

จังหวัดปัตตานี ที่ท าให้การพัฒนาไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างปานกลาง 
นอกจากประเด็นการจัดหาเครื่องมือหรือสื่อการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกและข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นว่า ขวัญก าลังใจของบุคลากรไม่ดี ขาดการประสานงานระหว่างสาย
งาน ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ขาดความสามัคคี ขาดการมองภาพรวมขององค์การ บุคลากร
บางส่วนไม่มีความพร้อมขาดขาดทักษะในการท างานและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะรอ
ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

2. ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนต่อการพัฒนา
สถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม มอบอ านาจบางประการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัดสินใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง ปรับทัศนคติให้มีจิตส านึกในหน้าที่
ของตนเองและส่วนรวม 

3. กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนในการพัฒนาสถานี
ต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การควรจัดกิจกรรมให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีมข้ามสายงาน
ตามความเหมาะสมให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง

                                                           
1 บทความเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง “การพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา สถานตี ารวจภธูรมายอ 
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษา คือ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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กันและกันและฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม การใช้อินเตอร์เน็ต ความรู้เฉพาะด้าน
และวิทยาการสมัยใหม่เดือนละครั้ง 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่า 

 ผู้บังคับบัญชาต้องใกล้ชิดสร้างจิตส านึกและให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความพร้อมใน
การรับการเปลี่ยนแปลง ปรับทัศนคติให้มีจิตส านึกในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม จัดกิจกรรมให้มี
การท างานร่วมกันเป็นทีมข้ามสายงานตามความเหมาะสมให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรม การใช้
อินเตอร์เน็ต ความรู้เฉพาะด้านและวิทยาการสมัยใหม่เดือนละครั้ง หมั่นทบทวนฝึกฝนตนเองทั้ง
ความรู้และยุทธวิธี ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรให้มีการท างานข้ามสายงานตามความเหมาะสม 
และจัดให้มีกิจกรรมกีฬาในหน่วยงานกับประชาชนและหน่วยข้างเคียง 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานีต ารวจ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (อังกฤษ: Royal Thai 
Police) เป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มี
ฐานะเป็นกรม และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม 
และปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแล
คุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ ซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริง 

 
หน้าที่ของต ารวจ 
1. รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
2. ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
3. ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
4. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจหรือ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตาม (1) (2) 

(3) (4) หรือ (5 )เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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อ านาจของต ารวจ 
อ านาจของต ารวจตามพฤตินัย ต ารวจมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ ตามประเพณีที่

เป็นแบบอย่างดังนี้  ต ารวจมีหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีอ านาจจะ
สอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่อ านาจเหล่านี้สามารถ
สร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน สุดแต่การใช้ ต ารวจทุกคนจึงจ าเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง 

 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไร 
องค์กรจัดกิจกรรมให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีมข้ามสายงานตามความเหมาะสมให้มากขึ้น 

เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและฝึกอบรมความรู้ด้าน
กฎหมาย ด้านจริยธรรม การใช้อินเตอร์เน็ต ความรู้เฉพาะด้านและวิทยาการสมัยใหม่เดือนละครั้ง  

ในยุคโลกาภิวัตน์ องค์การภาครัฐ พยายามปรับเปลี่ยนบทบาทจากองค์การที่ยึดปรัชญาการ
บริหารงานแบบเก่า ที่ท าให้องค์การภาครัฐประสบปัญหาด้านความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน มีการท างานล่าช้า ไม่ทันยุคไม่ทันสมัยใหม่ของการบริการไม่ดีและ
ขาดการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เหตุนี้องค์การภาครัฐล้วนจ าเป็นต้องเพ่ิมความสามารถ เพ่ือให้องค์การ
ภาครัฐอยู่รอด 

ในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติบุคลากรส่วนมากปฏิบัติงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จึงท า
ให้งานล่าช้า ขาดแรงจูงใจในการท างานท าให้บุคลากรที่โยกย้ายไปที่อ่ืนก้าวหน้ากว่า  ท าให้ความรู้
ความช านาญของบุคลากรขาดความต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานยังไม่มี
ประสิทธิภาพ เห็นได้ว่าองค์การของรัฐต้องมีการพัฒนา การพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถท าได้โดยใช้
แนวทางการบริหารหลากหลายพัฒนามุ่งเน้นไปที่คน ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากคือแนวคิดแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นความคิดที่เน้นให้องค์การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องท าความเข้าใจ สภาพของ
องค์การว่ามีสภาพปัญหาองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างไร รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้เกิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ อันน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้ศึกษาในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาสถานีต ารวจภูธรมายอ จว.ปัตตานี เห็นความส าคัญของ
การศึกษาสภาพปัญหาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และปัจจัยที่ท าให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของสถานีต ารวจภูธรมายอ จว.ปัตตานี ว่ามีลักษณะอย่างไร เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาสถานี
ต ารวจภูธรมายอ จว.ปัตตานี  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้  

2. เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนต่อ
การพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

3. เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนในการ
พัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การที่มีการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง มีการกระตุ้นอ านวย
ความสะดวกมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งระดับบุคคล 
ระดับกลุ่มและองค์การ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมนการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1. โครงสร้างที่เหมาะสม 2. การมีวิสัยทัศน์ร่วม 3. วัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
องค์การ 4. เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้        5. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 6. การท างานเป็นทีม 7. 
การจัดการและการพัฒนาบุคลากร 8. การให้อ านาจและความรับผิดชอบในงานแก่สมาชิก 9. การ
บริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพ 10. การสร้างบรรยากาศและแวดล้อมที่ดี 11. การสร้างแรงจูงใจ และ 12. 
การร่วมคิดร่วมท าของคนในชุมชน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบสภาพและปัจจัยของสถานีต ารวจภูธรมายอ จว.ปัตตานี ที่จะพัฒนาไปเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 
 2. ได้แนวทางการพัฒนาสถานีต ารวจภูธรมายอ จว.ปัตตานี ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  กรณีศึกษา สถานี
ต ารวจภูธรมายอ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2. เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนต่อการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3. เพ่ือ
ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนในการพัฒนาสถานี
ต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ศึกษาใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์  
ผลงานวิจัย ระเบียบข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม และออกแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ สมาชิกข้าราชการต ารวจภูธรมายอและประชาชนทั่วไปในอ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 79 คนและท าการสุ่มแบบง่าย เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 20 คน ผู้
ศึกษาได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสังเกต และแบบสัมภาษณ์มาประมวลข้อมูลและวิเคราะห์
ผล โดยน าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้วิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ของสมาชิกข้าราชการ
ต ารวจล้วนเป็นผู้ชาย สถานภาพส่วนใหญ่สมรส  มีอายุตั้งแต่ 20 -55 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ
ต ารวจ อาชีพเสริมเกษตรกร ระดับการศึกษาต่ าสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงสุดปริญญาโท
มหาบัณฑิต  รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 35000 บาท ต าแหน่งหน้าที่นอกจากเป็นข้าราชการต ารวจแล้ว 
บางท่านยังมีหน้าที่อ่ืนอีกต่างๆ 
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 ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจในการพัฒนา
สถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ นโยบายของรัฐไม่เอ้ืออ านวย 
และเปิดโอกาสให้ประชาชน ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผู้น าชุมชนไม่ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชน ขาดการชักจูงชาวบ้านให้มีส่วนร่วมไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยเนื่องจากต้อง
ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวและขาดวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนในการ
พัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จากการศึกษา ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกข้าราชการต ารวจและประชาชนต้องเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ มีความตระหนักถึงปัญหา 
ต่อการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ท าให้ตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจและทางภาครัฐได้เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 
 ส่วนที่ 4 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ต ารวจในการพัฒนาสถานี
ต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในด้านการร่วมในการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสมาชิกข้าราชการต ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในด้านการร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ส่วนในด้านการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมประเมินผล มีส่วนร่วมบ้างแต่น้อยกว่าร่วม
ปฏิบัติ  

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ สมาชิกข้าราชการต ารวจให้การเสนอแนะว่า ภาครัฐจะต้องเห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ต้องสนับสนุนและปลุกจิตส านึกกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน ข่าวสารของทางราชการ ออกตรวจพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชน 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสถานีต ารวจเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

สมาชิกข้าราชการต ารวจให้การเสนอแนะว่า ภาครัฐจะต้องเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต้องสนับสนุนและปลุกจิตส านึกกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน ข่าวสารของทางราชการ ออกตรวจพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชน 
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