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คํานํา

“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน” เปนสิ่งที่สังคมคาดหวัง ภายหลังจากมีกระแส

การปฏิรูปการเมืองของไทยมาตลอดชวงเวลาสิบกวาปที่ผานมา 

อยางไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยังไมไดรับการ

คุมครองหรือเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง ดวยมีปญหาอุปสรรคตางๆ 

โดยเฉพาะปญหาพื้นฐานที่นํามาซึ่งปญหาอื่นๆ อีกมากมาย เชน การขาดขอมูล ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการมีสวนรวม ทั้งฝายที่เปนภาคประชาชนและภาครัฐ โดยที่ภาคประชาชนพยายามเรียกรองการ

เขามีสวนรวมทางการเมือง ในขณะที่ภาครัฐมักจะอางความชอบธรรมของการใชอํานาจในการปกครอง 

และใช “การมีสวนรวม” ในมิติที่ตรงกันขามกับภาคประชาชน 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการขาดกฎหมายรองรับหลักการเกี่ยวกับสิทธิ

เสรีภาพและการมีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยเฉพาะ ทําใหขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ

ทั้งภาคประชาชนและหนวยงานภาครัฐ ซึ่งภาคประชาชนอางอิงหลักการตามรัฐธรรมนูญ แตในการ

ปฏบิตังิานของเจาหนาทีภ่าครฐัยงัคงยดึแนวทางและหลกัการตามกฎหมายซึง่บงัคบัใชมากอนรฐัธรรมนญู 

ทําใหสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชนมีขอจํากัดและเงื่อนไขที่ไมอาจบรรลุตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญได

สถาบันพระปกเกลา ขอขอบคุณมูลนิธิเอเชียซึ่งสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินโครงการ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย เพื่อดําเนินการศึกษาบทเรียนการมีสวนรวม

ของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟงความ

คิดเห็นประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะ ไดจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งเจาหนาที่รัฐซึ่งปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน และพิจารณายกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อรองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 และ

มาตรา 87 (1) และ (2) โดยมเีจตนารมณในการสงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะอยางแทจริง

รายงานการศึกษาฉบับนี้ สําเร็จเสร็จสิ้นลงได คณะผูศึกษา ตองขอขอบพระคุณทานที่ปรึกษา

ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ทานมีชัย ฤชุพันธุ, ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม, ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ

รศ.วุฒิสาร ตันไชย ซึ่งไดกรุณาใหแนวทางตลอดจนขอคิดเห็นที่มีคุณคา และเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอการศึกษานี้



นอกจากนี้ ยังมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย นางมาลีรัตน แกวกา, ดร.สมฤดี นิโครวัฒน

ยิ่งยง, ดร.เสรี นนทสูติ, นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม, นายจินตพันธุ ทังสุบุตร และนางสาวศรันยุ หมั้นทรัพย 

ซึ่งไดเสียสละเวลาในการชวยดําเนินโครงการจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี คณะผูศึกษาตองขอขอบพระคุณ

ทุกทานไว ณ โอกาสนี้ อนึ่ง หากมีขอผิดพลาดบกพรองประการใด คณะผูศึกษา ใครขออภัย และยินดี

นอมรับคําแนะนํา ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไขใหครบถวนสมบูรณตอไป
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและสภาพของปญหา

แมวาประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย นับเปนเวลากวา 

75 ป แลว ซึ่งตามทฤษฎีแลว ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดที่เรียกวาอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) 

แตในความเปนจริง ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยผานการใชสิทธิเลือกตั้ง “ผูแทน” เพียงไมกี่นาที

เทานั้น ในขณะที่การมีสวนรวมของประชาชนนั้นเปนหัวใจสําคัญของคุณภาพประชาธิปไตย 

“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน” เปนสิ่งที่สังคมไทยตื่นตัวและถูกนํามาใชกลาวอาง

กันอยางกวางขวางเมื่อสิบกวาปนี้เอง เริ่มตนจากการมีสวนรวมในการปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณเดือน

พฤษภาคม 2535 มีสวนรวมในการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญและผลักดันเพื่อใหบังคับใชเปนกฎหมาย

สูงสุดของประเทศ และหลังจากนั้นก็เปนการมีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

อยางไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยังไมไดรับการคุมครอง

หรือเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง ดวยมีปญหาอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะปญหา

พื้นฐานที่นํามาซึ่งปญหาอื่นๆ อีกมากมาย เชน การขาดขอมูล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

ทัง้ฝายทีเ่ปนภาคประชาชนและภาครฐั โดยทีภ่าคประชาชนพยายามเรยีกรองการเขามสีวนรวมทาง การเมอืง 

ในขณะที่ภาครัฐมักจะอางความชอบธรรมของการใชอํานาจในการปกครอง และใช “การมีสวนรวม” ในมิติ

ที่ตรงกันขามกับภาคประชาชน 

ปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคงรับรองและ คุมครองสิทธิ

เสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชนเชนเดิม ซึ่งเห็นไดจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและการที่

กําหนดใหมีหมวดที่วาดวยการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน อีกทั้งเพื่อใหเกิดผลในการ

บังคับใชในทางปฏิบัติ ไดกําหนดกลไกและมาตรการตางๆ เพิ่มขึ้น เชนกําหนดใหมีสภาพัฒนาการเมือง 

และกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความเขมแข็งทางการ

เมือง หรือกําหนดใหมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อชวยเหลือประชาชนในการดําเนินการรางกฎหมาย 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ทั้งนี้ สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองที่สําคัญซึ่งไดรับการรับรองหลักการไวใน

รัฐธรรมนูญ อาทิเชน 

- สิทธิของบุคคลในการรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมเพื่ออนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมใน

การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืน

- สทิธขิองบคุคลในการมสีวนรวมกบัรฐัและชมุชนในการบาํรงุรกัษา และ การไดประโยชนจาก

ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุมครอง สงเสรมิ และรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอ

ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 

- สิทธิในการเขาชื่อเสนอใหถอดถอนนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น 

- สิทธิในการเขาชื่อเสนอกฎหมายและการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

- บคุคลมสีทิธไิดรบัขอมลู คาํชีแ้จงและเหตผุลจากหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 

หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอม สขุภาพชวีติ หรอืสวนไดเสยีสาํคญัอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัตนหรอื

ชมุชนทองถิน่ และมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของตนตอหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่นาํไปประกอบ 

การพจิารณาในเรือ่งดงักลาว การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และ 

การออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการ

รบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนอยางทัว่ถงึกอนดาํเนนิการ

- ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย 

ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดวาประเทศไทยยอมรับในหลักการของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Democracy) เพื่อใหเปนกลไกหรือมาตรการเพื่ออุดชองวางของประชาธิปไตยทางผูแทน 

(Representative Democracy) ที่ลมลุกคลุกคลานมาตลอดชวงเวลา 75 ปมาแลว 

จากการศึกษาทบทวนบทเรียนการใช สิทธิเสรีภาพและการมีส วนร วมทางการเมืองของ

ประชาชนในชวงเวลาสิบปที่ผานมา พบวาแมรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดมีเจตนารมณสงเสริม

และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง โดยกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ การมีสวนรวมไว

มากมายหลายประการ แตในการบังคับใชนั้นมีปญหาอุปสรรคทั้งในเชิงหลักการ เชน ไมมีกฎหมายลูก

ออกมารองรับทําใหสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนไมเกิดขึ้นไดจริง กฎหมายและกฎระเบียบ

ตางๆ ซึ่งออกมาบังคับใชกอนรัฐธรรมนูญยังไมสอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของหนวยงานหรือเจาหนาที่รัฐก็มีขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ทําใหสิทธิเสรีภาพและ

การมสีวนรวมทางการเมอืงของประชาชนเปนแตเพียงถอยคําตามทีร่ฐัธรรมนญูและกฎหมายกาํหนดเทานั้น

นโยบายสาธารณะซึ่งภาครัฐโดยรัฐบาลและหนวยงานของรัฐดําเนินการนั้น เกือบทั้งหมดมีผลกระ

ทบตอประชาชนและชุมชน และบทเรียนในชวงที่ผานมานั้น การดําเนินนโยบายสาธารณะกอใหเกิดปญหา

ความขัดแยงระหวางภาครัฐและภาคประชาชนมาโดยตลอด สาเหตุที่เปนเชนนั้นเนื่องจากยังขาดการมี

สวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบและผูมีสวนไดเสีย 

ดังนั้น สถาบันพระปกเกลาและมูลนิธิเอเชีย เห็นความจําเปนในการศึกษาวิเคราะห สรุปบทเรียน

การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชน เพื่อพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการ

มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยกําหนดใหมีหลักเกณฑ แนวทาง และกลไก

การขับเคลื่อนการมีสวนรวมของประชาชน 

ทั้งนี้ โจทยใหญที่ทุกฝายตองรวมกับขบคิดและหาคําตอบคือทําอยางไรใหการมีสวนรวมใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชนตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติ 

ในขณะที่หนวยงานภาครัฐยังคงสามารถดําเนินการบริหารราชการแผนดินตามอํานาจหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1.2 วัตถุประสงค

3.2.1 เพื่อศึกษาบทเรียนการใชสิทธิ และมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของ

ประชาชน

3.2.2 เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยการ

จดัใหประชาชนไดรวมแสดงความเหน็ รวมเสนอแนะเกีย่วกบักฎหมายวาดวยการมสีวน

รวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.2.3 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ รวมทั้งกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ

การพิจารณารางกฎหมายของประชาชน โดยการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมี

สวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูล และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา การรับฟงความคิดเห็นประชาชนและผู มีสวนเกี่ยวของและ

พจิารณารางพระราชบญัญตัวิาดวยการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. ....

1.3.3  ขอบเขตดานประชากร ประชาชนไทยทุกภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน องคกรอิสระ ภาคสื่อสารมวลชน

1.3.4 ขอบเขตดานระยะเวลาศกึษา 15 เดอืน ตัง้แต เดอืนเมษายน 2551-เดอืนมถินุายน 2552

1.4 นิยามศัพท (Definitions)

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมของ

หนวยงานของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได

เสียสําคัญอื่นใด 

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การริเริ่ม การใหและรับขอมูล การรับฟง

ความคิดเห็น การรวมตัดสินใจ การรวมดําเนินการ การรวมติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดําเนิน

นโยบายสาธารณะ

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูซึ่งอาจไดรับประโยชน ไดรับความเสียหาย หรือไดรับผลกระทบ

จากนโยบายสาธารณะ

“ผูมีสวนเกี่ยวของ” หมายความวา ผูมีสวนไดเสีย องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรภาค

ประชาชน ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน และบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการการมสีวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ



15สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

“การมีสวนรวมของประชาชน” หมายความวา การที่หนวยงานของรัฐไดเปดโอกาสใหผูมีสวน

เกี่ยวของ และหรือผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวม เพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่ดีกวา โดยกระบวนการตางๆ

“การสานเสวนา” หมายความวา กระบวนการที่จัดใหมีการสื่อสารสองทาง เพื่อฟงซึ่งกันและกัน

“การประชาเสวนา” หมายความวา กระบวนการที่จัดใหมีขึ้นเพื่อการสานเสวนาหาทางออกใน

ประเด็นตางๆโดยเฉพาะดานนโยบายสาธารณะกับประชาชน

“ฉันทามติ” หมายความวา ผลของการสานเสวนาหรือประชาเสวนาที่เกิดขึ้นโดยความเห็นชอบที่

เกิดจากเสียงสวนใหญที่เกิดจากการสานเสวนาหรือประชาเสวนา โดยไมไดเกิดจากการลงมติเพื่อลงคะแนน

เสียง แตไมหมายถึงความเห็นเอกฉันท  

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.5.1 รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ นโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. ....

1.5.2 ประชาชนเรียนรูการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และไดมีสวนรวมใน

การรางกฎหมาย

1.5.3 ประชาชนเรียนรูที่จะใชสิทธิของตนตามระบอบประชาธิปไตย

1.6 ขอจํากัดในการศึกษา

1.6.1 ดานระยะเวลา เนื่องจากการรับฟงความคิดเห็นประชาชนจัดเพียงครึ่งวัน อาจทําให

ประชาชนแสดงความคดิเหน็ไมทัว่ถงึ

1.6.2 ดานกลุ มผู เขารวมสัมมนา ความตองการใหประชาชนทุกภาคสวนไดรวมแสดง

ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

รางกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งบางพื้นที่การกระจายกลุมประชาชนนอยทําใหแนวคิดโนม

เอียง ไปทางใดทางหนึ่ง

1.7 คณะผูศึกษา

คณะผูศึกษา เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” ประกอบดวย

1.7.1 นายมีชัย ฤชุพันธุ ที่ปรึกษา
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รายงานการศึกษารายงานการศึกษารายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

1.7.2 ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา

1.7.3 ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา

1.7.4 รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย ที่ปรึกษา

1.7.5 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล หัวหนาโครงการ

1.7.6 นางสาวปทมา สูบกําปง นักวิจัย

1.7.7 นางสาวสุมณฑา กอแกว ผูชวยนักวิจัย

1.7.8 นายทัศนัย ทองสีนวล ผูชวยนักวิจัย

1.7.9 นางสาวศุภานัน เทพคํา ผูชวยนักวิจัย

Fast-books
Highlight
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

2.1 การมีสวนรวมของประชาชน

2.1.1 ความหมายการมีสวนรวมของประชาชน

ความหมายการมีสวนรวมของประชาชนไดมีการกําหนดแตกตางกัน ตามบริบททางสังคมและ

การเมือง คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545) ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชน (Public 

Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษารวมวางแผน รวมปฏิบัติ

รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

สวนถวลิวด ีบรุกีลุ และคณะ (2551) ใหความหมายวาการมสีวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ

ซึง่ประชาชน หรอืผูมสีวนไดสวนเสยีไดมโีอกาสแสดงทศันะ และเขารวมในกจิกรรมตางๆ ทีม่ผีลตอชวีติความ

เปนอยูของประชาชนรวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการ

ตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสาร

สองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมี

สวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการ

เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอ

การนําไปปฏิบัติ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและ

ความชอบธรรม และชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชนรวมทั้งเปนการ

พัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ซึ่งเปนไปในทางเดียวกันกับอรทัย กกผล 

(2546) กลาววาการมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดเสียไดมีโอกาส

แสดงทัศนะ และเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับ

โครงการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่ม

จนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู-เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการ

รวมกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ทั้งนี้บวรศักดิ์ อุวรรณโณและถวิลวดี บุรีกุล (2548) กลาวถึงการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวมวาเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะและมีสวนในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

ที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเอง นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือ

รัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับปญหาและความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการ

ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลใหมีความโปรงใส (transparency) ตอบสนองตอปญหาและความ

ตองการของประชาชน (responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได 

(accountability) อีกดวย ซึ่งเทากับเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น

อีกดวย 

จากความหมายดังกลาวอาจสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสให

ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูลขาวสาร การใหความ

คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย 

แผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น

2.1.2 การมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธิผล 

การมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธิผล จะตองประกอบดวยปจจัย (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 

2551) ดังตอไปนี้ 

2.1.2.1 ขอมลูจากประชาชนสงผานไปยงัผูเสนอนโยบาย หรือโครงการตางๆ เพือ่ใหผูที่จะ

กําหนดนโยบาย หรือผูที่จะเสนอโครงการนั้นๆ ไดทราบถึงธรรมชาติและแนวคิด

ของสังคม

2.1.2.2 ขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องที่เปนประเด็นสนใจจากผูเสนอโครงการสงผานไป

ยังประชาชน

2.1.2.3 การแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารและความเชือ่ระหวางประชาชนกบัผูกาํหนดนโยบาย 

หรือผูเสนอโครงการ หรือระหวางประชาชนดวยกันเอง

2.1.2.4 ขอมูลจากผู มีสวนไดสวนเสียและประชาชนผู สนใจจะตองไดรับการนําเขาสู 

กระบวนการตัดสินใจ

2.1.3 เงื่อนไขของการมีสวนรวมของประชาชน 

เงื่อนไขของการมีสวนรวมของประชาชน (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551) ประกอบดวย 

2.1.3.1 การมีอิสรภาพในการเขารวม โดยตองเปนไปดวยความสมัครใจ

2.1.3.2 มีความเสมอภาคในการเขารวมกิจกรรม
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

2.1.3.3 ผู เขารวมตองมีความสามารถพอที่จะเขารวมกิจกรรม อาทิมีความเขาใจใน

เรื่องนั้นๆ นั่นแสดงวาจะตองมีการพัฒนาศักยภาพใหพวกเขาสามารถเขามามี

สวนรวมได

2.1.4 กระบวนการมีสวนรวม มี 4 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 มีสวนรวมในการวางแผน

 ประกอบดวยการรับรู  เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนและรวมวางแผน

กิจกรรม

ขั้นที่ 2 มีสวนรวมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ

 ประกอบดวยการเกีย่วของกบัการดาํเนนิการในกจิกรรมตางๆ และ การตดัสนิใจ

ขั้นที่ 3 มีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน

 เปนการมีสวนรวมในการจัดสรรประโยชน หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการ

ตัดสินใจที่เกิดขึ้น

ขั้นที่ 4 มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล

1. มีสวนรวมในการวางแผน

2. มีสวนรวมในการปฏิบัติกระบวนการมีสวนรวม4. มีสวนรวมในการติดตาม

3. มีสวนรวมในการจัดสรร
ผลประโยชน

ที่มา ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551) 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการมีสวนรวม
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

2.1.5 ลําดับขั้นของการมีสวนรวม 

ลาํดบัขัน้ของการมสีวนรวมทีเ่ริม่ตัง้แตการรบัรูขอมลูโดยประชาชน หรอืการแจงใหประชาชนทราบ 

(Notification) และการปรึกษาหารือ (Consultation) จนการรวมตัดสินใจ (Decision making) และประเมินผล 

(Evaluation) 

7

6 ยุติหรือตอเนื่อง (Termination and Continuation)

5 ติดตามตรวจสอบ/ประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

4 ดําเนินการ/ปฏิบัติ (Implementation)

3 ตัดสินใจ (Decision making)

2 วางแผน (Planning)

1 ปรึกษาหารือ (Consultation)

แจงใหทราบ (Notification)

ที่มา ถวิลวดี บุรีกุลและเมธิศา พงษศักดิ์ศรี (2548) 

ภาพที่ 2.2 ลําดับของการมีสวนรวม

2.1.6 การออกแบบโครงการมีสวนรวมของประชาชน

ระยะที่หนึ่งประกอบดวยการวิเคราะหบริบทของการตัดสินใจที่โครงการมีสวนรวมของประชาชน

ที่จะนําไปใช ในระยะนี้งานที่ตองทําคือการทําใหกระบวนการตัดสินใจมีความชัดเจน พรอมทั้งพิจารณา

ถึงวามีประเด็นไหนหรือไมในตัวกระบวนการที่อาจจะมีผลตอความนาเชื่อถือของกระบวนการการมีสวนรวม

นี้ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการนําการมีสวนรวมของประชาชนมาใชในเรื่องนี้มีความจําเปนไหม ถึงแมวา

ระยะนี้สวนใหญจะเกี่ยวกับบริบทของการตัดสินใจ และไมใชตัวกระบวนการมีสวนรวมจริงๆ แตก็ถือเปน

ความจําเปนที่ตองดําเนินการกอนการมีสวนรวมจริงๆ ที่จะนํามาบูรณาการเขาไปในกระบวนการตัดสินใจ

ระยะที่สองจะเกี่ยวของกับประเภทของบุคคลที่จะมารวมวางแผน ซึ่งจะเริ่มคิดเมื่อเขากําลัง

พูดถึงการพัฒนาแผนการมีสวนรวม พิจารณาถึงกิจกรรมที่สอดคลองกับขั้นตอนของกระบวนการการตัดสิน

ใจอยางไร การวางแผนระยะนี ้มกัจะเรยีกวากระบวนการวางแผนจะเกีย่วของกบัการวเิคราะหอยางรอบคอบ

ดวูาเรากาํลงัพยายามจะทาํอะไรใหสาํเรจ็กบัสาธารณชนในแตละระยะในกระบวนการตดัสนิใจและพฒันาถงึ

เทคนิคที่ดีที่สุดที่อาจนํามาใชเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงค
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ระยะที่สามของการวางแผนคือการวางแผนการนําไปปฎิบัติ

 

การวิเคราะหการตัดสินใจ

- สรางความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะตัดสินใจ

- ระบุถึงแผนหรือขั้นตอนการตัดสินใจ และกําหนดการ

- การตัดสินใจวา การมีสวนรวมจําเปนไหม และเพื่อวัตถุประสงคอะไร

กระบวนการวางแผน

- ระบุวาตองการใหประสบความสําเร็จอะไรบางกับสาธารณชน

ในแตละระยะของกระบวนการตัดสินใจ

- พิจารณาถึงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก

- พิจารณาถึงเทคนิคที่ใชในแตละขั้นตอนของกระบวนการ

- เชื่อมโยงเทคนิคนั้นๆ สูแผนที่มีการบูรณาการ

การวางแผนการนําไปปฎิบัติ

วางแผนการนําไปปฏิบัติของกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในแตละสวน

ที่มา เจมส แอล เครยตัน (2551) 

ภาพที่ 2.3 ระยะตางๆ ของการวางแผนการมีสวนรวม

2.1.7 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551) คือ

2.1.7.1 คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น

2.1.7.2 ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง

2.1.7.3 การสรางฉันทามติ

2.1.7.4 การนําไปปฏิบัติงายขึ้น

2.1.7.5 การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาที่เลวรายที่สุด
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

2.1.7.6 การคงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม

2.1.7.7 การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน

2.1.7.8 การพัฒนาภาคประชาสังคม

2.2 ความหมายนโยบายสาธารณะ

คําวานโยบายสาธารณะ เปนคําที่มีความหมายกวาง หากพิจารณาคําวานโยบาย และ

คําวาสาธารณะ ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “นโยบาย” หมายถึง 

หลักและวิธีปฎิบัติ ซึ่งถือเปนแนวดําเนินการ และคําวา “สาธารณะ” หมายถึง เพื่อประชาชนทั่วไป เมื่อนํา

สองคํามารวมกันแลว “นโยบายสาธารณะ” หมายถึง หลักและวิธีปฎิบัติเพื่อประชาชนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดใหนิยามนโยบายสาธารณะแตกตางกัน โดย James E. Anderson (2000) 

กลาววา คําจํากัดความของนโยบายสาธารณะ เปนการจํากัดความในวงกวาง กลาวคือหมายถึงความ

สัมพันธของรัฐตอสิ่งแวดลอม สิ่งใดที่รัฐเลือกที่จะทําหรือไมทํา กิจกรรมที่เกี่ยวของไมมากก็นอยในการ

กําหนดระยะเวลานาน และมักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจที่ไมแนนอน ในการกระทําของบุคคล กลุม

และรัฐ ซึ่งเปนความหมายที่กวางมาก Ira Shakansky (1970) ใหความหมายที่แคบลงมาวา นโยบาย คือ

กิจกรรมที่กระทํา โดยรัฐบาล ซึ่งรวมถึงงานบริการสาธารณะ การศึกษา สวัสดิการ ทางหลวงแผนดิน 

กฎขอบังคับในกิจกรรมของบุคคลและหนวยงานตางๆ โดยตํารวจ ผูควบคุมโรงงาน กรมควบคุมอาหาร

และยา การเฉลิมฉลองในโอกาสและเหตุการณที่เปนสัญลักษณของชาติ การควบคุมกระบวนการ กําหนด

นโยบายหรือการกระทําทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา การกําหนดเงิน

ประกันในการสมัครรับเลือกตั้ง การปองกันและปราบปรามฉอราษฎรบังหลวง ในวงราชการ เชนเดียวกับ 

David Easton (1953) กลาววา นโยบายสาธารณะ คือการจัดสรรสิ่งที่มีคุณคา อยางถูกตองตามกฎหมาย

ใหกับสังคมสวนรวม สิ่งที่มีคุณคาไดแก ทรัพยากรบุคคล งบประมาณทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งเมื่อ

พิจารณาความหมายนี้ บุคคลและองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะใชจัดสรรสิ่งที่มีคุณคาใหกับสังคมก็

คือรัฐบาลนั้นเอง นอกจากนี้การดําเนินการของรัฐหนึ่งๆ ไมวาจะเปนการเลือกที่จะกระทําหรือไมที่จะไม

กระทําก็ตาม ยอมกอใหเกิดผลในการแจกแจงคุณคาตางๆของสังคมนั้นเอง สวน Steven A. Peterson 

(2003) ใหความหมายนโยบายสาธารณะสั้นๆ วากิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล ที่ทําโดยตรงหรือผานตัวแทน

ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของประชากร

นอกจากนีน้กัวชิาการในประเทศไทย ไดใหความหมายทีเ่กีย่วของกบัรฐั คอื ถวลัยรฐั วรเทพพฒุพิงษ 

(2540) ใหความหมายของนโยบายสาธารณะวา นโยบายสาธารณะนั้นเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล 

ซึ่งกําหนดวัตถุประสงคแนนอนไมทางใดก็ทางหนึ่ง คือเพื่อแกไขปญหาในปจจุบัน เพื่อปองกันหรือหลีก

เลี่ยงปญหาในอนาคต และเพื่อกอใหเกิดผลที่พึงปรารถนา รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังที่จะนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ และนโยบายอาจเปนบวกหรือเปนลบ หรืออาจเปนการกระทําที่งดเวนการกระทําก็ได และศุภชัย 



23สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ยาวะประภาษ (2545) ใหนยิามของนโยบายสาธารณะวา เปนแนวทางการดาํเนนิกจิกรรมของรฐับาล ซึง่รวมทัง้

กิจกรรมที่ผานมาในอดีต กิจกรรมที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบันและกิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต สวน

ธันยวัฒน รัตนสัค (2546) ไดนิยามความหมายของนโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจของ

รัฐบาลในการเลือกแนวทางที่พึงประสงคเพื่อจะไดนํามาใชเป นกรอบในการดําเนินกิจกรรมของ

รัฐบาล โดยมีความมุ งหวังที่จะแกไขปญหาปองกันปญหา รวมทั้งใหเกิดสภาพการณตาง ๆ ที่พึง

ประสงคขึ้นไปในสังคม และมยุรี อนุมานราชธน (2547) กลาวถึงความหมายของนโยบายสาธารณะ 

วาอาจพิจารณาเปน 2 แนวทาง ในความหมายที่แคบนโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมหรือ

การกระทําของรัฐบาล และมิติการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล สวนในความหมายที่กว างนโยบาย

สาธารณะ หมายถึงแนวทางในการกระทําของรัฐบาลซึ่งอาจกลาวไดวาเปนแนวทางกวางๆ ที่รัฐบาลไดทํา

การตัดสินใจเลือกและกําหนดไวลวงหนา เพื่อชี้นําใหมีกิจกรรมหรือการกระทําตางๆ เกิดขึ้น เพื่อให

บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยมีการวางแผน การจัดทําโครงการ วิธีการบริหารหรือ

กระบวนการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดวยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตอง เหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพความเปนจริง และความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการในแตละเรื่อง

จากความหมายดังกลาวอาจสรุปไดวานโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ รวมถึงโครงการ

หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพ

ชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด

2.3 ทฤษฎีหรือตัวแบบในการกําหนดนโยบายของรัฐ

กุลธน ธนาพงศธร (2519) ไดรวบรวมตัวแบบนามภาพ ของเยเอชเกิลดรอร 6 ประการ ดังนี้

2.3.1 ตัวแบบความสมเหตุสมผลอยางแทจริง 

ตัวแบบที่จะถือไดวาเปนตัวแบบ ความสมเหตุสมผลอยางแทจริงนั้น จะตองเปนตัวแบบที่สราง

ขึ้นมาจากกระบวนการสราง ตัวแบบที่มีขั้นตอนตางๆ ซึ่งถือวาสมเหตุสมผลในทํานองเดียวกันการใชตัว

แบบ ความสมเหตุสมผล อยางแทจริงในการกําหนดนโยบายนั้น กระทําไดโดยการใชกระบวนการในการ

กําหนดนโยบาย ที่สมเหตุสมผลนั่นเอง ซึ่งนักวิชาการแตละคนมักจะมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไปในเรื่อง

กระบวนการที่สมเหตุสมผลนี้ อยางไรก็ดี ตามความคิดเห็นของเยเฮชเกิล ดรอร ไดจําแนกกระบวนการ

กําหนดนโยบายที่สมเหตุสมผลออกเปนขั้นตอนตางๆ 6 ขั้นตอนดวยกัน คือ

2.3.1.1 ขั้นตั้งเปาหมายปฏิบัติการ (Operation goals) โดยคํานึงถึงนํ้าหนักของแตละ

เปาหมายที่ตองการใหบรรลุถึงดวย จําแนกเปนขั้นตอนยอยอีก 3 ขั้นตอน คือ
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1) ขั้นจัดทํารายละเอียดของเปาหมายทางตรงของนโยบายทั้งหมดเปนขั้น

เริ่มแรกและงายที่สุด

2) ขั้นการบงชี้เปาหมายเหลานั้นในรูปแผนปฏิบัติงาน

3) ขั้นกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเปาหมายตางๆ ที่แตกตางกัน

2.1.2.1 ขั้นรวบรวมและจัดลําดับรายละเอียดของคานิยมและทรัพยากรอื่นๆ โดยให

สอดคลองกับนํ้าหนักของเปาหมาย 

2.1.2.2 ขั้นจัดเตรียมหนทางเลือกของนโยบายตางๆ ที่สมบูรณแบบ

2.1.2.3 ขั้นคํานวณคาดคะเนถึงประโยชนที่จะไดรับกับตนทุนของหนทางเลือกแตละทาง

2.1.2.4 ขั้นคํานวณหาประโยชนที่จะไดรับ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในหนทางเลือกแตละทาง 

โดยการคูณตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับของหนทางเลือกที่จะไดรับ ดวยคา

ของการใชประโยชนในแตละหนทาง แลวคํานวณหาคาของประโยชนที่จะไดรับ

สุทธิ (หรือตนทุน) ในแตละหนวยของการใชประโยชนนั้นๆ

2.1.2.5 ขั้นเปรียบเทียบประโยชน ที่คาดว าจะได รับจากหนทางเลือกแต ละทาง 

แลวกําหนดทางเลือกที่จะใหผลมากที่สุด ดีที่สุด เปนนโยบายตอไป

2.3.2 ตัวแบบความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร

เปนตัวแบบที่สรางขึ้นโดยยึดหลักการในเรื่องความสมเหตุสมผลเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีลักษณะ

โดยทั่วๆ ไปคลายคลึงกับตัวแบบความสมเหตุสมผลอยางแทจริง และถูกจัดใหเปนรูปแบบยอยแบบหนึ่ง

ของตัวแบบความสมเหตุสมผลอยางแทจริง แตมีสวนแตกตางอยูบางในแงที่วา ตัวแบบนี้ไดยอมรับในเรื่อง

ขอจํากัดของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร (เชน เงินทุน วัตถุดิบ สติปญญาของมนุษย เปนตน) ที่ใชเปนปจจัย

ในการกําหนดนโยบายตามหลักสมเหตุสมผล ดังนั้นขั้นตอนตางๆ ของการกําหนดนโยบายตามตัวแบบนี้ 

จึงไดดัดแปลงแกไขเสียใหม โดยคํานึงถึงระดับความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตรซึ่งนาที่จะกระทําได และ

ถือวานาจะเปนการเพียงพอแลว ลักษณะของตัวแบบความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร จะคํานึงถึงสิ่งที่

เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม กลาวคือ ความสมเหตุสมผลตามตัวแบบนี้จะแสดงใหเห็นไดในรูปที่คํานวณ

ออกมาเปนตัวเลขเงินทอง ดังนั้นตัวแบบ ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตรจึงคํานึงถึงในแงตนทุนของ

สวนที่นําเขาไป (Input) หรือวัตถุดิบกับผลที่จะไดรับจากสวนที่เปนผลออกม (Outputs) หรือผลผลิตที่ไดรับ

ตามหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตร นโยบายที่จะสมเหตุสมผลไดนั้นจะตองมีลักษณะที่ตนทุนของสวนที่นํา

เขาไปนอยกวา หรือตํ่ากวาผลที่จะไดรับจากสวนที่ออกมา

2.3.3 ตัวแบบลําดับขั้นการตัดสินใจ 

เปนตัวแบบที่สรางขึ้นโดยเบอรตัน เอช. เคลน (Burton H. Klein) แหงบริษัทแรนด (The Rand 

Corporation) ของสหรฐัฯ เพือ่นาํมาใช ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการวจิยัวางแผนปรบัปรงุทางการทหารโดยตรง 
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แตตวัแบบนีส้ามารถนาํมาใชในการตดัสนิวนิจิฉยัและการกาํหนดนโยบายตางๆ ไดเปนอยางด ีตวัแบบลาํดบั

ขั้นการตัดสินใจนี้ สามารถนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงระบบการสรางอาวุธไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ

เหตุผลอยางนอย 3 ประการ คือ

2.3.3.1 เนื่องจากกิจกรรมดานนั้นมีระดับของความไมแนนอนอยูอยางมาก จึงตองใชตัว

แบบนี้จึงจะไดผลดี

2.3.3.2 เนื่องจากขาวสารขอมูลสวนมากมักจะตองเรียนรูและไดรับมาจาก สิ่งที่ไดกระทํา

ไปแลวในขั้นตอนแรกๆ

2.3.3.3 เนื่องจากความชักชาในการตัดสินใจในกิจกรรมเหลานี้จะกอใหเกิด ผลเสียหาย

มากมาย ดังนั้นจึงตองรีบตัดสินใจตามลําดับขั้นที่สามารถตัดสินใจได ตัวแบบนี้ 

ไมสามารถนําไปใชในกรณีดังตอไปนี้

2.3.3.4 เมือ่การตดัสนิใจในกรณนีัน้ๆ มรีะดบัความไมแนนอนตํา่ หรอืมรีะดบัความแนนอน

อยูอยางสูง กลาวคือ เปนเรื่องที่สามารถคาดการณไดคอนขางถูกตอง ซึ่งถาเปน

เชนนั้นแลว ควรใชตัวแบบอื่นๆ จะไดผลดีกวาตัวแบบนี้

2.3.3.5 เมื่อขาวสารขอมูลที่จะตองเรียนรูและสามารถไดรับในระหวางหรือภายหลังจาก

ที่ไดมีการดําเนินการตามนโยบายในขั้นสุดทายแลว ดังนั้นจึงไมจําเปนตองเอา

ขาวสารขอมูลจากขั้นแรกๆ ไปใชในขั้นตอไปตามลําดับ

2.3.3.6 เมื่อหนทางเลือกตางๆ ของการตัดสินใจไมสามารถจะนําเอาไปทดลองปฏิบัติ

ไดพรอมๆ กันในขณะเดียวกัน ทั้งนี้เพราะตัวแบบลําดับขั้นการตัดสินใจจะตอง

สามารถนําเอาหนทางเลือกตางๆ อยางนอย 2 หนทางไปปฏิบัติพรอมๆ กัน 

เพื่อศึกษาทดลองดูวา หนทางเลือกใดจะประหยัดมากกวา หรือไดผลไดมากกวา 

จึงเลือกหนทางเลือกนั้น

2.3.4 ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 

ตัวแบบนี้สรางจากหลักที่วา การกําหนดนโยบายหรือการตัดสินวินิจฉัยใดๆ ก็ตาม มักจะเปนผล

สืบเนื่องมาจากนโยบายหรือการตัดสินวินิจฉัยที่เคยมีมาแตเดิม โดยดัดแปลงแกไขเพิ่มเติมเพียงเล็กนอย

เทานัน้ ดงันัน้ในการกาํหนดนโยบายใหม ถาหากหนทางเลอืกของนโยบายใหมมคีวามแตกตางไปจากหนทาง

เลือกของนโยบายเดิมมากเทาใด การคาดคะเนถึงผลของทางเลือกใหมนั้น ก็ยังเปนไปไดยากมากขึ้นเทานั้น 

ดวยเหตุนี้ ตัวแบบนี้จึงมีลักษณะไมแตกตางไปจากตัวแบบสมเหตุสมผลอยางแทจริงเทาใดนัก และจะมี

ลักษณะของตัวแบบความสมเหตุสมผลอยางแทจริงผสมปะปน อยูสวนหนึ่งเสมอ
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2.3.5 ตัวแบบความพึงพอใจ 

ตัวแบบนี้เปนตัวแบบที่สรางขึ้นโดยเฮอรเบิรต ไซมอน (Herbert Simon) กับ เจมส มาช (James 

March) และโดยลกัษณะของการจดัสรางตวัแบบนีแ้ลว เปนตวัแบบทีม่ลีกัษณะทางพฤตกิรรมศาสตร กลาวคอื 

นาจะเปนตัวแบบสังเกตวิเคราะหมากกวาที่จะเปนตัวแบบนามภาพ หลักการของตัวแบบความพึงพอใจ

ยึดในหลักจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และหลักทฤษฎีองคการ (Organization Theory) เกี่ยวกับ

มาตรฐาน ความพึงพอใจของมนุษย กลาวคือ ตามตัวแบบนี้ผูกําหนดนโยบายจะกําหนดหนทางเลือกโดย

อาศยัประสบการณ ความชาํนาญงานของตน และจะประเมนิหนทางเลอืกในแงของมาตรฐานความพงึพอใจ 

คือจะแสวงหาหนทางเลือกไปเรื่อยๆ จนกวาจะพบหนทางเลือก ที่ตนพึงพอใจ หรือจนกวาจะเบื่อหนายที่

จะคนหาตอไป ดังนั้นในกรณีเชนนี้อาจกลาวไดวา เปาหมายของการกําหนดนโยบายจึงขึ้นอยูกับมาตรฐาน

ความพงึพอใจของผูกาํหนดนโยบายแทนทีจ่ะเปนการกาํหนดนโยบาย เพือ่ใหไดรบัผลขัน้สงูสดุเหมอืนดงัเชน

ตัวแบบอื่นๆ และเนื่องจากสภาพเฉื่อยชาของมนุษย ประกอบกับสภาพอนุรักษนิยมขององคการตางๆ จึง

มักทําใหผูกําหนดนโยบายตัดสินใจเลือกหนทางเลือกทางหนึ่งที่ตํ่ากวามาตรฐานความพึงพอใจของตนอยู

เสมอ ดวยเหตุนี้การที่จะบรรลุถึงมาตรฐานความพึงพอใจ จึงเปนเรื่องที่เปนไปได โดยยาก

2.3.6 ตัวแบบกระบวนการนอกเหนือความสมเหตุสมผล 

เปนตัวแบบที่ไดยอมรับหลักการของสิ่งที่เปนกระบวนการนอกเหนือความสมเหตุสมผล วามี

อทิธพิลตอผูกาํหนดนโยบายอยางมาก และจะมบีทบาทอยางสาํคญัในการกาํหนดนโยบายพอๆ กบัอทิธพิล

ในเรือ่งความสมเหตสุมผลสิง่ตางๆ ทีอ่ยูเหนอืความสมเหตสุมผล เชน จติใตสาํนกึ สญัชาตญิาณ สามญัสาํนกึ 

วิจารณญาณ คานิยม และบุญบารมี เปนตน

2.4 กระบวนการนโยบายสาธารณะ  

มยุรี อนุมานราชธน (2549) กลาววา แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ

ประกอบดวยเนื้อหาสาระของตัวนโยบาย และกระบวนการนโยบายขอสมมติฐานเบื้องตนของแนวทาง

นี้คือ กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะเปนเรื่องของกระบวนการทางการเมือง หรือการใชคานิยม 

ไดแก ความเชื่อ จริยธรรม มาตรฐาน และบรรทัดฐานในการตัดสินปญหา มากกวาเปนเรื่องของทางเลือก

ที่มีเหตุผล ปจจัยทางการเมืองซึ่งแทรกอยูในกระบวนการกําหนดนโยบาย ทําใหนโยบายสาธารณะเปน

ผลลัพธจากความขัดแยง การตอสูการเจรจาตอรอง และการประนีประนอมระหวางบุคคล/กลุมบุคคล

ในกระบวนการปฏิสัมพันธที่ซับซอน 

ทศพร ศิริสัมพันธ (2539) จําแนกลําดับขั้นตอนหรือชวงวงจรชีวิตของกระบวนการนโยบาย

สาธารณะเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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2.4.1 ขั้นตอนการกอตัวของนโยบาย (Policy Formation) 

การกอตวัของนโยบายเปนเรือ่งของการทีป่ระเดน็ปญหาบางประการไดรบัการหยบิยกขึน้มาสูความ

สนใจของผูกาํหนดนโยบายเปนเรือ่งของการทีป่ระเดน็ปญหาบางประการไดรบัการหยบิยกขึน้มาสูความสนใจ

ของผูกําหนดนโยบายเพื่อนําไปสูการพิจารณาการตัดสินใจตอไป ทั้งนี้การกอตัวของนโยบายอาจจะมาจาก

การผลักดัน หรือนําเสนอประเด็นปญหาโดยบุคคลและกลุมผลประโยชนตางๆ ที่เกี่ยวของ สภาพปญหาและ

ความตองการ รวมทั้งสภาพการณตางๆ อันเปนปจจัยที่เปนตัวกําหนดนโยบาย (Policy Determinants) ซึ่ง

เฉลิม เกิดโมลี (2543) ไดกลาวถึง นโยบายเปนรูปธรรมของอํานาจการเมืองการปกครองวาการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายถือเปนการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งก็คือความพยายามใดๆ ทั้ง

ในระดับบุคคลหรือระดับกลุม ตอเนื่องและไมตอเนื่อง ถูกกฎหมายหรือไมถูกกฎหมาย เพื่อที่จะเขาไปมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐ ดังนั้นการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายจึงมีอยู 2 ประเภท 

คือ การมีสวนรวมในอํานาจการตัดสินใจกําหนดนโยบาย และการมีสวนรวมในการใชอํานาจ การบริหาร

นโยบาย โดยแนวคิดของเฉลิมแสดงดังภาพที่ 1

ประชาธิปไตยโดยตัวแทน

สส.,สว.,สท.,สจ.,อบต.

ประชาชน ขาราชการ กระบวนการผลิตนโยบาย นโยบาย

ประชาธิปไตยทางตรง

ที่มา : เฉลิม เกิดโมลี (2543)

ภาพที่ 2.4 โอกาสการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

2.4.2 ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) 

การกําหนดนโยบาย เปนสวนที่เกี่ยวของกับการยกรางขอเสนอหรือทางเลือกเชิงนโยบายตางๆ 

(Policy Alternatives) เพื่อทําการพิจารณาตัดสินใจ และอนุมัติเห็นชอบในขั้นสุดทาย โดยผูกําหนดนโยบาย

ที่มีอํานาจหนาที่อยางเปนทางการซึ่งจะพบอยูเสมอวาในชวงของการกําหนดนโยบายนี้ บุคคลภายนอกมัก

จะไมไดรับทราบรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการตัดสินใจมากนัก ตอมาภายหลังเมื่อไดมี
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การประกาศใชนโยบาย บุคคลทั่วไปจึงจะไดรับทราบและสามารถวิเคราะหรายละเอียดเนื้อหาสาระวาใคร

ไดอะไร เมื่อไหร และอยางไร

2.4.3 ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 

การนํานโยบาย ไปปฏิบัติเปนสวนที่เกี่ยวของกับการแปลงตัวนโยบายออกสูภาคปฏิบัติใหประสบ

ความสําเร็จ และไดรับผลผลิตออกมาตรงตามเปาหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 

ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฎิบัติมักจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาพแวดลอมของการ

ดําเนินงาน ขีดสมรรถนะ ของหนวยงานที่รับผิดชอบ การสนับสนุนและแรงตอตานจากบุคคล ตลอดจนกลุม

ผลประโยชนที่เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียกับการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนตน

2.4.4 ขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 

การประเมินผลนโยบายเปนสวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาถึงผลลัพธที่ติดตามมาจากการนํา

เอานโยบายไปปฎิบัติ วาบรรลุผลตรงตามประสงคที่วางไวหรือไมอยางไร และยังครอบคลุมถึงการ

พิจารณาตรวจสอบถึงผลกระทบ (Impact) ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งความคุมคา 

ดานตางๆ (Cost-Effectiveness) ของตัวนโยบาย

2.4.5 ขั้นตอนการตอเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบาย (Policy Maintenance, 

Succession & Termination) การตอเนื่อง ทดแทน และสิ้นสุดนโยบายนี้จะเกี่ยวของกับการพิจารณา

ทบทวนเพื่อทําการคงสภาพหรือเปลี่ยนแปลง และยกเลิกสิ้นสุด ตัวนโยบาย โดยการพิจารณาดังกลาวนี้

มักจะอาศัยขอเท็จจริงจากการประเมินผลนโยบาย ในกรณีที่มีการยกเลิกสิ้นสุดนโยบาย หมายความวา 

วงจรชีวิตของนโยบายไดจบลง สวนในกรณีที่มี การทดแทนนโยบาย หมายความวาวงจรชีวิตของนโยบาย

กําลังจะเริ่มตนขึ้นใหม อยางไรก็ดี นโยบายสาธารณะโดยสวนใหญมักจะไดรับการตอเนื่องหรือแกไขเพิ่ม

เติมจากเดิมเพียงเล็กนอย

จะเห็นไดวา 5 ขั้นตอนดังกลาวสอดคลองกับมยุรี อนุมานราชธน (2549) ซึ่งกลาววากระบวนการ

กําหนดนโยบายทั่วไปนาจะประประกอบดวย ขั้นการกอตัวของนโยบาย (Public Policy Formation) 

ขั้นการกําหนดนโยบาย (Public Policy Decision-Making) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Public Pol-

icy Implementation) ขั้นการประเมินผลนโยบาย (Public Policy Evaluation) และขั้นสืบตอหรือการ

ยุตินโยบาย (Public Policy Continuation and Termination) โดยขั้นตอนดังกลาวไมจําเปนตองเรียงลําดับ

ขางตน เพราะเมื่อมีการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือเมื่อมี การประเมินผลนโยบายแลว อาจกลับมาพิจารณา

กําหนดนโยบายนั้นใหม หรืออาจนําขอสรุปจาก การประเมินมากําหนดนโยบายนั้นอีกครั้ง ดังภาพที่ 2
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ขั้นตอนที่ 1

การกอตัวของนโยบาย

การสืบตอหรือยุตินโยบาย

ขั้นตอนที่ 5

การประเมินผลนโยบาย

ขั้นตอนที่ 4

การนํานโยบายไปปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2

การกําหนดนโยบาย

ที่มา : มยุรี อนุมานราชธน (2549)

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะ

อยางไรก็ตาม ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) แบงกระบวนการนโยบายสาธารณะเปน 3 ขั้นตอน

เทานั้น คือ 1) การกําหนดนโยบาย รวมถึงการระบุประเด็นปญหา การพัฒนาทางเลือก และการเสนอทาง

เลือกที่เหมาะสมเพื่อกําหนดเปนนโยบาย 2)การนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการแปลความนโยบายใหอยูใน

รปูทีว่างแผนปฏบิตัไิด การรวบรวมทรพัยากร การวางแผน การจดัองคการ และการดาํเนนิงาน 3) การประเมนิ

ผลนโยบาย รวมถึงการนําผลการประเมินไปใช ซึ่งอาจสงผลไปสูการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนนโยบายในที่สุด 

1. การกําหนดนโยบาย
- การระบุประเด็นปญหา
- การพัฒนาทางเลือก
- การเสนอทางเลือก

2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ
- การแปลความนโยบาย
- การวางแผน
- การจัดตั้งองคการ
- การดําเนินงาน

3. การประเมินผล
- การยกเลิก
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ที่มา : ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548)

ภาพที่ 2.6 ขั้นตอนนโยบาย
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2.5 ความสําคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะ

Easton (1965 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญญวงศ, 2545) กลาววา นโยบายสาธารณะ

มีความสําคัญทั้งตอผูกําหนดนโยบายและตอประชาชน ดังนี้

2.5.1 ความสําคัญตอผูกําหนดนโยบาย สวนใหญผูที่ตองรับผิดชอบตอการกําหนดนโยบาย

บริหารประเทศก็คือ รัฐบาล หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน ทั้งใน

ดานคานิยมของสังคมและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชาชนจะทําใหรัฐบาลไดรับความศรัทธาเชื่อ

ถือจากประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งถารัฐบาลสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จะยิ่งทําใหรัฐบาลไดรับการยอมรับและความ

นิยมจากประชาชนอยางกวางขวาง ผลดังกลาวจะสงเสริมใหรัฐบาลมีโอกาสดํารงอํานาจในการบริหาร

ประเทศยาวนานขึ้น โดยอาจไดรับความไววางใจจากการเลือกตั้งใหทําหนาที่รัฐบาลบริหารประเทศตอไปอีก 

ในทางตรงกันขาม หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่ไมสอดคลองกับคานิยมหรือความตองการของประชาชน 

ประชาชนอาจรวมตัวกันคัดคานเพื่อกดดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรืออาจมีผลรุนแรงถึงขั้นทําให

รัฐบาลตองหมดอํานาจไป หรือในบางกรณี ถึงแมวารัฐบาลจะไดกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับคานิยมและ

ความตองการของประชาชน แตรัฐบาลไมสามารถจะนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ปรากฏการณ

เชนนี้จะทําใหประชาชนเสื่อมศรัทธาตอการบริหารงานของรัฐบาล และอาจสงผลใหรัฐบาลหมดโอกาสที่

จะบริหารประเทศตอไป ดังนั้นจึงกลาวไดวานโยบายสาธารณะมีผลตอการดํารงอยูของรัฐบาลอยางสําคัญ

2.5.2 ความสําคัญตอประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะเปนผลผลิตทางการเมือง 

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงสามารถแสดงออกซึ่ง ความตองการของตน 

ผานกลไกตางๆ ทางการเมือง อาทิเชน ผานพรรคการเมือง ผาน กลุมอิทธิพลและผลประโยชน ผานระบบ

ราชการ ผานนักการเมือง ผานฝายบริหาร และฝาย นิติบัญญัติ เปนตน ความตองการ (Demands) และการ

สนบัสนนุ (Supports) ของประชาชนจะถกูนาํเขาสูระบบการเมอืง (Political System)ไปเปนนโยบายสาธารณะ 

เมื่อนโยบายสาธารณะถูกนําไปปฏิบัติและปรากฏผลลัพธตามเปาประสงคที่พึงปรารถนาจะทําใหประชาชน

ไดรับความพอใจ และสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (Feed Back) จะทําใหประชาชนเชื่อมั่น

และศรัทธาตอการบริหารงานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันขามหากผลลัพธและคุณภาพของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติไมเปนไปตามเปาประสงคที่พึงปรารถนาของประชาชน จะสงผลใหวิถีชีวิตของประชาชน

ตกตํ่า ปรากฏการณเชนนี้จะทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาตอรัฐบาล รัฐบาลจะตองพยายาม

ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเรียกศรัทธาคืน

จากประชาชน มฉิะนัน้ประชาชนอาจไมใหการสนบัสนนุรฐับาลอกีตอไป ความสมัพนัธระหวางระบบการเมอืง
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กับประชาชนจึงเปนความสัมพันธแบบพลวัตร (Dynamic System) ดังนั้นนโยบายสาธารณะในฐานะที่เปน

ผลผลิตของระบบการเมือง จึงสงผลอยางสําคัญตอวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ทั้งนี้ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) กลาววา นโยบายสาธารณะเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรม

ของรัฐบาล ซึ่งเปรียบเสมือนแผนปฏิบัติงานของรัฐบาลนั่นเอง การศึกษาเรื่องของรัฐ และการบริหารงาน

ของรัฐบาลนั้น หากขาดความรูความเขาใจในกิจกรรมที่รัฐบาลมุงปฏิบัติจริง ยอมไมเกิดประโยชนเทาที่ควร 

การที่ทําความรูจักและทําความเขาใจเกี่ยวกับรัฐ ผูศึกษาตองเขาใจ ในสิ่งที่รัฐตั้งใจจะกระทําดวย ซึ่งลักษณะ

ของนโยบายสาธารณะที่ดี (ประเวศ วะสี, 2549) 

ใหความหมายวา เปนนโยบายสาธารณะที่นําไปสูความถูกตองเปนธรรม และประโยชนสุขของ

มหาชน

2.6 ปญหาเกีย่วกบัการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทีผ่านมา

ในอดีตของไทย

แมจะมีการบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ ตั้งแตฉบับป พ.ศ. 2540 ตอเนื่อง

มาฉบับป 2550 ความพยายามผลักดันการปฏิรูปกระบวนการนโยบายสาธารณะใหเปนไปตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ ตองเผชิญกับปญหา อุปสรรค หลายประการ ทั้งจากแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตน 

ทุนนิยมเสรี แรงตานและแรงเสียดทานจากหนวยงานของรัฐที่ไมตองการ ความเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสีย

อํานาจ ปญหา อุปสรรคดังกลาวนําไปสูการปะทะขัดแยงของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ ในระดับตางๆ (บัณฑูร, 2551) จากการศึกษาโดยสถาบันพระปกเกลา (คนึงนิจ 

ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, 2545) และจากกรณีการมีสวนรวมตางๆ มีดังนี้คือปญหาดานการรับรูเกี่ยวกับแนวคิด 

และความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ปญหาดานโครงสรางกฎหมายและกระบวนการนโยบายที่

ไมเอื้อตอการมีสวนรวม ปญหาการใชเครื่องมือการมีสวนรวมของประชาชน ปญหาเรื่องวัฒนธรรมทางการ

เมืองและความพรอมของประชาชน ปญหาดานความพรอมของภาครัฐ และปญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดการ

มีสวนรวมของประชาชนทั้งในดานการเมือง และมิใชดานการเมือง 

รังสรรค ธนะพรชัย (2552) พบวาปญหาในกระบวนการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายนั้นมีปญหา 

พื้นฐานสําคัญอยู 3 ปญหา คือ ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน ปญหาการรับรูขอมูลขาวสาร 

และปญหาเรื่องความรับผิด และประเวศ วะสี (2549) กลาวเชนกันวาในความเปนจริงนโยบายสาธารณะ 

มักประกอบดวยอกุศล 3 ประการ คือ (1) ขาดฐานความรู เกิดจากการคิดเอาเอง การมีผลประโยชน

แฝงเรน จากความคิดชั่วแลนที่ขาดขอมูลหลักฐานและผานวิจารณญาณมาอยางดี (2) ขาดการมีสวนรวม

อยางกวางขวาง บางทีคนไมกี่คนหรือคนคนเดียวกําหนดนโยบาย โดยปราศจากการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดเสยีอยางกวางขวาง แตคนทัง้ประเทศกไ็ดรบัผลเสยี (3) ขาดศลึธรรม คอื ขาดอดุมคต ิเพือ่ความถกูตอง

ดีงามและประโยชนของคนทั้งหมด แตเพื่อประโยชนแฝงเรนของคนบางคนหรือบางกลุม ทั้งที่กระบวนการ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะในอดุมคตนิัน้ มลีกัษณะดงันี ้(1) เปนกระบวนการทางปญญา ใชหลกัฐานขอเทจ็จรงิทีผ่าน

การวิเคราะหสังเคราะหมาอยางดีจนเปน “ความรู” ที่เรียกวาเปนการสรางนโยบายที่อยูบนฐานของความรู 

(Knowledge-based policy formulation) (2) เปนกระบวนการทางสังคม นโยบายกระทบสังคมทั้งหมดอยาง

รนุแรง ผูมสีวนไดเสยี คอืสงัคมควรเขามามบีทรวมเรยีนรูรวมกาํหนดนโยบายเปนกระบวนการเปดเผยโปรงใส 

และเปนไปตามรฐัธรรมนญู (3) กระบวนการศลีธรรม กระบวนการนโยบายสาธารณะควรมอีดุมคต ิเพือ่ความ

ถูกตองดีงาม และประโยชนสุขของคนทั้งหมด ไมแฝงเรนเพื่อประโยชนเฉพาะตนเฉพาะกลุม 

ตัวอยางปญหาเกี่ยวกับการไมมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในอดีต

ที่ผานมา ดังตอไปนี้

 

2.6.1 โครงการเขื่อนบานกุม จังหวัดอุบลราชธานี 

2.6.1.1 ความเปนมา 

โครงการเขื่อนบานกุ มเปนชุดโครงการเขื่อนที่ถูกเสนอมาตั้งแตป 2503 โดยคณะกรรมการ

แมนํ้าโขง ซึ่งถูกนํามาพิจารณาใหมพรอมกับอีกหลายเขื่อนภายใตชุดโครงการเขื่อนขั้นบันไดใน

ลํานํ้าโขงสายหลักตอนลาง ซึ่งเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าบานกุม จะตั้งที่บานทาลง ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชานี มีระดับเก็บกักที่ 115 เมตร และทําใหเกิด อางเก็บนํ้าเหนือเขื่อนขนาดความจุ 2,111 

ลานลูกบาศกเมตร มีความยาวของอางเก็บนํ้าประมาณ 110 กิโลเมตรตามลํานํ้าโขงตั้งแตอําเภอโขงเจียม

ไปจนถึงอําเภอเขมราฐ ตัวเขื่อน บานกุมจะเปนเขื่อนแบบปลอยใหนํ้าไหลผานตัวเขื่อน มีประตูระบายนํ้า

จํานวน 22 บาน มีชองเดินเรือและบันไดปลาโจนอยูดานขางของเขื่อน เขื่อนบานกุมจะติดตั้งเครื่องกําเนิด

ไฟฟาขนาด 1,872 เมกะวัตต และมีกําลังผลิตไฟฟาพึ่งพิงสุทธิ 375 เมกะวัตต (คิดเปน 20 เปอรเซ็นตของ

กําลังผลิตติดตั้ง) และเขื่อนบานกุมตองใชเงินทุนกอสราง 120,330 ลานบาท อยางไรก็ตามโครงการดังกลาว

ถูกวิพากษวิจารณ คัดคานจากหลายๆ ฝายโดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการโครงการโดย

ปราศจากการรบัรู รบัฟงความคดิเหน็ และความเหน็ชอบของประชาชนผูมสีวนไดเสยี อกีทัง้ไมมกีารประเมนิ

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอยางที่เปดเผย (มนตรี จันทวงศ, 2552)

2.6.1.2 ผลกระทบจากโครงการเขื่อนบานกุม

1) อางเก็บนํ้าจะทวมพื้นที่ริมฝงแมนํ้าโขงประมาณ 98,806 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ปลูก

พืชเศรษฐกิจสําคัญของชุมชนริมแมนํ้าโขง 

2) อางเก็บนํ้าจะทวมหมูบานในฝงไทย จํานวน 1 หมูบาน คือ บานคันทาเกวียน 

และทวมในฝงประเทศลาวจํานวน 3 หมูบาน 

3) ผลกระทบดานการประมงเหนือเขื่อนบานกุมไปตลอดแมนํ้าโขงและลํานํ้า

สาขา เนื่องจากเขื่อนจะปดกั้นการอพยพของปลาในแมนํ้าโขงทั้งหมด 

4) ผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าโขงและอัตราการไหลของแมนํ้าโขง

ดานทายเขื่อน 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

5) ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนไทย-ลาว บนแมนํ้าโขง เนื่องจาก

ยังไมมีการปกปนเขตแดนที่ชัดเจน (มนตรี จันทวงศ, 2552)

2.6.1.3  สิ่งที่เกิดขึ้นอันขัดกับรัฐธรรมนูญและการมีสวนรวมของประชาชน

1) การเสนอโครงการเขือ่นบานกุมใหคณะรฐัมนตรพีจิารณาเปนไป อยางรวดเรว็ 

ทั้งที่นายสมัคร สุนทรเวช เพิ่งเขามารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดเพียง 35 วัน

2) ขั้นตอนของการเสนอรางบันทึกความเขาใจระหวางประเทศเรื่องการ

รับซื้อไฟฟา และการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาจากตางประเทศในระดับโครงการ

เปนเรื่องอยูในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงาน

ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 

โดยกระทรวงการตางประเทศจะทําหนาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องขอกฎหมาย แตจากการ

ตรวจสอบการประชุมของ กพช. พบวาไมมีการเสนอโครงการเขื่อนบานกุมเขาสูที่ประชุม 

(ยอนหลัง 5 ครั้งกอนการลงนาม และ 1 ครั้งหลังจากที่ครม.ไดอนุมัติรางบันทึกความเขา

ใจฯ) ดังนั้นความเปนมาของการเสนอรางบันทึกความเขาใจฯตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

โดยกระทรวงตางประเทศนั้น จึงไมเปนไปตามขั้นตอนปกติ และความเรงรีบทําการนั้นเอง 

โดยลาํพงั ซึง่ถอืวาเปนการกระทาํทีจ่งใจละเลยขัน้ตอนปกต ิทีต่องผานเรือ่งนีก้บั กพช. กอน 

และเปนการดําเนินการที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของกระทรวง อันเปนการกระทําที่ไมมี

ความโปรงใส และขาดหลักธรรมาภิบาลอยางชัดเจน

3) แมใน “รายงานกอนรายงานความเหมาะสม และรายงานสิง่แวดลอมเบือ้งตน” 

ของโครงการ “ฝายบานกุม” โดยบริษัทปญญา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัทแมคโคร คอน

ซัลแตนท ไดระบุวา กอนการลงนามบันทึกความเขาใจกับประเทศลาวตองปฏิบตัิตามมาตรา 

57 และ 190 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในเรื่องของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

และการไดรับความเห็นชอบโดยรัฐสภา แตกระทรวงการตางประเทศกลับ ไมปฏิบัติตามนั้น 

4) ไดมีการแกไขขอความในรางบันทึกความเขาใจฯ โดยใหเปลี่ยนจากระบุชื่อ

บริษัท (บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต จํากัด (มหาชน) และบริษัทเอเชียคอรป โฮลดิ้ง 

จํากัด) ผูที่จะใหดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ใหเปนการระบุเพียงวาเปน 

“ภาคเอกชน” รวมทั้งมีการปรับปรุงขอความอีกบางจุด อีกทั้งการที่ระบุชื่อสองบริษัทลงใน 

รางบันทึกความเขาใจฯ โดยใหเหตุผลวาเปนบริษัทที่มีผลงานในประเทศลาว (พบวาบริษัท

เอเชียคอรป โฮลดิ้ง จํากัด ไมเคยปรากฏวามีผลงานที่ชัดเจนไมวาในไทยหรือลาว) อีกทั้ง

การที่ไมมีหนวยงานใดไดประกาศเปดใหบริษัทเอกชนภายนอกเขามาแขงขันเพื่อทําการ

ศึกษาความเปนได

5) ไมเคยมีการเปดเผยขอมูลโครงการตอสาธารณะ และตอผูที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรง
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

6) โครงการเขื่อนบานกุมไมมีความคุมคาตอการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบไวอยาง

ชัดเจนระหวาง เขื่อนบานกุมซึ่งมีกําลังผลิตไดเพียง 375.68 เมกะวัตต คือเพียง 20% ของ

กําลังผลิตติดตั้ง 1,872 เมกะวัตต แตตองลงทุนสูงถึง 95,348 ลานบาท (เมื่อรวมเงินเฟอ

และอกเบี้ย จะมีคาลงทุนสูงถึง 120,390 ลานบาท) หากเปรียบเทียบกับกําลังผลิตที่พึงได

ในระดับเดียวกัน (375.68 เมกะวัตต) เมื่อผลิตไฟฟาโดยกาซธรรมชาติหรือพลังงานชีวมวล 

จะลงทุนเพียง 11,049.4 ลานบาท (กาซธรรมชาติ) และ 27,800.3 ลานบาท (พลังงานชีว

มวล) ดังนั้นเขื่อนบานกุมจึงไมคุมคาดานการลงทุนอยางยิ่ง

7) นอกจากนั้น โดยลักษณะและขนาดของโครงการเขื่อนบานกุม ยอมอยูใน

เกณฑตองจัดทํารายงานความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมป 2535 และตองปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 57, 

67 และ 190 แตรัฐบาลกลับไมไดทําใหโครงการนี้มีความโปรงใส มีธรรมาภิบาล และปฏิบัติ

ตามกฎหมายใหเสร็จสิ้นกอนที่จะลงนามกับประเทศลาว

2.6.2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

2.6.2.1 ความเปนมา 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2525 มีเนื้อที่ดําเนินการ 7,092 ไร 

(เปนพื้นที่เพื่อการพาณิชยหรือที่อยูอาศัย 1,490 ไร) มีจํานวนโรงงานเปนอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ 

71 โรงงาน เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กกลา อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปุยและ

สารเคมี โรงงานผลิตกระแสไฟฟา โรงกลั่นนํ้ามัน โรงแยกกาซ เปนตน

2.6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่เห็นอยางชัดเจนเกิดขึ้นกับ

ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงคือปญหาสุขภาพมีมากขึ้น โดยพบการเพิ่มขึ้นของโรคทางผิวหนังและ

เนื้อเยื่อใตผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเกิดภาวะมลพิษโดยเฉพาะทางอากาศ สวนใหญ

ปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงของโรงงานและโรงไฟฟาในพื้นที่ และกลิ่นเกิด

จากผลิตภัณฑและสารเคมีที่ใชในการผลิต นอกจากนี้ยังเกิดมลพิษทางนํ้า โดยเฉพาะในป 2549 มีคาดัชนี

คุณภาพนํ้าโดยทั่วไปเพียง 36.710 จากคะแนน 100 คะแนน ถือวาตํ่าสุดในรอบ 10 ปที่ผานมา กิจกรรม

หลักที่กอมลพิษแกแมนํ้า ไดแกนํ้าทิ้งจากชุมชน และนํ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม เห็นไดชัดในคลองรับนํ้าทิ้ง

จากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณของแข็งละลายนํ้ารวม (Total Dissolved Solids) หรือ TDS สูงมาก เชน 

คลองซากหมาก 5,149-10,917 มิลลิกรัมตอลิตร คลองบางเบิด 11,035 มิลลิกรัมตอลิตร และคลองบากระ

พรุน 2,480 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งที่คามาตรฐานปริมาณของแข็งละลายนํ้ารวม (TDS) อยูที่ 3,000 มิลลิกรัม

ตอลิตร (เดชรัตน สุขกําเนิด, 2552)

2.6.2.3 การเรียกรองของประชาชน สมัชชาสุขภาพซึ่งเปนชาวบานมาบตาพุด ยื่นหนังสือ

ตอสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่องปญหามลพิษและ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ผลกระทบทางสขุภาพจากอตุสาหกรรมในพืน้ทีม่าบตาพดุ และความกงัวลตอแนวโนมการขยายอตุสาหกรรม

ตามแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 ตอมานายเจริญ เดชคุม และคณะ

ยื่นฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฐานละเลยไมประกาศใหพื้นที่ตําบลมาบตาพุดและเทศบาล

เมืองมาบตาพุดตลอดจนพื้นที่ขางเคียงที่ปญหาสิ่งแวดลอมรุนแรงเปนเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดําเนินการ

ควบคุมลดและขจัดมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และศาล

ปกครองระยองอานคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ 192/2550 ไดพิพากษาวาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหง

ชาติ ละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ในการไมประกาศใหพื้นที่ มาบตาพุด ตลอดจนพื้นที่ขางเคียงที่มีปญหาสิ่ง

แวดลอมรุนแรงเปนเขตควบคุมมลพิษ และพิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศใหพื้นที่

เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวม 5 ตําบล คือ ตําบลมาบตาพุด ตําบลหวยโปง ตําบลเนินพระ ตําบลมาบขา 

และตําบลทับมาขา และตําบลทับมา รวมทั้งทองที่ ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง ทั้งตําบล เปนเขตควบคุม

มลพิษ โดยมีผลภายใน 60 วันหลัง ศาลมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 (ศรีสุวรรณ จรรยา, 2552)

2.6.2.4 การดําเนินการหลังศาลปกครองระยองอานคําพิพากษา

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ดําเนินการประกาศกําหนดใหพื้นที่เขตตําบลมาบตาพุด ตําบล

หวยโปง ตําบลเนินพระ และตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตําบล ตําบลมาบขา อําเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยองทั้งตําบล และตําบลบานฉาง จังหวัดระยองทั้งตําบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายใน

แนวเขตเปนเขตควบคมุมลพษิ โดยประกาศใน ราชกจิจานเุบกษา เลม 126 ตอนพเิศษ 65 ง วนัที ่1 พฤษภาคม 

2552 (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2552)

2.6.3 โครงการการกอสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี

2.6.2.1 ความเปนมา 

การศึกษาโครงการพัฒนาแมนํ้ามูล เริ่มมาตั้งแตป 2510 โดยสํานักงานพลังงานแหงชาติ (สพช.) 

และไดรับความรวมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศสทําการศึกษาและสํารวจจนถึงป 2513 ผลสรุปควรจะสรางเขื่อน 

เก็บกักนํ้าที่แกงตะนะ หางจากปากแมนํ้ามูล 4 กิโลเมตร หลังจากศึกษาทบทวนโครงการทุกดาน และ

หาวิธีการปรับปรุงโครงการใหดีที่สุด แตเนื่องจาก จะสงผลกระทบตอราษฎรจํานวนมาก จึงไดชะลอโครงการ

ไวกอน ตอมาในป 2527 ยายที่ตั้งเขื่อนจากแกงตะนะ ขึ้นมาทางเหนือนํ้า อีก 2 กิโลเมตร โครงการนี้ไดรับ

อนุมัติจากรัฐบาลใหดําเนินการกอสรางได เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และไดดําเนินการตามขั้นตอน 

โดยตอเนื่องมาเพื่อใหเขื่อนปากมูลแลวเสร็จตามกําหนดคือ ปลายป พ.ศ. 2537 กฟผ. รับโอนโครงการ

จากสํานักงานพลังงานแหงชาติ เมื่อป 2522 ไดทบทวนและศึกษาดานวิศวกรรม กับดานนิเวศวิทยา และ

สิ่งแวดลอมควบคูกันโดยเนน การหลีกเลี่ยงปญหา ผลกระทบสิ่งแวดลอมการศึกษาความเหมาะสม แลว

เสร็จป 2531 เขื่อนปากมูล มีลักษณะคลายฝายนํ้าลนสูงเพียง 17 เมตร เมื่อเก็บกักนํ้าแลวจะมีผลให

ระดับนํ้าในแมนํ้ามูลสูงขึ้นเหมือนสภาพนํ้าเต็มตลิ่ง การเก็บนํ้าของเขื่อนจึงเปนเพียงใชความจุของลํานํ้า

เดิมเทานั้นที่ตั้งสรางปดกั้นแมนํ้ามูลที่บานหัวเหว อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หางจากตัวจังหวัด
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ไปตามลํานํ้าประมาณ 82.5 กิโลเมตร หรืออยูหางจากปากแมนํ้ามูลประมาณ 6 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเปน

คอนกรีตอัดบดแนนมีอาคารระบายนํ้าเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกเปนชองทางระบายนํ้า 8 ชอง ขนาด

กวาง 22.5 เมตร สูง 14.75 เมตร สามารถระบายนํ้าไดสูงสุด 18,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โรงไฟฟาเปน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยูดานขวาของตัวเขื่อน โดยมีความยาวไปตามแนวเขื่อน 72 เมตร ภายใน

โรงไฟฟาติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟาจํานวน 4 เครื่อง ซึ่งเปนแบบที่มีลักษณะพิเศษกวาที่มี ติดตั้งอยูตามเขื่อน 

ตางๆ ในประเทศไทยขณะนี้ คือมีรูปรางคลายกระสวย หรือเรือดํานํ้า เครื่องกังหันนํ้าและเครื่องผลิตไฟฟา

บรรจุรวมอยูใน กระเปาะเดียวกัน (Bulb Turbine Generator) สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดดวยความสูง

ของนํ้าเพียง 3 เมตรขึ้นไป แตละเครื่องมีกําลังผลิต 34,000 กิโลวัตต รวมกําลังผลิต 136,000 กิโลวัตต ได

พลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละประมาณ 280 ลานกิโลวัตตชั่วโมง 
(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2552)

2.6.3.2 ผลกระทบที่เกิดจากเขื่อนปากมูล จากการศึกษาของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 

พบวาการเปดประตูนํ้าเขื่อนปากมูลสรางความเสียหายกับเศรษฐกิจของชุมชน ทําลายความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยไมกอประโยชนทั้งในดานการชลประทาน และไมมี ความจําเปนในการผลิตกระแสไฟฟา เพราะ

เขื่อนปากมูลมีกําลังการผลิตติดตั้งเพียง 136 เมกะวัตต ผลการศึกษายังระบุวาแมจะมีหรือไมมีเขื่อนปากมูล

ระบบก็ยังคงอยูไดเนื่องจากโครงขายเชื่อมถึงกันทุกจุดในประเทศไทยและโยงไปถึงโรงจักรในประเทศลาว 

ที่สําคัญการที่ กฟผ. ปดประตูนํ้าเขื่อนปากมูลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ยังทําใหทรัพยสินของชาวบาน 

เชน เรือ เครื่องประมง และสวนผักริมมูล ไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก

2.6.3.3 การเรียกร องของประชาชน ตั้งแตมีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรรัฐบาล

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2532 ที่จังหวัดขอนแกน เห็นชอบใหสรางเขื่อนปากมูล 

ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุมกันเพื่อคัดคาน โดยวันที่ 13 กุมภาพันธ 2533 ประชาชนประมาณ 2,000 

คนจาก 5 อําเภอ คือ อ.เมือง อ.วารินชําราบ อ.ตาลสุม อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

รวมกลุมกันปดถนนบริเวณหนาศาลากลางจังหวัดเพื่อประทวงการสรางเขื่อนปากมูล แตรัฐบาลยังเดิน

หนาสรางเขื่อนตอไป โดยใชงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 3,880 ลานบาท ทําใหประชาชนชุมนุมกันที่บริเวณ

แกงสะพือ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 เพื่อคัดคาน ไมรับมติคณะรัฐมนตรี และตั้งคําถามสามขอ คือ 

1. แกงสะพือจะจมอยูใตนํ้าหรือไม 2. ที่อยูอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบานบริเวณที่สรางเขื่อน

และหลังเขื่อนจะถูกนํ้าทวมมากนอยแคไหน 3. การจายเงินชดเชยชาวบานที่ตองอพยพจากการถูกนํ้าทวม

และการจัดที่ดินทํากินใหมจะเปนอยางไร รัฐบาลยังคงเดินหนาสรางเขื่อนโดยการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) 

เริ่มลงมือสรางเขื่อนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2534 ประชาชนยื่นหนังสือตอนายอานันท ปนยารชุน นายก

รัฐมนตรี เรียกรองใหรัฐบาลชะลอการสรางเขื่อน และใหกฟผ. เปดเผยขอมูลที่แทจริงในเรื่องผลกระทบจาก

การสรางเขื่อนและใหมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว ซึ่งนายไพจิตร เอื้อทวีกุล รัฐมนตรี

ประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี รับปากเรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบการสรางเขื่อนปากมูล 

โดยมีตัวแทนจากสี่ฝายประกอบดวย รัฐบาล กฟผ. นักวิชาการ และชาวบาน 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วันที่ 3 มีนาคม 2536 ประชาชนประมาณ 300 คน เขายึดระเบิดและเครื่องมือกอสรางโดยเสนอ

ขอเรียกรอง 6 ขอ คือ 1) ขอใหเปดเผยพื้นที่นํ้าทวมที่ชัดเจน 2) ขอใหจายคาเสียหายในทรัพยสินผูเสียหาย

ในราคาตลาดทุกอยาง 3) ขอใหจัดสรรที่อยูอาศัยและที่ทํานาในพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม 

4) ขอใหจายเงินชดเชยแกผูประกอบอาชีพหาปลาในลํานํ้ามูล 5) หากเกิดโรคพยาธิใบไมในเลือดหลังสราง

เขื่อน กฟผ. ตองจายคารักษาพยาบาลทุกอยางและแกไขปญหาเชิงสาธารณสุข และ6) กําหนดเงื่อนไข

วา คาเสียหายตางๆ หากไมเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย ใหผูเสียประโยชนนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของ

อนุญาโตตุลาการโดยไมตองฟองศาลและถือผลการตัดสินเปนขอยุติ การประทวงยังคงยืดเยื้อ 21 ธันวาคม 

2536 กลุมผูคัดคานเขาขัดขวางการระเบิดแกงคันเหว เนื่องจาก กฟผ. ละเมิดสัญญาตามที่คณะอนุกรรมการ

เพื่อแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมติวา ใหยุติการระเบิดแกงไว

กอนสิ้นป ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อกลุมกํานันเสวก บรรเทา นํากลุมผูสนับสนุนปะทะกับกลุมผูคัดคาน

จนมีผูคัดคานคนหนึ่ง ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส พล.ต.อ. ประทิน สันติประภพ สั่งการใหดําเนินการสอบสวน

ผูกระทําผิด ให กฟผ. ยุติการตั้งกลุมปะทะกับกลุมผูชุมนุมประทวง สวนกลุมผูคัดคานไดขอให กฟผ. สัญญา

วาถาเขื่อนสงผลกระทบตอการทํามาหากินของชาวบาน กฟผ. ตองจายคาทดแทน

อยางไรก็ตาม กฟผ. ดําเนินการสรางเขื่อนปากมูลตอจนแลวเสร็จ เมื่อเดือนเมษายน 2537 และ

ดําเนินการผลิตกระแสไฟฟา สวนประชาชนยังไมไดรับคาชดเชยใดๆ วันที่ 14 ตุลาคม 2537 จึงมีการชุมนุม

หนาศาลากลางจงัหวดัอบุลราชธาน ีเรยีกรองให กฟผ. จายคาชดเชยจากการสญูเสยีอาชพีประมงตลอดระยะ

เวลาสรางเขื่อน ในที่สุดวันที่ 22 มีนาคม 2538 กฟผ. ยินยอมจายคาชดเชยระหวางสรางเขื่อนสามปใหแกผู

ชุมนุม 3,955 ครอบครัว ครอบครัวละ 90,000 บาท โดยแบงเปนคาชดเชย 30,000 บาท และเงินเขากองทุน

สหกรณ 60,000 บาท แตปญหาไมไดยุติแคนั้น ประชาชนยังคงมีการรวมตัวกันประทวงเรื่อยมา เนื่องจาก

นับตั้งแต สรางเขื่อน รายไดจากการประมงยังคงลดลง และบันไดปลาโจนไมสามารถแกปญหาใหปลาขึ้นไป

วางไขเหนือเขื่อนได (วันดี สันติวุฒิเมธี, 2552)

2.6.3.4 สถานการณปจจุบัน    

1) ประชาชาชนไดยื่นขอเรียกรองใหคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ลุมนํ้ามูล ซึ่งประชุมเรื่องการบริหารการจัดการนํ้าในลุมนํ้ามูล นําผลการสํารวจ ความ

ตองการของราษฎรชุมชนลุมนํ้าที่ไดรับผลกระทบหลังจากสรางเขื่อน ให กฟผ. เปดประตู

ระบายนํ้าเขื่อนปากมูลอยางถาวร เพื่อฟนฟูพันธุสัตวนํ้าและสิ่งแวดลอมที่เสียหายใหคืน

สภาพ หากไมเปดประตูระบายนํ้า จะตองชดเชยที่ดินทํากินแกชาวบานลุมนํ้าที่ไดรับผลก

ระทบจํานวนกวา 11,000 ราย หรือหากไมสามารถหาที่ดินมาชดเชยได ใหจายเงินชดเชย

คาเสียโอกาสการทํากินใหกับชาวบานครอบครัวละ 500 บาทตอวัน โดยชาวบานรวมตัวกัน

เรียกรองมาเปนเวลากวา 15 ปแลว 

คณะรัฐมนตรีเมื่อป 2540 มีมติให กฟผ. จายเงินชดเชยชาวบาน ที่ไดรับผลกระทบครอบครัวละ 

525,000 บาท แตชาวบานยังไมไดรับ ตอมาชาวบานไดเปลี่ยนขอเรียกรองตองการให กฟผ.เปดประตู
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ระบายนํ้าเขื่อนปากมูล คืนธรรมชาติใหกับแมนํ้ามูลอยางถาวร แตกฟผ.ไมดําเนินการตามที่ประชาชน

เรียกรอง

2) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ใหมีการเปดประตูระบายนํ้า

เขื่อนปากมูลทั้งแปดบานประตู เปนเวลา 4 เดือน โดยเริ่มเปดประตูตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 

2550 แตตอมาคณะรัฐมนตรีกลับมีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ใหรักษา ระดับนํ้าไวที่ 

106-108 เมตร (เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง) ซึ่งเทากับเปนการปดประตูนํ้าถาวร ซึ่งทําให

ประชาชนมีการเรียกรองใหเปดประตูระบายนํ้าในเวลาตอมา

3) คณะกรรมการพิจารณาเปด-ปดเขื่อนปากมูล และตัวแทนชาวบานปากมูล 

อ.โขงเจียม พิบูลมังสาหาร และ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี หารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทาง

การเปด-ปดประตูเขื่อนปากมูล ประจําป 2552 โดยในที่ประชุมกําหนดหลักการ 2 ขอ

คือ เมื่ออัตราการไหลของนํ้าในแมนํ้ามูล บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยมีความเร็ว 500 

ลูกบาศกเมตร/วินาที ตอเนื่อง 3 วันใหเปดประตูเขื่อนไดทันที แตหากอัตรา การไหลของ

นํ้าไมถึง 500 ลูกบาศกเมตร/วินาที ใหเปดประตูเขื่อนทั้ง 8 บาน วันที่ 1 มิถุนายน 2552 

เปนระยะเวลา 4 เดอืนเทากนั ทัง้นีเ้พือ่ใหปลาขึน้ไปวางไข และรกัษาสมดลุของทรพัยากรนํา้ 

(ผูจัดการออนไลน, 2552)

     

2.6.4 แผนพัฒนาเหล็กตนนํ้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2.6.4.1 ความเปนมา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2534 – 2539) มี การสงเสริมอุตสาหกรรม

เหล็ก และเหล็กกลา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้า และเรงรัดใหมีอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้น โดยการ

สงเสริมใหเอกชนดําเนินการลงทุนเหล็กขั้นตน ซึ่งรัฐจะให การสนับสนุนในดานกําหนดพื้นที่ตั้ง และ

ประสานงานจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและปจจัยสนับสนุนตางๆ นับเปนจุดเริ่มตนใหมีกลุ มทุน

เขามาลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กกลางนํ้า และ ปลายนํ้าในพื้นที่ ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

มาตั้งแตป พ.ศ.2533 โดย กลุมบริษัทในเครือสหวิริยาซึ่งเปนกลุมทุนอุตสาหกรรมที่ผลิตเหล็กที่ใหญที่สุด

ของประเทศไทย ในเขตเวสเทิรนซีบอรด และมีแผนการที่จะกอสรางโครงการเหล็กตนนํ้า ซึ่งจะขยายออก

ไปจากโครงการเดิม และพยายามผลักดันใหมีการประกาศแนวเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเปน นิคมอุตสาหกรรม

เหล็กครบวงจร นับตั้งแตป พ.ศ.2533 จนถึง พ.ศ. 2548 รวมเปนระยะเวลา 15 ป ที่บริษัทในเครือสหวิริยา

ยังไมเคยมีปญหากับชุมชน และมลภาวะในพื้นที่ แตเนื่องจาก โรงถลุงเหล็กมีโครงการขยายการผลิต จึง

ขยายพื้นที่โรงงาน ซึ่งบางสวนที่ขยายไปในเขตซึ่งมี ขอสงสัยวาเปนพื้นที่สาธารณะ จึงถูกคัดคานจาก

ประชาชนในพื้นที่ โดยเมื่อป พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีในยุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีมติเห็นชอบใน

นโยบายสงเสริม และสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นตนของเครือสหวิริยา ที่ จ.ประจวบครีรีขันธ และ จ.ชุมพร 

ตามขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม และในปลายป พ.ศ. 2549 เครือสหวิริยามีการลงทุนใหมเพิ่มขึ้น 
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คือโครงการกอสรางโรงถลุงเหล็ก ขนาดกําลังการผลิต 30 ลานตันตอป มูลคา 5 แสนลานบาท เพื่อพัฒนา

สูการเปนผูนาํอตุสาหกรรมเหลก็ตนนํา้รายแรกของประเทศไทย และเปนนคิมอตุสาหกรรมเหลก็ครบวงจรใน

พื้นที่ 20,000 ไร ของ อ.บางสะพาน จึงเปนเหตุใหมี การเริ่มตนคัดคานโครงการของกลุมอนุรักษแมรําพึงที่

มีการรวมตัวเปน 5 แกนนํากลุมพันธมิตรดานสิ่งแวดลอม จ. ประจวบคีรีขันธ รวมกับตัวแทนองคกรพัฒนา

เอกชนในระดับชาติ ตอมา จึงไดมีเหตุการณคัดคานเกิดขึ้นระหวางกลุมอนุรักษ และบริษัทฯอยางตอเนื่อง 

เชน คัดคาน การอางเอกสารสิทธิ์ที่ดินของบริษัทวาเปนผืนปาชุมนํ้าของ อ.บางสะพาน พรอมกับยึดปาพรุ

ที่อางวาเปนผืนปาชุมนํ้า และเรงรัดใหหนวยงานของรัฐเรงตรวจสอบความถูกตองในการออก เอกสารสิทธิ์ 

ทําใหบริษัทฯตองปรับเปลี่ยนผังที่ตั้งโครงการใหม เพื่อเลี่ยงพื้นที่มีปญหาและตองทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA) ใหม แตผังโครงการที่ปรับใหมไดตรวจสอบพบวา บางสวนทับเสนทางสาธารณะ

ที่ดินปาชาเกา จึงเปนเรื่องที่ยังไมเสร็จสิ้น แตผูบริหารเครือสหวิริยายืนยันวาจะไมทําใหการครอบครอง

เอกสารสิทธิ์ที่ไมถูกตองกระทบกับการลงทุน อันเปนประเด็นความขัดแยงหนึ่งที่เกิดขึ้นระหวางทั้งสองฝาย 

(ทรงวุฒิ พัฒแกว, 2552)

2.6.4.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผนพัฒนาเหล็กตนนํ้า 

1) มีการขยายพื้นที่การผลิตไปในพื้นที่มีขอสงสัยวาเปนพื้นที่สาธารณะ

2) มลพิษที่ตองเพิ่มขึ้นจากกระบวนการถลุงเหล็ก มีการปลอยพนฝุนพิษ ขึ้นสู

อากาศปละ 300,000 ตันตอป

3) พื้นที่รับแรเหล็กและถานหินในการผลิต

4) การใชถานหินหรือถานโคกเปนสวนหนึ่งในกระบวนการผลิต

5) สะพานรับสงสินคาที่ยื่นเขาไปทะเล ซึ่งจะเปนการรบกวนแหลงเพาะพันธ

ปลาทูที่ใหญที่สุดในอาวไทย 

6) การเดินเรือของประมงชายฝง

7) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เดิมที่สามารถพัฒนาศักยภาพใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศจะถูกทําลาย 

8) ประชาชนผูไดรบัผลกระทบซึง่สวนใหญประกอบอาชพีการประมง, การเกษตร 

และการทองเที่ยว ไมไดรับรูขอมูลการสรางโรงงานถลุงเหล็กใหญที่สุดในโลก ซึ่งจะทําให

ไดรับผลกระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู และอาชีพของประชาชน

9) จะเกิดมลพิษทางอากาศจากการปลอยพนฝุนพิษขึ้นสูอากาศปละ 300,000 

ตันตอป จากการสรางโรงงานถลุงเหล็กขนาดใหญจะใชพลังงานไฟฟาจํานวนมาก จะตองมี

การสรางโรงไฟฟาถานหินขนาด 2,800 เมกะวัตต ตามมา เพื่อปอนไฟฟาใหกับโรงถลุงเหล็ก 

ซึ่งโรงไฟฟาถานหินก็จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นจากการปลอยกาซซัลเฟอรได

ออกไซด และกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนตัวการสําคัญ ในการกอใหเกิดภาวะโลกรอน 

(ประชาไท, 2552)
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2.6.4.3 สถานการณในปจจุบัน

1) ชาวบานกลุ มอนุรักษแมรําพึงผลักดันใหมีการประกาศปาพรุ แมรําพึง 

เปนพื้นที่ชุ มนํ้าระดับประเทศ เพื่อนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และเพื่อ

ปองกันไมใหมีการสรางโรงถลุงเหล็กขึ้นในพื้นที่ปาพรุดังกลาว โดยกลุมอนุรักษใหเหตุผลวา 

การสรางโรงถลุงเหล็กจะทําใหเกิดมลพิษในชุมชนสูง (ประชาไท, 2552)

2) ศาลปกครองกลางไดรับฟองคดีที่สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน และคณะ

รวม 50 คน ยื่นฟองหนวยงานของรัฐ 11 แหง ในฐานะหนวยงานทางปกครองหรือเจา

หนาทีข่องรฐัเพกิเฉยหรอืละเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนดใหตองปฏบิตัใินการอนรุกัษ 

รักษา คุมครองดูแลพื้นที่ปาพรุ ปาชายเลน ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณประโยชนชุมชนใชรวมกันมายาวนาน ประกอบดวย 

1. อบต.แมรําพึง 2. อบต.กําเนิดนพคุณ 3. เจาพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขา

บางสะพาน 4.นายอาํเภอ บางสะพาน 5.ผูวาราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ 6.อธบิดกีรมทีด่นิ 

7.อธิบดีกรมปาไม 8.อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช 9.อธิบดีกรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 10.คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ11.รฐัมนตรกีระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีบริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(คูกรณีฝายที่สาม) ผูรองสอด (ผูจัดการรายวัน, 2552)

3) เครือสหวิริยาพรอมภาคสวนตางๆ ผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าเปน

วาระแหงชาติ โดยจัดเวทีสัมมนา “เหล็กไทย สรางไทย” ซึ่งสถาบันเหล็กและเหล็กกลา 

แหงประเทศไทย จัดขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2552 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา ใหเหตุผลวาอุตสาหกรรมเหล็กตนนํ้าเปน

ความจําเปนเรงดวนที่ทุกภาคสวนตองรวมมือเรงผลักดันใหเกิดขึ้น เพื่อแกปญหาวิกฤต

เหล็ก 5 แสนลาน ที่ประเทศไทยตองเสียดุลการคาจากการนําเขาเหล็กและผลิตเหล็กกลา

ครบวงจร ดวยศักยภาพของพื้นที่ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนที่ตั้ง

ที่มีความเหมาะสมในเชิงยุทธศาสตร ความพรอมดานแหลงวัตถุดิบ บุคลากรที่มีศักยภาพ 

การออกแบบเครือ่งจกัร อกีทัง้ยงัมแีผนการลงทนุดานการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเหลก็ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมเหล็กในเวทีโลกอีกดวย (ผูจัดการออนไลน, 

2552)

4) สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยมอบหมายใหมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรทําการศึกษาและดําเนินการศึกษาในพื้นที่มีการศึกษาอยูเดิม ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพิ่มเติมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

เชน ทางทะเลชายฝง และทางสังคม หากจะมีโครงการลงทุนเหล็กตนนํ้าเกิดขึ้น ซึ่งจะตอง

ใชเวลาศึกษานานประมาณ 1 ป (ผูจัดการออนไลน, 2552)
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2.6.5 โรงไฟฟาถานหินแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2.6.5.1 ความเปนมา

โรงไฟฟาแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) เปนโรงไฟฟาถานหินลิกไนต ที่ใหญที่สุดใน

ประเทศไทย ซึ่งนับเปนโครงการขนาดใหญ ที่รัฐอางความเจริญ และการพัฒนาประเทศชาติเพื่อประชาชน

สวนใหญ แตไมมีการคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ เริ่มกอสรางขึ้นเมื่อป 2501 มี

กําลังผลิตเครื่องละ 6.25 เมกกะวัตต จํานวน 2 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตไฟฟาไวใชในโครงการ

กอสรางเขื่อนภูมิพล เริ่มผลิตไฟฟา ตั้งแตป 2503 และไดเลิกใชงานเมื่อป 2521 ตอมาเมื่อวันที่ 17 ส.ค.

2515 ไดรับอนุมัติโครงการกอสรางโรงไฟฟาแมเมาะ โดยใชถานหินลิกไนต ในเขตอําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง เปนเชื้อเพลิงในการผลิต และเริ่มกอสรางโรงไฟฟาเครื่องที่ 1,2 และ 3 ตั้งแตป 2518 เปนตนมา 

และขยายกําลังผลิตเพิ่มขั้นเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน มีโรงงานไฟฟามากถึง 13 เครื่อง มีกําลังการผลิตกระแส

ไฟฟาทั้งหมด 2,625 เมกกะวัตต โดยสงกระแสไฟฟาไปใชในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาง เชื่อมโยง

ไปยังภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.6.5.2 ผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟาถานหินแมเมาะ

1) มลภาวะทางอากาศ จากกาซซัลเฟอรไดออกไซด สงผลกระทบรุนแรงตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งระบบนิเวศนดวย(ถานหินลิกไนตที่ใชเปนเชื้อเพลิงมี

เปอรเซ็นตกํามะถันเปนองคประกอบสูงจึงทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ)

2) ปญหาเรื่องกลิ่น ซึ่งเกิดจากการลุกติดไฟของถานหิน ไดสราง ความเดือดรอน

รําคาญจากกลิ่นเหม็นเปนประจํา

3) ปญหาดานสุขภาพ เนื่องจากชาวบานไดรับมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ 

ทําใหเกิดผลกระทบเฉียบพลัน ตั้งแตเกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุตางๆ ไมวา ตา จมูก คอ 

ทางเดินหายใจ ที่มีการแสบคัน และตามมาดวยการติดเชื้อหลังการระคายเคือง ทําใหเกิด 

การบีบรัดตัวของทอทางเดินหายใจ ทําใหหายใจลําบาก หอบหืด แนนหนาอก สมรรถภาพ

ปอดลดลงและมีอาการใจสั่น หัวใจเตนเร็ว วิงเวียนศีรษะ เกิดอาการเรื้อรัง จนเปนเหตุให

ชาวบาน ไดลมปวยและเสียชีวิตกันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

4) พืชผลทางการเกษตรของชาวบานไดรับความเสียหาย และทําใหสัตวเลี้ยง

ลมตายอีกเปนจํานวนมาก

5) ผลกระทบทางสังคม วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม จากกอน เคย

ทํามาหากินและอยูอาศัยกันมาอยางมีความสุข สงบ ตองแปรเปลี่ยนไปอยางไมวันหวนคืน

กลับ ชุมชนที่อยูรอบๆ โรงงานไฟฟาแมเมาะ จํานวน 5 ตําบล 23 หมูบาน ตองเผชิญกับ

ปญหาหนี้สิน ปญหาการทําอาชีพเกษตรไมคุมทุน ปญหาดานสาธารณสุข ปญหาการความ

เจ็บปวยและลมตาย ปญหาดานสาธารณูปโภคและบริโภค ปญหาการไรที่ทํากินและที่อยู

อาศัย และปญหาอื่นๆ ที่ตามมาอีกมากมาย
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2.6.5.3  การเรียกรองของประชาชน

ประชาชนมีการรวมตัวกันเรียกรองตอสูกับการพัฒนาของรัฐมาเปนระยะเวลายาวนานในทุกๆ 

วิถีทางตั้งแตป 2535 ไมวาจะเปนการรวมตัวกันฟองรองศาลปกครองของผูปวย และผูที่ไดรับผลกระทบจาก

โรงไฟฟาแมเมาะ รวมถึงการรณรงคเรียกรองตางๆ แตรัฐไมไดแกไขปญหาอยางจริงจัง สุดทายเปนเพียงการ

แกไขปญหาเบื้องตนที่ตองการยุติการชุมนุมเรียกรองของชาวบาน โดยรัฐพยายามเขามาไกลเกลี่ย และมีการ

ทําบันทึกขอตกลงรวมกัน ระหวางตัวแทน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแมเมาะ กับตัวแทนชาวบาน 

โดยมีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเปนพยาน ซึ่งไมไดแกไขปญหาใหลุลวงแตอยางใด

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ศาลปกครองเชียงใหม ไดอานคําพิพากษาคดีในคดีที่ชาวบานยื่นฟองตอ

ศาลปกครองเชียงใหม ระหวางป 2546 - 2548 เรียกรองคาเสียหายจาก กฟผ. ศาลวินิจฉัยวา ตามรายงาน

การตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ กฟผ.เปนแหลงกําเนิดมลพิษ และถูกกําหนดใหควบคุมการปลอย

ทิ้งอากาศเสีย ทําใหราษฎรเจ็บปวยถึง 868 คน ดังนั้น การปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด เกินคาที่กําหนด

เปนการผิดกฎหมาย ศาลจึงกําหนดคาเสียหายเปนคาเสื่อมสุขภาพอนามัย และจิตใจแกราษฎรที่อยูในพื้นที่ 

สวนคดีที่ราษฎรฟองวา กฟผ. ไมทําตามเงื่อนไขในการประทานบัตรใน การทําเหมืองถานหิน 

มีการนําที่ดินปลูกปาทดแทนไปสรางสนามกอลฟ ศาลจึงให กฟผ. ปลูกปาทดแทนในพื้นที่ทําสนามกอลฟ 

กรณีอพยพหมูบานออกนอกรัศมี ผลกระทบ 5 กิโลเมตร ศาลเห็น กฟผ. ตองดําเนินการอพยพ

หมูบานเหลานั้น 

สวนกรณีการทํารายงานการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอม (EIA) ทุก 2 ป กฟผ.รับวาอยูในระหวาง

ดําเนินการ ศาลจึงสั่งให กฟผ. จัดทําและเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม เพื่อพิจารณา หาก กฟผ. มีมาตรการที่ดีกวาใหยื่นแกไข (ไทยแลนดอินดัสตรี้ดอทคอม, 2552)

2.6.5.4 การดําเนินการหลังศาลปกครองเชียงใหมอานคําพิพากษา

ภายหลังศาลปกครองเชียงใหมอานคําพิพากษาคดี ราษฎรแมเมาะ 418 คน ฟอง กฟผ. และ

หนวยงานราชการ จาํนวน 35 คด ีเรยีกคาเสยีหายจากการเกดิปญหาคณุภาพอากาศจากโรงไฟฟาและเหมอืง

แมเมาะทุนทรัพยประมาณ 3,000 ลานบาท ศาลปกครองเชียงใหม พิจารณาแบงการตัดสินเปน 2 กลุมคดี 

คือ กลุมคดีเกี่ยวกับโรงไฟฟา 19 คดี และกลุมคดีเกี่ยวกับเหมือง 16 คดี 

1) กลุมคดีเกี่ยวกับโรงไฟฟา ที่ศาลปกครองเชียงใหมวินิจฉัยโดยสรุปวา ตั้งแต ป 

2541 เปนตนมา โรงไฟฟาแมเมาะไมไดปลอยสารซัลเฟอรไดออกไซดเกินกวามาตรฐานที่

กฎหมายกําหนด และไมมีสารซัลเฟอรฯ สะสมในรางกายของราษฎรที่แมเมาะ แตเนื่องจาก

ศาลเหน็วาระหวางป 2535- 2541 โรงไฟฟาปลอยสารซลัเฟอรฯ เกนิมาตรฐานทีก่าํหนดเปน

ครั้งคราว จึงให กฟผ. ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้ง 19 สํานวน

2) กลุมคดีเกี่ยวกับเหมืองแมเมาะ ที่ศาลวินิจฉัยวา กฟผ. ยังไมไดปฏิบัติตาม

เงื่อนไขประทานบัตรในการทําเหมืองครบทุกขอ และมีคําสั่งให กฟผ. ดําเนินใหครบถวน 

พรอมทัง้ไดวนิจิฉยัวาการทีก่ฟผ. ยงัปฏบิตัไิมครบถวนตามเงือ่นไขแนบทาย ประทานบตัรนัน้ 
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ไมไดกอใหเกิดความเสียหายตอรัฐและผูฟองคดีแตอยางใด ในเรื่องนี้ กฟผ. ขอศึกษาราย

ละเอียดตางๆ ตามคําพิพากษา และตองหารือกับพนักงานอัยการซึ่งเปนผูรับมอบอํานาจ

แกตางคดีให กฟผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของกอนวาจะดําเนินการอยางไรตอไป 

3) กฟผ. ไดดําเนินการเพื่อปองกันปญหาดานคุณภาพอากาศที่โรงไฟฟา

แมเมาะ โดย กฟผ. ไดทําการติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรฯ สําหรับโรงไฟฟาทุกเครื่อง

เรียบรอยแลว การดําเนินการทุกขั้นตอนเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งการดูแลใหความชวยเหลือดานความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของราษฎร อําเภอ

แมเมาะ มาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในระหวางป 2535-2540 กฟผ. ไดดําเนินการแกไขปญหา

ระยะสัน้ดวยมาตรการตางๆ อาท ิการลดกาํลงัการผลติในชวงทีส่ภาวะอากาศไมเอือ้อาํนวย 

การใชนํ้ามันดีเซลเดินเครื่องเสริม การติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อควบคุมการ

เดินเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน สวนการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการที่แนบทายประทาน

บัตรเหมืองนั้น กฟผ. ไดดําเนินการฟนฟูสภาพเหมือง โดยการจัดแบงพื้นที่เปน 4 สวน 

คือ พื้นที่ปลูกปาทดแทน พื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากิน พื้นที่แหลงกักเก็บนํ้า พื้นที่พักผอน 

และแหลงเรียนรู อาทิ สวนพฤษชาติ อาคารพิพิธภัณฑ เฉลิมพระเกียรติฯทุงบัวตอง ลาน

กิจกรรมนันทนาการ และสนามกอลฟ สําหรับราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ใกลบริเวณเหมือง ที่ 

ครม. มีมติ ใหโยกยายออกจากพื้นที่โดยความสมัครใจ คือ บานหัวฝาย บานหัวฝายหลาย

ทุง บานหางฮุง บานหวยเปด และบานหวยคิง กฟผ. ไดดําเนินการโยกยายแลวเปนสวนใหญ 

และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการอพยพราษฎรชุดสุดทายออกจากพื้นที่ 

4)  ฝายประชาชนผูไดรับความเสียหาย เห็นวากฟผ.ชดเชยไมเพียงพอ โดย

นางมะลิวัลย นาควิโรจน เลขาธิการเครือขายสิทธิผูปวยแมเมาะ กลาวหลังศาลปกครอง

พพิากษาคดโีรงไฟฟาแมเมาะวา คาํสัง่ศาลทีใ่ห กฟผ. จายคาเสยีหายชดเชยจาํนวน 131 ราย 

ในจํานวนนี้จะไดรับเงินคาชดเชย 246,900 บาท เพียง 91 ราย สวนที่เหลือไดรับ 10,000-

20,000 บาท ทั้งที่ไดรับผลกระทบดานสุขภาพไมนอยไปกวากัน และที่ผานมายังตองเสีย 

คารักษาพยาบาลจากอาการเจ็บปวย เรื้อรังสูงกวา 10,000 บาทหลายเทา จึงเตรียมอุทธรณ 

ขอใหศาลปกครองเชียงใหมไดพิจารณาคาเสียหายใหเหมาะสมอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังจะอุทธรณในสวนของผูฟองคดี ที่ไมไดรับคาเสียหาย เนื่องจากศาลปกครองเชียงใหม

สั่งใหจายเงินชดเชยทั้งหมด 131 ราย แตผูเสียหายทั้งหมด มีถึง 477 ราย โดยในสวนที่เหลือศาลวินิจฉัย

วา ผูฟองคดีกลุมนี้ไมสามารถพิสูจน มีลักษณะอาการเจ็บปวย ระยะเวลาที่ปวย และสาเหตุการปวย ซึ่ง

ความจริงแลวชาวบานเหลานี้ ตองไดรับผลกระทบไมเหมือนกับคนอื่น ๆ และทั้งหมดยังเปนเครือญาติที่

อาศัยอยูบานเดียวกันกับผูที่ไดรับเงินชดเชย เพียงแตชาวบานกลุมนี้ไมมีความรู ทําใหไมมีการเก็บขอมูล 

ดานการรักษาพยาบาล จนไมสามารถพิสูจนความเจ็บปวยตอศาลได และอยากจะเรียกรอง ไปยังรัฐบาลให

เขามาดูแลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของโรงไฟฟาแมเมาะ เนื่องจากกองทุนดังกลาวมี
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วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเสียหายใหกับผูไดรับผลกระทบจาก การดําเนินงานของโรงไฟฟา แตที่ผาน

มาชาวบานที่ไดรับผลกระทบกลับไมเคยเขาถึงกองทุนดังกลาวทั้งที่มีสิทธิอยางถูกตอง (เนชั่นทันขาว, 2552)

จากป ญหาดั งกล  าวแสดงให  เห็นว  า  การที่ ภาคราชการวางแผนพัฒนาประเทศ มี

การวางแผนโครงการโดยปราศจากการรับฟ งความคิดเห็นประชาชน ประชาชนไม ได  เข าไป

มีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะตั้งแตเริ่มตนนั้น ทําใหการรับรูในภายหลังเมื่อมีการดําเนินการ

กอสรางแลว หากประชาชนไมยอมรับโครงการเหลานั้น ก็จะเกิดการรวมตัวกันประทวงเรียกรองใหภาค

ราชการทบทวนโครงการกอน ตัวอยางเชนโครงการเขื่อนบานกุม โครงการเขื่อนปากมูล ซี่งเปนการเรียกรอง

ของประชาชนที่ยาวนานมาก แมวาภาครัฐจะดําเนินการตอไปตามที่วางแผนไว ประชาชนจะยังไมหยุด จะ

เรยีกรองตอไปจนกวาจะไดในสิง่ทีเ่รยีกรองซึง่เหน็ไดอยางเจนในกรณโีครงการเขือ่นปากมลู และการไมศกึษา

ผลกระทบอยางครอบคลุมทุกดาน ไมไดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ยอมกอใหเกิดปญหายืดเยื้อ 

ดังจะเห็นในกรณีตัวอยางที่นําเสนอแลวขางตน

2.7 กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ

2.7.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.7.1.1 การรับฟงความคิดเห็นในการออกกฎหมาย: การรับฟงทางนิติบัญญัติ 

(Legislative Hearing) 

กระบวนการนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกามีขั้นตอนที่เปดโอกาสใหประชาชน เขามีสวนรวม 

(Participation) ในการใหขอมูล แสดงความคิดเห็นหรือขอโตแยงตอรางกฎหมาย (Bills) ที่เขาสูการพิจารณา

ของสภาคองเกรส ไดแก ขั้นตอนการรับฟงทางนิติบัญญัติ (Legislative Hearing) ซึ่งคณะกรรมาธิการ จัดให

มีขึ้นในขณะพิจารณารางกฎหมาย ทั้งในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

การรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติ 

(1) การริเริ่ม รางกฎหมายแตละฉบับมีที่มาแตกตางกัน อาจเกิดจากนโยบาย

ที่ใชในการหาเสียง ความตองการของฝายบริหาร ประชาชนหรือกลุมผลประโยชนตางๆ 

ศาลฎีกาใชหรือตีความกฎหมาย หรือคณะกรรมาธิการ 

(2) การยกราง ซึ่งร างกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแบงเปน 2 ประเภทคือ 

รางกฎหมายมหาชน (Public Bills) และรางกฎหมายเอกชน (Private Bills) การยกรางกฎหมาย

อาจดําเนินการโดยสมาชิกสภาคองเกรส หรือผูที่มิใชสมาชิกก็ได หรืออาจรางโดยสํานักงาน

ที่ปรึกษากฎหมาย (Legislative Counsel)ของสภา 

(3) การเสนอรางกฎหมาย โดยสมาชิกผูเปนเจาของรางกฎหมาย (sponsor) ตอง

ลงชื่อในรางกฎหมาย รวมทั้งผูรวมสนับสนุน (cosponsor) รางกฎหมายนั้นดวย 

(4) การพิจารณารางกฎหมายโดยสภาผูแทนราษฎร แบงออกเปน 3 วาระ ดังนี้
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(ก) วาระที่ 1 การพิจารณารางกฎหมายโดยคณะกรรมาธิการ ซึ่งตองมีการ

รับฟงความคิดเห็น (Hearing) ที่เรียกวา การรับฟงทางนิติบัญญัติ (Legislative Hearing) 

และเปดโอกาสใหสาธารณชนเขามีสวนรวมในการใหขอมูลแกคณะกรรมาธิการ เพื่อการ

ปรับปรุงรางกฎหมาย 

(ข) วาระที่ 2 การพิจารณารางกฎหมายโดยสภาคองเกรส เปนการ

พิจารณารางกฎหมายเปนรายมาตรา (section-by-section) จนครบทุกมาตรา โดยสมาชิก

สภาคองเกรส แตละคนมีสิทธิอภิปรายและแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายไดอยางเต็มที่ ภายใน 

5 นาที ซึ่งเรียกวา “กฎหานาที” (five minute rule) จากนั้นสภาลงมติในรางกฎหมาย

(ค) วาระที่ 3 การลงมติ 

(5) การพิจารณารางกฎหมายโดยวุฒิสภา แบงออกเปน 3 วาระเชนเดียวกับ 

สภาผูแทนราษฎร 

(6) การประกาศใชกฎหมาย

การรับฟงความคิดเห็น แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

(1) การรับฟงทางนิติบัญญัติ (Legislative Hearing) คือการรับฟงขอมูล และพยาน

หลักฐานตางๆ ของคณะกรรมาธิการในการพิจารณารางกฎหมาย

(2) การรับฟงเพื่อแกไขกฎหมาย (Oversight Hearing) คือการรับฟงขอมูล และ

พยานหลักฐานตางๆ ของคณะกรรมาธิการเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่ใชอยูใหทันสมัยยิ่งขึ้น

(3) การรับฟงในการสอบสวน (Investigative Hearing) คือการรับฟงขอมูล และ

พยานหลักฐานตางๆ ของคณะกรรมาธิการ เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่โดย

มิชอบของเจาหนาที่ หรือกิจกรรมอื่นที่รัฐสภามอบหมายใหคณะกรรมาธิการสอบสวน

การเตรียมการกอนการรับฟง ไดแก การกําหนดประเด็นที่จะทําการรับฟง, กําหนดวัน เวลา และ

สถานที่ในการรับฟง และคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวของและเชิญใหเขารวม 

ขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น ไดแก การแถลงเปดการรับฟง, การใหขอมูลโดยผูไดรับเชิญ และ

การซักถามผูมาใหขอมูล

กระบวนการภายหลังการรับฟงความคิดเห็น ภายหลังการปดการรับฟงแลว ประธานสรุปผล 

คณะทํางานจัดทําสรุปรายงานเพื่อแจกจายใหคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาคองเกรส และสาธารณชนทั่วไป 

รูปแบบของการรับฟง มี 2 รูปแบบ คือการรับฟงอยางไมเปนทางการ และ การรับฟงอยางเปน

ทางการ 

การรับฟงอยางเปนทางการ มี 2 ลักษณะ คือ การรับฟงขอมูลโดยทําเปนหนังสือ (paper hearing) 

และการรับฟงขอมูลในรูปแบบการประชุม (public meeting) ผลการรับฟง ขอมูลที่ไดจากการรับฟงไมมีผล

ผูกมัดใหสภาตองพิจารณาตัดสินตามนั้น เปนเพียงขอมูลประกอบการพิจารณารางกฎหมายเทานั้น 
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2.7.1.2 การรับฟงความคิดเห็นในการออกกฎ ขอบังคับ 

ในการออกกฎ ขอบังคับของสวนราชการตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น (Hearing) ในการ

ออกกฎขอบังคับดังกลาว เพื่อใหไดขอมูล ความคิดเห็น และขอโตแยง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามี

สวนรวมในกระบวนการออกกฎเชนเดียวกับกระบวนการ นิติบัญญัติ ทั้งนี้ โดยการรับฟงความคิดเห็นเปน

ไปตามที่กฎหมายแมบทกําหนด 

แตกฎหมายแมบทไมไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นไว สวนราชการตอง

ปฏิบัติตามวิธีการรับฟงความคิดเห็น ตามที่บัญญัติไวใน United State Code (U.S.C.) สวนที่ 5 กฎหมาย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (Administrative Procedure Act 1946 (A.P.A.)) 

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (A.P.A.)) แบงการออกกฎ เปน 2 รูปแบบ คือ 

(1) การออกกฎอยางไมเปนทางการ (A.P.A.Section 553(a)) ซึ่งสวนราชการ

ตองดําเนินกระบวนการรับฟง (Hearing) กอนที่จะบังคับใชกฎนั้น โดยใหสงขอมูลหรือ ความ

คิดเห็นเปนลายลักษณอักษรมายังสวนราชการเจาของเรื่อง A.P.A.Section 553 กําหนด

กระบวนการ ขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นโดยทําเปนหนังสือ (Notice and comment หรือ 

Public Comment หรือ Paper hearing) 

(2) การออกกฎอยางเปนทางการ (A.P.A.Section 553 (c)) กําหนดให

สวนราชการ รับฟงขอมูล หรือความคิดเห็นจากประชาชน หรือกลุมผลประโยชนตางๆ 

นอกเหนือจากการเปดใหประชาชนหรือกลุมผลประโยชนสงขอมูลหรือความคิดเห็นเปน

ลายลักษณอักษร เชน วิธีการประชุม (Meeting) ซึ่งมีลักษณะกึ่งการพิจารณาคดีของศาล 

(trial-type hearing) โดย เปดโอกาสใหประชาชนหรือกลุมผลประโยชนที่มีสวนไดเสีย

ใหการเปนพยาน และตรวจสอบพยานหลักฐานตางๆ กอนที่จะออกกฎ มีลักษณะเปนการ

สื่อสารสองทาง (two-way communication) และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดพบปะ 

แลกเปลี่ยนขอมูลหรือขอคิดเห็นระหวางกัน รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการคัดคานขอมูลของอีก

ฝายหนึ่งได ซึ่งตาม A.P.A. กําหนดกระบวนการ ขั้นตอนไวอยางชัดเจน 

นอกจากนี ้ยงัมกีารออกกฎโดยการเจรจา (Negotiated Rulemaking) บญัญตัอิยูใน A.P.A.Section 

563-570 มีลักษณะเชนเดียวกับการออกกฎอยางไมเปนทางการ แตแตกตางกันที่การออกกฎโดยการ

เจรจานี้ เปดโอกาสใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของเสนอขอมูลหรือแสดง ความคิดเห็นในที่ประชุม และไมตองมี

กระบวนการรับฟงในลักษณะกึ่งการพิจารณาคดีเชนเดียวกับการออกกฎอยางเปนทางการ ทําใหประชาชน

เขามามีสวนรวมไดมากและเสียเวลาและคาใชจายไมมากนัก 
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2.7.2 ประเทศอังกฤษ

2.7.2.1 การรับฟงความคิดเห็นในการตัดสินใจทางนโยบายและการออกกฎหมาย

การมีสวนรวมของประชาชน เกิดขึ้นไดจาก ทฤษฏี Open Government Doctrine ซึ่งเนนการ

ปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ ใหมีความโปรงใส โดยหลักการสําคัญประการหนึ่งคือการเปดโอกาสให

ประชาชนสามารถเขาถงึขอมลูภาครฐั และสามารถมสีวนรวมในกระบวนการตดัสนิใจทางนโยบายโดยตรงได 

Cabinet Office Guideline เปนแนวทางการดําเนินการที่เปนรูปธรรม ไดแก การพัฒนา

กระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย รวมทั้งการเสนอรางกฎหมาย โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐในกํากับ

ของฝายบริหาร ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือผูอาจไดรับผลกระทบจาก

นโยบายหรือกฎหมายนั้นประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงาน

ของรัฐดวยกันเองดังที่เคยปฏิบัติมา โดยจัดทําเปนเอกสารประกอบซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา Green Paper 

& White Paper 

How to Conduct Written Consultation Exercises เปนคูมือสําหรับหนวยงานภาครัฐในการ

ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาขอเสนอทางนโยบายหรือ รางกฎหมาย 

Legislative and Regulatory Reform Act 2006 ม.13 กําหนดใหการตรากฎหมายลําดับรอง

หรือออกคําสั่งทางบริหารที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน ตองมีการรับฟงความเห็นจากประชาชนหรือผูที่

รับผลกระทบดวย เพื่อมิใหเกิดผลกระทบหรือสรางภาระใหแกประชาชนเกินสมควร

Code of Practice on Written Consultation 2001 กําหนดหลักเกณฑเปน “แนวปฏิบัติ” เพื่อ

หนวยงานของรัฐยึดถือในการรับฟงความเห็นของประชาชน โดยปรับปรุงรายละเอียดใหสอดคลองกับขอ

เท็จจริงที่ไดรับ เชน ขยายเวลาขั้นตํ่าสําหรับการรับฟง ความคิดเห็นเปน 12 สัปดาห และตองจัดทําสรุป

เผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็น

แม  ไม  ได  เป นกฎหมาย แต  เป นระเบียบหรือคําสั่ งภายในของฝ ายบริหาร ซึ่ งผูกพัน

ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานตองปฏิบัติตาม โดยที่หนวยงานของรัฐตองรับฟงความคิด

เห็นทุกกรณี ทั้งการรับฟงความคิดเห็นเพื่อพิจารณาจัดทําข อเสนอทางนโยบาย ร างกฎหมาย 

หรือการออกคําสั่งทางบริหาร 

กรณีที่ไมสามารถรับฟงความคิดเห็นได ไมวาโดยเหตุผลใดๆ หนวยงานดังกลาว ตองขอความ

ยินยอมจากรัฐมนตรีที่กํากับดูแลหนวยงานและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ (Ministerial Clearance) ทุกครั้ง มิฉะนั้น

จะถือวาขอเสนอทางนโยบาย รางกฎหมาย หรือคําสั่งนั้น ยังมิไดผานกระบวนการในฝายบริหารอยาง

ครบถวน (due process) 

หนวยงานของรัฐซึ่งมิใชสวนราชการ (non-department public bodies) ไมผูกพันในการปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติวาดวยการรับฟงความคิดเห็น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญไดถือปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติดังกลาว
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หลักเกณฑการรับฟงความคิดเห็น

(1) ในการพจิารณากาํหนดนโยบายเรือ่งใดๆ ตองมกีารรบัฟงความเหน็ อยางนอย 

1 ครั้ง โดยการรับฟงความคิดเห็นนั้นจะตองดําเนินการอยางกวางขวางเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 12 สัปดาห

(2) ขอเสนอทางนโยบาย กลุมผูไดรับผลกระทบ คําถามในการรับฟงความเห็น 

และระยะเวลาในการรังฟงความเห็นจะตองชัดเจน

(3) กระบวนการรับฟงความเห็นจะตองชัดเจน กระชับ และกลุมคนสวนใหญ

สามารถเขาถึงได 

(4) จะตองมีการใหคําตอบ (Response) ตอความเห็นที่ไดรับ โดยตอง แสดงดวย

วาความเห็นที่ไดรับนั้น มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขอเสนอทางนโยบายอยางไร

(5) ตองมีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการรับฟงความเห็น

ของหนวยงาน โดยผูประงานงานในการรับฟงความเห็นของหนวยงาน 

(6) การรับฟงความเห็นตองสอดคลองกับหลักในการตรากฎหมายที่ดี (Better 

regulation best practice) ไดแก 

(ก) หลักความไดสัดสวน โดยขอเสนอทางนโยบายนั้นตองไดสัดสวนหรือ

เหมาะสมกับปญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

(ข) หลกัความรบัผดิชอบ โดยตองสามารถใหเหตผุลในการตดัสนิใจเสนอขอ

เสนอและตองเปดใหประชาชนวิพากษขอเสนอดังกลาวเปนการทั่วไป

(ค) หลักความสมํ่าเสมอ กฎหมายนั้นจะตองสอดคลองและสามารถบังคับ

ใชไดอยางยุติธรรมและสมํ่าเสมอ

(ง) หลักความโปรงใส โดยเหตุผลในการตรากฎหมายจะตองชัดเจน 

บทบัญญัติของกฎหมายนั้นสามารถเขาใจไดงายและตรงประเด็น และ

(จ) หลักการยึดเปาหมาย กฎหมายนั้นควรมีบทบัญญัติที่จะมุงแกไขปญหา

โดยตรงและสงผลกระทบนอยที่สุดในการบังคับใช 

อนึ่ง ในการรับฟงความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรางกฎหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบตองจัดทํา

รายงานผลการวิเคราะหผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) และกรณีที่

รางกฎหมายที่จะเสนอนั้นอาจมีผลกระทบตอภาครัฐหรือภาคเอกชน องคกร การกุศล หรือธุรกิจขนาดเล็ก 

หนวยงานที่รับผิดชอบตองนํา RIA ออกรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย

ขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น 

การเตรียมการรับฟงความคิดเห็น เริ่มจาก “การกําหนดวัตถุประสงค” และเพื่อใหสามารถ

กาํหนดวตัถปุระสงคในการรบัฟงความคดิเหน็ไดอยางชดัเจน ควรม ีการรบัฟงความคดิเหน็เบือ้งตน (Primary 
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consultation) กบัผูมสีวนเกีย่วของหลกั (Principal stakeholders) และตวัแทนของหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของ

โดยตรงกอนเปนลําดับแรก 

หนวยงานที่รับผิดชอบมีหนาที่จัดทําเอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น (Green Paper for 

Consultation) โดยระบุสภาพปญหา เหตุหรือที่มาของปญหา ทางเลือก ในการแกไขปญหา และประเด็นที่

จะรับฟงความคิดเห็น ดวยขอความที่เขาใจงาย

กําหนดเวลาการรับฟงความเห็น ซึ่งไมนอยกวา 12 สัปดาห 

การพิจารณา “ความเสี่ยง” (Risks) ตางๆ ในการรับฟงความคิดเห็น โดย มีความเสี่ยงเปน

ขอควรคํานึงถึงสําหรับการพิจารณาวางแผนรับฟงความคิดเห็นใหดวย อีกทั้ง มีคําแนะนําเกี่ยวกับการ

จัดการความเสี่ยง 

ความเห็นชอบดานนโยบาย ผูรับผิดชอบดําเนินการจะตองขอความเห็นชอบ ดานนโยบายจาก

ฝายบริหารอยางนอย 2 ครั้ง คือขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหนวยงานกอนการดําเนินการรับ

ฟงความคิดเห็น และขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทั้งหมด (Collective ministerial agreement) 

ภายหลังจากมีการตอบความเห็น (Response) ที่ไดจากการรับฟงความเห็นและปรับปรุงนโยบายหรือราง

กฎหมายตามขอมูลที่ไดรับจากการรับฟงความเห็นแลว 

กรณีขอเสนอทางนโยบายหรือรางกฎหมายอาจมีผลกระทบตอภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและผลกระทบหรือภาระตอภาคเอกชน หนวยที่รับผิดชอบตองได

รับความเห็นชอบจาก Panel for Regulatory Accountability ดวย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมี

อาํนาจหนาทีพ่จิารณาภาระหรอืผลกระทบของขอเสนอทางนโยบายหรอืรางกฎหมายทีอ่าจมตีอภาคเอกชน 

โดยจะพิจารณาขอมูลจาก Regulatory Impact Assessment เปนหลัก 

กรณีขอเสนอทางนโยบายหรือรางกฎหมายเกี่ยวของกับสถานการณฉุกเฉินและภาษี หนวยงาน

ที่รับผิดชอบตองเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (Chancellor) เพื่อพิจารณาผลกระทบดานงบ

ประมาณกอนดวย 

วธิกีารรบัฟงความคดิเหน็ แนวปฏบิตัไิดเปดใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็โดย วธิอีืน่ๆ เพือ่ประกอบ

การรับฟงความคิดเห็นเปนหนังสือดวย เชน การสนทนากลุมยอย (Focus Group) การจัดเวทีสาธารณะ 

(Public Meeting) โดยที่คูมือการรับฟงความคิดเห็นใหคําแนะนําทางเทคนิคสําหรับการดําเนินการรับฟง

ความคิดเห็นแตละวิธีไว ดังตอไปนี้

(1) การเขาไปมีสวนรวมโดยตรงกับผูมีสวนเกี่ยวของหรือตัวแทนของกลุมผูเกี่ยวของ (Direct par-

ticipation with stakeholders and representative groups) 

(2) การสนทนากลุมยอย (Focus Group) 

(3) การจัดเวทีสาธารณะ (Public Meeting)

(4) การจดัตัง้คณะกรรมการหรอืกลุมทีป่รกึษารวมระหวางหนวยงานของรฐัและภาคเอกชน (Prac-

titioner panels and Industry-Government Forum) 
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(5) การใชระบบลูกขุน (Citizen’s Juries) หรือการสัมมนากลุมใหญ (Deliberative Forum)

(6) การสํารวจความคิดเห็น (Questionnaire based surveys)

(7) การรับฟงความคิดเห็นผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-consultation)

การรับฟงความคิดเห็นผานระบบอิเล็กทรกนิกส ปจจุบันไดรับความนิยมมาก เนื่องจาก

เขาถึงกลุมคนตางๆ ในวงกวาง และสามารถใชไดกับกลุมคนแตกตางกันในดานอายุ เพศ สถานะทางสังคม 

หรือการศึกษา อีกทั้งเปดโอกาสใหผูเขารวมเขาถึงขอมูลและใหความเห็นไดงาย และสามารถดําเนินการได

ทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ ขึ้นอยูกับรูปแบบที่เลือกใช 

มีความหลากหลายมาก มีแบบเปนคําถามในลักษณะแบบสอบถามทั่วไป จนถึงเปนรูปแบบ 

Interactive หรือเกมส โดยแนะนําใหใชเครื่องมือ (tool-kit) อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปเพื่อการรับฟงความคิด

เห็นที่มีจําหนายในทองตลาด แทนการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเอง เนื่องจากมีขอบกพรองนอยกวา โดยที่

คําถามตองมีความชัดเจน เขาใจงาย และเปดโอกาสใหผูเขารวมสามารถโตแยงหรือใหความเห็นอื่นได 

ขอดอยคือกลุมผูมีรายไดนอยหรือชนกลุมนอยอาจไมสามารถใชคอมพิวเตอรหรือเขาถึงระบบ 

Internet ได ดังนั้น หนวยงานผูจัดการรับฟงความคิดเห็นตองคํานึงถึงและตองจัดใหมีเอกสารในรูปสิ่งพิมพ 

(Printed matter) ไวเพื่อแจกจายใหแก ผูมีสวนเกี่ยวของหากไดรับการรองขอ

(8) การรับฟงความคิดเห็นเปนหนังสือ (Written consultation) 

เทคนิคในการเขาถึงผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถเขาถึงผูมีสวนเกี่ยวของไดอยางทั่วถึง 

มีขอแนะนําดังนี้

- เริ่มการรับฟงความคิดเห็นใหเร็วที่สุดกอนมีการตัดสินใจทางนโยบายใดๆ

- เขาไปพบกับผูที่มีสวนเกี่ยวของดวยตัวเองเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับ กลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของนั้น 

- ทําความเขาใจกับผูที่มีสวนเกี่ยวของตั้งแตแรกวาความคิดเห็นที่ไดจาก การรับฟงความคิด

เห็นจะมีผลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอเสนอทางนโยบายหรือรางกฎหมายมากนอย

เพียงใด

- ใชวิธีรับฟงความคิดเห็นอื่นอยางนอยหนึ่งวิธีควบคูไปกับการรับฟง ความคิดเห็นแบบเปน

หนังสือ

- ประชาสัมพันธการรับฟงความคิดเห็น พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของเขาถึงขอมูล

เอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นไดครบถวน

- ตอบความคิดเห็นที่ไดรับไปยังผูที่ใหความเห็นอยางครบถวนและรวดเร็ว

เทคนิคการรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งเปนกลุมที่เขาถึงไดยาก เนื่องจากเปนกลุม

ที่ไมเปดรับขาวสารจากการประชาสัมพันธตามชองทางปกติ ใชชองทาง การรับฟงความคิดเห็นเปนหนังสือ

อาจไมเหมาะสม อาจจําเปนตองสงเจาหนาที่ไปหาบุคคลหรือกลุมองคกรเหลานี้ และใชวิธีการรับฟงความ

คิดเห็นอื่นเฉพาะกับผูมีสวนเกี่ยวของกลุมนี้ 
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การวิเคราะหความคิดเห็นและจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็น

การวิเคราะหความเห็นมิใชการนับจํานวนความเห็นที่สนับสนุนหรือคัดคานเทานั้น แตหนวยงาน

ผูรบัผดิชอบตอง “วเิคราะหเนือ้หา” ของความคดิเหน็แตละความคดิเหน็อยาง “เปดกวางและระมัดระวัง” 

(Open and careful analysis) โดยที่ผูดําเนินการรับฟง ความคิดเห็นจะตองมีความรูความเขาใจทั้งใน

วัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็น วิธีการวิเคราะหความคิดเห็น และลักษณะของกลุมผูมีสวนไดเสีย

เปนอยางดี 

เพื่อเปนหลักประกันวาจะมีการวิเคราะหอยางถูกตองมีขอแนะนําใหถือปฏิบัติดังนี้

- ผูวิเคราะหตองทบทวนวัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็นเปนระยะเพื่อปองกันมิให

หลงประเด็น

- ผูรบัผดิชอบในการรบัฟงความคดิเหน็ตองบนัทกึกจิกรรมกบั ผูมสีวนเกีย่วของในกระบวนการ

รบัฟงความคดิเหน็อยางละเอยีด ไมวา จะเปนกจิกรรมทีเ่ปนทางการหรอืไมกต็าม โดยทีต่อง

รวบรวมความคิดเห็น ที่ไดรับมาจัดทําเปนตารางวิเคราะหความเห็น (Response Analysis 

Grid) ที่สามารถจัดลําดับ (sort) การแสดงผลในรูปแบบตางๆ เชน ตามประเด็น ที่รับฟง

ความคิดเห็นตามวันที่ใหความเห็น 

- เปรียบเทียบความคิดเห็นที่ไดรับในแตละคําถามหรือแตละประเด็น เพื่อ หาความคิดเห็นที่

