หลักสูตรระดับสัมฤทธิบตั ร
“การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” People’s Audit
1. ความเป็ นมาของโครงการ
การให้ บริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ และองค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะมี
ประสิท ธิภ าพหรื อ ไม่ เ พี ย งใดผู้ ท่ีใ ห้ คาตอบได้ ดี ท่ีสุด คื อ ประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร ดั ง นั้ น
การวั ดระดับของการให้ บริการสาธารณะของหน่ วยงานภาครั ฐและองค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) อย่างเป็ นระบบ จึงเป็ น
เรื่องสาคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้ างประสิทธิภาพของการให้ บริการสาธารณะของภาครัฐ
เพื่อให้ บริการดังกล่ าวมีคุณภาพตรงตามความต้ องการของประชาชนและสามารถแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องได้ อย่างตรงจุ ด นอกจากนี้ ยังเป็ นการสร้ างกระบวนการให้ ประชาชนเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการให้ บริการสาธารณะอย่างเป็ นระบบและเป็ นรูปธรรม
ในช่ วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบการให้ บริการของภาครัฐมักเป็ นแบบรวม
ศูนย์กลางไว้ ท่หี น่วยงานแม้ ในปั จจุ บันภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะพยายาม
สร้ างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาประเทศและชุมชนและให้ ความ
คิดเห็น ต่ อบริ ก ารสาธารณะ แต่ กย็ ั งไม่ มีก ารพั ฒนาระบบการวั ด ประสิท ธิภาพของการ
บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่ างเป็ นระบบเท่าที่ควร ช่ องว่ างของ
ระบบและข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วน ามาซึ่ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ยั ง ไม่ ท่ัว ถึ ง ในทุ ก กลุ่ ม ของ
ประชาชน คุณภาพของการให้ บริการที่รัฐให้ แก่กลุ่มคนยากจนและคนที่มีฐานะดียังมีความ
เหลื่ อ มล้า และในหลายส่ ว นรั ฐ ยั ง เป็ นศูน ย์ ก ลางในการตั ด สิน ใจในเรื่ องการจัด บริ ก าร
สาธารณะ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ดบริ ก ารสาธารณะมี คุณ ภาพ และสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ในสัง คมไทย จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ป ระชาชนในสัง คมไทยทุ ก กลุ่ ม ทั้ง ใน
ส่วนกลางและส่ วนท้ องถิ่นจะเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการของการตัด สินใจ เพื่ อผู้ ท่ี
ก าหนดนโยบายจะได้ ส นองตอบต่ อ ความต้ อ งการได้ ต รงประเด็น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก าร
สาธารณะที่รัฐจัดให้ แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถาบันพระปกเกล้ า ซึ่งเป็ นสถาบันวิชาการ โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนา
แห่ง สหประชาชาติประจาประเทศไทย (UNDP ) จึงจัดทาโครงการวัดระดับการให้ บริการ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
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ประชาชน ( People’s Audit ) เพื่อได้ ข้อมูลพื้นฐานอันจะนาไปสู่การปรับปรุงการ
ให้ บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะได้ เข้ าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ โดยในการดาเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ าย
ราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสื่อมวลชน ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตร
การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน นโยบายและการวางแผน
การมีส่วนร่วม People’s Audit เป็ นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันพระปกเกล้ า ในอันที่จะ
ขยายผลองค์ความรู้ท่ีสานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้ า ทาการศึกษาวิจัยไว้ ไปสู่
ผู้สนใจที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคมและ
ประชาชน ให้ เกิดความตระหนั ก และเข้ าใจความสาคัญ ของการมี ส่วนร่ ว มในเรื่ องการ
บริการสาธารณะ และยกระดับการบริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ตลอดจนสามารถวางแผน
และออกแบบการมีส่วนร่วมให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาการให้ บริการสาธารณะโดยกระบวนมีส่วนร่ วม
ของประชาชน (People’s
Audit) อั น น าไปสู่ ก ารส่ ง เสริ ม จิ ต ส านึ ก เรื่ อ งความเป็ น
ประชาธิปไตย และเสริมสร้ างธรรมาภิบาลท้ องถิ่นในประเทศไทยอันเหมาะสมกับบริบทของ
ฝ่ ายต่างๆ
2. เพื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ใ ห้ ประชาชนเกิ ด ความตระหนั ก และเข้ า ใจถึ ง
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และการยกระดับการบริการ
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) ผ่านการ
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์จากการดาเนินโครงการ
4. เพื่ อ ให้ ผ้ ู เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถวางแผนการมี ส่ ว นร่ ว มและประยุ ก ต์ ใ ช้
รูปแบบการมีส่วนร่วมต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิผล
3. ขอบเขตเนื้ อหาประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 การให้ บ ริ ก ารสาธารณะโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ประกอบด้วย 7 หัวข้อวิชา (51 ชัว่ โมง) ได้แก่
1. บทนา : การให้ บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (2 ชั่วโมง)
2. กระบวนทัศน์ใหม่ในการให้ บริการสาธารณะ (3 ชั่วโมง)
3. การค้ นหาความต้ องการในการให้ บริการ (14 ชั่วโมง)
4. แนวทางการสร้ างการมีส่วนร่วม (10 ชั่วโมง)
5. กระบวนการพั ฒ นาและเทคนิ ค การให้ บริ ก ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ส าหรั บ
ประเทศไทย (8 ชั่วโมง)
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6. การบูรณาการและการนาแนวคิดการให้ บริการสาธารณะแบบมีส่วนร่ วมไปสู่
การปฏิบัติ (10 ชั่วโมง)
7. การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม (4 ชั่วโมง)
ส่วนที่ 2 นโยบายและการวางแผนการมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย 9 หัวข้อวิชา
(35 ชัว่ โมง) ได้แก่
8. ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับการให้ บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit Review) (1 ชั่วโมง)
9. ยุทธศาสตร์การสร้ างการมีส่วนร่วม (Participation Strategy) (1 ชั่วโมง)
10. เครื่ องมือในการสร้ างการมีส่วนร่ วมและการประยุ กต์ใช้ (Participation
Techniques and Application): สุนทรียปรัศนี (Appreciate Inquiry)สานเสวนาสาหรับ
กระบวนการ People's Audit (Citizen Dialogue and Deliberation for People’s Audit)
สนทนากลุ่มสาหรับกระบวนการ People's Audit (Focus Group Conversation for
People’s Audit) เทคนิคชื่นชมอย่างสร้ างสรรค์ (Appreciation Influence Control: AIC)
เทคนิคการประชุมค้ นหาอนาคต (Future Search Conference: FSC) และเทคนิคการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมอื่นๆ (16 ชั่วโมง)
11. การวางแผนสร้ างการมีส่วนร่ วม (Planning for Public Participation)
(7 ชั่วโมง)
12. การปรับใช้ และการแพร่กระจายนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการยกระดับบริการสาธารณะ (Adoption to Innovation) (1 ชั่วโมง)
13. การสร้ างการมีส่วนร่วมแบบหรรษาวิชาการ (Edutainment Participation)
(4 ชั่วโมง)
14. การบริหารจัดการนโยบายและการสร้ างเครือข่ายการมีส่วนร่วม (2 ชั่วโมง)
15. การเสริมพลังผู้บริหารและการจัดการความรู้สู่ความเป็ นเลิศ (Awakening
Executive Practitioner and Knowledge Management for People’s Audit) (2 ชั่วโมง)
16. การเตรี ย มกระบวนการและการสร้ า งบรรยากาศ (Preparation
for
Participation Process) (1 ชั่วโมง)
รวมหัวข้อวิชาตลอดการอบรม 16 หัวข้อวิชา
4. ระยะเวลาฝึ กอบรม
ชั่วโมง)

