
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลรงังาม 

เร่ือง  มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลรงังาม 

…………………….…………………..…………… 

  ดว้ยพระราชกฤษฏกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๘ วรรค ๑ (๓) (๔) ได้ก าหนดให้การบรหิารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถอืว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางที่จะได้รบัการบรกิารจากภาครฐั และจะต้องมแีนวทางใน
การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน และรฐับาลได้ให้ความส าคญักบันโยบายในการป้องกนัปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่เป็นการประเมนิเพือ่วดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
          ดงันัน้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลรงังาม เป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประกอบประกาศเจตจ านงค์สุจรติในการบรหิารงานของนายก
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลรงังาม ทีจ่ะปฏบิตัริาชการโดยให้ความส าคญัและเปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
เขา้มามสี่วนร่วมและตรวจสอบการปฏบิตังิาน เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินกจิกรรมทุกรูปแบบ และ
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจ้างในทุกขัน้ตอนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จงึก าหนดมาตรการ 
กลไก ในการให้ประชาชนหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลรงังาม  โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  ๑.  ความหมายของการมสีว่นร่วม 
  การมสี่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่
เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขัน้ตอนต่าง ๆของการบริหาร ตัง้แต่การรบัรู้ข้อมูล การ
ปฏบิตังิาน การร่วมแสดงทศันะความคดิ การร่วมเสนอปญัหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิน่ การ
ร่วมคดิแนวทางการแก้ไขปญัหา การร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ การร่วมในการด าเนินการ และการมสี่วน
ร่วมตดิตามประเมนิผล รวมทัง้การร่วมรบัประโยชน์จากการพฒันา 
  ๒.  ระดบัการมสีว่นร่วม 
  ประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลรงังาม  ใน ๕ ระดบัการมสีว่นร่วม ดงันี้  

/ระดบัที ่๑… 
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  ระดบัที่ ๑  การมสี่วนร่วมในระดบัให้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกีย่วกบักจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เป็นระดบัการมสีว่นร่วมทีป่ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมน้อยทีสุ่ด แต่ถอื
ว่าเป็นขัน้พื้นฐานของการมสี่วนร่วม โดยหน่วยงานมหีน้าที่น าเสนอขอ้มูลที่เป็นจรงิ ถูกต้อง ทนัสมยัและ
เข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสทิธิขัน้พื้นฐานของประชาชนในการได้รบัข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน                  
โดยรปูแบบการมสีว่นร่วมในระดบัน้ีอยู่ในลกัษณะการใหข้อ้มลูทางเดยีว จากรฐัสูป่ระชาชน 
  ระดับที่ ๒ การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน                 
ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนิน การ/การ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐัอย่างอสิระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานจดัให้มกีระบวนการการรบัฟงัความ
คดิเห็นของประชาชนทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคดิเห็นและประเด็นที่
ประชาชนเป็นห่วง ไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงนโยบาย หรอืพฒันาวธิกีารปฏิบตัิงานในหน่วยงานและ
ประกอบการตดัสนิใจ 
  ระดบัที่ ๓ การมสี่วนร่วมในระดบัให้เขา้มามบีทบาท เป็นลกัษณะที่ประชาชนเขา้ใจ มสี่วน
ร่วมหรอืเกี่ยวข้องในกระบวนการการวางแผนและตัดสนิใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและข้อมูล 
ระหว่างรฐักบัประชาชนอย่างจรงิจงั และมจุีดมุ่งหมายชดัเจน โดยประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนด 
นโยบายการวางแผนงานโครงการและวธิกีารปฏบิตั ิซึ่งหน่วยงานมหีน้าทีจ่ดัระบบอ านวยความสะดวก และ
ยอมรบัการเสนอแนะ และมีการตัดสนิใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดบันี้อาจจะด าเนินการ                
ในรปูแบบกรรมการทีม่ตีวัแทนภาคประชาชนเขา้ร่วม 
  ระดบัที ่ ๔  การมสี่วนร่วมในการสรา้งความร่วมมอื เป็นการให้ความส าคญักบับทบาทของ
ประชาชนในระดบัสูง โดยมเีป้าหมายส าคญัอยู่ที่การมสี่วนร่วมกบัประชาชนในทุกขัน้ตอนของการตดัสนิใจ
ตัง้แต่การระบุปญัหา พฒันาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทัง้การเป็นภาคใีนการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงาน การมสี่วนร่วมในระดบันี้ คอื การที่หน่วยงานสญัญากบัประชาชนและกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีใน
การด าเนินงานร่วมกัน และน าแนวคิดใหม่ ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการตดัสนิใจใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้
  ระดับที่ ๕  การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่
ประชาชนมบีทบาทในระดบัสูงสุด โดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมบีทบาทในการเป็นผูต้ดัสนิใจ ซึ่งผลการ
ตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดบัสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบรหิารจดัการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และ
หน่วยงานมหีน้าทีใ่นการสง่เสรมิสนับสนุนเท่านัน้ ประโยชน์ของการตดัสนิใจในขัน้น้ี คอื การสรา้งการเรยีนรู ้
ความเขา้ใจและความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมกนั 

/๓.มาตรการ… 
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  ๓. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสรมิสรา้งการเขา้มามสีว่นร่วม 
  ๓.๑  ให้หน่วยงานที่มภีารกจิในการให้บรกิาร การอนุมตั ิการอนุญาต หรอืด าเนินกจิกรรม
ร่วมกบัประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคตี่าง ๆ จดัให้มชี่องทางและกจิกรรมให้ประชาชนและผูม้สี่วนได้
สว่นเสยีเขา้มามสีว่นร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิใหช้ดัเจน 
  ๓.๒  ให้จดัท าและเผยแพร่วธิกีาร หรอืขัน้ตอนการมสี่วนร่วมของประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้
สว่นเสยีทัง้ในหน่วยงานและสือ่สาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย 
  ๓.๓  ก าหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชน หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในภารกจิ ประกอบดว้ย ๓ ขัน้ตอน คอื ก่อนวางแผนด าเนินงาน ระหว่าง
ด าเนินงาน และหลงัด าเนินงาน 
  ๓.๔  ส่งเสรมิ สนับสนุน การมสี่วนร่วมกบัภาคเีครอืข่ายภายนอก โดยเฉพาะ ผู้รบับรกิาร
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ให้เกดิความร่วมมอืเป็นผู้เฝ้าระวงั การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจในภารกจิหน้าที่ วธิกีารด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจรติเพื่อให้เกดิพลงัเขม้แขง็ 
ช่วยป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
  ๓.๕  ใหห้วัหน้าหน่วยงานท าหน้าทีก่ ากบั ดูแล และประเมนผลการมสี่วนร่วมของประชาชน
หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และรายงานผลการด าเนินงานต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรงังาม อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครัง้ 
  ประกาศฉบบันี้ ก าหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหป้ระชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่น
ร่วมในการบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลรงังาม   การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ส าหรบัการมสี่วนร่วมของ
ภาคประชาชน หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่มรีะเบยีบ กฎหมาย หรอืแนวทางปฏบิตัใิด ๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบหรอืกฎหมายนัน้ก าหนด ดงันัน้ เห็นควรเผยแพร่ประกาศดงักล่าวเพื่อ
ประชาชนทราบโดยทัว่ไป 
 
  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๙ เดอืนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 
 

 
(นายอุดร  นูพลกรงั) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงังาม 
 


