
 
แนวทางการบริหารราชการแบบมีสวนร่วม  

ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
.................................. 

 การบริหารราชการแบบมีสวนร่วม เปนการบริหารงานที่ใหภาคเอกชน และประชาชนเขามามี สวนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพ่ือใหมี 
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะและตัดสินใจที่รอบคอบ โปรงใส เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจาก 
ประชาชน อันจะน าไปสูประสิทธิภาพของระบบราชการที่สามารถตอบสนองความต องการของประชาชน        
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ซึ่งแนวทางการด าเนินการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนร่วมในการบริหาร
ราชการ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 ๑. การก าหนดนโยบาย/ทิศทางท่ีใหความส าคัญกับการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  
  ๑.๑ มีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทางการบริหารราชการแบบมีสวนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ไวในแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
  ๑.๒ ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีสวนร่วม เพ่ือใหบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืน ๆ  
 ๒. การสรางระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม และคานิยมของหนวยงานที่ใหความส าคัญ
กับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  
  ๒.๑ จัดท าคูมือการบริหารราชการแบบมีสวนร่วม เพ่ือใหบุคลากรใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และสงเสริมกระบวนการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  
 ๓. กลไกหรือหน่วยงานรองรับในการสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนร่วม มีการก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบการขับเคลื่อนหรือสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจน  
 ๔. การสนับสนุนการท างานของภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน  
  ๔.๑ มีชองทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เพ่ือใชในการใหขอมูล         
ข่าวสาร และรับฟงความคิดเห็น เชน ทางเว็บไซต ระบบ Call Center ทาง counter service  และทาง Mobile 
Application เป็นต้น 
   ๔.๒ มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ หรือระบบการจัดการเกี่ยวกับการน าขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ      
ของประชาชนหรือผู้มีสวนไดส้วนเสียที่เก่ียวของทีไ่ดร้ับจากชองทางต่าง ๆ มาใชประกอบการปรับปรุงกระบวนการ 
ท างาน เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังขอผู้รับบริการทุกภาคสวน  
  ๔.๓ จัดท าคูมือการปฏิบัติงาน/คูมือส าหรับประชาชน ของกอง/ส านักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด  
เพ่ือใหผรูับริการใชประกอบการเขารับบริการจากหน่วยงาน 
   ๔.๔ สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร หรือองคความรูต่าง ๆ เพ่ือใชส าหรับการด าเนินโครงการ เชน 
มีการส ารวจและรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน จัดประชุม/สัมมนา/ปรึกษาหารือ/ระดมความ คิดเห็นเพ่ือ
ก าหนดแนวทาง วิธีการ และมาตรการในการด าเนินโครงการ เป็นต้น 
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 ๕. การเปิดใหประชาชนเขามามีสวนร่วมในการสร้างความโปรงใสในการบริหารราชการ  
  ๕.๑ มีระบบหรือกลไก เพ่ือเปิดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคสวนอ่ืนที่เกี่ยวของเขามามีสวนร่วม 
โดยการออกประกาศนโยบาย หรือแนวทาง หรือคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเป็นแนวทางสงเสริมการมีสวนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ  
  ๕.๒ มีคณะกรรมการ/คณะท างาน ท าหนาที่ใหค าปรึกษา แนะน า ก าหนดแนวทางมาตรการ        
การด าเนินงาน ก ากับดูแล จัดท าแผนการตลาด แผนการประชาสัมพันธ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ  
 ๖. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือสงเสริมการท างานร่วมกับภาคสวนอื่น  
  ๖.๑ การด าเนินโครงการ และการสรางกระบวนการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ในระดับความร่วมมือ (Collaboration) ในประเด็นตอไปนี้   
