
ยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
(การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม)

1. ที่มา
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบราชการเพื่อใหราชการไทยกาวเขาสูมาตรฐานสากลทั้งดานการ

บรหิารงานเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผล การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และการให
บรกิารสาธารณะที่มีคุณภาพและอํ านวยความสะดวกใหประชาชนแลว แนวคิดที่สํ าคัญอีกประการ คือ
การสรางระบบราชการทีม่ธีรรมาภบิาลหรอืการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ตีามหลกัการและเจตนารมณ ที่
สังคมไทยไดกํ าหนดไวทั้งในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ในมาตราที่ 58, 59, 60, 76 และ 79 และ
มาตรา 3/1 แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึง่ในปจจุบัน
มกีารตราเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 120 ตอนที่ 100 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 โดย
ขอกฎหมายตางๆ ไดใหความส ําคญัตอการบรหิารราชการอยางสุจรติโปรงใส เปดเผยขอมลู และการเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองและนโยบาย
สาธารณะ รวมถึงการตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐในทุกระดับ จากหลักการและเจตนารมณในเรื่องตางๆ 
ขางตน ก.พ.ร. จึงไดกํ าหนดเปาหมายและแนวทางสํ าหรับพัฒนาระบบราชการโดยเปดใหประชาชนเขา
มามสีวนรวมไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546- พ.ศ.2550  ของคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ  ทีผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2546

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการตามนัยของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และ
มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนที่จะ
พัฒนาการบรหิารราชการใหสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น หมายถึงการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมซึ่งจัดใหระบบการบริหารราชการเปนระบบเปด (Open governance)  โดย
ประชาชนและผูที่เก่ียวของในภาคสวนตางๆ รวมถึงภาคประชาสังคม มีโอกาสเขารวมใน 5 มิติคือ
(1) รวมคิดและเสนอความเห็น (2) รวมตัดสินใจ (3) รวมดํ าเนินการ (4) รวมรับประโยชน และ
(5) รวมติดตามผลการดํ าเนินงาน

ในทางปฏิบัติที่เปนสากล การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารราชการแผนดิน เปนเรื่อง
ทีท่กุประเทศเริม่ใหความสํ าคัญและกํ าลังดํ าเนินการในหลายรูปแบบ โดยปกติสามารถดํ าเนินการไดทั้ง
ทางตรงและทางออม  ในทางตรงคอืภาครัฐอาจจะเปดใหประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยตรง เชน การลงประชามติ หรือการจัดกระบวนการประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความ
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คดิเหน็ของสาธารณชน เปนตน ในทางออมอาจจะกระทํ าไดหลายวิธี   โดยผานเครือขายตางๆ เชน 
เครือขายองคกรประชาสังคม การเปดโอกาสและจัดเวทีการมีสวนรวมในมิติตางๆ ทั้ง 5 มิติ     สํ าหรับ
ผูแทนกลุมตางๆ เชนกลุมนกัวิชาการ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ ส่ือมวลชน และตัวแทนกลุมผลประโยชน
อ่ืนๆ ในสังคม โดยการที่จัดใหมีเครือขายการทํ างานรวมกันนี้ถือวาจะเปนวิถีทางหนึ่งที่จะเปดชองทาง
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ทั้งในดานของการเปนผูรวมใหความเห็นตอการ
กํ าหนดนโยบายภาครัฐ การรวมดํ าเนินการ การรับรูขาวสาร  ตลอดจนการติดตามตรวจสอบใหการ
บริหารราชการเปนไปในทิศทางที่ตอบสนองกับความตองการของประชาชน อันเปนเปาหมายหลักของ
การพัฒนาระบบราชการ ใหเปนระบบราชการภายใตระบอบประชาธิปไตยยุคใหม เปนระบบราชการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชน และเอ้ือตอประโยชนสุขของประชาชน

