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ระบบการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทำอย่างไรให้เป็นจริง
        ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  สถาบันพระปกเกล้า 

บทคัดย่อ

   ร ั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาถึง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ล้วนมุ่งเน้นการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการตื่นตัวในการปรับแนวคิด

ไปสู่การปฏิบัติ  บทความนี้กล่าวถึงแนวทางการสร้างการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วมในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาระบบราชการ

และสถาบันพระปกเกล้า ที่คาดว่าผลที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การสร้างกระบวน

ทัศน์ใหม่ในการทำงานให้กับข้าราชการในระดับจังหวัดและเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของรัฐ โดยมีตัวแบบในการ

ให้ความรู ้แก่ข้าราชการ ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน และทำให้เกิดมี
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กิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ล้วนเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทั ้งสิ ้น กระบวนการทำงานประกอบด้วย สร้างแรง

บันดาลใจ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจังหวัดต้องมีแรงบันดาลใจที่

จะสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (inspiration)  สร้างนวตกรรมของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ (innovation) การนำไป

ปฏิบัติให้เป็นผล (implementation) การปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานที่

ตอบสนองความต้องการของประชาชน (improvement) ทำด้วยความตระหนัก 

สนใจอย่างแท้จริง หรือ ‘ทำด้วยใจ’ (internalization)  

ปัจจัยที่เอื้อเพื่อให้วงจรของการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วมบรรลุผล คือ  

   การทำงานแบบพหุภาคี หลายภาคส่วน (inclusive)   

   ความสนใจที่จะทำร่วมกัน ทั้งภาคประชาชน และราชการ 

(interest)  

   มีความรู้ มีปัญญา (intelligence)  

   มีความคิดริเริ่ม (initiative)   

   การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและประชาชน 

(interactive)  

   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ (interchangeable)  

   มีการเสริมกำลัง  (invigorate)   

   สร้างความประทับใจในผลงานที่เกิดขึ้น (impressive)   

   สร้างแรงจูงใจในการทำความดีร่วมกัน (incentive)   

จุดหมายปลายทางของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมก็คือ

การมีภูมิคุ้มกันสังคมนั้นๆ อย่างหาค่ามิได้ (invaluable immunity) 
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นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างของผลการดำเนินงานเกิดขึ้นในแต่ละ

จังหวัดเนื่องจาก ความตระหนัก ความรู้ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในเรื่อง

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำ

ของผู้บริหาร การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษา แนะนำ ทรัพยากร และ

วัฒนธรรมของประชาชน เป็นต้น 








การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเพิ่มขึ้นของช่องว่าง

ทางสังคมระหว่างคนจนและคนรวย
แสดงถึงการไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสกว่า
พยายามเรียกร้อง
สิทธิที่พึงมีแต่ ไม่เคยมี

หรือไม่ค่อยมี
ภาครัฐจึงมีการปฏิรูป

ระบบการบริหารราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มิฉะนั้นประเทศไทย
คงถูกมองว่าล้าหลังเต็มที





   ใ นกระแสโลกาภ ิว ัตน ์ท ี ่ม ี เร ื ่องของการเป ็น

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลก่อให้เกิดการปรับตัว

เพื่อสามารถคงอยู่ได้ในสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ไม่ว่าทั ้งภาครัฐ ประชาชนและเอกชน การไม่ปรับตัวจะทำให้เกิดความ  

ขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ตามมา สำหรับภาครัฐต้องทำการปรับตัวเช่นกัน 

การพยายามปรับตัวให้เข้าสู่ยุคการบริหารแนวใหม่ที่เน้นให้ประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง และเสริมสร้างสังคมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการปรับตัว

และปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยรวม  

สิ่งที่ท้าทายก็คือการปรับตัวเข้ากับกระแสประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่

ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายและการ

ตัดสินใจต่างๆ ที ่อาจมีผลกระทบต่อพวกเขา นอกจากนี ้การตอบสนอง  

ความต้องการของประชาชน และการมีสำนึกรับผิดชอบที่พึงมีเพื่อการสร้าง

ระบบการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทำอย่างไรให้เป็นจริง
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วัฒนธรรมธรรมาภิบาลก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเผชิญและปรับตัวให้ได้  อีกทั้ง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของช่องว่างทางสังคมระหว่างคนจนและ

คนรวย แสดงถึงการไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ส่งผลให้ผู ้ด้อยโอกาสกว่า

พยายามเรียกร้องสิทธิที่พึงมีแต่ไม่เคยมี หรือไม่ค่อยมี  ภาครัฐจึงมีการปฏิรูป

ระบบการบริหารราชการเพื ่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี ่ยนแปลง  

ดังกล่าว มิฉะนั้นประเทศไทยคงถูกมองว่าล้าหลังเต็มที 

นอกจากนี้ในหลายๆ ประเทศกำลังมุ่งที่จะปฏิรูประบบราชการโดย  

วิธีการต่างๆ อาทิฟินแลนด์ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา  และใน

ช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีการปฏิรูประบบราชการมากมายในอีกหลายประเทศ 

ทำให้เห็นว่าการทำงานของข้าราชการกำลังเปลี ่ยนแปลงไป เน้นการมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพื่อให้

เก ิดการปรับปรุงค ุณภาพการทำงานและการบริการต่างๆ ดังท ี ่อด ีต

ประธานาธิบดี บิล คลินตันเคยกล่าวว่า “ช่วงเวลาของรัฐบาลที่มีขนาด

ใหญ่ได้จบลงแล้ว” (Clinton, อ้างใน Gore, 1996: 1)  

มีกรณีศึกษามากมายที่แสดงถึงการบริหารราชการระบบใหม่ มีการ

ศึกษาวิจัยที่แสดงถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิรูประบบราชการ แต่

