ประกาศสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
********************
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตร 8 วรรค 1 (3) (4) ได้กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ดาเนินงานโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรั บฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และรัฐ บาลได้ให้ความสาคัญกับนโยบายในการป้องกันและปราบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจาปงงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
2) มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประกอบกับประกาศเจตจานงสุจริตใน
การบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ที่จะปฏิบัติ
ราชการโดยให้ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนดไว้ จึงกาหนดมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความหมายของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การปฏิบัติงาน
การร่วมแสดงทัศนะความคิด การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการดาเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
2. ระดับการมีส่วนร่วม
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของจังหวัด
นนทบุรีใน 5 ระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้
ระดั บ ที่ 1 การมี ส่ ว นร่ ว มในระดั บ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เป็ น การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด
แต่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานมีหน้าที่นาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และ
เข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียว จากรัฐสู่ประชาชน
ระดับที่ 2.../
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ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับ การปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการ/การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนาข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชน
เป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการ
ตัดสินใจ
ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าใจมี
ส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายการวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอานวยความสะดวก
และยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจจะดาเนินการใน
รูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม
ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นการให้ความสาคัญกับบทบาท
ของประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้งแต่การระบุ ปั ญหา พัฒ นาทางเลื อก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การที่ภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การดาเนินงานร่วมกัน และนาแนวคิดใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอานาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่
ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการ
ตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับ สู งสุ ดนี้ เน้ น ให้ ป ระชาชนมีบทบาทในการบริห ารจัดการโดยเป็นผู้ ดาเนินภารกิจ และ
หน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
3. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม
3.1 ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต หรือดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันกับประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆ จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน
3.2 ให้จัดทาและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย
3.3 ก าหนดให้ มี ร ะบบด าเนิ น งานสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม หรื อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภารกิจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนดาเนินงาน ระหว่าง
ดาเนินงาน และหลังดาเนินงาน
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกรกิจหน้าที่ วิธีการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็งช่วยป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5 ให้หัวหน้า.../
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3.5 ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล และประเมิ น ผลการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนผู้มาส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)
ประกาศฉบับนี้ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ตามการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment – ITA) สาหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระเบียบ กฎหมาย
หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้ดาเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบหรือกฎหมายนั้นกาหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายจักรชัย ชุ่มจิตต์)
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

