
รอบที ่๒ สว่นที ่๑ : การด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสของหนว่ยงานตามภารกจิหลกั

EB๑ การเปิดโอกาสใหผู้ ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีมโีอกาส
เขา้มามสีว่นรว่มในการ
ด าเนนิงานตามภารกจิ
หลกัของหนว่ยงาน

ขอ้๑)ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบั
แผนงาน/โครงการ ตามภารกจิหลกัของ
หนว่ยงาน
---------------------------------------
ขอ้๒)ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการจดัท าแผนงาน/โครงการ ตาม
ภารกจิหลกัของหนว่ยงาน
---------------------------------------
ขอ้๓)ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการด าเนนิการโครงการ ตามภารกจิ
หลกัของหนว่ยงาน 



“ภารกจิหลกั” หมายถงึ ภารกจิของหนว่ยงานตามกฎหมายจดัต ัง้ของ
หนว่ยงาน ท ัง้นี ้หากหนว่ยงานมภีารกจิตามกฎหมายจดัต ัง้มากกวา่  
๑ ภารกจิ ใหค้ดัเลอืกเพยีงภารกจิเดยีว โดยพจิารณาจากภารกจิที่
หนว่ยงานใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ ใชบ้คุลากรและทรพัยากรตา่งๆ มี
การจดัสรรงบประมาณ มรีะยะเวลาในการด าเนนิงาน จ านวนมาก
ทีส่ดุ และมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการทจุรติ โดยขอ้ค าถามทีเ่กีย่วกบั
ภารกจิหลกั ไดแ้ก ่ขอ้ EB๑ EB๒ และ EB๓ ใหห้นว่ยงานใชบ้รบิท
ของภารกจิหลกัในการตอบค าถาม สว่นขอ้ค าถามทีไ่มไ่ดร้ะบถุงึ
ภารกจิหลกั ใหใ้ชบ้รบิทภารกจิในภาพรวมของหนว่ยงานในการตอบ



แนวทางการด าเนนิการ/หลกัฐาน

๑) มกีารวเิคราะหภ์ารกจิหลกั เลอืก
กระบวนการ ทีม่คีวามส าคญัและ
จ าเป็นในการเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีมโีอกาสเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการด าเนนิงาน

๒) มกีารจดัท าแผนการเปิดโอกาสใหผู้ม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีมโีอกาสเขา้มามสีว่น
รว่มในการด าเนนิงานตามภารกจิหลกั
------------------------------------

หลกัฐาน
การมสีว่นรว่มในการแสดงความ

คดิเห็น การจดัท าแผนงาน/โครงการ 
และการด าเนนิโครงการของผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทีช่ดัเจน โดยจะตอ้งมกีารระบุ
รายละเอยีดของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่
เขา้มารว่มในการด าเนนิการในแตล่ะ

ข ัน้ตอนดว้ย๓) มกีารด าเนนิการตามแผนการเปิด
การเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
มโีอกาสเขา้มามสีว่นรว่มในการ
ด าเนนิงานตามภารกจิหลกั



{

การมสีว่นรว่ม



การมสีว่นรว่มของประชาชน

• การมสีว่นรว่มของประชาชนเป็น
กระบวนการ ึง่ประชาชน หรอืผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีไดม้โีอกาสแสดงท ันะ และความ
คดิเห็น และความคดิเห็นนีไ้ดถ้กูใช้

ประกอบในการก าหนดนโยบายและการ
ตดัสนิใจของรฐั



องคป์ระกอบของการมสีว่นรว่มม ี๓ ดา้น คอื 

๑) ตอ้งมวีตัถปุระสงคห์รอืจดุมุง่หมายชดัเจน 
เป็นไปเพือ่อะไร ผูเ้ขา้รว่มจะไดต้ดัสนิใจถกูวา่
ควรเขา้รว่มหรอืไม่
๒) ตอ้งมกีจิกรรมเป้าหมายตอ้งระบลุกัษณะ
ของกจิกรรมวา่มรีปูแบบและลกัษณะอยา่งไร 
เพือ่ทีป่ระชาชนจะไดต้ดัสนิใจวา่ควรเขา้รว่ม
หรอืไม่
๓) ตอ้งมบีคุคลหรอืกลุม่เป้าหมาย 



Suppliers

Inputs

Process

Customers

Outputs

Outcome
3

1

2
สนิคา้หรอืบรกิารคอือะไร

ผูร้บัสนิคา้หรอืบรกิารคอืใคร

ความตอ้งการคอือะไร

4

5

6

กระบวนการทีเ่หมาะสมคอือยา่งไร

ปจัจยัน าเขา้ของกระบวนการคอือะไร

ผูส้ง่มอบปจัจยัคอืใคร

SIPOC Model  / Value chain model
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แบบฟอรม์การวิเคราะห์ SIPOC

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Process description

Process map:

Enablers

SIPOC ANALYSIS AND MAP



ระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชน
(Public Participation Spectrum)

เทคนคิการมสีว่นรว่ม :
- Fact Sheet
- Websites
- Open House

เทคนคิการมสีว่นรว่ม :
- การส ารวจความคดิเห็น
- การประชุม/เวทสีาธารณะ
- ประชุมกลุม่ยอ่ย

เทคนคิการมสีว่นรว่ม :
- สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

เทคนคิการมสีว่นรว่ม :
- คณะทีป่รกึษาภาคประชาชน
- คณะกรรมการ
- การตดัสนิใจแบบมสีว่นรว่ม