เปนความเห็นหลัก (key views and ideas) สําหรับแตละคําถามหรือแตละประเด็น โดยไม

คํานึงถึงจํานวนความคิดเห็นที่เห็น อยางเดียวกัน แตรายงานสรุปผลการรับฟงความเห็น

นั้นตองมีการระบุจํานวนความเห็นในแตละเรื่องวามีจํานวนเทาใด และใชวิธีการใดในการ

วิเคราะหและใหนํ้าหนักในการวิเคราะห 

- วิเคราะหขอดีขอดอยของความคิดเห็นหลักในแตละคําถาม พรอมทั้ง แยกความเห็นที่เปน

รูปธรรมออกจากนามธรรมหรือความคิดเห็นที่ ไมสามารถปฏิบัติได พรอมทั้งใหเหตุผลใน

การวิเคราะหแยกแยะในแตละกรณีประกอบดวย

รายงานสรุปความคิดเห็นที่ไดรับ (summary of responses) โดยสรุป การวิเคราะหความคิด

เห็นหลักของแตละคําถามหรือประเด็น พรอมทั้งใหคําอธิบายวา ความคิดเห็นหลักดังกลาวมีผลทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงขอเสนอทางนโยบายหรือรางกฎหมายหรือไมเพราะเหตุใด สาระของรายงานสรุปความเห็น

ควรประกอบดวย

- สรุปเคาโครงของเรื่องที่รับฟง ประเด็นปญหา และวิธีการที่ใชในการรับฟงความคิดเห็น 

- สาระสําคัญของรายงานสรุปความคิดเห็นที่แสดงใหเห็นโครงรางของเรื่องที่รับฟงความเห็น 

พรอมกับคําถามในแตละสวนและความเห็นที่ไดรับในแตละคําถาม

- ขอสรุปของหนวยงานสําหรับคําถามแตละคําถามและเหตุผลที่เลือกขอสรุปดังกลาว และ

อธิบายวาขอสรุปนั้นจะมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงขอเสนอทางนโยบายหรือรางกฎหมาย

หรือไมและอยางไร
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- ในบทสรุป ตองเสนอแนวทางการดําเนินการตอไปเกี่ยวกับขอเสนอทางนโยบายหรือราง

กฎหมายนั้น

- เอกสารแนบของรายงานสรุปความเห็นตองมีรายชื่อของบุคคลและองคกรที่ใหความเห็น

ทั้งหมด 

- ในกรณีที่มีการรับฟงความเห็นดวยวิธีอื่นนอกจากการรับฟงความเห็นเปนหนังสือแลว 

หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับฟงความเห็นควรตองสรุปขอมูลที่ไดรับจากการดําเนิน

กิจกรรมดังกลาว โดยจัดเปนสวนตางหาก แนบทายรายงานสรุปความเห็น 

รายงานสรุปความคิดเห็น เปนสิ่งสําคัญในการสื่อสารใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรับฟงความคิด

เห็นทราบวาการรับฟงความคิดเห็นนั้นไดสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายอยางไร อีกทั้ง

รายงานสรุปความคิดเห็นนั้น ยังเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความโปรงใส ในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย

ของฝายบริหาร และเสริมสรางความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นอีกดวย

หนวยงานที่รับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นตอง “เผยแพร” รายงาน สรุปความคิดเห็นเปนการ

ทั่วไป ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพปกติและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยนํา ไปลงใน Website ของหนวยงานและ 

Website กลาง ที่เก็บขอมูลการรับฟงความคิดเห็นทั้งหมด พรอมทั้งจัดสงสรุปรายงานความเห็นดังกลาวไป

ยังรัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และ British Library ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นสุดการดําเนิน

การรับฟงความเห็น

ขอมูลจากรายงานสรุปความคิดเห็นไปใชเปนขอมูลในการจัดทําคําอธิบายประกอบรางกฎหมาย 

(Explanatory Note) เพื่อใชเผยแพรและใชเปนขอมูลในการพิจารณา รางกฎหมาย

การประเมินประสิทธิภาพในการรับฟงความคิดเห็น

หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดรับฟงความคิดเห็น ประเมินประสิทธิภาพ การรับฟงความคิดเห็น

ทกุขัน้ตอนของกระบวนการรบัฟงความคดิเหน็ โดยอาจใหผูประสานงานในการรบัฟงความคดิเหน็ของหนวย

งาน (consultation coordinator) เปนผูประเมินหรืออาจใหบุคคลอื่น ซึ่งมิไดสังกัดหนวยงานเดียวกับผูจัดการ

รับฟงความคิดเห็นเปนผูประเมินก็ได โดยจัดทําสรุปรายงานผลการประเมิน (Evaluation Report) และ

เผยแพรเปนการทั่วไป 

2.7.2.2 การรับฟงความคิดเห็นในการออกกฎหรือขอบังคับ 

ในการออกกฎหรือขอบังคับของสวนราชการ ซึ่งเรียกโดยรวมวา “กฎเกณฑลําดับรอง” 

(Statutory Instruments) ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น หรือการปรึกษาหารือ (Consultation) ทํานอง

เดียวกับการรับฟงความคิดเห็นในการตัดสินใจทางนโยบายและการออกกฎหมาย ตามขอ 2.7.2.1 โดยรับ

ฟงความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญภายนอก และบุคคลผูที่ไดรับผลกระทบจากการออกกฎ

หรือขอบังคับนั้น 
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กระบวนการในการออกกฎเกณฑลําดับรอง มี 3 ขั้นตอนคือ

(1) กําหนดหลักเกณฑ โดยสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือรัฐมนตรี ที่รักษาการตาม

กฎหมายแมบท (“primary legislation” or “parent Acts”) 

(2) การยกรางกฎเกณฑลําดับรอง (Drafting) โดยกองกฎหมายของ สวนราชการที่เกี่ยวของ โดย

ทําการรับฟงความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสีย กลุมตางๆ ขาราชการและองคกรภายนอก 

โดยที่ตองยึดหลักการ 5 ประการ คือ 

- โปรงใส (Transparency)

- ตรวจสอบได (Accountability)

- ไดสัดสวน (Proportionality)

- ถูกตองตรงกัน (Consistency)

- ตรงเปาหมาย (Targeting)

(3) การพิจารณากฎเกณฑลําดับรองโดยรัฐสภา ตาม Statutory Instruments Act 1946 กําหนด

วิธีการพิจารณากฎเกณฑลําดับรองไว 2 ลักษณะ คือ การพิจารณากฎเกณฑลําดับรองที่ไมตองไดรับการ

ยืนยันจากรัฐสภา (Negative Procedure) และการพิจารณากฎเกณฑลําดับรองที่ตองไดรับการยืนยันจาก

รัฐสภา (Affirmative Procedure) 

การรับฟงความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือในการออกกฎเกณฑลําดับรอง 

(1) การรับฟงความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกอนการพิจารณาของรัฐสภา กับผูมีสวนไดเสีย

(interested bodies) กลุ มตางๆ ขาราชการและองคกรภายนอก เพื่อนําผลที่ได มาเปนขอมูลใน

การยกรางกฎ ขอบังคับ สวนการรับฟงความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือ ในระหวางการพิจารณา

ของรัฐสภา โดยกลุมผลประโยชนตางๆ เขามามีสวนในการตั้งขอเรียกรองเพื่อผลประโยชนของกลุมตน

ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและรัฐสภา

(2) รูปแบบการรับฟงความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือ มี 2 ลักษณะ คือ เปนทางการและไม

เปนทางการ 

2.8 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบัน

2.8.1 กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

2.8.1.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นับเปนกฎหมายฉบับแรกๆ ที่ เปดโอกาสใหประชาชน

เขามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนและกําหนดประเภทการใชประโยชนของ

ที่ดินใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และเอื้อตอ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม โดย

จดัทาํเปนแผนผงัแสดงประเภทการใชประโยชนของทีด่นิ โครงการคมนาคมและการขนสง การสาธารณปูโภค 
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บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม พรอมทั้งขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินประกอบแผนผัง 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา ดํารงรักษาเมืองหรือชนบท และบริเวณที่เกี่ยวของ 

บทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนของการวาง

และจัดทําผังเมือง โดยกําหนดใหจัดการโฆษณาใหประชาชนทราบ และจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในทองที่ไมนอยกวา 1 ครั้ง ในกรณีการจัดทําผังเมืองรวม และ ไมนอยกวา 2 ครั้ง สําหรับกรณี

การจดัทาํผงัเฉพาะ และเมือ่จดัทาํผงัเมอืงเสรจ็แลว ใหปดประกาศแผนทีแ่สดงเขตของผงัเมอืงไวในทีเ่ปดเผย 

ณ ที่ทําการขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น หรือที่วาการอําเภอ และสาธารณสถานเปนเวลาไมนอยกวา 

90 วัน เพื่อเชิญชวนให ผูมีสวนไดเสียตรวจดูแผนผังและขอกําหนดไดที่กรมการผังเมือง หรือที่ทําการของ 

เจาพนักงานทองถิ่น หากผูมีสวนไดเสียประสงคใหมีการแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช

ประโยชนทีด่นิ ใหทาํหนงัสอืถงึกรมการผงัเมอืงหรอืเจาพนกังานทองถิน่ ซึง่ตองเสนอคาํรองพรอมความเหน็

ตอคณะกรรมการผังเมือง เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในขั้นสุดทายตอไป 

2.8.1.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ.2540

เจตนารมณ คือ รับรอง “สิทธิไดรู” (right to know) ของประชาชน เพื่อ ใหประชาชนไดเขาถึง 

“ขอมูลขาวสารของราชการ” ซึ่งหมายถึงขอมูลขาวสารที่อยูใน ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวย

งานของรัฐ 

วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสาร มี 3 วิธี คือ 

1) การพมิพในราชกจิจานเุบกษา (การจดัองคกรและอาํนาจหนาทีข่องหนวยงานของรฐั , สถาน

ที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร และกฎ) 

2) การจัดไวใหประชาชนตรวจดู (ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงตอเอกชน, นโยบายและการ

ตีความ, แผนงาน โครงการ และงบประมาณ, คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน, สิ่งพิมพที่มีการอางถึง

ในราชกิจจานุเบกษา, สัญญาสําคัญของรัฐ ไดแก สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญารวมทุน

กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ มติของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายและคณะ

กรรมการที่แตงตั้ง โดยมติคณะรัฐมนตรี, ขอมูลขาวสารอื่น) 

ผูมีสิทธิขอตรวจดู คือ บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของหรือไมก็ตาม มีสิทธิเขาตรวจดู

ขอมูลขาวสารของราชการ ได ยกเวน คนตางดาวมีสิทธิเฉพาะ เพื่อการปกปองสิทธิของตนเทานั้น ตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง

กรณีเปนขอมูลขาวสารที่มีความลับรวมอยูดวย อาจมีการลบหรือตัดทอนหรือ ทําโดยประการอื่น

ใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้นได 

3) การจัดหาใหเอกชนเปนการเฉพาะ (ขอมูลขาวสารนอกเหนือจาก (1) และ (2) ยกเวน สวน

ที่มีคําสั่งไมใหเปดเผยเพื่อเก็บไวเปนความลับ) 
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ผูมีสิทธิขอตรวจดู คือ บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียหรือไมก็ตามมีสิทธิขอขอมูลขาวสารของราชการ

ได เวนแตกรณทีีเ่ปนความลบัหรอืเปนขอมลูขาวสารสวนบคุคลของผูอืน่ สวนคนตางดาวมสีทิธติามทีก่าํหนด

ในกฎกระทรวง 

กรณเีปนขอมลูขาวสารทีม่คีวามลบัรวมอยูดวย อาจมกีารลบหรอืตดัทอนหรอื ทาํโดยประการอืน่ใด 

ที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้นได 

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย มี 2 ประเภทคือ (1) สถาบันพระมหากษัตริย และ (2) ขอมูล

ขาวสารทั่วไป ซึ่งตามพรบ.นี้ สิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการเปนหลัก สวนการไมเปดเผยเปนขอ

ยกเวน การไมเปดเผยตองใชเทาที่จําเปนโดยจํากัดในเรื่อง 6 ประเภทเทานั้น คือ ความมั่นคงของประเทศ, 

การบังคับใชกฎหมาย,ความเห็นภายใน, ความปลอดภัยของบุคคล, ขอมูลขาวสารสวนบุคคล และกรณี

กฎหมายหรือบุคคลเจาของขอมูลกําหนดมิใหเปดเผย) 

มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กรณีไมจัดพิมพ ไมใหตรวจดู ไมจัดทําให ไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ปฏิบัติลาชา หรือไมไดรับ

ความสะดวกโดยไมมเีหตอุนัสมควร หรอืไมปฏบิตัติามกฎหมายไมวากรณใีดๆ ใหรองเรยีนตอคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการได ซึ่งคณะกรรมการฯ ตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน (ขยายเวลารวมแลว

ตองไมเกิน 60 วัน) 

กรณีอางวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอ หรือการขอดูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับตนจะนําไปสู

ความยุงยากแกการหาขอยุติวาฝายใดถูกตอง ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจเขาไปตรวจสอบหนวยงานของ

รัฐที่เกี่ยวของได ซึ่งตองใหตรวจสอบขอมูลขาวสารในความครอบครองของหนวยงานของรัฐนั้นไดทั้งหมด

กรณีมีคําสั่งไมใหเปดเผย โดยอางวาเปนความลับ ผูประสงคไดขอมูลขาวสาร อาจยื่นอุทธรณ

ตอคณะกรรมการฯ ภายใน 15 วัน เพื่อใหสงตอคณะกรรมการวินิจฉัย การเปดเผยขอมูลขาวสาร เพื่อ

พิจารณาชี้ขาด ภายใน 30 วัน (ขยายเวลารวมแลวตองไมเกิน 60 วัน)

กรณผีูคดัคานไมเหน็ดวยกบัคาํสัง่ไมรบัฟงคาํคดัคาน อาจยืน่คาํอทุธรณตอ คณะกรรมการฯ ภายใน 

15 วัน เพื่อสงตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร เพื่อพิจารณาชี้ขาด ภายใน 30 วัน 

ภายใน 30 วัน (ขยายเวลารวมแลวตองไมเกิน 60 วัน)

กรณีไมดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามที่เจาของขอมูลรองขอ อาจยื่น

คําอุทธรณตอคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน เพื่อสงตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

เพื่อพิจารณาชี้ขาดตอไป

2.8.1.3 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงคหลักคือ

มุงเนนสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหมีกลไกและกระบวนการดําเนินการ โดยนําหลัก

การมีสวนรวมของประชาชน และหลักการผูกอมลพิษ เปนผูจายมาใช 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนกลไกหลักที่จะดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง

แวดลอม ประกอบดวยภาคสวนตางๆ ทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวง และหัวหนาหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

ผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอม และผูแทนภาคเอกชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ โดยที่คณะ

กรรมการฯ มีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้

- เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

- พิจารณาใหความเห็นชอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตราย

อันเนื่องจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ การกําหนดมาตรฐานควบคุม

มลพิษจากแหลงกําเนิด 

- เสนอแนะมาตรการ หรือการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย

- กํากับดูแลและเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ประกาศ ระเบียบ และคําสั่ง เพื่อใหกฎหมายวาดวย การสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมบังคับใชไดโดยสมบูรณ

- เสนอความเห ็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา สวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม อันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

- กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวาง สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน

- เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศตอคณะรัฐมนตรี

นอกจากนี้ กําหนดใหมี “กองทุนสิ่งแวดลอม” ในกระทรวงการคลัง เพื่อใชจายในการสงเสริม 

สนบัสนนุ รณรงค และบรหิารจดัการเกีย่วกบัการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม โดยทีก่าํหนดใหอธบิดี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเปนผูจัดการกองทุน ภายใตการควบคุมดูและของคณะกรรมการกองทุน 

ทั้งนี้ ในการคุมครองสิ่งแวดลอมนั้น ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และ การทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

สวนการควบคุมมลพิษ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด เขตควบคุมมลพิษ มลพิษ ทางอากาศและเสียง มลพิษทางนํ้า 

มลพิษอื่นและของเสียอันตราย และการตรวจสอบและควบคุม 

กําหนดใหมีมาตรการสงเสริม โดยเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งผูรับจางให

บริการมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือดานตางๆ จากทางราชการได 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม มีดังนี้

(1) บุคคลอาจมีสิทธิและหนาที่ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- การไดรับทราบขอมูลขาวสารจากทางราชการเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม เวนแตขอมูลขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวของกับการรักษา

ความมั่นคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับ สิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสิน หรือสิทธิ

ในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

- การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ กรณีที่ไดรับคาเสียหายจากภยันตรายที่

เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุจากกิจการหรือโครงการ

ที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

- การรองเรียนกลาวโทษผู กระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ไดพบเห็น การกระทํา

ใดๆ อันเปนการละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

- การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ การสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

- การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ การสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเครงครัด 

(2) สนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนในการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม และรบัรอง

ฐานะและบทบาทหนาที่ขององคกรพัฒนาเอกชน ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งนับเปนกฎหมายฉบับแรกที่ใหความ

สําคัญตอองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs ในการมีบทบาทสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

(3) สิทธิในการไดรับชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการแพรกระจายของมลพิษ โดยผูกอใหเกิด

ความเสียหายจะตองรับผิดอยางเครงครัด (Strict liability) โดยที่เปนสิทธิการฟองละเมิดทางแพง ซึ่งผูเสีย

หายไมตองพิสูจนวาผูกระทําผิดไดกระทําไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ กลาวคือ เมื่อมีความเสียหาย

เกิดขึ้น จากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่

ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย แมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะมิได

เกิดจากการกระทํา โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม เวนแตพิสูจนไดวามลพิษนั้นเกิดจาก เหตุสุดวิสัย

หรือการสงคราม การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ หรือการกระทําหรือละเวนการก

ระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือ ความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดย

ออมในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น 

2.8.1.4 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใน

เรื่องตางๆ เชน สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอมของโรงงาน ลักษณะและประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใช
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ในการประกอบกิจการโรงงาน กรรมวิธีการผลิต และกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย 

มลพิษหรือสิ่งอื่นใดออกจากโรงงาน 

อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติบางสวนที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการบังคับใช

กฎหมายของโรงงาน กลาวคือ ใหถือวาบุคคลที่อาศัยอยูใกลชิดหรือติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําความผิด 

หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้เปนผูเสียหาย

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเปนการขยายคํานิยาม “ผูเสียหาย” ซึ่งมีสิทธิรองทุกขได

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้งมีสิทธิฟองรองผูกระทําความผิดในทางอาญาดวย ซึ่ง

การขยายความดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบังคับใชกฎหมายไดมากขึ้น 

2.8.1.5 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 

มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยควบคุมกิจกรรม

และหามการกระทําตางๆ ที่กอใหเกิดความสกปรกรกรุงรัง และความไมเปนระเบียบเรียบรอย 

อยางไรก็ตาม กฎหมายนี้มีบทบัญญัติที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน การบังคับใช

กฎหมาย กลาวคือ ประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดอาจแจงความตอพนักงานสอบสวน เจาพนักงาน

ทองถิน่ หรอืพนกังานเจาหนาที ่เพือ่ใหพนกังานสอบสวน เจาพนกังานทองถิน่ หรอืพนกังานเจาหนาทีด่าํเนนิ

การตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชา และใหถือวาประชาชน ผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูเสีย

หายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

นอกจากนี้ ใหผูแจงเบาะแสไดรับสวนแบงคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบกึ่งหนึ่ง สวนอีกกึ่งหนึ่ง

ใหเปนของเจาหนาที่ เจาพนักงานจราจร หรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุม 

ทั้งนี้ นอกจากการขยายคํานิยามของผูเสียหายแลว ยังเปนการสรางแรงจูงใจใหประชาชนชวยสอด

สองการกระทําผิดกฎหมายดวยการใหใหคาปรับครึ่งหนึ่งในกรณีที่แจง การกระทําความผิด 

2.8.1.6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

เจตนารมณ คือเพื่อเปนกฎหมายกลางกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการในการดําเนินงาน

ทางปกครองที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช

บังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกทั้งยัง

เปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ความรับผิดชอบของแตกระทรวงหรือหนวยงานเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเมื่อประกาศ

ใชพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ทําใหการออกคําสั่งทางปกครอง นอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ

แตละกรณีแลว ตองพิจารณาและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ดวย 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

หลักการคือ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและ

มีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้

ขอยกเวน คําสั่งหรือนโยบายของรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี คําสั่งศาล ทหาร 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา(ตํารวจ) ศาสนา(มหาเถระ) ไมใชคําสั่ง ทางปกครอง

องคประกอบของคําสั่งทางปกครอง คือ 

(1) ออกโดยเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเปนขาราชการหรือไมใชก็ได สวนเอกชนไมใชเจาหนาที่

ของรัฐ เวนแตรัฐมอบอํานาจให เชน ตรอ.ตรวจสภาพรถ องคกรวิชาชีพ องคกรมหาชน เปน

เจาหนาที่ของรัฐ 

(2) เจาหนาที่ตองใชอํานาจปกครอง คือ ใชอํานาจรัฐซึ่งเปนอํานาจบริหาร มาจากพรบ.หรือ

กฎหมายลําดับรอง

(3) นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี มี 2 อํานาจ คือ อํานาจในฐานะรัฐบาล และอํานาจปกครอง จะเขา

องคประกอบตองเปนการใชอํานาจปกครอง สวนปลัดกระทรวงลงมาใชอํานาจปกครองทั้งสิ้น 

(4) ลักษณะคําสั่ง คือ มีการกําหนดกฎเกณฑใหปฏิบัติ และมีการกอนิติสัมพันธ (สั่งการ อนุญาต-

ไมอนญุาต อนมุตั-ิไมอนมุตั ิเพกิถอน พกัใช อนัเปน การกระทบสทิธหินาทีข่องคนเปนสวนตวั)

(5) การกําหนดกฎเกณฑนั้นตองเกิดผลเฉพาะกรณี ไมใชกําหนดกฎเกณฑ เปนการทั่วไป

(6) คําสั่งนั้นตองมีผลออกไปภายนอกฝายปกครอง คือกระทบประชาชน (บุคคลที่ 2 หรือ 3 ก็ได

ที่ถูกกระทบ) 

เปนกฎหมายกําหนดเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจในการทําคําสั่งทางปกครอง กระบวนการและขั้นตอน

ทําคําสั่ง การใหเหตุผลในคําสั่ง และการจดแจงสิทธิอุทธรณโตแยง 

2.8.1.7 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 

เจตนารมณ: เพื่อใหประชาชนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข ที่ไดมาตรฐาน และ

ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณะสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย โดยที่การ

บริการสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมเทาที่จะทําได ตามมาตรา 52 ประกอบมาตรา 82 ซึ่งกําหนดใหรัฐตองจัดและ

สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง

สนบัสนนุและประสานกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่/องคกรชมุชน องคกรเอกชน และภาคเอกชน

ที่มิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร ในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ ของประชาชนในทองถิ่น 

โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจตราและควบคุมกํากับ หนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการ 

กรณีผูรับบริการไมไดรับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิหรือถูกเรียกเก็บคาบริการโดยไมมี

สิทธิเรียกเก็บ หรือเรียกเก็บเกินอัตรา หรือไมไดรับคาเสียหายที่เกิดจาก การรักษาพยาบาล มีสิทธิรองเรียน

เพื่อใหมีการสอบสวนหรือดําเนินการตอไป 

มีผลบังคับกรณีที่หนวยบริการไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด (เชนมีคําสั่งตักเตือน คาปรับทาง

ปกครอง หรือบังคับตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือดําเนินการ ทางวินัย) 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสุข, สํานักงานฯ , กองทุนฯ 

2.8.1.8 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550

เจตนารมณ: เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตรระบบสุขภาพของประเทศ

• เปนกฎหมายเชิงบริหาร ที่มีผลบังคับตอหนวยงานภาครัฐ

• สภาพบังคับตอหนวยงานรัฐ จะเปนกรณีการละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

• บทกําหนดโทษ มีอยูมาตราเดียวเรื่องการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

• คุมครองสิทธิของประชาชน และไมมีสภาพบังคับตอประชาชน 

“สมัชชาสุขภาพ” เปนกระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวม

แลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม

บุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมิน ผลกระทบดานสุขภาพ

จากนโยบายสาธารณะ 

บุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอน การอนุญาตหรือการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือ ของชุมชนและแสดงความเห็นของ

ตนในเรื่องดังกลาว

คณะกรรมการจัดสมัชชาแหงชาติ และสํานักงาน คสช. สนับสนุนใหองคกร ภาคประชาชน/

ประชาชนในพื้นที่/ประชาชนที่ไดรับผลกระทบตอสุขภาพ จัดสมัชชาเฉพาะประเด็น/สมัชชาเฉพาะพื้นที่ 

จัดทําเปนขอเสนอแนะเสนอตอ คสช. เพื่อผลักดันตอคณะรัฐมนตรี ใหมีผลบังคับใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอใหเกิดธรรมนูญสุขภาพ/นโยบายสุขภาพหรือยุทธศาสตรสุขภาพ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสุขภาพของบุคคล โดยเชื่อมโยงกับพรบ.ขอมูลขาวสาร

ของราชการ 

มีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) คณะกรรมการบริหารฯ และสํานักงาน คสช. 

2.8.1.9 พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551

เจตนารมณ คอืเพือ่ใหชมุชนมคีวามเขมแขง็ สามารถจดัการตนเองไดอยางยัง่ยนื รวมทัง้มบีทบาท

ในการพัฒนาประเทศ การสรางระบอบประชาธิปไตย และระบบธรรมาภิบาล และรับรองสิทธิชุมชนและ

ประชาชนใหมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาทองถิน่ตามความหลากหลายของวถิชีวีติ วฒันธรรมและภมูปิญญา

ของทองถิ่น 

รับรองสิทธิและการรวมตัวกันของชุมชน ชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมเพื่อดําเนินการใน

ฐานะเปนองคกรชุมชน 

บทบาทของสภาองคกรชุมชนตําบล มีดังนี้

- สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนอนุรักษหรือฟ นฟูจารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 

- สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนรวมมือกับ อปท.และหนวยงานของรัฐ

ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะเปน

ประโยชนตอชุมชน และประเทศชาติอยางยั่งยืน

- เผยแพรและใหความรูความเขาใจแกสมาชิกองคกรชุมชน รวมทั้งการรวมมือกันในการ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

- เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไขและการพัฒนาตอ อปท. เพื่อประกอบ การพิจารณาใน

การจัดทําแผนพัฒนา อปท. 

- เสนแนะปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการของประชาชนอันเกี่ยวกับ การจัดทํา

บริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ หรือ อปท. 

- จัดใหมีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของ อปท.หรือหนวยงาน

ของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ อปท.

หรอืหนวยงานของรฐัซึง่เปนผูดาํเนนิการหรอืเปนผูอนญุาตใหภาคเอกชนดาํเนนิการตองนาํ 

ความคิดเห็นดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย 

- สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรชุมชนในตําบลเขมแข็ง และสมาชิกองคกรชุมชนรวมทั้ง

ประชาชนทั่วไปสามารถพึ่งพาตนเองได
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

- อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชน

และของชาติ 

สภาองคกรชมุชนตาํบลในระดบัจงัหวดัในการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั เสนอแนะตอผูวาราชการ

จังหวัด อปท.หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการของประชาชนใน

เรื่องการจัดทําบริการสาธารณะ และการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม

การประชุมระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อกําหนดมาตรการ

สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาสภาองคกรชุมชนตําบล ใหเขมแข็งและพึ่งตนเองได, 

ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ

กฎหมาย รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ หรือ อปท. ที่มีผลตอพื้นที่มากกวา

หนึ่งจังหวัด ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม, สรุปปญหาที่ประชาชนในจังหวัดตางๆ 

ประสบและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 

2.8.1.10 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551

เจตนารมณ คือเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมืองที่มีความเปนอิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

อยางเครงครดั โดยมกีองทนุพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงชวยเหลอืการดาํเนนิกจิกรรมสาธารณะของชมุชน 

รวมทัง้สนบัสนนุการดาํเนนิการของกลุมประชาชนทีร่วมตวักนัในลกัษณะเครอืขายทกุรปูแบบ เพือ่ใหสามารถ

แสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ได 

สภาพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงมบีทบาทอาํนาจหนาทีใ่นการพฒันาการเมอืง สงเสรมิการพฒันา

คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งดําเนินการใหประชาชน

มีความเขมแข็งในทางการเมือง

 

การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง โดย

- สนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมใหเกิดความเขมแข็ง

- สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และพลเมือง ในการเผยแพรและ

จัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

- เผยแพรรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกความเปนพลเมือง สิทธิ และหนาที่ของพลเมือง การเรียน

รูของประชาชน ชุมชน และเครือขายในการอยูรวมกันอยางสันติ รวมทั้ง การแกไขปญหา

ความขัดแยงโดยสันติ

- สงเสริมใหความชวยเหลือประชาชน ชุมชน และองคกรภาคประชาสังคมใหสามารถใชสิทธิ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งในการรับทราบขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กําหนดนโยบาย การวางแผนดานตางๆ ทั้งระดับชาติและทองถิ่น การตัดสินใจทางการเมือง 

การจัดทําบริการสาธารณะและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

- สนับสนุนกิจกรรมที่เปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน หรือองคกร

ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นและ ภูมิปญญา

ทองถิ่น 

- สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง, สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง และกองทุนพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง 

2.8.2 กฎหมายลําดับรอง

2.8.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ.2548

เจตนารมณ คือ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ

ดําเนินโครงการของรัฐ โดยมุงเนนการเผยแพรขอมูลและการรับฟง ความคิดเห็นของประชาชน และเปดชอง

ทางการรับฟงความคิดเห็นไวอยางหลากหลาย 

กอนเริ่มดําเนินโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได แตกรณีที่เปนโครงการที่มี

ผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการที่ตองเผยแพรขอมูลขาวสารหรือจัดรับฟงความคิดเห็น คือ เฉพาะโครงการของรัฐที่มีผลก

ระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชน ทั้งนี้ 

โดยกําหนดให “ผูมีสวนไดเสีย” หมายความเฉพาะผูซึ่ง อาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายโดยตรง 

กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม เกี่ยว

กับการใหขอมูลขอเท็จจริง คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น วิธีการรับฟง ความคิดเห็น และการเผยแพร

รายงานสรปุผลการรบัฟงความคดิเหน็เพือ่ตรวจสอบความถกูตอง โดยทีว่ธิกีารรบัฟงความคดิเหน็นัน้ กาํหนด

ไวอยางหลากหลายและเปดชองใหใชวิธีอื่นไดดวย

ในกรณีจําเปนตองดําเนินโครงการ ใหกําหนดมาตรการปองกัน แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอน

หรือความเสียหาย

2.8.2.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546

เจตนารมณ คือ กําหนดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชน 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียกอนเริ่มดําเนินการตางๆ และ 

ขาราชการมีหนาที่ตองรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ 

เพื่อเสนอแนะใหปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

สวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่อเผยแพรตอประชาชน รวมทั้ง

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง สัญญา เพื่อประชาชนขอดูหรือตรวจสอบได 

กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอนในกรณี

ที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน และตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเขาใจ

กับประชาชน 

การพิจารณายกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหนํา

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนประกอบการพิจารณาดวย

กําหนดกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน

2.8.3 รางกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมจํานวนมากมายหลายฉบับ ดังที่ไดกลาวมา

แลวในขอ 2.7.2 แตอยางไรก็ตาม สังคมไทยยังคงมีปญหา อุปสรรค และขอจํากัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนคอนขางมาก เมื่อมีการปฏิรูปการเมือง มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งเปดใหภาคประชาชนมี

สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทาง การเมือง ควบคูไปกับการเมืองภาคตัวแทน ระดับการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนก็ขยับสูงขึ้น แตยังไมสมบูรณครบถวนตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา

มีความพยายามพัฒนาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริง โดยที่มีการศึกษาและยกรางกฎหมายวา

ดวยการมีสวนรวม รวมจํานวน 8 ฉบับ ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

2.8.3.1 รางพระราชบัญญัติสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน พ.ศ. .... โดยสถาบันพระปกเกลา (4 หมวด 24 มาตรา)

เจตนารมณ คือเปนกฎหมายกลางที่เนนกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

มีสวนรวมของประชาชนระหวางภาครัฐ ภาคทุน และภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการสังคมรวมกัน

อยางสันติ เสมอภาคและสรางสรรค ทั้งนี้ โดยกําหนดใหมีกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด

นโยบายระดับชาติ การสรางกฎ และการตัดสินใจอนุมัติโครงการและการออกใบอนุญาต 

มีคณะกรรมการ คือ“คณะกรรมการภาคีความรวมมือเพื่อสนับสนุนและประสานงานกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน” “คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

ดานการกําหนดนโยบายระดับชาติ” “คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนดานการสรางกฎ” และ “คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนดานการตัดสินใจอนุมัติโครงการและออกใบอนุญาต”
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กําหนดใหมีกลไกการทํางาน คือ “สํานักงานสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน” และ “ศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน” รวมทั้งมี “กองทุน

เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชน”

2.8.3.2 รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... โดยสมาคมสิทธิ

เสรีภาพ ของประชาชน (7 หมวด 41 มาตรา)

เจตนารมณ คือการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนดนโยบาย 

การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐทุกระดับ และสิทธิรับทราบขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นกอน การอนุญาต หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน

หรือชุมชนทองถิ่น รวมทั้งมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว (ม.76 และ ม.59)

บัญญัติรับรองสิทธิในการมีสวนรวมตามตามรัฐธรรมนูญ 2540 ม.76 และ ม.59 โดยเนนใหมีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนา และการจัดทํากฎหมาย 

ทั้งนี้ โดยใหเขามีสวนรวมตั้งแตขั้นริเริ่ม กอนมีการเสนอให ผูมีอํานาจตัดสินใจใหความเห็นชอบ และใหรับ

ฟงความคิดเห็นหลังจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา หรือกฎหมาย

การใหขอมูล คําชี้แจงและเหตุผล ในการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรม และใหรับฟง

ความคิดเห็นกอนตัดสินใจ และใหนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบ การตัดสินใจดวย โดยใหแจง

ผลการตัดสินใจตอคณะกรรมการและเปดเผยตอประชาชนเพื่อตรวจสอบ

โดยหลักใหหลีกเลี่ยงการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชน

ดานตางๆ เวนแตเปนกรณีจําเปน แตตองมมีาตรการเยียวยาหรือชดเชย ความเสียหายอยางเหมาะสมและ

เปนธรรม 

กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม (การให

ขอมูลขอเท็จจริง คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น วิธีการรับฟงความคิดเห็น เผยแพรรายงานสรุปผลการ

รับฟงความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความถูกตอง) 

ผูอนุญาตหรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการหรือกิจกรรม หรือหนวยงานรัฐผูเปนเจาของ รับผิดชอบ

คาใชจายในการรับฟงความคิดเห็น

กําหนดใหจัดสรรเงินสนับสนุนผูมีสวนไดเสียเพื่อการศึกษารวบรวมขอมูลผลกระทบจากโครงการ

หรือกิจกรรมของรัฐ 

กําหนดใหมีกลไกการทํางาน คือคณะกรรมการฯ สํานักงานฯ และกองทุนฯ  

2.8.3.3 รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... โดยสภา ที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (5 หมวด 27 มาตรา)



66 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เจตนารมณ คือรับรองและคุ มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการกําหนดนโยบาย 

การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการ

ใชอํานาจรัฐทุกระดับ (ม.76) 

บัญญัติรับรองสิทธิในการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 โดยเนนบทบาทการทํางานของ

คณะกรรมการฯ ในดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประสานงานเครือขาย โดยมีสํานักงานฯ 

และศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกชวยเหลือ

กําหนดใหมีกลไกการทํางานคือคณะกรรมการฯ สํานักงานฯ และกองทุนฯ 

2.8.3.4 รางพระราชบัญญัติการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... โดย

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการมีสวนรวม กรณีรัฐอนุญาตหรือดําเนิน

โครงการที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม (3 หมวด 52 มาตรา)

เจตนารมณ คือสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง เหตุผล และแสดงความเห็นของตนกอนที่หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอนุญาต หรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจ

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน

หรือชุมชนทองถิ่น และสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว และสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวม

ของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง รวมทั้ง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ อีกทั้ง สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

สงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล และ

มีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนา ที่ยั่งยืน ตลอด

จนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน (ม.59 

ม.76 และ ม.79)

บัญญัติรับรองสิทธิในการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ม.76 และม.79 โดยกําหนดใหมี

คณะกรรมการสงเสริมการรับฟงและการมีสวนรวม ทําหนาที่ในการสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชน 

โดยมีคณะกรรมการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ สํานักงานฯ และกองทุนฯ เปนกลไกชวยเหลือ 

สนับสนุนในการดําเนินงาน

นอกจากนี้ กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการ วิธีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือ

กิจกรรมอยางชัดเจนเปนระบบ (รับฟงทั้งกอนและเมื่อดําเนินโครงการแลว, ระยะเวลา, รูปแบบ, การให

ขอมูลขอเท็จจริง, คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น, เผยแพรรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง) รวมทั้งกําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นไวอยางหลากหลาย 

2.8.3.5 รางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. .... โดย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2 หมวด 25 มาตรา)

เจตนารมณ คือสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง เหตุผล และแสดงความเห็นของตนกอนที่หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอนุญาต หรือสั่งการใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ มีสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่

เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น (ม.59) 

บญัญตัถิงึหลกัเกณฑ กระบวนการ และวธิกีารรบัฟงความคดิเหน็โครงการหรอืกจิกรรม โดยกาํหนด

ใหมีกลไกการทํางาน คือคณะกรรมการที่ปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น

2.8.3.6 รางพระราชบญัญตักิารมสีวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธกิาร

การมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (5หมวด 37 มาตรา)

เจตนารมณ คือกําหนดแนวทางใหหนวยงานรัฐดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมในการรับรู ใหความเห็นและปรึกษาหารือ รวมกําหนดนโยบายและผลักดันนโยบาย รวมดําเนินงาน 

รวมติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกลไกภาครัฐ โดยมุงเนนที่สิทธิของบุคคลในการมี

สวนรวมกบัรฐัหรอืชมุชนและหนวยงานอืน่ กอนการดาํเนนิโครงการอนัอาจกอใหเกดิผลกระทบตอประชาชน

ในดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิต (ม.56 ม.58 ม.59 ม.60 ม.76 และ ม.79) 

กําหนดใหมีกลไกการทํางาน คือคณะกรรมการฯ สํานักงานฯ และกองทุนฯ

2.8.3.7 รางพระราชบญัญตักิารมสีวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธกิาร

การมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (3หมวด 32 มาตรา)

เจตนารมณ คือกําหนดแนวทางใหหนวยงานรัฐดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมในการรับรู ใหความเห็นและปรึกษาหารือ รวมกําหนดนโยบายและผลักดันนโยบาย รวมดําเนินงาน 

รวมติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกลไกภาครัฐ โดยมุงเนนที่สิทธิของบุคคลในการมี

สวนรวมกบัรฐัหรอืชมุชนและหนวยงานอืน่ กอนการดาํเนนิโครงการอนัอาจกอใหเกดิผลกระทบตอประชาชน

ในดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิต (ม.56 ม.58 ม.59 ม.60 ม.76 และ ม.79) 

กําหนดใหมีกลไกการทํางาน คือคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับชาติ โดยมีให

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่ฝายวิชาการและเลขานุการ สวนคณะกรรมการ และคณะ

กรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัด ใหนายกรัฐมนตรีมอบหมายหนวยงานของรัฐทําหนาที่

ฝายวิชาการและเลขานุการ 

2.8.3.8 รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... โดยสภา ที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (4 หมวด 29 มาตรา)

เจตนารมณ คอืรบัรองและคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ในกระบวนการมสีวนรวม โดย

เฉพาะการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทุกระดับ (ม.87) 

บญัญตัริบัรองสทิธเิสรภีาพและการมสีวนรวมของประชาชน โดยใหหนวยงานของรฐัมหีนาทีใ่นการ

สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการฯ เปนกลไกหลักในการดําเนิน

การเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมตามที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ กําหนดใหมีกลไกสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการฯ คือ สํานักงานฯ กองทุนฯ 

และศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

บทที่ 3

วิธีดําเนินการศึกษา

การดําเนินการพิจารณายกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อใหไดรางกฎหมายที่มาจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ไดกําหนด

วิธีดําเนินการศึกษา 5 ขั้นตอน คือ 

3.1 การประชุมผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง การดําเนิน

โครงการ

3.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณายกรางกฎหมาย

3.3 การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

3.4 จัดสัมมนานําเสนอผลการศ  ึกษา เพื่อเผยแพรขอมูล

3.5 กิจกรรมกอกระแสทางนโยบายและหาเสียงสนับสนุน เพื่อใหเกิดพลังในการสรางและ

ผลักดันใหเปนกฎหมายตอไป 

การดําเนินงานรับฟงความคิดเห็นประชาชนและพิจารณายกรางพระราชบัญญัติ

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... มีระยะเวลา

ดังภาพที่ 3.1
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาพที ่3.1 การดาํเนนิงานรบัฟงความคดิเหน็ประชาชนและพจิารณายกรางพระราชบญัญตัวิาดวยการมสีวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.1 การประชุมผู ทรงคุณวุฒิ และผู ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง

การดําเนินโครงการ

3.1.1 ประชุมผูทรงคุณวุฒิ 

จัดประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินโครงการ เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 

โดยมีผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม 21 ทาน ดังนี้

3.1.1.1 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

3.1.1.2 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

3.1.1.3 ผศ.ดร.อรทัย กกผล

3.1.1.4 นางสาวสรอยนภา วัฒนากิตติกูล

3.1.1.5 นางมาลีรัตน แกวกา

3.1.1.6 นางเรืองรวี พิชัยกุล

3.1.1.7 นางยุพา ภูสาหัส

3.1.1.8 ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง

3.1.1.9 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม

3.1.1.10 นายโสภณ ตะติโชติพันธุ

3.1.1.11 นางสาวพรนภา มีชนะ

3.1.1.12 นายสมพงษ พัดปุย

3.1.1.13 ดร.ภูมิ มูลศิลป

3.1.1.14 นางสรัลพร นิติธรญาดา

3.1.1.15 นายพงษศักดิ์ มงคลรัตน

3.1.1.16 นายดีณห โอเจริญ 

3.1.1.17 นายปญญา คงปาล

3.1.1.18 นายณวัฒน ศรีปดถา

3.1.1.19 นางสาวปทมา สูบกําปง

3.1.1.20 นายทัศนัย ทองสีนวล 

3.1.1.21 นางสาวสุมณฑา กอแกว
 

3.1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการราง

กฎหมาย (Civic Participation in Thai Legislative Reform) มีรายชื่อดังตอไปนี้

3.1.2.1 นายมีชัย ฤชุพันธุ ที่ปรึกษา

3.1.2.2 ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.1.2.3 ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ หัวหนาโครงการ 

3.1.2.4 ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท กรรมการ 

3.1.2.5 รองศาสตราจารย วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ

3.1.2.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล กรรมการ

3.1.2.7 นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3.1.2.8 นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน กรรมการ

3.1.2.9 ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ

3.1.2.10 นายปกรณ นิลประพันธ กรรมการ

3.1.2.11 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล กรรมการ

3.1.2.12 ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ

3.1.2.13 ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ กรรมการ

3.1.2.14 ดร.เปยมสุข เมนะเศวต กรรมการ

3.1.2.15 ดร.ภูมิ มูลศิลป กรรมการ

3.1.2.16 นายโสภณ ตะติโชติพันธุ กรรมการ

3.1.2.17 นายสมพงษ พัดปุย กรรมการ

3.1.2.18 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการ

3.1.2.19 นางเรืองรวี พิชัยกุล กรรมการ

3.1.2.20 นางยุภา ภูสาหัส กรรมการ

3.1.2.21 นางสาวสรอยสภา วัฒนากิตติกูล กรรมการ

3.1.2.22 นายณวัฒน ศรีปดถา กรรมการ

3.1.2.23 นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

3.1.2.24 นายทัศนัย ทองสีนวล ผูชวยเลขานุการ

3.1.2.25 นางสาวสุมณฑา กอแกว ผูชวยเลขานุการ

โดยใหที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี้

1) กาํหนดกรอบ หลกัเกณฑ ตลอดจนแนวทางการดาํเนนิโครงการฯ 

2) พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหคําแนะนําในการดําเนินงานของคณะทํางาน และผูรวม

โครงการ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงาน อนุมัติผลงาน หรือทําการอื่นใดเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.2 แตงตัง้คณะกรรมการรบัฟงความคดิเหน็ประชาชนเพือ่พจิารณายกรางกฎหมายวาดวย

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นประชาชนเพื่อพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการรับฟงความคิด

เห็นของประชาชน ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟง ความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห 

สังเคราะหขอมูล เพื่อใชในการพิจารณา ยกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด

นโยบายสาธารณะ มีรายชื่อดังตอไปนี้

3.2.1 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ

3.2.2 นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3.2.3 ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ

3.2.4 ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ

3.2.5 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการ

3.2.6 นายจินตพันธุ ทังสุบุตร กรรมการ

3.2.7 นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย กรรมการ

3.2.8 นาวสาวปทมา สูบกําปง  กรรมการและเลขานุการ

3.2.9 นายทัศนัย ทองสีนวล เลขานุการ

3.2.10 นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ ไดจัดประชุมดําเนินงานทั้งสิ้น 11 ครั้ง ดังนี้

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 7  พฤษภาคม  2551   

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 5  สิงหาคม  2551    

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 10  กันยายน  2551    

ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 8  ธันวาคม  2551   

ประชุมครั้งที่  5 วันที่ 8  มกราคม  2552   

ประชุมครั้งที่  6 วันที่ 26  มกราคม  2552   

ประชุมครั้งที่  7 วันที่ 5  กุมภาพันธ  2552     

ประชุมครั้งที่  8 วันที่ 19  กุมภาพันธ  2552   

ประชุมครั้งที่  9 วันที่ 6  มีนาคม  2552   

ประชุมครั้งที่  10 วันที่ 24  มีนาคม  2552    

ประชุมครั้งที่  11 วันที่ 10  เมษายน  2552

ประชุมครั้งที่  12 วันที่ 5  มิถุนายน  2552
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รายงานการศึกษารายงานการศึกษารายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.3 การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

สถาบันพระปกเกลา รวมกับหนวยงานเครือขาย จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นประชาชนเกี่ยว

กับรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ในภูมิภาคตางๆ 

ทั่วประเทศ จํานวน 12 ครั้ง มีผูเขารวมการสัมมนา จํานวนรวม 616 คน แบงเปนผูแทนจากประชาชนภาค

สวนตางๆ รายละเอียดดังที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 ดังนี้

3.3.1 ภาคกลาง 3 ครั้ง

3.3.1.1 จังหวัดกรุงเทพฯ ณ โรงแรมรามา การเดนส วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 มี

ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสัมมนา จํานวน 41 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 7 คน 

องคกรอิสระ 8 คน นักวิชาการ 6 คน นักการเมือง 7 คน เอกชนและเอ็นจีโอ 

4 คน คณะกรรมการและทีมงาน 9 คน 

3.3.1.2 จังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมริชมอนดวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 มีผูเขารวม

สัมมนา จํานวน 59 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 19 คน องคกรอิสระ 4 คน 

นักวิชาการ 6 คน นักการเมือง 11 คน เอกชนและเอ็นจีโอ 7 คน สื่อสารมวลชน 

1 คน คณะกรรมการและทีมงาน 8 คน

3.3.1.3 จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2551 มีผู

เขารวมสัมมนา จํานวน 61 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 12 คน องคกรอิสระ 

1 คน นกัวชิาการ 8 คน ประชาชน 26 คน เอกชนและเอน็จโีอ 7 คน สือ่สารมวลชน 

2 คน คณะกรรมการและทีมงาน 5 คน

3.3.2 ภาคเหนือ 2 ครั้ง

3.3.2.1 จังหวัดเชียงใหม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 มีผูเขา

รวมสัมมนา จํานวน 30 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 9 คน นักวิชาการ 2 คน 

ประชาชน 7 คน เอกชนและเอ็นจีโอ 4 คน สื่อสารมวลชน 2 คน คณะกรรมการ

และทีมงาน 6 คน

3.3.2.2 จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมทอปแลนด วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551 มีผูเขารวม

สัมมนา จํานวน 21 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 9 คน องคกรอิสระ 1 คน 

ประชาชน 1 คน เอกชนและเอ็นจีโอ 4 คน สื่อสารมวลชน 2 คน คณะกรรมการ

และทีมงาน 4 คน

Fast-books
Highlight
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3.3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ครั้ง  

3.3.3.1 จงัหวดัอบุลราชธาน ีณ โรงแรมอบุลอนิเตอรเนชัน่แนล วนัจนัทรที ่20 ตลุาคม 2551 

มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 67 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 11 คน นักวิชาการ 

2 คน ประชาชน 26 คน เอกชนและเอน็จโีอ 7 คน สือ่สารมวลชน 15 คน คณะกรรมการ

และทีมงาน 6 คน

3.3.3.2 จงัหวดันครราชสมีา ณ โรงแรมดสุติ ปริน๊เซส วนัองัคารที ่21 ตลุาคม 2551 มผีูเขารวม

สมัมนา จาํนวน 48 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 18 คน นกัวชิาการ 1 คน ประชาชน 

16 คน เอกชนและเอน็จโีอ 4 คน สือ่สารมวลชน 3 คน คณะกรรมการและทมีงาน 6 คน

3.3.3.3 จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครวันอังคารที่ 

28 ตุลาคม 2551 มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 50 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 12 

คน องคกรอิสระ 1 คน นักวิชาการ 4 คน ประชาชน 13 คน เอกชนและเอ็นจีโอ 

4 คน สื่อสารมวลชน 12 คน คณะกรรมการและทีมงาน 4 คน
 

3.3.4 ภาคใต 2 ครั้ง

3.3.4.1 จังหวัดสุราษฎรธานี ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 

มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 53 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 13 คน องคกรอิสระ 

1 คน นักวิชาการ 5 คน ประชาชน 24 คน เอกชนและเอ็นจีโอ 2 คน สื่อสาร

มวลชน 3 คน คณะกรรมการและทีมงาน 5 คน

3.3.4.2 จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 

2551 มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 40 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 18 คน องคกร

อิสระ 2 คน นักวิชาการ 3 คน ประชาชน 7 คน เอกชนและเอ็นจีโอ 6 คน คณะ

กรรมการและทีมงาน 4 คน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.4 จัดสัมมนานําเสนอผลการศึกษา

เมือ่รบัฟงความคดิเหน็ประชาชนในภมูภิาคตางๆ ทัว่ประเทศแลว คณะกรรมการฯ นาํความคดิเหน็ 

ที่ไดนั้นมาพิจารณายกรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

พ.ศ. .... และรับฟงความคิดเห็นประชาชนอีก 2 ครั้ง คือ

3.4.1 การสัมมนาโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

ดําเนินการจัดสัมมนาโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย ในวัน

พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 

101 คน ประกอบดวย ภาคราชการ 21 คน องคกรอิสระ 10 คน นักวิชาการ 11 คน นักการเมือง 8 คน 

ประชาชน 13 คน เอกชนและเอ็นจีโอ 13 คน สื่อสารมวลชน 6 คน คณะกรรมการและทีมงาน 19 คน โดย

นําเสนอภาพรวมของโครงการฯ เจตนารมณ หลักการเหตุผล ประเด็นสาระสําคัญ รวมทั้งจุดเดน และผล

การศึกษา วิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ แลวเปดโอกาสใหเสนอ

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติฯ ทั้งในภาพรวม และรายมาตรา

3.4.2 การสัมมนาผูเกี่ยวของทางเทคนิค (Technical Forum)

การสัมมนาผูเกี่ยวของทางเทคนิค จัดขึ้นเพื่อรับฟงความคิดเห็นของเจาหนารัฐ ซีงมีหนาที่รับผิด

ชอบงานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง โดยจัดการสัมมนาฯ ในวัน

องัคารที ่21 เมษายน 2552 ณ โรงแรมอมาร ีแอรพอรต ดอนเมอืง กรงุเทพฯ มผีูเขารวมสมัมนา จาํนวน 45 คน 

หนวยงานของรัฐสงผูแทนเขารวมการสัมมนา ประกอบดวย กรมควบคุมมลพิษ, กรมทรัพยากรนํ้า, 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรมการพัฒนาชุมชน, สํานักสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน, สํานักโครงการขนาดใหญ กรมชลประทาน, กลุมงานสิ่งแวดลอม 2 

กรมชลประทาน, กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื, ฝายบรหิารงานวจิยัและพฒันา การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย, สาํนกัชลประทานที ่4 จงัหวดักาํแพงเพชร, สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม, กรมทรัพยากรธรณี, กรมปาไม, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน, กลุมงานกฎหมาย 2 สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, กลุมงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ มีพรรคการเมืองจาก 3 พรรค สงผูแทนเขารวมการสัมมนารวม 5 คน ในจํานวน

นี้มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน จากพรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนพรรครัฐบาลเขารวมการสัมมนาดวย

สวนภาควิชาการนั้น มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขารวมการสัมมนา 1 คน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.5 กิจกรรมกอกระแสทางนโยบายและหาเสียงสนับสนุน เพื่อใหเกิดพลังใน การสรางและ

ผลักดันใหเปนกฎหมาย

3.5.1 ประชาสัมพันธผานสื่อ 

3.5.1.1 สื่อวิทยุ 

คณะกรรมการฯ ดาํเนนิการใหความรูประชาชนเกีย่วกบัการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ ในวิทยุรัฐสภา คลื่นวิทยุ 87.5 เมกกะเฮิรท รายการ “มุงสูประชาธิปไตยไปกับสถาบัน

พระปกเกลา” ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 20.00-21.00 น. โดยเปนวิทยากรรวมดําเนินรายการ ดังตอไปนี้

1) วนัที ่26 กนัยายน 2551 ออกอากาศเทปจดัการสมัมนารบัฟงความคดิเหน็ของ

ประชาชนเกี่ยวกับรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.51 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

2) วันที่ 10 ตุลาคม 2551 ออกอากาศเทปจัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 51 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม

3) วันที่ 17 ตุลาคม 2551 ออกอากาศเทปจัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 51 ณ โรงแรมทอปแลนด จังหวัดพิษณุโลก

4) วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และนางสาวปทมา สูบกําปง เปน

วิทยากรรวมดําเนินรายการ นําเสนอภาพรวมของโครงการฯ อุปสรรค ปญหาของการเสนอ

กฎหมายในอดีต ความหมายของนโยบายสาธารณะ ระดับการมีสวนรวมของประชาชน การ

ควบคมุตดิตาม ตรวจสอบกระบวนการกาํหนดนโยบายสาธารณะและการปฏบิตัติามนโยบาย 

คณะกรรมการมีสวนรวมของประชาชนกระบวนการนโยบายสาธารณะ องคกรสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ และกองทุน

5) วันที่ 9 มกราคม 2552 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม เปนวิทยากรรวมดําเนิน

รายการ นําเสนอสาเหตุ ปญหา และแนวทางการแกไข เกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในนโยบายสาธารณะในอดีต ระดับ รูปแบบ หรือวิธีการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะดานสิ่งแวดลอมของประชาชน และปญหาอุปสรรคดานนโยบายดานสิ่งแวดลอม

ที่ผานในอดีต สิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ และใหประชาชน

โทรศัพทรวมแสดงความคิดเห็น

6) วันที่ 16 มกราคม 2552 นายเสรี นนทสูติ เปนวิทยากรรวมดําเนินรายการ 

นําเสนอการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานเศรษฐกิจและ



78 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การเมือง การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะและการ

ปฏิบัติตามนโยบาย จะมีการดําเนินการอยางไร การเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 

กรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานสังคม ลักษณะ

ขององคกร ที่มาของคณะกรรมการฯ ลักษณะของกองทุน ที่มาของเงิน การดําเนินงาน 

การใชเงิน และแนวทางการผลักดันรางกฎหมาย

7) วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 นางมาลีรัตน แกวกา และนางสาวปทมา 

สูบกําปง เปนวิทยากรรวมดําเนินรายการ นําเสนอผลสรุปของการสัมมนาโครงการการมี

สวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรม

มิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

มีสวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

3.5.1.2 สื่อโทรทัศน

1) วันที่ 17 ตุลาคม 2551 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ใหสัมภาษณสื่อมวลชน PCTV 

ชอง 2 จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับการสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

รางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

2) วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ใหสัมภาษณสื่อมวลชน NBT จังหวัด

อุบลราชธานี และสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมชองสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับสิทธิของประชาชน

ในการแสดงความคิดเห็นอยางแทจริง

3) วันที่ 21 ตุลาคม 2551 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ใหสัมภาษณสื่อมวลชน เคเบิ้ลทีวี

ทองถิ่น ชอง KCTV รายการทันขาว อบจ. นครราชสีมา และชอง DTV รายการจับกระแส 

อบจ. นครราชสีมา

4) วันที่ 14 กุมภาพันธ 2552 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ใหสัมภาษณสื่อมวลชน TNN 24 

(UBC 7) เกี่ยวกับโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย

  

3.5.1.3 สื่อสิ่งพิมพ

1) หนังสือพิมพเมืองพะเยา ปที่ 6 ฉบับที่ 132 ประจําวันที่ 16-30 กันยายน 

2551 เสนอขาวสถาบันพระปกเกลาสัมมนาระดมสมององคกร-ประชาชน

2) หนังสือพิมพไทยโพสต ปที่ 13 ฉบับที่ 4410 วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 

2551 เสนอขาว “คุณภาพประชาธิปไตยไมมี จะถามหาคุณภาพสังคมจากที่ไหน"

3) หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เสนอขาว 

“คุณภาพประชาธิปไตยไมมี จะถามหาคุณภาพสังคมจากที่ไหน”



79สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

4) จดหมายขาว สถาบันพระปกเกลา ปที่ 9 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2551 

หนา 7 เสนอขาวรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

5) จดหมายขาว สถาบันพระปกเกลา ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2552 

หนา 11 เสนอภาพขาวประชาสัมพันธ “การสัมมนาโครงการการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการรางกฎหมาย”

6) หนังสือพิมพโพสตทูเดย ปที่ 6 ฉบับพิเศษ วันจันทรที่ 26 ม.ค. 2552 เสนอ

ขาวปลูกตนกลา กระตุนความคิด คนไทยรูกฎหมาย รูรักษาสิทธิตัวเอง

7) หนังสือสยามรัฐ ปที่ 59 ฉบับที่ 20380 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2552 เสนอ

ขาวดันกฎหมายการมีสวนรวมของประชาชน

8) หนังสือพิมพสยามธุรกิจ ปที่ 15 ฉบับที่ 972 ประจําวันที่ปที่ 15 ฉบับที่ 972 

ประจําวันที่ พ.14-17 ก.พ. 2552 เสนอขาวมิติใหมกฎหมายภาคประชาชน

9) จดหมายขาว สถาบันพระปกเกลา ปที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2552 

หนา 5-6 เสนอขาวโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย

10) หนังสือพิมพโพสตทูเดย ปที่ 7 ฉบับที่ 2327 ประจําวันที่ 21 มิถุนายน 2552 

หนา A3 เสนอขาวรางพ.ร.บ. วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ และ

แนวทางผลักดัน

3.5.1.4 สื่ออินเตอรเน็ต

ขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ รวมทั้งเปดเปนชองทางใหผูสนใจรวมแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะ ทางเวปไซตตอไปนี้

1) โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

www.kpi-participation.com 

2) สถาบันพระปกเกลา www.kpi2.org และ www.kpi.ac.th

3) สภาพัฒนาการเมือง www.pdc.go.th

4) เครือขายกฎหมายมหาชนไทย www.pub-law.net

3.5.2 เผยแพรผานเวทีสาธารณะ

3.5.2.1 นางสาวปทมา สูบกําปง เขารวมสัมมนาเรื่อง “ประชาชนกับ การมีสวนรวมในการ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิก

วฒุสิภา สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิสภาพฒันาการเมอืง และผูแทนในองคกร

ของรัฐ รวมทั้งประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารออกเสยีงประชามต ิจดัโดยคณะกรรมาธกิารวสิามญั
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

พ.ศ. .... ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หองแมจิก 3 ชั้น 

2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

3.5.2.2 ดร.ถวลิวด ีบรุกีลุ บรรยายเกีย่วกบัรางพระราชบญัญตักิารมสีวนรวมของประชาชน 

พ.ศ. .... ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 ณ หองประชุม 2 สํานักงาน

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ

3.5.2.3 คณะทํางานการมีสวนรวม กระจายอํานาจและสนับสนุนเครือขาย สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอคําปรึกษาหารือกับดร.ถวิลวดี บุรีกุล เกี่ยวกับการ

ดาํเนนิการจดัทาํรางพระราชบญัญตักิารมสีวนรวมของประชาชนพ.ศ. .... ความเหน็

และขอเสนอแนะ เรื่องสิทธิ หนาที่กับบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาประเทศเสนอตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อพิจารณา

เสนอคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2552 ณ สถาบันพระปกเกลา

3.5.3 การผลักดันและขับเคลื่อนผานองคกรที่เกี่ยวของ  

3.5.3.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามติ พ.ศ. .... เชิญศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เขารวมสัมมนาเรื่อง “ประชาชนกับการมี

สวนรวมในการกกําหนดหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ” ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30-

15.00 น. ณ หองแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง และผูแทนในองคกรของรัฐ รวมทั้ง

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการออกเสียง

ประชามติ ทั้งนี้ ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มอบหมายนางสาวปทมา สูบกําปง เขารวมสัมมนา

3.5.3.2 สมาชิกรัฐสภา

เพื่อผลักดันร างพระราชบัญญัติว าด วยการมีส วนร วมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ไดสงรางพระราชบัญญัติฯ ใหสมาชิกสภาผู แทนราษฎร ซึ่งมีบทบาท

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน และมีบทบาทในการทํางานในรัฐสภา และพรรคการเมือง ดังนี้

1) นางรัชฎาภรณ แกวสนิท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 

2) นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผู แทนราษฎรพรรคประชาธิปตย 

ซึ่งเปนประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของ

ประชาชน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

บทที่ 4

ผลการศึกษา

การรับฟงความคิดเห็นประชาชนเพื่อพิจารณายกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... จัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้ง แบงเปน 2 ขั้น คือขั้นแรก 

เปนการรับฟงความคิดเห็นประชาชนตามประเด็นที่กําหนดขึ้น โดยรับฟงความคิดเห็นประชาชนทุกภาคสวน 

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เปนจํานวน 10 ครั้ง ขั้นที่สอง พิจารณายกรางพระราชบัญญัติฯ แลวนําไปรับฟงความ

คิดเห็นประชาชน 1 ครั้ง โดยเชิญตัวแทนจากทุกภาคสวน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และรับฟงความคิดเห็น

ผูที่เกี่ยวของทางเทคนิค (Technical Hearing) ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะโดยตรง

ทั้งสิ้น 1 ครั้ง มีรายละเอียดประเด็นสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ และผลการรับฟงความคิดเห็น

ประชาชน ดังนี้

 

4.1 ประเด็นการรับฟงความคิดเห็น

คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดประเด็น หลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการ รวมทั้งวัน เวลา 

และสถานที่ในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในภูมิภาคตางๆ จากนั้นมีการประชุมเพื่อพิจารณาหาประเด็น

ในการรับฟงความคิดเห็นประชาชน ประเด็นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีดังนี้

4.1.1 ทานเขาใจคําวา “นโยบายสาธารณะ” อยางไร

4.1.2 ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง 

4.1.2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

4.1.2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

4.1.3 ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง 

4.1.3.1 รับรูขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นและเสนอแนะ

โดยรูปแบบของการใหประชาชนมีสวนรวม ภาครัฐตองจัดทํา และเสนอเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย, 

ตองเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับนโยบายผานสื่อรูปแบบตางๆ, เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนโยบายดังกลาว และแสดงเหตุผลตอทางเลือกนโยบายประกอบ

4.1.3.2 มสีวนรวมตดัสนิใจนโยบายและวางแผนพฒันา โดยรปูแบบการมสีวนรวมตดัสนิใจ 

เชน ผูแทนในคณะกรรมการ (Representation) ระดบัชาตติางๆ เชน คณะกรรมการ

คุมครองพันธุพืช คณะกรรมการนํ้าแหงชาติ, โดยการออกเสียงประชามติ (Refer-

endum) , โดยการประชาพิจารณ (Public Hearing)
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

4.1.3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฎิบัติตาม

นโยบาย

4.1.4 ทานเห็นวาควรมีองคกรพิเศษเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบาย

สาธารณะหรือไม หากมีควรเปนองคกรรูปแบบใด 

4.1.4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ ประกอบดวยภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ 

เอกชน วิชาการ ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน จํานวน

รวม 9-11 คน โดยดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มีกรรมการปฏิบัติงานเต็มเวลา

เพียง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

4.1.4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด ประกอบดวยภาคสวนตางๆ เชนเดียว

กับระดับชาติ แตรับผิดชอบดูแลในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในระดบัจงัหวดั ปฏบิตังิานตามนโยบายและเชือ่มโยงการทาํงานกบัคณะ

กรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

4.1.5 สถานะขององคกรตามขอ (4) ควรเปนอยางไร

4.1.5.1 องคกรสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

4.1.5.2 องคกรอิสระไมสังกัดหนวยงานใด 

4.1.5.3 ตั้งองคกรใหมสังกัดรัฐสภา หรือรัฐบาล 

4.1.5.4 องคกรซึ่งตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน เชนโรงพยาบาลบานแพว 

