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สรุปสาระสําคัญ 

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

  

ภายหลังการพิจารณาผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งผลการระดม

ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญและเจาหนาที่ของรัฐซึ่งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน และได

ปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ แลว จึงไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติมราง

พระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมีสรุป

สาระสําคัญดังนี้ 

(1) ขอบเขตและสถานะกฎหมาย  

(1.1) ขอบเขตของกฎหมาย ยึดกรอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 และมาตรา 87 (1) (2)  

“มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เก่ียวกับตน

หรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปประกอบ               

การพิจารณาในเรื่องดังกลาว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การ

วางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสีย

สําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอน

ดําเนินการ”  

“มาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้  

      (1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

      (2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง

แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

ฯลฯ” 

  (1.2) สิทธิและการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชน   

กําหนดรับรองสิทธิและการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชนโดย

หนวยงานของรัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะดวย

รูปแบบ และวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสมดังนี้ 

 (1) การใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกประชาชน  

 (2) การรับขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

 (3) การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําหรือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ  

 (4) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ 

 (5) การใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

 (6) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของหนวยงานของรัฐ 
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 (7) การใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอหรือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

นโยบายสาธารณะ 

ในการดําเนินการของหนวยงานของรัฐนั้น ใหเปนไปตามหลักการ มาตรฐานหรือองคประกอบ

พ้ืนฐานตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนด  รวมทั้งหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมซึ่งคณะกรรมการฯ กําหนด

ข้ึน  ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐสามารถขอปรึกษาหารือหรือขอคําแนะนําจากคณะกรรมการฯ เก่ียวกับการตรา

กฎหมาย กฎหรือระเบียบ รวมทั้งการทบทวน แกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบของหนวยงานได 

 (2) ขอบเขตนโยบายสาธารณะ  

 คําวา “นโยบายสาธารณะ” มีความหมาย และขอบเขตที่คอนขางกวางขวาง ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับแนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ หรือแมกระทั่งทัศนคติ ความเชื่อที่แตกตางกันไป   

 อยางไรก็ตาม จากบริบท สภาพแวดลอม ปญหาและความจําเปนเรงดวนสําหรับสังคมไทย  รวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย  คณะกรรมการฯ พิจารณาและกําหนดขอบเขตของนโยบายสาธารณะ

ในระดับตางๆ ซึ่งตองอยูภายใตบังคับกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้   

(1)  นโยบาย   ยกเวน นโยบายทางการเมืองที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา เนื่องจากรัฐบาลตอง

รับผิดชอบทางการเมืองตอรัฐสภาอยูแลว  

(2)  แผนงาน ในระดับตางๆ ไดแก 

(2.1) ระดับชาติ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แผนพัฒนาการเมือง และแผน

ยุทธศาสตร   ยกเวน แผนบริหารราชการแผนดิน  

(2.2) ระดับภูมิภาค คือ แผนพัฒนาจังหวัด 

(2.3) ระดับหนวยงาน คือ แผนพัฒนาของหนวยงานตางๆ เชน แผนพัฒนาพลังงาน 

แผนพัฒนาที่ดิน แผนพัฒนาการเกษตร ผังเมือง เปนตน  

(2.4) การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ 

(2.5) โครงการหรือกิจกรรมที่กอที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด 

สวนนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น เชน แผนพัฒนาตําบล รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม               

ที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด          

ซึ่งเกิดขึ้นในระดับทองถ่ินนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

 นอกจากนี้  แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ไมอยูในขอบเขตกฎหมายฉบับนี้  เพราะเปน

แผนการทํางานที่มีลักษณะเปนงานประจําทั่วไปที่สวนราชการตองดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายอื่นแลว   

กลาวโดยสรุป นโยบายสาธารณะซึ่งตองอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ ถูกกําหนดไวในนิยามความหมาย

และบทบัญญัติดังนี้ 

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนา

การเมือง แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ชุมชน หรือพ้ืนที่ การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงาน

ของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญ        

อ่ืนใด  
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“กระบวนการน โยบายสาธ ารณะ”  หมายความว า  การริ เ ร่ิ ม  การ ให และ รับข อมู ล  

การรับฟ งความคิด เห็น  การร วมตัดสินใจ  การร วมดํ า เนินการ  การร วมติดตามประเมินผล  

และตรวจสอบการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมถึงราชการสวนทองถ่ิน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะของ

นโยบายสาธารณะที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ดวย  

(3) คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 กําหนดใหมีเฉพาะคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ระดับชาติเทานั้น  ซึ่งในสวนของโครงสราง องคประกอบของคณะกรรมการ ยึดหลักการพิจารณาตามกรอบ

บทบาทอํานาจหนาที่หลัก โดยที่กรรมการฝายขางมากเปนภาคประชาชน คือ สัดสวนกรรมการภาครัฐ 5 คน 

ตอภาคประชาชน 8 คน  

 คณะกรรมการ ประกอบดวยประธานและกรรมการ รวมจํานวน 13 คน ดังนี้  

 (3.1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน

กรรมการ 

       (3.2) ประธานสภาพัฒนาการเมืองหรือผูแทน  เปนกรรมการ 

       (3.3) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน  เปนกรรมการ 

       (3.4) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูแทน  เปนกรรมการ  

    (3.5) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง เปนกรรมการ 

  (3.6) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักวิชาการผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการ         

มีสวนรวมของประชาชน จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 

(3.7) ผูแทนจากภาคประชาชนซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการ

มีสวนรวมของประชาชน จํานวน 6 คน  เปนกรรมการ 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (3.6) และ (3.7) มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และให

เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ  

หมายเหตุ  กรรมการจากภาครัฐสวนกลางตาม (3.1) – (3.4)   ทําหนาที่ในฐานะปฏิบัติราชการ 

อาจมอบหมายผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได   สวนกรรมการตาม (3.5) – (3.6) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ

สวนตัว  การทําหนาที่ไมผูกพันกับองคกรที่สังกัด  จึงไมสามารถมอบหมายผูอ่ืนปฏิบัติทําหนาที่แทนได  

  (4) คณะกรรมการสรรหากรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ  

 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดวย ประธานผูตรวจการแผนดิน  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้  ใหกรรมการเลือกกันเอง 1 คน เปน

ประธานกรรมการ และใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  

 คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

และกรรมการจากภาคประชาชน  ซึ่งสามารถพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและ

ผูแทนจากภาคประชาชนได  โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ หรือสังกัดองคกรไดตามความ
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เหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือใหครอบคลุมประชาชนทุกภาคสวนอยางแทจริง และเกิดความยืดหยุนในทางปฏิบัติ  

จึงมิไดระบุกลุมตัวแทนภาคประชาชนไวในกฎหมายโดยตรง แตกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรร

หาฯ กําหนด  โดยใหคํานึงถึงตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ  เชน เกษตรกร แรงงาน องคกรภาคประชา

สังคม (Civil Society Organization) องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชน (Private Sector) ภาค

บริการ องคกรวิชาชีพ และส่ือมวลชน  อีกทั้งโดยคํานึงถึงสัดสวนหญิงชายดวย 

 หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติในกระบวนการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งกรรมการ  

- กําหนดใหมีการสรรหา การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนการลวงหนากอนครบวาระ ทั้งนี้เพ่ือ

ความตอเนื่องของการปฏิบัติงาน 

- นายกรัฐมนตรีลงนามแตงตั้งกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอ             

(3.5)  และกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากภาคประชาชนซึ่งมาจากกระบวนการ

สรรหาและแตงตั้งของคณะกรรมการสรรหา ตามขอ (3.6) และ (3.7)   

- กรณีมีกรรมการคงเหลือไมครบตามจํานวนที่กําหนด  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูสามารถปฏิบัติ

หนาที่ตอไปได  เวนแตมีกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให

ดําเนินการสรรหาและแตงตั้งใหครบจํานวนตอไป  

 (5) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ  

คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่หลักคือในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง รวมทั้งหลักการพื้นฐาน

เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ 

ซึ่งเปนบทบาทในเชิงนโยบายมากกวาลงไปปฏิบัติหรือจัดใหประชาชนมีสวนรวมโดยตรง  ดังนี้  

(1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง             

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(3) กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่อยูภายใตบังคับ

พระราชบัญญัตินี้   

(4) กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐออกกฎ 

ระเบียบ แนวทาง หรือดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  

 (5) เสนอแนะการปรับปรุง การตรากฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ เพ่ือสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เก่ียวของกับกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว  

(6) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  

(7) สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชน หรือองคกรทางสังคม เพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็ง เพ่ิมเครือขายและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

(8) ใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ เพ่ือดําเนินคดีทางศาล        

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการกําหนด หรือมิไดเปดโอกาสใหประชาชน
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มีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจเสนอเรื่องไปยัง

หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ รวมถึงการใชสิทธิทางศาลแทนประชาชนได  

(9) จัดทํารายงานการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และเผยแพรตอสาธารณะอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(10) แตงตั้งและกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

คณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

(11) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ   

เมื่อคณะกรรมการไดกําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนแลว  ใหแจงไปยัง

หนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบที่มีอยูแลวใหสอดคลอง

กับหลักการพื้นฐานดังกลาว  กรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยหนวยงานของรัฐอาจขอหารือ หรือขอคําแนะนํา

จากคณะกรรมการได 

 นอกอํานาจหนาที่หลักตามขอ (1) – (8) และอํานาจหนาที่เสริมตามขอ (9) – (11) ดังกลาว

ขางตนแลว  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่อ่ืนๆ อีก เชน  

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขาธิการ  

- พิจารณาและมีมติใหเลขาธิการพนจากตําแหนง เนื่องจากบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่                

ประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 

- รับผิดชอบดูแลการบริหารงานของเลขาธิการ   

- กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ 

 อนึ่ง  เพ่ือใหการแสดงบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรลุผลสําเร็จได จึงกําหนดให

คณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหสงเอกสารหลักฐาน หรือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือช้ีแจง และอาจขอ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานในที่ทําการหรือในหนวยงานใดๆ ได  

 (6) เลขาธิการ 

(6.1)  เลขาธิการมาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรีจากบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือก  มีวาระดํารง

ตําแหนง 4 ป และดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกินสองวาระ    

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ (1) ตาย  (2) 

ลาออก  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม (4) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือใน

กิจการที่กระทําใหแกสํานักงาน  (5) คณะกรรมการมีมติใหออก   

(6.2) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเลขาธิการ 

คุณสมบัติ คือ (1) มีสัญชาติไทย  (2) มีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ และ (3) สามารถทํางาน

ใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 

ลักษณะตองหาม คือ (1) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ           

(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต   (3) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไม

วาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ

โทษ หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษแลว   (4) เปนขาราชการซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
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รัฐหรือของราชการสวนทองถ่ิน   (5) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  หรือ  (6) 

เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหนวยงานของ

เอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

(6.3) กําหนดหามเลขาธิการมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือในกิจการที่กระทําใหแก

สํานักงานไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคลที่

กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้นไมเกินจํานวนตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

(6.4) อํานาจหนาที่หลักของเลขาธิการมีดังนี้ 

         - เปนผูบังคับบัญชาพนักงานหรือลูกจาง รับผิดชอบในการดําเนินกิจการทั้งปวงของ

สํานักงาน โดยมีรองเลขาธิการชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

         - บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด                

แตถาเปนรองเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูง และผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกอน     

- วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

- เปนผูแทนสํานักงานในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 

 

(7) เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทน  

(7.1) เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการ  ใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ รัฐมนตรีหมายถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเปน        

ผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้    

(7.2) เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  

(8) สํานักงาน  เปนหนวยงานของรัฐ ที่มิใชสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเปน             

นิติบุคคล   

(9) บทลงโทษหรือผลทางกฎหมาย    

รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เปนกฎหมายสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น  

