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ประกาศจังหวัดอ่างทอง 

เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
     

ด้วยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖  
มำตรำ ๘ วรรค ๑ (๓) (๔) ได้ก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ส่วนรำชกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริหำรจำกภำครัฐ และจะต้องมีแนวทำงในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐเป็นวำระแห่งชำติ โดยได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่มี
กรอบกำรประเมินในเกณฑ์กำรประเมินที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
โดยมีประเด็นกำรตรวจเกี่ยวกับกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งได้ระบุไว้ ดังนี้ ๑) มีช่องทำงรับฟังควำม
คิดเห็น ๒) มีกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของจังหวัดอ่ำงทอง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเพ่ือ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร ประกอบประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง 
ที่จะปฏิบัติรำชกำรโดยให้ควำมส ำคัญและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำรด ำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในทุกข้ันตอนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ จึงก ำหนดมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยภำครัฐ จังหวัดอ่ำงทอง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมำยถึง กระบวนกำรที่ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องมีโอกำสเข้ำร่วมในกระบวนกำรหรือขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรบริหำร ตั้งแต่กำรรับข้อมูล กำรปฏิบัติงำน
กำรร่วมแสดงทัศนะควำมคิด กำรร่วมเสนอปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น กำรร่วมคิ ด              
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ กำรร่วมในกำรด ำเนินกำร และกำรมีส่วนร่วมติดตำม
ประเมินผลรวมทั้งกำรร่วมรับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ 

๒. ระดับการมีส่วนร่วม 
ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของจังหวัดอ่ำงทอง 

ใน ๕ ระดับกำรมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ระดับที่  ๑ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร  เป็นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่

ประชำชนที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำน เป็นระดับกำรมีส่วนร่วมที่ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
แต่ถือว่ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนของกำรมีส่วนร่วม โดยหน่วยงำนมีหน้ำที่น ำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และ
เข้ำถึงได้ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ
โดยรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะกำรให้ข้อมูลทำงเดียว จำกรัฐสู่ประชำชน 
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ระดับที่ ๒ การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เป็นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน          
ในกำรให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/              
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐอย่ำงอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงำนภำครัฐจัดให้มีกระบวนกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร และน ำข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น และประเด็น
ที่ประชำชนเป็นห่วง ไปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงนโยบำย หรือพัฒนำวิธีกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน และ
ประกอบกำรตัดสินใจ 

ระดับที่ ๓ การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะที่ประชำชนเข้ำใจ             
มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนกำรวำงแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่ำงรัฐกับประชำชนอย่ำงจริงจัง และมีจุดมุ่งหมำยชัดเจน โดยประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
นโยบำยกำรวำงแผนงำนโครงกำร และวิธีกำรปฏิบัติ ซึ่งมีหน่วยงำนภำครัฐ มีหน้ำที่จัดระบบอ ำนวย                   
ควำมสะดวกและยอมรับกำรเสนอแนะ และมีกำรตัดสินใจร่วมกับภำคประชำชน กำรมีส่วนร่วมระดับนี้อำจจะ
ด ำเนินกำรในรูปแบบกรรมกำรที่มีตัวแทนภำคประชำชนเข้ำร่วม 

ระดับที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นกำรให้ควำมส ำคัญกับบทบำท
ของประชำชนในระดับสูง โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญอยู่ที่กำรมีส่วนร่วมกับประชำชนในทุกข้ันตอนของกำรตัดสินใจ
ตั้งแต่กำรระบุปัญหำ พัฒนำทำงเลือก และแนวทำงกำรแก้ไข รวมทั้งกำรเป็นภำคีในกำรด ำเนินกิจกรรมของ
หน่วยงำนภำครัฐ กำรมีส่วนร่วมระดับนี้ คือ กำรที่ภำครัฐสัญญำกับประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน แนะน ำแนวคิดใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชำชนมำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
ตัดสินใจให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้  

ระดับที่  ๕ การมีส่วนในระดับเสริมอ านาจประชาชน  เป็นระดับกำรมีส่วนร่วมที่
ประชำชนมีบทบำทในระดับสูงสุด โดยกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีบทบำทในกำรเป็นผู้ตัดสินใจ  ซึ่งผลกำร
ตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงำนภำครัฐจะต้องด ำเนินกำรตำมกำรตัดสินใจของประชำชน กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชำชนมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรโดยเป็นผู้ด ำเนินภำรกิจ และ
หน่วยงำนภำครัฐ มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมสนับสนุนเท่ำนั้น ประโยชน์ของกำรตัดสินใจในขั้นนี้ คือ กำรสร้ำงกำร
เรียนรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมกัน 

๓. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 
๓.๑ ให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรบริหำร กำรอนุมัติ อนุญำต หรือด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน

กับประชำชนและหน่วยงำนองค์กรภำคีต่ำงๆ จัดให้มีช่องทำงและกิจกรรมให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจให้ชัดเจน 

๓.๒ ให้จัดท ำและเผยแพร่วิธีกำร หรือข้ันตอนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนหรือผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในหน่วยงำนและสื่อสำธำรณะของหน่วยงำนอย่ำงเปิดเผย 

๓.๓ ก ำหนดให้มีระบบด ำเนินงำนสร้ำงกำรมีส่วนร่วม หรือรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภำรกิจ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนวำงแผนด ำเนินงำน ระหว่ำง
ด ำเนินงำนและหลังด ำเนินงำน 

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำยนอก โดยเฉพำะผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในภำรกิจหน้ำที่ วิธีกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งเน้นกำรปลอดกำรทุจริตเพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็งช่วยป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๓.๕ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับ ดูแล และประเมินผลกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง เป็นประจ ำทุกปี 

ประกำศฉบับนี้ ก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรรำชกำรของจังหวัดอ่ำงทอง ตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน            
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมของ              
ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระเบียบ กฎหมำย หรือแนวทำงปฏิบัติใดๆ ไว้เป็นกำรเฉพำะ         
ให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ีระเบียบหรือกฎหมำยนั้นก ำหนด 

จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติ 

ประกำศ  ณ  วันที่       มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 