10

วั น (86 ชั่ ว โมง+3 ชั่ ว โมง-ปฐมนิ เ ทศ รวม 89
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5. เงือ่ นไขของการเข้ารับการอบรม
1) ผู้ เข้ ารั บการอบรมรุ่นละไม่ เกิน 60 คน โดยมีคุณสมบัติแบ่ งเป็ น 6 ประเภท
ดังนี้
-

เป็ นข้ าราชการที่ให้ บริการประชาชน
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในองค์กรอิสระ
เป็ นผู้นาท้ องถิ่น
เป็ นผู้นาองค์กรพัฒนาเอกชน
เป็ นพนักงานและผู้บริหารจากหน่วยธุรกิจเอกชน
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์และบูรณการในการนาไปใช้ ประโยชน์จริงยิ่งขึ้น ทางหน่วยงาน
ควรจะส่ ง ผู้ บริ ห าร/ฝ่ ายวางแผน และฝ่ ายปฏิ บั ติ ก ารมาพร้ อมกั น (รวม 3 ท่ า น
ต่อ 1หน่วยงาน) เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิผล
2) ผู้เข้ าอบรมต้ องสามารถเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ได้ ตลอดระยะเวลาการ
อบรม 10 วัน
6. เงือ่ นไขการจบหลักสูตร
1) เข้ ารับการอบรมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2) ผ่านการประเมินจากการปฏิบัติงาน การทาแบบฝึ กหัดและแสดงผลงาน
3) ผ่านการสอบ
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างการมีส่วนร่วม
และยกระดับการบริหารได้
8. ค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 41,000 บาท ตลอดหลั กสูตร(รวมค่ าเอกสารประกอบ
การบรรยาย-ค่ าอาหารทุ กมื้อ -ค่ าเดิน ทาง (หมายถึ งการไป-กลั บระหว่ างสถาบัน ฯ
และสถานที่อบรม) -ค่าที่พัก(สถาบันขอสงวนสิทธิ์จัดเป็ นห้ องพัก 2ท่าน/ห้ อง)
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