เทคนคิการมสีว่นรว่ม :
การลงประชามติ

ใหข้อ้มลูขา่วสาร
Inform

รบัฟงัความคดิเห็น
Consult

เกีย่วขอ้ง
Involve

รว่มมอื
Collaboration

เสรมิอ านาจประชาชน
Empower



การน าสู่การปฏิบติั

ให้ข้อมูลข่าวสาร
Inform

ปรึกษาหารือ
Consult

เข้ามามบีทบาท
Involve

สร้างความ
ร่วมมือ

Collabor
ation

เสริมอ านาจ
Empowe
r

เป้าหมาย:
เพ่ือใหข้อ้มูลข่าวสาร
แก่ประชาชน และ
เสริมสร้างความเขา้ใจ
ของประชาชน
เก่ียวกบัประเดน็
ปัญหา ทางเลือกและ
ทางแกไ้ข

เป้าหมาย:
เพ่ือไดรั้บขอ้มูลและ
ความคิดเห็นจาก
ประชาชนเก่ียวกบั
สภาพปัญหา 
ทางเลือกและแนว
ทางแกไ้ข

เป้าหมาย:
เพื่อร่วมท างานกบั
ประชาชนเพื่อ
สร้างความมัน่ใจ
กบัประชาชนวา่
ความคิดเห็นและ
ความตอ้งการของ
ประชาชนจ า
ไดรั้บการ
พิจารณา

เป้าหมาย:
เพื่อเป็นหุน้ส่วน
กบัประชาชนใน
ทุกขั้นตอนของ
การตดัสินใจ
ตั้งแต่การระบุ
ปัญหา พฒันา
ทางเลือกและแนว
ทางแกไ้ข

เป้าหมาย:
เพื่อใหป้ระชาชน
เป็นผูต้ดัสินใจ

เพ่ิมระดบัหรือบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน



ระดบัการมสีว่นรว่ม/ กจิกรรม/ ชอ่งทางการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม

ระดับ กจิกรรมในแต่ละระดบั ช่องทางการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม

1) ใหข้อ้มูลข่าวสาร
(Inform)

ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่
ประชาชนและ
เสริมสร้างความเขา้ใจ
ของประชาชน เก่ียวกบั
ประเดน็ปัญหา ทางเลือก 
และทางแกไ้ข

-เอกสารส่ิงพิมพ์
-จดหมายข่าว
-แผนผงัขั้นตอนการ   
ปฏิบติังาน
-ติดประกาศ
-เวบ็ไซด์



ระดบัการมสีว่นรว่ม/ กจิกรรม/ ชอ่งทางการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามสีว่นรว่ม

ระดับ กจิกรรมในแต่ละระดับ ช่องทางการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

-การจดัท า Spot โฆษณา
-การจดัท าโลโก้
-การจดัท านิทรรศการ
-หนงัสือพิมพ์
-โทรทศัน์
-วิทยุ
-จดังานแถลงข่าว ฯลฯ



ระดับ กจิกรรมในแต่ละระดับ เทคนิคการมีส่วนร่วม

2) รับฟังความคิดเห็น
(consults)

รับขอ้มูลและความ
คิดเห็นจากประชาชน
เก่ียวกบัสภาพปัญหา
ความคิดเห็นและแนว
ทางแกไ้ข

-ตูรั้บขอ้คิดเห็น
-สายด่วน
-ตูไ้ปรษณียรั์บเร่ืองจาก
ประชาชน
-การสมัภาษณ์ความ
คิดเห็นจากประชาชน 
-การจดัสมัมนาวิชาการ
-การจดัเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
(Focus group)



ระดับ กจิกรรมในแต่ละระดบั เทคนิคการมส่ีวนร่วม

-การจดัใหมี้ศูนยข์อ้มูล –
หอ้งสมุด
-จดัท าเวบ็ไซด ์ซ่ึงมี
ช่องทางส่ือสารกบั
ประชาชน

3) เก่ียวขอ้ง 
(Involve)

มีระบบการน าความคิดเห็นของ
ประชาชนไปประกอบการ
บริหารงานมีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
และมีการด าเนินการอยา่งเป็น
รูปแบบ

- สมันาเชิงปฏิบติัการ



ระดับ กจิกรรมในแต่ละระดบั เทคนิคการมส่ีวนร่วม

4) ร่วมมือ 
(Collaboration)

กิจกรรมใหป้ระชาชนเขา้
มาร่วมในทุกขั้นตอนของ
การตดัสินใจ ตั้งแต่ การระบุ
ปัญหา พฒันาทางเลือก และ
แนวทางแกไ้ข

-มีคณะท่ีปรึกษาท่ีมาจาก
ประชาชนท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
-การจดักิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
แก่ชุมชน

5) เสริมอ านาจ
ประชาชน
(Pmpower)

-ใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ
การมีกระบวนการ/กลไกการ
ติดตาม ตรวจสอบ โดยภาค
ประชน

-การลงประชามติ



ตวัอยา่งแผนปฏบิตักิารการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ

ภารกจิ/
โครงการ/
กจิกรรม
ส าคญั๔

ระดับการมี
ส่วนร่วม

เทคนิค/วธิีการ
การมส่ีวนร่วม
ในแต่ละระดับ

ระยะเวลา ผลลพัธ์ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง งบประมาณ

๑.การ
ก าหนด
ทิศทาง
องคก์ร

๑-๓ ๑.เผยแพร่
ขอ้มูลของ
กรมผา่น
ช่องทางต่างๆ
ท่ีเหมาะสม

๒.ส ารวจ
ความคิดเห็น

๓.จดัประชุม
เชิงปฏิบติัการ

๑เดือน

๒เดือน

๒ วนั

๑.ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์

๒.กองแผน

๑.คณะ
ผูบ้ริหารกรม

๒.ผูแ้ทน
กระทรวง

๓.ผูแ้ทน
ของบุคลากร
ผูแ้ทนของ
ผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย

ตวัอยา่งแผนปฏบิตักิารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม 


