ยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
(การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม)

1. ที่มา
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบราชการเพื่อใหราชการไทยกาวเขาสูมาตรฐานสากลทั้งดานการ
บริหารงานเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผล การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และการให
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพและอํานวยความสะดวกใหประชาชนแลว แนวคิดที่สําคัญอีกประการ คือ
การสรางระบบราชการทีม่ ธี รรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ตี ามหลักการและเจตนารมณ ที่
สังคมไทยไดกําหนดไวทั้งในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ในมาตราที่ 58, 59, 60, 76 และ 79 และ
มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึง่ ในปจจุบัน
มีการตราเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 120 ตอนที่ 100 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 โดย
ขอกฎหมายตางๆ ไดใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยางสุจริตโปรงใส เปดเผยขอมูล และการเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองและนโยบาย
สาธารณะ รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ จากหลักการและเจตนารมณในเรื่องตางๆ
ขางตน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดเปาหมายและแนวทางสําหรับพัฒนาระบบราชการโดยเปดใหประชาชนเขา
มามีสว นรวมไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546- พ.ศ.2550 ของคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ ทีผ่ า นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2546
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการตามนัยของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และ
มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนที่จะ
พัฒนาการบริหารราชการใหสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น หมายถึงการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมซึ่งจัดใหระบบการบริหารราชการเปนระบบเปด (Open governance) โดย
ประชาชนและผูที่เกี่ยวของในภาคสวนตางๆ รวมถึงภาคประชาสังคม มีโอกาสเขารวมใน 5 มิติคือ
(1) รวมคิดและเสนอความเห็น (2) รวมตัดสินใจ (3) รวมดํ าเนินการ (4) รวมรับประโยชน และ
(5) รวมติดตามผลการดําเนินงาน
ในทางปฏิบัติที่เปนสากล การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารราชการแผนดิน เปนเรื่อง
ทีท่ กุ ประเทศเริม่ ใหความสําคัญและกําลังดําเนินการในหลายรูปแบบ โดยปกติสามารถดําเนินการไดทั้ง
ทางตรงและทางออม ในทางตรงคือภาครัฐอาจจะเปดใหประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ
เรือ่ งใดเรื่องหนึ่งโดยตรง เชน การลงประชามติ หรือการจัดกระบวนการประชาพิจารณเพื่อรับฟงความ
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คิดเห็นของสาธารณชน เปนตน ในทางออมอาจจะกระทําไดหลายวิธี โดยผานเครือขายตางๆ เชน
เครือขายองคกรประชาสังคม การเปดโอกาสและจัดเวทีการมีสวนรวมในมิติตางๆ ทั้ง 5 มิติ สําหรับ
ผูแทนกลุมตางๆ เชนกลุม นักวิชาการ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และตัวแทนกลุมผลประโยชน
อืน่ ๆ ในสังคม โดยการที่จัดใหมีเครือขายการทํางานรวมกันนี้ถือวาจะเปนวิถีทางหนึ่งที่จะเปดชองทาง
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ทั้งในดานของการเปนผูรวมใหความเห็นตอการ
กําหนดนโยบายภาครัฐ การรวมดําเนินการ การรับรูขาวสาร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบใหการ
บริหารราชการเปนไปในทิศทางที่ตอบสนองกับความตองการของประชาชน อันเปนเปาหมายหลักของ
การพัฒนาระบบราชการ ใหเปนระบบราชการภายใตระบอบประชาธิปไตยยุคใหม เปนระบบราชการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชน และเอื้อตอประโยชนสุขของประชาชน
การพัฒนาระบบราชการใหเปนราชการระบบเปดเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย รวมถึงระบบ
ราชการและขาราชการไทย ซึ่งยังคุนเคยกับการทํางานแบบรวมศูนยและสั่งการ เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายสําคัญนี้ จําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางและมาตรการทีช่ ดั เจน เพื่อเปน
บรรทัดฐานใหมในการวางระบบการบริหารราชการและกระบวนการตัดสินใจ และมีระบบการเปดเผย
ขอมูลขาวสารตอสาธารณะที่ชัดเจนเที่ยงธรรม หากระบบราชการมีการบริหารราชการที่เปดโอกาสใหผูที่
เกี่ยวของและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม ไดเขามามีสวนรวมในงานราชการในระดับตางๆ อยางมีคุณภาพก็
จะถือวาเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการ

2. การบริหารราชการแบบมีสวนรวมกับการพัฒนาระบบราชการ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ไดกําหนดเรื่องการ
มีสวนรวมของประชาชนไวในยุทธศาสตรที่ 7: การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยระบุวา
“การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งการปกครองและเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง
โดยตรงมากขึน้ แตระบบราชการไทยยังไมมีการปรับตัวอยางจริงจัง และคงยึดติดกับลักษณะความเปน
เจาขุนมูลนายและการทํางานแบบดั้งเดิม ทําใหมีความจําเปนที่จะตองเปดระบบราชการเขาสูกระบวน
การความเปนประชาธิปไตย (Democratization) โดยการยอมรับและใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน”
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สําหรับมาตรการเปดระบบราชการในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการมีดังนี้
1.1 กําหนดเงื่อนไขและแนวทางเพื่อสงเสริมใหหนวยงานราชการไดตระหนักถึงภาระหนาที่
ในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม
โดยเฉพาะ
การใหขอมูลความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ แนวทางการดําเนินงาน และการ
รายงานผลการปฏิบัติงานแกผูที่เกี่ยวของโดยตรงและประชาชนทั่วไป
1.2

วางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการจัดใหมีระบบปรึกษาหารือกับประชาชน การสํารวจ
ความตองการของประชาชน
และ/หรือการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางสมําเสมอเป
่
นระยะๆ โดยเฉพาะในโครงการหรือการปฏิบตั ริ าชการที่อาจ
มีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน และควรมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว
เพือ่ เผยแพรและเปนหลักฐานตอไป

1.3

ใหมกี ารจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน
(Citizen Advisory Board)
โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ (กรม/จังหวัด/อําเภอ) เพื่อใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนานโยบายของรัฐและระบบการบริหารงาน การใหบริการ การวางแผนงาน/โครงการ
และการกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการวางระบบการใหขอมูลปอนกลับ เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานและความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของหนวยงานราชการ

1.4

ใหแตละสวนราชการจัดใหมีอาสาสมัครภาคประชาชนเขามารวมทํางานกับขาราชการ
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนางานใหบริการสาธารณะบางประเภท หรือ
งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน

1.5

ใหทกุ สวนราชการนําเสนอขอมูลสารสนเทศทีม่ คี วามจําเปนตอการแสดงภาระรับผิดชอบ
ความโปรงใส และเปดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานลงในเว็บไซด เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดังกลาวไดโดยงาย

1.6

กําหนดใหความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
ระบบราชการเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารที่ดีของสวนราชการ

3. วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
เพื่อใหเปนไปตามหลักการของแผนยุทธศาสตรที่ 7
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ที่จะสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการไทยใหกาวเขาสูการบริหารราชการ
ยุคใหมทมี่ กี ารบริหาราชการในระบบเปด ที่ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมมีโอกาสเขามามีสวนรวม ใหมี
ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน ก.พ.ร. จึงกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย
สําหรับการทํางานไวในสวนนี้ดงั นี้

-43.1 วิสัยทัศน
“สรางระบบราชการที่มีกระบวนการบริหารราชการที่เปนประชาธิปไตย
ซึ่งยอมรับและเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสว นรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบตั งิ านเปนหุน สวนเครือขาย
และรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน”
3.2 พันธกิจและเปาหมาย
“สงเสริมและกําหนดมาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารราชการและปรับกระบวน
ทัศนเจาหนาที่ของรัฐใหยอมรับและเขาใจระบบบริหารราชการในระบบเปด เพื่อที่การบริหารราชการ
และการให บ ริ ก ารสาธารณะจะนํ าไปสู  ก ารบริ ห ารราชการที่ เ อื้ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน”
โดยกําหนดเปาหมายวาในป พ.ศ. 2550 สวนราชการไมนอยกวารอยละ 80 ไดวางมาตรการ
หรือดําเนินกิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ปญหาขอพิพาทรองเรียนและขอขัดแยง
ระหวางฝายปกครองและประชาชนเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 20 ตอป และสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชนรอยละ 80 ใหเชื่อมั่นในความโปรงใสของระบบราชการ

4. วัตถุประสงค
4.1

4.2
4.3

เพือ่ กําหนดแนวทางการสรางการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใหบรรลุเปา
หมายที่กําหนด ซึ่งสวนราชการและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความเขาใจ และมีกรอบการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพือ่ สรางเสริมความรู ความเขาใจ และเผยแพรแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสว นรวม
เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายการทํางานแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม

5. กลุมเปาหมาย
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม มุง ใหทุกภาคสวนในสังคมไดมีโอกาสรวมตัดสินใจ ดําเนิน
การและสะทอนถึงผลงานภาครัฐตามความเหมาะสม ดังนั้น ประชาชน บุคคลทุกคน กลุม/องคกร
ทุกประเภทและทุกระดับจึงเปนเปาหมายหลักของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ซึ่งอาจจําแนกได
ดังนี้
5.1 ประชาชนทัว่ ๆ ไปโดยรวม
5.2 ขาราชการ ลูกจาง เจาหนาที่ และพนักงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
และหนวยงานอื่นๆ
5.3 นักวิชาการในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือนักวิชาการอิสระ
5.4 ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
5.5 สื่อมวลชน
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5.7
5.8
5.9

6.

ผูแทนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระอื่นๆ
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนองคกรพัฒนาภาคเอกชน (NGOs)
ผูแทนองคการ/หนวยงานรูปแบบอื่น

ยุทธศาสตรการสรางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

การสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนและประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ เปน
รูปแบบการบริหารราชการแนวใหมสําหรับสังคมไทยแตเปนเรื่องสําคัญที่ไดกําหนดไวทั้งในรัฐธรรมนูญ
และในกฎหมายเพื่อการพัฒนาระบบราชการ ดังนัน้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมที่บรรลุเปาหมายของ ก.พ.ร. อยางเปนรูปธรรม จํ าเปนที่ตองดํ าเนิ น การทั้ ง 2 สวนคือ
(1) การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside-in approach) คือ การสรางศักยภาพและโอกาส
(Empowerment and enabling) ใหภาคประชาสังคมใหเขามามีสวนรวม
และ (2) การพัฒนาจาก
ภายในภาคราชการ (Inside-out approach) โดยตองดําเนินการพัฒนาทักษะและความรูความเขาใจ
กับทุกองคาพยพทัง้ ในสวนกลางและระดับจังหวัด โดยจะตองมีการกําหนดทั้งนโยบาย และแนวทาง
การทํางานประสานเชื่อมโยงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ที่สําคัญในระดับประเทศหรือสวนกลางตองมี
นโยบายที่ชัดเจนที่กําหนดใหสวนราชการ
ภาพที่ 1 การสรางเครือขายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาระบบราชการ

เครือขายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาระบบราชการ

ยุทธศาสตรที่ 2

สวนราชการ

ก.พ.ร.
กระทรวง/กรม

ระดับชาติ

กลุมงานพัฒนาระบบ

ผูวาราชการ
จังหวัด

เครือขายที่ปรึกษา
ภาคประชาสังคม
ก.พ.ร. จังหวัด

สวนราชการ

เครือขายภาคประชาสังคม
เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
ยุทธศาสตรที่ 7

ปลัดกระทรวง/
อธิบดี

ราชการระบบเปด

กลุมงานพัฒนาระบบ

ระดับจังหวัด
Citizen’s Engagement
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แนวทางการดําเนินงานและกลไก ตลอดจนการปรับกระบวนทัศนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให
เขาใจ และสามารถปฏิบัติราชการในระบบเปดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการกําหนดบรรทัดฐาน
การทํางานที่เนนใหเกิดการมีสวนรวมไดอยางแทจริง
สําหรับในระดับจังหวัดเปนระดับที่ใกลชิดกับ
ประชาชน จําเปนตองมีการดําเนินการเชิงปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพื่อใหการพัฒนาและ
การใหบริการสาธารณะของภาคราชการตอบสนองความตองการและอํานวยประโยชนสุขตอประชาชน
ในขณะเดียวกันก็เตรียมความพรอมและความเขมแข็งใหกบั ภาคีทกุ ภาคสวนและประชาชนนอกภาคราชการใหมี
ความพรอมและความเขาใจเพื่อทีจ่ ะเกิดการเขามามีสวนรวมอยางมีคุณภาพ สรางสรรคและสันติ ซึ่ง
สามารถแบงยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 2 ระดับดังนี้
6.1 การพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสว นรวมเพือ่ สรางระบบราชการใหเปนระบบเปด
การพัฒนาระบบราชการไทยใหมีการบริหารราชการแบบมีสวนรวมซึ่งเปนราชการระบบเปด
ตามครรลองของการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic governance) จะสัมฤทธิ์ผลได
อยางเปนรูปธรรมตองกําหนดรูปแบบและกระบวนการบริหารของสวนราชการตลอดจนตองสรางคานิยม
และวัฒนธรรมการบริหารราชการแบบมีสว นรวม (Engaged Governance Culture) ของขาราชการ แนวทาง
การดํ าเนินงานสวนนี้จําเปนตองเริ่มจากการปรับกลไกและกติกาการบริหารราชการใหเปนระบบเปด
ควบคูไ ปกับการพัฒนาขาราชการใหมที กั ษะและมีความพรอมเพือ่ รองรับการเขามามีสว นรวมของประชาชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
•

กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของสวนราชการออกไปสูประชาชน
6.1.1 กํ าหนดเป น นโยบายสํ าคั ญ ให ทุ ก หน ว ยงานในภาคราชการจั ด ทํ านโยบายและ
แนวทางเพือ่ การบริหารราชการแผนดินที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนใหชัดเจน
โดยอิงกรอบ
กฎหมายทัง้ รัฐธรรมนูญและมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545
และติดตามใหมีการจัดทํากรอบแนวทางการทํางานที่เนนการมีสวนรวมในระดับหนวย
ราชการ ทั้งการมีสวนรวมภายในและระหวางหนวยงานเพื่อวางรากฐานการทํางานแบบมีสวนรวม
6.1.2 สงเสริมใหสวนราชการปรับปรุงระบบบริหารงานที่เอื้อตอการสรางการมีสวนรวม
โดยจําเปนตองกําหนดมิติการมีสวนรวมของประชาชนไวเปนสวนหนึ่งในการทําสัญญาขอตกลง
การ
ทํางานและเปนตัวชี้หนึง่ ในการวัดผลการปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารบริหารงานภาครัฐแนวใหม
พรอมกับ
สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการวัดผลการปฏิบตั งิ านดังกลาวใหเปนกระบวนการทีเ่ ปดเผย
โปรงใส รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมในการประเมินผลงานอีก
ทางหนึง่ ดวย นอกจากนั้นควรกําหนดรางวัลและแรงจูงใจสําหรับการทํางานอยางมีสวนรวมใหชัดเจน
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6.1.3 พั ฒ นาและสร า งความรู
ความเข า ใจตลอดจนทั ก ษะในการบริ ห ารราชการ
แบบมี ส  ว นร ว มให กั บข า ราชการระดั บ ต า งๆ โดยเฉพาะสํ าหรั บ ผู บ ริหารของสวนราชการ โดย
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับขาราชการระดับตางๆ
ใหมีทั้งมิตกิ ารมีสวนรวมของประชาชน
ควบคูไปกับหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง การหาขอยุติและการเจรจาในเชิงสันติ เทคนิคการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน และกระตุนใหสวนราชการพัฒนาทักษะเหลานี้ใหแกขาราชการทุกระดับ ใน
ขณะเดียวกันตองปรับกระบวนทัศนและทัศนคติของขาราชการใหตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการมีสวนรวมของประชาชนดวย
6.1.4 พัฒนานวัตกรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปน
องคกรนําในการสงเสริมสนับสนุนสวนราชการใหพัฒนานวัตกรรมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ให
คําปรึกษาสวนราชการ รวมทั้งสรรหาสวนราชการที่มีวิธีการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่โดดเดนเพื่อ
เปนหนวยงานตัวอยางในเรื่องนี้ และเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีแกสวนราชการอื่นๆ
6.1.5 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการเพื่อรองรับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน เชน การทบทวนรูปแบบและแนวทางในการเปดเผยขอมูล การสือ่ สารกับประชาชนหรือผูรับ
บริการ การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการสื่อสาร (สองทาง) และเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมอยางมีคุณภาพ
•

กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของภาคประชาชนเขาสูระบบราชการ

6.1.6 พัฒนาความรูความเขาใจ ขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสของภาคประชาสังคม
และชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ โดยเฉพาะการพัฒนาบริการสาธารณะ การ
ติดตามตรวจสอบ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยสงเสริมการสรางกระบวนการเรียนรูและการ
ไดรบั ขอมูลขาวสารของประชาชนเพื่อการเขามามีสวนรวม จัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูนาการสร
ํ
างเวที
การมีสว นรวมในการบริหารในระดับตางๆ จัดทําคูม อื การบริหารราชการทีเ่ นนการมีสว นรวมของประชาชน
เผยแพรใหสวนราชการและประชาชนไดรับทราบในวงกวาง พัฒนากระบวนการเรียนรูก ารบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม โดยจะดําเนินการโครงการนํารองทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
พรอมกับพัฒนา
โครงการเวทีประชาชนเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย
6.2

การเสริมสรางเครือขายการมีสวนรวมสําหรับการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัด
แบบบูรณาการในระดับจังหวัด