4.1.5.5 ไมตองจัดตั้งองคกรใหม แตใหหนวยงานรัฐซึ่งรับผิดชอบเปนผูดําเนินการตาม

กฎหมายกลาง ที่กําหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฎิบัติ

อยางไรก็ตาม ไมวาเปนองคกรรูปแบบใดก็ตาม ทุกองคกรตองผูกพันกับรัฐรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง 

และตองมีความรับผิดชอบตอหนวยงานที่สังกัด หรือรับผิดชอบตอสาธารณะดวย

4.1.6 ทานเห็นวากฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะควรมีสถานะเปนอยางไร 

เปนกฎหมายสงเสริม แตเพื่อใหสามารถบังคับใชไดจริงทางปฎิบัติ ควรกําหนดใหมีมาตรการใด

มาตรการหนึ่ง ดังนี้

4.1.6.1 ถือวาการกระทํานั้นไมถูกตอง ไมสมบูรณตั้งแตตน การใดที่ไดกระทําไป

ไมมีผล และใชบังคับไมได

4.1.6.2 ถาการกระทําไมถูกตอง ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีความรับผิดดวย ซึ่งอาจเปน

ความรับผิดทางปกครอง หรือทางวินัย ก็ได

4.1.7 ทานเห็นวาควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนหรือไม 

หรือมีแหลงทุนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนรูปแบบอื่น หรือไม อยางไร 

4.1.7.1 ควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง
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4.1.7.2 ไมควรมี แตควรกําหนดใหขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอื่น หรือใหใช 

แหลงทุนอื่นๆ 

4.1.7.3 ไมควรมี แตกําหนดสัดสวนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.1.8 สถานะของกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ และความสัมพันธกับองคกรอื่น หรือกฎหมายฉบับอื่นๆ เปนอยางไร 

4.1.8.1 องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2

4.1.8.2 สภาพัฒนาการเมือง และกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 78 (7) และมาตรา 87 (4)   

4.1.8.3 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 (3) 

4.1.8.4 องคกรการเมืองอื่นๆ 

4.1.8.5 สื่อมวลชน

4.1.9 ประเด็นเสนอแนะอื่นๆ

นอกจากประเดน็ดงักลาวขางตนแลว ในการรบัฟงความคดิเหน็มปีระเดน็หลกัทีห่ยบิยกขึน้อภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ คือขอบเขตของนโยบายสาธารณะ และระดับการมีสวนรวมใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

4.2 ผลการรับฟงความคิดเห็นประชาชน

ประมวลสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นและรับฟงความคิด

เห็นประชาชนในภูมิภาคตางๆ ไดดังนี้ 

4.2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ คือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอประชาชนในดานตางๆ 

ทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอม วถิชีวีติ และวฒันธรรม ซึง่หมายความรวมถงึนโยบาย แผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยรัฐ เอกชน หรือประชาชน ภายใตการควบคุม กํากับดูแลของรัฐดวย

อยางไรก็ตาม ในการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรม

มิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ ซึ่งเปนการสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ วาดวยการมี

สวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยที่ตามบทบัญญัติ มาตรา 3 นิยาม

คําวา 
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“การดําเนินนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ การ

จัดทําแผนการดําเนินงานหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานรัฐอันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การอนุมัติ อนุญาต หรือใหสัมปทานตามกฎหมายที่มิไดมีการกําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นไวเฉพาะ

 ทั้งนี้ ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคําวา “นโยบายสาธารณะ” 

เชนเดยีวกบัผลการรบัฟงความคดิเหน็ประชาชนในภมูภิาคตางๆ และในสวนของการมสีวนรวมของประชาชน

นั้น สวนใหญเห็นวากฎหมายฉบับนี้ ควรมีขอบเขตตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 มาตรา 87 (1) (2) (3) ทั้งนี้ 

โดยกําหนดใหประชาชนมีสิทธิและมีสวนรวมดังตอไปนี้

- มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ

และระดับทองถิ่น 

- มีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ โดยการมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานและโครงการ

บริการสาธารณะ 

- มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ

- สิทธิในการไดรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนการอนุญาตหรือ

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิ

แสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง

ดังกลาว

- มีสวนรวมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งรัฐตองจัดใหมีขึ้นในการวางแผนพัฒนา

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง 

การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสีย

สําคัญของประชาชน ซึ่งตองดําเนินการอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ

บทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมนั้น เปนการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการสังคม

หรือสรางเจตนารมณรวมกับภาครัฐ 

นอกจากนี้ มีการใหนิยามหรือความหมายของคําวา “บริการสาธารณะ” หมายความวา นโยบาย 

แผนงาน บริการสาธารณะ หรือโครงการของรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎ

หรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ และการอนุมัติ อนุญาต หรือใหสัมปทานตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอ

ชุมชนหรือพื้นที่อยางกวางขวาง
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4.2.2 ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ

ประชาชนตองการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

โดยเฉพาะในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ เชน โครงการสรางเขื่อน 

โครงการสรางโรงไฟฟา หรือการทําเหมืองแร เปนตน

ประชาชนตองการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายสาธารณะทั้งหมดตางเกี่ยวของและมีผลกระทบกับประชาชนทั้งสิ้น ดังนั้น 

ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผูมีสวนไดเสีย” หรือ “ผูเกี่ยวของ” ตองไดเขามีสวนรวมกับหนวยงานภาค

รัฐตั้งแตเริ่มจัดทํานโยบายสาธารณะ ซึ่งการมีสวนรวมนี้ควรเปดใหเขามีสวนรวมไดตลอด ทั้งกระบวนการ 

4.2.3 ระดับ รูปแบบ และวิธีการมีสวนรวม

 สวนใหญเห็นวาประชาชนควรมีสวนรวมในดานตางๆ ตามระดับการมีสวนรวมดังนี้

4.2.3.1 มีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร

4.2.3.2 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

4.2.3.3 มีสวนรวมในการดําเนินการ

4.2.3.4 มีสวนรวมในการตัดสินใจ

4.2.3.5 มีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ 

4.2.3.6  มีสวนรวมในการริเริ่ม การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก

อยางไรก็ตาม ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุด คือ

- การรับรูขอมูลขาวสาร การเปดเผยขอมูลขาวสารไมครบถวน ถูกตอง ทําใหประชาชน

ขาดขอมูลสําหรับการเขามีสวนรวม หรือมีการเปดเผย แตเปนเพียงการปฏิบัติเพื่อใหครบ

ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑกําหนดเทานั้น มิไดมีเปาหมายใหประชาชนรับรูรับทราบ หรือ

ใชขอมูลดานเดียวในการพิจารณาดําเนินการ

- การรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ไมเปดใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น 

หรือจัดใหรับฟงความคิดเห็นประชาชนตามรูปแบบเทานั้น ไมไดใหโอกาสไดแสดงความคิด

เห็น หรือไมไดนําความคิดเห็นของประชาชนไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการ หรือ 

“ผูมีสวนไดเสีย” หรือ “ผูไดรับผลกระทบ” แทจริงไมไดเขารวม 

- การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ ไมเปดชองใหประชาชน โดยเฉพาะสื่อมวลชน

ทองถิ่น ไดทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐ เชน กีดกันไมใหเขารวม

ฟงหรือถายทอดการประชุมสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือไมเปดเผยขอมูลการจัด

ซื้อจัดจางหรือการประกวดราคา 
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ทั้งนี้ ปญหาอุปสรรคดังกลาวขางตน สวนใหญเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมากกวาเปนปญหาที่เกิดจาก

กฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ 

ดังนั้น ประชาชนสวนใหญจึงตองการใหมีการแกไขปญหาดังกลาวขางตน โดยกําหนดรับรอง

เรื่องการมีสวนรวมไวในกฎหมาย และที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น ตองมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหประชาชน

ไดมีสวนรวมอยางแทจริง ดังมีขอเสนแนะตอไปนี้

(1) กําหนดมาตรการ กลไก หรือหลักประกันเพื่อใหการดําเนินการหรือเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง

แทจริง โดยที่ควรกําหนดประเภทและชนิดของขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผย กําหนดใหเปดเผย

กอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตองเปนไปอยางมีคุณภาพ กลาวคือ 

ตองเปนการใหขอมูลขาวสารอยางครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว และทันการณ 

(2) ตองมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผู มีสวนไดเสีย หรือผู ไดรับ

ผลกระทบแทจริง โดยที่มีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชประกอบการดําเนิน

นโยบายสาธารณะ ซึ่งการจัดรับฟงความคิดเห็นนี้ ควรมีชองทาง รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 

เพื่อใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับแตละ

กรณี 

(3) ตองมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐ เพื่อสรางความโปรงใสและความเชื่อมั่น ซึ่งการติดตามตรวจสอบ หรือ

ประเมินผลนี้ มีไดหลากหลายวิธีการ ทั้งโดยตรง โดยออม 

(4) โดยที่การใหขอมูลขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น และการติดตามประเมินผลและตรวจสอบ

ของประชาชนนี้ ตองเปนไปโดยตลอดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตั้งแตขั้นการคิดริเริ่ม 

การตดัสนิใจ การดาํเนนิการ การตดิตามประเมนิผล และการทบทวนนโยบายสาธารณะ ซึง่เมือ่

สิ้นสุดกระบวนการนโยบายสาธารณะแลว ก็จะกลับกลับเขาสูวงจรของกระบวนการนโยบาย

สาธารณะอีกครั้ง 

(5) ประชาชนตองการมสีวนรวมเพิม่ขึน้ในการตดัสนิใจ การดาํเนนิการ และการรเิริม่เสนอ รวม

ทั้งการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะที่สงผลกระทบกับประชาชน 

เมื่อมีการจัดสัมมนาครั้งที่ 11 เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวม

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ปรากฏวาผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับผล

การสัมมนาในภูมิภาคตางๆ กลาวคือ เห็นวาควรกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และสิ่งแวดลอม และควรกําหนดใหมีสวนรวมไดหลากหลายรูปแบบ วิธีการ โดยมีระดับการมีสวน

รวมตั้งแตระดับที่ (1) – (6) ที่กลาวมาแลวขางตน 

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตบางประการจากผูเขารวมสัมมนา 

- เพื่อการผลักดันกฎหมายไดโดยงายและมีผลบังคับใชไดจริง ควรกําหนดขอบเขตการมี

สวนรวมของประชาชนเฉพาะเรื่องที่จําเปนและสําคัญ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

- ควรกําหนด “ผูมีสวนไดเสีย” หรือ “ผูเกี่ยวของ” ใหชัดเจน ซึ่งควรกําหนดไวในกฎหมายหรือ

ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการฯ 

- อํานาจในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ของคณะกรรมการฯ ควรมีกรอบเวลา และ

กําหนดขอบเขตที่เปนสาระสําคัญไวในกฎหมายดวย

- การเสริมสรางทัศนคติ และศักยภาพของเจาหนาที่รัฐและประชาชนในดานการมีสวนรวม 

4.2.4 คณะกรรมการการมีสวนรวม 

สวนใหญเสนอใหมีคณะกรรมการฯ 3 ระดับ ไดแก

4.2.4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

4.2.4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด 

4.2.4.3 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชุมชน หรือทองถิ่น 

องคประกอบของคณะกรรมการการมีสวนรวม กรรมการประกอบดวยภาคสวนตางๆ อยาง

หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยมีภาคประชาชนเปนหลัก 

ทัง้นี ้จากการสมัมนาครัง้ที ่11 มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการ 

กลาวคือ มีขอเสนอแนะใหมีประธานและกรรมการ จํานวนไมนอยกวา 11 คน หรือ 13 คน ประกอบดวย 

3 ภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยที่ภาครัฐเปนผูแทนของหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน ภาควิชาการเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการมีสวน

รวมโดยตรง และภาคประชาชนเปนผูแทนของประชาชนกลุมตางๆ ซึ่งเปนกลุมอาชีพ กลุมทางสังคม และ

จัดสรรตามภูมิภาค 

สถานะและบทบาทอํานาจหนาที่ โดยสวนใหญเห็นวาคณะกรรมการควรมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน โดยที่ทํางานในลักษณะเชื่อมโยงประสานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุน 

และผลักดันการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการ คงมิไดมีหนาที่ในการจัดใหประชาชนมีสวนรวม

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรง 

ทั้งนี้ เมื่อจัดสัมมนา ครั้งที่ 11 มีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการมีบทบาทอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้ 

(1) กําหนดกฎเกณฑ รายละเอียดฯ เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ เชน

- หลักเกณฑ และวิธีการรับฟงความคิดเห็น 

- รูปแบบ วิธีการศึกษาผลกระทบและศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

- หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการกําหนด “ผูมีสวนไดเสีย” ในการดําเนินนโยบาย

สาธารณะ

โดยที่การออกระเบียบเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น ควรคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนได

เสียหรือไดรับผลกระทบโดยตรง และสัดสวนของผูสนใจทั่วไปดวย 

(2) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามกฎเกณฑตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมาย 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(3) ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน 

ซึ่งตามรางพรบ.กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและศึกษาความเปนไปไดและการศึกษาผลกระทบ 

เพื่อใหไดขอมูลทางวิชาการ ดําเนินการโดยหนวยงานหรือองคกรที่เปนอิสระ แตกรณีที่ยังหาขอสรุปมิได 

คณะกรรมการ หรือสํานักงานจึงเขามารวมหรือดําเนินการจัด 

(4) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสาธารณะ นอกจากการดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหาย

ทางแพงแลว การกําหนดสภาพบังคับอยางอื่นดวย ควรคํานึงถึงความสมดุลระหวางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐกับการคุมครองผูไดรับผลกระทบมิใหถูกกระทบสิทธิเกินความจําเปนดวย 

(5) เสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ

คณะกรรมการสรรหาฯ : กรรมการประกอบดวยภาคสวนตางๆ ผูแทนหนวยงานหรือองคกร 

ที่เกี่ยวของ และมีผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนรวมเปนกรรมการสรรหาดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหานี้

ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการในสวนของภาควิชาการและภาคประชาชน สวนภาครัฐเปนกรรมการ

โดยตําแหนง 

จากการสัมมนาครั้งที่ 11 มีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย ประธานสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประธานสภาพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง ประธานสภาองคกรชุมชน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ประธาน

สภาอุตสาหกรรม ประธานสภาหอการคา ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และนักวิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู และประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง 

หลักเกณฑวิธีการสรรหาฯ : กรรมการภาครัฐ ตองเปนผูที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

มีสวนรวมของประชาชนโดยตรง ภาควิชาการ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทํางานดานการมีสวน

รวมโดยตรง สวนภาคประชาชนตองเปนผูแทนกลุมตางๆ อยางหลากหลาย เปนผูที่มีบทบาทและมีผลงาน

เปนที่ประจักษดานการมีสวนรวม 

ประเดน็พจิารณา คอื ควรใหขาราชการ นกัการเมอืงระดบัทองถิน่ ภาคเอกชน เขารวมเปนกรรมการ

สรรหาหรือเปนกรรมการการมีสวนรวมดวยหรือไม 

4.2.5 กองทุนฯ

ควรมีกองทุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยที่รายไดหลักของกองทุนฯ มาจาก

งบประมาณแผนดิน คาธรรมเนียมจากหนวยงานผูรับผิดชอบนโยบายหรือโครงการ ฯ และเปดชอง

ใหหาทุนเขาสมทบดวยวิธีการอื่นๆ ได 

จากการสัมมนารับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมในการดําเนินโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. .... ครั้งที่ 11 ซึ่งแมวาตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ไมไดกําหนดใหมีกองทุนฯ มีเพียง 

“ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงาน” โดยแหลงที่มาของงบประมาณไมแตกตางกับกองทุนฯ ทั่วไป แตผู
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นดวยกับการกําหนดใหมีกองทุน โดยใชชื่อ “กองทุนสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” ทั้งนี้มีเหตุผลสนับสนุนคือ เพื่อใชสําหรับการบริหาร

จัดการ ตามพันธกิจขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งใชในการเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

ประเด็นพิจารณา คือ เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคการระหวางประเทศ 

ควรกําหนดใหเปนรายไดของกองทุนฯ หรือไม และการกําหนดใหมีกองทุนหมุนเวียน ตองแสดงความจําเปน

ที่จัดใหมีกองทุน และตองอยูภายใตกรอบวินิจทางการเงินการคลังของประเทศดวย 

4.2.6 บทกําหนดโทษ

ควรมีบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เพื่อใหมีผลบังคับใชไดจริงในทางปฏิบัติ

อยางไรก็ตาม จากการสัมมนา ครั้งที่ 11 มีการเสนอประเด็นพิจารณาที่สําคัญ คือ โทษหรือ

ความรับผิดอื่น รวมทั้งผลทางกฎหมายที่มีตอหนวยงานภาครัฐหรือเจาหนาที่รัฐนั้น ควรพิจารณาโดยยึด

หลักความสมดุลระหวางประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมายกับหลักการคุมครองสิทธิและการมีสวนรวมของ

ประชาชนดวย 

ทั้งนี้ มีขอเสนอวากรณีไมดําเนินการตามที่กําหนดแลวเกิดความเสียหาย โดยหลักสามารถบังคับ

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดอยูแลว แตกรณีดําเนินการไมครบถวน ถูกตอง ควรกําหนดให

หนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตอง ครบถวน สวนจะกําหนดใหตองรับผิดทางอาญา แพงวินัย และรับผิด

อยางอื่นในกฎหมายฉบับนี้ดวยหรือไม ควรพิจารณาถึงเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้เปนหลัก 

4.2.7 การเยียวยาความเสียหาย

กรณีที่จําเปนตองดําเนินนโยบายสาธารณะ ภายหลังการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของ

ไดมีสวนรวมตามที่กฎหมายกําหนดแลว สิ่งสําคัญที่หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการคือ การประกาศแจงถึง

เหตุผลความจําเปน โดยจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นที่มีคําชี้แจงตอประเด็นที่มีการคัดคานและแผน

ขั้นตอนการดําเนินการ และเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบ 

ในการนี้ ตองมีมาตรการในการปองกันแกไขปญหาและผลกระทบ รวมทั้งมาตรการเยียวยาความ

เสียหายแกผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมดวย 
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4.3 รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

พ.ศ. .... 

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

พ.ศ. ....

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เหตุผล

 

โดยที่มาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติรับรองใหบุคคลมีสิทธิที่

จะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมี

ผลกระทบตอตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบ

กับมาตรา ๘๗ (๑) และ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหตองสงเสริมใหประชาชน

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น และ

สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง มีสวนรวมใน การวางแผนพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะ แตโดยที่ปจจุบันยังขาดกฎหมายที่มีประสิทธิผล

ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่

อาจมีผลกระทบตอตนหรือชุมชนทองถิ่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดบริการ

สาธารณะที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญได อยางทั่วถึง และใหหนวยงาน

ของรัฐสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดย

สอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง

พระราชบัญญัติ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

พ.ศ. ....

........................................

........................................

.........................................

............................................................................................................................................

......................................

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให

กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

............................................................................................................................................

......................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน ราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ หรือการออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึงการ

จดัทาํโครงการหรอืกจิกรรมของหนวยงานของรฐัทีก่อใหเกดิผลกระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอม สขุภาพอนามยั 

คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การริเริ่ม การใหและรับรูขอมูล การรับฟง

ความคิดเห็น การรวมตัดสินใจ การรวมดําเนินการ การรวมติดตามประเมินผล และ การตรวจสอบการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูซึ่งอาจไดรับประโยชน ไดรับความเสียหาย หรือไดรับผลกระทบ

จากนโยบายสาธารณะ

“ผูมีสวนเกี่ยวของ” หมายความวา ผูมีสวนไดเสีย องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรภาค

ประชาชน ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน และบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

 “การมสีวนรวมของประชาชน” หมายความวา การทีห่นวยงานของรฐัเปดโอกาสให ผูมสีวนเกีย่วของ 

หรือผูมีสวนไดเสีย ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อนําไปสู การตัดสินใจ

“การสานเสวนา” หมายความวา กระบวนการทีจ่ดัใหมกีารสือ่สารสองทางระหวาง ผูมสีวนเกีย่วของ 

ผูมีสวนไดเสีย กับหนวยงานของรัฐ เพื่อรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

“การประชาเสวนา” หมายความวา กระบวนการที่จัดใหมีการสานเสวนากับประชาชนเพื่อใหมีการ

หาทางออกในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะดานนโยบายสาธารณะ

“ฉันทามติ” หมายความวา ผลที่ไดจากการสานเสวนาหรือการประชาเสวนาที่เปนความเห็นชอบ

ของเสียงสวนใหญที่ไดรวมในการสานเสวนาหรือการประชาเสวนานั้น ซึ่งไมไดเปนผลที่เกิดจากการลงมติ

หรือการลงคะแนนเสียง และความเห็นชอบดังกลาวไมจําตองเปนความเห็นที่เปนเอกฉันท

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการการมสีวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ

“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีที่มีหนาที่กํากับดูแลกิจการหรืองานของหนวยงานของ

รัฐที่รับผิดชอบในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๔ ใหนายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และใหมอีาํนาจในการออกกฎกระทรวง 

เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
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มาตรา ๕ ในกรณีที่มีกฎหมายใดบัญญัติเรื่องการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะไว 

การดาํเนนิการเรือ่งการมสีวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะตามกฎหมายนัน้ใหเปนไปตามทีบ่ญัญตัิ

ไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่กฎหมายนั้นไดกําหนดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะไวโดยเฉพาะและมีมาตรฐานในการดําเนินการไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวในพระราช

บัญญัตินี้

หมวด ๑

สิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

  

มาตรา ๖ ประชาชนยอมมีสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ทั้งในดานการใหและการรับรูขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ การมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ

ตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการจัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรมนั้น  

มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ ดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(๑) การใหขอมูลและการรับขอมูลจากประชาชน

(๒) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

(๓) การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําหรือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ 

(๔) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ 

(๕) การใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ

(๖) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐ

(๗) การใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณา แกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนโยบายสาธารณะ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
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มาตรา ๙ หนวยงานของรัฐที่จะกําหนดนโยบายสาธารณะจะตองจัดใหผู มีสวนเกี่ยวของ 

มีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและชุมชนกอนเสนอใหผูมี

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการกําหนดนโยบายสาธารณะนั้นอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ โดยอาจ

ดําเนินการจัดใหมีการประชาเสวนาเพื่อใหเกิดฉันทามติอยางกวางขวางและครอบคลุม โดยเฉพาะในกรณี

ที่เปนนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบตอประชาชนกลุมนั้นๆ 

มาตรา ๑๐ เมื่อมีการริเริ่มและจัดทําขอเสนออันเปนนโยบายสาธารณะตามมาตรา ๙ เสร็จแลว 

กอนนําเสนอใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการกําหนดนโยบายสาธารณะอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 

หนวยงานของรัฐจะตองนํานโยบายสาธารณะนั้นไปทําการรับฟงความคิดเห็น และเมื่อไดมีการอนุมัติหรือ

ใหความเห็นชอบใหดําเนินการตามนโยบายสาธารณะนั้นแลว อาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวม

ในการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะดวยก็ได ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๑ การใหผู มีสวนเกี่ยวของเขารวมในการจัดทํานโยบายสาธารณะ การนํานโยบาย

สาธารณะนั้นไปทําการรับฟงความคิดเห็น และการดําเนินการอื่นตามมาตรา ๘ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๒ กอนที่หนวยงานของรัฐจะดําเนินนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน หนวยงาน

ของรัฐตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนและชุมชนที่อาจจะไดรับผลกระทบดังกลาว

ไดรับทราบ และตองจัดใหมีการการรับฟงความคิดเห็น และการปรึกษาหารือกับ ผูมีสวนเกี่ยวของกอนที่จะ

ตัดสินใจพิจารณาดําเนินนโยบายสาธารณะนั้น 

หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งไปใชประกอบในกระบวนการ

ตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะ และตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน แตถาเปนกรณีที่จําเปน

เพื่อประโยชนสาธารณะ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีมาตรการปองกันหรือมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม

และเปนธรรม เพื่อชดเชยใหกับผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดังกลาว 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กอน

ดําเนินการดังกลาวหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงดังตอไปนี้

อยางทั่วถึงและในระยะเวลาที่เพียงพอ



95สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา
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(๑) สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ 

(๒) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

(๓) สถานที่ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะดําเนินการ

(๔) ผลกระทบของการดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการปองกันหรือ

แกไขในกรณีที่อาจเกิดผลเสียหรือผลกระทบ

(๕) การวิเคราะหความคุมคาเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔)

(๖) รายละเอียดอื่นที่จะทําใหเกิดความเขาใจอยางเพียงพอเกี่ยวกับการดําเนินงานของนโยบาย

สาธารณะ

การรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งจะทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางของหนวยงานของรัฐในการจัดหาขอมูลหรือขอเท็จจริง 

และการเผยแพรขอมูลหรือขอเท็จจริงแกประชาชนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ตองจัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรา ๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

หนวยงานของรัฐตองดําเนินการใหขอมูลหรือขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๓ รวมทั้งตองนําผลการรับฟงความ

คิดเห็นตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ ไปใชประกอบในกระบวนการตัดสินใจกําหนด อนุมัติ หรือเห็นชอบ

ในนโยบายสาธารณะนั้น 

มาตรา ๑๕ เมือ่หนวยงานของรฐัไดจดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็แลว ใหหนวยงานของรฐัประกาศ

การตัดสินใจใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป โดยในประกาศดังกลาวตองแสดงถึงเหตุผล ความจําเปน 

มาตรการในการปองกันหรือเยียวยา การแกไขปญหาและผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น ความคุมคาของประโยชน

สาธารณะ และทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ประกาศดังกลาวตอง โดยเปดเผยตอสาธารณะเพื่อใหประชาชน

สามารถตรวจสอบได

ในกรณีที่มีการคัดคานการดําเนินนโยบายสาธารณะใด หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมี การ

รับฟงความคิดเห็น และนําความคิดเห็นดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง 

ในการนี้ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ดวย

มาตรา ๑๖ เมื่อไดมีการประกาศตามมาตรา ๑๕ แลว หนวยงานของรัฐมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ

และดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตามที่ไดประกาศไปแลว โดยเครงครัด

  

มาตรา ๑๗ ในระหวางการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะตองจัดทํา

รายงานความกาวหนาของการดําเนินนโยบายสาธารณะและเผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เมื่อดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะเสร็จสิ้นแลว ใหหนวยงานของรัฐ จัดทํารายงานสรุปผล

การดาํเนนิการและเผยแพรตอสาธารณะ การจดัทาํรายงานตามวรรคหนึง่และวรรคสองเปนไปตามหลกัเกณฑ 

วธิกีาร และมสีาระตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด ซึง่อยางนอยตองจดัทาํและเผยแพรปละหนึง่ครัง้ และรายงาน

ดังกลาวตองประกอบดวย

(๑) การมีสวนรวมของประชาชน 

(๒) ผลกระทบที่มีตอประชาชนและชุมชน 

(๓) มาตรการปองหรือเยียวยา หรือการดําเนินการแกไขปญหาและผลกระทบ

 

มาตรา ๑๘ ผูมีสวนเกี่ยวของใดเห็นวานโยบายสาธารณะใด กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและ

ชุมชน และมิไดดําเนินการตามมาตรการปองกันหรือเยียวยา หรือดําเนินการแกไขปญหาและผลกระทบ

ทีเ่กดิขึน้ ผูมสีวนเกีย่วของนัน้สามารถยืน่คาํรองตอหนวยงานของรฐัเพือ่ใหพจิารณาดาํเนนิการตามมาตรการ

ปองกันหรือเยียวยา หรือแกไขปญหาและผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณะนั้นได 

ในกรณีที่การดําเนินการตามนโยบายสาธารณะใดกอใหเกิดผลกระทบอยางรายแรงตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถยื่นคํารอง

ตอหนวยงานของรัฐเพื่อใหทบทวนหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะนั้นได 

หนวยงานของรัฐมีหนาที่พิจารณาดําเนินการตามคํารองตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองโดยไมชักชา 

ในการนี้อาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 

หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๘ (๗) โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ 

เขามามีสวนรวมไดตามรูปแบบ วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะยื่นคํารองตอ

คณะกรรมการวาไดรับผลกระทบจากการดําเนินกระบวนการนโยบายเกินกวาที่ไดประกาศไวตามมาตรา 

๑๕ ถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการนําคดีขึ้นสูศาลจะเปนประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของอื่น

ดวย คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานของสํานักงานซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร

เปนเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน โดยใหเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชนมีอํานาจดําเนินคดี

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได

ในการดาํเนนิคดใีนศาล ใหเจาหนาทีคุ่มครองสทิธขิองประชาชนมอีาํนาจฟองเรยีกคาเสยีหายแทน

ผูมีสวนเกี่ยวของที่ยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวน คาฤชาธรรมเนียมทั้ง

ปวง ทั้งนี้ กอนการดําเนินคดีในศาล อาจจัดกระบวนการประชาเสวนาเพื่อใหเกิด ขอยุติในลักษณะของ

ฉันทามติกอนก็ได
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มาตรา ๒๐ ผูใดขัดขวางมิใหมีการดําเนินการมีสวนรวมตามที่กําหนดในกฎหมายฉบับนี้ ตองระวาง

โทษปรับทางปกครองไมเกินสองหมื่นบาท 

หมวด ๒

คณ  ะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” ประกอบดวย

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน

(๒) ประธานสภาพัฒนาการเมืองหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน และปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูแทน เปนกรรมการ 

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่จาํนวนหนึง่คนซึง่มาจากการเลอืกกนัเองขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด เปนกรรมการ

(๔) ผู ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู ไดรับการสรรหาจากนักวิชาการ ผู มีความรู  

ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชน จํานวนสองคน เปนกรรมการ

(๕) ผู แทนจากภาคประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต งตั้งจากผู  ได รับสรรหาจากผู มีความรู  

ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชน จํานวนหกคน เปนกรรมการ

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงานไมเกิน

สองคนเปนผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๒๒ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) และ (๕) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดัง

ตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก สภาทองถิ่น 

หรือผูบริหารทองถิ่น
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(๗) ไมเปนขาราชการซึง่มตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํ พนกังานหรอืลกูจางของ หนวยงานของรฐั 

องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๘) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ในพรรคการเมือง

มาตรา ๒๓ การสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) และ(๕) ใหดําเนินการ โดยคณะกรรมการ

สรรหาซึ่งประกอบดวย ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และประธาน

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ใหคณะกรรมการสรรหาประชุมกันเองเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ

สรรหา และใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยงานเลขานุการในการดําเนินการสรรหา

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ 

(๔) และ (๕) โดยคํานึงถึงตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ เชน เกษตร แรงงาน องคกร ภาคประชาสังคม 

องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ภาคบริการ องคกรวิชาชีพ และสื่อมวลชน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสัดสวน

ระหวางหญิงและชายดวย 

กอนทีก่รรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) หรอื (๕) แลวแตกรณ ีจะครบวาระดาํรงตาํแหนงไมนอยกวาเกา

สิบวัน ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๕) จากผูที่มีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ เพื่อเสนอใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง 

ในกรณีที่มีกรรมการเหลืออยูไมครบตามองคประกอบหรือจํานวนที่กําหนด ใหกรรมการเทาที่มี

อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหดําเนินการ

สรรหาและแตงตั้งใหครบตามจํานวนตอไป

มาตรา ๒๕ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนง คราวละสี่ป และ

อาจไดรับแตงตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได

มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) 

พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 

(๔) กรรมการไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู มีมติใหพนจากตําแหนง 

เพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียในการปฏิบัติหนาที่
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 เมือ่มกีรณตีามวรรคหนึง่ ใหกรรมการเทาทีเ่หลอือยูปฏบิตัหินาทีต่อไป และใหถอืวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู

มาตรา ๒๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

ประธานสภาพัฒนาการเมืองเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานสภาพัฒนาการเมืองไมมาประชุมหรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหพยายามใชกระบวนการเพือ่ใหเกดิฉนัทามตแิทน การลงคะแนนกอน 

เพือ่ใหเกดิการรบัฟงซึง่กนัและกนั และเกดิความยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท แตหากไมอาจใชกระบวนการดงักลาว

ได ใหวนิจิฉยัชีข้าดโดยถอืเอาเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึง่ใหมเีสยีงหนึง่ใน การลงคะแนน ถาคะแนนเสยีง

เทากนั ใหประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เปนเสยีงชีข้าด 

มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ

(๓) กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะของนโยบายสาธารณะที่อยู ภายใตบังคับ

พระราชบัญญัตินี้

(๔) กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหหนวยงานของรัฐออกกฎ

ระเบียบ แนวทาง หรือดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

(๕) เสนอแนะหนวยงานของรัฐในการตราและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของ

หนวยงานของรัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับ

กฎหมาย กฎ หรือระเบียบดังกลาว 

(๖) เสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในการตรากฎกระทรวงที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับ การสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ

(๘) สงเสรมิ สนบัสนนุ และใหความรูแกประชาชนหรอืองคกรทางสงัคมเพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็ 

เพิ่มเครือขาย และพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

(๙) ใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ เพื่อดําเนินคดีทางศาล ในกรณี

ที่หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการกําหนด หรือมิไดเปดโอกาส ใหประชาชนมี
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สวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการ อาจเสนอเรื่องพรอม

ความเห็นไปยังหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือใชสิทธิทางศาลแทนประชาชนได 

(๑๐) จัดทํารายงานการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพรตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(๑๑) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดังกลาว

(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๙ เมื่อคณะกรรมการไดกําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนตาม

มาตรา ๒๘ (๔) แลว ใหแจงใหหนวยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎ

หรือระเบียบของหนวยงานของตนใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐานดังกลาว ในการนี้หนวยงานของรัฐอาจ

ขอหารือหรือขอคําแนะนําจากคณะกรรมการได

มาตรา ๓๐ เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการใหเปนไปตามที่

นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลใดมาใหขอมูล 

ขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสงเอกสาร หลักฐานใดๆ รวมทั้งอาจขอตรวจดูเอกสารหลักฐาน

ที่อยูในครอบครอง ณ ที่ทําการหรือในหนวยงานได 

หมวด ๓

สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

   

มาตรา ๓๒ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนนิติบุคคล แตไมไดเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

มาตรา ๓๓ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงาน

และลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย วาดวยการ

คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
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มาตรา ๓๔ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐในการใหความรูในเรื่อง

การมีสวนรวมของประชาชน และใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๔) ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๕) รับเรื่องรองทุกขจากผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๖) ดําเนินการเผยแพรผลงานวิชาการ และใหความรูและการศึกษาเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะแกหนวยงานของรัฐและประชาชน

(๗) ติดตามและประเมินการดําเนินนโยบายสาธารณะของหนวยงานของรัฐ

(๘) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ

(๙) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน

(๑๐) จัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

สํานักงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย

  

มาตรา ๓๕ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงาน ประกอบดวย

(๑) เงินที่รัฐจายใหเปนทุนประเดิม

(๒) เงินอุดหนุนรายปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่นจากการดําเนินงาน

(๕) ดอกผลหรือเงินรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน

เงินทุนประเดิมตาม (๑) และเงินอุดหนุนรายปตาม (๒) รัฐบาลพึงจัดสรรใหโดยตรง เปนจํานวนที่

เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการใหบรรลุผลตามพันธกิจของคณะกรรมการและสํานักงาน

มาตรา ๓๖ บรรดารายไดทั้งปวงที่สํานักงานไดรับจากการดําเนินงานในแตละป ใหตกเปนของ

สํานักงานเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานและคาภาระตางๆ ที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษาและ

คาเสือ่มราคา เบีย้ประชมุและประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา คณะอนกุรรมการ 

เลขาธิการ พนักงานและลูกจางของสํานักงาน เงินสมทบกองทุนเพื่อ การสวัสดิการและการสงเคราะห และ

เงินสํารองเพื่อใชจายในกิจการของสํานักงานหรือการอื่น
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รายไดตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๓๗ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยก

อายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได

มาตรา ๓๘ ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่คณะกรรมการ

คัดเลือก

มาตรา ๓๙ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ

(๓) สามารถทํางานใหสํานักงานไดเต็มเวลา

(๔) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารฃ

(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการลงโทษ

หรือรอการกําหนดโทษแลว

(๗) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ สวนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือของราชการสวนทองถิ่น

(๘) ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิก สภาทองถิ่น 

หรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

(๙) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ

จากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง

มาตรา ๔๐ เลขาธิการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 

แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

 

มาตรา ๔๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙

(๔) เปนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๔๘
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(๕) คณะกรรมการมมีตใิหออกเพราะบกพรองตอหนาที ่ทจุรติตอหนาที ่มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี 

หรือหยอนความสามารถ

มาตรา ๔๒ ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการทั้งปวงของสํานักงาน

ในการบริหารกิจการทั้งปวงของสํานักงาน เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

มาตรา ๔๓ ใหมรีองเลขาธกิารตามจาํนวนทีค่ณะกรรมการกาํหนดเพือ่ชวยเลขาธกิาร ในการปฏบิตัิ

หนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง 

ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปน

พนักงานตําแหนงรองเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูง และผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกอน

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับ ขอบังคับหรือระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด หรือมติของคณะกรรมการ

มาตรา ๔๕ ในการปฏบิตัหินาที ่เลขาธกิารจะมอบอาํนาจใหรองเลขาธกิารหรอืพนกังานกระทาํการ

แทนไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

ใหผูไดรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการในเรื่องที่ ไดรับมอบ

อํานาจนั้น

มาตรา ๔๖ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนสํานักงาน ในการนี้

เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทนก็ไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๔๗ ในกรณทีีไ่มมผีูดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารหรอืมแีตไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ดใหคณะกรรมการ

แตงตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไมมีรองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ

ใหผูรักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการ
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มาตรา ๔๘ เลขาธิการตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือในกิจการที่กระทําให

กับสํานักงาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชน ในการลงทุนโดยสุจริต

ในนิติบุคคลที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้นไมเกินจํานวนตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่บุพการี คูสมรส ผูสืบสันดานของเลขาธิการ หรือบุพการีของคูสมรสของเลขาธิการกระทํา

การตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเลขาธิการมีสวนไดเสียในกิจการของสํานักงาน

มาตรา ๔๙ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด

บทเฉพาะกาล

  

มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๑) และ (๒) โดยใหปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีเปนเลขานกุาร

คณะกรรมการ

มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) 

และ (๕) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๕๒ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏบิัติหนาที่เลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการการมีสวน

รวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการ

ตามมาตรา ๓๘ ซึ่งตองไมเกิน ........... นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

 ................................

 นายกรัฐมนตรี
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

4.4 สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

 

ภายหลงัการพจิารณาผลการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนในภมูภิาคตางๆ รวมทัง้ผลการระดม

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ของรัฐซึ่งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน และได

ปรกึษาหารอืในทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนนิโครงการฯ แลว จงึไดพจิารณาแกไขเพิม่เตมิรางพระราชบญัญตัิ

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมีสรุปสาระสําคัญดังนี้

(1) ขอบเขตและสถานะกฎหมาย 

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

“มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจ

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ

ตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปประกอบ 

การพิจารณาในเรื่องดังกลาว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวาง

ผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของ

ประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ” 

“มาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น

(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การ

วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ

ฯลฯ”

(1.2) สิทธิและการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชน 

กําหนดรับรองสิทธิและการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชน โดย

หนวยงานของรัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดวยรูปแบบ และวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสมดังนี้

(1) การใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกประชาชน 

(2) การรับขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

(3) การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําหรือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ 

(4) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(5) การใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ

(6) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของหนวยงานของรัฐ

(7) การใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอหรือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

นโยบายสาธารณะ

ในการดําเนินการของหนวยงานของรัฐนั้น ใหเปนไปตามหลักการ มาตรฐานหรือองคประกอบ

พื้นฐานตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนด รวมทั้งหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมซึ่งคณะกรรมการฯ กําหนด

ขึ้น ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐสามารถขอปรึกษาหารือหรือขอคําแนะนําจากคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการตรา

กฎหมาย กฎหรือระเบียบ รวมทั้งการทบทวน แกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบของหนวยงานได

(2) ขอบเขตนโยบายสาธารณะ 

คําวา “นโยบายสาธารณะ” มีความหมาย และขอบเขตที่คอนขางกวางขวาง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ หรือแมกระทั่งทัศนคติ ความเชื่อที่แตกตางกันไป 

อยางไรก็ตาม จากบริบท สภาพแวดลอม ปญหาและความจําเปนเรงดวนสําหรับสังคมไทย รวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย คณะกรรมการฯ พิจารณาและกําหนดขอบเขตของนโยบายสาธารณะ

ในระดับตางๆ ซึ่งตองอยูภายใตบังคับกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้ 

(1) นโยบาย ยกเวน นโยบายทางการเมืองที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา เนื่องจากรัฐบาลตองรับ

ผิดชอบทางการเมืองตอรัฐสภาอยูแลว 

(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) โครงการหรือกิจกรรมที่กอที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด

สวนนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น เชน แผนพัฒนาตําบล รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม 

ที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด 

ซึ่งเกิดขึ้นในระดับทองถิ่นนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นอกจากนี้ แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ไมอยูในขอบเขตกฎหมายฉบับนี้ เพราะเปน

แผนการทํางานที่มีลักษณะเปนงานประจําทั่วไปที่สวนราชการตองดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายอื่นแลว 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กลาวโดยสรุป นโยบายสาธารณะซึ่งตองอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ ถูกกําหนดไวในนิยามความ

หมายและบทบัญญัติดังนี้

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมของ

หนวยงานของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได

เสียสําคัญอื่นใด 

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การริเริ่ม การใหและรับขอมูล การรับฟง

ความคิดเห็น การรวมตัดสินใจ การรวมดําเนินการ การรวมติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดําเนิน

นโยบายสาธารณะ

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น

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) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่หนึง่คน ซึง่มาจากการเลอืกกนัเอง เปนกรรมการ

(3.6) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักวิชาการผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดาน

การมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 2 คน เปนกรรมการ

(3.7) ผูแทนจากภาคประชาชนซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ

ดานการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 6 คน เปนกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการตาม (3.6) และ (3.7) มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และใหเลขาธิการ

เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

หมายเหตุ กรรมการจากภาครัฐสวนกลางตาม (3.1) – (3.4) ทําหนาที่ในฐานะปฏิบัติราชการ 

อาจมอบหมายผู อื่นปฏิบัติราชการแทนได สวนกรรมการตาม (3.5) – (3.6) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ

สวนตัว การทําหนาที่ไมผูกพันกับองคกรที่สังกัด จึงไมสามารถมอบหมายผูอื่นปฏิบัติทําหนาที่แทนได 

(4) คณะกรรมการสรรหากรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดวย ประธานผู ตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ และประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ ใหกรรมการเลือกกันเอง 

1 คน เปนประธานกรรมการ และใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

และกรรมการจากภาคประชาชน ซึ่งสามารถพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและ

ผูแทนจากภาคประชาชนได โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ หรือสังกัดองคกรไดตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมประชาชนทุกภาคสวนอยางแทจริง และเกิดความยืดหยุนในทางปฏิบัติ 

จึงมิไดระบุกลุมตัวแทนภาคประชาชนไวในกฎหมายโดยตรง แตกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรร

หาฯ กาํหนด โดยใหคาํนงึถงึตวัแทนของประชาชนกลุมตางๆ เชน เกษตรกร แรงงาน องคกรภาคประชาสงัคม 

(Civil Society Organization) องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชน (Private Sector) ภาคบริการ องคกร

วิชาชีพ และสื่อมวลชน อีกทั้งโดยคํานึงถึงสัดสวนหญิงชายดวย

หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติในกระบวนการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งกรรมการ 

- กําหนดใหมีการสรรหา การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนการลวงหนากอนครบวาระ ทั้งนี้

เพื่อความตอเนื่องของการปฏิบัติงาน

- นายกรฐัมนตรลีงนามแตงตัง้กรรมการซึง่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามขอ (3.5) 

และกรรมการซึง่เปนผูทรงคณุวฒุแิละผูแทนจากภาคประชาชนซึง่มาจากกระบวนการสรรหา

และแตงตั้งของคณะกรรมการสรรหา ตามขอ (3.6) และ (3.7) 

- กรณีมีกรรมการคงเหลือไมครบตามจํานวนที่กําหนด ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปได เวนแตมีกรรมการเหลือไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให

ดําเนินการสรรหาและแตงตั้งใหครบจํานวนตอไป 

(5) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ 

คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่หลักคือในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง รวมทั้งหลักการพื้นฐาน

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ 

ซึ่งเปนบทบาทในเชิงนโยบายมากกวาลงไปปฏิบัติหรือจัดใหประชาชนมีสวนรวมโดยตรง ดังนี้ 

(1) สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย และวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
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(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ

(3) กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่อยูภายใตบังคับพระ

ราชบัญญัตินี้ 

(4) กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหหนวยงานของรัฐออกกฎ 

ระเบยีบ แนวทาง หรอืดาํเนนิการใหประชาชนมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ 

(5) เสนอแนะการปรับปรุง การตรากฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ เพื่อสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับกฎหมาย

หรือระเบียบดังกลาว 

(6) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

(7) สงเสรมิ สนบัสนนุ และใหความรูแกประชาชน หรอืองคกรทางสงัคม เพือ่เสรมิสรางความ

เขมแข็ง เพิ่มเครือขายและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

(8) ใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ เพื่อดําเนินคดีทางศาล ใน

กรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการกําหนด หรือมิไดเปด

โอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทัง้นี ้ในกรณเีหน็สมควร 

คณะกรรมการอาจเสนอเรื่องไปยังหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงการใชสิทธิทาง

ศาลแทนประชาชนได 

(9) จัดทํารายงานการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพรตอสาธารณะอยางนอยปละ 1 ครั้ง

(10) แตงตั้งและกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 

เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

เมื่อคณะกรรมการไดกําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนแลว ใหแจงไปยัง

หนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบที่มีอยูแลวใหสอดคลอง

กับหลักการพื้นฐานดังกลาว กรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยหนวยงานของรัฐอาจขอหารือ หรือขอคําแนะนํา

จากคณะกรรมการได

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

แลว คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่อื่นๆ อีก เชน 

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขาธิการ 
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- พิจารณาและมีมติใหเลขาธิการพนจากตําแหนง เนื่องจากบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ 

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ

- รับผิดชอบดูแลการบริหารงานของเลขาธิการ 

- กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ

- อนึ่ง เพื่อใหการแสดงบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรลุผลสําเร็จได จึงกําหนด

ใหคณะกรรมการมอีาํนาจเรยีกใหสงเอกสารหลกัฐาน หรอืเรยีกบคุคลมาใหถอยคาํหรอืชีแ้จง 

และอาจขอตรวจดูเอกสารหลักฐานในที่ทําการหรือในหนวยงานใดๆ ได 

(6) เลขาธิการ

(6.1) เลขาธิการมาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรีจากบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือก มีวาระดํารง

ตําแหนง 4 ป และดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกินสองวาระ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม (4) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือในกิจการที่กระทํา

ใหแกสํานักงาน (5) คณะกรรมการมีมติใหออก 

(6.2) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเลขาธิการ

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

สํานักงานไดเต็มเวลา

ลักษณะตองหาม คือ (1) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ (2) เปนบุคคล

ลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต (3) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจํา

คุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ

หรือพนระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษแลว (4) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของราชการสวน

ทองถิ่น (5) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู

บริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป หรือ (6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือ

ใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่

หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง

(6.3) กําหนดหามเลขาธิการมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือในกิจการที่กระทําใหแก

สํานักงานไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคล

ที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้นไมเกินจํานวนตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

(6.4) อํานาจหนาที่หลักของเลขาธิการมีดังนี้

- เปนผูบงัคบับญัชาพนกังานหรอืลกูจาง รบัผดิชอบในการดาํเนนิกจิการทัง้ปวงของสาํนกังาน 

โดยมีรองเลขาธิการชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะ

กรรมการ
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- บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลกูจาง ตลอดจนใหพนกังานหรอืลกูจางออกจากตาํแหนง ทัง้นี ้ตามขอบงัคบัทีค่ณะกรรมการ

กําหนด แตถาเปนรองเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูง และผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

- วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน

- เปนผูแทนสํานักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

(7) เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทน 

(7.1) เบีย้ประชมุและประโยชนตอบแทนอืน่ของกรรมการและอนกุรรมการ ใหเปนไปตาม

ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ รัฐมนตรีหมายถึง

นายกรัฐมนตรีซึ่งเปน ผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ 

(7.2) เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 

(8) สํานักงาน เปนหนวยงานของรัฐ ที่มิใชสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเปน นิติบุคคล 

(9) บทลงโทษหรือผลทางกฎหมาย 

รางพระราชบญัญตัฯิ ฉบบันี ้เปนกฎหมายสงเสรมิและสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชน ดงันัน้ 

จึงไมกําหนดใหมีโทษทางอาญา แตเพื่อใหการบังคับใชบรรลุผลตามเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดใหผู

ขัดขวางมิใหมีการดําเนินการมีสวนรวมตองระวางโทษปรับทางปกครอง ไมเกิน 20,000 บาท 

อยางไรก็ตาม หากมีการดําเนินการใดอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายอื่น เชน กฎหมายอาญา 

กฎหมายแพง กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมทั้งการตรวจสอบความชอบดวย

กฎหมายของ กฎระเบียบ และหรือการกระทําของหนวยงานของรัฐ ใหสอดคลองกับกฎหมายนี้ดวย 

(10) กองทุนฯ

แมในเบื้องตนกําหนดใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน แตเมื่อ

พิจารณาวิเคราะหผลดีผลเสีย และเหตุผลความจําเปนอื่น ประกอบกับสถานการณดานการเงินการคลังของ

ประเทศแลว ไดขอสรุปวาไมควรกําหนดใหมีกองทุนฯ 

อยางไรก็ตาม กําหนดใหมีทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงาน ประกอบดวย (1) เงินที่

รัฐจายใหเปนทุนประเดิม (2) เงินอุดหนุนรายปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม (3) เงินหรือทรัพยสิน

ที่มีผูอุทิศให (4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่นจากการดําเนินงาน หรือ (5) 

ดอกผลหรือเงินรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน 

ทัง้นี ้มหีลกัประกนัดานงบประมาณโดยกาํหนดใหรฐับาลจดัสรรงบประมาณใหโดยตรง เปนจาํนวน

ที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการใหบรรลุผลตามพันธกิจ 

ระบบการจดัสรรทนุและทรพัยสนิดงักลาว สอดคลองกบักรอบวนิยัทางการเงนิการคลงัของประเทศ 

อกีทัง้สอดคลองกบัหลกัความรบัผดิชอบ โปรงใส และตรวจสอบไดในการใชจายเงนิงบประมาณ ซึง่การเสนอ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ของบประมาณตองจัดทําโครงการหรือแผนงาน พรอมทั้งระบุงบประมาณที่ตองการเสนอตอรัฐบาล และ

ตองมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเผยแพรตอสาธารณะดวย 

กลาวโดยสรปุ รางพระราชบญัญตัวิาดวยการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. .... มเีจตนารมณในการสงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะอยางแทจริง โดยกําหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน ในขณะเดียวกัน

กําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนดวย

รูปแบบ วิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กลไกสําคัญที่จะชวยทําใหการมีสวนรวมของประชาชนเกิด

ขึ้นได และเปนการมีสวนรวมที่มีความหมาย (Meaningful Participation) คือคณะกรรมการการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อีกทั้งมีมาตรการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือทั้งใน

สวนของหนวยงานของรัฐในฐานะผูมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงและ

ประชาชนทั่วไป 

ขอเดนรางพระราชบัญญัติฯ มีดังนี้

ประการแรก เปนกฎหมายกลางวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งมุงสงเสริมและสนับสนุน

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Promote Participation in Policy Process) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมเปนการเฉพาะอยูแลว หากกฎหมายดังกลาว 

มีหลักเกณฑที่มีมาตรฐานในดานการมีสวนรวมของประชาชนสูงกวากฎหมายฉบับนี้ก็ใหบังคับตามกฎหมาย

เฉพาะนั้นๆ แตถามีมาตรฐานการมีสวนรวมนอยกวาก็ใหบังคับตามกฎหมายฉบับนี้ 

ยกเวน การมีสวนรวมในระดับทองถิ่นใหกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑและกลไกวาดวยการมีสวนรวม

ของประชาชนในระดับทองถิ่นใหสอดคลองและโดยคํานึงถึงมาตรฐานการมีสวนรวมตามกฎหมาย วาดวย

การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะฉบับนี้ดวย 

การมีกฎหมายกลางเชนนี้ ทําใหระบบการบังคับใชและการตีความกฎหมายเปนเอกภาพและ

สอดคลองกับเจตนารมณอันแทจริง ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการมีสวนรวมสามารถ

ปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง เพราะมีกฎหมายกําหนดและใหอํานาจไวโดยชัดแจง ซึ่งในอดีตนั้น

ไมมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง แมมีความพยายามยกรางและนําเสนอเขาสูการ

พิจารณาของรัฐสภาจํานวนมากก็ตาม 

ประการที่สอง กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

และกําหนดกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ และให

คณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดหลักการดังกลาวไดดวย ทําใหหนวยงานของรัฐ ประชาชน รวมทั้งกลไก

ในกระบวนการมีสวนรวมดําเนินการไดอยางถูกตอง หากละเลยหรือดําเนินการไมถูกตองอาจถูกทักทวงและ

เรียกรองใหดําเนินการใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดได 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

หนวยงานของรฐักาํหนดกฎ ระเบยีบ วธิกีารหรอืดาํเนนิการใหประชาชนมสีวนรวมอนัเปนกฎเกณฑ

การปฏิบัติภายในไดเอง ทําใหสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง 

ครอบคลุม และเหมาะสมกับแตละกรณี ทั้งนี้ ตามหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวม ในกระบวนการนโยบาย 

โดยที่หนวยงานของรัฐอาจขอปรึกษาหารือหรือคําแนะนําจากคณะกรรมการฯ ในการดําเนินการดังกลาวได 

ประการที่สาม สรางสมดุลในการใชอํานาจกําหนดนโยบายสาธารณะ กลาวคือ แมวารัฐบาล

รวมถึงหนวยงานของรัฐตางๆ มีความชอบธรรมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ แตการกําหนดนโยบาย

สาธารณะนั้น จําเปนตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย เนื่องจากตองยึดประโยชนตอประชาชน

และประเทศชาติโดยรวมเปนหลัก และตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและชุมชนในดานตางๆ 

หากจําเปนตองดําเนินนโยบายสาธารณะและมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหาย ตองมีมาตรการ

เยียวยาและชดใชอยางเปนธรรม 

ประการที่สี่ กําหนดมาตรการสนับสนุนชวยเหลือหนวยงานของรัฐและประชาชนเพื่อใหการ

บังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด ดังนี้

(1) ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐในการตราหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

กฎ หรือระเบียบ รวมทั้งสนับสนุนและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

(2) กําหนดใหมีการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอแกประชาชน เพื่อใหการมีสวนรวมเปน

ไปอยางมีคุณภาพ และใหความรูแกประชาชนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง เพิ่มเครือขายและ

พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

(3) กําหนดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะ โดย

แตงตั้งเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน เพื่อใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี 

ประการที่หา นอกจากกําหนดหลักการ กระบวนการ รูปแบบและแนวทางการมีสวนรวมไว

ในกฎหมายดังกลาวมาแลวขางตน และกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักการพื้นฐานใน

การมีสวนรวมแลว เพื่อใหการบังคับใชเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยที่ไดกําหนดรูปแบบ และวิธีการมีสวนรวม

ในระดับตางๆ 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) ดังเชนที่กําหนด

ไวใน มาตรา 10 

(4) การมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 8 (4) มาตรา 

12 มาตรา 14 มาตรา 15 วรรคสอง
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(5) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 8 

(5) มาตรา 10 มาตรา 17 

(6) การมสีวนรวมในการตรวจสอบการใชอาํนาจของหนวยงานของรฐั ดงัเชนทีก่าํหนดไวใน มาตรา 

8 (6) มาตรา 17 มาตรา 18

(7) การมีสวนรวมในการเสนอหรือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนโยบายสาธารณะ 

ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 8 (7) มาตรา 17 

ประการที่หก กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมไดตลอดกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ดวยรูปแบบ วิธีการ และในระดับที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม ดังนี้  

1. กอนอนุมัติหรือใหความเห็นชอบนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐตอง

1.1 จัดใหผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบตอ

ประชาชนและชุมชนกอนเสนอใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ

1.2 กอนตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิต หรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน หนวยงานของรัฐ

(1) ตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนหรือชุมชนที่อาจไดรับ

ผลกระทบไดรับทราบ 

(2) ตองจัดรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือผูมีสวนไดเสีย 

(3) ตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาพิจารณาประกอบในกระบวนการตัดสินใจดําเนิน

นโยบายสาธารณะ และตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน 

ยกเวนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ แตหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีมาตรการ

ปองกันหรือมาตรการเยียวยาหรือชดเชยผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม

และเปนธรรม 

2. ระหวางดําเนินนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐตอง

2.1 จดัทาํรายงานความกาวหนาของการดาํเนนินโยบายสาธารณะ เผยแพรใหผูมสีวนเกีย่วของ

ทราบอยางนอยตองไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป 

2.2 ผูกพันในการปฏิบัติตามประกาศการตัดสินใจในการดําเนินโยบายสาธารณะ

2.3 อาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะไดตามความ

เหมาะสม 

2.4 จัดใหผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการเสนอหรือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

นโยบายสาธารณะ

2.5 กรณีที่ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวานโยบายสาธารณะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและ

ชุมชน และมิไดดําเนินการตามมาตรการปองหันหรือเยียวยา หรือดําเนินการแกไขปญหา
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

และผลกระทบที่เกิดขึ้น มีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานของรัฐเพื่อใหพิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันหรือเยียวยาหรือแกไขปญหาและผลกระทบดังกลาวได ซึ่งหากมีผลก

ระทบอยางรายแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย

สําคัญอื่นใด ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถยื่นคํารองตอหนวยงานของรัฐเพื่อใหทบทวนหรือ

ยกเลิกนโยบายสาธารณะนั้นได 

3. ภายหลังดําเนินนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐตอง 

3.1 จัดรับฟงความคิดเห็นตอการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

3.2 อาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ

3.3 ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะเกินกวาที่มีประกาศการตัดสินใจ มี

สิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน และมอบ

หมายใหดําเนินคดีได

ทั้งนี้ เจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชนมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายใหแกผูรองขอได โดยให

ไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมดวย 

ประการที่เจ็ด กําหนดหลักเกณฑการจัดรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 

1. ตองดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

1.1 สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ

1.2 สถานที่ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ

1.3 เหตุผลและความจําเปนที่ตองดําเนินการ

1.4 ผลกระทบของการดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสีย รวมทั้งมาตรการปองกันหรือแกไขใน

กรณีที่อาจมีผลเสีย 

1.5 การวิเคราะหความคุมคา 

1.6 รายละเอียดอื่นใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจในการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางเพื่อใหหนวยงานของรัฐจัดหาขอมูลหรือขอเท็จจริง 

และการเผยแพรแกประชาชน 

2. เมื่อจัดรับฟงความคิดเห็นแลว ใหประกาศการตัดสินใจโดยแสดงถึงเหตุผล ความจําเปน 

มาตรการในการปองกันหรือเยียวยา และการแกไขปญหาและผลกระทบ ความคุมคาของผลประโยชน

สาธารณะและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยเปดเผยตอสาธารณะเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบได
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงคเพื่อยกรางพระราชบัญญัติฯ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ และสงเสรมิใหประชาชนใชสทิธขิองตนในระบอบประชาธปิไตย คณะผูศกึษา

ไดใชวิธีดําเนินการศึกษา 5 ขั้นตอนคือ การประชุมผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ 

และแนวทางการดําเนินโครงการ,แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อใหดําเนินการพิจารณายกรางกฎหมาย, สถาบัน

พระปกเกลารวมกับหนวยงานเครือขายทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคทั่วประเทศรวมกับ

เครือขายตางๆ, จัดสัมมนานําเสนอผลการศึกษา เพื่อเผยแพรขอมูล และกิจกรรมกอกระแสทางนโยบาย

และหาเสียงสนับสนุน เพื่อใหเกิดพลังในการสรางและผลักดันใหเปนกฎหมายตอไป ระยะเวลาในการศึกษา 

15 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2551ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา

 

แมวากระแส “ปฏิรูปการเมือง” จะทําใหประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกเรียกขานกันโดยทั่วไป

วาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บังคับใช

มาเปนเวลาเกือบ 10 ป แตในความเปนจริงแลว เจตนารมณของรัฐธรรมนูญซึ่งตองการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน และใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐนั้น 

ยังมิไดเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีปญหาอุปสรรคมากมาย ซึ่งปญหาหลักที่สําคัญประการหนึ่ง คือ

การขาดกฎหมายรองรับหลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมสวนใหญเปนกฎหมายที่ออกมากอนบังคับใชรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งเนื้อหาสาระยังไมสอดคลองกับหลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งมีกฎหมายหลายฉบับ

ที่กําหนดเรื่องการมีสวนรวมเปนการเฉพาะเรื่องไว เชน กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร กฎหมายวาดวย

ผังเมือง กฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นประชาชน ซึ่งยังขาดความสอดคลองเชื่อมโยงกันอยางเปน

ระบบ และการที่มีหนวยงานหลายหนวยงานรับผิดชอบดูแล ทําใหการบังคับใชและการตีความกฎหมาย

ขาดเอกภาพ ไมเปนระบบหรือมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งขาดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตและบทบาท

อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติราชการดวย 
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ในการใชสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชนนั้น แมจะอางอิงหลักการตามรัฐธรรมนูญ 

แตในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐยังคงยึดแนวทางและหลักการตามกฎหมายซึ่งบังคับใชมากอน

รัฐธรรมนูญ ทําใหสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชนมีขอจํากัดและเงื่อนไขที่ไมอาจบรรลุตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญได 

ในขณะเดียวกัน กระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติซึ่งรับผิดชอบในการพิจารณา

อนุมัติกฎหมายยังไมใหความสําคัญกับการเสนอ การพิจารณาและอนุมัติกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวม

อยางแทจริง ดังจะเห็นไดจากการที่มีความพยายามในการพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการ มีสวนรวม

มากถึง 8 ฉบับ แตยังไมมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมออกมาบังคับใชแตอยางใด 

ยิ่งไปกวานั้น การขาดการมีสวนรวมของประชาชนทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและการ

มีสวนรวมไวโดยชัดแจง กอใหเกิดปญหาและความขัดแยงทั้งระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน และ

ระหวางประชาชนดวยกันเอง ดังเชนกรณีศึกษาที่ไดนําเสนอไวในสวนของปญหาเกี่ยวกับการมีสวน

รวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ผานมาในอดีตของไทย จํานวน 5 กรณีศึกษา 

แสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายสาธารณะ ซึ่งขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงของประชาชน โดยเฉพาะ

ประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของ

รัฐนั้น รวมทั้งการที่ตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะโดยยึดประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดย

รวมเปนหลัก ที่ขาดการเยียวยาและชดเชยความเสียหายใหแกผูไดรับผลกระทบอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

กอใหเกิดความขัดแยงที่มีความรุนแรง ยืดเยื้อ และมีแนวโนมวาจะหาขอยุติไมได 

ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ เพื่อรองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 และมาตรา 87 (1) และ (2) โดยมีเจตนารมณ

ในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอยางแทจริง โดย

กําหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน ในขณะเดียวกันกําหนดใหหนวยงานของรัฐ

มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนดวยรูปแบบ วิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ กําหนดใหมีกลไกเพื่อชวยทําใหการมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นได และเปนการมีสวนรวมที่มีความ

หมาย (Meaningful Participation) คือคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ อีกทั้งกําหนดใหมีมาตรการสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือทั้งในสวนของหนวยงานของรัฐใน

ฐานะผูมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงและประชาชนทั่วไป 
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5.2 ขอเสนอแนะ

สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดผลในทางปฏิบัติตามหลักการที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไวสวนหนึ่ง ภาคประชาชนตองตื่นตัวและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวาสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวม

ของตนเองนั้นมีอยางไร ในขณะเดียวกันตองรับผิดชอบการใชสิทธิเสรีภาพ และมีสวนรวมภายในขอบเขตที่

รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด โดยไมละเมิดหรือกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกบุคคลหรือสวนรวม 

หนวยงานภาครัฐควรตระหนักวาบทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมนั้น ชวยหนุนเสริมใหการ

บริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมากกวากอใหเกิดปญหาหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ หรือ

เปนการจํากัดหรือลดทอนอํานาจการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงอํานาจในการบริหาร

ประเทศของรัฐบาลซึ่งมีอํานาจโดยชอบธรรม เพราะมาจากการเลือกตั้ง 

ในทางตรงกันขามการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีเหตุมีผล และสมดุลกับอํานาจในการ

บริหารราชการแผนดินนั้น จะชวยทําใหการบริหารราชการแผนดิน ตอบสนองและตรงกับความตองการ

ของประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง เนื่องจากประชาชนเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการบริหาร

ราชการแผนดิน จึงควรเปนผูที่มีสวนสะทอนความตองการใหผูดําเนินการไดรับทราบ เพื่อใชเปนขอมูล

ประกอบการดําเนินการตอไป 

ฉะนั้น เริ่มแรกทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนตองรวมมือกันในการพิจารณา และผลักดัน

รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งมีการ

รับฟงความคิดเห็นประชาชนทุกภาคสวน หนวยงานของรัฐ รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ อีกทั้งไดศึกษา

วิเคราะหผลดี ผลเสีย และผลกระทบในแตละมิติ เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางการใชสิทธิและการมีสวนรวมของ

ประชาชนและการบรหิารราชการแผนดนิ ดงัมสีาระสาํคญัทีน่าํเสนอไวโดยละเอยีดในบทที ่4 ขอ 4.3 และ 4.4
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ภาคผนวก  ก.

พัฒนาการรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน
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ภาคผนวก  ก.1

รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบาย

สาธารณะ  พ.ศ. ....  (ฉบับแรก: รับฟงความคิดเห็นประชาชน)
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ราง

พระราชบัญญัติ

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

พ.ศ. ....

               

..................................

..................................

..................................

............................................................................................................................................

.............................

............................................................................................................................................

.............................

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....”

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การดําเนินนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การจัดทําแผนพัฒนา แผนการดําเนินงานหรือ

โครงการของหนวยงานรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎหรือระเบียบของ

หนวยงานของรัฐ การอนุมัติ อนุญาต หรือใหสัมปทานตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือพื้นที่อยาง

กวางขวางตามที่คณะกรรมการกําหนด

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 

หนวยงานอื่นใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

“ผูมีสวนเกี่ยวของ” หมายความวา ผูดําเนินการ ผูซึ่งอาจไดรับประโยชน ไดรับความเสียหาย หรือ

ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโนบายสาธารณะ และบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน

นโยบายสาธารณะ
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“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมา ยความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

คณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

               

มาตรา ๕  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกวา “คณะกรรมการสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะ” ประกอบดวย

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน

(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน

กระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ...........

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการสรรหาจากผูมีความรูความ

สามารถและประสบการณดานการพัฒนาทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถิ่นในสาขา

รัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร ดานการรับฟงความคิดเห็นหรือดานการมีสวนรวมของประชาชน หรือ

ดานกฎหมาย จํานวน ... คน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชน จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวย

เลขานุการ

การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

กําหนด

มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูณณ และ

ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
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(๑) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย

(๒) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง

 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ .. ป

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้ง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

แทนตําแหนงที่วางลง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง

ที่วาง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง ไดแตงตั้งไวแลว

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวากรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม วาระอาจไดรับ

แตงตั้งอีกได

 

มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกตามขอเสนอแนะของรัฐมนตรีเพราะเหตุบกพรองตอหนาที่ มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖

  

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้

(๑)  กําหนดประเภทหรือลักษณะของการดําเนินนโยบายสาธารณะที่ตองปฏิบัติตามพระราช

บัญญัตินี้

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการกําหนดผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการ

รับฟงความคิดเห็น

(๓) กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการรับฟงความคิดเห็น
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(๔)  กําหนดวิธีการและรูปแบบการศึกษาผลกระทบและการศึกษาความเปนไปไดของการดําเนิน

นโยบายสาธารณะ

(๕) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสาธารณะที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผูรองขอ

ตามมาตรา ..

(๖) กําหนดแผนและแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน

(๗) ออกขอบังคับวาดวยการจัดองคกร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 

การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะหและสวัสดิการตาง ๆ ของสํานักงาน

(๘) ควบคุมการบริหารงานและการดําเนินงานของสํานักงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญใหเปนที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่

คณะกรรมการมอบหมายได

มาตรา ๑๒ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคําสั่งทางปกครองและคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของคณะ

กรรมการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๒

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

               

มาตรา ๑๔  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน

นโยบายสาธารณะขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล

มาตรา ๑๕  ใหสํานักงานมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง
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มาตรา ๑๖ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงาน

และลกูจางของสาํนกังานตองไดรบัประโยชนตอบแทนไมนอยกวาทีก่าํหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

มาตรา ๑๗  ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๓) สงเสรมิและสนบัสนนุการเพิม่ขดีความสามารถของหนวยงานของรฐัในการใหประชาชนมสีวน

รวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๔) ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจขัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธาณะ

(๕) รับเรื่องรองทุกขจากผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๖) ดําเนินการเผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะแกหนวยงานของรัฐและประชาชน

(๗) ติดตามและประเมินการดําเนินนโยบายสาธารณะของหนวยงานของรัฐ

(๘) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ

(๙) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน

(๑๐) จัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

สํานักงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๘ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงานประกอบดวย

(๑) เงินที่รัฐจายใหเปนทุนประเดิม

(๒) เงินอุดหนุนรายปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่นจากการดําเนินงาน

(๕) ดอกผลหรือเงินรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน

มาตรา ๑๙  บรรดารายไดทั้งปวงที่สํานักงานไดรับจากการดําเนินงานในปหนึ่ง ๆ ใหตกเปนของ

สํานักงานเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษาและ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

คาเสื่อมราคา ประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและพนักงาน เงินสมทบกองทุนเพื่อ

การสวัสดิการและการสงเคราะห และเงินสํารองเพื่อใชจายในกิจการของสํานักงานหรือการอื่น

รายไดตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๒๐ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยก

อายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได

มาตรา ๒๑ ใหสาํนกังานมเีลขาธกิารคนหนึง่ซึง่รฐัมนตรแีตงตัง้โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี

จากบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๒๒ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ

(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา

มาตรา ๒๓  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนเลขาธิการ

(๑) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

(๓) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการลงโทษหรือ

รอการกําหนดโทษแลว

(๔) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของราชการสวนทองถิ่น

(๕) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ

ผูบริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจาก

หนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการเปนผูกาํหนดอตัราเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอืน่ของเลขาธกิาร

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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มาตรา ๒๕  เลขาธิการอยูในตําแหนงคราวละสี่ป

เลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน

มาตรา ๒๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา .. หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ..

(๔) เปนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๓๓

(๕) คณะกรรมการมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หยอนความสามารถ

มาตรา ๒๗  ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการทั้งปวงของสํานักงานในการบริหารกิจการของสํานักงาน เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

มาตรา ๒๘ ใหมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อชวยเลขาธิการในการปฏิบัติ

หนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย

มาตรา ๒๙  เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดแต

ถาเปนพนักงานตําแหนงรองเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูง และผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกอน

(๒) วางระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสาํนกังานโดยไมขดัหรอืแยงกบัขอบงัคบัหรอืมตทิีค่ณะ

กรรมการกําหนด

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการจะมอบอํานาจใหพนักงานกระทําการใดแทนก็ไดตาม

ขอบงัคบัทีค่ณะกรรมการกาํหนดใหผูไดรบัมอบอาํนาจตามวรรคหนึง่มอีาํนาจหนาทีอ่ยางเดยีวกบัเลขาธกิาร

ในเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจนั้น

มาตรา ๓๑ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนสํานักงาน เพื่อการนี้

เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทนก็ไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด



132 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา
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มาตรา ๓๒ ในกรณทีีไ่มมผีูดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารหรอืมแีตไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ดใหคณะกรรมการ

แตงตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไมมีรองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ

ใหผูรักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการ

มาตรา ๓๓ เลขาธิการตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือในกิจการที่กระทําให

แกสํานักงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตใน

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้นไมเกินอัตราตามขอบังคับที่คณะ

กรรมการกําหนด 

ในกรณีที่บุพการี คูสมรส ผูสืบสันดาน หรือบุพการีของคูสมรสของเลขาธิการกระทําการตามวรรค

หนึ่ง ใหถือวาเลขาธิการมีสวนไดเสียในกิจการของสํานักงาน

มาตรา ๓๔ ใหสํานักงานวางและรักษาไวซึ่งบัญชีที่เปนไปตามหลักสากลและสอดคลองกับระบบ

การบัญชีที่กระทรวงการคลังไดวางไว

มาตรา ๓๕ ใหสํานักงานจัดใหมีการตรวจสอบภายในเปนประจํา

ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ

ในการตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหนาํบทบญัญตัวิาดวยคณะกรรมการทีม่อีาํนาจดาํเนนิการพจิารณาทางปกครองตามกฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยอนุโลม

มาตรา ๓๖ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงินแผน

ดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน

มาตรา ๓๗ใหผูสอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหสํานักงานเผยแพรงบการเงินใหประชาชนรับทราบผาน

ระบบสารสนเทศของสํานักงานที่ผูสอบบัญชีรับรองแลวภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
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หมวด ๓

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

               

มาตรา ๓๘ หนวยงานของรฐัมหีนาทีส่งเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมในการดาํเนนินโยบายสาธารณะ

ในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐตองมุง

ใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสาธารณะที่ครบถวนและใหผูมีสวนเกี่ยวของได

มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

มาตรา ๓๙ กอนการตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการศึกษา

ผลกระทบของการดําเนินนโยบายสาธารณะตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือวิถีชีวิต

ของผูมีสวนเกี่ยวของตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๔๐ เมื่อหนวยงานของรัฐไดเผยแพรรายงานการศึกษาและขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

นโยบายสาธารณะแลว ในกรณีที่การดําเนินนโยบายสาธารณะเปนประเภทหรือมีลักษณะตามที่คณะ

กรรมการกําหนดใหตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการตัดสินใจ หนวยงานของรัฐที่

รับผิดชอบในการดําเนินนโยบายสาธารณะจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตาม

วิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเปนระยะเวลาไมนอยกวา .... วัน

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของผู มีส วนเกี่ยวของที่

คณะกรรมการกําหนดไมเหมาะสมกับการดําเนินนโนบายสาธารณะใด ใหหนวยงานของรัฐอาจรายงาน

ปญหาและอุปสรรคพรอมทั้งเสนอวิธีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสมตอ

เลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุมัติใหใชวิธีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นอื่นเปนกรณีพิเศษก็ได

มาตรา ๔๑ เมื่อการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตามมาตรา .. เสร็จสิ้น หนวยงานของ

รัฐจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นที่มีคําชี้แจงขอคัดคานเปนรายประเด็นตามรูปแบบที่

คณะกรรมการกําหนด พรอมทั้งประกาศการตัดสินใจวาจะดําเนินนโยบายสาธารณะตอไปหรือไม

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหปดไว ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการดําเนินนโยบาย

สาธารณะเปนระยะเวลาไมนอยกวา .. วัน

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่การรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา .. มีจํานวนผูมีสวนเกี่ยวของที่แสดงความ

เห็นคัดคานการดําเนินนโยบายสาธารณะเกินกวา ........ ของจํานวนผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด แตหนวยงาน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ของรัฐเห็นวายังคงมีความจําเปนตองดําเนินนโยบายสาธารณะตอไป หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการ

ศกึษาความเปนไปไดในการดาํเนนินโยบายสาธารณะตามวธิกีารและรปูแบบทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด

การศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินนโยบายสาธารณะตามวรรคหนึ่งใหกระทําโดยหนวยงาน

หรือองคกรที่มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน และผูซึ่งหนวยงานหรือองคกรนั้นมอบหมายใหดําเนินการ

ศึกษาตองไมเปนผูมีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดเสีย หรือมีประโยชนไดเสียเปนการสวนตัว หรือมีอคติในเรื่อง

ที่ดําเนินการศึกษาผลกระทบ

คาตอบแทนการศึกษาผลกระทบ ใหเปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

มาตรา ๔๓ เมื่อการศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินนโยบายสาธารณะตามมาตรา .. เสร็จสิ้น 

ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรรายงานการศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินนโยบายสาธารณะพรอมทั้งจัด

ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของเปนระยะเวลาไมนอยกวา .... วัน

ในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานของรัฐ

พิจารณาเลือกใชวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยจะเลือกใชกี่วิธีหรือกี่ครั้งก็ได และเพื่อใหผูมี

สวนเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและรวมแสดงความคิดเห็นใหไดมากที่สุด หนวยงานของรัฐอาจเสนอวิธี

การอื่นใดเพิ่มเติมตอเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปนวิธีดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากวิธี

การที่คณะกรรมการประกาศกําหนดดวยก็ได

มาตรา ๔๔  เมือ่การรบัฟงความคดิเหน็ของผูมสีวนเกีย่วของตามมาตรา .. เสรจ็สิน้ หากหนวยงานของ

รัฐเห็นวายังคงมีความจําเปนและความคุมคาที่จะดําเนินนโยบายสาธารณะ ใหหนวยงานของรัฐประกาศ

ผลการตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะพรอมทั้งเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และจัดทําสรุปผลการ

รับฟงความคิดที่มีคําชี้แจงประเด็นที่มีผูคัดคานและแผนขั้นตอนการดําเนินนโยบายสาธารณะเพื่อเผยแพร

ใหประชาชนทั่วไปทราบ

การประกาศตามวรรคหนึง่ใหปดไว ณ ทีท่าํการของหนวยงานของรฐั และการใหเผยแพรสรปุผลการ

รับฟงความคิดเห็นและแผนขั้นตอนการดําเนินนโยบายสาธารณะใหกระทําผานระบบเครือขายสารสนเทศ

ของหนวยงานที่รับผิดชอบและใหจัดไว

มาตรา ๔๕ ในการดําเนินนโยบายของสาธารณะที่มีการจัดทําแผนขั้นตอนการดําเนินนโยบาย

สาธารณะตามมาตรา .. หนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด และตองมีการจัดทํา

รายงานความคืบหนา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขเผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบทุกรอบระยะ

เวลา ... วัน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหรือแกไขแผนขั้นตอนการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของพรอมทั้งจัดทําสรุปผลการ

รับฟงความคิดเห็นที่มีคําชี้แจงประเด็นที่มีผูคัดคานเพื่อเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบ

มาตรา ๔๖  ใหหนวยงานจัดสงประกาศ รายงาน และเอกสารเผยแพรที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

นโยบายสาธารณะใหสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศหรือเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบ 

ใหสํานักงานมีหนาที่จัดใหมีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเอกสารตามวรรคหนึ่งเพื่อประโยชน

ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสาธารณะ

 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูมีสวนเกี่ยวของ

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะวาการดําเนินนโยบายสาธารณะของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตาม

กฎหมาย หรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะเกินกวาขอบเขตที่ระบุไวในรายงานการ

ศึกษาผลกระทบหรือรายงานการศึกษาความเปนไปได และคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปน

ประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของสวนใหญ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบ

ของอัยการสูงสุด หรือพนักงานของสํานักงานซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเปนเจาหนาที่

คุมครองสิทธิของประชาชน และเมื่อคณะกรรมการไดแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครองสิทธิของ

ประชาชนมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได

ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชนมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายให

แกผูมีสวนเกี่ยวของที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด ๔

ความสัมพันธกับรัฐบาล

               

มาตรา ๔๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสํานักงาน เพื่อการนี้ จะสั่งให

สํานักงานชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงานเสนอดวยก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการหรือ

สํานักงานตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ใหสํานักงานนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะ

รัฐมนตรี
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

บทเฉพาะกาล

               

มาตรา ๔๙ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา .. (..) และ (..) 

และใหผูปฏิบัติหนาที่ .................... เปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราช

บัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา .. และ .. ซึ่งตองไมเกิน

เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ในการดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการตามมาตรา .. (..) และ 

(..) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

 ............................

 นายกรัฐมนตรี
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาคผนวก ก.2

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะพ.ศ. .... (ฉบับหลังรับฟงความคิดเห็นประชาชน)
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

พ.ศ. ....

               

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เหตุผล

   

โดยที่มาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดรับรองใหบุคคลมี

สิทธิที่จะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมี

ผลกระทบตอตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบ

กับมาตรา ๘๗ (๑) และ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหรัฐ

จะตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน

ระดับชาติและทองถิ่น พรอมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวม

ทั้งการจัดบริการสาธารณะ แตในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑและวิธีการในการใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอตนหรือชุมชน ทองถิ่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการดําเนินการ

ดังกลาวไดอยางทั่วถึง และเพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ราง

พระราชบัญญัติ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

พ.ศ. ....

               

........................................

........................................

.........................................

............................................................................................................................................

......................................

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํา

ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

............................................................................................................................................

......................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให ใช บังคับเมื่อพนกําหนดเก าสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผน

พัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

ที่ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม” 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การริเริ่ม การใหและรับขอมูล การรับฟงความ

คิดเห็น การรวมตัดสินใจ การรวมดําเนินการ การรวมติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินนโยบาย

สาธารณะ

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 

หนวยงานอื่นใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

“ผูมีสวนเกี่ยวของ” หมายความวา ผูดําเนินการ ผูซึ่งอาจไดรับประโยชน ไดรับความเสียหาย หรือ

ไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ และบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการการมสีวนรวมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะของประชาชน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๔ การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตาม 

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดการมีสวนรวมไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกัน

ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการมีสวนรวมไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และใหมอีาํนาจในการออกระเบยีบ

หรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

สิทธิของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

               

    

มาตรา ๖ ประชาชนมสีทิธใินกระบวนการนโยบายสาธารณะทัง้ในดานการใหและรบัรูขอมลูขาวสาร 

การใหความคิดเห็น การเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม และการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กิจกรรม รวมทั้งการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรม

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นๆ 

มาตรา ๗ รัฐมีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนจะตองใหความรวมมือในการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะและตองเคารพสิทธิ

ในการแสดงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ

มาตรา ๘ การสงเสรมิและสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ของหนวยงานของรัฐมีระดับดังตอไปนี้นี้

(๑) การใหขอมูล

(๒) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

(๓) การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําหรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ 

(๔) การใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ 

(๕) การใหประชาชนมีสวนรวมในการควบคุม กํากับ และติดตามนโยบายสาธารณะ

(๖) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐ

(๗) การใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนโยบายสาธารณะ 

หมวด ๒

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

               

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ” ประกอบดวย

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน

(๒) ประธานสภาพัฒนาการเมือง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือผูแทน เปนกรรมการโดยตําแหนง

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ผู ทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักวิชาการผู มีความรู  ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการ

มีสวนรวมของประชาชน จํานวนสองคน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(๕) ผูแทนจากภาคประชาชนซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการมีสวน

รวมของประชาชน จํานวนหกคน 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) และ (๕) มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงานไมเกิน

สองคนเปนผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๑๐ กรรมการตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) ตองมคีณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหามดงัตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖)  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น

(๗) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๘) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ของพรรคการเมือง

มาตรา ๑๑ ใหมคีณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๙ (๔) และ(๕) คณะหนึง่ทาํหนาทีส่รรหา

ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากภาคประชาชน ประกอบดวย ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และประธานสภาองคกรชุมชน 

ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหาและให

เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยงานเลขานุการในการดําเนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก

ภาคประชาชน

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ

ตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) โดยคํานึงถึงตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ เชน เกษตร แรงงาน องคกร

ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ภาคบริการ องคกรวิชาชีพ และสื่อมวลชน 

ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสัดสวนหญิงชาย 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหากรรมการตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) จากบุคคลที่มี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ กอนที่กรรมการจะครบวาระดํารงตําแหนง เพื่อเสนอ

ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง 

กรณีมีกรรมการคงเหลือไมครบตามจํานวนที่กําหนด ใหกรรมการเทาที่มีอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เวนแตมีกรรมการคงเหลือไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งใหครบ

ตามจํานวนตอไป

มาตรา ๑๓ ใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๙ (๓) และกรรมการ

ตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดแตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระมิได

มาตรา ๑๔ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๙ (๓) (๔) และ (๕) พนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 

(๔) กรรมการมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูถอดถอนออกจากตําแหนง 

เพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียตอการปฏิบัติหนาที่

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหถือวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู

มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ

(๓) กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะของนโยบายสาธารณะที่อยู  ภายใตบังคับ

พระราชบัญญัตินี้

(๔) กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหหนวยงานของรัฐออกกฎ 

ระเบียบ แนวทาง หรือดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

(๕) เสนอแนะการปรับปรุง การตรากฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว 
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(๖) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ

(๗) สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนหรือองคกรทางสังคมเพื่อเสริมสรางความเขม

แข็ง เพิ่มเครือขายและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

(๘) ใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ เพื่อดําเนินคดีทางศาล ในกรณี

ที่หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการกําหนด หรือมิไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจเสนอเรื่องไปยังหนวย

งานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงการใชสิทธิทางศาลแทนประชาชนได 

(๙) จดัทาํรายงานการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ เสนอ

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพรตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(๑๐) แตงตัง้และกาํกบัดแูลการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการเฉพาะดาน หรอืคณะกรรมการตาม

เขตพื้นที่ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

เมื่อไดมีการกําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนตาม (๔) แลว ใหคณะกรรมการ

แจงไปยังหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบใหสอดคลองกับ

หลักการพื้นฐานดังกลาว โดยหนวยงานของรัฐอาจขอหารือหรือขอคําแนะนําจากคณะกรรมการได

มาตรา ๑๖ เงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอืน่ของกรรมการใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลมาใหขอมูล

ขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสงเอกสาร หลักฐานใดๆ รวมทั้งอาจขอตรวจดูเอกสารหลักฐาน

ที่อยูในครอบครอง ณ ที่ทําการหรือในหนวยงานได 

มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะดาน หรือ

คณะกรรมการตามเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในขอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการคัดเลือกและแตงตั้ง รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

หมวด ๓

สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

               

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

การจัดโครงสรางสํานักงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๐ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงาน

และลกูจางของสาํนกังานตองไดรบัประโยชนตอบแทนไมนอยกวาทีก่าํหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

มาตรา ๒๑ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๓) สงเสรมิและสนบัสนนุการเพิม่ขดีความสามารถของหนวยงานของรฐัในการใหประชาชนมสีวน

รวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๔) ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๕) รับเรื่องรองทุกขจากผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๖) ดําเนินการเผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะแกหนวยงานของรัฐและประชาชน

(๗) ติดตามและประเมินการดําเนินนโยบายสาธารณะของหนวยงานของรัฐ

(๘) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ

(๙) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน

(๑๐) จัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

สํานักงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๒๒ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงาน ประกอบดวย

(๑) เงินที่รัฐจายใหเปนทุนประเดิม

(๒) เงินอุดหนุนรายปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่นจากการ ดําเนินงาน

(๕) ดอกผลหรือเงินรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน

เงินทุนประเดิมตาม (๑) และเงินอุดหนุนรายปตาม (๒) รัฐบาลพึงจัดสรรใหโดยตรง เปนจํานวนที่

เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการใหบรรลุผลตามพันธกิจของคณะกรรมการและสํานักงาน

มาตรา ๒๓ บรรดารายไดทั้งปวงที่สํานักงานไดรับจากการดําเนินงานในปหนึ่ง ๆ ใหตกเปนของ

สํานักงานเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษาและ

คาเสื่อมราคา ประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและพนักงาน เงินสมทบกองทุนเพื่อ

การสวัสดิการและการสงเคราะห และเงินสํารองเพื่อใชจายในกิจการของสํานักงานหรือการอื่น

รายไดตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๒๔ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยก

อายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได

มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

มาตรา ๒๖ ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนเลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ

(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา

(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๕) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการลงโทษหรือรอ

การกําหนดโทษแลว

(๗) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของราชการสวนทองถิ่น
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(๘) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ

ผูบริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

(๙) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจหรือจาก

หนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง

มาตรา ๒๗ เลขาธิการอยูมีวาระดํารงตําแหนงสี่ป

เลขาธกิารซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระอาจไดรบัการแตงตัง้ใหมได แตตองไมเกนิสองวาระตดิตอกนั

 

มาตรา ๒๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๗

(๔) เปนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๓๕

(๕) คณะกรรมการมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หยอนความสามารถ

มาตรา ๒๙ ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานหรือลูกจาง และรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการทั้งปวงของสํานักงานในการบริหารกิจการทั้งปวงของสํานักงาน เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะ

กรรมการ

มาตรา ๓๐ ใหมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อชวยเลขาธิการในการปฏิบัติ

หนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

มาตรา ๓๑ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดแต

ถาเปนพนักงานตําแหนงรองเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูง และผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกอน

(๒) วางระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสาํนกังานโดยไมขดัหรอืแยงกบัขอบงัคบัหรอืมตทิีค่ณะ

กรรมการกําหนด
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มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการจะมอบอํานาจใหพนักงานกระทําการใดแทนก็ไดตาม

ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

ใหผูไดรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการในเรื่องที่ไดรับมอบ

อํานาจนั้น

มาตรา ๓๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนสํานักงาน เพื่อการนี้

เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทนก็ไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๔ ในกรณทีีไ่มมผีูดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารหรอืมแีตไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ดใหคณะกรรมการ

แตงตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไมมีรองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการใหผู

รักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการ

มาตรา ๓๕ เลขาธิการตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือใน กิจการที่กระทํา

ใหแกสํานักงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริต

ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น ไมเกินอัตราตามขอบังคับที่

คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่บุพการี คูสมรส ผูสืบสันดาน หรือบุพการีของคูสมรสของเลขาธิการกระทําการตามวรรค

หนึ่ง ใหถือวาเลขาธิการมีสวนไดเสียในกิจการของสํานักงาน

มาตรา ๓๖ ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราเงินเดือนและ

ประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ คณะกรรมการเฉพาะดาน คณะกรรมการตามเขตพื้นที่ หรือคณะ

อนุกรรมการ

 

หมวด ๔

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

               

มาตรา ๓๗ หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคการประชาชนหรือผูแทน

องคการเอกชน มีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและชุมชนกอน

เสนอใหรฐัมนตรเีจาสงักดั หรอืคณะกรรมการผูรบัผดิชอบนโยบายสาธารณะนัน้อนมุตัหิรอืใหความเหน็ชอบ
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มาตรา ๓๘ เมื่อมีไดการจัดทํานโยบายสาธารณะตามมาตรา ๓๗ แลวเสร็จ หนวยงานของรัฐ

จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอนโยบายสาธารณะ และอาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมใน

การดําเนินการตามนโยบายสาธารณะ รวมทั้งจัดใหมีสวนรวมในการการควบคุม กํากับ และติดตามประเมิน

ผลนโยบายสาธารณะดวยก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๙ ในการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคการประชาชน หรือผูแทนองคการเอกชนเขา

รวมการจัดทํานโยบายสาธารณะ และการรับฟงความคิดเห็นตอนโยบายสาธารณะใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๔๐ ในกรณีทีห่นวยงานของรฐัจะดําเนนินโยบายสาธารณะ อันอาจมผีลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตหรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นตอประชาชนหรือชุมชน หนวยงานของรัฐ

ตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตอง

จัดการรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียกอนที่จะตัดสินใจพิจารณาดําเนิน

นโยบายสาธารณะนั้น 

หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการตัดสิน

ใจดําเนินนโยบายสาธารณะ และตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สขุอนามยั คณุภาพชวีติหรอืมผีลตอสวนไดเสยีอืน่ของประชาชนหรอืชมุชน เวนแตกรณจีาํเปนเพือ่ประโยชน

สาธารณะ แตในกรณดีงักลาว หนวยงานของรฐัตองจดัใหมมีาตรการปองกนัหรอืมาตรการเยยีวยาหรอืชดเชย

ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมและเปนธรรม 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หนวยงาน

ของรัฐจะตองดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงดังตอไปนี้อยางทั่วถึงในระยะเวลาที่เพียง

พอกอนการรับฟงความคิดเห็น

(๑) สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ 

(๒) สถานที่ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ

(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

(๔) ผลกระทบของการดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง มาตรการปองกันหรือ

แกไขในกรณีที่อาจมีผลเสีย

(๕) การวิเคราะหความคุมคาเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔)

(๖) รายละเอียดอื่นใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะการดําเนินงานของนโยบายสาธารณะ

อยางเพียงพอใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางของหนวยงานของรัฐในดําเนินการจัดหาขอมูลหรือ

ขอเท็จจริง และการเผยแพรขอมูลหรือขอเท็จจริงแกประชาชนตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา ๔๒ เมื่อหนวยงานของรัฐไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามที่กําหนดในมาตรา ๓๘ 

และมาตรา ๔๐ แลว ใหหนวยงานของรัฐประกาศการตัดสินใจโดยแสดงถึงเหตุผล ความจําเปน มาตรการ

ในการปองกันหรือเยียวยา และการแกไขปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความคุมคาของผลประโยชน

สาธารณะและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยเปดเผยตอสาธารณะเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบได

มาตรา ๔๓ ในการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐผูกพันในการปฏิบัติ

ตามประกาศตามมาตรา ๔๒ โดยเครงครัด

มาตรา ๔๔ ในระหวางการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะตองจัดทํา

รายงานความกาวหนาของการดําเนินนโยบายสาธารณะเผยแพรใหผูมีสวน เกี่ยวของทราบทุกรอบระยะ

เวลาเกาสิบวัน

มาตรา ๔๕ ในกรณทีีค่ณะกรรมการไดรบัคาํรองขอจากผูมสีวนเกีย่วของกบัการดาํเนนิกระบวนการ

นโยบายสาธารณะวาไดรับผลกระทบจากการดําเนินกระบวนการนโยบายเกินกวาที่ไดประกาศไวตามมาตรา 

๔๒ และคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ใหคณะกรรมการ

มอีาํนาจแตงตัง้พนกังานของสาํนกังานซึง่มคีณุวฒุไิมตํา่กวาปรญิญาตรทีางนติศิาสตรเปนเจาหนาทีคุ่มครอง

สิทธิของประชาชน และเมื่อคณะกรรมการไดแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน

มีอํานาจ ดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได

ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชนมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายให

แกผูมีสวนเกี่ยวของที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

บทเฉพาะกาล

               

มาตรา ๔๖ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ

ตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) และใหผูปฏิบัติหนาที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนเลขานุการคณะกรรมการ

ใหผูปฏิบัติหนาที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เปนการ

ชั่วคราวจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๒๕

มาตรา ๔๗ ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการตาม

มาตรา ๙ (๔) และ (๕) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

  

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

  ................................

  นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ก.3

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. .... (ฉบับรับฟงความคิดเห็นผู เกี่ยวของทางเทคนิค)
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

พ.ศ. ....

               

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เหตุผล

   

โดยที่มาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดรับรองใหบุคคลมี

สิทธิที่จะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมี

ผลกระทบตอตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบ

กับมาตรา ๘๗ (๑) และ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหรัฐจะ

ตองสงเสรมิ ใหประชาชนมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในระดบั

ชาติและทองถิ่น พรอมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ

จัดบริการสาธารณะ แตในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑและวิธีการในการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอตนหรือชุมชน ทองถิ่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการดําเนินการดัง

กลาวไดอยางทั่วถึง และเพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ราง

พระราชบัญญัติ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

พ.ศ. ....

               

........................................

........................................

.........................................

............................................................................................................................................

......................................

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํา

ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

............................................................................................................................................

......................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผน

พัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ รวมถึงโครงการ

หรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย

สําคัญอื่นใด” 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การริเริ่ม การใหและรับขอมูล การรับฟงความ

คิดเห็น การรวมตัดสินใจ การรวมดําเนินการ การรวมติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินนโยบาย

สาธารณะ

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 

หนวยงานอื่นใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

“ผูมีสวนเกี่ยวของ” หมายความวา ผูดําเนินการ ผูซึ่งอาจไดรับประโยชน ไดรับความเสียหาย หรือ

ไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ และบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการการมสีวนรวมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะของประชาชน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ

“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๔ การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตามพระ

ราชบญัญตันิี ้เวนแตในกรณทีีก่ฎหมายใดกาํหนดการมสีวนรวมไวโดยเฉพาะและมหีลกัเกณฑทีป่ระกนัความ

เปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการมีสวนรวมไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และใหมอีาํนาจในการออกระเบยีบ

หรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

สิทธิของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

               

มาตรา ๖ ประชาชนมสีทิธใินกระบวนการนโยบายสาธารณะทัง้ในดานการใหและรบัรูขอมลูขาวสาร 

การใหความคิดเห็น การเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สังคม และการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญ

อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น รวมทั้งการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการดําเนินนโยบาย 

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม

ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นๆ 

มาตรา ๗ รัฐมีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนจะตองใหความรวมมือในการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะและตองเคารพสิทธิ

ในการแสดงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ

มาตรา ๘ การสงเสรมิและสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ของหนวยงานของรัฐมีระดับดังตอไปนี้

(๑) การใหขอมูล

(๒) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

(๓) การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําหรือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ 

(๔) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ 

(๕) การใหประชาชนมีสวนรวมในการควบคุม กํากับ และติดตามนโยบายสาธารณะ

(๖) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐ

(๗) การใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนโยบายสาธารณะ 

ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐตองพยายามดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในทุกระดับ 

ดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๒

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

               

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ” ประกอบดวย

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน

(๒) ประธานสภาพัฒนาการเมือง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการสํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือผูแทน เปนกรรมการโดยตําแหนง
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักวิชาการผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการมีสวน

รวมของประชาชน จํานวนสองคน

(๕) ผูแทนจากภาคประชาชนซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการมีสวน

รวมของประชาชน จํานวนหกคน 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) และ (๕) มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงานไมเกิน

สองคนเปนผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๑๐ กรรมการตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) ตองมคีณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหามดงัตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผู

บริหารทองถิ่น

(๗) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๘) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ของพรรคการเมือง

มาตรา ๑๑ ใหมคีณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๙ (๔) และ(๕) คณะหนึง่ทาํหนาทีส่รรหา

ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากภาคประชาชน ประกอบดวย ประธาน ผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประธานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และประธานสภาองคกรชุมชน 

ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหาและให

เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยงานเลขานุการในการดําเนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก

ภาคประชาชน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ สรรหากรรมการตาม

มาตรา ๙ (๔) และ (๕) โดยคํานึงถึงตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ เชน เกษตร แรงงาน องคกรภาคประชา

สังคม องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ภาคบริการ องคกรวิชาชีพ และสื่อมวลชน 

ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสัดสวนหญิงชาย 

ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหากรรมการตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) จากบุคคลที่มี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ กอนที่กรรมการจะครบวาระดํารงตําแหนง เพื่อเสนอ

ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง 

กรณีมีกรรมการคงเหลือไมครบตามจํานวนที่กําหนด ใหกรรมการเทาที่มีอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เวนแตมีกรรมการคงเหลือไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งใหครบ

ตามจํานวนตอไป

มาตรา ๑๓ ใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๙ (๓) และกรรมการ

ตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดแตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระมิได

มาตรา ๑๔ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๙ (๓) (๔) และ (๕) พนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 

(๔) กรรมการมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูถอดถอนออกจากตําแหนง 

เพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียตอการปฏิบัติหนาที่

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหถือวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู

มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ

(๓) กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะของนโยบายสาธารณะที่อยู ภายใตบังคับพระราช

บัญญัตินี้
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(๔) กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหหนวยงานของรัฐออกกฎ 

ระเบียบ แนวทาง หรือดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

(๕) เสนอแนะการปรับปรุง การตรากฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว 

(๖) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ

(๗) สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนหรือองคกรทางสังคมเพื่อเสริมสรางความเขม

แข็ง เพิ่มเครือขายและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

(๘) ใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ เพื่อดําเนินคดีทางศาล ในกรณี

ที่หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการกําหนด หรือมิไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจเสนอเรื่องไปยังหนวย

งานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงการใชสิทธิทางศาลแทนประชาชนได 

(๙) จดัทาํรายงานการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ เสนอ

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพรตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(๑๐) แตงตัง้และกาํกบัดแูลการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการเฉพาะดาน หรอืคณะกรรมการตาม

เขตพื้นที่ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

เมื่อไดมีการกําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนตาม (๔) แลว ใหคณะกรรมการ

แจงไปยังหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบใหสอดคลองกับ

หลักการพื้นฐานดังกลาว โดยหนวยงานของรัฐอาจขอหารือหรือขอคําแนะนําจากคณะกรรมการได

มาตรา ๑๖ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวง

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลมาใหขอมูล

ขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสงเอกสาร หลักฐานใดๆ รวมทั้งอาจขอตรวจดูเอกสารหลักฐาน

ที่อยูในครอบครอง ณ ที่ทําการหรือในหนวยงานได 

มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะดาน หรือ

คณะกรรมการตามเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในขอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
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หลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการคัดเลือกและแตงตั้ง รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๓

สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

               

 

มาตรา ๑๙ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

การจัดโครงสรางสํานักงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๐ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงาน

และลกูจางของสาํนกังานตองไดรบัประโยชนตอบแทนไมนอยกวาทีก่าํหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

มาตรา ๒๑ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๓) สงเสรมิและสนบัสนนุการเพิม่ขดีความสามารถของหนวยงานของรฐัในการใหประชาชนมสีวน

รวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๔) ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๕) รับเรื่องรองทุกขจากผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(๖) ดําเนินการเผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะแกหนวยงานของรัฐและประชาชน

(๗) ติดตามและประเมินการดําเนินนโยบายสาธารณะของหนวยงานของรัฐ

(๘) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ

(๙) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน

(๑๐) จัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

สํานักงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี
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(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๒ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงาน ประกอบดวย

(๑) เงินที่รัฐจายใหเปนทุนประเดิม

(๒) เงินอุดหนุนรายปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่นจากการ ดําเนินงาน

(๕) ดอกผลหรือเงินรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน

เงินทุนประเดิมตาม (๑) และเงินอุดหนุนรายปตาม (๒) รัฐบาลพึงจัดสรรใหโดยตรง เปนจํานวนที่

เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการใหบรรลุผลตามพันธกิจของคณะกรรมการและสํานักงาน

มาตรา ๒๓ บรรดารายไดทั้งปวงที่สํานักงานไดรับจากการดําเนินงานในปหนึ่ง ๆ ใหตกเปนของ

สํานักงานเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษาและ

คาเสื่อมราคา ประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและพนักงาน เงินสมทบกองทุนเพื่อ

การสวัสดิการและการสงเคราะห และเงินสํารองเพื่อใชจายในกิจการของสํานักงานหรือการอื่น

รายไดตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๒๔ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุ

ความขึ้นเปนขอตอสูกับสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได

มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

มาตรา ๒๖ ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนเลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ

(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา

(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๕) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
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(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการลงโทษหรือรอ

การกําหนดโทษแลว

(๗) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของราชการสวนทองถิ่น

(๘) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ

ผูบริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

(๙) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจหรือจาก

หนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง

มาตรา ๒๗ เลขาธิการอยูมีวาระดํารงตําแหนงสี่ป

เลขาธกิารซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระอาจไดรบัการแตงตัง้ใหมได แตตองไมเกนิสองวาระตดิตอกนั

 

มาตรา ๒๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๗

(๔) เปนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๓๕

(๕) คณะกรรมการมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หยอนความสามารถ

มาตรา ๒๙ ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานหรือลูกจาง และรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการทั้งปวงของสํานักงาน

ในการบริหารกิจการทั้งปวงของสํานักงาน เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

มาตรา ๓๐ ใหมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อชวยเลขาธิการในการปฏิบัติ

หนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

มาตรา ๓๑ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดแต
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ถาเปนพนักงานตําแหนงรองเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูงและผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกอน

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับ ขอบังคับหรือมติที่

คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการจะมอบอํานาจใหพนักงานกระทําการใดแทนก็ไดตาม

ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

ใหผูไดรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการในเรื่องที่ไดรับมอบ

อํานาจนั้น

มาตรา ๓๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนสํานักงาน เพื่อการนี้

เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทนก็ไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๔ ในกรณทีีไ่มมผีูดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารหรอืมแีตไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ดใหคณะกรรมการ

แตงตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่ไมมีรองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ

ใหผูรักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการ

มาตรา ๓๕ เลขาธิการตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือใน กิจการที่กระทํา

ใหแกสํานักงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริต

ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น ไมเกินอัตราตามขอบังคับที่

คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่บุพการี คูสมรส ผูสืบสันดาน หรือบุพการีของคูสมรสของเลขาธิการกระทําการตามวรรค

หนึ่ง ใหถือวาเลขาธิการมีสวนไดเสียในกิจการของสํานักงาน

มาตรา ๓๖ ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราเงินเดือนและ

ประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ คณะกรรมการเฉพาะดาน คณะกรรมการตามเขตพื้นที่ หรือคณะ

อนุกรรมการ

 

หมวด ๔

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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มาตรา ๓๗ หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหผูมีสวนเกี่ยวของ รวมถึงผูแทนองคการประชาชนหรือผู

แทนองคการเอกชน มีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและชุมชน

กอนเสนอใหรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบนโยบายสาธารณะนั้นอนุมัติหรือใหความ

เห็นชอบ

มาตรา ๓๘ เมื่อไดมีการจัดทํานโยบายสาธารณะตามมาตรา ๓๗ แลวเสร็จ หนวยงานของรัฐจะ

ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอนโยบายสาธารณะ และอาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมใน

การดําเนินการตามนโยบายสาธารณะ รวมทั้งจัดใหมีสวนรวมในการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผล

นโยบายสาธารณะดวยก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๙ ในการใหผูมีสวนเกี่ยวของ รวมถึงผูแทนองคการประชาชน หรือผูแทนองคการเอกชน

เขารวมการจัดทํานโยบายสาธารณะ การรับฟงความคิดเห็นตอนโยบายสาธารณะ และการดําเนินการอื่นใด

ตามมาตรา ๘ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๔๐ ในกรณีทีห่นวยงานของรฐัจะดําเนนินโยบายสาธารณะ อันอาจมผีลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตหรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นตอประชาชนหรือชุมชน หนวยงานของรัฐ

ตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตอง

จัดการรับฟงความคิดเห็น และปรึกษาหารือประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียกอนที่จะตัดสินใจพิจารณาดําเนิน

นโยบายสาธารณะนั้น 

หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการตัดสิน

ใจดําเนินนโยบายสาธารณะ และตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมี ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุข

อนามัย คุณภาพชีวิตหรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน เวนแตกรณีจําเปนเพื่อประโยชน

สาธารณะ แตในกรณีดังกลาว หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีมาตรการปองกันหรือมาตรการเยียวยาหรือ

ชดเชยผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมและเปนธรรม 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หนวยงาน

ของรัฐจะตองดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงดังตอไปนี้อยางทั่วถึงในระยะเวลาที่เพียง

พอกอนการรับฟงความคิดเห็น

(๑) สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ 

(๒) สถานที่ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ

(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

(๔) ผลกระทบของการดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง มาตรการปองกันหรือ

แกไขในกรณีที่อาจมีผลเสีย
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(๕) การวิเคราะหความคุมคาเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔)

(๖) รายละเอียดอื่นใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะการดําเนินงานของนโยบายสาธารณะ

อยางเพียงพอ

ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางของหนวยงานของรัฐในดําเนินการจัดหาขอมูลหรือขอ

เท็จจริง และการเผยแพรขอมูลหรือขอเท็จจริงแกประชาชนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑/๑ กรณีที่ตองจัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชน ตามมาตรา ๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

หนวยงานของรัฐตองดําเนินการใหขอมูลหรือขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๑ รวมทั้งตองนําผลการรับฟงความ

คิดเห็นตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใชในกระบวนการ มีสวนรวมในนโยบายสาธารณะดวย

มาตรา ๔๒ เมื่อหนวยงานของรัฐไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามที่กําหนดในมาตรา ๓๘ 

และมาตรา ๔๐ แลว ใหหนวยงานของรัฐประกาศการตัดสินใจโดยแสดงถึงเหตุผล ความจําเปน มาตรการ

ในการปองกันหรือเยียวยา และการแกไขปญหาและ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความคุมคาของผลประโยชน

สาธารณะและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยเปดเผยตอสาธารณะเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบได

ในกรณีมีการคัดคานการดําเนินนโยบายสาธารณะใด หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความ

คิดเห็น และนําความคิดเห็นดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง โดยที่ในกระบวนการตัดสิน

ใจนั้น ใหดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งดวย

มาตรา ๔๓ ในการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐผูกพันในการปฏิบัติ

ตามประกาศตามมาตรา ๔๒ โดยเครงครัด

  

มาตรา ๔๔ ในระหวางการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะตองจัดทํา

รายงานความกาวหนาของการดําเนินนโยบายสาธารณะเผยแพรใหผูมีสวน เกี่ยวของทราบทุกรอบระยะ

เวลาเกาสิบวัน

หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๘ (๗) โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ รวมถึง

ผูแทนองคการประชาชนหรือผูแทนองคการเอกชน เขามามีสวนรวมไดตามรูปแบบ วิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด 

กรณีที่ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวานโยบายสาธารณะนั้น กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและชุมชน 

และมิไดดําเนินการตามมาตรการปองกันหรือเยียวยา หรือดําเนินการแกไขปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สามารถยื่นคํารองตอหนวยงานของรัฐเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามมาตรการปองกันหรือเยียวยา หรือ

แกไขปญหาและผลกระทบดังกลาวได 
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หากการดาํเนนิการตามนโยบายสาธารณะกอใหเกดิผลกระทบอยางรายแรงตอคณุภาพสิง่แวดลอม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด ผูที่เกี่ยวของสามารถยื่นคํารองตอหนวยงานของ

รัฐเพื่อใหทบทวนหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะดังกลาวได 

ทั้งนี้ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการตามคํารองตามวรรคสาม และวรรคสี่โดยไมชักชา 

โดยที่อาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 

มาตรา ๔๕ ในกรณทีีค่ณะกรรมการไดรบัคาํรองขอจากผูมสีวนเกีย่วของกบัการดาํเนนิกระบวนการ

นโยบายสาธารณะวาไดรับผลกระทบจากการดําเนินกระบวนการนโยบายเกินกวาที่ไดประกาศไวตามมาตรา 

๔๒ และคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ใหคณะกรรมการมี

อํานาจแตงตั้งพนักงานของสํานักงานซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตรเปนเจาหนาที่คุมครอง

สิทธิของประชาชน และเมื่อคณะกรรมการไดแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน

มีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได

ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชนมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายให

แกผูมีสวนเกี่ยวของที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

มาตรา ๔๕/๑ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ มิไดดําเนินการตามที่กฎหมายฉบับ

นี้กําหนด ใหถือเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

ผูใดขัดขวางมิใหมีการดําเนินการมีสวนรวมตามที่กําหนดในกฎหมายฉบับนี้ ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท 

บทเฉพาะกาล

               

มาตรา ๔๖ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ

ตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) และใหผูปฏิบัติหนาที่ปลัดสํานักนายก รัฐมนตรี เปนเลขานุการคณะกรรมการ

ใหผูปฏิบัติหนาที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เปนการ

ชั่วคราวจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๒๕

มาตรา ๔๗ ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและ คัดเลือกกรรมการตาม

มาตรา ๙ (๔) และ (๕) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

 ................................

 นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ข. 

สรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็นประชาชน
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ภาคผนวก ข.1 

สรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็นประชาชนเปนรายครั้ง
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สรุปประเด็นจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ โรงแรมรามาการเดนท กรุงเทพฯ 

1. หลักการ เหตุผลและความจําเปนของการมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายสาธารณะ

 

จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการเหตุผลและความจําของการมีกฎหมาย พบวา

สวนใหญเห็นควรมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะเปน

กฎหมายระดับใดก็ได ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

- เพื่อเปนกฎหมายรองรับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 ซึ่งเปนแนวนโยบายพื้นฐาน 

แหงรัฐที่กําหนดใหภาครัฐตองเอื้ออํานวยใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 

- เปนพัฒนาการทางกฎหมายของภาคประชาชน ซึ่งขบวนการของสังคมตองการยกระดับ

การมีสวนรวมใหกวางขวางขึ้น ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหมีหลักเกณฑการปฏิบัติในกระบวนการการมี

สวนรวมที่ชัดเจน เจาหนาที่หรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติได และภาคประชาชน

รับรู และเขาใจวาเรื่องใดสามารถเขามีสวนรวมได อยางไร รวมทั้ง ไดเขามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายสาธารณะอยางแทจริง 

- เพื่อใหเกิดความมั่นคงสําหรับประชาชนในการเขามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําและ

พัฒนานโยบายสาธารณะ และกฎหมายคือรูปธรรมของนโยบายสาธารณะที่มีความมั่นคงมากกวา

มติหรือมาตรการของฝายบริหาร 

อยางไรก็ตาม มีบางสวนเห็นแตกตางไปวาไมจําเปนตองมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ โดยที่ผู แทนพรรคการเมืองเห็นวาการมีสวนรวมของ

ประชาชนเกดิขึน้และเขมแขง็ไดโดยธรรมชาต ิและปจจบุนัการมสีวนรวมถกูยกระดบัขึน้สูรฐัธรรมนญู 

เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางกวางขวางอยูแลว ซึ่งใน ความเปนจริง ประชาชนก็ได

เขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะในรูปแบบตางๆ แลวโดยไมรูตัว อีกทั้งการผลักดัน

นโยบายใดใหเปนนโยบายสาธารณะตองผานกระบวนการมากมาย ไมใชแคมีคณะกรรมการหรือมี

กฎหมาย รัฐบาลจะนํานโยบายใดมาเปนนโยบายสาธารณะตองผานกระบวนการรณรงคหาเสียง นํา

เสนอนโยบายตอประชาชน เมื่อประชาชนเห็นดวยก็เลือกเขามาจัดตั้งรัฐบาลได และประชาชนมีสวน

เสนอนโยบายตอผูสมัคร รับเลือกตั้ง ผูสมัครนํานโยบายนั้นมาเปนนโยบายสวนตัวและผลักดันเปน

นโยบายเมื่อไดรับเลือกตั้ง และผลักดันเปนนโยบายสาธารณะในที่สุด 
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นอกจากนี ้ผูแทนจากสวนราชการไดตัง้ขอสงัเกตวาอาจไมจาํเปนตองมกีฎหมาย ลายลกัษณ

อักษร หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เนื่องจากมีกฎหมายลําดับรอง เชน ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 แลว ดังนั้น ควรบูรณาการการทํางาน

ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดและกําหนดเปนหลักเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งถือวา

เปนมาตรการภายในของฝายบริหารก็นาจะเพียงพอ 

ขอเสนอแนะอืน่ๆ ใหพจิารณาเปาหมายหรอืความตองการเปนหลกัเพือ่กาํหนด ความจาํเปน

ในการออกกฎหมาย หากตองการใหมีสภาพบังคับก็ออกเปนกฎหมาย แต ถาตองการเพียงกฎเกณฑ 

การปฏิบัติก็ไมตองออกกฎหมาย 

2. แนวทางการรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะ

พิจารณาแนวทางการรางกฎหมายแบงเปน 2 สวน คือ 

กระบวนการ กระบวนการรางกฎหมายตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนอยาง

กวางขวาง ทั่วถึง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนตกผลึกและเกิดการยอมรับรวมกัน 

เนื้อหาสาระ ควรตองพิจารณาและกําหนดกรอบหรือประเด็นการมีสวนรวม วิธีการ รูปแบบ 

รวมทั้งระดับขั้นการมีสวนรวม บทบาทหนาที่และกลไกการจัดการ การพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

งบประมาณ กระบวนการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม และ มีการพัฒนาตอยอดองคความรู 

รวมทั้งกําหนดขอบเขต ขอจํากัดของการมีสวนรวมไวใหชัดเจน 

นโยบายสาธารณะบางเรื่องที่ตองการความยืดหยุนไมควรนํามากําหนดในกฎหมาย และให

อยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ มีขอเสนอใหใชตัวแบบการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่ประสบผลสําเร็จ เชน 

พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณี CL หรือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค 

3. ความหมาย “นโยบาย”, “นโยบายสาธารณะ”, ขอบเขตของ “นโยบายสาธารณะ”

เมื่อผานกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองแลวรับไปเปนกฎหมาย หรือมติของ ฝายบริหาร

จงึจะเปนนโยบายสาธารณะ ฉะนัน้ การมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะเปนเรือ่งการพฒันา

นโยบายสาธารณะ (policy development) แตยังไมเปนนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะจะมีความ

มั่นคงตอเมื่อเปนกฎหมาย รองลงมาเปนมติของฝายบริหาร ซึ่งมี การแกไขไดงายกวากฎหมาย

เพราะฉะนั้น กฎหมายกับนโยบายสาธารณะเปนสวนที่เกี่ยวเนื่องกัน แยกจากกัน ไดยาก 

เพราะถาจะพฒันาใหเปนนโยบาย จะไมเปนนโยบายสาธารณะหากไมถกูนาํไป เปนกฎหมาย นโยบาย
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สาธารณะจะตองเปนกฎหมายจงึจะมัน่คง ยัง่ยนื และหากเปนกฎหมายอาจเปนกฎหมายฉบบัเดยีวกนั 

แตแยกสวนก็ได เพราะเปนเรื่องเดียวกันที่ตองตอยอดกัน 

คําวา “นโยบายสาธารณะ” ครอบคลุมไปทุกเรื่องที่รัฐบาลกระทํา ไมวาจะทําในรูปของกฎหมาย 

มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎกระทรวง เพราะจะเปนนโยบายสาธารณะไดตองชอบดวยกฎหมาย ถาพูดถึงการ

มีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะบริบทจะกวางมาก หากเขียนกวางๆ เมื่อเขาสู

รัฐสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะรูสึกวาทํางานไมได 

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) จะไมมีนโยบายสาธารณะถาไมมีปญหาสาธารณะ (Public 

Problem) เมื่อกลาวถึงนโยบายสาธารณะจะเกิดจากปญหาสาธารณะเสมอ ปญหา สาธารณะมีทุก

ระดับไมวาจะเปนแมคโครหรือไมโคร ทั่วประเทศที่เกี่ยวกับคนจํานวนมาก ถือวาเปนปญหาสาธารณะ 

ถาปญหาสาธารณะมีความสําคัญที่รัฐจะตองเขาไปแกไข ก็จะกลายเปนนโยบายสาธารณะที่รัฐตอง

รับผิดชอบ 

ดังนั้น การที่จะเขียนกฎหมายใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมจะไปครอบคลุมทุกเรื่อง 

ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่รัฐบาลกระทํา ใชกฎหมายนี้ไปอางเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมไดหมด ถายังไมมี

สวนรวมตองใหประชาชนมีสวนรวมกอน เพราะเปนนโยบายสาธารณะ 

หากเขียนกฎหมายใหแคบลงจะทําใหนาสนใจขึ้นและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ เชน การมี

สวนรวมของประชาชนในการเสนอกฎหมาย ตองกําหนดกรอบใหชัดเจน และรัฐบาลจะทําอะไรตอง

โปรงใส โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําประชาพิจารณ ที่มีความเปนสากลมากขึ้น

4. โครงสราง องคประกอบ และที่มาขององคกรการมีสวนรวมของประชาชน

กําหนดใหเปนองคกรเชื่อมโยงประสานทําใหเกิดการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองทํา

หนาที่ในการเชื่อมตอ 3 ภาคสวนของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ใหรวมกันทําใหเกิดนโยบายสาธารณะ แตตอง

มิใชองคกรสั่งการ คณะกรรมการฯ ประกอบดวยภาคสวนตางๆ อยางหลากหลาย โดยกําหนดใหครอบคลุม

ผูมีประโยชนไดเสียแทจริง และสํานักงานที่ทํางานในลักษณะประสานเชื่อมโยง

สวนจะเปนองคกรรปูแบบใดตองพจิารณาองคประกอบอืน่ๆ ดวย เชน หากเปนองคกรราชการ

ก็จะมีปญหาเกี่ยวของกับระบบราชการคือขาดประสิทธิภาพ แตถามิใชองคกรราชการควรเปนองคกรแบบใด

นั้น ตองพิจารณาแหลงที่มาของงบประมาณวามาจาก ภาษีประชาชนหรือไมซึ่งเกี่ยวโยงกับการตรวจสอบ

การใชจายเงิน รวมทั้งคาตอบแทน และความกาวหนาของบุคลากรในองคกรดวย 

คณะกรรมการฯ และสํานักงานฯ (ตามรางพรบ.ฯ) เปนการสรางหนวยงานขึ้นใหม ซึ่งเชื่อมโยงกับ

ขอบเขตของโครงการ หากโครงการมีขอบเขตไมชัดเจน กวางขวางมาก ภารกิจของ องคกรจะมีมากรวมทั้ง

หนาที่ในการบริหารจัดการดวย จะทําใหเปนองคกรใหญมาก อุยอาย 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ในการทํางานขององคกร ควรใหสื่อเขามารวมทําใหเกิดการรับรู ความรูความเขาใจ และ สงเสริม

ศักยภาพของประชาชนในการมีสวนรวม 

5. สถานะของกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ

เปนกฎหมายสงเสริมที่กําหนดกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการมีสวนรวมอยางเหมาะ

สมและสมดุล โดยเนนการเชื่อมโยงประสานระหวางหนวยงานตางๆ มิใชกฎหมายเชิงอํานาจ ไมควร

กําหนดสภาพบังคับในเชิงเนื้อหา ควรมีเพียงสภาพบังคับในเชิงกระบวนการเทานั้น 

6. กองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน หรือ แหลงทุนเพื่อสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนรูปแบบอื่น 

มีขอเสนอใหใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ ม.87 (4) 

และเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จายสมทบงบประมาณตามสัดสวน เชนเดียวกับกองทุน

หลักประกันสุขภาพ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการมีสวนรวมของประชาชน ในชุมชนหรือทองถิ่น ทั้งนี้ 

จะเปนสวนชวยให อปท.เขามามีสวนรวมรับผิดชอบดวย 

มีขอสังเกตเกี่ยวกับกองทุนฯ (ตามรางพรบ.ฯ) ในประเด็นเกี่ยวกับแหลงที่มาของ งบประมาณ 

การใชจายงบประมาณ คาตอบแทน การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐและเอกชน ซึ่งยังขาดความสอดคลอง

เชื่อมโยงกัน เชน ใหรับอุดหนุนจากเอกชนได กรณีเปนเอกชนหรือบริษัทที่ รับดําเนินการอุดหนุน จะกําหนด

กรอบเพื่อปองกันปญหา Conflict of Interest อยางไร 

คณะกรรมการฯ (ตามรางพรบ.ฯ) กําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับคาใชจายกองทุนฯ ซึ่งตองพิจารณาใน

เรื่องหลักการทํางานโดยเปดเผยและตรวจสอบได กรณีนี้เปนองคกรใหมควรวางหลักการทํางานและหลักใน

เรื่องการตรวจสอบความชอบของระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ที่จะออกใชบังคับดวย 

7. ความสัมพันธเชิงอํานาจกับองคกรอื่นๆ

เนนการทํางานในเชิงการเชื่อมโยงประสาน โดยที่ตองมีการเชื่อมโยงกับองคกรอื่นๆ ตามที่

รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด อาทิเชน

- องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2

- แผนพฒันาการเมอืง และสภาพฒันาการเมอืง รฐัธรรมนญูมาตรา 78 (7) กองทนุพฒันาการ

เมืองภาคพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (4) 

- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 (3) 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

- องคกรการเมือง 

- สื่อมวลชน

ในการนี ้ควรมกีารพจิารณากฎหมายเกีย่วกบัองคกรทีต่องเชือ่มโยงดงักลาว รวมทัง้ พจิารณา

ความสมัพนัธกบักฎหมายฉบบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของดวย เชน พรบ.สภาองคกรชมุชน พรบ.สภาพฒันาการ

เมือง พรบ.หลักประกันสุขภาพ 

8. ประเด็นเสนอแนะอื่นๆ

- ไมมี-

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 41 คน

ภาคราชการ จํานวน 7 คน

1. วาที่รอยตรีไชยวุฒิ วุทฒิรักษ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ

 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. นายปราการ จันทองจีน สภานิติบัญญัติแหงชาติ

3. นางวัลภา บุรุษพัฒน สภาความมั่นคงแหงชาติ

4. นายศุภวัฒน สิงหสุวงษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5. นางอรจิตต บํารุงสกุลสวัสดิ์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

6. พ.ต.ท. วรัท วิเชียรสรรค สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

7. นางสาววริมา โพธิสมบัติ คลังสมองวปจ.เพื่อสังคม

ภาคองคกรอิสระ จํานวน 8 คน

1. นายบุญเสริม นาคสาร สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

2. นางสาวพวงชมพู โชตินุชิต สํานักงานศาลยุติธรรม

3. นางพรรษมน ดีวังพล สํานักงานศาลยุติธรรม

4. นายวชิรา ชื่นภักดี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

5. นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน สํานักงานศาลปกครอง

6. ดร.ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

7. นายเฉลิมพล เรืองแกว สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

8. นายโสภณ ตะติโชติพันธุ สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาคนักวิชาการ จํานวน 6 คน

1. รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย สถาบันพระปกเกลา

2. นายพงษศักดิ์ มงคลรัตน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

3. นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ นักวิชาการอิสระ

4. ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์

5. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

6. นายชัยยงค ตากิ่มนอกน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ภาคนักการเมือง จํานวน 7 คน

1. นายสยมภู เกียรติสยมภู พรรคกิจสังคม

2. นายเสนห คุมรักษ พรรคนําวิถี

3. นายเอกรินทร สถานนทชัย พรรคประชากรไทย

4. นายลิขิต มุกดา พรรคเพื่อแผนดิน

5. นายขาพุทธ ขาวดารา พรรคเพื่อฟาดิน

6. นายเฉลิมชัย ตันติวงศ พรรคเพื่อแผนดิน

7. นายยืนหยัด ใจสมุทร พรรคพลังประชาชน

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ จํานวน 4 คน

1. นางเรืองรวี พิชัยกุล  มูลนิธิอาเซีย

2. นายเกรียงไกร ลาวพวน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3. นายชาตวิทย มงคลแสน สมาคมรัฐธรรมนูญ

4. นายพันธ พะเนียงเวทย สภาหอการคาแหงประเทศไทยเพื่อประชาชน

คณะกรรมการและทีมงาน จํานวน 8 คน

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

3. นายณวัฒน ศรีปดถา สถาบันพระปกเกลา

4. นางสาวปยะนาถ แทงทอง สถาบันพระปกเกลา

5. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย สถาบันพระปกเกลา

6. นางสาวทวิติยา สินธุพงศ สถาบันพระปกเกลา

7. นางสาวปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

8. นายทัศนัย ทองสีนวล สถาบันพระปกเกลา

9. นางสาวสุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการรับฟงความคิดเห็นประชาชนเพื่อพิจารณา รางกฎหมายวา

ดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ กลาวชี้แจงหลักการและเหตุผล 

และความจําเปนในการจัดทํากฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการนี้ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการ

มีสวนรวมของประชาชนในอดีต โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะหและการจัดทํารางพระราชบัญญัติการ

มีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

จากนัน้ นางมาลรีตัน แกวกา กรรมการรบัฟงความคดิเหน็ประชาชนเพือ่พจิารณา รางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ นําเสนอสรุปผลการรังฟงความ

คิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งสถาบันพระปกเกลา

จัดขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมรามาการเดนส 

นายบณัฑรู เศรษฐศโิรตม กรรมการรบัฟงความคดิเหน็ประชาชนเพือ่พจิารณา รางกฎหมายวา

ดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการ

ดําเนินการสัมมนา โดยที่จะใชประเด็นคําถามและ รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน 

พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนหลัก 

ผูเขารวมสัมมนาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ความหมายและขอบเขต “นโยบายสาธารณะ” 

- นโยบายสาธารณะเกิดเมื่อมีปญหาในสังคม นําไปสูการกําหนดนโยบายในรูปแบบตางๆ เชน 

ออกกฎหมาย หรอืมตขิองฝายบรหิาร แตมคีวามเหน็แยงวาทกุเรือ่งทีเ่กีย่วของและสงผลกระทบตอประชาชน 

คือนโยบายสาธารณะ ซึ่งไมจําเปนตองเปนปญหาเสมอไป 

- นโยบายสาธารณะเทียบเคียงไดกับนโยบายพื้นฐานฯ

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง 

2.1 การมีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น
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สวนใหญเห็นควรใหประชาชนมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะในทุกระดับ ทั้งระดับทองถิ่นและ

ระดับชาติ รวมทั้งระดับภูมิภาคดวย เพราะมีผลกระทบกับประชาชน ดังนั้น ปจเจกชนหรือกลุมคนทั้งหมด

ควรไดเขามีสวนรวม

- เห็นควรมีสวนรวมระดับทองถิ่น แตใหเชื่อมโยงกับระดับชาติดวย

- ควรมีสวนรวมทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทองถิ่นเชนตําบล อําเภอ ระดับชาติตองรวมระดับ

ภูมิภาคดวย

- เห็นดวยที่ตองมีกรอบใหญและกรอบเล็ก

- ตองมีสวนรวมทุกระดับ เพราะเปนสิ่งที่กระทบกับประชาชน ดังนั้นทั้งปจเจกชนและกลุมคน

ตองไดมีสวนรวม 

- จากการสํารวจ ทุกทานตองการมีสวนรวมทุกระดับ แตระดับทองถิ่นอาจจัดการไดยาก ควรอยู

ระดับภูมิภาคกอน

2.2 การมีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

สวนใหญเห็นควรใหมีสวนรวมไดทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม โดยที่มีขอเสนอ

แนะใหเพิ่มเติมดานอื่นๆ ดวย คือ ดานการเมือง ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และแมแตดานความมั่นคง 

โดยที่มีเหตุผลสนับสนุน คือ รัฐธรรมนูญก็กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจทางการเมือง มีสวนรวม

ในแผนงาน โครงการ และควรกําหนดใหกวางไว เพื่อใหสามารถแกไขปญหาสาธารณะไดจริง 

- ควรมีสวนรวมทุกดาน โดยเฉพาะการตัดสินใจทางการเมือง (รธน.ใหอํานาจใน การถอดถอน) 

รธน.40 ใหมีสวนรวมในแผนงานโครงการ แตประชาชนตองการมีสวนรวมใน การตัดสินใจทางการเมืองดวย

- ประชาชนผูมีสวนไดเสียสามารถหยิบยกเรื่องไดดวย มิใชใหภาครัฐริเริ่มเทานั้น

- ควรมีสวนรวมทุกดาน รวมดานการเมืองดวย แมแตสภาที่ปรึกษาฯ ควรใหมีสวนรวมไดทั้งหมด

- เห็นดวยทั้งหมด และควรเพิ่มวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติดวย

- ควรทั้งหมดที่เกี่ยวของกับประชาชน รวมทั้งความมั่นคงดวย เพราะเปนการกําหนดนโยบาย 

- ควรกาํหนไวใหกวาง ไมเหน็ความจาํเปนทีจ่ะจาํกดัใหแคบ และใหสามารถแกปญหาสาธารณะไดจรงิ 

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง 

3.1 มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

โดยรูปแบบของการใหประชาชนมีสวนรวม ภาครัฐตอง จัดทํา และเสนอเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย, 

ตองเผยแพรเอกสารเกีย่วกบันโยบายผานสือ่รปูแบบตางๆ, เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมแสดงความคดิ

เห็นเกี่ยวกับเอกสารนโยบายดังกลาว และแสดงเหตุผลตอทางเลือกนโยบายประกอบ

- ควรกาํหนดกรอบเวลาใหพอสมควรแกเรือ่ง และควรมเีวลายาวพอสมควร เพือ่ใหมขีอมลูทีเ่พยีง

พอสําหรับการเขามีสวนรวม 

- ผูมีสวนไดสวนเสียควรไดเขารวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะดวย
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- การมีสวนรวมควรมีทั้งทางการและไมเปนทางการ

3.2 มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา

 การรวมคดิรวมตดัสนิใจในการจดัทาํโครงการและหรอื กจิกรรมทีอ่าจมผีลกระทบตอคณุภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอม การตัดสินใจทางการเมืองหรือการกําหนดนโยบาย รวมทั้ง การวางแผนพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการมีสวนรวมตัดสินใจ เชน ผูแทนในคณะกรรมการ (Representation) ระดับ

ชาติตางๆ เชน คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช คณะกรรมการนํ้าแหงชาติ, โดยการออกเสียงประชามติ 

(Referendum) โดยการประชาพิจารณ (Public Hearing)

- การบริหารจัดการ เชน คณะกรรมการนํ้าแหงชาติ จะดําเนินการอยางไร เพราะ มีปญหาเรื่อง

นํ้าและการสรางเขื่อนมาก

- ประเด็นคืออะไรคือการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง มีขอบเขตอยางไร 

- การทําประชามติเปนเรื่องใหญ แตของไทยใชมาก ควรใชความระมัดระวังในการใช

- - กฎหมายนี้ควรทําทั้งสงเสริมและมีความรับผิดชอบ โดยใหหนวยงานภาครัฐรับผิดชอบจัดเวที

รับฟงความคิดเห็น และใหประชาชนมีสิทธิริเริ่มดวย

- ควรใหมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต และอนามัย

- ควรเพิ่มเติมเรื่องมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจทางการเมืองใหชัดเจน และ

ใหมีสวนรวมกอนการทํานโยบายสาธารณะ

- เขามีสวนรวมในแผนงานโครงการ ควรกําหนดใหชัดเจน

3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย

การมีสวนรวมในการควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจ

ของรัฐในระดับตางๆ

- ขอความไมครอบคลุมรัฐธรรมนูญ 

- การออกกฎระเบียบ วิธีการเปน อยางไร 

- ผูมีสวนไดเสียมีขอบเขตเพียงใด 

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

ประกอบดวยภาคสวนตางๆ (ทัง้ภาครฐั เอกชน นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคม องคกรพฒันาเอกชน 

และสื่อมวลชน) จํานวนตั้งแต 9-11 คน มีวาระดํารงตําแหนง และดํารงตําแหนงไดวาระเดียว โดยที่กรรมการ

ทํางานเต็มเวลาเพียงจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด
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ประกอบดวยภาคสวนตางๆ เชนเดียวกับระดับชาติ แตรับผิดชอบดูแล สงเสริม และสนับสนุน

การมีสวนรวมในระดับจังหวัด ทํางานตามนโยบายและเชื่อมโยงกับคณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

- สวนใหญเห็นควรใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมเพื่อรับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เห็นวาควรให

ภาคประชาชนเขาไปรวมเปนกรรมการใหมากที่สุด และควรมีองคประกอบที่ครอบคลุมทุกฝาย และควร

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาใหชัดเจน 

- ประเด็นควรใหหนวยงานภาครัฐและอปท. เขามารวมเปนกรรมการดวยหรือไม สวนใหญเห็น

วาควรใหเขารวมเปนกรรมการดวย เพราะอปท.มีเปาหมายทําเพื่อประชาชนและสนับสนุนภาคประชาชน

เชนกัน จะไดชวยหนุนเสริมกันไป

แตมีบางคนที่เห็นวาควรตัดผูแทนจาก อปท. เพราะควรเปนผูปฏิบัติมากกวารวมเปนกรรมการฯ 

และมี (1) เชื่อมโยงกับราชการอยูแลว 

- คณะกรรมการสรรหาฯ มีหลักการเหตุผลอยางไร ยังขาดความชัดเจน เปนกรรมการสรรหาทั้ง

คณะกรรมการระดับชาติและระดับทองถิ่นหรือไม 

 

5. สถานะองคกร

สวนใหญเห็นควรตัดประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลฎีกา

ออก เนื่องจากขาดความเชื่อมโยงกับภาคประชาชน อาจทําใหเปนปญหาในกระบวนการคัดเลือกกรรมการฯ

ได และมีบางคนเสนอความเห็นวาการกําหนดใหประธานองคกร เชน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปน

กรรมการสรรหานั้น ก็อาจมีปญหาในการคัดเลือกเชนกัน ดังนั้น ควรกําหนดเปนตําแหนงหรือผูแทน แตก็

มีความเห็นแยงเรื่องนี้วากําหนดผูแทนจะเปนปญหามากกวา 

- สื่อ เปนเสมือนสุนัขเฝาบาน หากเขาไปแลวทํางานไมได ควรออกมาทําหนาที่ขางนอกดีกวา

- สภาพัฒนาการเมืองควรเขามารวมเปนกรรมการสรรหาฯ ดวยหรือไม

- คณะกรรมการฯ ควรกําหนดสัดสวนเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายดวย

- คณะกรรมการฯ ระดับชาติ อาจเกิดรองรอยวัฒนธรรมแบบ ราชการ

- คณะกรรมการการมีสวนรวมฯ ควรเขาไปเสริมหนุนกลไกเดิมใหลื่นไหล ทํางานได เรียนรู 

แลกเปลี่ยน พัฒนาศักยภาพประชาชนใหเขามีสวนรวมไดโดย smart

6. สถานะกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สวนใหญเห็นวาควรมีบทบังคับ มิเชนนั้นจะไมผลในทางปฏิบัติ หากกําหนดใหเปนหนาที่ เชน ม. 