การพัฒนาระบบราชการใหเปนราชการระบบเปดเปนเรื่องใหมสํ าหรับสังคมไทย รวมถึงระบบ
ราชการและขาราชการไทย ซึ่งยังคุนเคยกับการทํ างานแบบรวมศูนยและส่ังการ เพ่ือใหการด ําเนนิงาน
บรรลเุปาหมายส ําคญันี ้ จ ําเปนตองมกีารก ําหนดยทุธศาสตร แนวทางและมาตรการทีชั่ดเจน เพ่ือเปน
บรรทดัฐานใหมในการวางระบบการบริหารราชการและกระบวนการตัดสินใจ  และมีระบบการเปดเผย
ขอมลูขาวสารตอสาธารณะที่ชัดเจนเที่ยงธรรม หากระบบราชการมีการบริหารราชการที่เปดโอกาสใหผูที่
เก่ียวของและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม ไดเขามามีสวนรวมในงานราชการในระดับตางๆ อยางมีคุณภาพก็
จะถอืวาเปนกาวสํ าคัญอีกกาวหนึ่งในการพฒันาระบบราชการ

2. การบริหารราชการแบบมีสวนรวมกับการพัฒนาระบบราชการ
แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ไดกํ าหนดเรื่องการ

มีสวนรวมของประชาชนไวในยุทธศาสตรที่ 7: การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยระบุวา

“การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง
โดยตรงมากขึน้ แตระบบราชการไทยยังไมมีการปรับตัวอยางจริงจัง และคงยึดติดกับลักษณะความเปน
เจาขนุมลูนายและการทํ างานแบบดั้งเดิม ทํ าใหมีความจํ าเปนที่จะตองเปดระบบราชการเขาสูกระบวน
การความเปนประชาธิปไตย (Democratization) โดยการยอมรับและใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและการตรวจสอบผลการดํ าเนินงาน”
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สํ าหรับมาตรการเปดระบบราชการในแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการมีดังนี้
1.1 กํ าหนดเงื่อนไขและแนวทางเพื่อสงเสริมใหหนวยงานราชการไดตระหนักถึงภาระหนาที่

ในการปฏบิัติราชการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม       โดยเฉพาะ
การใหขอมูลความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ  แนวทางการดํ าเนินงาน  และการ
รายงานผลการปฏิบัติงานแกผูที่เก่ียวของโดยตรงและประชาชนทั่วไป

1.2 วางหลกัเกณฑใหแตละสวนราชการจัดใหมีระบบปรึกษาหารือกับประชาชน  การสํ ารวจ
ความตองการของประชาชน  และ/หรือการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางสมํ ่าเสมอเปนระยะๆ โดยเฉพาะในโครงการหรอืการปฏบิตัริาชการที่อาจ
มผีลกระทบโดยตรงตอประชาชน และควรมีการสรุปรายงานผลการดํ าเนินงานดังกลาว
เพ่ือเผยแพรและเปนหลักฐานตอไป

1.3 ใหมกีารจดัตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน   (Citizen Advisory Board)
โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ (กรม/จังหวัด/อํ าเภอ) เพ่ือใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนานโยบายของรฐัและระบบการบรหิารงาน การใหบรกิาร การวางแผนงาน/โครงการ
และการก ําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการวางระบบการใหขอมูลปอนกลับ เก่ียวกับผลการ
ด ําเนนิงานและความพึงพอใจของประชาชนตอการดํ าเนินงานของหนวยงานราชการ

1.4 ใหแตละสวนราชการจัดใหมีอาสาสมัครภาคประชาชนเขามารวมทํ างานกับขาราชการ
โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับโครงการพัฒนางานใหบริการสาธารณะบางประเภท หรือ
งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน

1.5 ใหทกุสวนราชการน ําเสนอขอมลูสารสนเทศทีม่คีวามจ ําเปนตอการแสดงภาระรบัผดิชอบ
ความโปรงใส  และเปดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานลงในเว็บไซด เพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดังกลาวไดโดยงาย

1.6 กํ าหนดใหความสํ าเร็จในการดํ าเนินกิจกรรมในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
ระบบราชการเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารที่ดีของสวนราชการ