ทั ้งนี ้ประเด็นสำคัญหนึ่งคือ ต้องสอดคล้องกับระบบสังคมนั้นๆ  (Pollitt, 

Christopher and Geert Bouckert. 2000: 1-5)  เดิมการบริหารราชการใน

ประเทศไทย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีน้อยมาก จนมี

การปฏ ิรูปการเม ืองคร ั ้ งสำค ัญที ่ม ีการประกาศใช ้ร ัฐธรรมนูญแห ่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีการริเริ่มการสร้างช่องทางสำหรับการเข้า
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

มามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีช่องทางการมีส่วนร่วม

ของประชาชนจัดว่ายังมีจำกัดอยู่มากในประเทศไทย ทั้งในสังคมเมืองและ

ชนบท ทั้งนี้เพราะแนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ

ข้าราชการมีแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี กระแสของประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมของประชาชนและธรรมาภิบาลได้ก่อให้เกิดการปฏิรูปหลายประการ

และหน่วยงานต่างๆ ล้วนมุ่งสู ่การดำเนินการที่สอดคล้องกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงนี้ เพราะมิฉะนั้นจะประสบปัญหานานาประการเพราะแรง  

ผลักดันจากภายนอก โดยเฉพาะจากประชาชนและนานาอารยะประเทศ 

ภายหลังจากที่ประเทศไทยประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 ได้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมจากประชาชนในหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลได้วางแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2546-2550) ซึ ่งมีสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นแกนนำในการพัฒนาระบบราชการไทย   

ทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการสาธารณะ การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน รวมไปถึงการการ

พยายามผลักดันให้เกิดการบริหารราชการในระบบเปิด ที่เปิดโอกาสให้  

ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศกับภาคราชการ 

ทั้งนี้โดยได้มีพระราช-

กฤษฎ ี กาว ่ าด ้ วย  

ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์ แ ล ะ  

วิธีการบริหารกิจการ  
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อันมีเป้าหมายสำคัญในการให้ความสำคัญกับ

ประชาชนและจัดเป็นกฎหมายที ่เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้เกิดขึ้นในภาคราชการโดยรวม  

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีหลัก

สำคัญเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นที่

ประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ

ปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม มีการเน้นย้ำคุณค่า

และความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลอันเป็นหลัก

จรรโลงชาติ 

ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมคือการ

กำหนด ส่วนที่ 3 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน

มาตรา 78 ที่กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  มีการระบุชัดเจนถึงการกำหนดให้มีการ จัดระบบการ

บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และ

สนับสนุนให้จังหวัด มีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์

ของประชาชนในพื้นที่  ให้มีการพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับ

การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ยังให้มีการ

จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จึงนับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้ขยายความสำคัญของ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมซึ่งในบางครั้งก็มีการกล่าวว่า

เป็นการบริหารราชการระบบเปิดที่ทำให้ภาคประชาชนมีความ

สำคัญมากขึ้น แทนการบริหารงานแบบปิดดังแต่ก่อน 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สุข

ของประชาชน โดยอาศัยเครื่องมือคือการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยเกิด

ขึ้นตามเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งใช้เป็นอีกหลักการหนึ่งในการสร้างตัวชี้วัดนี้  

ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไว้ในมาตรา 6 ดังนี้ 

มาตรา 6  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

 1.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 2.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 4.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

 5.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

 6.  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ 

 7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

ในประเด็นสำคัญที่เป็นเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องของการบริหารงาน

กล่าวถึงเรื่องสำคัญ คือ 

การบริหารราชการที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหมายถึง 

การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี

ของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์

สูงสุดของประเทศ  

การบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่าหมายถึง การบริหารงานมุ่ง

เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกับ

ภารกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นไว้สำหรับงานนั้นๆ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

มีความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนด

ตัวชี้วัดผลการทำงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะแสดงผลถึงความสามารถในการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตรงต่อความต้องการของ

ประชาชน 

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ของร ัฐ โดยเป ็นการ กำหนดว ิธ ีการทำงานของส ่วนราชการให ้ เก ิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวัดความคุ้มค่าในแต่ละภาระกิจ โดยให้
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ส่วนราชการต้องยึดหลัก ความโปร่งใส ความคุ้มค่า ความชัดเจนในการ

ปฏิบัติราชการ 

การลดข ั ้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เป็นการทำงาน

ให้ม ีประสิทธิภาพ โดยใน

การทำงานให้จ ัดให้ม ีการ

กระจายอำนาจการตัดสินใจ

เพื่อความรวดเร็วและลดขั้น

ตอนการปฏิบัติราชการ โดย

ในการอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ การดำเนินการอื่นใดของผู้

ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ

ในเรื่องนั้นโดยตรง  ทั้งนี้เพื่อให้สะดวก และมีความรวดเร็วในการบริการ 

วิธีการดำเนินการคือต้องมีหลักเกณฑ์ควบคุม ติดตาม และกำกับดูแล

การใช้อำนาจ มีการกำหนดความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบ

อำนาจให้ชัดเจน ไม่สร้างขั้นตอนหรือกลั่นกรองงานที่ไม่จำเป็น ในกรณีที่

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมได้ให้ใช้ได้ตามความ

เหมาะสม เพื่อลดขั้นตอนต่างๆลง ถือว่างานที่ออกมาน่าจะเป็นไปสร้าง  

ความพึงพอใจให้เกิดขึ้น เพราะต่อไปนี้ประชาชนไม่ต้องรอนานและติดต่อ

หลายฝ่าย หลายคนดังแต่ก่อน 

ดังนั ้นพระราชกฤษฎีกานี ้ให้ความสำคัญกับเรื ่องของ การบริการ

กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล ร่วมกับการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ ที่มุ่ง

ให้ประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญ เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่นี ้ 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุ้นส่วนในการ

ดำเนินกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญ การให้บริการกับประชาชนจึงต้องเป็นไปเพื่อให้

ประชาชนมีความพึงพอใจ และมีความสุขเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังให้ความ

สำคัญกับการพัฒนาระบบราชการสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ยก