การเสริมสรางความเขมแข็งและความพรอมของภาคีทุกภาคสวนและประชาชนในระดับจังหวัด
ตองดําเนินพรอมกัน 2 ทาง คือ สรางความพรอมและศักยภาพจากภายในสวนราชการระดับจังหวัดออก
ไปสูป ระชาชน (Inside-out approach) และความพรอมและศักยภาพของภาคประชาสังคมเขาไปสูการมี
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เพื่อรวมเปนภาคีการ
พัฒนาของสวนราชการในระดับจังหวัด (Outside-in approach) โดยมีขอเสนอแนะแนวทางโครงการ
และกิจกรรมดังนี้
•

กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของสวนราชการออกไปสูประชาชน
6.2.1 กําหนดหลักการที่ชัดเจนสําหรับการบริหารราชการในระดับจังหวัดใหเปนระบบที่
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยกําหนดใหการมีสวนรวมเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดความ
สําเร็จของจังหวัด
6.2.2

สรางความรู ความเขาใจสําหรับผูบริหารและทีมงานระดับจังหวัดโดยการ
 จัดทําเอกสารคูมือเพื่อแนะนําเรื่องบริหารราชการในระดับจังหวัดที่เปด
โอกาสประชาชนเขามามีสวนรวม
 พัฒนาหลักสูตรการสรางความตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน
สําหรับผูบริหารและขาราชการ
 สรางวิทยากรเครือขายการบริหารราชการแบบบูรณาการทีเ่ นนการมีสวนรวม
ในระดับภูมิภาค
 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับเจาหนาที่ของรัฐและผูที่
เกีย่ วของ เชน การจัดเวทีประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น

6.2.3 ติดตามผลการดําเนินงานดานการกําหนดแนวทางและมาตรการที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ
6.2.4 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน และสรุปบทเรียนจากพื้นที่ตางๆ รายงาน
ตอ ก.พ.ร. เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

•

กระบวนการสรางศักยภาพการมีสวนรวมของภาคประชาชนเขาสูระบบราชการ

6.2.5 สรางกลไกเครือขายภาคประชาสังคมในระดับจังหวัดเพือ่ ผลักดันการพัฒนาระบบ
ราชการสูการบริหารงานในระบบเปด
6.2.6 สงเสริมการจัดเวทีประชุมเครือขายเพื่อสรางความเขาใจและประสานงานระหวาง
กลไกในระดับภูมิภาค เพือ่ ใหขอเสนอแนะและรับฟงความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
เปาหมายการพัฒนาในระดับจังหวัดหรือระดับอนุภูมิภาค (กลุมจังหวัด) โดยกระตุนใหการดําเนินการ
มาจากการริเริ่มของเครือขายภาคประชาสังคมรวมกับหนวยงานราชการในแตละพื้นที่
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ภาพที่ 2 แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในระดับจังหวัด

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน
ในระดับจังหวัด
ค.ร.ม.
นโยบายระดับชาติ
ยุทธศาสตร/เปาหมาย ราชการสวนกลาง
การพัฒนาจังหวัด
(พฤศจิกายน 2546)

ผูว า ราชการจว..

ดําเนินการ
พัฒนาจว..

ผูแทนสวน
ราชการตางๆ
เวทีเครือขายทีป่ รึกษา
เพือ่ รวมพัฒนาราชการ
ในระดับจังหวัด
(กันยายน-ตุลาคม 2546)

แผนงานของทองถิน่
องคกรปกครอง
สวนทองถิน่
ติดตามผล

ผูแทนองคกร
ปกครองสวน
ทองถิน่ ตางๆ

ภาคธุรกิจ
เอกชน
นักวิชาการ
สือ่ มวลชน
ผูแทนภาค
ประชาสังคม

6.2.7 สงเสริมและประสานงานกับกลไกเครือขายอยางตอเนื่องเปนระบบเพื่อกระตุนให
เกิดการพัฒนาเครือขายระดับจังหวัด
6.2.8 พัฒนาผูน ําการเปลี่ยนแปลงใหเปนวิทยากรเครือขายภาคประชาสังคม เพื่อเปน
แกนนํ าในการสรางเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํ างานรวมกั นระหวางภาคราชการและภาค
ประชาสังคม
6.2.9 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวเปนกลุมหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับ
จังหวัด (Citizen Advisory Board)
เพือ่ ติดตาม ศึกษาและใหความรวมมือดานการพัฒนาตาม
ขอตกลงการพัฒนา (Development agenda) ของแตละจังหวัดและการใหบริการสาธารณะระดับจังหวัด
อยางบูรณาการ