3.  วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการของแผนยุทธศาสตรที่ 7    ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย   ที่จะสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการไทยใหกาวเขาสูการบริหารราชการ
ยุคใหมทีม่กีารบริหาราชการในระบบเปด ที่ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมมีโอกาสเขามามีสวนรวม ใหมี
ทศิทางและแนวทางการดํ าเนินงานอยางชัดเจน ก.พ.ร. จึงกํ าหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย
สํ าหรับการทํ างานไวในสวนนี้ดงันี้
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3.1 วิสัยทัศน
“สรางระบบราชการที่มีกระบวนการบริหารราชการที่เปนประชาธิปไตย ซึ่งยอมรับและเปด

โอกาสใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการเสนอแนะความคดิเหน็   รวมปฏบิตังิานเปนหุนสวนเครือขาย
และรวมการตรวจสอบผลการดํ าเนินงาน”

3.2  พันธกิจและเปาหมาย
“สงเสริมและกํ าหนดมาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารราชการและปรับกระบวน

ทศันเจาหนาที่ของรัฐใหยอมรับและเขาใจระบบบริหารราชการในระบบเปด เพ่ือที่การบริหารราชการ
และการให บริการสาธารณะจะนํ าไปสู การบริหารราชการที่ เ อ้ือประโยชน สุขของประชาชน”     

โดยก ําหนดเปาหมายวาในป พ.ศ. 2550 สวนราชการไมนอยกวารอยละ 80 ไดวางมาตรการ
หรือด ําเนินกิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ปญหาขอพิพาทรองเรียนและขอขัดแยง
ระหวางฝายปกครองและประชาชนเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 20 ตอป และสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชนรอยละ 80 ใหเช่ือมั่นในความโปรงใสของระบบราชการ

4.  วัตถุประสงค
4.1 เพ่ือกํ าหนดแนวทางการสรางการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใหบรรลุเปา

หมายที่กํ าหนด ซึ่งสวนราชการและผูที่เก่ียวของทุกฝายมีความเขาใจ และมีกรอบการ
ด ําเนนิงานที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

4.2 เพ่ือสรางเสริมความรู ความเขาใจ และเผยแพรแนวคดิการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม
4.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายการทํ างานแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม

5.  กลุมเปาหมาย
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม มุงใหทุกภาคสวนในสังคมไดมีโอกาสรวมตัดสินใจ  ดํ าเนิน

การและสะทอนถึงผลงานภาครัฐตามความเหมาะสม   ดังนั้น  ประชาชน  บคุคลทุกคน  กลุม/องคกร
ทุกประเภทและทุกระดับจงึเปนเปาหมายหลักของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ซึ่งอาจจํ าแนกได
ดังนี้

5.1 ประชาชนทัว่ๆ ไปโดยรวม
5.2 ขาราชการ ลูกจาง เจาหนาที่ และพนักงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน

และหนวยงานอื่นๆ
5.3 นักวิชาการในสถาบนัการศึกษา สถาบันวิจัย หรือนักวิชาการอิสระ
5.4 ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
5.5 ส่ือมวลชน
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5.6 ผูแทนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระอ่ืนๆ
5.7 ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5.8 ผูแทนองคกรพัฒนาภาคเอกชน (NGOs)
5.9 ผูแทนองคการ/หนวยงานรูปแบบอื่น

6. ยุทธศาสตรการสรางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
การสนบัสนนุการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนและประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ เปน

รูปแบบการบริหารราชการแนวใหมสํ าหรับสังคมไทยแตเปนเรื่องสํ าคัญที่ไดกํ าหนดไวทั้งในรัฐธรรมนูญ
และในกฎหมายเพื่อการพัฒนาระบบราชการ  ดงันัน้ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมที่บรรลุเปาหมายของ ก.พ.ร. อยางเปนรูปธรรม จํ าเปนที่ตองดํ าเนินการทั้ง  2 สวนคือ
(1) การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside-in approach) คือ การสรางศักยภาพและโอกาส
(Empowerment and enabling) ใหภาคประชาสังคมใหเขามามีสวนรวม     และ (2) การพัฒนาจาก
ภายในภาคราชการ (Inside-out approach)   โดยตองด ําเนินการพัฒนาทักษะและความรูความเขาใจ
กับทุกองคาพยพทัง้ในสวนกลางและระดับจังหวัด  โดยจะตองมีการกํ าหนดทั้งนโยบาย  และแนวทาง
การท ํางานประสานเชื่อมโยงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ที่สํ าคัญในระดบัประเทศหรือสวนกลางตองมี
นโยบายที่ชัดเจนที่กํ าหนดใหสวนราชการ