กิจกรรมของสังคมออกจากการมีความรู ้อยู ่แค่ท้องถิ ่นเท่านั ้นแต่นำไปสู่  

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สู่สถานการณ์ และโลกภายนอก  มีระบบข้อมูลที่ทัน

สมัย และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้เข้ามามีผลต่อวัฒนธรรมของมนุษย์ 

มีการเปลี ่ยนแปลงจากวัฒนธรรมแบบดั ้งเดิม เป็นการยอมรับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเรียนรู ้จากภายนอกและภายในองค์กร 

ชุมชนและประเทศมากขึ้น จนเป็นการจัดการความรู้และทำองค์กรของตนให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2546 - 

พ.ศ. 2550) โดยเฉพาะ ในยุทธศาสตร์ ที่ 7 : การเปิดระบบราชการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  นำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งได้นำมาสู่แนวคิดเรื่องการพัฒนาระบบ

ราชการในที่สุด  โดยมุ่งเน้นในเรื่อง    

1.การบริหารรัฐกิจแนวใหม่    

2. การปรับปรุงการให้บริการประชาชน    

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมของข้าราชการ   

4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานของภาครัฐ และการ

สร้างระบบราชการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง (Citizen-centered) โดยใช้หลักการต่างๆ อาทิ พัฒนาคุณภาพการ
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (better service quality) ปรับบทบาท ภารกิจ และ

ขนาดให้มีความเหมาะสม (rightsizing) ยกระดับขีดความสามารถของ

ข้าราชการและมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูง 

และเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากล (high performance) ตอบสนองต่อการ

บริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปิดระบบราชการสู่กระบวนการ

ความเป็นประชาธิปไตย  

เมื่อเป็นเช่นนี้การนำแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาทำให้

เกิดผลจึงเป็นสิ่งจำเป็น บทความนี้จึงกล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับจังหวัดซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญ

ในการดำเนินการเพื่อประชาชนในจังหวัดนั้นๆ 

 








โดยปกติข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น
เมื่อมีการเพิ่มหรือ

ขยายการให้บริการของตน
และมีการติดต่อกับประชาชนมากขึ้น
ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนได้ประโยชน์
จากการรับฟังประชาชนมากขึ้น
และจากการบริการมากกว่า

การกำกับดูแลเท่านั้น
ประชาชนและข้าราชการ

จึงทำงานร่วมกัน
และระบุปัญหา

และแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วย



ระบบการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทำอย่างไรให้เป็นจริง

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
คือการบริหารรัฐกิจแนวใหม่
   ก ารบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลบริหารงานด้วยการ

ยึดหลักประชาธิปไตย มีการให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เช่น

ความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และการ

เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการมีการเรียนรู้ เสริมสร้าง

ทักษะใหม่ในการพัฒนานโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย มีการรับรู้ มีการ

เคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของการเป็นพลเมืองมากขึ้น โดยปกติข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น เมื่อมีการเพิ่มหรือ

ขยายการให้บริการของตนและมีการติดต่อกับประชาชนมากขึ้น ผู้บริหารจะ

รู้สึกว่าตนได้ประโยชน์จากการรับฟังประชาชนมากขึ้น และจากการบริการ
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

มากกว่าการกำกับดูแลเท่านั้น ประชาชนและข้าราชการจึงทำงานร่วมกัน 

และระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วย 

กระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที ่ให้ความสำคัญกับหลักการของ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การให้ความสำคัญกับประชาชน การมุ่งให้เกิด

การบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของการบริหารแนวใหม่จึงเกิดขึ้น (Denhardt 

and Denhardt, 2003  :  42- 43 อ้างใน ถวิลวดี บุรีกุล : 2546) อาทิ  

  การมุ่งให้บริการแก่ประชาชนไม่ใช่การกำกับ ข้าราชการจึงไม่

เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่ต้องสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วย 

  การสำรวจความสนใจและความต้องการของสาธารณชน เพื่อ

สร้างความสนใจร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน 

  การให้คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองมาก

กว่าการเป็นผู้ประกอบการ โดยข้าราชการจะยอมรับที่จะเป็นผู้

ช่วยเหลือสังคมมากกว่าการเป็นผู ้จัดการธุรกิจที ่คิดและทำ

เสมือนเงินหลวงเป็นเงินของตนเอง 

  การคิดอย่างมีกลยุทธ์ แต่ปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย 

นโยบายและโครงการต ่างๆ จะสนองความต้องการของ

สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลหากมีการทำงานร่วมกัน  
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

  การตระหนักว่าการมีสำนึกรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย ข้าราชการ

ไม่ควรสนใจแค่เรื่องของการทำงานตามนโยบาย หรือเรื่องการ

ตลาด และการอยู่รอดของตน แต่ต้องสนใจเรื่องของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง 

มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจสาธารณะด้วย 

  การบริการมากกว่ากำกับ มีการสร้างค่านิยมร่วม การเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายถือ

เป็นการสร้างความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกันด้วย 

  การคำนึงว่าประชาชนเป็นผู้มีคุณค่าไม่ใช่แค่ผลผลิต หน่วยงาน

ราชการต่างๆ จะประสบความสำเร็จในระยะยาวหากดำเนิน

การด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเป็น

ผู้นำร่วมกันกับประชาชนบนพื้นฐานของการเคารพประชาชน 

เมื ่อพิจารณาหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที ่กล่าวแล้วจะพบว่า

ประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญ เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่นี้ เพราะ

ประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุ้นส่วนในการดำเนิน

กิจกรรมเป็นสิ ่งสำคัญ เมื ่อเป็นพลเมืองและหุ ้นส่วน การปรึกษาหารือ   

การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การทำงานอย่างโปร่งใส การทำงานที่มี

หลักการ การยึดหลักนิติธรรมจึงเป็นสิ ่งที ่หลีกเลี ่ยงไม่ได้ในการบริการ

ประชาชนให้เป็นที่พึงพอใจ เนื่องจากการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้น   