จึงไมกําหนดใหมีโทษทางอาญา แตเพ่ือใหการบังคับใชบรรลุผลตามเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดให             

ผูขัดขวางมิใหมีการดําเนินการมีสวนรวมตองระวางโทษปรับทางปกครอง ไมเกิน 20,000 บาท   

อยางไรก็ตาม  หากมีการดําเนินการใดอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายอื่น เชน กฎหมายอาญา 

กฎหมายแพง  กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมทั้งการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย

ของ กฎระเบียบ และหรือการกระทําของหนวยงานของรัฐ  ใหสอดคลองกับกฎหมายนี้ดวย    

      (10) กองทุนฯ 

แมในเบื้องตนกําหนดใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน แตเมื่อ

พิจารณาวิเคราะหผลดีผลเสีย และเหตุผลความจําเปนอื่น ประกอบกับสถานการณดานการเงินการคลังของ

ประเทศแลว  ไดขอสรุปวาไมควรกําหนดใหมีกองทุนฯ   
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อยางไรก็ตาม  กําหนดใหมีทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงาน ประกอบดวย           

(1) เงินที่ รัฐจายใหเปนทุนประเดิม  (2) เงินอุดหนุนรายปที่ รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม            

(3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  (4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอ่ืนจาก

การดําเนินงาน หรือ (5) ดอกผลหรือเงินรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน   

ทั้งนี้  มีหลักประกันดานงบประมาณโดยกําหนดใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหโดยตรง เปนจํานวน

ที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการใหบรรลุผลตามพันธกิจ   

ระบบการจัดสรรทุนและทรัพยสินดังกลาว สอดคลองกับกรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ 

อีกทั้งสอดคลองกับหลักความรับผิดชอบ โปรงใส และตรวจสอบไดในการใชจายเงินงบประมาณ ซึ่งการ

เสนอของบประมาณตองจัดทําโครงการหรือแผนงาน  พรอมทั้งระบุงบประมาณที่ตองการเสนอตอรัฐบาล  

และตองมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเผยแพรตอสาธารณะดวย   

 

 กลาวโดยสรุป  รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. ....  มีเจตนารมณในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะอยางแทจริง  โดยกําหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน               

ในขณะเดียวกันกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนดวยรูปแบบ วิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ กลไกสําคัญที่จะชวยทําใหการมีสวนรวมของ

ประชาชนเกิดขึ้นได และเปนการมีสวนรวมที่มีความหมาย (Meaningful Participation) คือคณะกรรมการ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อีกทั้งมีมาตรการสงเสริม สนับสนุน และ

ชวยเหลือทั้งในสวนของหนวยงานของรัฐในฐานะผูมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

โดยตรงและประชาชนทั่วไป      

ขอเดนรางพระราชบัญญัติฯ มีดังน้ี 

 ประการแรก เปนกฎหมายกลางวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งมุงสงเสริมและสนับสนุน

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Promote Participation in Policy Process)              

 ทั้งนี้  ในกรณีที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมเปนการเฉพาะอยูแลว หากกฎหมายดังกลาว           

มีหลักเกณฑที่มีมาตรฐานในดานการมีสวนรวมของประชาชนสูงกวากฎหมายฉบับนี้ก็ใหบังคับตามกฎหมาย

เฉพาะนั้นๆ  แตถามีมาตรฐานการมีสวนรวมนอยกวาก็ใหบังคับตามกฎหมายฉบับนี้   

 ยกเวน การมีสวนรวมในระดับทองถ่ินใหกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑและกลไกวาดวยการมีสวนรวม

ของประชาชนในระดับทองถิ่นใหสอดคลองและโดยคํานึงถึงมาตรฐานการมีสวนรวมตามกฎหมาย            

วาดวยการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะฉบับนี้ดวย     

 การมีกฎหมายกลางเชนนี้  ทําใหระบบการบังคับใชและการตีความกฎหมายเปนเอกภาพและ

สอดคลองกับเจตนารมณอันแทจริง  ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการมีสวนรวมสามารถ

ปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง เพราะมีกฎหมายกําหนดและใหอํานาจไวโดยชัดแจง ซึ่งในอดีตนั้นไมมี

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง แมมีความพยายามยกรางและนําเสนอเขาสูการ

พิจารณาของรัฐสภาจํานวนมากก็ตาม     
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ประการที่สอง  กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ

กําหนดกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ และให

คณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดหลักการดังกลาวไดดวย  ทําใหหนวยงานของรัฐ ประชาชน รวมทั้งกลไกใน

กระบวนการมีสวนรวมดําเนินการไดอยางถูกตอง  หากละเลยหรือดําเนินการไมถูกตองอาจถูกทักทวงและ

เรียกรองใหดําเนินการใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดได   

หนวยงานของรัฐกําหนดกฎ ระเบียบ วิธีการหรือดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมอันเปนกฎเกณฑ

การปฏิบัติภายในไดเอง ทําใหสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง 

ครอบคลุม และเหมาะสมกับแตละกรณี  ทั้งนี้ ตามหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย  

โดยที่หนวยงานของรัฐอาจขอปรึกษาหารือหรือคําแนะนําจากคณะกรรมการฯ  ในการดําเนินการดังกลาวได  

ประการที่สาม  สรางสมดุลในการใชอํานาจกําหนดนโยบายสาธารณะ กลาวคือ แมวารัฐบาล

รวมถึงหนวยงานของรัฐตางๆ มีความชอบธรรมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ แตการกําหนดนโยบาย

สาธารณะนั้น จําเปนตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย เนื่องจากตองยึดประโยชนตอประชาชนและ

ประเทศชาติโดยรวมเปนหลัก  และตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและชุมชนในดานตางๆ            

หากจําเปนตองดําเนินนโยบายสาธารณะและมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหาย ตองมีมาตรการ

เยียวยาและชดใชอยางเปนธรรม   

 ประการที่สี่  กําหนดมาตรการสนับสนุนชวยเหลือหนวยงานของรัฐและประชาชนเพ่ือใหการ

บังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด ดังนี้ 

(1) ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐในการตราหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

กฎ หรือระเบียบ  รวมทั้งสนับสนุนและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการมี

สวนรวมของประชาชน   

(2) กําหนดใหมีการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอแกประชาชน เพ่ือใหการมีสวนรวม

เปนไปอยางมีคุณภาพ และใหความรูแกประชาชนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง เพ่ิมเครือขายและพัฒนาการ

มีสวนรวมของประชาชน    

(3) กําหนดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะ โดย
แตงตั้งเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน เพ่ือใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี  

 ประการที่หา  นอกจากกําหนดหลักการ กระบวนการ รูปแบบและแนวทางการมีสวนรวมไวใน

กฎหมายดังกลาวมาแลวขางตน และกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักการพื้นฐานในการ

มีสวนรวมแลว  เพ่ือใหการบังคับใชเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยที่ไดกําหนดรูปแบบ และวิธีการมีสวนรวมใน

ระดับตางๆ ไวอยางชัดเจน ดังนี้ 

(1) การใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 8 (๑) มาตรา 12 มาตรา 13  

มาตรา 14  มาตรา 15 มาตรา 16 

(2) การมีสวนรวมในการรับขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ดังเชนที่กําหนดไวใน 

มาตรา 8 (2)  มาตรา 10  มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15  

(3) การมีสวนรวมในการจัดทําหรือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ มาตรา 8 (3) ดังเชนที่กําหนดไว

ใน มาตรา 10   
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(4) การมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 8 (4)  มาตรา 

12  มาตรา 14 มาตรา 15 วรรคสอง 

(5) การมีสวนรวมในการตดิตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ  ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 8 

(5)  มาตรา 10  มาตรา 17  

(6) การมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐ ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 

8 (6)  มาตรา 17 มาตรา 18 

(7) การมีสวนรวมในการเสนอหรือพิจารณาแกไขเปลีย่นแปลง หรือยกเลิกนโยบายสาธารณะ 

ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 8 (7)  มาตรา 17  

 ประการที่หก  กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมไดตลอดกระบวนการนโยบายสาธารณะ               

