ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 8 วรรค 1 (3) (4) ได้กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้อง
ดาเนิ น การโดยถื อว่ าประชาชนเป็ น ศู น ย์ กลางที่จ ะได้ รับ การบริก ารจากภาครัฐ และจะต้อ งมี แนวทางใน
การรับ ฟังความคิดเห็ นของประชาชน ประกอบกับองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเสาเภา ได้ประกาศนโยบาย
คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใส เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น งานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้ น เพื่อให้ การปฏิบั ติราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลเสาเภา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของทางการการ โดยให้ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนดไว้ จึงกาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา ดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา หรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดาเนินการ หรือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาเภาและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ
3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางาน
ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาเภาและส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน
4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภาหรือส่วนราชการภายใน
5. การมีส่วนร่วมในด้านการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลเสาเภา ตลอดจนเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะ
การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา เป็นผู้กากับดูแล

/มาตรการ...

มาตรการ กลไก แนวทาในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม
1. ให้ห น่ว ยงานส่ วนราชการที่มีภ ารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต หรือดาเนิน
กิจกรรม จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ภารกิจให้ชัดเจน
2. ให้จัดทาและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย
3. กาหนดให้มีระบบดาเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ในภารกิจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนดาเนินงาน ระหว่าง
ดาเนินงาน และหลังดาเนินงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับผู้รับบริ การ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือ
เป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ วิธีการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็ง ช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ให้หัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่กากับ ดูแล และให้คาปรึกษาแนะนาการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
ทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา สานักปลัด อบต. โทร. 0-7536-7326
ที่ นศ 81801/วันที่
11 มกราคม 2562
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

.
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เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองช่าง
ด้ว ยองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลเสาเภา ได้ จัด ทาประกาศมาตรการให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
มี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ให้ ค วามส าคั ญ และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาเภา จึงขอส่งประกาศมาตรการดังกล่าว โดยให้ศึกษาทาความเข้าใจและแจ้งบุคลากรในสังกัดได้
รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

(นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเภา
- ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

1.นายธนภัทร ใจแจ้ง ปลัด อบต.เสาเภา
2.ส.ต.ท.บรรจง ผ่อนผัน รองปลัด อบต.เสาเภา

3.นางสาวอังคนา วารี หัวหน้าสานักปลัด

4.นางสาวรุจิรา ศรีหัญ ผู้อานวยการกองคลัง

5.นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์ ผู้อานวยการกองช่าง