มีหลักการสำคัญ  คือ 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

 1.  มีการศึกษาวิจัย ที่เป็นการติดตามการทำงาน และรับฟังความคิด

เห็นจากประชาชนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 2.  ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ ดังนั้นการเสนอข้อมูลต่อประชาชนต้องทัน

สมัย กว้างขวาง เป็นจริง ถูกต้อง เข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นการใช้ระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรืออื่นๆ 

ก็จัดว่ามีประโยชน์ทั้งสิ้น 

 3.  การรายงานผลการทำงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ ตลอดจน

ประชาชนผู้ร้องเรียนได้ทราบถึงการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 

 4.  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อสะท้อนการทำงานของ  

ผู้ให้บริการ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจัดเป็นการบริหารรัฐกิจ  

แนวใหม่  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น กระบวนการสื่อสาร

สองทางซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ

ดำเนินงานและการร่วมรับผลประโยชน์ โดยวัตถุประสงค์ของ

การมีส่วนร่วมของประชาชน  ก็คือ  การให้ข้อมูลต่อสาธารณะ

ชนและให้สาธารณะชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการและ

การตัดสินใจต่างๆ  ของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ

ชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ แสดงความ  

คิดเห็น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบและรับผล 

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  นอกจากจะเป็น

เงื ่อนไขหลักของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้ว  ยังจะช่วยให้

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเป็นไป

ด้วยความรอบคอบ  ลดความขัดแย้งในสังคมและบังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง

แก่ชุมชนและประเทศชาติ 

เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ  คือ   

1) ต้องมีอิสรภาพ  หมายถึง มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้  การ  

เข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะใน  

รูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

2) ต้องมีความเสมอภาค  ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมี

สิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ 

3) ต้องมีความสามารถ  ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความ

สามารถพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะ

กำหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมที่กำหนดไว้มีความ

ซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 

ดังนั้น  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของ

สังคมขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นในการพิจารณา แต่มีเงื่อนไขพื้นฐาน

ในการมีส่วนร่วมว่าประชาชนต้องมีอิสรภาพ ความเสมอภาพ และความ

สามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์

หรือจุดมุ่งหมาย ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย และต้องมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อ

ให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  (Public Participation) จึงเป็น การ

กระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหาร เกี่ยวกับ

การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของ

ชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้

ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  

รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ทั้งนี ้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ  4  

ปัจจัยหลัก (สถาบันพระปกเกล้า,2545)  คือ  

 (1) ข้อมูลที่ประชาชนจะให้แก่ภาครัฐต้องมุ่งให้ทราบธรรมชาติและ

แนวคิดของชุมชน    

 (2) ข้อมูลซึ่งภาครัฐจะให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการต้องชัดเจน

ถูกต้องทันสมัยและเพียงพอ    

 (3) ประชาชนและภาครัฐต้องมีความเชื่อใจกันในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสาร  และ  

 (4) เทคนิคการมีส่วนร่วมควรใช้หลายรูปแบบโดยพิจารณาให้

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการ การจัดระบบการบริหาร

ราชการ การจัดโครงสร้าง ทัศนคติในการบริหารราชการ และการกำหนด

แนวทางที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหารและการดำเนิน

กิจกรรมของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (สำนักงาน กพร.) 

ท ั ้ งน ี ้ หากเป ้าหมายของการ

บริการของราชการคือประชาชนแล้ว 

การกำหนดกลยุทธการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม หรือการบริหารราชการ ที่เปิด

โอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม

ทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วม
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

กับภาคราชการ  ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบราชการ นำไปสู่การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบราชการ เพื่อสนองตอบความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์  แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  

ภาคธุรกิจเอกชน  นักวิชาการ  นักการเมือง  รวมทั้งภาครัฐเองเป็นพลัง  

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระบบราชการ เป็นการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น 

อันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2546  – พ.ศ. 2550)  

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจัดเป็นกระบวนการในการบริหาร

จัดการแนวใหม ่โดยการยอมรับและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับประโยชน์ และ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งการบริหารราชการดังกล่าวเป็น

ปัจจัยสนับสนุนให้ระบบราชการสามารถสนองตอบตรงตามความต้องการ

ของประชาชน และนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนอันเป็นการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของราชการยุคใหม่ที่มีลักษณะของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่สุจริต เปิดเผย โปร่งใส และนำไป

สู่ราชการระบบเปิดในที่สุด 

การบริหารราชการในระดับจังหวัดในปัจจุบันเป็นการทำงานที่มีการ

บริหารราชการแบบบูรณาการ  เป็นการบริหารงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน  

มีผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในเป้าหมาย ทิศทาง และผลการดำเนินงาน

ในระดับจังหวัดที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ในอันที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของจังหวัด การบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมเป็นการทำงานแบบบูรณาการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง     

ดังนั้นการมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามา

ในกระบวนการทำงานของระบบราชการจึงเป็นสิ่งที ่สำคัญ  การมี

แนวทางเสริมสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้บรรลุ

เป้าหมายของการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้มากขึ้น 

ดังนั้นโครงการเพื่อให้สามารถมีตัวแบบในการสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมในระดับจังหวัดจึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงาน กพร. 

กับสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้เป็นไป เพื่อประโยชน์อันจะเกิดขึ้นแก่

ประชาชน และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรม

ของระบบราชการให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน  โดยครอบคลุมการบริหารราชการระดับจังหวัดทั ้ง 75 

จังหวัดทั่วประเทศไทย ในท้ายที่สุดแล้วการเสริมสร้างความตระหนัก 

และพัฒนาทักษะของข้าราชการในเรื่องของการบริหารราชการแบบมี

ส ่วนร ่วม จะนำไปสู ่ประสิทธ ิผลของการปฏิรูประบบราชการที ่

สอดคล้องกับบริบทของการบริหารราชการแนวใหม่สมดังเจตจำนงค์

ตามรัฐธรรมนูญ   








การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเพิ่มขึ้นของช่องว่าง

ทางสังคมระหว่างคนจนและคนรวย
แสดงถึงการไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสกว่า
พยายามเรียกร้อง
สิทธิที่พึงมีแต่ ไม่เคยมี

หรือไม่ค่อยมี
ภาครัฐจึงมีการปฏิรูป

ระบบการบริหารราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มิฉะนั้นประเทศไทย
คงถูกมองว่าล้าหลังเต็มที





ระบบการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทำอย่างไรให้เป็นจริง

การเสริมสร้างระบบ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัด

   ก ารเสริมสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด  

เป็นการวางรากฐาน การกระตุ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการพัฒนาระบบราชการสู่ราชการในระบบเปิดที่

เป็นประชาธิปไตย สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด อันเป็นการส่งเสริม 

สนับสนุน และขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในระดับ

จังหวัด  เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนในระดับจังหวัด

และขยายผลรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย  ขยาย

ฐานการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสำหรับ

ข้าราชการระดับจังหวัด และพัฒนาระบบราชการสู่การบริหารราชการแบบมี
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ส่วนร่วม  เสริมสร้างความเข้มแข็งและกลไกการมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดซึ่ง

เป็นการวางแนวทางในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้การทำงานของ

ระบบราชการในระดับจังหวัด สามารถสนองตอบความต้องการของ

ประชาชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการพัฒนาจังหวัด และ

ระบบราชการ 

ตัวแบบของการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม 

ในการพัฒนาตัวแบบสำหรับดำเนินการครั ้งนี ้ ใช้แนวคิดของการ  

เสริมสร้างการเรียนรู้ของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการเสริมแรง ให้เกิดการ

ปฏิบัติและขยายผลต่อไปดังนี้  

รูป1กรอบแนวคิดในการศึกษา

 

สถานการณ์

ในอนาคต

เสริมแรง

สนับสนุน

Advocacy

Empower

ความรู้

ตระหนัก

ขยายผล

ปฏิบัติ

สถานการณ์

ปัจจุบัน
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

กลยุทธ์ในการดำเนินการครั้งนี้ ใช้วิธีดำเนินการอบรมตามทฤษฎีของ 

Bloom ในเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์เมื่อมีความรู้จะเกิดความตระหนักและนำ

สู่การปฏิบัติและมีการขยายผลต่อไปหากมีการกระตุ้นเสริมแรงจะช่วยให้

กระบวนการเรียนรู้ได้เกิดเร็วมากขึ้น จึงทำการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารระบบเปิดให้แก่ตัวแทนหน่วยงาน

ระดับจังหวัด โดยจะใช้เครื่องมือที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับบริบท

ข้าราชการ แล้วให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้วนี้ไปดำเนินการโดยอาศัย

ความรู้ที่ได้รับไปจากการ อบรมทั้งนี้ โดยผ่านการสนับสนุนทางวิชาการจาก

นักวิชาการที่รับผิดชอบดูแลในกลุ่มจังหวัด และผ่านการสนับสนุนทางด้าน

การเงินเบื้องต้นจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ทั้งนี้เชื่อ

ว่าจะเกิดการขยายผลต่อไป ทำให้หน่วยงานจังหวัดสามารถดำเนินการได้ 

สถานการณ์ของการทำงานให้บริการประชาชน น่าจะเปลี่ยนแปลงไป 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

รูป2ตัวแบบการเสริมสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ศึกษาสภาพปัจจุบัน

ของจังหวัดต่างๆ

ที่เข้าร่วมโครงการ

ปรับปรุงการทำงาน

สร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมต่อไป

สรุปบทเรียนจาก

การดำเนินโครงการ

และเผยแพร่ขยายผล

ค้นหาการปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ

Bestpractices

หน่วยงานที่เข้าร่วม
เกิดแนวคิดในการ
จัดกิจกรรม

ด้านการมีส่วนร่วม

คิดกิจกรรมที่จะใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม

เช่นการจัดทำ
ยุทธศาสตร์

คณะจังหวัดจัดทำ
ข้อเสนอโครงการ
เพื่อรับการสนับสนุน
งบประมาณ(นำร่อง)

จังหวัด

ดำเนินโครงการ



สร้างองค์ความรู้ด้านการมี
ส่วนร่วมและเผยแพร่

-จัดทำหลักสูตร
-อบรมให้ความรู้
-จัดทำเครื่องมือวัด

ประเมินผล

แบบมีส่วนร่วม

-ให้คำปรึกษาแนะนำ

-ติดตามประเมินผล
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ด้วยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นเรื่องใหม่ที่เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานราชการระดับจังหวัดไม่คุ้นเคยจึงมีการจัดทำตัวแบบที่จะดำเนิน

การเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในด้านนี้ และให้มีทรัพยากรในการ

ดำเนินการนำร่องเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติไปในตัว แต่อย่างไรก็ดีบางจังหวัดได้

มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้มาบ้างแล้ว   

วิธีการดำเนินการคือ  จัดทำหลักสูตรในการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วม ดำเนินการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผน/การจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื ่อการพัฒนาระบบ

ราชการสู่การบริหารราชการในระบบเปิดที่สอดคล้องแนวคิดในกฎหมาย โดย

มีข้าราชการในระดับจังหวัดทุกจังหวัดเข้ารับการฝึกอบรม  หลังจากนั้น 

จังหวัดมีการดำเนินการและเสริมสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาระบบราชการจากทุกภาคส่วนในจังหวัด โดย มีการเสนอแผนการ

ดำเนินงานหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  นำแผนงานไปปฏิบัติ มีการ