ดวยรูปแบบ วิธีการ และในระดับที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม ดังนี้   

1. กอนอนุมัติหรือใหความเห็นชอบนโยบายสาธารณะ  หนวยงานของรัฐตอง 
1.1 จัดใหผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบตอ

ประชาชนและชุมชนกอนเสนอใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 

1.2 กอนตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย         

คุณภาพชีวิต หรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน  หนวยงานของรัฐ  

(1) ตองเปดเผยขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผล เพ่ือใหประชาชนหรือชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบ

ไดรับทราบ   

(2) ตองจัดรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือผูมีสวนไดเสีย   

 (3) ตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาพิจารณาประกอบในกระบวนการตัดสินใจดําเนิน

นโยบายสาธารณะ  และตองหลีกเล่ียงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขอนามัย 

คุณภาพชีวิต หรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน ยกเวนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ  

แตหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีมาตรการปองกันหรือมาตรการเยียวยาหรือชดเชยผลกระทบของนโยบาย

สาธารณะที่เหมาะสมและเปนธรรม  

2. ระหวางดําเนินนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐตอง 

2.1 จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินนโยบายสาธารณะ เผยแพรใหผูมีสวน 

เก่ียวของทราบ อยางนอยตองไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป   

2.2 ผูกพันในการปฏิบัติตามประกาศการตัดสินใจในการดําเนินโยบายสาธารณะ 

2.3 อาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะไดตามความ

เหมาะสม  

2.4 จัดใหผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการเสนอหรือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือ

ยกเลิกนโยบายสาธารณะ 

2.5 กรณีที่ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวานโยบายสาธารณะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและ

ชุมชน และมิไดดําเนินการตามมาตรการปองหันหรือเยียวยา หรือดําเนินการแกไขปญหาและผลกระทบที่

เกิดขึ้น มีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานของรัฐเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามาตรการปองกันหรือเยียวยาหรือ

แกไขปญหาและผลกระทบดังกลาวได  ซึ่งหากมีผลกระทบอยางรายแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ
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อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถยื่นคํารองตอหนวยงานของรัฐ

เพ่ือใหทบทวนหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะนั้นได  

  3. ภายหลังดําเนินนโยบายสาธารณะ  หนวยงานของรัฐตอง   

  3.1 จัดรับฟงความคิดเห็นตอการดําเนินนโยบายสาธารณะ  

     3.2 อาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

  3.3 ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะเกินกวาที่มีประกาศการตัดสินใจ       

มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพ่ือแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน  และมอบหมายให

ดําเนินคดีได 

  ทั้งนี้  เจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชนมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายใหแกผูรองขอได  

โดยใหไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมดวย   

 ประการที่เจ็ด  กําหนดหลักเกณฑการจัดรับฟงความคิดเห็น ดังนี้  

1. ตองดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับ 

     1.1 สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ 

     1.2 สถานที่ วิธีการ ข้ันตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

     1.3 เหตผุลและความจําเปนที่ตองดําเนินการ 

 1.4 ผลกระทบของการดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสีย รวมทั้งมาตรการปองกันหรือแกไขใน

กรณีที่อาจมีผลเสีย  

   1.5 การวิเคราะหความคุมคา  

    1.6 รายละเอียดอื่นใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจในการดําเนินนโยบายสาธารณะ  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางเพื่อใหหนวยงานของรัฐจัดหาขอมูลหรือขอเท็จจริง 

และการเผยแพรแกประชาชน  

 2. เมื่อจัดรับฟงความคิดเห็นแลว ใหประกาศการตัดสินใจโดยแสดงถึงเหตุผล ความจําเปน 

มาตรการในการปองกันหรือเยียวยา และการแกไขปญหาและผลกระทบ ความคุมคาของผลประโยชน

สาธารณะและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยเปดเผยตอสาธารณะเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 