6 ตองกําหนดวาหากไมทําจะมีผลหรือมีโทษอยางไร ซึ่งอาจกําหนดใหสงเสริมประชาชน แตกําหนดใหเปน

หนาที่ของภาครัฐ เชน ม. 5 วรรค 2 หากมีกรณีขัดขวางการใชสิทธิจะมีโทษอยางไร หรือม. 7 หากไมทํา

หรือฝาฝนจะดําเนินการหรือไดรับผลอยางไร ตองกําหนดใหชัดเจนกฎหมายฉบับนี้ควรมีสภาพบังคับ หรือ

มีผลบังคับใชไดจริงในทางปฏิบัติ



179สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

7. กองทุนหรือแหลงทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

7.1 ไมควรมี แตควรกําหนดใหขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอื่น หรือใหใชแหลงทุนอื่นๆ 

1.2 ไมควรมี แตกําหนดสัดสวนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

7.1  ควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง

สวนใหญไมเห็นดวยกับการตั้งกองทุนฯ ขึ้นใหม เพราะปจจุบันมีกองทุนจํานวนมาก เปนภาระ

ตอภาครัฐ ควรกําหนดใหใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดใช

กองทุนฯ นี้อยูแลว 

- แตมบีางคนเหน็วาควรมกีองทนุฯ เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนโดยตรง 

เพราะควรใหความสําคัญเรื่องนี้

- ความสัมพันธกับองคกรอื่น หรือกฎหมายฉบับอื่นๆ

- กฎหมายนี้ควรเชื่อมโยงการทํางานกับองคกรอื่น รวมทั้งเชื่อมโยงกับกฎหมายฉบับอื่น 

เพื่อมิใหซํ้าซอน หรือเกี่ยงกันทํางาน

- การมีสวนรวมของประชาชน หากไมมีชองทางอื่น กฎหมายนี้ตองเขามาชวย

8.ความคิดเห็นและเสนอแนะอื่นๆ

- การมีสวนรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการมากขึ้น แตก็ยังคงมีปญหาดานความรูความ

เขาใจ คุณภาพของการมีสวนรวม และการไดเขามีสวนรวมอยางแทจริง 

- ประชาชนเปนสวนสําคัญของการมีสวนรวม ดังนั้นตองมีการพัฒนาใหประชาชน มีความรู 

ความเขาใจ และความรับผิดชอบ ตองสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมและ ความรับผิดชอบ และปลูก

ฝงใหรูสึกวาเปนเจาของประเทศ และเคารพกฎหมาย

- แมรัฐบาลรับฟงเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตหากทําใหเปนแรงกดดันไดจะมีพลังและ

เกิดผลสําเร็จได

- ประชาชนตองการมีสวนรวม แตยังขาดเวทีและพื้นที่ 

- การมีสวนรวมควรมีทั้งทางการและไมเปนทางการ

- กรอบกตกิาการมสีวนรวม พยายามยกระดบัคอืออกกฎหมาย โดยทีต่องกาํหนดหลกัเกณฑ 

วิธีการ และกระบวนการใหชัดเจน และตองกําหนดเรื่องการบริหารจัดการดวย เพื่อใหมีผลบังคับ

ใชไดจริง เชน พิจารณากําหนดกลุมเปาหมายวาคือใคร และการจัดการตองใหกลุมเปาหมายไดเขา

มาเสนอแนะและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับกลุมนั้นๆ เชน กลุมสตรี และตองเนนการบูรณาการ

ลงสูพื้นที่ โดยมีกลไกการจัดการในพื้นที่ ซึ่งหากมีแลวก็ใชกลไกนั้น ตองทําใหกลไกตางๆ ดําเนินไป

ไดโดยไมติดขัด ตองทําใหเกิดความรวมมือ รวมพัฒนา และจัดทําเปนขอเสนอที่ 
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 - การมีสวนรวมในคณะกรรมการระดับชาติตางๆ เปนอยางไร

 - การมีสวนรวมของประชาชนจําเปนตองมีหนวยสนับสนุน งบประมาณและ

กระบวนการ

 - สื่อมีปญหาตองใชเงิน “เงินไมมาสื่อไมออก” อาจตองผลักดันผาน NBT

 - การจัดซื้อจัดจาง มีปญหาการทุจริตมาก ควรใหประชาชนมีสวนรวมดวย เชน ให

ประชาชนเปนเจาหนาที่พัสดุ 

 - ควรกําหนดเปนประเด็นเพื่อออกไปรับฟงความคิดเห็นประชาชนในภูมิภาคตางๆ แลวยก

รางกฎหมายฉบับใหม ไมควรใชรางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้เปนตุกตา

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 59 คน

ภาคราชการ

1. พ.ต.ชัยพร รัชชูศิริ กระทรวงกลาโหม

2. นางพันธุพิงค ธรมธัช สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. น.ส.มณฑา เจริญสุขสุวรรณ อบต.บางรักนอย

4. คุณวิระศักดิ์ ฮาดดา อบต.คลองสาม

5. นายไวพจน เอี่ยมสอาด อบต.กระแชง

6. นางศิริกุล ปญญาดิลก สํานักงานขอมูลขาวสารทางราชการ

7. นายสมบูรณ ปานยอย อบต.บานใหม

8. นายสุธิพงศ พลธี อบต.คลองหา

9. นายสุกิจ วงคปนงาว สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

10. นายเสถียร จิรรังสิมันต สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

11. น.ส.อภิรดี ประเสริฐฤทธิ์ สํานักงาน.คณะกรรมการการกระจายอํานาจ

12. น.ส.ศิริวิมล เปยมวิทยาคุณ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

13. นางอรวรรณ ขุมทรัพย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

14. น.ส.วัชรประภา กิ่งสาร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

15. นางอรจิตต บํารุงสกุลสวัสดิ์ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

16. นายสุรชัย ศิริพงษเสถียร กรมทรัพยากรธรณี

17. นายฉลอง พึ่งศรีเพ็ง กรมทรัพยากรธรณี

18. น.ส.นพคุณ ธนะเรืองสกุลไทย กรมทรัพยากรธรณี

19. นายอนุชิต สุวรรณภาดา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ภาคนักการเมือง

1. นายจํารัส สุวรรณภาดา พรรคแนวสังคมประชาธิปไตย

2. นายชัชวัชร เมนทอง พรรคแผนดินไทย

3. นายนิทัศน เพชรนอย พรรคไทยรวมพลัง

4. น.ต.วินัย อัมพรต พรรคประชาธิปตย

5. นายสยมภู เกียรติสยมภู พรรคกิจสังคม

6. นายเสนห คุมรักษ  พรรคนําวิถี

7. นายสมบูรณ ทองบุราณ อดีต สว.ยโสธร

8. นายพงษศักดิ์ อุปชชา ผูสมัครสว.

9. ดร.ผุสดี ตามไท พรรคประชาธิปตย

10. อาจารยรัชฎาภรณ แกวสนิท พรรคประชาธิปตย

11. นายขาพุทธ ขาวดารา พรรคเพื่อฟาดิน

ภาคองคกรอิสระ

1. นางกอบกาญจน ชื่นยินดี สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

2. นายวิริยะ วัฒนสุชาติ สํานักงานศาลปกครอง

3. ดร.ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4. นายอรรถวุฒิ รัตนสุภา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาคนักวิชาการ

1. ดร.กมลพร กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2. ผศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

3. รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. นายนิตินันท นวลศรีทอง คณะนิติศาสตร ม.รามคําแหง

5. รศ.ดร.สุมาลี วงษวิฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

6. นายอัครเดช สีผึ้ง มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

 

ภาคประชาชน

1. น.ส.ณฐมน พรหมสุภา นักศึกษา หลักสูตร พปป 6 สถาบันพระปกเกลา

2. นายอุดม ชื่นแกว ประชาชน

3. น.ส.ดวงกมล เจริญสุข ประชาชน
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ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1. นายเกรียงไกร ลาวพวน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2. นายชาตรี ฉันทรัตนรักษา บริษัท เรดอน จํากัด

3. นายชาตวิทย มงคลแสน สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

4. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

5. พลตรีวิสูตร เกิดเกรียงบุญ สมาคมมิตรภาพไทย-ไนจีเรีย

6. นางเรืองรวี พิชัยกุล  มูลนิธิเอเชีย

7. นายชาตรี ดารามาศ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ภาคสื่อมวลชน

นางอริยสร พิพัฒนยดา วารสารครอบครัวพอเพียง

คณะกรรมการและทีมงาน

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

3. นางมาลีรัตน แกวกา ขบวนผูหญิงกับการปฏิรูปการเมือง

4. น.ส.ปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

5. นายทัศนัย ทองสีนวล สถาบันพระปกเกลา

6. นายเข็มทอง ตนสกุลรุงเรือง สถาบันพระปกเกลา

7. น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

8. Mr.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา
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สรุปประเด็นจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ. เชียงใหม

1. ความหมายและขอบเขต “นโยบายสาธารณะ”

ผูเขารวมสัมมนาใหความหมายของนโยบายสาธารณะ ไวหลากหลายพอสรุปได ดังนี้

- นโยบายที่เกิดจากการตัดสินใจของภาครัฐ และมีผลตอประชาชนทั่วไป มีความหมายครอบคลุม

ขอกําหนดตางๆ ในทุกระดับ ไมเพียงเปนกฎหมายเทานั้น

- ขอกําหนด ที่เกี่ยวของกับประชาชนในทุกๆ เรื่องที่ครอบคลุมวิถีชีวิต ความหลากหลาย และ

สอดคลองความตองการที่แทจริงของประชาชน

- นโยบายที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนทั่วไป

- โดยสรุป ความหมายของคําวา “นโยบายสาธารณะ” ในที่นี้ หมายถึง นโยบาย กฎหมาย 

ขอกาํหนด ในทกุระดบัทีเ่กดิจากการตดัสนิใจของรฐั ทีเ่กีย่วของ มผีล และมผีลกระทบตอวถิชีวีติ ความเปนอยู 

ความหลากหลายและความตองการที่แทจริงของประชาชน

ทั้งนี้ การกําหนดชื่อนโยบายสาธารณะตองสรางการมีสวนรวม ความรูสึกเปนเจาของ และกระตุน

จิตสํานึกสาธารณะของประชาชนดวย เชน นโยบายสาธารณสุข ควรใช นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

ซึ่งชื่อหลังสรางความรูสึกเปนของประชาชนเพื่อประชาชนและกระตุนจิตสํานึกสาธารณะไดมากกกวา

ขอบเขตของการมีสวนรวม

ผลการสัมมนามีความคิดเห็นวาประชาชนตองมีสวนรวมในทุกประเด็นที่มีผลกระทบตอประชาชน

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และวิถีชุมชน ทั้งในระดับชุมชน ถึงระดับ

ชาติ ประชาชนตองเขามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตการริเริ่มกําหนดนโยบาย 

การนําเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการแกไขปรับปรุง

มีความคิดเห็นที่แตกตางและนาสนใจวา นโยบายสาธารณะเปนเรื่องของประชาชนที่ไมควรใหรัฐ

เปนผูกําหนดแตใหประชาชนเปนผูกําหนดนโยบายดวยตนเอง โดยรัฐมีหนาที่ใหการรับรองและสงเสริมการ

บังคับใชเทานั้น ความคิดเห็นนี้สอดคลองกับกระบวนการมีสวนรวมในระดับสูงตามหลักทฤษฎี

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง

2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น

2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กระบวนการมีสวนรวม

จากขอบเขตการมีสวนรวมทุกขั้นตอนทุกระดับ ผูเขาสัมมนาจึงกําหนดกระบวนการ มีสวนรวมไว 

ดังนี้

1. ระยะ กอน นโยบาย หรือ กฎหมาย ถูกกําหนดขึ้น โดยภาครัฐตองเปดโอกาสใหประชาชน

รับทราบขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง หลักการเหตุผลของนโยบาย หรือโครงการ อยางเขาใจชัดแจง โดย

ภาครัฐตองจัดทําและเสนอเอกสารอันเกี่ยวกับนโยบายโดยเผยแพรผานสื่อและเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตองสรางใหเกิดการสื่อสาร 2 ทางกับประชาชน จัดเวทีการมีสวนรวม 

และเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยประชาชนผูเขามีสวนรวมตองเปนผูมีสวนไดสวนเสียจริงๆ ไมเปนการจัดตั้ง

หรือพรรคพวก และดําเนินการเพียงวันเดียว

2. ภาครฐัตองมกีระบวนการวเิคราะหผูมสีวนไดสวนเสยีหรอืกลุมผลประโยชนตอประเดน็ตางๆ ได

แทจรงิ และตองสรางความเขมแขง็ดานการมสีวนรวมใหกลุมดงักลาวเพือ่การเขารวมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. ภาครฐัตองนาํผลจากการสือ่สารทีเ่ปนความตองการของประชาชนนัน้เสนอตอองคการปกครอง

สวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่อง นโยบาย กฎหมาย หรือขอกําหนดนั้นๆ เพื่อนําไปพิจารณา

ประกอบการกําหนดนโยบาย กฎหมาย ขอกําหนด หรือโครงการ

4. ภาครัฐตองตอภาคประชาชนและใหมีการสื่อสาร 2 ทางอยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางความ

เขาใจในเนื้อหาสาระและขอมูลตางๆ อันเกี่ยวกับนโยบาย การประชาสัมพันธกระตุน การมีสวนรวมทั้ง

ในจิตสํานึกและการใหความรูเบื้องตนในเรื่องนั้นๆ การเชื่อมโยงเครือขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

สนับสนุนผูที่อยูใกลชิดประชาชน เชน บาน วัด โรงเรียน รวมผลักดันและประชาสัมพันธเรื่องการมีสวนรวมสู

ชมุชน ผลกัดนัการเคลือ่นไหวเรือ่งการมสีวนรวมในระดบัชาตดิวยการกระตุนการประชาสมัพนัธใหประชาชน

ทราบโดยรวม ทั้งนี้กระบวนทั้งหมดตอทําอยางตอเนื่อง

5. เมื่อประชาชนมีสวนรวม มีการรับฟงความคิดเห็น มีข อเสนอแนะจากประชาชนแลว 

หาก สส.หรือรัฐบาล หนวยงานรัฐ หรือผูเกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะนั้น ไมรับความคิดเห็นหรือขอเสนอ

เหลานั้น ตองกําหนดใหชี้แจงเหตุผลตอประชาชนดวย

กระบวนการการมีสวนรวมดังกลาวจึงออกมาในลักษณะของความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชน 

(Collaborative) และเปนกระบวนการมีสวนรวมที่มีความหมายรวมถึง การสรางจิตสํานึก การปรับวิธีคิด การ

ประชาสัมพันธ การเขาถึงวิธีการ และการเชื่อมโยงการมีสวนรวมของทุกหนวยงานเขาดวยกัน

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง

3.1 มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

3.2 มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา

3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วิธีการมีสวนรวม

1. การใหขอมูลขาวสาร การสื่อสาร การเปดเวทีสาธารณะ โดยกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและ

มีเวลาพอเพียงเพื่อใหประชาชนไดเขาใจขอมูลทั้งหมด และการดําเนินการ ดานขอมูลขาวสารตองกระทํา

อยางครบถวนและถูกตอง สมบูรณ

2. การร วมตัดสินใจในทุกกระบวนการของนโยบายสาธารณะ นั้น ทั้งการกําหนดแผน 

การดําเนินการ การติดตามการใชนโยบาย หรือการติดตามผลกระทบจากโครงการ

3. การมีสวนรวมหลังการออกนโยบายคือการประชาสัมพันธผานสื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจ

ตอนโยบายสาธารณะนั้นๆ โดยสื่อใหประชาชนรวมรับรูและตรวจสอบนโยบายที่ปรากฏในชวงกอนการ

บังคับใชหรือดําเนินโครงการ (กรณีเปนโครงการ) โดยใหมีระยะเวลาที่เหมาะสมและประชาชนสามารถรับ

รูและเขามีสวนรวมไดจริง

4. การมีสวนรวมตอกระบวนการนโยบายสาธารณะในที่นี้ รวมถึงการเขารวมในกระบวนการแกไข 

ปรับปรุง ยกเลิก หรือ ปฏิเสธนโยบายดวย

ทั้งนี้ เงื่อนไขสําคัญในกระบวนการและวิธีการมีสวนรวมคือตองมอบอํานาจรับผิดชอบเต็มใหกับ

ทองถิ่นที่ไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการกับนโยบายสาธารณะของตนเองได นั่น

หมายถึงการใหความสําคัญกับบริบททองถิ่น กลไกระดับทองถิ่น และฐานขอมูล การรวมตัวของประชาชน

ในทองถิ่น

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ

4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด

องคกร/คณะกรรมการการมีสวนรวม

โครงสราง/หนาที่

1. มีขอเสนอใหองคกรหรือคณะกรรมการการมีสวนรวมที่ตั้งขึ้น องคกรตองเปนอิสระ ไมขึ้นกับ

รัฐ หรือใหเปนองคกรมหาชน

2. การทํางานเปนองคกรเชื่อมโยงประสาน และผลักดัน ใหเกิดการมีสวนรวมในทองถิ่น เนน

กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมใหสื่อเขามารวมสรางการรับรู ความรูความเขาใจ และสงเสริมศักยภาพ

ของประชาชนในการมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนมีความคิดเรื่องสาธารณะ

3. องคกรอาจมีลักษณะองคกรพี่เลี้ยงทําหนาที่รวมกับภาครัฐในกระบวนการมีสวนรวม คือการ

สรางความเขาใจในเนื้อหาสาระและขอมูลตางๆ อันเกี่ยวกับนโยบาย การประชาสัมพันธกระตุนการมีสวน

รวมทั้งในจิตสํานึกและการใหความรูเบื้องตนในเรื่องนั้นๆ การเชื่อมโยงเครือขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู

4. ระดับของคณะกรรมการใหมีกรรมการในระดับ จังหวัด ถึง ตําบล
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. คณะกรรมการตองเปนอิสระจากการเมืองและประกอบดวยภาคสวนตางๆ ที่หลากหลาย

ครอบคลุมผูมีประโยชนไดเสียแทจริง

2. คณะกรรมการตองมีสัดสวนประชาชนใหมากขึ้น (จากฉบับราง มาตรา 9 เพิ่ม ผูแทนภาค

ประชาชนใหมากขึ้น) ลดผูแทนภาครัฐ เพิ่มภาคประชาชนอยางสมดุล เพราะการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม

ตองเกิดจากประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย กรรมการควรมีปราชญชาวบาน (หรือผูนําทางธรรมชาติ) รวมถึง

เยาวชนดวย

3. คณะกรรมการระดับจังหวัดจะตองมีอํานาจหนาที่ ดูแลสงเสริมและสนับสนุน เชื่อมโยงกับ

ระดับชาติ

คณะกรรมการระดบัทองถิน่ ตองกระตุนใหคดิ สรปุบทเรยีน และทาํโครงการรวมกนั คณะกรรมการ

ในระดับ จังหวัด ถึง ตําบล มีหนาที่จัดเวทีใหชาวบานเขาใจ กํากับการใชกฎหมาย เชื่อมขอมูลระดับทองถิ่น 

และสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางรัฐและผูมีสวนไดเสีย

6. สถานะกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สถานะของกฎหมาย

1. กฎหมายเพื่อการมีสวนรวมฉบับนี้ควรเปนกฎหมายสงเสริม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ

เบื้องตนสําหรับทุกฝาย ระยะหนึ่งอาจเปนกฎหมายบังคับใชเพื่อใหเกิดการเสริมสรางวัฒนธรรมที่ประชาชน

เปนใหญ

2. กฎหมายตองกําหนดกระบวนการ การแจงขาวสาร การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ที่ชัดเจน

3. ควรกําหนดการเยียวยา การชดเชยรับผิดชอบตอผลเสียหายดวย

4. ควรมีองคกรกํากับการใชกฎหมายนี้

อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นที่แตกตางกันตอสถานะของกฎหมายทางปกครองที่มีผลบังคับและ

ลงโทษทางอาญาหากละเวนการปฏิบัติ โดยบังคับใชกับหนวยงานรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการทําหนาที่

ใหสมบูรณ และปองกันไมใหเกิดการใชดุลยพินิจ กับความเห็นวา บทลงโทษ อาจเปนเหตุทําใหเกิดความ

แตกแยก หรือ สรางความขัดแยง

7. กองทุนหรือแหลงทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

7.1 ควรมีกองทุน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง

7.2 ไมควรมี แตควรกําหนดใหขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอื่นหรือใหใชแหลงทุนอื่นๆ

7.3 ไมควรมี แตกําหนดสัดสวนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

กองทุน

ที่สัมมนาเห็นวากองทุนมีความจําเปนเพื่อสงเสริม สรางเครือขายสรางความรู สงเสริมการดูแล

ตนเองของทองถิ่นใหตอเนื่องและยั่งยืน โดย

1. ใหใชเงินสาธารณะจากชุมชนเพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมและความเปนเจาของ ซึ่งอาจตั้งเปนก

องทุน สนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมนโยบายสาธารณะ

2. เงินงบประมาณแผนดินและ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 87 (4)

ความสัมพันธกับองคกรอื่นๆ

ความคิดเห็นจากที่สัมมนาเห็นวาการทํางานที่เนนการเชื่อมโยงประสาน การประชาสัมพันธใหรับรู 

และการสรางความเขาใจ กฎหมายจึงตองอาศัยความสัมพันธกับองคการตางๆ ที่เอื้อประโยชนตอกัน ดังนี้ 

- สภาพัฒนาการเมือง รัฐธรรมนูญมาตรา 78 (7)

- สื่อมวลชน

- องคกรทางวิชาการที่เปนกลางเพื่อการผลิตขอมูล ขอเท็จจริงที่เชื่อถือได

8. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ

กระบวนการที่เกิดประสิทธิภาพไดจริงตองใหความสําคัญกับประชาชนรากหญาจริง แลวกระบวน

การมสีวนรวมจะกลายเปนเครือ่งมอืของประชาชนแทจรงิ นอกจากการนีย้งัมคีวามคดิเหน็ทีน่าสนใจถงึปจจยั

ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้

ปจจัยเสริมคือการที่ประชาชนตองมีความรู มีขอมูล ขอเท็จจริง เพราะการรูขอมูลขอเท็จจริง 

จะกลายเปนแรงขับเคลื่อนใหประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะ และควบคุม ติดตามทั้งนี้ ตองเปนความรู

ที่เปนวิชาการและเปนกลาง

ปจจัยเสริมอีกประการคือ การที่ประชาชนตองมั่นใจในพลังของตน มีความมั่นใจในความเขมแข็ง

ของความคิด และความเชื่อแบบตองการการพึ่งพิงอุปถัมภ ซึ่งนํามาซึ่งการไมสนใจการเมือง ซึ่งสวนนี้ขับ

เนนความสําคัญของการประชาสัมพันธหรือการสรางทัศนคติที่ทรงพลัง

สิ่งที่สําคัญที่กฎหมายอาจกําหนดไวคือการปรับทัศนคติของเจาหนาที่รัฐดวย ใหเห็นความสําคัญ 

สรางกระบวนการมีสวนรวมใหได และมีความรู ความเขาใจตอผูมีสวนไดสวนเสีย และเสริมสรางศักยภาพ

ของพวกเขาดวยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเขาถึงเทคนิคตางๆ ที่เอื้อตอการสรางการมี

สวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการมีสวนรวมระดับชาติ ควรเนนการวางแผน และการจัดการศึกษา และ การจัดการ

ความรู คํานึงถึงวัฒนธรรม ภาษา ชนเผา ประเพณีและความเชื่อ
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ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 30 คน

ภาคราชการ

1. ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พะเยา

2.น.ส.ขวัญมงคล ทวีศักดิ์ เชียงใหมในทซาฟารี

3. นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงษกีรติ เครือขายประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา

4. นางธนียา ปญญาแกว สพท.เชียงใหม เขต 1

5. นายวิโรจน อินตุน อบต.

6. น.ส.อังสนา มองทรัพย เชียงใหมไนทซาฟารี

7. อาจารยสวัสดิ์ วงศวัจนสุนทร ศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

8. นายอินสอน วงศตา อบจ.เชียงใหม

9. นายสมบูรณ อินนวน สภาอบต.สันติสุข อ.ดอนหลอ

ภาคนักวิชาการ

1. อาจารยศรีธน นันตาลิต ม.ราชภัฏเชียงใหม

2. นายแสวง ชัยวรรณเสถียร ม.ราชภัฎเชียงใหม

ภาคประชาชน

1. นางคนึงนิตย อายุมั่น เครือขายองคดรชุมชน จ.เชียงใหม

2. นายจรัญ ขาสัก เครือขายปาชุมชนจังหวัดลําพูน

3. นางจําพร อภิวงศ ศูนยพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตเครือขายเสริมสราง

 ความเขมแข็งองคกรชุมชน

4. นายนเรศ สงเคราะหสุข โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเครือขายชุมชน

5. นายมังกร แกวปอม เกษตรกร

6. นายชาญเมธวิสิษฐ หลุยจําวัน เกษตรกร

7. นายจํานง เกิดกุญชร เกษตรกร

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1. นางนวลจันทร โพทา สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. นายประภัศร คําตั๋น ชมรมทองเที่ยวธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม

3. นายศักดิ์ดา แสนมี่ มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม

4. นายอุทัยวรรณ กาณจนกามล สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน
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ภาคสื่อมวลชน

1. น.ส.นันทนา รักกอบชัย. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 5 จ.พะเยา

2. น.ส.เอื้อมพร ชมพู วิทยุชุมชน

คณะกรรมการและทีมงาน

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

3. นายเสรี นนทสูติ สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

4. น.ส.ศรัณยุ หมั้นทรัพย สถาบันพระปกเกลา

5. น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

6. MR.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา
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สัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมท็อปแลนด จ.พิษณุโลก

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นําเสนอความเปนมา หลักการ สภาพปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การจัดทํา

รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งมีหนวยงานหรือองคกรตางๆ อาทิเชน สภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของ

ประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดดําเนินการศึกษาและพิจารณายกรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวม

ของประชาชน พ.ศ. .... แตทั้งหมดก็ยังไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

นอกจากนี้ นําเสนอแนวคิด ทฤษฎีวาดวยการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทน และประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับ เริ่มตั้งแตการมีสวน

รวมในการริเริ่ม การรับรูขอมูลขาวสาร การใหขอมูล การปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การรวมดําเนินการ รวม

ทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

ในการนี้ ผูเขารวมสัมมนารวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สรุปสาระสําคัญ ในแตละ

ประเด็นไดดังนี้

1. ความหมายและขอบเขต “นโยบายสาธารณะ” 

ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําวา “นโยบายสาธารณะ” คําที่เกี่ยวของ

ก็มี เชน พื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะ ถนนสาธารณะ หรือคนของสาธารณะ ซึ่งตองมีการตีความวาหมาย

ถึงอะไร เราเปนสวนหนึ่งของสาธารณะ ดังนั้น ตองสนใจในเรื่องสาธารณะ และตองพูดคุยกันกอน และมา

กอนคําวา “นโยบายสาธารณะ” ซึ่งกฎหมายที่ออกมาตองใหความหมายใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนทั่วไป

เขาใจและเขาถึงไดโดยงาย 

คาํวา “สาธารณะ” ตองตคีวามวาหมายถงึอะไร และเกดิอยางไร เมือ่มคีนจาํนวนมากจาํเปนตองพดู

เรือ่งคนสวนใหญ ทีอ่าจไมสามารถจบัตองไดดวยตาเปลา เชน ชวีติสาธารณะคอืชวีติทีเ่กีย่วของกบัคนทัว่ๆไป 

ในอดีตมีการพูดคุยปรึกษาหารือ และรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องสาธารณะ

ทั้งหลาย เชน การสรางถนน สรางศาลา ลงแขกเกี่ยวขาว ขุดบอนํ้า สรุปไดวา วัฒนธรรมไทยในอดีตเปด

ใหมีสวนรวมตลอดทุกเรื่อง แตเมื่อเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนไป การพูดคุยปรึกษาหารือไมมีอีก การมีสวนรวม

นอยลงไป ดงันัน้หากมกีฎหมายวาดวยการมสีวนรวมตองทาํใหประชาชนเขาถงึ เขาใจ และเห็นแกประโยชนสวนรวม

หรือประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน 

ควรมีการขยายขอบเขตเรื่องบริการสาธารณะ เชน ถนน คลอง ใหลงไปถึงระดับทองถิ่น รวมทั้ง 

กระบวนการยุติธรรมในระดับทองถิ่น ใหมีศูนยขอมูลดานกระบวนการยุติธรรม และสงเสริมประชาชนใหเขา



191สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ถึงกระบวนการยุติธรรม โดยที่ควรกําหนดขอบเขตของนโยบายสาธารณะใหคลอบคลุมถึงบริการสาธารณะ

ระดับทองถิ่นดวย 

“สาธารณะ” เกิดคูกับคนไทยมานานนับแตมีประเทศ แตคอยๆ ลดลง จับตองไดบางสวน เชน 

สวนสาธารณะ ที่สาธารณะ บางสวนจับตองไมได เปนนามธรรม เชน คนสาธารณะ ดังนั้น เห็นวานโยบาย

สาธารณะ เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนสวนใหญ ทุกคนเปนเจาของ ทุกคนมีสิทธิและหนาที่ มีสวนไดสวน

เสีย เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชน เปนสวนใหญ แตคนที่เกี่ยวของมักใชเพื่อประโยชน

ของตนเอง คนสวนใหญมักใชเพียงสิทธิ โดยไมทําหนาที่ คนสวนใหญรับแตสวนไดไมรับสวนเสีย ดังนั้น 

ควรระบุใหชัดเจนในกฎหมายวาอะไรคือสาธารณะ (ในรางพรบ. มีเพียงเรื่องการใชที่ดิน แตยังขาดเรื่องสิ่ง

แวดลอม)

  

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง 

2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

นโยบายสาธารณะทุกเรื่องเกี่ยวของกับประชาชน ดังนั้น นาจะตองสอบถาม ความคิดเห็น

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศดวย และในกฎหมายควรกําหนด

ใหคลอบคลุมและชัดเจนในทุกเรื่อง 

โดยหลักการ เห็นควรกําหนดใหมีสวนรวมในทุกระดับ ทุกเรื่อง แตตองเพิ่มชองทาง การปลูกจิต

สํานึกสาธารณะ และการสงเสริมศักยภาพของประชาชน โดยกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ดวย 

นโยบายสาธารณะของแตละชุมชน แตละทองถิ่นแตกตางกัน เพราะทองถิ่นแตละแหง มีความเปน

เอกเทศ และมีปญหาแตกตางกันไป ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้ควรเปดชองใหมีการรับฟงประชาชนหรือชุมชน

แตละทองถิ่นได โดยไมขึ้นกับภาครัฐหรือสวนราชการ และตองใหขอมูลแกประชาชนอยางครบถวน รอบ

ดาน กอนการทําประชาพิจารณหรือการรับฟงความคิดเห็น จากประชาชน 

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง 

3.1 มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

3.2 มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา 

3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฎิบัติตามนโยบาย

สวนใหญเห็นควรกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมใน “กระบวนการนโยบายสาธารณะ” 

ทุกขั้นตอน ทุกระดับ เพราะการมีสวนรวมมีมากกวาการรวมตัดสินใจและ รวมดําเนินการ ซึ่งประชาชน

ผูมีสวนไดเสียตองเขามามีสวนรวมรับรู, รวมคิดวิเคราะห (ไดดวยตนเอง), ตัดสินใจ (ตองใหโอกาสและให

เวลา), รวมปฏิบัติ รวมถึงการรวมดูแลรักษาดวย, รวมติดตามตรวจสอบ ในสังคมไทยมีนอย เวนแตไดรับ
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ผลกระทบ, มีสวนรวมรับผิดชอบ มีนอยมาก สวนใหญรับแตชอบ แตไมรับผิดทุกภาคสวนรวมภาคประชาชน

ตองเขามารับผิดชอบดวยกัน

อยางไรก็ตาม เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมเกิดผลในทางปฏิบัติ ไดจริง ควร

กําหนดมาตรการบังคับใหเจาหนาที่หรือหนวยงานภาครัฐปฏิบัต ิ(ซึ่งพรฏ. วาดวยการบริหารกิจการบาน

เมอืงทีด่นีัน้ หลกัเกณฑวธิกีารไมชดัเจนทาํใหมปีญหาในการปฏบิตั)ิ สวนประชาชนทีเ่ขามารวมสวนใหญเปน

ผูที่มีสวนไดเสียหรือผูที่ไดรับผลกระทบ เชนเดียวกับกฎหมายผังเมือง การทําประชาพิจารณหรือประชาคม

โดย ภาครัฐมีปญหาวาประชาชนรับรูและ เขารวมนอยมาก ดังนั้น หากมีกฎหมายกําหนดใหรัฐตองดําเนิน

การจะเปนการสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชนไดอีกสวนหนึ่ง 

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปดเผย

ขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบขอมูลทั้งหมด ทั้งรายได รายจาย โครงการตางๆ ที่ดําเนินการ รวมทั้ง

การประชุมของอปท.ดวย 

ในเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนหรือชุมชน ตองใหประชาชนหรือชุมชนไดมีสวนรวมตัดสินใจ 

หรือชวยกันออกแบบ โดยที่ประเทศไทยควรเรียนรูจากตางประเทศเพื่อปรับ ใหเหมาะสมสําหรับสังคมไทย 

ในรางพรบ. สวนใหญเนนการบังคับใช แตยังขาดการสงเสริมศักยภาพ ควรเพิ่มเติมเรื่องการ

สงเสริมภาคประชาชนใหมากขึ้น

 

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ ประกอบดวยภาคสวนตางๆ (ทั้งภาครัฐ เอกชน นัก

วชิาการ ภาคประชาสงัคม องคกรพฒันาเอกชน และสือ่มวลชน) จาํนวนตัง้แต 9-11 คน มวีาระดาํรงตาํแหนง 

และดํารงตําแหนงไดวาระเดียว โดยที่กรรมการทํางานเต็มเวลาเพียงจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด ประกอบดวยภาคสวนตางๆ เชนเดียวกับ

ระดับชาติ แตรับผิดชอบดูแล สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมในระดับจังหวัด ทํางานตามนโยบาย

และเชื่อมโยงกับ 

สวนใหญเหน็ควรมอีงคกรรบัผดิชอบในการสงเสรมิและพฒันาเกีย่วกบัการมสีวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

5. สถานะขององคกร 

ผูเขารวมสัมมนาไดเสนอรูปแบบขององคกรการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

หลายรูปแบบ ดังนี้ 

- ควรเปนองคกรเชน สสส.หรือ ทีดีอารไอ หรือ สปสช. มีความเปนอิสระ เปนกลาง ไมถูก

ครอบงาํจากฝายอืน่ๆ เปนมอือาชพี (ดานวชิาการ) ประกอบดวยนกัวชิาการ และผูแทนองคกรภาคประชาชน 

เพื่อใหไดรับความคิดเห็นที่แทจริงของภาคประชาชน และควรใหชาวนา เกษตรกรไดมีสวนรวมไดแสดงความ
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คิดเห็น และความคิดเห็นของเขาไดรับการพิจารณา มีนํ้าหนักมากยิ่งกวาภาคสวนอื่นๆ เพราะกฎหมายนี้

กําหนดเรื่องการตรวจสอบการติดตามดวย 

- ควรเปน board มีคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ในการควบคุมกํากับนโยบาย และ มีสวนทํางาน

ประจํา อาจเปนเลขาธิการหรืออยางอื่นก็ได โดยที่ Board ประกอบดวยตัวแทนหลากหลาย ภาครัฐมีทั้ง

ขาราชการประจํา ตัวแทนฝายการเมือง สื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจมาจาก

การคัดเลือกหรือการเสนอชื่อในแบบสภาตัวแทนตางๆ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เชน 

- ตามรางพรบ. กําหนดจํานวนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการแนนอน เห็นควรปรับ

ใหเปนสัดสวน เพื่อสอดคลองกับขนาดของอปท. โดยใหมาจากการเลือกกันเอง 

- กรรมการถือวาเปนบุคคลสาธารณะ ตองมีความนาเชื่อถือ เปนเอกเทศไมขึ้นกับ ทางราชการ 

ดังนั้น การตรวจสอบเพียงเอกสารไมเพียงพอ ควรมีการตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมกอนสมัครหรือ

ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ หากมีความประพฤติไมเหมาะสม เชน ขายหวย หรือเลนการพนันก็ไม

เหมาะสมดํารงตําแหนงกรรมการฯ 

- คณะกรรมการฯ ควรทํางานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการชุดอื่นๆ ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการชุดนั้นๆ เชน คณะกรรมการการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในดานการศึกษา 

 

6. สถานะกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

สวนใหญเห็นวากฎหมายฉบับนี้ ควรเปนกฎหมายกลาง โดยที่อาจปรับชื่อใหสอดคลองและ

เขาใจไดงาย เชน รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนวาดวยเรื่อง...... กําหนดใหชัดเจนวา

ประชาชนมีสวนรวมเรื่องใด อยางไร 

กฎหมายตางๆ ที่ออกสวนใหญมีเรื่องการมีสวนรวม ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ ควรเอื้อตอกฎหมาย

ฉบับอื่นๆ ดวย และควรตองตรวจสอบความเกี่ยวของ เชื่อมโยง ความซํ้าซอนกับกฎหมาย และกฎระเบียบ

อื่นๆ ดวย ซึ่งหากกฎหมายเฉพาะเรื่องดีอยูแลวก็ใหเปนไปตามตามนั้น

กฎหมายที่วาดวยการมีสวนรวมฉบับอื่นๆ เชน กฎหมายสภาองคกรชุมชน กฎหมาย สิ่งแวดลอม 

หรือกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่กําหนดเรื่องการมีสวนรวมหรือนโยบายสาธารณะอยูแลว ตองบังคับใชกฎหมาย

เฉพาะนั้นๆ 

ควรกําหนดบทบังคับ มิเชนนั้นจะไมเปนผลในทางปฏิบัติ ซึ่งหากกําหนดใหเปนหนาที่ ตองกําหนด

ใหชัดวาหากไมทําจะมีผล หรือมีโทษอยางไร  

กฎหมายฉบับนี้มุงสงเสริมประชาชน และกําหนดใหเปนหนาที่ของภาครัฐ

ราง พรบ. ม.7 ขาดความชัดเจน เพื่อใหมีสภาพบังคับควรแกไขใหชัดเจน 
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7. กองทุนหรือแหลงทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

7.1 ควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง

7.2 ไมควรม ีแตควรกาํหนดใหขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุอืน่ หรอืใหใชแหลงทนุอืน่ๆ 

7.3 ไมควรมี แตกําหนดสัดสวนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

 

สวนใหญเห็นควรกําหนดใหมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

ซึ่งงบประมาณสวนหนึ่งใหมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหตัดเปนสัดสวนจํานวนที่

แนนอน ตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่แตละแหง และควรเปดใหรบัจากการบรจิาค

ไดดวย เพื่อใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวม และรูสึกรักและเขามี

สวนรวมอยางแทจริง 

อยางไรกต็าม มบีางคนเหน็วาไมควรใชงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิน่สมทบกองทนุนี้ 

เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจจํานวนมาก หากใชเงินไมถูกวัตถุประสงคก็ตองปรับใหถูกตอง 

และพัฒนาปรับกลยุทธ ยุทธศาสตรการทํางานใหเหมาะสมกับบทบาท ที่แทจริงมากกวา ดังนั้น กองทุนฯ 

นี้ควรใชงบประมาณจากสวนกลางนาจะเหมาะสมมากกวา 

ในสวนที่เกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุนฯ มีความเห็นวากองทุนฯ นี้ควรใชจายเพื่อเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูของเยาวชน ในดานการเมืองการปกครองและการมีสวนรวมดวย โดยที่ควรปรับปรุง

นโยบายดานการศึกษา เพื่อใหชุมชนและประชาชนเขามีสวนรวมในดานการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น ขาราชการ 

เจาหนาที่รัฐตองเปดกวาง และควรกําหนดเรื่องการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นไวในหลักสูตร

การศึกษา 

  

8. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

- เห็นควรมีสถาบันเชน สถาบันสมานฉันท ทําหนาที่ในการประสานและแกไขปญหาความขัดแยง

เปนทางเลือกเพิ่มขึ้น เพื่อมิใหมีผูแพผูชนะ เพราะขึ้นศาลก็มีแตผูแพ 

- ควรปลูกฝงใหทุกฝายชวยกันรักษากฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมาย

- ในบางประเด็นสังคมมีความเห็นแบงเปน 2 ฝาย เชน กรณีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด กรณี

ภาษีมรดก ซึ่งมีฝายที่เห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวย โดยที่ตางฝายตางมีเหตุผลสนับสนุน ฝายที่เห็นดวยกับ

การเก็บภาษีมรดก ก็เพราะเห็นวาเปนการเพิ่มรายไดภาครัฐ ฝายที่เห็นควรใหเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ก็

เนื่องจากเห็นวาในความเปนจริงองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจ สวนใหญเปนอํานาจของสวนกลาง 

เหน็ไดจากมขีาราชการจากสวนกลางจาํนวนมาก และมกีารตัง้ กพร.มากาํหนดกฎเกณฑใหปฏบิตัจิาํนวนมาก

- เห็นควรยุบผูวาราชการจังหวัด และองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหมี “ผูบริหารจังหวัด” 

ทําหนาที่ประสานงาน และรับผิดชอบดูแล บริหารภายในจังหวัดแทน
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- กฎหมายหรือระเบียบที่ขัดแยงกับกระบวนการยุติธรรม ควรตองมีการสงใหศาลปกครองวินิจฉัย 

ชี้ขาดและตองมีการลงโทษ

- องคกรปฏิรูปกฎหมาย ควรกําหนดใหเชื่อมโยงกับกฎหมายสองฉบับนี้ดวย ผลของการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายใหระเบียบ กฎเกณฑที่ออกไมมีผลบังคับใช

- ในหลกัการเหน็ควรสงเสรมิสนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมในนโยบายสาธารณะ แตตองการให

เปนไปตามธรรมชาติ (มิใชโดยกฎหมาย) ในลักษณะการผลักดันผานกลุม เชน กลุมผลประโยชน ผลักดันเปน

นโยบายของพรรค นโยบายของรฐับาล เชนทีเ่กดิในประเทศ ทีพ่ฒันาแลว เพราะนโยบายสาธารณะเปนเรือ่ง

มหภาค หากใชรปูแบบนีจ้ะเปนปญหา (เชน องคกรชมุชนถกูตอตานจากภาครฐัหรอืหนวยงานทีม่อียูแลว แม

กฎหมายผานออกมาก็จะมีปญหาในการบังคับใช) หากนโยบายสาธารณะตองผานกฎหมายนี้ นโยบายของ

พรรคและนโยบายของรัฐบาลจะมีผลอยางไร หากไมผานกระบวนการนี้จะมีผลอยางไร แตสําหรับสังคมไทย 

การมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมอาจจําเปน เพราะสังคมไทยมีรูปแบบการมีสวนรวมอยูแลว โดยเฉพาะ

ในชุมชน และการมีสวนรวมพัฒนามากหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แตก็ถูกทําลายลงในเวลาตอมา   

- ในตางประเทศ ผูนาํทางการเมอืงเปนผูประกาศนโยบาย และจดัทาํนโยบายสาธารณะ โดยทีไ่มมี

กฎหมายกําหนดใหตองไปรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอน หากการเมือง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การตอรองผลประโยชนระหวางกลุมตางๆ และมีการตอยอดโดย พรรคการเมือง ก็จะลงตัว มีการผลักดัน

เปนนโยบายสาธารณะตอไป เราใชกฎหมายเปนตัวใหเกิดการมีสวนรวมคงไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

แตอาจเปนไปไดในสังคมและวัฒนธรรม แบบไทยๆ เกิดได แตคงไมสําเร็จสูงสุด คงตองปลอยใหสังคม 

พรรคการเมืองมีการพัฒนาไปตามธรรมชาติ ตอยอดจากทองถิ่น และผลักดันเปนนโยบายพรรคการเมือง

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 21 คน

ภาคราชการ

1. นายเกษม คําสุขดี อบจ. พิษณุโลก

2. นางสาวนันทิกานต พันธสงา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 พิษณุโลก

3. นายบุญชู วงศนิยม กํานันนตําบลชมพู

4. น.ส.ศิริขวัญ นวลจําปา โรงเรียนบานปูแป

5. ดร.สมเกียรติ บุญรอด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1

6. นายสุทิน เจริญสังข สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

7. นางเจริญรัตน ประสารวงค ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 36

8. นายธีระเดช นรัคถรักษา อบจ.พิษณุโลก

9. นายสอน ขําปลอด พัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ภาคประชาชน

นายอรุณ จันดี อสม.

ภาคองคกรอิสระ

นายวสันต ศรีสุวรรณ สํานักงานศาลปกครองจ.พิษณุโลก

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1. นายวิเศษ วชิราศรีศิริกุล หอการคาจังหวัดพิษณุโลก 

2. น.ส.สุพัตรา ไกรตะไป หอการคาจังหวัดพิษณุโลก

3. นายสมศักดิ์ ทองศิริ สมาคมผูนําอาชีพกาวหนาพัฒนาชุมชน ภาคเหนือ

4. นางอุไรวรรณ หัสดิเสวี สตรีสหกรณกระดาษสา

ภาคสื่อมวลชน

1. นายวิทยา จันจร สวท.พิษณุโลก

2. นายกษิดิษ ประพันธพงษ สถานีวิทยุ จ.พิษณุโลก บมจ.อสมท.

คณะกรรมการและทีมงาน

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2. นางสาวปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

3. นายทัศนัย ทองสีนวล สถาบันพระปกเกลา

4. Mr.Sean A. Colenso–Semple สถาบันพระปกเกลา
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สรุปประเด็นจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
วันศุกรที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด จ. เพชรบุรี

1. ความหมายและขอบเขต “นโยบายสาธารณะ” 

- งานที่รัฐหรือเอกชนดําเนินการและมีผลกระทบตอชีวิต เกิดผลกระทบตอคนสวนใหญ เกิดผลก

ระทบตอความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น จังหวัด และประเทศ 

- นโยบายสาธารณะ อาจถูกกําหนดโดยรัฐหรือประชาชนก็ได 

- งาน หรือภาระที่รัฐจะดําเนินการเพื่อใหเกิดผลตอสาธารณะ ทองถิ่น หรือชุมชน

- แผนงาน หรือโครงการที่เกิดจากทุกภาคสวนในกิจการสาธารณะ

- การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรมเทาเทียม จากทุกภาคสวนของประชาชน 

- สิ่งที่คิดและทําจากความคิดเห็นของประชาชนโดยแทจริง และยังประโยชนใหสวนรวมมากที่สุด

ในที่นี้ นโยบายสาธารณะ หมายถึง งาน แผนการ นโยบาย กิจการสาธารณะ ที่รัฐ เอกชน หรือ

ประชาชน กําหนดและมีผลกระทบตอสาธารณะหรือประชาชนโดยรวมในระดับตางๆ อาจเปนไปเพื่อการ

จัดสรรทรัพยากร หรือการทําประโยชนตอสาธารณะ ทองถิ่น หรือชุมชน ซึ่งตองเปนไปอยางเทาเทียมและ

เกิดประโยชนตอทุกคน และตองเปนสิ่งที่คิดและทําจากความเห็นของประชาชน

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง

2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ผลการสมัมนาเหน็วาประชาชนตองเขามสีวนรวมในทกุประเดน็ทีม่ผีลกระทบตอชมุชน ทกุระดบั 

ทั้งทางตรงทางออม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีเจตนารมณหลักคือการคํานึงถึงบริบท

ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน สิทธิชุมชน  และมีสิทธิในกระบวนการการมีสวนรวมทั้งดานการรับ

ขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นและเสนอแนะนโยบาย การรวมคิดและตัดสินใจในโครงการและการเมือง 

การกําหนดนโยบาย การวางแผน การดําเนินตามแผน การติดตามตรวจสอบและการควบคุมประเมินผล 

โดยกฎหมายตองกําหนดแนวทางการทํางานของรัฐไวอยางชัดเจน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนดังนี้ 

1. ชวงกอนการกําหนดนโยบาย คือ เมื่อรัฐคิดจะมีนโยบาย กฎหมาย หรือโครงการใดๆ ขึ้น 

ประชาชนตองเขามีสวนรวม และรัฐตองใหประชาชนเขามีสวนรวม 

2. ขั้นตอนการคิด วิเคราะห การตัดสินนโยบาย และออกแบบนโยบาย
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3. ขั้นตอนหลังการออกนโยบาย หรือกฎหมาย โดยประกาศใหทราบกอนบังคับใช เปนระยะเวลา 

1 เดือน เปนอยางนอย

4. ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อติดตามวานโยบายที่ประชาชนมีสวนรวมใน การกําหนดนั้น 

ไดรับการปฏิบัติหรือไม หรือ รวมผลักดันใหเกิดการปฏิบัติจริง

กระบวนการมีสวนรวม

แนวทางดําเนินกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะตองเริ่มจากชุมชนคิดกอน และนําเสนอ

เขาสูแผนหรอืนโยบายระดบัชาต ิเพือ่เกดิเปนนโยบายทีต่อบสนองตอประชาชนรวมกนั และเมือ่กระบวนการ

มีสวนรวมยังไมสามารถกาวสูจุดนั้นได จึงเสนอใหกระบวนการมีสวนรวมของนโยบายสาธารณะที่ควรเปน

ไปในระยะเริ่มตนเปนดังนี้

1. เมือ่หนวยงานของรฐัจะกาํหนดนโยบาย หรอืกอนใหเกดิโครงการหรอืกจิกรรมใดๆ อนัมผีลกระ

ทบตอชมุชน ตองใหประชาชนเขารวมรบัรู ขอมลูขาวสาร และขอมลูขอเทจ็จรงิ โดยภาครฐัตองประชาสมัพนัธ

ผานสื่อตางๆ เพื่อใหประชาชนรับรู ความจําเปน หรือเพื่อแสดงความคิดเห็น และการเขามีสวนรวมกอนการ

กําหนดนโยบาย โดยตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนอยางกวางขวาง

2. เมือ่ออกเปนกฎหมายแลวใหประชาสมัพนัธในประชาชนรบัรูผานสือ่ตางๆ อกีเชนกนั เพือ่ความ

เขาใจในนโยบาย การบังคับใชของกฎหมาย หรือเขาใจในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมนั้น

3. ในทุกขั้นตอนจะตองสรางกระบวนการมีสวนรวมที่สมบูรณ ขอมูลที่เขาสูประชาชนตองงายและ

เขาใจได เขาถึงชาวบานไดจริง กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมและใหประชาชนเขารวม อยางตอเนื่อง

4. ในทุกขั้นตอนและทุกระดับการรับรูขอมูล หนวยงานที่รับผิดชอบ ตองมีหนาที่เผยแพรขอมูล 

กระจายขาวสาร และผลดีผลเสียตอประชาชนนั้น

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรบาง

3.1  มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

3.2  มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา

3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย

1. การเปดเวทีสาธารณะ เพื่อใหประชาชน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือ บอกกลาว

ผลกระทบ เวทสีาธารณะอาจมลีกัษณะเปนสภากาแฟเพือ่สรางความคุนเคย เพราะหลกัการเปดเวทสีาธารณะ

ของรัฐควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความคุนเคยและการกลาแสดง ความคิดเห็นตอกัน

2. กําหนดขอบเขตของผูมีสวนไดสวนเสียใหชัดเจน กลุมเปาหมาย ควรกําหนดใหชัดเจนเพื่อสราง

การมีสวนรวมแท กลุมเปาหมายตองไมซํ้ากลุมเดิม ทําใหเกิดการกระจายและมี ความหลากหลายของกลุม

เปาหมายใหมาก
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3. กระตุนการมีสวนรวมและการกลาแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็น ซึ่งสื่อตอง

เขามามีบทบาททั้งสื่อสวนกลางและสื่อทองถิ่น

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1  คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

4.2  คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด 

องคกร/คณะกรรมการการมีสวนรวม

โครงสราง/หนาที่

1. มีขอเสนอใหองคกรหรือคณะกรรมการการมีสวนรวมตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เปนองคกร

มหาชน เปนอิสระ หรือใหขึ้นตรงกับรัฐสภา ก็ได

2. ใหทํางานเชิงยุทธศาสตร สรางความเคลื่อนไหว กอกระแส และรณรงค ตองทํางานในลักษณะ

เชิงรุก สรางความตองการ 

3. มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา แลวควรมีอํานาจจัดทําขอเสนอใหเจาหนาที่ของ

รัฐหรือรัฐตองปฏิบัติตามมติกรรมการถาไมทําสามารถฟอง (ศาลปกครอง) ไดซึ่งคณะกรรมการตองเปนผู

ฟองไดเอง 

4. ระดับของคณะกรรมการใหมีตั้งแตระดับชาติถึงระดับอําเภอ โดยระดับจังหวัดใหเปน

อนุกรรมการของระดับชาติ รับนโยบายและรูปแบบมา 

คุณสมบัติของกรรมการ

1. ควรมาจากผูที่มีจิตสาธารณะ ตองการพัฒนาบานเมือง 

2. ผูที่มีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นนั้นหรือเปนปราชญชาวบาน

3. ตองเปนผูแทนภาคประชาชนแทจริง

4. ไมควรมีนักการเมืองทองถิ่นหรือขาราชการทองถิ่น เขารวมในคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะตั้งแต

ระดับจังหวัดลงไปสูชุมชน เนื่องจากอาจเกิดการครอบงําทางความคิด 

5. สัดสวนของคณะกรรมการฯ ควรประกอบดวยภาคสวนตางๆ ดังนี้

5.1 ใหภาคประชาชนผูมปีระโยชนไดเสยีแทจรงิ เพิม่จาก 11 คนเปน 21 คน (จากราง -ตวัอยาง)

5.2 ใหมีสัดสวนจากภาคสวนอื่นๆ เทาๆ กัน

6. ผูปฏิบัติงานในสํานักงานตองมีศักยภาพในการประสานเชื่อมโยง มีความชํานาญพื้นที่ เขาใจ

และเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม

7. สื่อตองเขาเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการเพื่อการประชาสัมพันธใหเกิดการรับรู ความรูความ

เขาใจ และสงเสริมศักยภาพของประชาชนในการมีสวนรวม 
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สถานะของกฎหมาย

กฎหมายเพื่อการมีสวนรวมฉบับนี้ควรเปนกฎหมายทางปกครองที่มีผลบังคับ หากไมปฏิบัติจะตอง

โทษทั้งทางปกครองและทางวินัย เพื่ออุดชองโหวกรณีภาครัฐไมปฏิบัติ โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน

ขององคกรของรัฐไวอยางชัดเจน 

5. กองทุนหรือแหลงทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

ทีส่มัมนาเหน็วางบประมาณมคีวามจาํเปนตอการทาํกจิกรรม การประชมุ และการทาํงานของ คณะ

กรรมการจงึควรมกีารจดัตัง้กองทนุหรอืการไดรบัการอดุหนนุ โดยเสนอใหใชงบประมาณจากแหลงตางๆ ดงันี้

1. แหลงเงินจากงบประมาณหรือเงินภาษีของรัฐ โดยเนนภาษีที่มาจาก ภาษีเหลา บุหรี่ 

กลุมเงนิภาษจีากรฐันีม้แีนวคดิใหเปนงบสนบัสนนุจดัสรรเตม็ 100% ไมควรเปนงบประมาณอดุหนนุ 

หรือเปนกองทุน เพราะการเงินในลักษณะดังกลาวตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แตหากใช

การจัดสรรมาทั้งหมดโดยตรงจะสามารถใชไดตามชุมชนตองการ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินภาษีของรัฐดังกลาว ตองสนับสนุนตามแผนงานที่ เปนจริง 

หมายถึง ชุมชนหรือภาคประชาชนตองมีแผนงานการทํางานตามจริง เพื่อเสนอ ของบประมาณ 

กลุมเงินภาษีที่ผสมเปนสัดสวน คือ ใหเงินอุดหนุนโดยตรงจากภาษีรัฐ ขณะที่กําหนดใหมีสัดสวน

สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด 3%

2. แหลงทุนจากที่อื่นๆ เชน กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ ม.87 

ทั้งนี้ ไมวาเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจะมาจากแหลงใด ที่สัมมนาเห็นวาควรมีระบบ การจัดการ

ดานการเงินและคาใชจายที่เปนธรรมาภิบาล ซึ่งตองพิจารณาใหดี และสรางระบบที่ควบคุมดานการเงินการ

บัญชีใหได 

ที่สัมมนามีขอสังเกตตอการรับเงินอุดหนุนจากเอกชนวาอาจนํามาซึ่งปญหาผลประโยชนทับซอน

ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจในกระบวนการมีสวนรวมในภายหลังได

6. ความสัมพันธกับองคกรอื่น

เพื่อประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการการมีสวนรวม โดยเฉพาะในระดับชุมชนทองถิ่น 

ใหคณะกรรมการฯ เชื่อมโยงเครือขายหลักๆ ที่เปนองคกรหรืออาจะไมเปนรูปขององคกร ดังนี้

1. สภาองคกรชุมชนที่มีความเขมแข็ง คือ การทํางานในลักษณะของการประสานเชื่อมโยง 

โดยเฉพาะในเรื่องความคุนเคยพื้นที่ และการประเมินความเขมแข็งและความแทจริงของการเปนผูแทนภาค

ประชาชน ทัง้นีอ้าจระบคุวามสมัพนัธดานการทาํงานรวมไวในกฎหมายทีเ่กีย่วของหรอืการกาํหนดใหสมาชกิ

สภาองคกรชุมชนเปนคณะกรรมการการมีสวนรวมฯ โดยตําแหนง

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกะดับ ทุกองคกร
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3. สภาพัฒนาการเมือง ในฐานะหุนสวนเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชน ทั้ง ดานวิชาการ 

เครือขาย และทุนอุดหนุน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 78 (7) และ มาตรา 87 (4)

4. สื่อมวลชน ทุกประเภททุกระดับ

7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 

ผูเขารวมสัมมนา มีจํานวน 61 คน

ภาคราชการ

1. นางจุนารีรัตน นวลละออง กองสวัสดิการสังคม

2. นางทัศนีย ประดับศรี การศึกษานอกโรงเรียน

3. นายนรินทร เผาลือ เทศบาลเมืองชะอํา

4. น.ส.รินรส ชลวิทย ศาลจังหวัดเพชรบุรี

5. นายอนุพล มามะ สํานักงานเมืองชะอํา.