รายงานผลการดำเนินงาน (บทเรียนและประสบการณ์) และผู้ปฏิบัติระดับ

จังหวัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก

ขึ้น ทั้งนี้ในการดำเนินงานของจังหวัดจะมีที่ปรึกษาทางวิชาการคอยให้คำ

ปรึกษาแนะนำ 

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามตัวแบบนี้คือ  คู่มือหรือแนวทางการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด มีกรณีศึกษา

รูปแบบที่ดีสำหรับประเทศไทย (best practice cases) 

 










การมีส่วนร่วมของประชาชน
มีหลายระดับ

โดยวิธีการแบ่งระดับขั้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน

อาจแบ่งได้หลายวิธี
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียด

ของการแบ่งเป็นสำคัญ
การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอาจแบ่งได้
จากระดับต่ำสุดไปหาระดับสูงสุด



กระบวนการและเทคนิค
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่สามารถใช้ ในการบริหารราชการ

   เ พื่อเสริมสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด 

การมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญ 

และความสามารถในการใช้เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมจะเอื้อต่อการ

บริการราชการแบบใหม่เป้รนอย่างยิ่งเพราะจะนำมาสู้การเกิดความพึงพอใจ

ของประชาชน  

ระบบการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทำอย่างไรให้เป็นจริง



3�

ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับโดยวิธีการแบ่งระดับขั้นการ

มีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธ ี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ

ความละเอียดของการแบ่งเป็นสำคัญ การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอาจแบ่งได้จากระดับต่ำสุดไปหาระดับสูงสุด  ออกเป็น 7 ระดับ 

และจำนวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับ

ของการมีส่วนร่วม  กล่าวคือ  ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ำ จำนวนประชาชนที่

เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ ้นเพียงใด จำนวน

ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลำดับ  ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเรียงตามลำดับจากต่ำสุดไปหาสูงสุด ได้แก่  

1 ระดับการให้ข้อมูล   

2 ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน   

3 ระดับการปรึกษาหารือ    

4 ระดับการวางแผนร่วมกัน    

5 ระดับการร่วมปฏิบัติ  

6 ร่วมติดตามตรวจสอบ 

7 ระดับการควบคุมโดยประชาชน  
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

  1 ระดับการให้ข้อมูล  

เป็นระดับต่ำสุดและเป็นวิธีการที ่ง ่ายที ่สุดของการติดต่อสื ่อสาร

ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสิน

ใจของผู้วางแผนโครงการ  แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามา

เกี่ยวข้องใดๆ วิธีการให้ข้อมูลอาจกระทำได้หลายวิธี  เช่น  การแถลงข่าว 

การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่างๆ  

อย่างไรก็ดี  เพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจดุล

พินิจในการให้หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน  จึงควรมีข้อกำหนดให้

รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกระทำและกระทำอย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้น

ข้อมูลบางประเภท เช่น เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นต้น 

  2 ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน  

เป็นระดับขั ้นที ่สูงกว่าระดับแรก  กล่าวคือ เจ้าหน้าที ่เชิญชวนให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการ

ประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการบริหารราชการ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับกิจกรรม

ของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง เป็นต้น 

  3 ระดับการปรึกษาหารือ   

เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปิดรับความคิด

เห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่และ
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ  

เช่น  การจัดประชุม  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟัง

ความคิดเห็น เป็นต้น 

  4 ระดับการวางแผนร่วมกัน  

เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ  กล่าวคือ  เป็นเรื่องการมีส่วน

ร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียม

โครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการต่างๆ  เหมาะสมที่จะใช้

สำหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก  

เช่น  การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  5 ระดับการร่วมปฏิบัติ  

เป็นระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกัน  คือ เป็นระดับที่

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานกับประชาชนร่วมกันดำเนินการ เป็นขั้นการนำ

โครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  6 ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  

เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมน้อย แต่มีประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ได้   

รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล อาจอยู่ในรูปแบบของการ

จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย การสอบถาม

ประชาชน โดยการทำการสำรวจเพื่อให้ประชาชนประเมิน  เป็นต้น 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

  7 ระดับการควบคุมโดยประชาชน  

เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อแก้ปัญหาข้อ  

ขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลง

ประชามติมี 2 ประการ คือ ประการแรกการลงประชามติจะสะท้อนถึงความ

ต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด  อย่างน้อยขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ

ประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของ

ประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใดและ

ประการที่สองในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว  ผลของการลง

ประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม   
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

รูป3แสดงระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

การควบคุมโดยประชาชน
ระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม/แก้ปัญหา

ที่ขัดแย้งอยู่ทั้งหมดเช่นการลงประชามติ

มาก

น้อย

มาก

ต่ำ

สูง

ระดับของ
การมีส่วนร่วม

จำนวนประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมติดตามตรวจสอบ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

การร่วมปฏิบัติ

ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

การวางแผนร่วมกัน
การมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้นมีความรับผิดชอบร่วมกัน

ในการวางแผนและผลจะที่เกิดขึ้นใช้สำหรับประเด็นที่ซับซ้อน

และมีข้อโต้แย้งมากเช่นกลุ่มที่ปรึกษาคณะวางแผน

การปรึกษาหารือ
การเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ

และประชาชนเพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ

เช่นการจัดประชุมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเปิดกว้างรับข้อคิดเห็น

การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน
ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

เพื่อให้ ได้ข้อมูลมากขึ้นและเพื่อให้ประเด็นในการประเมินผลชัดเจนยิ่งขึ้น

เช่นการสำรวจการบรรยายให้ประชาชนฟังถึงกิจกรรมแล้วรับข้อคิดเห็น

การให้ข้อมูล
เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน

เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ
แต่ ไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงข้อคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆเช่นการแถลงข่าวการแจกข่าว

การแสดงนิทรรศการการทำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

กลุ่มเป้าหมาย
ในการดำเนินการ

ในการดำเนินการนั้นมีกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานบริหารราชการ

ระดับจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด  มีการอบรมให้ความรู้ในการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม การวางแผนการมีส่วนร่วม และการ