ภาพที่ 1 การสรางเครือขายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาระบบราชการ

เครือขายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาระบบราชการ

ผูวาราชการ
จังหวัด

ปลัดกระทรวง/
อธิบดี

เครือขายภาคประชาสังคม
เพื่อการพัฒนาระบบราชการ

เครือขายที่ปรึกษา
ภาคประชาสังคม

ก.พ.ร. จังหวัด

ก.พ.ร.
กระทรวง/กรม

สวนราชการ กลุมงานพัฒนาระบบ

สวนราชการ กลุมงานพัฒนาระบบ

ระดับชาติ

ระดับจังหวัด

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที ่7

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที  ่2

ราชการระบบเปด

Citizen’s Engagement
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ทกุกระทรวง ทบวง กรม มีนโยบายการบรหิารงานที่เปนระบบเปด โดยมกีารก ําหนดมาตรการ
แนวทางการด ําเนินงานและกลไก ตลอดจนการปรับกระบวนทัศนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให
เขาใจ และสามารถปฏิบัติราชการในระบบเปดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการกํ าหนดบรรทัดฐาน
การทํ างานที่เนนใหเกิดการมีสวนรวมไดอยางแทจริง สํ าหรับในระดบัจังหวัดเปนระดับที่ใกลชิดกับ
ประชาชน จ ําเปนตองมีการดํ าเนินการเชิงปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพ่ือใหการพัฒนาและ
การใหบริการสาธารณะของภาคราชการตอบสนองความตองการและอํ านวยประโยชนสุขตอประชาชน
ในขณะเดยีวกนักเ็ตรยีมความพรอมและความเขมแขง็ใหกับภาคทีกุภาคสวนและประชาชนนอกภาคราชการใหมี
ความพรอมและความเขาใจเพื่อทีจ่ะเกิดการเขามามสีวนรวมอยางมีคุณภาพ สรางสรรคและสันติ  ซึ่ง
สามารถแบงยุทธศาสตรการดํ าเนินงานออกเปน 2 ระดับดังนี้

6.1 การพฒันาการบรหิารราชการแบบมสีวนรวมเพือ่สรางระบบราชการใหเปนระบบเปด
การพัฒนาระบบราชการไทยใหมีการบริหารราชการแบบมีสวนรวมซึ่งเปนราชการระบบเปด

ตามครรลองของการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic governance)  จะสัมฤทธิ์ผลได
อยางเปนรูปธรรมตองกํ าหนดรูปแบบและกระบวนการบริหารของสวนราชการตลอดจนตองสรางคานยิม
และวัฒนธรรมการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม (Engaged Governance Culture) ของขาราชการ แนวทาง
การดํ าเนินงานสวนนี้จํ าเปนตองเร่ิมจากการปรับกลไกและกติกาการบริหารราชการใหเปนระบบเปด
ควบคูไปกบัการพฒันาขาราชการใหมทีกัษะและมคีวามพรอมเพือ่รองรบัการเขามามสีวนรวมของประชาชน 
โดยมีรายละเอียดดงันี้

• กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของสวนราชการออกไปสูประชาชน
6.1.1 กํ าหนดเปนนโยบายสํ าคัญใหทุกหนวยงานในภาคราชการจัดทํ านโยบายและ

แนวทางเพือ่การบริหารราชการแผนดินที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนใหชัดเจน โดยอิงกรอบ
กฎหมายทัง้รัฐธรรมนญูและมาตรา 3/1 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ  (ฉบบัที ่ 5)
พ.ศ. 2545    และตดิตามใหมีการจดัท ํากรอบแนวทางการทํ างานที่เนนการมีสวนรวมในระดับหนวย
ราชการ   ทั้งการมีสวนรวมภายในและระหวางหนวยงานเพื่อวางรากฐานการทํ างานแบบมีสวนรวม