6. นายอรุณ แสงหิรัญ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

7. นางปนทอง ศรจังหวัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี

8. นายนที เปยมสุข ขาราชการ

9. นายสุพิน ดีสกุล ส.ส.ส.

10. นายทองเติม พรุพิเนตพาศ เทศบาลตําบลเทยอย

11. นายสานิช สีคํา เทศบาลชะอํา

12. นายทวีศักดิ์ วัดอุดม สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี

ภาคนักวิชาการ

1. อาจารยณัชทานุช พิชิตธนารัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. นายทัศนัย ทั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. อาจารยเทิดศักดิ์ ทองแยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. อาจารยประยงค เรืองดํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. อาจารยเพ็ญทิพย รักดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

6. ผศ.มนู อุดมเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7. นายสกุล กรํ่าธาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8. รศ.ดร.ชํานาญ ณ สงขลา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาคประชาชน

1. นายประยงค นิลเขียว โครงการทุกชีวิตปลอดภัยใชสารชีวภาพ

2. นายตระกูล มิตรดี ชุมชนเนินสุรา

3. นายบุญชู เบียผอง ชุมชนหวยทรายใต

4. นายประเสริฐ สืบสุข สภาองคกรชุม

5. น.ส.รุงอรุณ ปยะฤทธิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

6. คุณวิเชียร เรียบรอย ประชาชน

7. นายเสนหวิภณ นองสินธ กลุมรวมใจพัฒนาแกงกระจาน

8. นางสุขุมาษ เติมศักดิ์ กลุมแมบานเยาวชนแปรรูป

9. นายสุวิทย แกวนวม ชุมชนรวมใจพัฒนา

10. น.ส.สุธิดา แสงเพชร เครือขายพัฒนาและประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี

11. น.ส.สุริยา ปนหิรัญ กลุมยุวธรรมฑูตเพชรบุรี

12. นายสุวิช วัฒนารมย มูลนิธิประชาคมราชบุรี

13. คุณอัมพร โชยา ศูนยเรียนรูแมบทชุมชน ตําบลบางขุนไทร

14. อาทรเกติ์ แสงเพชร เครือขายพัฒนาและประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี

15. คุณอานนท โกสกุล ศิลปนกลุมคนรักเมืองเพชร

16. นายปริญญา ศรีสุคนธ กลุมคนรักเมืองเพชร

17. ด.ญ.จิราพรรณ กลั่นรักษา เยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม อําเภอทายาง

18. น.ส.อําไพ เอี๊ยะแหวด กลุมอาสาพัฒนาเมือง

19. น.ส.กานดา บุญวัน ประชาชน

20. นายประสิทธิ์ ขันเงิน ประชาชน

21. นายวิชัย เมืองโพธิ ประชาชน

22. นายบุญธรรม ชูชาติ ประชาชน

23. นายพิบูล ชูชาติ ประชาชน

24. นายมาโนช มั่นหมาย ประชาชน

25. นายบุญสง ชัยเฉลิม ประชาชน

26. นางจรูญ เรืองใจ ประชาชน

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1.นายอนุสรณ สาสุสิต ธุรกิจสวนตัว

2.คุณศิริวรรณ อํานวยสันสิริ เครือขายกลุมพัฒนาชีวิต

3.คุณปยะพร ศรีพลาวงษ เครือขายเยาวชนลุมนํ้าชายฝงบานแหลม

4.นายแผน ลาภหลาย เครือขายพันธมิตรธกส.อําเภอชะอํา



203สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา
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5. รศ.ดร.วัฒนา ณ สงขลา อุทยานการศึกษาวัฒนาการเดน

6. น.ส.สุฑามาศ บุญวัน ธุรกิจสวนตัว

7. นายอนันต ภูระยา ธุรกิจสวนตัว

ภาคองคกรอิสระ

นายนคร บุญมีผล สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 เพชรบุรี

ภาคสื่อมวลชน

1. นายกิตติ พัฒนเจริญ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี

2. น.ส.พรณิชา ภูมิคอนสาร เคเบิลทีวี

คณะกรรมการและทีมงาน

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2. น.ส.ศรัณยุ หมั้นทรัพย สถาบันพระปกเกลา

3. นายทัศนัย ทองสีนวล สถาบันพระปกเกลา

4. น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

5. Mr.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา
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สัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วันจันทรที่ 20 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล จ.อุบลราชธานี

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นําเสนอแนวคิดทฤษฎี และหลักการวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน สภาพ

ปญหาการมสีวนรวมของประชาชน และความเปนมาของการยกรางพระราชบญัญตัวิาดวยการมสีวนรวมของ

ประชาชน โดยหนวยงานหรือองคกรตางๆ อาทิเชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สมาคมสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน และคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ

นําเสนอแนวคิด ทฤษฎีวาดวยการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบตัวแทน และ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับ เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการ

ริเริ่ม การรับรูขอมูลขาวสาร การใหขอมูล การปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การรวมดําเนินการ รวมทั้งการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผล

ในการนี ้ผูเขารวมสมัมนารวมแสดงความคดิเหน็และขอเสนอแนะ สรปุสาระสาํคญัในแตละประเดน็

ไดดังนี้

1. ความหมาย และขอบเขต “นโยบายสาธารณะ”

สวนใหญมีความเห็นวา “นโยบายสาธารณะ” คือทุกเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชน ซึ่งการกําหนด

ความหมายหรือนิยาม ควรใชภาคประชาชนและใชปญหาความเดือดรอนของประชาชนและชุมชนเปนตัวตั้ง

คาํวา “นโยบาย” คอืเรือ่งทีมุ่งไปสูการพฒันา โดยทีต่องเปนไปทัง้ระบบ ทัง้ภมูศิาสตร ประวตัศิาสตร 

มนุษยศาสตรหรือชาติพันธุ ดังนั้น กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมในนโยบายของรัฐตองอยูบนพื้นฐาน

ความเปนจริง ทุกฝาย (ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน) ตองเขารวมกันคิด โดยมีเจาภาพ และตองมีความ

ซื่อสัตย และจิตอาสาเปนหลัก

นโยบายสาธารณะมีผลกระทบกวางขวาง (สองฝงโขงทั้งไทยและลาว) ทั้งทาง ดานเศรษฐกิจ สังคม 

วถิชีวีติ ภมูปิญหาทองถิน่และจารตีประเพณดีัง้เดมิ ซึง่นโยบายสาธารณะของรฐั เชน โครงการบานเอือ้อาทร 

ไมไดรับความสนใจจากประชาชนเลย และโครงการสรางเขื่อนบานกุม ซึ่งไมมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูได

รับผลกระทบกอนตัดสินใจสรางเขื่อน ดังนั้น ควรเปดใหประชาชนมีสวนรวมดวย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

และตองเยียวยาใหกับผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม

การกําหนดความหมายคําวา “นโยบายสาธารณะ” มีความคิดเห็นแบงเปน 2 แนวคือ

แนวแรก กําหนดความหมายและขอบเขตของนโยบายสาธารณะไวในกฎหมาย คือพระราชบัญญัติ

ใหชัดเจนวาอะไรคือนโยบายสาธารณะ นโยบายประเภทใดบางที่จะใหประชาชน มีสวนรวม เชน เรื่องการ

เวนคืน ประชาชนมีสวนรวมในระดับใด โดยที่ควรมีจุดเชื่อมโยง เพื่อความสอดคลองกับกฎกระทรวงที่ออก
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

รองรับดวย เนื่องจากหากกําหนดความหมายและขอบเขตไวในกฎกระทรวง ซึ่งเปนกฎหมายลูกอาจมีปญหา

ในทางปฏิบัติ

แนวที่สอง พระราชบัญญัติกําหนดไวเพียงกวางๆ เพื่อใหเกิดความยืดหยุน ควรออกกฎหมายลูก 

กําหนดวาเรื่องใดเปนเรื่องนโยบายสาธารณะที่ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม

กระบวนการนโยบายสาธารณะเปนพลวัตรที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนา การมีสวนรวม มีการ

ติดตามและตรวจสอบตลอดเวลา

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง

2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น

2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

สวนใหญมคีวามเหน็วา ควรใหประชาชนมสีวนรวมทกุระดบั ทกุเรือ่ง เนือ่งจากทกุเรือ่งมผีลกระทบ

กับประชาชน ซึ่งปญหาการทับซอนของผลประโยชน โดยเฉพาะระดับชาติและระดับทองถิ่นนั้นมีมากกอให

เกิดความเสียหายมากดวย และการดําเนินโครงการตางๆ ในระดับทองถิ่นสวนใหญมีปญหาทุจริตและกอให

เกิดความเดือดรอนกับประชาชนและชุมชน ในขณะที่โครงการของรัฐสวนใหญไมไดรับฟงความคิดเห็นของ 

ประชาชน ขาดการมีสวนรวมของประชาชนและ ไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบไดในทางปฏิบัติ

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง

3.1 มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

การมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร สวนใหญเห็นวายังมีปญหาในเรื่องการรับรูขอมูลขาวสารของ

ประชาชน ทั้งการที่ประชาชนไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได (เนื่องจากมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดมาก ถูกปด

กั้นโดยเจาหนาที่รัฐ หรือมีตนทุนคาใชจายมาก) หรือใหขอมูลขาวสารไมครบถวน ถูกตอง และมีการบิดเบือน

ขอมูลที่ใหแกประชาชน เชน กรณีการสรางเขื่อนบานกุม มีการแจงใหประชาชนเห็นชอบการสรางเขื่อนโดย

เจาหนาที่รัฐ หากมีความเสียหายภาครัฐจะรับผิดชอบ โดยไมไดใหขอมูลวาจะสงผลกระทบตอความมั่นคง

ดานอาหาร การอพยพยายถิ่น และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ สวนใหญเห็นวาตองใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งในนโยบายหรือโครงการที่สงผลกระทบกับประชาชน ตองให 

“ผูไดรับผลกระทบทั้งหมด” ไดรวมแสดงความคิดเห็น “กอน” ดําเนินโครงการหรือนโยบาย

การรับฟงความคิดเห็นควรมีชองทาง วิธีการที่หลากหลาย เพื่อเลือกใชไดตาม ความเหมาะ

สม ในแตละกรณีและสถานการณ เชน สํารวจความคิดเห็นวานโยบายใดควรทําหรือไมควรทํา หรือแสดง

ความคิดเห็น ผานตูรับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดความคิดเห็นประชาชนอยางแทจริง

เจาภาพในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ไมควรเปนหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น แต

ควรเปนคณะกรรมการ ที่ประกอบดวยกรรมการที่หลากหลาย
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.2 มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา

ภาครัฐไมไดเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนไดเขามีสวนรวมในการตัดสินใจในโยบายหรือ

โครงการของรฐัอยางแทจรงิ บางโครงการไมไดรบัฟงความคดิเหน็กอนตดัสนิใจดาํเนนิโครงการ บางโครงการ

จัดรับฟงความคิดเห็นแตกลุมผูไดรับผลกระทบไมไดเขารวมแสดงความคิดเห็นอยางครบถวน หรือมีเฉพาะ

ฝายที่เห็นดวยกับภาครัฐเทานั้น รวมทั้งมีการบิดเบือนขอมูลหรือใหขอมูลไมครบถวน เพื่อใหประชาชนให

ความเห็นชอบกับโครงการ ซึ่งทั้งหมดทําใหเกิดความเสียหายและมีปญหาการตอตานจากภาคประชาชน 

และเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนกับภาครัฐและประชาชนดวยกันเอง

การมสีวนรวมตดัสนิใจของประชาชนเปนไปภายใตการชีน้าํของภาครฐั และเปน การบรูณาการโดย

ภาครัฐ เพื่อใหเกิดความชอบธรรมในการดําเนินโครงการหรือนโยบายเทานั้น ทําใหประชาชนเกิดความเบื่อ

หนายไมสนใจขามีสวนรวมใดๆ และกลายเปนวัฒนธรรมของสังคมไทย

3.3 มีสวนรวมควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตาม

นโยบาย

การมีสวนรวมตรวจสอบโดยการแจงเบาะแสหรือรองเรียนตอหนวยงานภาครัฐ ยังขาดหลักประกัน

ความปลอดภัยของผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูล ทําใหการติดตามตรวจสอบไมมีผลในทางปฏิบัติ ในขณะ

ที่การควบคุมตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐเอง เชน สตง.ยังไมสามารถดําเนินการไดทั่วถึง ดังนั้น ควร

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ โดยที่ตองสรางหลักประกันความปลอดภัยและชวยเหลือ

คาใชจายในการ เรียกรองความเปนธรรม

เห็นควรมีการกําหนดราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจาง และกําหนดใหภาคประชาชนเขามีสวน

รวมในการจัดซื้อจัดจาง การเสนอราคา และการตรวจรับงาน เพราะมีปญหาการทุจริต โดยที่ไมสามารถ

ตรวจสอบและลงโทษผูทําผิดได เนื่องจากเปนการดําเนินการโดย กลุมพวกพองของเจาหนาที่รัฐ

โดยสรุป สวนใหญเห็นวาควรใหประชาชนไดเขามีสวนรวมทั้งรวมคิด รวมดําเนินการ รวม

ไดรับและเสียประโยชน รวมตัดสินใจ และรวมติดตามตรวจสอบ

การมีสวนรวมที่ประชาชนใหความสําคัญที่สุด คือ มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร ซึ่งตองเปนการ

ใหขอมูลขาวสารที่ครบถวน ถูกตอง รอบดาน โดยมีเงื่อนไข ขอจํากัด หรือภาระนอยที่สุดตอประชาชน และ

ตองใหมีโอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็น ตั้งแตเริ่มตนดําเนินโครงการหรือนโยบายตางๆ

นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญอีกประการคือ การเยียวยาหรือชดใชความเสียหายใหกับ ผูไดรับ

ผลกระทบ ตองเปนธรรม และตองรับฟงความคิดเห็นและความตองการของเขาประกอบดวย

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ

4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เห็นควรใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อรับผิดชอบในการ

สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง

คณะกรรมการฯ ประกอบดวย 3 ภาคสวน คอื ภาครฐั ภาคประชาชน และภาควชิาการ ซึง่กรรมการ

ภาคประชาชนตองมีไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และควรมีสื่อมวลชนรวมเปนกรรมการทั้งใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่นดวย

คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด คือภาคีภาคประชาชน ตองทําหนาที่ในการสรางเครือขายการมีสวน

รวมระดับจังหวัด เพื่อชวยหนุนเสริมและดําเนินการรวมกันในพื้นที่ ซึ่งเครือขายหรือภาคีระดับจังหวัดตอง

เปนรูปธรรม ปฏิบัติงานไดจริง มิใชเปนแตเพียง คณะกรรมการฯ ที่ไมมีบทบาทในทางปฏิบัติ

บทบาทหลักอีกประการของคณะกรรมการฯ ทุกระดับ คือ การจัดการขอมูลขาวสาร และการเผย

แพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหเขาถึงประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง

นอกจากนี ้มบีางคนเสนอใหมีคณะกรรมการนโยบายสาธารณะระดบัตาํบล หรอื คณะกรรมการ

ระดบัทองถิน่ ซึง่กรรมการเปดกวางไมเฉพาะนกัวชิาการเทานัน้ กาํนนัและผูใหญบานอาจรวมเปนกรรมการ

ได เพราะนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น ในทางปฏิบัติประชาชนมีสวนรวมนอย

มาก ซึ่งหากมีคณะกรรมการระดับนี้ จะชวยใหทํางานไดใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

แตมีบางคนเห็นแยงวาไมเห็นดวยกับการมีองคกรระดับทองถิ่น เพราะเมื่อศึกษารวบรวมปญหา

แลว อาจตั้งกลุมและมีการบีบรัดสวนราชการจนเกินสมควร

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ

- การปฏิบัติรวมกันควรมีระดับอําเภอเขามารวมดวย เพื่อคานอํานาจซึ่งกันและกันและรวมใน

การตรวจสอบดวย

- ในระดับจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน สื่อมวลชนถูกปดกั้นการทําหนาที่ตรวจสอบ ซึ่งสื่อได

เขาไปมีสวนรวมในโครงการตางๆ นอยมาก แมแตการเปดประชุมสภาทองถิ่นก็มีการกีดกันสื่อมวลชนไมให

เขารวมติดตามรายงานขาว

- ควรใหผูไดรับผลกระทบรวมเปนกรรมการฯ ดวย

- สวนราชการ ควรกําหนดแนวทางและตัวชี้วัดวามีเปาหมายในการสงเสริมและสนับสนุนการมี

สวนรวมของประชาชนวาตองการระดับใด อยางไร

- ควรมีองคกรขอมูลขาวสารทองถิ่น เปนองคกรพิเศษ ทําหนาที่ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

โดยเฉพาะขอมูลโครงการและงบประมาณตางๆ ใหประชาชนในทองถิ่นไดรับรูรับทราบ

5. สถานะขององคกร

สวนใหญเห็นวาควรกําหนดใหเปนองคกรอิสระ ประกอบดวย 3 สวน คือภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาควิชาการ สวนองคกรอิสระระดับจังหวัด ใหประกอบดวยทุกภาคสวน และตองเปนองคกรที่
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นาเชื่อถือ ยึดคุณธรรมจริยธรรมเปนหลัก และมีหลักประกันความเปนอิสระของกรรมการ และควรกําหนด

ใหคณะกรรมการฯ มีบทบาทในการประสานงานและรวมดําเนินการกับองคกรอื่นๆ ไดดวย

6. สถานะของกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สวนใหญเหน็วากฎหมายวาดวยการมสีวนรวมของประชาชนควรเปนกฎหมายกลางทีเ่นนสงเสรมิ

ใหประชาชนมีสวนรวม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของและมีผลกระทบกับประชาชน

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมนี้ ควรคลอบคลุมเรื่องการมีสวนรวมทั้งหมด รวมถึงการมีสวนรวม

ของประชาชนกรณีที่มีเอกชนเขารวมทําโครงการ หรือรับดําเนินโครงการ รับสัมปทานจากภาครัฐดวย และ

ตองเปนกฎหมายที่เชื่อมโยงและไมซํ้าซอนกับกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมฉบับอื่นๆ กรณีมีกฎหมาย

เฉพาะอยูแลวก็บังคับใชกฎหมายเฉพาะนั้น เพื่อใหบังคับใชไดในทางปฏิบัติ ควรกําหนดบทลงโทษกรณี

ไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ดวย

7. กองทุน หรือแหลงทุน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

7.1 ควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง

7.2 ไมควรม ีแตควรกาํหนดใหขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุอืน่ หรอืใหใชแหลงทนุอืน่ๆ

7.3 ไมควรมี แตกําหนดสัดสวนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นดวยกับการกําหนดใหมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมี 

สวนรวมของประชาชน โดยที่ที่มาของงบประมาณนั้น มีความเห็นดังนี้

- ใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยกําหนดเชื่อมโยงไวในกฎหมายทั้ง

สองฉบับใหชัดเจน

- ใชเงินงบประมาณแผนดิน โดยกําหนดจํานวนไวในกฎหมาย (ตามรางพรบ.ฯ ม.35 (2)) รอยละ 

0.01 ของรายไดรัฐ

- งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือกําหนดให อปท.สนับสนุนงบประมาณ

ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งให อปท.มีบทบาทใน

การใหขอมูล และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน

เห็นควรกําหนดใหใชจายเงินกองทุนฯ นี้ไปสําหรับการสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนดวย
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8. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ

สื่อภาครัฐเชนกรมประชาสัมพันธ แสดงบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมได โดยการจัดทํา

โครงการรณรงคเสริมสรางการมีสวนรวม เชน โครงการทําวิทยุภาคประชาชน เปดโอกาสใหประชาชนไดเขา

มาทํารายการ และแตงตั้งภาคประชาชนเปนกรรมการบริหารเวลา มีสวนรวมกําหนดรูปแบบ เนื้อหารายการ

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา จํานวน 67 คน

ภาคราชการ

1. นายวิสูตร อยูคง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9

2. นายสําราญ พิมพบุตร อบต.อางศิลา อ.พิบูลมังสาหาร

3. คุณเสาวลักษณ นันจินดา อบต.คําไฮใหญ

4. นายธัญธร ขันออน อบจ.อุบล

5. นายกมล อินวิเชียร สนง.เกษตรจังหวัดอุบล

6. ส.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ส.ป.ก.อุบลราชธานี

7. นายถาวร เดชปองหา กองกิจการพาณิชย

8. นายวุฒิไกร มุงหมาย สนง.สาธารณะสุขจังหวัดอุบล

9. นายศักดิ์ดา สมสุข อบต.แกงโดม

10. นายสมพงษ กานอ สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9

11. นายศุภชัย ศิริดา สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9

ภาคนักวิชาการ

1. นายวิชัย ลุนสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2. นายสุเชาวน มีหนองหวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาคประชาชน

1. นายไชยยันต กุคําโกฎ เครือขายภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลฯ

2. นางเถาวัลย คาน องคกรชุมชน

3. นายทองสวน โสดาภักดิ์ เครือขายคนปลูกขาวลุมแมนํ้าโขง

4. นายธีรธัช สมวัน ชุมชนบานหนอง

5. นายประศักดิ์ ศิริวาลย องคกรชุมชน อ.มวงสามสิบ

6. นายปยะทัศน ทัดนิยม เครือขายเกษตรอินทรีย

7. นายยิ่งยง คําพางาม เครือขายคนปลูกขาวลุมแมนํ้าโขง
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8. นายเรืองประทิน เขียวสด องคกรชุมชน

9. ร.ต.ต.สมจิต พันธุพรู เครือขายภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลฯ

10. นายชาติชาย ศรีนอ เครือขายภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลฯ

11. นายสมาน บําเพ็ญ เครือขายคนปลูกขาวลุมแมนํ้าโขง

12. นางอัฐฌาวรรณ พันธุมี สภาองคกรชุมชนเขตเทศบาลนคร

13. นางอังกาบ ศรีวะรมย ชุมชนศาลาหนองนาควาย

14. นางสงบ โลหคํา ชุมชนศาลาหนองนาควาย

15. นางอุไร ตองคํากวย กลุมทําสวนบุงหวาย

16. นายเมริน สายดวง องคกรชุมชน

17. นางจรวยพร ชองวาริณทร องคกรชุมชน

18. นายศรัณย งามอัตไพบูลย ภาคประชาชน

19. นายปยะพร ผองศรี เครือขายลุมนํ้ามูล

20. นางสมจิตร ประดับจันทร กลุมเกษตรกรทําสวน

21. นายสมานชัย โสสีสุข องคกรชุมชน

22. นายสมนึก พวงพันธุ ภาคประชาชน

23. นายขุนไทย แจมใส ภาคประชาชน

24. นายบารมี สีนาคํา ภาคประชาชน

25. นายอนงเดช ไปวันเสาร ภาคประชาชน

26. นายติกรวัฒน คะหาวงศ สภาองคกรชุมชนอุบล

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1. นายเกษมสันต หอมพิกุล สนง.ทนายความ

2. นายเฉลิมพงษ แพงพนม กลุมคนหัวใจสีเขียว

3. น.ส.ประนอม ทากะเมียด มูลนิธิประชาสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี

4. นายอมรชัย วองไวสกุล เครือขายองคกรเอกชน

5. น.ส.คนึงนุช วงศเย็น มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

6. น.ส.อรพรรณ ตาทา มูลนิธิเอเชีย

7. นายอภิรมย ธยาธรรม เครือขายทรัพยากรธรรมชาติ

ภาคสื่อมวลชน

1. นายคําพวง ทัดเทียม สื่อสาธารณะ

2. นายจักรพงษ รักชาติไทย หนังสือพิมพขาวชายแดน
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3. น.ส.ชุษณา วิภาสรัตนากร หนังสือพิมพขาวชายแดน

4. นายโชคศักดิ์ ใจหาญ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนอีสาน

5. นางทิสากร ศักดิ์สวางวงษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.อุบล

6. นายวิโรจน ทิพวัฒน หนังสือพิมพขาวภูธร

7. นางสุคนธ กุลคํา หนังสือพิมพขาวภูธร

8. นายกรกช ภูมี สวท.อุบล

9. นายมนตรี ภาเรือง ศูนยขาวประชาสังคม จ.อุบล

10. นายชนินทร นามพิทักษ นสพ.ประชามติ

11. นายกิตติพงษ ภูธรโยธิน วิทยุอปพร.97.5

12. นายสมศักดิ์ รัฐเสรี สมาคมสื่อมวลชนอุบล

13. นายประเสริฐ เผาพันธุ สถานีวิทยุทองถิ่นวนารมย

14. นายศุภชัย นามแกว ศุนยขาวอุบลนิวส

15. น.ส.ปยะวรรณ เกษเสนา ศูนยผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเรดิโอทาม

คณะกรรมการและทีมงาน

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2. นางมาลีรัตน แกวกา ขบวนผูหญิงกับการปฏิรูปการเมือง

3. นายเสรี นนทสูติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

4. น.ส.ปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

5. น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

6. Mr.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา
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สัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วันจันทรที่ 21 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ. นครราชสีมา

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นําเสนอหลักการ แนวคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน สภาพปญหา

และความเปนมาของการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนโดยกลาวถึงสภาพ

ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะของประชาชนในอดีต นําเสนอกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน ซึ่งเริ่มจากการมีสวนรวมในการริเริ่ม การรับรูขอมูล ขาวสาร การปรึกษาหารือ การตัดสินใจ 

การดําเนินการ และการตรวจสอบประเมินผล โดยที่ควรมีการรวมรับผิดชอบ และ ที่สําคัญตองมีการเสริม

ทักษะประชาชน เพื่อใหสามารถเขามีสวนรวมไดดวย

ในการนี้ ผูเขารวมสัมมนาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. ความหมาย และขอบเขต“นโยบายสาธารณะ” 

นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับทุกคน เปนเรื่องสวนรวมที่มีผลกระทบกับประชาชนหรือ

สงัคมทัง้ในดานบวกและดานลบ เกดิประโยชนหรอืเกดิความเสยีหาย โดยทีน่โยบายสาธารณะรวมถงึนโยบาย

ดานการเมือง ดานความมั่นคง ดานสุขภาพ และดานความปลอดภัยดวย 

เมื่อนโยบายสาธารณะเปนเรื่องสวนรวม วิธีคิดเรื่องนโยบายสาธารณะควรใหผูมีสวนไดเสียทุกคน 

(stakeholder) เขามารวมดวย เพื่อใหทราบขอมูล และทําใหการจัดสรรทรัพยากรเกิดความเปนธรรม 

ในอดีตมักใชนโยบายสาธารณะเปนขออางกับประชาชน โดยที่ไมเคยมีการเริ่มตน จากประชาชน

เลยทาํใหประชาชน ไมมสีวนรวม นกัการเมอืงกบัขาราชการคดิแทนหมด ดงันัน้ควรมกีารสงเสรมิใหประชาชน

เปนคนริเริ่มนโยบายเอง และใหประชาชนรับรูขอมูล เพื่อใชใน การตัดสินใจเองได 

โครงสรางนโยบายของรัฐสวนใหญมักจะใหคนสวนนอยเสียสละ ประเด็นคือจะรักษาเยียวยาความ 

เสียหายคนสวนนอยไดอยางไร และทําอยางไรใหประชาชนเขาถึงนโยบายสาธารณะ 

สวนหนึ่งของการแกปญหานโยบายสาธารณะ คือ การเลือกคนดีเขาสูสภา เพราะเปนผูกําหนด

นโยบายใหขาราชการประจําปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติว าด วยการมีส วนร วม มีแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยู แล ว

ทําอยางไรใหการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นไดจริงในทางปฏิบัติ 

การกําหนดนโยบายสาธารณะ ควรริเริ่มทําตั้งแตระดับหมูบานหรือชุมชนโดยการเชิญ ผูมีสวนได

เสียทุกกลุมในหมูบานมารวมปรึกษาหารือ เพื่อจัดทําวิสัยทัศนระดับหมูบาน ใหรวมคิดวาอยากเห็นหมูบาน

เปนอยางไร ซึ่งอันดับแรกผูใหญบานตองมีวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบายระดับหมูบานกอน ระดับตําบล

ก็ทําเชนเดียวกัน หากระดับหมูบานทําไมไดก็สงไปที่ระดับตําบล ระดับอําเภอ (สอบจ.) ระดับจังหวัด (สส.) 

ระดับประเทศ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง 

2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

สวนใหญเห็นวาควรใหประชาชนมีสวนรวมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น และเห็นควรเปดให

มีสวนรวมในระดับชุมชนดวย เนื่องจากปญหาในระดับชุมชน เชน กรณีคาปลีก มีการรวมตัวกันเสนอเปน 

ยุทธศาสตรของจังหวัด เพื่อชวยในการแกไขได 

ควรเปดใหประชาชนมีสวนรวมในทุกดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม 

  

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง 

3.1 มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

3.2 มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา 

3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฎิบัติตามนโยบาย  

การมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร และรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ในทางปฏิบัติมี

ปญหามากมาย ดังนี้ 

- - การเก็บขอมูลความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม มิไดทําจริง (นั่งเทียน) การกรองขอมูลไมถูกตอง 

ขอมูลขาวสารที่สื่อถึงประชาชนไมใชขอมูลที่ถูกตอง และขอมูลที่เสนอเขาสูระดับชาติขาดความครบถวนถูก

ตอง สรุปคือการตัดสินใจของประชาชนหายไป และไมสามารถทําการตรวจสอบได 

-  - การทําประชาพิจารณโครงการของรัฐเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรมเทานั้น 

และการประเมินผลกระทบไมไดทําตามขั้นตอนที่ถูกตอง 

- - มีการทําเวทีสาธารณะในประเด็นตางๆ จํานวนมาก แตสวนราชการ ภาคประชาชน และภาค

สวนตางๆ ยังขาดความรู และเขาไมถึงทั้งแหลงขอมูล รวมทั้งแหลงงบประมาณสําหรับดําเนินการ 

- - ประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือไดรับผลกระทบไมไดเขารวมเวทีแสงดความคิดเห็น หรือเขารวม

โดยขาดขอมูล ความรู ความเขาใจ และมีการใหขอมูลเฉพาะดานดี โดยไมใหขอมูลที่เปนผลเสียหรือผลกระ

ทบ เชน กรณีขยะและโรงงานในอําเภอสูงเนิน 

- - การรบัฟงความคดิเหน็ หากเปนกลุมใหญจะไดขอมลูระดบัหนึง่ หากกลุมเลก็ลงหรอืกลุมเฉพาะ

เชนกลุมผูปวย จะทาํใหไดขอมลูในเชงิลกึ หากจดัเวทใีนชมุชนหรอืเวทเีฉพาะกลุมจะทาํใหไดขอมลูมากกวานี้ 

- - กรณีปญหาสาธารณะบางเรื่อง เชน เขื่อนลําตะคลอง นาเกลือ ทาทราย ขาดผูนําสาธารณะ

เขามาเปนแกนนําในการขับเคลื่อน 

กลาวโดยสรุป ปญหาหลักในการมีสวนรวมของประชาชนคือการรับรูขอมูลขาวสาร และ

การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสงผลตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมทั้ง มีสวนรวมใน

การติดตามตรวจสอบดวย

ทั้งนี้ ผูเขารวมสัมมนามีความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการมีสวนรวมของประชาชนดังนี้ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ในการใหขอมูลและใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นนั้น ตองใหขอมูลแกประชาชนใหครบ

ทุกดาน ทั้งดานดีดานเสีย โดยชี้ใหเห็นวาจะไดรับและเสียประโยชนอยางไรบาง และตองทําใหประชาชน

ไดเขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐไดโดยงาย รวมทั้งเขาถึงทรัพยากร และงบประมาณสําหรับการมีสวนรวมได 

รูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรเลือกตามความเหมาะสม ซึ่งตองให

ทุกภาคสวนเขารวม โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียตองไดเขารวมใหขอมูลและแสดง ความคิดเห็น ซึ่งการรับฟง

เปนกลุมใหญจะไดขอมูลระดับหนึ่ง หากตองการขอมูลในเชิงลึก ควรเลือกกลุมเล็กหรือกลุมเฉพาะ เชน กลุม

ผูปวย กลุมเกษตรกร หรือจัดเวทีในชุมชนที่เกี่ยวของ เปนตน 

สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลขนทองถิ่นทุกรูปแบบ (ทั้งวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ ฯลฯ) 

ตองชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ รณรงค ใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ถูกตอง รอบดาน และ

ชวยขับเคลื่อน รวมทั้งติดตามตรวจสอบดวย โดยที่วิทยุชุมชนจะเปนตัวเชื่อมที่มีความหมายและมีคาใชจาย

นอย อยางไรก็ตาม จําเปนตองมีจริยธรรมกํากับ การทํางานของสื่อดวย 

อปท. และสถาบันการศึกษา/วิชาการในทองถิ่น ควรเขามาใหการสนับสนุนดานขอมูลทาง

วิชาการ และงบประมาณแกประชาชน

ผูนําระดับรากหญาตองเขามาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน โดยมีงบประมาณ

สนับสนุน 

การขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาคประชาชนจะมีพลัง ตองมีตัวเชื่อม ทําหนาที่ในการเชื่อม

โยงประสานการทํางานขององคกรภาคประชาชนเขาดวยกัน และตองเสริมสรางศักยภาพใหประชาชน 

เพื่อใหเกิดความพรอมในการมีสวนรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและ รวมตัดสินใจ โดยการใหขอมูล ความรู 

ไปพรอมกับกระบวนการเรียนรูในทางปฏิบัติ เชน กระบวนการทําแผนชุมชน หรือแผนทองถิ่น ซึ่งนอกจาก

เกิดความรวมมือแลว ยังเกิดการเรียนรู และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนดวย 

กลไกการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ ควรใช “สามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี 

ซึ่งทําใหพรบ.ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ และ พรบ.สุขภาพแหงชาติ สําเร็จมาแลว 

กลไกภาครัฐ ทั้งหนวยงานราชการ และอปท. ควรเปดพื้นที่การมีสวนรวมของ ภาคประชาชนให

มากขึ้น โดยเริ่มตนจากการเปดเผยขอมูลขาวสาร การใหความรู การจัด การศึกษา ใหขอมูล และเปดให

เขารวมในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ สงเสริมและสนับสนุนโครงการเรียนรูของเยาวชน และเปดโอกาสให

บุคคลหรือองคกรที่มีศักยภาพไดขยายขอมูลออกไป 

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด 

สวนใหญเหน็ควรมคีณะกรรมการการมสีวนรวมระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดั เพราะวาแมกาํหนด

ในรัฐธรรมนูญใหประชาชนมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ แตดวยภาคประชาชนยังขาดความรู และกลไก 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาครัฐยังไมเปดกวางใหประชาชนเขามีสวนรวมได ดังนั้น ควรมีกลไก การขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน เพื่อรับผิดชอบในการผลักดันเรื่องนี้เปน การเฉพาะ

นอกจากนี้ ควรมีคณะกรรมการระดับชุมชน ประกอบดวยภาคประชาชนเปนหลัก และควรเปด

กวางใหกํานัน ผูใหญบาน เขารวมเปนกรรมการไดดวย เพราะมีปญหากระทบตอความเดือดรอนในระดับ

ชุมชนมาก จึงควรมีกลไกเปดใหประชาชนมีสวนรวมเริ่มตั้งแตขั้นเริ่มตน ดําเนินการ และมีการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน 

ในขณะเดยีวกนั มกีารเสนอแนวทางใหมคอื คณะอนกุรรมการฯ ขบัเคลือ่นเฉพาะประเดน็ เพราะ

ในแตละพื้นที่มีปญหาเดือดรอนแตกตางกัน หรือประเด็นปญหาใดปญหาหนึ่ง อาจกระทบกับประชาชน

เฉพาะกลุมในพื้นที่ตางกันก็ได 

องคประกอบคณะกรรมการ ประกอบดวยภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยที่

มีภาคประชาชนไมนอยกวาครึ่ง เพื่อใหมีการฟงเสียงจากประชาชนผูไดรับผลกระทบ และภาครัฐ 

ภาควิชาการชวยใหขอมูลประกอบการตัดสินใจของประชาชน ภาควิชาการทําหนาที่ใหสติปญญากับ

ประชาชน 

การกําหนดใหมีกรรมการภาคประชาชนจํานวนมาก จะชวยใหการขับเคลื่อนเปนไปไดจริงในทาง

ปฏิบัติ มีเวลาทุมเทปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะกรรมการฯ อื่นเชน คณะกรรมการคุมครองเด็ก มีสัดสวน

กรรมการจากผูดํารงตําแหนงอื่นๆ ในภาครัฐ ทั้งผูวาราชการจังหวัดและขาราชการอื่น ซึ่งมีภาระงานประจํา

อยูมากแลว ดังนั้น การใหมีกรรมการจากภาคประชาชนมากขึ้น ประกอบกับการจัดสถานที่ งบประมาณ

สนับสนุนใหเพียงพอจะชวยใหคณะกรรมการฯ แสดงบทบาทไดมากขึ้น 

คณะกรรมการฯ ทุกระดับ มีบทบาทในการสงเสริมและขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน เปนกลไกเชิงรุก ทํางานในเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงระหวางกันเอง และเชื่อมโยงประสานกับ

องคกรหรือหนวยงานที่มีอยูแลว ในทุกระดับ เชน สภาองคกรชุมชน (ระดับชุมชนและระดับชาติ) สภา

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง องคกรพัฒนาเอกชน และตองเชื่อมโยงจากระดับชุมชน ระดับภูมิภาค ไป

จนถึงระดับประเทศ 

อยางไรก็ตาม มีบางคนไมเห็นดวยกับการมี “คณะกรรมการฯ” ที่เปนเหมือนการตั้งกรมขึ้นมา

ใหม หากจะมี ตองกําหนดอํานาจหนาที่เปนการเฉพาะใหชัดเจน ทั้งนี้ โดยเห็นวาประชาชนสามารถใช

สิทธิผานองคกรตามรัฐธรรมนูญตางๆ เชน ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือคณะ

กรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดอยูแลว

5. สถานะขององคกร 

ผูเขารวมสัมมนามีความเห็นเกี่ยวกับสถานะขององคกรหลากหลาย ดังนี้  

- องคกรมหาชนภายใตการกํากับของรัฐ มีระบบถวงดุลตรวจสอบ คณะกรรมการประกอบดวย

ภาคสวนตางๆ โดยภาคประชาชนมีสัดสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
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- องคกรอิสระ ปราศจากการแทรกแซง

- องคกรในรูปแบบ สสส. โดยปรับเรื่องกลไกการจัดการ และเนนการเปดพื้นที่ ภาคประชาชนให

มากขึ้น 

 

 6. สถานะของกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมเปนกฎหมายกลาง กําหนดกรอบและหลักเกณฑ การมีสวนรวม

ของประชาชน วาเรื่องใดที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมได ดวยวิธีการอยางไร โดยที่กําหนดกลไกหรือหนวย

งานขับเคลื่อนใหชัดเจน 

อยางไรก็ตาม มีบางคนเห็นวาไมควรกําหนดเรื่องนโยบายสาธารณะไวในกฎหมาย เพราะจะมี

ปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากนโยบายเปนเรื่องสําคัญทางการเมืองการปกครอง และ ผูรักษาการหรือ

ผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ เปนรัฐมนตรี 

7. กองทุน หรือแหลงทุน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

สวนใหญ เห็นควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม เพื่อใหการมีสวนรวมของ

ประชาชนเกิดขึน้ไดอยางเปนรูปธรรม โดยงบประมาณสวนใหญมาจากภาครฐั เพราะปญหาสวนใหญ

เกิดจากอํานาจรัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจ กําหนดใหจัดสรรเปนสัดสวนตามขนาดพื้นที่และจํานวน

ประชากร เพื่อมิใหจังหวัดใหญเสียเปรียบ 

บางสวนเสนอใหงบประมาณกองทุนฯ มาจากงบประมาณของ อปท. ตามสัดสวนจํานวนที่

เหมาะสม และอีกสวนเปนงบประมาณสมทบจากภาครัฐ

เพื่อความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล ตองมีกลไกและกระบวนการตรวจสอบติดตามการใช

งบประมาณของกองทุนฯ ทั้งในสวนของคณะกรรมการฯ และภาคประชาชนที่ไดรับการสนับสนุนงบ

ประมาณ 

กรณีประชาชนเดือดรอนหรือไดรับผลกระทบจากโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล เชน ถูกเวนคืน

หรือยึดที่ดินทํากินของประชาชน รัฐบาลควรเขามาชวยเหลือเยียวยาความเสียหาย โดยใชงบประมาณจาก 

กองทุนฯ เพื่อเยียวยาหรือชวยปลดหนี้ที่เกิดจากนโยบายของรัฐใหประชาชน 

อยางไรก็ตาม มีบางคนไมเห็นดวยกับการมีกองทุนฯ และไมเห็นดวยกับที่มาของงบประมาณ

กองทุนฯ ตามที่กําหนดไวในรางพรบ. โดยเสนอใหทบทวนเรื่องนี้

8. ความคิดเห็นและเสนอแนะอื่นๆ 

- สถาบันพระปกเกลาวิจัยวาวิทยุชุมชนมีประโยชนกับประชาชนและสวนรวมอยางไร และควรมี

การจัดเวทีถายทอดความรู เพื่อใหมีการขยายผลใหกวางออกไป
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- ตามรางพรบ.ฯ ม.5 ขอบเขตกวางขวางมาก อาจปฏิบัติตามไมได 

- รางพรบ.ฯ นี้ เพิ่มภาระ และขั้นตอนในการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งจะทําใหมีปญหามากขึ้น

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 48 คน

ภาคราชการ

1. นายกังวาน วงศวัฒนาโสภณ ศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดบุรีรัมย

2. นายจอย บรรจงกลาง เขตการศึกษา 6 จ.นครราชสีมา

3. นายจีรศักดิ์ สีนรัตน อบจ.นครราชสีมา

4. นายฉัฐกร ชูเกียรติ อบจ.นครราชสีมา

5. พ.ต.อ.ณัฐคมณ พรอมสันเทียะ สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

6. นายบุญสม ศรีวัฒนพันธุ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7

7. นายวิเชียร ชิณวงษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักที่ 7

8. นายสุภลักษณ บรรจงกลาง เขตการศึกษา 6 จ.นครราชสีมา

9. นายอรรณพ กลิ่นทอง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

10. น.ส.ปยณัฐ สามโคก สภาตําบลดานจาก

11. นายไกรศักดิ์ ทองรอง อบจ.นครราชสีมา

12. นายณรงค สุขศรีนาค อบจ.นครราชสีมา

13. นายอุดม ทุงจันทร อบจ.นครราชสีมา

14. นายนริศ จงจินตรักษา  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

15. นายสุรัช เทียมไธสง สถาบันพระปกเกลา ศูนยนครราชสีมา

16. นายวิชชุ ชุปวา ศนูยพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง จงัหวดันครราชสมีา

ภาคนักวิชาการ

ผศ.พัชรินทร วิทยาอเนกอนันต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ภาคประชาชน

1. นางนาคแกว เสถียรหิรัญ กลุมเกษตรกรทําไรโนนสมบูรณ

2. น.ส.สายใจ พาณิชย เครือขายระดับหมูบาน

3. น.ส.ลําไย พาณิชย เครือขายอสม.ระดับตําบล

4. นางวนิดา คอหลา ส.ส.อ.

5. นางสายหยุด อยูรัมย ส.ส.อ.
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6. นายคําผอง ตรีราษ องคกรประชาชน

7. นายวุฒิชัย ศรีพระจันทร เครือขายองคกรชุมชนเมืองโคราช

8. นางสาวศศิธร พานิชย เครือขายเยาวชนอําเภอสีดา

9. นางอารีย รักษวิเศษ อสม.อําเภอเมือง

10. น.ส.วริศรา ปะวะโข อสม.บานโนนคอ

11. นางบุญหลาย ปานสม อสม.บานโนนจาน

12. นางอํานวย โคตรสมบัติ อสม.

13. นางทัตติยา แดงพรวน อสม.อําเภอบัวลาย

14. นางลําหวย ดํารงไตรรัตน ผูใหญบาน

15. นายอรุณ ชมโคกกรวด องคกรประชาชน

16. นางสาวเพชรมณี วงเมือง กลุมเยาวชนบุรีรัมย

17. นางสาวเพลินพิศ ดีโสภามาตร ชมรมอสม.อําเภอบัวใหญ

18. นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1. นายเพทาย คําภา หอการคานครราชสีมา

2. นางรัตนพร เดนงาม มูลนิธิพิทักษธรรมชาติ

3. น.ส.อรพรรณ ตาทา มูลนิธิเอเชีย

4. นายสวัสดิ์ ทาวธงไชย ธุรกิจสวนตัว

ภาคสื่อมวลชน

1. นายประสิทธิ์ เกตุคางพลู องคกรอิสระภาคประชาชนคนรักทองถิ่น

2. นายจําลอง สายจันทร ชมรมผูสื่อขาวหนังสือพิมพโทรทัศน

3. นางสาวนฤมน โยธิน วิทยุชุมชน

คณะกรรมการและทีมงาน

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2. น.ส.ปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

3. น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

4. Mr.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา

5. นายทัศนัย ทองสีนวล สถาบันพระปกเกลา

6. นายเข็มทอง ตนสกุลรุงเรือง สถาบันพระปกเกลา
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สัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมภูพานเพลส จ.สกลนคร

1. ความหมายและขอบเขต “นโยบายสาธารณะ” 

ผูเขารวมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของนโยบายสาธารณะ ดังนี้

นโยบายสาธารณะเปนนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมที่สงผลกระทบตอประชาชนในชีวิตความ

เปนอยูทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ทั้งระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

คําวาสาธารณะ เทียบกับถนนสาธารณะ คลองสาธารณะ ประชาชนไมไดรวมสรางและรวมปกปอง

คุมครองรักษา มีแตใชประโยชนจากสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะคอืนโยบายหรอืแนวความคดิทีจ่ะกระทาํเพือ่สวนรวมและมผีลตอสวนรวม 

สวนใหญมองนโยบายสาธารณะเฉพาะดานที่เปนวัตถุ เชน ถนน คลอง แตการมีสวนรวมในการ

ออกกฎหมายและใชกฎหมาย ที่ผานมาประชาชนมิไดเขามีสวนรวมเลย เชน กฎหมายจราจร ไมไดผานความ

เห็นชอบจากประชาชนแตก็ออกมาบังคับใช มีการจายคาปรับใหเจาหนาที่ตํารวจ ทําอยางไรใหประชาชนมี

สิทธิถอดถอนกฎหมายที่ไมเห็นชอบดวย

นโยบายสาธารณะ เปนเครื่องมือที่ทําใหคนอยูรวมกันอยางมีความสุข ผลผลิตของประชาธิปไตย

คือนโยบายสาธารณะ ซึ่งตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม เพราะเปนผูที่ไดรับผลกระทบ แตจุดบอด

คอื พรรคการเมอืงมุงแตประโยชนและคะแนนเสยีงทีจ่ะได มกีารแจกจายผลประโยชน มนีโยบายประชานยิม 

นักการเมืองและพรรคการเมืองพยายามปดกั้นเพื่อมิใหประชาชนไดรับรูสิ่งที่เขากระทํา

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง 

2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

สวนใหญเห็นควรใหประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายสาธารณะ ทั้งระดับขาติและระดับ

ทองถิ่น รวมถึงระดับชุมชนดวย เพราะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนและสวนรวม และ

รัฐธรรมนูญ ม.87 กําหนดใหรัฐสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในดานตางๆ ดวย แตจะเนนหนักดานใดควร

ไดพิจารณากําหนดตามสถานการณและความจําเปน

ประชาชนมีสวนรวมในระดับทองถิ่น เชน กลุมโอท็อป หรือรวมเวทีการทําประชาคม 

 

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง 

3.1 มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
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3.2 มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา

3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฎิบัติตามนโยบาย

สวนใหญเห็นวาประชาชนควรไดมีสวนรวมตั้งแตริเริ่มเปนนโยบายสาธารณะ และควรมี

สวนรวมทุกระดับ ตั้งแตการริเริ่มนโยบาย การรวมคิด รวมพิจารณา รวมดําเนินการ รวมผลักดันใหผู

บริหารระดับทองถิ่นนําความคิดเห็นไปกําหนดเปนนโยบายหรือโครงการ รวมติดตามตรวจสอบ รวม

ทั้งรวมรับผิดชอบและรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายหรือโครงการดังกลาวดวย 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร สื่อทั้งของรัฐและสื่อทองถิ่นอื่นๆ ควรทําหนาที่ใน การเผยแพรขอมูล

ขาวสารตอสาธารณะ เพื่อใหเปนขอมูลในการมีสวนรวมสําหรับประชาชน และเพื่อความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซึ่งในสกลนครมีวิทยุชุมชนคนไทโซ ทํางานเพื่อประชาชน ไมมีโฆษณาอยูแลว 

การมสีวนรวมแสดงความคดิเหน็และเสนอแนะ ประชาชนมโีอกาสไดมสีวนรวมบาง เชน กองทนุ

หมูบาน ทําประชาคมในเรื่องการสรางถนนในหมูบาน แตยังมีปญหาในทางปฏิบัติ เชน 

- เปนการทําตามรูปแบบและมีการชี้นําจากภาครัฐ และสวนใหญเปนไปตามนโยบายและการ

ตัดสินใจอยูที่ผูบริหาร อปท. คือ ถนนสูนา ไฟฟาสูบาน เพื่อการพัฒนา

- ผูไดรับผลกระทบไมไดเขารวมแสดงความคิดเห็น 

- ประชาชนยังขาดขอมูลและความรูเพื่อใชในการรวมแสดงความคิดเห็น 

ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหประชาชน โดยเฉพาะ ผูไดรับ

ผลกระทบไดเขามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ โดยปราศจากการแทรกแซง และมีการสรุปผล

ความคิดเห็นดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการของภาครัฐอยางถูกตอง เที่ยงตรง 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจและมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ ประชาชนยังไมไดเขามี

สวนรวมตัดสินใจในนโยบายสาธารณะและการดําเนินโครงการของรัฐ แมเปนเรื่องที่เกี่ยวของและมีผลกระ

ทบโดยตรงกับประชาชน เชน นโยบายเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร การออกกฎหมายสวนใหญออกโดย

กลุมบุคคลเฉพาะกลุมและมีผลประโยชนทับซอน ซึ่งทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในการดําเนินนโยบาย

หรือ โครงการ และมีปญหาในการบังคับใชกฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชนและชุมชน อีกทั้งเกิดปญหา

การทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจาง หรือการเบิกจายงบประมาณ เพราะขาดการมีสวนรวมในการติดตาม

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

ดังนั้น ควรกําหนดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน ตัดสินใจวาควรออกกฎหมาย 

เรื่องใด หรือยกเลิกกฎหมายที่กอใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชน (พรบ.จราจร) และตัดสินใจยกเลิก

ระเบียบกฎเกณฑที่ไมเกิดประโยชนกับผูเกี่ยวของ (กบข.) เพราะสถานการณหรือสังคมเปลี่ยนแปลงไปแลว 

รวมทั้งการตัดสินใจในโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชนในชุมชน 

ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะ

ของราชการสวนทองถิ่นดวย 
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อยางไรก็ตาม การประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในเรื่องเล็กนอย อาจมีปญหาใน

ทางปฏิบัติไดเชนกัน และบางเรื่องไมควรใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม เชน การกําหนดราคา

กลางใหเอกชนมีสวนรวมไมได การขึ้นราคานํ้าตาลทราย การคาเสรี (กองทุนชวยเหลือเกษตรกรกรณีการ

ทําเอฟ ทีเอ การแจงการคาและครอบคลองกระเทียม) เปนตน 

กระบวนการมีสวนรวมควรมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และควรกําหนดระดับการมีสวนรวม

ในแตละกรณีไวใหชัดเจน เพราะมีสวนสัมพันธและกระทบกับอํานาจรัฐ การมีสวนรวมจะทําใหประชาชนมี

อํานาจในการตอรองดวย 

สื่อและภาควิชาการตองเขามามีบทบาทในดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรู ความเขาใจ 

ปลูกจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ความเขมแข็งของภาคประชาชนในการมีสวนรวมกับ

ภาครัฐ และมีอํานาจตอรองในเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเอง ซึ่งตองทําใหประชาชนเขาใจวาการมีสวนรวม

นั้น นอกจากมีสิทธิ (เลือกตั้ง) แลวตองมีเสียง ในขณะเดียวกันตองมีหนาที่ในการเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยของผูอื่น และประชาชนตองเปนผูจัดการและแกไขปญหาความเดือดรอนของตนเองและ

ชุมชนดวยตนเอง 

  

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด

เห็นควรมีองคกรทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อชวยสรางเสริมและกระตุนใหประชาชนเกิด

จิตสํานึกในการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบกับประชาชนและชุมชน โดยที่องคกรนี้ตอง

สามารถแสดงบทบาทไดจริงในทางปฏิบัติ 

คณะกรรมการฯ ทัง้สองระดบัควรเปนองคกรทีท่าํงานรวมกบัเครอืขายตางๆ รวมทัง้ประชาชนดวย

5. สถานะขององคกร 

เห็นควรกําหนดใหเปนองคกรอิสระทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น อาจเปนองคกรอิสระคลาย 

กกต. ปปช. เพื่อใหมีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซง 

6. สถานะของกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

สวนใหญเห็นวาควรเปนกฎหมายสงเสริมการมีสวนรวม แตควรมีบทกําหนดโทษ หรือสภาพ

บังคับกรณีฝาฝนหรือไมเนินการดวย เพื่อใหมีผลบังคับใชไดจริง โดยที่เจาหนาที่รัฐสามารถปฏิบัติตามได

โดยถูกตอง เชน ตามรางพรบ.ฯ ม. 5 ม.25 และ ม.27 

อยางไรก็ตาม มีบางคนไมเห็นดวยกับการพยายามออกกฎหมายเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม 

ในขณะที่วัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองยังไมมี และฝายการเมืองก็ไมเห็นดวยกับการมีกฎหมายนี้ 
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นอกจากนี้ มีความคิดเห็นและเสนอแนะในรางพรบฯ ดังนี้ 

- ควรปรับชื่อเปน “รางพระราชบัญญัติสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน”

- ควรนยิามคาํวา “โครงการหรอืกจิกรรม” และควรกาํหนดเพิม่เตมิวา “เปนโครงการหรอืกจิกรรม... 

ที่มีผลกระทบรายแรง” เพราะหากกําหนดใหตองรับฟงความคิดเห็นประชาชนทั้งหมดจะไมสามารถปฏิบัติ

ตามไดทั้งหมด และควรกําหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ และขอบขายของผลกระทบดวยวาเปน

ผลกระทบดานใด รวมถึงผลกระทบดานการเมือง สังคม วัฒนธรรมดวยหรือไม อยาไร 

- ควรนิยามคําวา “ประชาชน” เพราะมีหลากหลายกลุม ทุกคนเปนประชาชน เพื่อใหชัดเจนและ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ควรนิยามวาประชาชนกลุมใดบางมีสวนรวมได และมีสวนรวมในเรื่องใด อยางไร ทั้งนี้ 

สวนมากคนที่จะมีสวนรวมคือคนชั้นกลาง ดังนั้น ควรเปดโอกาสใหประชาชนระดับลาง ประชาชนในชุมชน

ทองถิ่นดั้งเดิม ไดเขามีสวนรวมดวย 

- รางพรบ.ฯ ควรเนนที ่ม.87 (1) คอืการมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนในการพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ เพือ่ความชดัเจนและใหมผีลในทางปฏบิตั ิเพราะหากมี

ขอบเขตกวางเชนที่กําหนดไวในรางพรบ. และรัฐธรรมนูญ ม.87 คงปฏิบัติไดยากมาก สวนกองทุนพัฒนาการ

เมืองภาคพลเมือง ตาม ม.87 (4) เปนการสงเสริมของภาครัฐ มิไดบังคับใหประชาชนเขารวม

- ม.33 กําหนดไวกวางขวางมาก เห็นควรตัดออก 

7. กองทุนหรือแหลงทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

8. กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ

เกี่ยวของกับองคกรอื่น หรือกฎหมายฉบับอื่นๆ อยางไร 

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนนี้ ควรมีการพิจารณาเชื่อมโยงเพื่อมิใหซํ้าซอน หรือ

ขัดแยงกับองคกรและกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมอื่นๆ เชน พรบ.สภาองคกรชุมชน พรบ.สภาพัฒนาการ

เมือง พรบ.สภาเด็กและเยาวชน และควรเนนไปที่การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ ม.87 (1) 

9. ประเด็นเสนอแนะอื่นๆ

- รัฐธรรมนูญ 2550 มีขอดีคือ ไมจบปริญญาก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ได แตเห็นควรแกไข

รัฐธรรมนูญใหผูสมัครรับเลือกตั้งอิสระมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได

- ควรมีแนวทางปองกันเพื่อมิใหนักการเมืองตีรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมซึ่งประชาชน

รวมคิดรวมทํานี้ และการปองกันการบังคับใชกฎหมายดวยสองมาตรฐานเชนที่เปนมาในอดีตดวย

- การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู โดย สสร. 3 ควรเปดกวางใหขาราชการเขามสีวนรวมดวย

- ควรมกีารออกกฎหมายเพือ่ใหหวยสาธารณะ หรอืสมบตัสิาธารณะกลบัมาเปนสาธารณะเชนเดมิ
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- หลักสูตรการเรียนการสอนควรมีการกําหนดใหนักศึกษาตองผานคายประชาธิปไตยกอนจบ

การศึกษา 

- ควรทบทวนโครงการ อสร.ของกกต.เพราะเปนโครงการทีด่ ีและสามารถปฏบิตังิานในพืน้ทีไ่ดจรงิ 

- ประชาชนควรมีพื้นที่ในการใชสื่อ ซึ่งรางพรบ.การจัดสรรคลื่นความถี่กําหนดเรื่องนี้ได ซึ่ง

ประชาชนสามารถเขามารวมแสดงความคิดเห็นและรวมเสนอรางกฎหมายดังกลาวได

- ควรออกกฎหมายเพือ่ใหทรพัยสนิสาธารณะ เชน ลาํหวย คลอง กลบัมาเปนของสาธารณะ เชนเดมิ 

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 50 คน

ภาคราชการ

1. นายจิตรกร แกวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

2. พ.อ.ชัชวาล มุงภูกลาง ขาราชการบํานาญ

3. นายประคองสิน พิมพมีลาย อบจ.สกลนคร

4. นายพงษนารถ แกวกา โรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย

5. นายภุชงค วงศกัณหา โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

6. นายวีระ พลเศษ โรงเรียนบานหวยหวด อ.เตางอย

7. นายศุภวัฒน สาขา อบจ.สกลนคร

8. นายสมมิตร ทับทิม กรมวิชาการเกษตร

9. นายสังวาลย ศรีโคตร สพท.สกลนคร เขต 1

10. นายมนตรี ยิ้มแสน สนง.พัฒนาชุมชนสกลนคร

11. นายสมพล คําสุข สนง.พาณิชยจังหวัดสกลนคร

12. นายนิติธรรม ทองดี อบจ.สกลนคร

ภาคองคกรอิสระ

นายศักดา สืบไกรสร สนง.คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ประจาํจงัหวดัสกลนคร

ภาควิชาการ

1. ผศ.ทศพล สมพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. นายฐากร เจริญรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. ผศ.ธวัชชัย ไพใหล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4. นายธันวา ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
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ภาคประชาชน

1. นายชัยดํารง เอกสุภาพันธ วิทยากร PTT

2. นางพนิดา แกวกิ่ง วิทยากร PTT

3. น.ส.นาตยา ใยวังหนา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4. น.ส.นํ้าฝน พรไธสง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5. น.ส.นุจรี พิมพสมแดง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6. นายพิพัฒนพงษ สุขษาเกษ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7. นายวิษณุ บุตรสอน สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8. นายวิษณุ อินธิราช สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9.น.ส.ศิริวิมล สุนันธรรม สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10.นายน.ส.นิตยา พรมบุตร สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11.น.ส.ลอมดาว เข็นซิว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12. นายศักดิ์วิชัย นันทะศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

13. นายประชาธิวัฒน ทานะขันธ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1. นายพจน สุขขวัญ สโมสรโรตารีสกลนคร

2. นางภัสสร เนาวศรีสอน สมาคมผูนําสตรีทองถิ่นสกลนคร

3. นายสัมพันธ ผลวิเชียร ชมรมผูสูงอายุเพื่อสุขภาพฯ

4. พ.ต.สัมฤทธิ์ จินดากลาง ชมรมผูสูงอายุชุมชนแวงใหญ

ภาคสื่อมวลชน

1. นายกานต ใยปางแกว วิทยุชุมชน

2. นายเพลิน ใยปางแกว วิทยุชุมชน

3. นางวัณนา ใยปางแกว วิทยุชุมชน

4. นายทักษิณ พิมโยธา ขาวทั่วไทย

5. นายสุรเดช พลไชย สถานีวิทยุทองถิ่นใบตองเรดิโอ

6. นายเริงณรงค ณียวัฒน สนง.ประชาสัมพันธสกลนคร

7. นายปริญญา อักษรเจริญ Sky Cable TV

8. นายสมรรถชัย โคตรผาย ชอง 3

9. นายประทวน ขจรวุฒินันท ชอง 7,เดลินิวส

10. นายอัครฤทธิ์ ทอทัพ ชอง 7

11. นายวัฒนะ แกวกา ชอง 3,ไทยรัฐ
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12. นายมนตรี แกวกา ชอง 3

คณะกรรมการและทีมงาน

1. นางมาลีรัตน แกวกา ขบวนผูหญิงกับการปฏิรูปการเมือง

2. น.ส.ปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

3. น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

4. Mr.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา
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สัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จ.สุราษฎรธานี

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการรับฟงความคิดเห็นเพื่อพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการ

มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ นําเสนอหลักการมีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญ

กําหนด โดยที่นําเสนอรูปแบบ วิธีการ รวมทั้งองคกรที่มีสวนรวมได ซึ่งประกอบดวยประชาชน องคกรอิสระ 

ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแนวทางการมีสวนรวมคือ

- มีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายกําหนด เชนตามรางพระราชบัญญัติ การมีสวนรวม 

ของประชาชน พ.ศ. .... กําหนดใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายระดับชาติ การสรางกฎกติกา เชน 

การมีสวนรวมของประชาชนในการเขาชื่อเสนอกฎหมาย และ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการ เชน

เหมืองแรโปรแตสท เขื่อนทาแซะ โรงไฟฟาหินกรูด บอนอก ซึ่งมิใชตองการมีสวนรวมเพียงรับฟงหรือแสดง

ความคิดเห็นเทานั้น 

- ผูนาํภาครฐั ทัง้ฝายการเมอืง ราชการ และผูนาํทองถิน่ เหน็ความสาํคญั และไดสรางกระบวนการ

มีสวนรวมโดยไมตองรอกฎหมาย หรือยึดติดกับกฎหมายวาใหทําหรือไมใหทํา และภาคประชาสังคมมี

สํานึกและตองการมีสวนรวม เปนวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนที่ไมตองการเปนเพียงผูรับผลของ

การตัดสินใจ ซึ่งมีปรากฎในหลายพื้นที่ที่มีพลเมืองที่ตื่นตัว ตองการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะ

นายเสร ีนนทสตู กรรมการรบัฟงความคดิเหน็เพือ่พจิารณายกรางกฎหมายวาดวย การมสีวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะใหขอมลูกอนเริม่ดาํเนนิการรบัฟงความคดิเหน็จากผูเขารวมการ

สัมมนาวาในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนนั้น เริ่มจาก การมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ.2548 ซึ่งตอมามาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่แคบกวาราง

พระราชบัญญัติ การมีสวนรวมของประชาชน และประเด็นที่จะมารับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้ 

นอกจากนี ้การมสีวนรวมยงัครอบคลมุทัง้การกาํหนดนโยบายสาธารณะ การเปลีย่นแปลง และการ

ยกเลิกนโยบายสาธารณะ ซึ่งประชาชนมีสวนรวมไดในทุกขั้นตอน นําไปสูการออกนโยบายสาธารณะใหมๆ 

ในการนี้ ผูเขารวมสัมมนารวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังสรุปสาระในแตละประเด็น

ไดดังนี้ 
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1. ความหมายและขอบเขต “นโยบายสาธารณะ” 

นโยบายสาธารณะครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณะ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ซึ่งคําวา “สาธารณะ” กวางมาก ทําใหเมื่อออกกฎหมายแลว มีปญหาวาไมสามารถบังคับใชได ดังนั้น 

ควรพิจารณาวาทําอยางไรใหบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามกระบวนการนโยบายสาธารณะได และมี