ประเมินผล  โดยการจัดกลุ่มดำเนินการให้ความรู้และมีการตั้งที่ปรึกษาซึ่ง

เป็นนักวิชาการในพื้นที่ให้กับจังหวัด  ทั้งนี้มีการจัดกลุ่มจังหวัดตามการแบ่ง

กลุ่มของ กพร. เพื่อความเหมาะสมในการศึกษา เนื่องจากกลุ่มจังหวัดหนึ่งๆ

จะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ มีบริบทวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน 

รูป4กลุ่มจังหวัดที่ศึกษา
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กลุ่มประชาชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วมมีหลายกลุ่ม
ทั้งยังมีบางจังหวัด
การจัดหาทรัพยากร
เพิ่มเติมได้อีกด้วย

ทำให้โครงการสามารถ
ดำเนินการต่อเนื่องได้
และสามารถขยายผล
ไปยังพื้นที่อื่นๆได้ด้วย



ระบบการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทำอย่างไรให้เป็นจริง

ผลการดำเนินการและถอดบทเรียน
จากการเสริมสร้างกระบวนการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  ก ารจัดทำโครงการนำร่องในจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดเพื่อทดลองใช้ตัวแบบ

ของการเสริมสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการวิจัยที่

ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยทีมงานจังหวัด และนักวิจัยจากส่วนกลางเป็น  

ผู้ออกแบบตัวแบบหลัก ขณะที่ทีมจังหวัดที่รวมตัวเป็นคณะทำงานมาจาก

หลายภาคส่วนรวมทั้งจากภาคประชาชนจะออกแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และกำหนดประเด็นในการดำเนินการเอง  เพียงแต่มีที่ปรึกษา

คอยให้คำแนะนำเท่านั ้น เมื ่อสิ ้นสุดครงการจะมีการประเมินผลแบบมี  

ส่วนร่วมโดยจังหวัดและที่ปรึกษา หลังจากนั้นจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ถอดบทเรียน และจัดลำดับความสำเร็จ หารูปแบบที่เป็นเลิศในการสร้าง

ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อชื่นชม ยกย่องและเผยแพร่ต่อไป  

ระยะเวลาของการดำเนินโครงการร่วม 1 ปี  แต่หลังจากการให้ความรู้

แก่ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของจังหวัด ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ

ระดับจังหวัดส่วนมากมีความรู้ และเข้าใจในการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วม และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมต่างๆได้ มีการเลือก

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ อาทิ การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยว การป้องกันอุบัติเหตุ  และการ

สร้างการมีส่วนร่วมเป็นต้น  มีการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย และสามารถนำ

เทคนิคหลายๆเทคนิคมาใช้เพื ่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิการตั ้งคณะ

กรรมการร่วม  การเผยแพร่ข้อมูลของราชการผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ วิทยุ

ชุมชน การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผน การปฏิบัติแบบมี

ส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม การสำรวจความคิดเห็น การแสดงนิทรรศการ การ

ศึกษาดูงาน และการประเมินผลแบบมี

ส่วนร่วม  

กลุ ่มประชาชนที่เข้ามามี

ส ่ วนร ่ วมม ีหลายกล ุ ่ม   

ทั ้งยังมีบางจังหวัด

การจัดหาทรัพยากร

เพิ่มเติม ได้อีกด้วย 

ท ำ ใ ห ้ โ ค ร ง ก า ร

สามารถดำเน ิน
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

การต่อเนื่องได้ และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ด้วย 

ในการประเมนผลมีการจัดทำตัวแบบในการประเมินโดยที่ปรึกษา 

อาทิ ความเข้าใจของจังหวัดในเรื่องดังกล่าว ความสนใจ เอาใจใส่ ความ

พยายาม การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนที่

หลากหลาย การทำงานที่เป็นพหุภาคี รูปแบบและระดับขั้นของการมีส่วน

ร่วม  ความพึงพอใจของประชาชน ที ่ประเมินด้วยการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชน  ตลอดจนความยั่งยืนของกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ยังจัดทำการถอด

บทเรียนจากการดำเนินโครงการเพื่อขยายผลต่อไป  

อย่างไรก็ดีความสำเร็จมิได้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด จากการดำเนินการไป

ช่วงเวลาหนึ่งก็ทำให้สามารถที่จะประเมินผลการดำเนินโครงการนี้ได้บ้างแล้ว 

และพบว่าปัจจัยสำคัญที่น่าจะส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดคือ  

กระบวนการทำงานประกอบด้วย 

 1.  สร้างแรงบันดาลใจ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจังหวัด

ต้องมีแรงบันดาลใจที่จะสร่างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

(inspiration)  หากผู้นำมีภาวะผู้นำสูงจะเกิดแรงบันดาลใจในการ

ทำงานนี้ได้สำเร็จมากกว่าผู้นำที่ไม่กระตือรือร้น 

 2.  สร้างนวตกรรมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการ จากการที่แต่เดิมเป็นระบบปิด (innovation) 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

 3.  การนำไปปฏิบัติให้เป็นผล (implementation) 

 4.  การปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน (improvement) 

 5.  ทำด้วยความตระหนัก สนใจอย่างแท้จร ิง หรือ ‘ทำด้วยใจ’ 

(internalization) 

ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีปัจจัยที่เอื้อเพื่อให้วงจรของการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลคือ 

 1.  การทำงานแบบพหุภาคี หลายภาคส่วน (inclusive)  การบูรณาการ 

การคิดเป็นองค์รวม การทำงานเป็นพหุภาคี เพื่อแน่ใจว่ามีการมี

ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมคนทุกกลุ่มที่มีความสนใจ

และอาจได้รับผลกระทบ 

 2.  มีความสนใจที ่จะทำร่วมกัน ทั ้งภาคประชาชน และราชการ 

(interest) มีการผูกมัดที่จะทำ และกำหนดไว้เป็นนโยบายสำคัญ

ของหน่วยงาน ความชัดเจน ความเข้าใจตรงกัน เข้าใจร่วมกันใน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการมีส่วนร่วม และข้อมูลย้อน

