
 
   
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ 
  เรื่อง    มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

  …………………………………. 
 

  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 8 วรรค 1 (3)(4) ได้ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานที่มี
กรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ประกอบกับประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ที่จะปฏิบัติราชการโดยให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงก าหนดมาตรการ 
กลไล ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องมีฌอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การ
ปฏิบัติงานการร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การ
ร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการมีส่วน
ร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
  2. ระดับการมีส่วนร่วม 
  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกบินทร์ใน 5 ระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานมีหน้าที่น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง 
ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียว จากรัฐสู่ประชาชน 
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  ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความประเด็นที่
ประชาชนเป็นห่วง ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และ
ประกอบการตัดสินใจ 
  ระดับท่ี 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะมราประชาชนเข้าใจมีส่วน
ร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐ
กับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการ
วางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวกและ
ยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจจะด าเนินการใน
รูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 
  ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นการให้ความส าคัญกับบทบาทของ
ประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งหารเป็นภาคีในการด าเนินกิ จกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การที่ภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานร่วมกัน และแนวคิดใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  ระดับที่ 5 การมีส่วนในระดับเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมี
บทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจมีผล
ผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และหน่วยงานภาครัฐมี
หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ
และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
  3. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 
  3.1 ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต หรือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
กับประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆ จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน 
  3.2 ให้จัดท าและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย 
  3.3 ก าหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภารกิจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน 
และหลังด าเนินงาน 
  3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจหน้าที่ วิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังเข้มแข็งช่วยป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  3.5 ให้หัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ ทุก 3 เดือน
(รายไตรมาส) 
  ประกาศฉบับนี้ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส าหรับการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ไว้เป็นการเฉพาะ
ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือกฎหมายนั้นก าหนด 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ  วันที่  4   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

 
 

(นายกฤษฎากรณ์  สุริยวงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ 
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