6.1.2 สงเสริมใหสวนราชการปรับปรุงระบบบริหารงานที่เอ้ือตอการสรางการมีสวนรวม  
โดยจ ําเปนตองกํ าหนดมิติการมีสวนรวมของประชาชนไวเปนสวนหนึ่งในการทํ าสัญญาขอตกลง การ
ท ํางานและเปนตวัชี้หนึง่ในการวดัผลการปฏบิตังิานตามวธิกีารบรหิารงานภาครฐัแนวใหม พรอมกบั
สนบัสนนุกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการวดัผลการปฏบิตังิานดงักลาวใหเปนกระบวนการทีเ่ปดเผย  
โปรงใส  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมในการประเมินผลงานอีก
ทางหนึง่ดวย   นอกจากนั้นควรกํ าหนดรางวัลและแรงจูงใจสํ าหรับการทํ างานอยางมีสวนรวมใหชัดเจน
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6.1.3 พัฒนาและสรางความรู  ความเขาใจตลอดจนทักษะในการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมใหกับขาราชการระดับตางๆ โดยเฉพาะสํ าหรับผู บริหารของสวนราชการ โดย
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมส ําหรับขาราชการระดับตางๆ    ใหมีทั้งมติกิารมีสวนรวมของประชาชน
ควบคูไปกับหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง   การหาขอยุติและการเจรจาในเชิงสันติ เทคนิคการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน และกระตุนใหสวนราชการพัฒนาทักษะเหลานี้ใหแกขาราชการทุกระดับ ใน
ขณะเดยีวกนัตองปรับกระบวนทศันและทศันคตขิองขาราชการใหตระหนกัถึงความส ําคญัและความจ ําเปน
ของการมีสวนรวมของประชาชนดวย

6.1.4 พัฒนานวตักรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยใหสํ านักงาน ก.พ.ร. เปน
องคกรนํ าในการสงเสริมสนับสนุนสวนราชการใหพัฒนานวัตกรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ให
ค ําปรึกษาสวนราชการ รวมทั้งสรรหาสวนราชการที่มีวิธีการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่โดดเดนเพื่อ
เปนหนวยงานตัวอยางในเรื่องนี้   และเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีแกสวนราชการอื่นๆ

6.1.5 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการเพื่อรองรับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน เชน การทบทวนรูปแบบและแนวทางในการเปดเผยขอมูล การสือ่สารกับประชาชนหรือผูรับ
บรกิาร การนํ าเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการสื่อสาร (สองทาง) และเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมอยางมีคุณภาพ

• กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของภาคประชาชนเขาสูระบบราชการ

6.1.6 พัฒนาความรูความเขาใจ ขดีความสามารถ และเพ่ิมโอกาสของภาคประชาสังคม
และชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ โดยเฉพาะการพัฒนาบริการสาธารณะ การ
ติดตามตรวจสอบ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยสงเสริมการสรางกระบวนการเรียนรูและการ
ไดรับขอมูลขาวสารของประชาชนเพื่อการเขามามีสวนรวม จัดทํ าหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูน ําการสรางเวที
การมสีวนรวมในการบรหิารในระดบัตางๆ จดัท ําคูมอืการบรหิารราชการทีเ่นนการมสีวนรวมของประชาชน
เผยแพรใหสวนราชการและประชาชนไดรับทราบในวงกวาง พัฒนากระบวนการเรยีนรูการบรหิารราชการ
แบบมีสวนรวม โดยจะด ําเนนิการโครงการนํ ารองทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค   พรอมกับพัฒนา
โครงการเวทีประชาชนเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย

6.2 การเสริมสรางเครือขายการมีสวนรวมส ําหรับการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัด
แบบบูรณาการในระดับจังหวัด

การเสริมสรางความเขมแข็งและความพรอมของภาคีทุกภาคสวนและประชาชนในระดับจังหวัด 
ตองดํ าเนินพรอมกัน 2 ทาง คือ สรางความพรอมและศักยภาพจากภายในสวนราชการระดับจังหวัดออก
ไปสูประชาชน (Inside-out approach) และความพรอมและศกัยภาพของภาคประชาสังคมเขาไปสูการมี
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สวนรวมในกระบวนการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบรูณาการ เพ่ือรวมเปนภาคีการ
พัฒนาของสวนราชการในระดบัจังหวัด (Outside-in approach) โดยมขีอเสนอแนะแนวทางโครงการ
และกิจกรรมดังนี้

• กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของสวนราชการออกไปสูประชาชน
6.2.1 กํ าหนดหลักการที่ชัดเจนส ําหรับการบริหารราชการในระดับจังหวัดใหเปนระบบที่

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม   โดยก ําหนดใหการมีสวนรวมเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดความ
สํ าเร็จของจังหวัด

6.2.2 สรางความรู ความเขาใจสํ าหรับผูบริหารและทีมงานระดับจังหวัดโดยการ
 จดัทํ าเอกสารคูมือเพ่ือแนะนํ าเร่ืองบริหารราชการในระดับจังหวัดที่เปด
โอกาสประชาชนเขามามีสวนรวม

 พัฒนาหลักสูตรการสรางความตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน
สํ าหรับผูบริหารและขาราชการ

 สรางวิทยากรเครือขายการบริหารราชการแบบบรูณาการทีเ่นนการมีสวนรวม
ในระดับภูมิภาค

 จดักจิกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูสํ าหรับเจาหนาที่ของรัฐและผูที่
เก่ียวของ เชน การจัดเวทีประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น

6.2.3 ตดิตามผลการด ําเนินงานดานการกํ าหนดแนวทางและมาตรการที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ

6.2.4 รายงานความกาวหนาผลการดํ าเนินงาน และสรุปบทเรียนจากพื้นที่ตางๆ รายงาน
ตอ ก.พ.ร. เพ่ือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

• กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของภาคประชาชนเขาสูระบบราชการ

6.2.5 สรางกลไกเครือขายภาคประชาสังคมในระดับจังหวัดเพือ่ผลักดันการพัฒนาระบบ
ราชการสูการบริหารงานในระบบเปด

6.2.6 สงเสริมการจัดเวทีประชุมเครือขายเพื่อสรางความเขาใจและประสานงานระหวาง
กลไกในระดับภูมิภาค     เพ่ือใหขอเสนอแนะและรับฟงความคิดเห็นในการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรและ
เปาหมายการพัฒนาในระดับจังหวัดหรือระดบัอนุภูมิภาค (กลุมจังหวัด) โดยกระตุนใหการดํ าเนินการ
มาจากการริเร่ิมของเครือขายภาคประชาสังคมรวมกับหนวยงานราชการในแตละพ้ืนที่
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ภาพที่ 2 แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในระดับจังหวัด

6.2.7 สงเสริมและประสานงานกับกลไกเครือขายอยางตอเนื่องเปนระบบเพื่อกระตุนให
เกิดการพัฒนาเครือขายระดับจังหวัด

6.2.8 พัฒนาผูนํ าการเปลี่ยนแปลงใหเปนวทิยากรเครือขายภาคประชาสังคม เพ่ือเปน
แกนนํ าในการสรางเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํ างานรวมกันระหวางภาคราชการและภาค
ประชาสังคม

6.2.9 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวเปนกลุมหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับ
จังหวัด  (Citizen Advisory Board)         เพ่ือตดิตาม ศกึษาและใหความรวมมือดานการพัฒนาตาม
ขอตกลงการพัฒนา (Development agenda) ของแตละจังหวัดและการใหบริการสาธารณะระดับจังหวัด
อยางบูรณาการ

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน
ในระดับจังหวัด

ผูวาราชการจว..

ค.ร.ม.

เวทีเครือขายทีป่รึกษา
เพือ่รวมพฒันาราชการ

ในระดับจังหวัด
(กันยายน-ตุลาคม 2546)

นโยบายระดบัชาติ
ราชการสวนกลาง

แผนงานของทองถิน่
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่

ยุทธศาสตร/เปาหมาย
การพฒันาจงัหวดั
(พฤศจกิายน 2546)

ผูแทนภาค
ประชาสงัคม

สือ่มวลชน

ผูแทนองคกร
ปกครองสวน
ทองถิน่ตางๆ

ผูแทนสวน
ราชการตางๆ

ภาคธุรกิจ
เอกชน

นกัวิชาการ

ดําเนินการ
พัฒนาจว..

ตดิตามผล
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