    ๑) มีการสรุปความเป็นมา สภาพปญหา และวัตถุประสงคที่น าไปสูการริเริ่มการด าเนิน 
โครงการ การแกปญหา และระบุแนวโนม/เงื่อนไขของสถานการณ รวมทั้งระบกุลุ่มผู้ไดรับผลกระทบ  
   ๒) แนวคิดตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนา ด าเนินงานโครงการ หรือปรับปรุง หรือแกปญหา  
   ๓) การวิเคราะหกลุ่มผูมีสวนไดสวนเสียในการด าเนินโครงการ  
   ๔) การท างานแบบบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  
   ๕) รูปแบบหรือวิธีการหรือข้ันตอนการด าเนินงานที่ใชในการขับเคลื่อนหรือด าเนินโครงการ  
   ๖) บทบาทของแต่ละภาคสวนที่เขามามีสวนรวมด าเนินงาน โดยอธิบายใหเห็นบทบาท      
ของแตล่ะภาคสวนวามีบทบาทอยางไร เกี่ยวของกับการด าเนินโครงการอย่างไร  
  ๖.๒ จัดท าระบบฐานขอมูลเครือขายภาคประชาชน/เครือขายภาคประชาสังคม หรือ เครือขายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของกับการด าเนินโครงการ โดยมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหถูกตองและทันสมัย ระบบฐานขอมูลควรมี
องคประกอบเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค จ านวนสมาชิก ชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได ้ 
  ๖.๓ จัดท าสรุปผลส าเร็จ/ประโยชนที่ได้รับจากการด าเนินงานอย่างชัดเจน ปญหา/อุปสรรค รวมทั้ง
สรุปปัจจัยที่มีผลตอความส าเร็จในการด าเนินโครงการ ซึ่งการสรุปผลส าเร็จหรือประโยชนที่ไดรับในเชิงสังคม หรือ
เศรษฐกิจ ควรประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีตอชุมชน/สังคม/ประเทศ ทั้งที่ เป็น       
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ  
  ๖.๔ จัดท าสรุปรูปแบบ (Model) ที่เกิดจากการสังเคราะห์การด าเนินโครงการเป็นภาพ/ แผนภาพ  
ที่มีทิศทาง/เป้าหมายที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงแนวคิด และวิธีการ/กระบวนการด าเนินโครงการ รวมทั้งเป้าหมาย
หรือผลส าเร็จที่ตองการ พรอมทั้งอธิบายรูปแบบ (Model) พอสังเขป  
  ๖.๕ มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรผลการด าเนินโครงการตอสาธารณะผ่านชองทางตางๆ 
เชน การแสดงสินคา Road show สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุโทรทัศน วิทยุชุมชน สื่ออิเล็กทรอนิกส และ Social Media 
เปนตน  
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 ๗. การวัดความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ ที่มีตอบทบาทของการ     
 เขามามีสวนร่วมในการด าเนินโครงการ โดยผลการประเมินจ าไปสูการปรับรูปแบบและวิธีการสร้างการมีสวนร่วม
ของทุกภาคสวนตอไป  
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้มีสวนได้สวนเสีย หมายถึง ปจเจกบุคคล หรือ กลุมบุคคล องคกร สถาบัน หรือชุมชน ที่ได รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจ/นโยบาย/โครงการ โดยแบงผู้มีสวนไดส้วนเสียดังนี้  
  ผู้มีสวนได้สวนเสียโดยตรง (Primary stakeholders) คือ บุคคล หรือ กลุมผู้ได้รับผลกระทบจาก 
โครงการโดยตรง ตามที่ก าหนดไวในวัตถุประสงคของโครงการ ไม่วาจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือลบ เชน 
ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ มักมีการแบงกลุ่มผู้มีสวนได้สวนเสีย โดยตรง ตามเพศ 
ชั้นทางสังคม รายได้ อาชีพ หรือ กลุ่มผู้ใชบริการ  
  ผู้มีสวนได้สวนเสียรอง (Secondary stakeholders) คือ บุคคล กลุม องคกร สถาบันหน่วยงาน     
ที่ เกี่ยวของในโครงการ ซึ่งอาจแบงเป็นส่วนที่เกี่ยวของโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน เชน บริษัทคูสัญญาที่ได้รับ 
สัมปทาน) หรือเกี่ยวของโดยเป็นหน่วยงานผูด าเนินโครงการ (เชน กระทรวง/ทบวง/กรม ผูมีอ านาจ หนาที่) หรือ
เกี่ยวของโดยเป็นหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มิใชเจาของโครงการโดยตรงแต่มีอ านาจหนาที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงรัฐบาล
ระดับทองถิ่นท่ีเปนที่ตั้งของโครงการ หรือเก่ียวของโดยเปนผูติดตามเรื่องนั้นมาโดย ตลอด เชน บุคคล หรือ NGOs 
หรือสถาบันการศึกษาที่ติดตามท าวิจัยเรื่องนั้นมาโดยเฉพาะ หรืออาจเปนกลุมที่ไมเปนทางการ เชน นักการเมือง
ในทองที่ ผู้น าชาวบาน ผู้อาวุโส ผู้น าทางศาสนา ฯลฯ อันเปน บุคคลที่อาจมีบทบาทอ านาจในการเปนผูน าทาง
ความคิด  
  ผู มีส วนได ส วนเสียหลัก (Key Stakeholders) ได แก ผู มีส วนได ส วนเสียที่มีความส าคัญ 
(Importance) หรือมีบทบาทอ านาจ (Influence) ที่สงผลกระทบตอความส าเร็จของโครงการ 


