
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
เรื่อง  มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
--------------------- 

  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 
8(3)ก าหนดให้การปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ จะต้องรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือช้ีแจงท าความเข้าใจ
เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักถึงประโยชน์ทีส่่วนรวมจะไดร้ับและมาตรา8(4) ให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะคอยรบั
ฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรบัปรุงหรอืเสนอแนะต่อบงัคับ
บัญชา เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงวิธีปฏิบัตริาชการให้เหมาะสม และตามแนวคิดการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม
ก าหนดให้มกีารส่งเสริมสนับสนุน และผลกัดันใหส้่วนราชการต่าง ๆ  ส่งเสริมมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ(Integrity  Transparency Assessment : 
ITA)  ก าหนดตัวช้ีวัดการป้องกนัการทุจริตโดยใหส้่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อสง่เสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทจุริต โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานให้มีมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมกับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปญัหาส าคัญ หรอืยกระดับการมสี่วนร่วมในการประสานพลงัระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อ
ยกระดับการพฒันาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการใหบ้ริการ หรอืนวัตกรรมการบริหารองค์การ หรือการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน 
  ดังนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองหลม่ เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ประกอบประกาศเจตจ านงในการบริหารงานของนายกเทศบาลต าบลหนองหลม่ ที่จะ
ปฏิบัติราชการโดยให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารในการจัดท าบริหารสาธารณะ และสามารถเข้าถึงข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอน
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงก าหนดมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.  ความหมายของการมสี่วนร่วม 
การมสี่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการทีป่ระชาชนหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้องทุกภาค 

ส่วนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรม การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
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2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนอหล่ม 
ใน 5 ระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  ระดับที่ 1  การมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีสว่นร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นข้ัน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานมีหน้าที่น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนในระดับนี้
อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ใน
ลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียว จากรัฐสู่ประชาชน  
  ระดับท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการระดับการปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
อย่างเป็นอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ 
  ระดับท่ี 3  การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าใจ มีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน
อย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการวางแผนงานโครงการ
และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวกและยอมรับการเสนอแนะ และมีการ
ตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจจะด าเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชน
เข้าร่วม 
  ระดับท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นการให้ความส าคัญกับบทบาทของประชาชน
ในระดับสูง โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา 
พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ คือการที่ภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุม่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียในการด าเนินงานร่วมกันและน าแนวคิดใหม่ ๆ 
หรือข้อเสนอแนะของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  ระดับท่ี 5   การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมี
บทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเปน็ผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจมีผลผูกพันให้
หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เน้น
ให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหาราจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และหน่วยงานภาครัฐ  มีหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในช้ันน้ี คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน 
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3.  มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม 

3.1   ให้กอง/งานที่มีหน้าที่ให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ก าหนดให้มีระดับด าเนินงานสร้างการมีส่วน 
ร่วม  หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าบริการสาธารณะ ประกอบด้วย 2 
ข้ันตอน คือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
      3.2   ให้กอง/งานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างก าหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วมหรือรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยแต่งตั้งประชาชนหมู่บ้านเข้า
ร่วมในการตรวจรับพัสดุ 
      3.3   ให้ทุกกอง/งานด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เกีย่วข้องในช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น จดหมาย
ข่าว ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
      3.4  ให้ทุกกอง/งาน ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก    โดยเฉพาะ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในภารกิจหน้าที่ วิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดภัยทุจริต เพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็งช่วยป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประกาศฉบับนี้ ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการบรหิาร
ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity  Transparency Assessment : ITA)  ส าหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ  ไว้เป็นการเฉพาะให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบหรือ
กฎหมายน้ันก าหนด 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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                (วันชัย   ถ่ินจันทร์) 

                                    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่
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