กลับที่ได้จากการประเมิน และที่สำคัญมีกิจกรรมการมีส่วนร่วม

และได้สื่อสารกันเข้าใจแล้วด้วย 

 3.  มีความรู้ มีปัญญาในการคิดกิจกรรม และใช้ความรู้ในการทำงาน 

(intelligence) 



47

ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

 4.  มีความคิดริเริ่มในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการ (initiative)  

 5.  ในกระบวนการทำงานต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่   

ผู้บริหารและประชาชน (interactive)ความไว้วางใจกัน เพื่อแน่ใจ

ว่าการติดต่อสื่อสารและมีการสร้างความสัมพันธ์กัน 

 6.  มีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ก ับหน่วยงานอื ่นๆ เพื ่อแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์ และสร้างความรู้ (interchangeable) 

 7.  มีการเสริมกำลัง  ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง (invigorate) ความรับ

ผิดชอบ เพื ่อแน่ใจว่าเจ้าหน้าที ่ ผู ้มีส่วนร่วม และประชาชนรับ  

ผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนให้เวลาที่พอเพียง 

 8.  สร ้างความประท ับใจในผลงานท ี ่ เก ิดข ึ ้น ร ่วมช ื ่นชมย ินด ี 

(impressive)  เคารพกันและกัน เพื ่อแน่ใจว่าทุกคนรับผิดชอบ  

ร่วมกันและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 9.  สร้างแรงจูงใจในการทำความดีร่วมกัน ยกย่องชมเชย ให้รางวัล 

(incentive)  

จุดหมายปลายทางของการปริหารราชการแบบมีส่วนร่วมก็คือ

การมีภูมิคุ้มกันสังคมนั้นๆ อย่างหาค่ามิได้ ( invaluable 

immunity) 
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

รูป5ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

              

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา:ถวิลวดีบุรีกุล.2550.

   

อย่างไรก็ดีจากการดำเนินงานจริงในจังหวัดต่างๆ พบความแตกต่าง

ในผลสำเร็จที่ขยายหลักการข้างต้นตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากปัจจัย

ต่อไปนี้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ คือ  ทัศนคติ ความตระหนัก ความรู้ของเจ้าหน้าที่

และประชาชนในเรื ่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการมี  
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ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทําอย่างไรให้เป็นจริง

ส่วนร่วม ความสามารถใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย1 ภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารที่ต้องยอมรับแนวคิดที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าการ

ขอความร่วมมือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การทำงานเป็นทีมของทีมจังหวัด  

ทรัพยากรที่มีเพียงพอและเหมาะสม ความไว้วางใจประชาชนให้เข้ามามี  

ส่วนร่วม  และสิ่งจูงใจ เช่นการนำไปใช้ได้กับการประเมินของ กพร. ในการได้

รับรางวัล 

ด้านประชาชนภาคส่วนต่างๆ ต้องมีความตระหนัก สนใจที่จะเข้า

มามีส่วนร่วม ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เช่นการรวมตัวกันเป็นประชาสังคม การยอมรับ

กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ด้านที่ปรึกษา คือ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วมและเรื ่องการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที ่จังหวัด ความ

สามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ การเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ ของที่

ปรึกษา และประชาชน เป็นต้น 

 1  บางจังหวัดยังคงใช้รูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ ที่มิได้แสดงถึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง อาทิการจัดประชาคมที่มีผู้มานำ

เสนอข้อมูล แต่ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นน้อยมาก และ

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลมาก่อน หรือการใช้คำว่าประชาพิจารณ์ แต่ใช้

ไม่ถูกต้อง นอกจากนี ้ย ังมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมคือการ

ประชาสัมพันธ์ 











อนึ่งการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
จะยั่งยืนได้ต้องมีการทำงานแบบบูรณาการ

กันทุกภาคส่วน
และมีการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งราชการ

เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสังคมและประชาชน

และที่สำคัญต้องมีการยึดหลัก
ประชาธิปไตยที่เปิดโอกาส

ให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง



สรุป 

  ก ารมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนำความคิดเห็นดังกล่าวไป

ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการ

สื่อสารสองทาง  ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วย

การแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้าง

ความสามัคคีในสังคม  ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่ม

คุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการ

ระบบการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด:

ทำอย่างไรให้เป็นจริง
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สร้างฉันทามติ และทำให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ   ส่วนการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม เป็นเรื่องของการนำแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน

เข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เป็นการบริหารแนวใหม่ที ่เน้นการบริการ

ประชาชน ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการกระจายโอกาสให้ประชาชนได้

เข้ามาร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ดำเนินการ ติดตามประเมินผล โดยต้อง

มีความไว้วางใจกันทุกฝ่าย  

การเสริมสร้างให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขึ้นต้องมีการให้

ความรู้ในแนวคิดของการบริหารราชการแบบนี้ และเรื่องของการมีส่วนร่วม 

การใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  การ

จัดให้มีที่ปรึกษาในกรณีที่เป็นหน่วยงานใหม่ ยังขาดประสบการณ์ ให้มีการ

ทดลองนำความรู ้ไปใช้จริง และมีการประเมินพร้อมทั ้งมีสิ ่งจูงใจในการ

ทำงาน แต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้บริหารไม่เห็นชอบ ไม่เปิดใจรับ

แนวคิดใหม่ และผู้ที่จะต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติ นอกจากนี้การมีสิ่งจูงใจมี

ความสำคัญ ตลอดจนการเห็นคุณค่าของการดำเนินการร่วมกันของทุกภาค

ส่วน 

อนึ่งการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะยั่งยืนได้ต้องมีการทำงาน

แบบบูรณาการกันทุกภาคส่วนและมีการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งราชการ 

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสังคมและประชาชน และที่สำคัญ

ต้องมีการยึดหลักประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง 
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