บทลงโทษกรณีมีการฝาฝนอยางไร 

นโยบายสาธารณะที่รัฐจัดทํามีผลกระทบกับประชาชน เปนประโยชนกับประชาชน หรือเปน

นโยบายที่กําหนดใหประชาชนปฏิบัติหรือหามปฏิบัติ ซึ่งจําเปนตองใหประชาชนมีสวนรวม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งนโยบายสาธารณะระดับทองถิ่น หากใหประชาชนเขาไปรวมคิดรวมทําจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

นโยบายสาธารณะเปนนโยบายที่กําหนดเปาหมายไวชัดเจน ผูรับผลประโยชนตองได รับทราบลวง

หนาวาตนจะไดรับอะไร และใครเปนผูปฏิบัติ 

การจัดสรรทรัพยากรตางๆ ทั้งดิน นํ้า ปาไม ไมเปนธรรมและประชาชนไมไดเขา มีสวนรวมดวย 

กอนที่รัฐจะกําหนดเปนนโยบายออกมา ทั้งๆ ที่มีผลเกี่ยวของกับประชาชน กอใหมีการประทวงเมื่อมีปญหา

เดือดรอนเกิดขึ้น ดังนั้น หากใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากร กอใหเกิดความเปนธรรมก็จะ

ชวยลดปญหานี้ไปได 

สาธารณะ คือสมบัติของทุกคนในโลก ไมเฉพาะชาวสุราษฎรเทานั้น บุคคลก็เปนสาธารณะของ

โลก การประกาศนโยบายสาธารณะสวนใหญประกาศจากที่สูง และใชบังคับกับทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทําใหมี

ปญหา เชน โครงการสรางเขื่อนแกงกรุง ประชาชนตอตานและสําเร็จ แสดงใหเห็นวาคนในพื้นที่ไมตองการ

เขื่อน แตคนทั่วไปตองการ และปญหาเกษตรกรบุกรุกเขาไปปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามันในพื้นที่สงวน 

ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชน 

การตัดสินใจในโครงการหรือนโยบายของรัฐไมมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 

เนื่องจากมีผูแทนราษฎรจากพื้นที่รวมอยูแลว แตในทางปฏิบัตินั้นผูแทนในพื้นที่ไมไดมีการสอบถามหรือ

ปรึกษาหารือ หรือใหขอมูลกับประชาชน 

สาธารณะเปนสิ่งที่เปนดุลพินิจ มีความเห็นแตกตางและหักลางกันไดดวยเหตุผลตางกันไป หาก

มีบทกําหนดโทษอาจทําใหเกิดความระมัดระวังจนไมสามารถปฏิบัติงานได และมีผลตอการพัฒนาตางๆ 

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง

2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

โดยสรปุผูเขารวมสมัมนาสวนใหญเหน็วาควรใหประชาชนมสีวนรวมทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ 

เพราะมีผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชน การใหประชาชนในทองถิ่นหรือใน

ชุมชนมีสวนรวม นอกจากลดปญหาขัดแยงระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐแลว ยังเปนไปโดยสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ดวย 
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ควรใหมีสวนรวมในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนสิ่งที่

มีผลเกี่ยวของกันทั้งหมด และควรคํานึงถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นดวย

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรบาง

3.1 มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

3.2 มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา

3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย

สวนใหญเห็นควรใหประชาชนมีสวนรวมทั้งในการรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดง ความคิดเห็นและ

เสนอแนะ รวมดําเนินการ รวมตัดสินใจ รวมทั้งรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลดวย 

การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมีปญหามากในทางปฏิบัติ การจัดเวทีแสดง ความคิดเห็น

ในระดับทองถิ่นมีนอย และมีปญหาในการรับรูขอมูลขาวสารตามพรบ.ขอมูลขาวสาร เจาหนาที่รัฐมักปฏิเสธ

ที่จะใหขอมูลเชิงลึกกับประชาชน และภาคประชาชนยังขาดขอมูลในทางวิชาการ ซึ่งลวนแตสงผลตอการมี

สวนรวมในระดับอื่นๆ 

ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมตัดสินใจนโยบายหรือโครงการตางๆ กอใหเกิดปญหาและความ

เดือดรอนมาก ดังที่ปรากฏใหเห็นในโครงการของรัฐเชน โครงการสรางเขื่อนแกงกรุง โครงการสรางโรงไฟฟา 

โครงการกอสรางคูนํ้ามหาราช โครงการสรางอางเก็บนํ้าคลองพุมดวง เปนตน 

การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบมีหลายวิธี เชนเมื่อมีการประกาศและดําเนินนโยบาย

สาธารณะแลวเกิดผลกระทบทางลบ ควรเปดใหประชาชนนําเสนอขอมูลตอ กกต. เพื่อใหตัดสิทธิผูสมัคร

รายนั้นได

การรับฟงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และกระบวนการไวใน

กฎหมายใหชัดเจน โดยที่ควรทําใหประชาชนใหความสําคัญและรูสึกวาเปนเรื่องใกลตัว

ควรกําหนดหลักเกณฑแนวทางในการแสดงความคิดเห็นรูปแบบอื่นๆ เชน อารยะขัดขืน เพื่อมิให

เปนปญหาของสังคมเชนในปจจุบัน

ควรกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น เชน การออกเสียงประชามติ

 

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด

สวนใหญเหน็ควรใหมคีณะกรรมการฯ ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดั เพือ่รบัผดิชอบในการสงเสรมิ

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม แตตองปฏิบัติงานไดจริง 

โครงสรางของคณะกรรมการฯ ควรมีภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจํานวนมากขึ้น (ม.8 (3) และ 

ม.9 (3)) และไมควรใหขาราชการเปนกรรมการ สวนผูแทนองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ตาม ม.9 (2) อาจมี



229สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ปญหาขัดกันในบทบาทหนาที่ได และควรใหสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเปนกรรมการในคณะ

กรรมการระดับจังหวัดโดยตําแหนง 

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม ตาม ม.10 ควรเพิ่มเติมและเนนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการ

เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

นอกจากนี้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 

- ม. 10 มไิดกาํหนดหามขาราชการประจาํเปนกรรมการฯ อาจมผีลตอการทาํงานของกรรมการฯ ได

- ม. 14 ใครมีสวนรวม และเขาถึงการมีสวนรวมอยางไร ผูมีสวนไดเสีย หรือ Specific group และ 

concern group คือใคร

- ม. 15 และ 16 ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัดและศูนย

ประสานงานการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัดเปนอยางไร 

- ม. 15 อํานาจหนาที่ในการประสานงานของสํานักงานคณะกรรมการฯ ยังขาดความชัดเจน 

อาจมีปญหาในทางปฏิบัติ

- ม. 17 อํานาจเรียกบุคคลมาใหขอมูลหรือสงเอกสาร ในทางปฏิบัติใชไดหรือไม หากฝาฝนมีผล 

อยางไร

- ม. 19 และ ม. 21 โครงการหรือกิจกรรมใดที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ควรกําหนดไว

ใหชัดเจน 

- ม. 9 (2) และ 10 (4) ขัดแยงกันหรือไม 

- ม. 18 ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม 

5. กองทุนหรือแหลงทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

สวนใหญเหน็ควรใหมกีองทนุเพือ่สงเสรมิและพฒันาการมสีวนรวมของประชาชน เพราะเปนปจจยั

สําหรับการขับเคลื่อนของคณะกรรมการฯ และภาคสวนตางๆ 

การใชจายเงินกองทุนฯ ควรแบงงบประมาณ เปน 2 สวน คือ งบสนับสนุนอาจจัดสรรใหเปน 

block grant อีกสวนเปนงบประมาณสําหรับการสงเสริมการมีสวนรวม 

ควรใชจายสําหรับการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน ในขณะที่ภาครัฐ มีการรับฟงความคิด

เห็นควบคูกันไป โดยใชงบประมาณจากภาครัฐเอง 

รายไดของกองทุฯ รายไดหลักควรเปนไปตาม ม. 36 (1) (2) (3) โดยที่ตาม (3) แมวาทุกแผนงาน

หรือโครงการเขาเงื่อนไขนี้ทั้งหมด แตสัดสวนจํานวนคาธรรมเนียม รอยละ 0.05 ของงบประมาณทุกแผน

งานหรือโครงการนั้น นอยเกินไป 

สวน ม. 36 (4) และ (6) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องคการระหวางประเทศ และ เงินบริจาคนั้น 

ควรระมัดระวัง มิใหมีผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งการรับเงินอุดหนุนจากสมาคมหรือมูลนิธิ

อาจมีผลกระทบและเปนอันตรายมาก
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6. สถานะของกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

เปนกฎหมายสงเสริมการมีสวนรวม แตควรมีบทกําหนดโทษดวย เพื่อใหมีผลใน ทางปฏิบัติ 

ซึ่งควรพิจารณาวากรณีใดมีบทลงโทษ และมีโทษอยางไร รวมทั้งหากประชาชนไมเขา มีสวนรวมอาจใหมี

โทษในการตัดสิทธิที่จะเขารวมในอนาคต

กรณไีมปฏบิตัติามขัน้ตอน วธิกีาร กาํหนดโทษได แตการตดัสนิใจเรือ่งใดเรือ่งหนึง่กาํหนดโทษไดยาก

การมีสวนรวมเปนสิ่งที่เกิดไดโดยธรรมชาติ เกิดจากจิตสํานึกของประชาชน แตสําหรับประเทศไทย

อาจจําเปนตองมีกฎหมายชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เพราะสวนใหญจะรวมตัวหรือมีสวนรวม

เมื่อไดรับความเดือดรอนถึงขนาดทนไมได ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่ขาด จิตวิญญาณ

ดังนั้น หากมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมจะชวยในการสงเสริมสนับสนุนภาคประชาชน และ

มีหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับเจาหนาที่ภาครัฐ และตองบังคับใชกฎหมายนี้ไดในทางปฏิบัติ 

7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

- ม. 3 ควรเพิ่มนิยามคําวา “นโยบายสาธารณะ” “หนวยงานของรัฐ” และ “องคกรอิสระ” 

- ม. 14 ควรเพิม่เตมิใหคณะกรรมการมบีทบาทอาํนาจหนาทีใ่นดานการใหการศกึษาแกประชาชนดวย 

- ควรกําหนดกรอบเวลาการออกหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการของคณะกรรมการฯ เชน ม. 18 

ม.20 ม.21 ม.23 ม. 31 ม.33 เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติ

- ควรกําหนดกรอบเวลาการออกฎหรือขอบังคับ และกําหนดกรอบหลักเกณฑดวยวากฎหรือ

ขอบังคับนั้นตองมีสาระสําคัญอยางไรบาง 

- บทกําหนดโทษ ซึ่งประชาชนเปนผู ไดรับโทษโดยตรงอยู แลว หากไมสนใจก็ไดรับผลนั้น 

การกําหนดโทษและการบังคับใชกฎหมายตองแยกออกจากกัน อาจใชโทษดานอื่น เชน การสมัคร

รับเลือกตั้งหรือการถอดถอน 

- การขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองผานพรบ.สภาองคกรชุมชนทําไดยาก เนื่องจากมีเงื่อนไข

และขอจํากัดที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย (เชนออกระเบียบใหกํานันผูใหญบานอยูจนเกษียณอายุ กําหนด

ใหผูใหญบานเปนประธานกรรมการหมูบาน)

- ควรนําเนื้อหาของพรบ.สภาองคกรชุมชนเขามาผนวกรวมกับรางพรบ.การมีสวนรวมใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะนี้ เพื่อใหครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น ในพื้นที่ใดมีองคกรชุมชนก็ขับเคลื่อนโดย

องคกรชุมชน สวนพื้นที่นอกนั้นใหขับเคลื่อนตามพรบ.นี้ ซึ่งจะชวยใหเกิด การบูรณาการในเนื้อหา และ

บูรณาการ คนทํางาน และเกิดพลังในการขับเคลื่อน (16 ตําบลใน จ. สุราษฎรมีการขับเคลื่อนเรื่องการมี

สวนรวม โดยเนื้อหาการขับเคลื่อนสวนใหญเปน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ตามพรบ.สภาพัฒนาการเมือง

และพรบ.สภาองคกรชุมชน)

- ควรมีการเชื่อมโยงและประสานการทํางานกับสภาองคกรชุมชนและสภาพัฒนาการเมือง เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็ง 
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ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 53 คน

ภาคราชการ

1. นายเฉลิม มากจงดี กองกิจการสภา อบจ.กระบี่

2. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา สนง.ทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี

3. นายไพจิตร พิมพเดช สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

4. นางวนิดา ใหมกิจเหมา ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

5. นายสมารท นัยนารถ กรรมการโรงเรียนสีเขียว

6. นายสุวพล พุทธวิสุทธิ์ โรงเรียนบานนาวิทยาคม

7. นางสุทธิรักษ สงเสียง อบต.คันธุลี

8. นายเสรี แกวเกิด อบต.ปากหมาก

9. นางโสภา กาญจนะ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎรธานี

10. นายเรืองเดช จิตตรัตน สนง.ทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี

11. ดต.ปญญา ธุระพันธ สภ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี

12. นายลํายอง บุญลพ สภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี

13. นายศักดิ์โกศล ถาวรพร อบต.บางไทร

ภาคองคกรอิสระ

นายกิติพงษ เที่ยงคุณากฤต สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

  ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี

ภาคนักวิชาการ

1. นายบรรเจิด เจริญเวช ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี

2. นายประจวบ วิเชียรวงศ ผูทรงคุณวุฒิ

3. นายวงศวชิร โอวรารินท วิทยาลัยตาป

4. ดร.วิศาล ศรีมหาวโร ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี

5. วาที่ร.ต.ณฐภัทร ถิรารางคกูล ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี

ภาคประชาชน

1. นายโกศล สงรักษ ผูใหญบาน

2. นายเดโช เต็กออตง สมาคมสหพันธการเกษตรเพื่อการพัฒนา

3. นายประดิษฐ นวลแกว เครือขายอสม. สุราษฎรธานี
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4. นายภิญโญ แปนจันทร เครอืขายกองทนุหมูบานและชมุชนเมอืงอาํเภอพนุพนิ

5.น.ส.มนัสนันท ขาวบริสุทธิ์ สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะสุราษฎรธานี

6. นายมานะ วสุลิปกร  เครือขายอําเภอบานนาสาร

7. นางรุงวิไล สุรพันธ เครือขายอาสาสมัครพิทักษรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดลอมหมูบาน 

8.นายศักดิ์สินธุ ขันแข็ง เครือขายกทบ.จ.สุราษฎรธานี

9. นายเสริมศักดิ์ คงประชุม กองทุนหมูบาน

10.น.ส.อรอุมา ชูแสง กลุมยุวชนสรางสรรค

11. นางจินตนา โชคเตยออน เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกตําบลทุงเตา

12. นายฉลวย พานแกว ชุมชนเทศบาลทาขาม

13. นายฐนงคพล โชตเตยออน กองเลขาขบวนจังหวัด (พอช.)

14. นายประเสริฐ แกวอํารัตน เครือขายที่ดินสุราษฎรธานี

15. อาจารยไมตรี ภูมิมรินทร สมาคมคนพิการ จังหวัดสุราษฎรธานี

16. นางละมัย สําเภาพล ชุมชนราษฎรบํารุง-ดอนนก

17. นางละออง บํารุงรัตน ชุมชนราษฎรบํารุง-ดอนนก

18. น.ส.วนิดา กลางณรงค กองเลขาขบวนจังหวัด

19. น.ส.วิภาดา วาสินธุ กลุมวิสาหกิจชุมชน

20. นายวิโรจน ทองเกษม กลุมออมทรัพย

21. สท.สงคราม บัวทอง ชมรมกํานัน-ผูใหญบาน

22. พ.ต.สมบูรณ ศรีเชื้อ กลุมออมทรัพย

23. นายสนิท ออนไสว เกษตรกร

24.นายเจริญ ยอดมณี กลุมออมทรัพย

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1. นายเสถียร แสงอรุณ สมาคมแพทยแผนไทย

2. นางจิรา กางกรณ สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะหสุราษฎรธานี

ภาคสื่อมวลชน

1. นางยุพินทร สุทธิโสภณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

2. นายวีระพงษ ไวทยวงศสกุล สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยสมุย

3.นายธีรพล พุฒทอง ศูนยประสานงานสื่อชุมชนภาคใต
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คณะกรรมการและทีมงาน

1. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

2. นายเสรี นนทสูติ สนง.คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิกระทรวงการคลงั

3. น.ส.ศรัณยุ หมั้นทรัพย สถาบันพระปกเกลา

4. น.ส.ปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

5. นายทัศนัย ทองสีนวล สถาบันพระปกเกลา
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สัมมนาระดมความคิดเห็น

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ จ.สงขลา

  

1. ความหมายและขอบเขต “นโยบายสาธารณะ” 

ผูเขารวมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของนโยบายสาธารณะ ดังนี้

นโยบายสาธารณะ คือนโยบายที่ออกมาแลวมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน คือสิ่งที่

เปนสาธารณะ ไมมุงหวังกําไร แตมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ซึ่งตองดําเนินการโดยรัฐ 

นโยบายสาธารณะ เปนเรื่องที่เกี่ยวของและกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 

นโยบายหมายถงึอบุาย สาธารณะหมายถงึสวนรวม ดงันัน้ นโยบายสาธารณะคอื อบุายนาํทีภ่าครฐั 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขามารวมกัน มีผลกระทบตอสังคมโดยรวมหรือสวนรวม ปจจุบันมิใชองคกร

ภาครัฐเทานั้นที่จะออกนโยบายสาธารณะได แตภาคประชาชนก็ทําได เชน แผนสุขภาพของจังหวัดสงขลา 

ดําเนินการโดยภาคประชาชนและขอใหภาครัฐเขารวม หรือโครงการสวัสดิการภาคประชาชน เริ่มทําโดยภาค

ประชาชนแลวผลักดันเขาสูภาครัฐ 

นโยบายสาธารณะคอืแผนงานทีเ่ปนของสวนรวมซึง่ไดรบัความเหน็ชอบหรอืกลัน่กรองจากกลุมคน

ตางๆ มาแลว ประชาชนไดเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และความตองการอยางแทจริง

นโยบายที่ประชาชนกําหนดโดยการมีสวนรวม และตองลงไปในทุกพื้นที่โดยเฉพาะระดับรากหญา 

และภาครัฐนําไปปฏิบัติ

นโยบายสาธารณะออกมาเพื่อแกไขปญหาสาธารณะ เมื่อมีปญหาสาธารณะฝายการเมืองจะออก

นโยบายออกมาแกไขปญหา โดยการออกกฎหมายเพื่อแกไขปญหาสาธารณะตางๆ 

นโยบายสาธารณะตองมีผูมีสวนไดเสียจากแตละฝาย แตละเรื่องมีสวนกําหนด

การกําหนดนโยบายสาธารณะแตละพื้นที่ทําเหมือนกันไมได ดังนั้น ตองกําหนดไวกวาง เพื่อให

แตละชุมชนหรือพื้นที่นําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับพื้นที่หรือชุมชนได 

นโยบายสาธารณะควรมาจากความตองการของประชาชนในพื้นที่ และตองไมขัดกับวัฒนธรรม 

ประเพณี ศาสนา วิถีชีวิต และฐานคิดของสังคมไทย

ความหมายหรือนิยามของคําวานโยบายสาธารณะ ไมสําคัญมากเทากับกระบวนการมีสวนรวม 

ซึ่งควร กําหนดใหชัดเจน มีผลในทางปฏิบัติ โดยที่ควรทําใหเกิดการตกผลึกรวมกันเพื่อมิใหมีการบิดเบือน

เจตนารมณเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน 



235สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

2. ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง

2.1 มีสวนรวมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

2.2 มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นควรใหประชาชนมีสวนรวมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

โดยเฉพาะระดับทองถิ่น หากใหประชาชนในทองถิ่นเขามีสวนรวมคิดรวมทําดวยจะเกิดประโยชนตอชุมชน

อยางมาก และควรใหมีสวนรวมทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เนื่องจาก

มีผลกระทบกับประชาชนทั้งหมด 

แตอยางไรก็ตาม ควรมีการกําหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหชัดเจนวาใหประชาชนมีสวนรวม

ในเรื่องใดบาง โดยกําหนดหลักเกณฑ กรอบ และระดับของการมีสวนรวมแตละเรื่องไวดวย เพื่อใหประชาชน

และเจาหนาที่ภาครัฐสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 

นอกจากนี้ มีการเสนอความคิดเห็นบางประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

- ใหประชาชนมีสวนรวมไดตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด เชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

- แมวาประชาชนมีสวนรวมในการริเริ่มเสนอนโยบายสาธารณะได แตสุดทายแลวตองเสนอตอ

ผูมีอํานาจรัฐเพื่อใหความเห็นชอบ 

- การมีสวนรวมในระดับนโยบายซึ่งเปนกรอบใหญ กับการมีสวนรวมในระดับแผนงานหรือ

โครงการซึ่งระดับเล็กลงมา ควรพิจารณาแยกจากกัน

- แมกําหนดใหประชาชนมีสวนรวม แตยังมีปญหาในทางปฏิบัติ คือ ประชาชนยังขาดความพรอม

คือความรูความเขาใจ หรือไมมีโอกาสเขามีสวนรวมกับภาครัฐ หรือปญหาในกระบวนการเขามีสวนรวม รวม

ทั้งปญหาขาดการบูรณาการ และความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือปญหาชองวางใน

บทบาทอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน ดังเชนที่เกิดขึ้นในโครงการลุมนํ้าทะเลสาปสงขลาและลุมนํ้าคลอง

อูตะเภา

 

3. ประชาชนมีสวนรวมอยางไรบาง

3.1 มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

3.2 มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา

3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย

3.4 โดยสรุปผูเขารวมสัมมนาเห็นวาควรใหประชาชนไดมีสวนรวมตั้งแตรับรูขอมูลขาวสาร รวม

รเิริม่ รวมแสดงความคดิความเหน็และเสนอแนะ มสีวนรวมในการดาํเนนิการ รวมรบัประโยชน

หรือรับผลเสียที่ เกิดขึ้น รวมรับผิดชอบ และรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

เพือ่ใหการมสีวนรวมของประชาชนเกดิผลในทางปฏบิตั ิควรมกีารกาํหนดกระบวนการ กลไก และ

กรอบระยะเวลาในการมีสวนรวมไวใหชัดเจน 
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ทั้งนี้ เห็นวาควรใหมีสวนรวมตลอดทั้งกระบวนการนโยบาย คือใหมีสวนรวมทั้งกอนกําหนด

นโยบาย ระหวางดําเนินการตามนโยบาย และเมื่อดําเนินการตามนโยบายเสร็จสิ้นแลว โดยการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลนโยบายสาธารณะ

การมีสวนรวมนี้ ตองใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมอยางแทจริง โดยที่บุคคลที่อยูในพื้นที่ หรือ

บุคคลที่ไดรับผลกระทบ เชน เจาของทรัพยากรตองไดเขามีสวนรวมดวย ซึ่งที่ผานมา ผูมีสวนไดเสียเขารวม

นอย สวนใหญเปนนักวิชาการซึ่งมิใชผูไดรับกระทบโดยตรง 

การมีสวนรวมนี้ ตองเปนไปในลักษณะรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชน มิใชใหภาครัฐ

เปนเจาภาพและใหภาคประชาชนเขามารวม 

การมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ สวนใหญเห็นวาควร

ใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในนโยบาย แผนงาน หรือโครงการตางๆ โดยที่

ตองมีการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวนทุกดาน รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับผลดี ผลเสีย หรือผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนกอนการเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

ประชาชนผูเขามีสวนรวมควรเปนประชาชนตั้งแตระดับรากหญา และมาจากหลากหลายกลุม มิใช

จาํกดัเฉพาะผูนาํชมุชนหรอืผูนาํทองถิน่เทานัน้ เพือ่ใหนโยบายสาธารณะนัน้เกดิประโยชนและสอดคลองกบั

ความตองการของประชาชน ซึ่งในอดีตนั้นมีปญหาเชนโครงการยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจน มีการ

แจกจายแพะและวัวใหประชาชน แตไมมีการใหความรูวาเลี้ยงดูอยางไรทําใหสัตวตายภายในไมกี่วัน 

ควรใหประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นผานทางสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน เพราะเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนอยางทั่วถึงและกวางขวาง 

ควรใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร เชน ควรใหถายทอดการประชุมสภาทองถิ่นเพื่อใหประชาชน

รับทราบขอมูลดังกลาว โดยกําหนดในกฎหมาย

การมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลดวย เนื่องจากนโยบายสาธารณะหรือกฎหมายซึ่งมีจํานวนมากนั้น 

มีผลกระทบกับประชาชน แตสวนใหญมีปญหาในทางปฏิบัติหรือการบังคับใช เชนบังคับใชกฎหมายจราจร

หรือกฎหมายวาดวยสาธารณะสุข (หามสูบบุหรี่) โดยลักลั่น ทําใหกฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์ ผูกระทําผิดไมถูก

ลงโทษ ดังนั้น ควรใหมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบดวย 

ควรมีการจัดกลุม เพื่อจัดระดับการมีสวนรวมของประชาชน กําหนดวาประชาชน มีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดบาง มีสวนรวมในการตัดสินใจหรือมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล

ในเรื่องใดบาง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม และตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชน

ไดรับรูดวย 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

4. องคกรพิเศษ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

4.1 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

4.2 คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด

 

สวนใหญเห็นควรมีคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ

ของประชาชน โดยที่ตองเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม ยุติธรรม ในการดําเนินการและสราง

ดุลยภาพระหวางการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ การพัฒนาโครงการตางๆ 

สวนที่มาของคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัดนั้น มีข อเสนอแนะใหเริ่มตั้งเปน

สํานักงานบริหารฯ หรือคณะกรรมการบริหารสํานักงานฯ ดําเนินงานในระยะแรกเพื่อจัดใหมี

คณะกรรมการระดับจังหวัด จากนั้นจึงจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ โดยที่อาจใหมีสมัชชาและเลือก

คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ

องคประกอบของคณะกรรมการ ควรใหความสําคัญกับภาคประชาชน (3 ใน 4 เปนกรรมการจาก

ภาคประชาชน) และควรเนนคุณสมบัติดานคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต และมีวาระการดํารงตําแหนง 

มีบางคนเสนอใหมีคณะกรรมการระดับชุมชน ระดับตําบล เพื่อใหเปนกลไกสําคัญนําไปสูการ

ปฏิบัติ โดยที่หนวยงานภาครัฐตางๆ ดําเนินการไดทันทีโดยไมตองรอการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ เพราะ

มีกฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายสภาองคกรชุมชน หรือกฎหมายสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเปดให

ดําเนินการไดอยูแลว 

นอกจากนี้ เห็นควรใหมีสํานักงานฯ และมีองคกรจัดการหรือประสานงานในระดับพื้นที่ 

เพื่อประสานงาน และบูรณาการใหหนวยงานของรัฐรวมมือกันทํางาน, มหีนวยงานหรือสถาบันพัฒนา

กระบวนการมีสวนรวม รับผิดชอบกระบวนการใหขอมูลขาวสาร และความรู แกประชาชน รวมทั้ง

ประชาสมัพนัธใหประชาชนรบัทราบเกีย่วกบับทบาทอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการฯดวย เพือ่ใหประชาชน

เขาถึงและสามารถใชประโยชนผานกลไกนี้ได 

ผูเขารวมสัมมนาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

- ม.12 “ใหประธานและคณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชนทีม่คีณุสมบตัแิละ ไมมลีกัษณะ

ตองหามตามมาตรา 8..... ” นาจะไมถูกตอง เห็นควรแกไขเปน “ใหประธานและกรรมการการมีสวนรวมของ

ประชาชนที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 10....” 

- เห็นดวยกับ ม.15 ที่กําหนดใหสํานักงานฯ เปนหนวยงานของรัฐ ที่ไมใชสวนราชการ แตควร

กําหนดใหมีการรายงานผลการทํางานดวย 

- ควรกําหนดความสัมพันธและขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการระดับชาติ และระดับ

จังหวัด สํานักงานฯ และศูนยประสานงานการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัดใหชัดเจน

- ควรกําหนดใหมีการการรายงานผลการดําเนินงานตอแหลงหรือหนวยที่มาของงบประมาณ เชน 

สํานักงบประมาณหรือคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

5. กองทุนหรือแหลงทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

สวนใหญเห็นควรกําหนดใหมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม เพราะเปนสวน

สําคัญในการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของภาคประชาชน ซึ่งอาจศึกษาจากตัวแบบกองทุนฯ อื่น

ม.35 รายไดของกองทุนฯ สวนใหญเห็นวารายไดหลักควรมาจากงบประมาณภาครัฐ เชนที่กําหนด

ไวใน (1) (2) (3) ซึ่งภาคประชาชนอาจจัดหางบประมาณเขามาสมทบอีกสวนก็ได 

สวน (4) ควรแยกเงนิอดุหนนุจากภาคเอกชน องคการปกครองทองถิน่ และองคการระหวางประเทศ

ออกจากกัน เพราะเปนแหลงที่มาตางกัน โดยที่เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนนั้น ควรระมัดระวังมิใหเกิดการ

แทรกแซงการทํางานหรือมีผลตอความเปนอิสระ 

การใชจายเงินกองทุนฯ ควรใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและทําใหกระจายไปสูระดับจังหวัด

แตมีบางคนเห็นวาไมควรมีกองทุนฯ เพราะองคกรภาคประชาชนที่ทํางานโดยไมมีงบประมาณ

สนบัสนนุกม็อียูจรงิ หากจาํเปนตองใชงบประมาณอาจขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุฯ อืน่ทีเ่กีย่วของ เนือ่งจาก

ปจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนฯ จํานวนมากแลว 

นอกจากนี้ มีบางคนเห็นวามีการมีสวนรวมของประชาชนนั้นใชทุนโดยออมได คือ มีงบประมาณ

ของหนวยงานหรือสวนราชการเพื่อดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการตางๆ อยูแลว 

6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

- เห็นควรแกไขชื่อใน ม. 1 ใหสอดคลองกับชื่อหมวด 5 โดยแกไขเปน “รางพระราชบัญญัติพัฒนา

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....” 

- องคกรภาคประชาชนที่ทํางานในพื้นที่มีมาก ภาครัฐยังขาดเครื่องมือที่ดึงภาคประชาชนที่มี

คุณภาพเขามามีสวนรวมได 

 

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 40 คน

ภาคราชการ

1. นายไพรัตน พิทักษธรรม สํานักงานเทศบาลตําบลกระแสสินธุ

2. นางเครือมาส แกวทอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

3. นายชื่น โตะทรัพย สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.สงขลา

4. นายบุญชวย จังศิริวัฒนธํารง สํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ

5. นายวสันต มูเร็ม สํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ

6. อาจารยประเสริฐ รักษวงศ สภาวัฒนธรรม

7. นางสมจิตร ฟุงทศธรรม ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ

8. นายเกียรติ จางเจริญ สภาเทศบาลเมืองปตตานี
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

9. นายอนันต ดิสระ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 จ.สงขลา

10. นพ.อมร รอดคลาย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

 สาขาพื้นที่ (สงขลา)

11. นายศรวัสย มณีโลกย สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 จ.สงขลา

12. น.ส.สมนึก คําจําปาศักดิ์ ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ

13. น.ส.สมพร เดชแกวภักดี เทศบาลนครหาดใหญ

14. นายสิษฏปญญ ทวีรัตน เทศบาลนครหาดใหญ

15. นายจํานง พรหมเมศร สทจ.สงขลา

16. น.ส.นิสากร ทองประดิษฐ เทศบาลนครสงขลา

17. นายสุภาคย อินทองคา ศรช.ภาคใต

18. คุณนิรมล ทองชอุม เทศบาลนครหาดใหญ

ภาคนักวิชาการ

1. คุณอิบรอฮิม ยานยา นักวิชาการอิสลาม

2. นายอุสมาน ราษฎรนิยม วิทยาลัยอิสลามศึกษา

3. นายมันโซร สาและ ศูนยการเรียนรูชุมชน

ภาคองคกรอิสระ

1. นางวรรณวิไล เศาธยะนันท สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ประจําจังหวัดสงขลา

2. น.ส.สุภัคดี ปนแกว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ประจําจังหวัดสงขลา

ภาคประชาชน

1. นางสุรัตนวดี หมื่นริน องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง

 จ.ปตตานี

2. นายเกรียงไกร ปานประดิษฐ องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง

 จ.ปตตานี 

3.นายมะรอบี อาลี องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง

 จ.ปตตานี
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4. นางมารียะ สาแม็ง องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง

 จ.ปตตานี

5. น.ส.รอสะนี อาเกะ องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง

 จ.ปตตานี

6. นายศรัทธา มะเด็ง องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง

 จ.ปตตานี

7. น.ส.เจะรอกายะห ริสมิน องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง

 จ.ปตตานี

ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1. นายชัย เหลาสิงห สมาคมศิลปนพื้นบานจังหวัดสงขลา

2. นางยุคุนธร พงศศุภผลกิจ สํานักงานพาณิชจังหวัดสงขลา

3. นายวรัณ สุวรรณโณ เครือขายศึกษาอนุรักษสิ่งแวดลอมลุมนํ้าภูมี

4. น.ส.ศิริพร ลิ่มปติกุล สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสงขลา

5. นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล สถาปนิก

6. นายกิตธนา สุบรรพวงศ สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา

คณะกรรมการและทีมงาน

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2. น.ส.ปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

3. น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

4. Mr.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา
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สรุปผลการสัมมนา

โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการรางกฎหมาย
“รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ”

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ

1. ชื่อรางพระราชบัญญัติ 

“รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....” 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

- รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

- รางพระราชบัญญัติสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

- รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

2. ขอบเขตและวิธีการมีสวนรวม

ประชาชนมีสวนรวมไดทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม และมีสวนรวม

ไดหลากหลายรูปแบบ และวิธีการ ไดแก

(1) มีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร

(2) มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

(3) มีสวนรวมในการดําเนินการ

(4) มีสวนรวมในการตัดสินใจ

(5) มีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ 

(6) มีสวนรวมในการริเริ่ม การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก

ความคิดเห็นและเสนอแนะอื่นๆ

- มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ ตาม 

รธน.ม.87 (1) และ (2)

- มีสวนรวมในการกําหนดแผนงานและโครงการบริการสาธารณะ

- สทิธใินการเขามสีวนรวมในกระบวนการบรหิารและจดัการสงัคม หรอืสรางเจตนารมณรวมกบัรฐั 
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3. นิยามศัพท 

“การมีสวนรวมของประชาชน” หมายความวา การที่ประชาชนมีสวนรวมในการริเริ่ม การรวมรับ

รู ใหความเห็น ปรึกษาหารือ, การรวมกําหนด ตัดสินใจ และผลักดันนโยบาย, การรวมดําเนินการ รวมรับ

ผล, การรวมติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบ รวมทั้งการรวมแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะ 

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา นโยบาย แผนงาน บริการสาธารณะ หรือโครงการของรัฐ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ และการอนุมัติ 

อนญุาต หรอืใหสมัปทานตามกฎหมายทีม่ผีลกระทบตอชมุชนหรอืพืน้ทีอ่ยางกวางขวาง(ตามทีค่ณะกรรมการ

กําหนด) 

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูดําเนินการ ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูซึ่งอาจไดรับประโยชน ไดรับความ

เสยีหาย หรอืไดรบัผลกระทบจากการดาํเนนินโยบายสาธารณะ และบคุคลอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการ(สงเสริม)การมีสวนรวมของประชาชน

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการ(สงเสริม)การมีสวนรวมของประชาชน

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการ(สงเสริม)การมีสวนรวมของประชาชน

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ 

4. โครงสราง&องคประกอบของคณะกรรมการฯ

ชื่อ  : คณะกรรมการ(สงเสริม)การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย 

  สาธารณะ 

 : คณะกรรมการ(สงเสริม)การมีสวนรวมของประชาชน

องคประกอบ : ประธานและกรรมการ จํานวนไมนอยกวา 11 คน หรือ 13 คน

 : ประกอบดวย 3 ภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ และ ภาคประชาชน โดยที่ 

  ภาครัฐมีจํานวนนอยกวาภาควิชาการรวมกับ ภาคประชาชน

 (1) ภาครัฐ : ผูแทนสปน./สลค./สศช.หรือสภาพัฒนฯ/สํานักงบประมาณ/  

  กท.การคลัง/ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ/สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

 (2) นักวิชาการ : ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและปฏิบัติงานดานการมีสวนรวม 

  โดยตรง

 (3) ภาคประชาชน : ประกอบดวยตัวแทนภาคประชาชนดานตางๆ เชน แรงงาน  

  ภาคเกษตรภาคบริการ ภาคเด็กและสตรี ฯลฯ โดยจัดสรรตามภูมิภาค 4 ภาค

 ทั้งนี้ (1) เปนกรรมการโดยตําแหนง สวน (2) และ (3) มาจาการสรรหาของ  

  คณะกรรมการสรรหาฯ 
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คณะกรรมการสรรหาฯ : ประกอบดวย ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประธานสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประธานสภาองคกรชุมชน 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการป.ป.ช. ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาหอการคา 

ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู และประสบการณ

ดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง 

หลักเกณฑและกระบวนการสรรหา : กําหนดไวในพรบ.นี้ หรือ คณะกรรมการฯ กําหนด ตาม ม. 

5 วรรค 3 

ความคิดเห็นและเสนอแนะอื่นๆ

- คณะกรรมการฯ มี 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับชุมชน 

- ผูแทนภาคเอกชน จําเปนหรือไม หรือกําหนด ม. 5 (3) “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ......ตองเปนผู

ปฏิบัติงานในภาคภาคเอกชน.......” ใหชัดเจน

- นักวิชาการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ควรดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

5. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ

อํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมการฯ คือ

(1) กําหนดกฎเกณฑ รายละเอียดฯ เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ เชน

- หลักเกณฑ และวิธีการการรับฟงความคิดเห็น 

- รูปแบบ วิธีการศึกษาผลกระทบและศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

- หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการกําหนด “ผูมีสวนไดเสีย” ในการดําเนินนโยบาย 

 สาธารณะ

(2) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามกฎเกณฑตางๆที่กําหนดไวในกฎหมาย 

(3) ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน 

(4) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสาธารณะ

(5) เสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ

ความคิดเห็นและเสนอแนะอื่นๆ

ม. 47 การดําเนินคดี นอกจากคาเสียหายทางแพงแลว มีสภาพบังคับอยางอื่นหรือไม ซึ่งตอง

คํานึงถึงความสมดุลระหวางความกลาในการริเริ่มดําเนินนโยบายฯ กับการคุมครองผูไดรับผลกระทบมิให

ถูกกระทบสิทธิเกินความจําเปน 
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ขอสังเกต 

การออกระเบียบเกี่ยวกับการรับฟงความเห็น คณะกรรมการฯ ตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียหรือได

รับผลกระทบโดยตรง และสัดสวนของผูสนใจ(อื่น) ที่จะเขารวมดวย 

6. สํานักงานฯ 

ชื่อ  : สาํนกังานคณะกรรมการ(สงเสรมิ)การมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ 

 : สํานักงานคณะกรรมการ(สงเสริม)การมีสวนรวมของประชาชน

สถานะ  : หนวยงานอิสระของรัฐ / สังกัดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี???

อํานาจหนาที่สํานักงานฯ : เสริมสราง ขับเคลื่อน และผลักดันการมีสวนรวมของ ประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

 : ทํางานเชิงรุกเพื่อใหทันสถานการณ

 : ม.17 (5) รับเรื่องรองทุกขจากผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินนโยบายสาธารณะ รวมถึงเรื่องการไมไดรับความ

เปนธรรมและสิทธิมนุษยชน ดวยหรือไม 

7. กองทุนฯ 

ชื่อ : กองทุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ที่มา/แหลงเงิน : เงินอุดหนุนจากภาครัฐเปนหลัก 

การใชจายเงินกองทุนฯ : เพื่อการบริหารจัดการ ใชเพื่อตอบสนองพันธกิจขององคกร ใชเพื่อ 

เสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาชน 

ขอสังเกต 

- ตามรางพรบ. แมไมมีกองทุนฯ แตมี “ทุนและทรัพยสิน” ซึ่งแหลงที่มาของงบประมาณไมแตก 

  ตางกัน 

- กรอบวินัยทางการเงินการคลัง การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน ตองแสดงความจําเปนที่จัดใหมี 

  กองทุนฯ 

8. หมวด 3 การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ

ชื่อหมวด : การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ขอบเขต : ปรับเพิ่มใหครอบคลุมรูปแบบและวิธีการมีสวนรวมทั้งหมด
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ความคิดเห็นและเสนอแนะอื่นๆ 

(1) ม.38 การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนจําเปนสําหรับการมีสวนรวม ดังนั้น ตองกําหนดหลัก

ประกันเพื่อใหหนวยงานภาครัฐใหขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียอยาง

ครบถวน ถูกตอง 

(2) ม.39 ม.40 และม.42 ดําเนินการควบคูกันไป ทั้งการรับฟงความเห็น การศึกษาความเปนไป

ไดและการศึกษาผลกระทบ เพื่อใหไดขอมูลทางวิชาการ (รายงานการศึกษา) 

- ดําเนินการโดยหนวยงานหรือองคกรที่เป นอิสระ แตกรณีที่ยังหาขอสรุปมิได ให

คณะกรรมการฯ หรือสํานักงานฯ เขามารวม

- ผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งเปนผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบอยางแทจริง) ไดเขารวมแสดง

ความคิดเห็น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนดมีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนทั่วไป 

และผูมีสวนไดเสียที่เขารวม 

- กระบวนการนี้จะชวยทําใหเครือขายเขมแข็ง ตอเนื่องไปจนถึงการมีสวนรวมใน การติดตาม

ตรวจสอบดวย ลดการตอตานและความขัดแยง เนื่องจากเกิด ความความเห็นพองตองกัน

จากทุกฝาย 

(3) ม.39 “ กอนการตดัสนิใจ....หนวยงานของรฐัจะตองจดัใหมกีารศกึษาผลกระทบของการดาํเนนิ

นโยบายสาธารณะ....” ประกอบกับนิยาม “การดําเนินนโยบายสาธารณะ” มีขอบเขตเพียงใด 

ตองศึกษาผลกระทบกอนการตัดสินใจทําแผน หรือกอนตัดสินใจดําเนินการตามแผน 

(4) ม.40 วรรค 2 “....ใหใชวิธีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นอื่นเปนกรณีพิเศษก็ได” ปรับเปน

วิถีทางเลือกในการรับฟงความคิดเห็นดวยรูปแบบหรือวิธีการอื่น และใหผูมีสวนไดเสียเขามา

รวมในกระบวนการดวย 

(5) เพิม่เตมิใหประชาชนมสีทิธเิสนอ (รเิริม่) ตอภาครฐัใหจดัทาํโครงการฯ หรอืนโยบายสาธารณะได 

และมีสิทธิเสนอแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกโครงการฯ หรือนโยบายสาธารณะได 

(6) ม.42 สัดสวนจํานวนผูคัดคานที่เหมาะสม และควรมีกรรมการพิจารณาเหตุผลของการคัดคาน 

(เคารพฝายขางนอย) 

- จํานวนครัวเรือน หรือผูอยูในพื้นที่ จํานวนเกินครึ่งของผูไดรับความเดือดรอน

- จํานวนผูมีสวนไดเสียไมนอยกวา 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 5

(7) ม.44 กรณีจําเปนตองดําเนินนโยบาย ตองมีกระบวนการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

(8) รายงานการรับฟงความคิดเห็น รายงานการศึกษาความเปนไปไดและการศึกษาผลกระทบควร

ระบุใหชัดเจนผลดี ผลเสีย อีกทั้งควรมีการจัดเก็บและเผยแพรตอสาธารณะอยางเปนระบบ

และเขาถึงไดโดยงาย 
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9. บทกําหนดโทษ

1. กรณีไมดําเนินการแลวเกิดความเสียหาย บังคับตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง 

(โทษอาญาและวินัย) 

2. กรณีดําเนินการไมครบถวน ถูกตอง ใหหนวยงานรัฐดําเนินการใหถูกตอง และตองรับผิดทาง

ปกครอง อาญา วินัย และควรตองรับผิดชอบอยางอื่น หรือรับผิดทางแพงดวยหรือไม

ขอสังเกต

โทษหรือความรับผิดใดๆ ตองพิจารณาถึงความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ของรัฐ และการมีสวนรวมของประชาชน

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 101 คน

ภาคราชการ

1.พลโทปติภาคย ปอมนาค องคการตรวจสอบอํานาจรัฐ (สากล)

2.นายธณภณ ศริตวรรธน องคการตรวจสอบอํานาจรัฐ (สากล)

3.นางจิรารัตน วนาพัทธ สํานักงานกิจการยุติธรรม

4.น.ส.ณฐมน พรหมสุภา สถานพินิจเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

 กระทรวงยุติธรรม

5.นายทองคํา แกวพรม สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

6.นายสมชาติ ธรรมศิริ กลุมงานกฎหมาย 3 สํานักงานเลขาธิการ

 สภาผูแทนราษฎร

7.น.ส.สุทธิมาตร จันทรแดง สํานักงาน.เลขาธิการวุฒิสภา

8.นายพัฒนชัย วัชรจิตตกุล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

9.นายจิรพงษ เวชมงคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

10.นางพันธุพิงค ธรมธัช สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

11.นางละออ แกวนิยม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

12.คุณฤดีรัตน เดชประยูร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

13.พล.ต.ต.วิบูลย ผกามาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

14.นายสุรชัย ศริพงษเสถียร กรมทรัพยากรธรณี

15.นางอรจิตต บํารุงสกุลสวัสดิ์ สํานักสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคี

16.น.ส.อริยพร โพธิใส สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

17.นางอัฐฌาวรรณ พันธุมี เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
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18.คุณหรรษา ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศ

19.นายสุกิจ วงคปนงาว สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

20.นายเสถียร จิรรังสิมันต สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

21.นางอธิษฐาน ชมกลิ่น สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ภาคนักการเมือง

1.นายกิติภัทร อนันทเมธากุล พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

2.นายอาคม อรุณรังษี พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

3.นายศิริเกษ กุลประเสริฐ พรรคชาติไทยพัฒนา

4.นางบุญครอง นิปวณิชย พรรคเผาไทย

5.ดร.สุธิศ หลอทองอัด พรรคพลังไทย

6.นายสยมภู เกียรติสยมภู พรรคกิจสังคม

7.นายเสนห คุมรักษ พรรคนําวิถี

8.นายขาพุทธ ขาวดารา พรรคเพื่อฟาดิน

ภาคนักวิชาการ

1.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2.นายแสวง ชัยวรรณเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

3.นายอัครเดช สีผึ้ง มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

4.นายนิตินันท นวลศรีทอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง

5.นายสันติชน สุคนธทอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6.นายลํายอง บุญลพ สภาพัฒนาการเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

7.นายวิชชุ ชุปวา ศนูยพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง จงัหวดันครราชสมีา

8.นายสุรัช เทียมไธสง ศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง นครราชสีมา

9.นายชัยดํารง เอกสุภาพันธ วิทยากรPTT

10.นายสถาพร ภุมรินทร สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์

11.นายกฤษฎา พงษเจริญ สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์

ภาคประชาชน

1.นางกรรณิการ เทพโพธา ชุมชนเหมืองฮอ จังหวัดเชียงราย

2.นายจรัญ ขาสัก เครือขายปาชุมชนจังหวัดลําพูน
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3.นายภิญโญ แปนจันทร เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอ.พุนพิน  

 จ.สุราษฎรธานี

4.น.ส.สุธิดา แสงเพชร ศนูยประสานงานเครอืขายการพฒันาและประชาสงัคม

 จังหวัดเพชรบุรี-ภาค ตะวันตก

5.นางสุรัตนวดี หมื่นริน องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง 

 จังหวัดปตตานี

6.นายเกรียงไกร ปานประดิษฐ องคกรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง 

 จังหวัดปตตานี

7.นายสุริยะ ยศวิจิตร สภาองคกรตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง 

 จังหวัดพิษณุโลก

8.น.ส.พาณิภัค สุขพรหม นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

9.น.ส.ปาณิศา ขวัญเมือง ศูนยเครือขายยุติธรรม

10.นายนิทัศน เพชรนอย ขาราชการบํานาญ

11.นายอนวัชร รอดพันธ เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก

12.นายบุญชู วงษนิยม สภาองคกรตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง 

 จังหวัดพิษณุโลก

13.นายปยะทัศน ทัดนิยม เครือขายเกษตรอินทรีย จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคองคกรอิสระ

1.นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน สํานักงานศาลปกครอง

2.นายบรรหาญ จงเจริญประเสริฐ สํานักงานศาลยุติธรรม

3.น.ส.ไปรยา ทัศนสกุล สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

4.นายภัทรวิทย อบสุวรรณ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

5.ดร.ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

6.นายวิริยะ วัฒนสุชาติ สํานักงานศาลปกครอง

7.นายศิริพงษ มุขศรี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

8.นายอรรถวุฒิ รัตนสุภา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

9.ผศ.อิสรพัฒน พีรพัฒนศิริ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

10.นายวิโรจน ฆองวงศ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

 การทุจริตแหงชาติ
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ภาคเอกชนและเอ็นจีโอ

1.นายจิระเดช พูลสุข สถาบันอีสานภิวัฒน

2.นายชัชวัชร เมนทอง The Consultant Business Innovation 2 Law

3.นายชาตวิทย มงคลแสน สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

4.นายเดนศักดิ์ ยกยอน บริษัทเนชั่นแนลสตารช แอนดเคมิคอล จํากัด

5.นายสวัสดิ์ วงศวัจนสุนทร โรงเรียนธนาเทคโนโลยี นานาชาติ เชียงใหม

6.นายสามารถ จําปาดะ สถาบันอีสานภิวัฒน

7.ดร.สุธีรา วิจิตรานนท สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

8.นายเสถียร แสงอรุณ สมาคมแพทยแผนไทย

9.นายอนุสรณ ไชยพ คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน

10.นายจิรรัตน พิทยานท สมาคมอาสาสมัคร

11.นายอดินันท สาและ มูลนิธิฮิลาลอับยัฎ

12.นางเรืองรวี พิชัยกุล มูลนิธิเอเชีย

13.นางยุพา ภูสาหัส มูลนิธิเอเชีย

ภาคสื่อมวลชน

1.นายจักรพงษ รักชาติไทย หนังสือพิมพขาวชายแดน

2.คุณนันทนา รักกอบชัย สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 5 จ.พะเยา

3.คุณนิธิมา สาเล็ง PR Consultant

4.น.ส.นันทิยา วิทาชัย PR Consultant

5.นางนิเวศน ปจจุสมัย สถานีวิทยุชุมชนพลเมืองนนท 

6.นายณรงค มะเซ็ง เครือขายวิทยุชุมชนภาคใต

คณะกรรมการและทีมงาน

1.ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกลา

2.ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3.นางมาลีรัตน แกวกา ขบวนผูหญิงกับการปฏิรูปการเมือง

4.ดร.เสรี นนทสูติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 กระทรวงการคลัง

5.นายโสภณ ตะติโชติพันธุ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

6.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

7.น.ส.พรนภา มีชนะ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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8.ดร.ภูมิ มูลศิลป คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)

9.นายณวัฒน ศรีปดถา สถาบันพระปกเกลา

10.น.ส.ศรัณยุ หมั้นทรัพย สถาบันพระปกเกลา

11.น.ส.ปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

12.น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

13.นายทัศนัย ทองสีนวล สถาบันพระปกเกลา

14.Mr.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา

15.น.ส.ทวิติยา สินธุพงศ สถาบันพระปกเกลา

16.น.ส.ปยะนาถ แทงทอง สถาบันพระปกเกลา

17.น.ส.ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ สถาบันพระปกเกลา

18.นายธนากร ธนไพโรจน สถาบันพระปกเกลา

19.นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐ สถาบันพระปกเกลา
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สรุปสาระจากการสัมมนา

รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ณ หองกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม ประธานและกรรมการรับฟง ความคิดเห็นเพื่อ

พจิารณารางกฎหมายวาดวยการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ นาํเสนอหลกัการ 

และประเด็นสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวย การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ไดแก ขอบเขตของกฎหมาย ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ นิยามศัพท สิทธิ

ของประชาชนและหนาทีข่องหนวยงานของรฐั การมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

คณะกรรมการ สํานักงาน และผลบังคับทางกฎหมาย 

ผูเขารวมสัมมนาไดรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งมีประเด็นคําถามตอรางพระ

ราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยสรุปสาระ

สําคัญ ไดดังตอไปนี้

1. ม.3 นิยามคําวา “นโยบายสาธารณะ” ปรับถอยคําเปน “ ...... การออกกฎหรือระเบียบของ

หนวยงานของรัฐ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด”

ผูเขารวมสัมมนามีขอคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องดังกลาว เชน

- การระบุ “โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ตองมีการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” เปนการจํากัดและผูกมัดวานโยบายสาธารณะ

จะหมายความรวมเฉพาะที่กําหนด ซึ่งยังมีโครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอ

ประชาชนและชุมชนอีกมากที่ไมอยูในขอบเขตที่กําหนด 

- ควรแกไขนิยามโดยใชรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 เปนหลัก คือ “โครงการหรือกิจกรรมที่กอให

เกิดผลกระทบตอชุมชนดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ” ทั้งนี้ 

โดยไมตองไปผูกติดไวกับกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 

2535 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่จะจัดตั้งตามกฎหมายนี้ เปนผูกําหนดระดับของโครงการ 

หรือกิจกรรมที่อยูในความครอบคลุมของกฎหมายนี้

2. ม. 3 นิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ควรพิจารณาใหสอดคลองกับกฎหมายอื่นๆ เชนกฎหมาย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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3. ม. 4 หลักเกณฑและมาตรฐานความเปนธรรมตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นวัดอยางไร 

ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปญหาในการวินิจฉัยชี้ขาด หากไมไดกําหนดหลักเกณฑ และองคกรที่มีอํานาจหนาที่

ในการวินิจฉัยชี้ขาดไว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 15 มีอํานาจหนาที่ในการชวยเหลือหนวยงาน

ของรัฐในการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหมีมาตรฐานและสอดคลองกับกฎหมาย

ฉบับนี้ โดยการใหคําปรึกษาหารือตอหนวยงานของรัฐในการดําเนินการดังกลาว จึงนับไดวาคณะกรรมการ

เปนกลไกวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรานี้ได

4. ม. 8 ควรเพิ่มวรรค 2 กําหนดใหหนวยงานของรัฐพยายามดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน

การมีสวนรวมในทุกระดับ ดวยรูปแบบ วิธีการตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการนําหลักการที่กําหนดในวรรคแรกไป

สูการปฏิบัติไดจริง

5. ม. 9 สัดสวนกรรมการจากภาครัฐ ควรเทากับกรรมการจากภาคประชาชน โดยเสนอใหแกไข

เพิ่มเติมดังนี้

ม.9 (2) เพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่อาจตัดผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ

เลขาธิการ สศช. 

ม. 9 (3) ผูแทน อปท. ควรเพิ่มมากขึ้น โดยที่อาจเพิ่มเปน 2-3 คน

ม. 9 (4) ผูทรงคุณวุฒิ ควรเพิ่มมากขึ้น 

6. ม. 11 ควรเพิ่มจํานวนกรรมการสรรหา โดยอาจเพิ่ม เลขาธิการ สกอ. 

ผูเขารวมสัมมนามีขอสังเกตวากรรมการสรรหายังขาดผูแทนจากสถาบันการศึกษา เพราะเปน

สัดสวนนักวิชาการที่นาจะทําหนาที่ในการคัดสรรบุคคลไดดี ซึ่งหากอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐมีปญหา

เชนคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ ก็นาจะใหเปน เลขาธิการ สกอ. 

7. ม. 13 ควรขยายวาระดาํรงตาํแหนงมากกวา 4 ป โดยใหดาํรงตาํแหนงไดไมเกนิ 2 วาระไวเชนเดมิ 

โดยเทยีบเคยีงกบัวาระดาํรงตาํแหนงของกรรมการในองคกรอสิระหรอืองคกรตามรฐัธรรมนญูซึง่อยางนอยมี

วาระ 6 ป และดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระ ซึ่งกรรมการควรมีเวลาที่พอสมควรเพื่อการปฏิบัติงานใหเห็น

เปนรูปธรรมได

8. ม. 15 (1) และ (2) ควรกําหนดใหเห็นเปนรูปธรรมวาจะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน

อยางไร เชน จัดสัมมนา อบรม จัดทําคูมือเผยแพรเพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชน ศึกษาบทเรียน

เพือ่พฒันาการมสีวนรวมของประชาชน จดักจิกรรมใหรางวลัเพือ่สงเสรมิสนบัสนนุการมสีวนรวมจดักจิกรรม

รณรงคการมีสวนรวม 

อยางไรกต็าม การสงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมนี ้นอกจากควรกาํหนดเปนรปูธรรม

แลว ควรพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติดวย เพราะมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมหลายฉบับที่ออก

มาบังคับใชแตไมเกิดผลจริงในทางปฏิบัติได 
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9. ม. 15 (3) อาจนําเกณฑวงเงินงบประมาณ หรือเกณฑความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาของ

โครงการมาใชเปนอกีเกณฑสาํหรบัการพจิารณา ซึง่ระบไุวในกฎหมายมาตรานีเ้พือ่เปนแนวทางการพจิารณา

ของคณะกรรมการเทานั้น 

ม. 15 (5) เสนอแนะการปรับปรุงการตรากฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ มีกําหนดใน

กฎหมายหลายฉบับแลว แตมีปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น ควรกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีการดําเนินการ

ในทางปฏิบัติอยางจริงจัง 

ม. 15 (8) ประกอบ ม.45 ผูเขารวมสัมมนามีขอกังวลเพราะเห็นวายังขาดความชัดเจนวาเปนการ

ดําเนินคดีทางศาลนั้น หมายถึงศาลใด ดังนั้นควรระบุใหชัดเจน อีกทั้งควรมีหลักประกันหรือหลักความ

คุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยสุจริตดวย 

กรณีนี้ เปนไปตามหลักเรื่องเขตอํานาจของศาล ซึ่งคดีจะอยูในอํานาจของศาลใดนั้น ขึ้นอยูกับ

ลักษณะของคดีและการกลาวหา สวนหลักประกันหรือหลักคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยสุจริตนั้น 

มีอยูแลวตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ จึงไมจําเปนตองระบุในกฎหมายนี้อีก  

10. ม.19 – ม.20 มีขอสังเกตวา การตั้งสํานักงาน เปนหนวยงานลักษณะเชนที่กําหนดกอใหเกิด

ปญหาในการปฏิบัติงานมาก ดังนั้น ควรศึกษารูปแบบองคกรเพื่อลดปญหาอุปสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ ซึ่งอาจนํารูปแบบของสถาบันพระปกเกลามาปรับใช 

11. ม. 22 มีขอเสนอแนะใหมีการจัดเก็บคาใชจายจากเจาของโครงการ เพื่อนํางบประมาณสวนนี้

ไปใชในการจัดรับฟงความคิดเห็นและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอดังกลาวดวย เนื่องจากหนวยงานเจาของ

นโยบายสาธารณะตางๆ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการทั้งการใหขอมูลขาวสาร การรับฟง

ความคิดเห็นหรือคาใชจายอื่นๆ อยูแลว สวนการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมซึ่งอยูในภาระความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ สมควรใชงบประมาณในสวนของคณะกรรมการหรือไม อยางไร ในขณะที่คณะ

กรรมการมิไดมีอํานาจหนาที่ในการจัดรับฟงความคิดเห็น แทนหนวยงานของรัฐแตอยางใด 

12. ม.37 – 39 กําหนดเพียงหลักการ ควรกําหนดรายละเอียดเพื่อใหสามารถดําเนินการปฏิบัติ

ไดอยางเปนรูปธรรม โดยดูตัวอยางดังที่กําหนดใน ม.40 – ม.42 ทั้งนี้ เพื่อใหมีหลักเกณฑ แนวทาง และวิธี

การปฏิบัติในการออกกฎเกณฑรายละเอียดในภายหลัง 

ม. 37 และ ม.39 คําวา “บุคคล กลุมบุคคล” ควรปรับไปใชคําวา “ผูมีสวนเกี่ยวของ” ซึ่งสอดคลอง

กับนิยามตามมาตรา 3 

13. กรณีมีการคัดคานในการรับฟงความคิดเห็น จะดําเนินการอยางไร 

14. ขอจํากัดการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ จะมีแนวทางปองกันแกไขปญหานี้อยางไร 

ตามรางกฎหมายฉบับนี้ กําหนดเรื่องการรับรูขอมูลขาวสารที่กาวหนามากกวาที่กําหนดไวในพระ

ราชบญัญตัขิอมูลขาวสาร เพื่อปองกันและแกไขปญหาในอดีตทีก่ารเขาถงึขอมูลขาวสารของราชการมีปญหา

อปุสรรคอยางมาก ดงันัน้ จงึกาํหนดเปนหนาทีข่องหนวยงานของรฐัระบปุระเภท และชนดิของขอมลูขาวสาร 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรตอประชาชน โดยที่กําหนดใหเผยแพรขอมูลอยางทั่วถึง อีกทั้งกําหนดกรอบ

เวลาในการเผยแพรไวอยางชัดเจนวาตองเผยแพรกอนการรับฟงความคิดเห็น และใหนําสรุปผลการรับฟง

ความคิดเห็นดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ โดยที่ตองมีการประกาศการ

ตัดสินใจตอสาธารณะ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายสาธารณะในอนาคต

ดวย 

15. ม. 45 ขาดความชดัเจนวาดาํเนนิคดทีีศ่าลใด และควรกาํหนดใหรวมถงึ การชวยเหลอืประชาชน

สําหรับการดําเนินคดีในสวนภูมิภาคดวย ซึ่งบทบาทอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน

มีอยางไร ตองมีการมอบหมายเปนครั้งๆ ไปหรือไม 

นอกจากนี้ มีขอเสนอใหผนวกรวมสิทธิชุมชน ตาม ม.67 ของรัฐธรรมนูญเขาไวในมาตรานี้ดวย 

16. เพือ่ใหกฎหมายฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชไดจรงิ ควรมบีทกาํหนดโทษ สาํหรบั ผูขดัขวางกระบวนการ

มีสวนรวม ทั้งเจาหนาที่รัฐ องคกรเอกชน และประชาชนซึ่งคัดคานโดยมีวาระซอนเรน  

นอกจากนี ้ประเดน็คาํถาม ความคดิเหน็และขอเสนอแนะดงักลาวขางตนแลว ยงัมปีระเดน็อภปิราย

แลกเปลี่ยนระหวางกรรมการและผูเขารวมสัมมนาในชวงทายของการสัมมนา ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญ ม.57 วรรค 2 กําหนดใหรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยาง

ทั่วถึงกอนดําเนินการ ตามรางพรบ.นี้มีกําหนดไวหรือไม อยางไร 

2. ม.26 (6) “......หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการลงโทษ....” กรณีพนโทษควรมีระยะเวลา

กําหนดไววาพนโทษมาแลวไมนอยกวา.... หรือไม 

3. ม.37 “....ตองจัดใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคการประชาชน หรือผูแทนองคการเอกชน....” 

ควรกําหนดใหชัดเจนวา “กลุมบุคคล” มีจํานวนกี่คน และจัดใหมีสวนรวมเพียงใด อยางไร หรือ

อาจปรับ “ผูมีสวนเกี่ยวของ” ใหครอบคลุมคําดังกลาว นอกจากนี้ “ผูพัฒนาโครงการ” ควรปรับ

ใหเขามา มีสวนรวมดวยหรือไม 

4. โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือ EIA มีคณะกรรมการ 

มีกระบวนการอยูแลว ซึ่งในทางปฏิบัติมีปญหาเกี่ยวกับ การรับฟงความคิดเห็นและการทํา

รายงานผลการรับฟงความคิดเห็น ดังนั้น ควรกําหนดขอบเขตใหชัดเจน และควรกําหนดวารับ

ฟงความคิดเห็นอยางไร ตองใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามารวมในสัดสวนเทาใด 

5. โครงการทีด่าํเนนิการโดยเอกชน (เชน การทาํไรสมทีส่งผลกระทบตอสิง่แวดลอมและชมุชน หรอื

โครงการกอสรางโรงไฟฟา) อยูภายใตบังคับกฎหมายฉบับนี้หรือไม รวมถึงโครงการที่มีขนาด

เล็กวาโครงการที่ตองทํา EIA แตมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม และสิ่งแวดลอม ควรให

อยูในขอบเขตกฎหมายฉบับนี้ดวย 

ดงันัน้ ควรปรบัแกเปน “โครงการหรอืกจิกรรมทีม่ผีลกระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอม สขุภาพอนามยั 

คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด”  



255สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

6. ตามมาตรา 22 นางรัชฎาภรณ แสดงความคิดเห็นวารัฐอาจจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย

ใดๆ ไวในสํานักงานเพื่อใชจายตอไป กรณีที่เปนโครงการรัฐอนุญาตใหทํา เพราะรัฐไมไดมีหนา

ที่อนุญาตเพียงอยางเดียว แตรัฐตองเขาไปดูแลติดตาม เพราะไมควรจะเปนหนวยงานใดๆ ที่

เปนผูทําโครงการนั้นโดยตรงเปนผูจางจัดทําการศึกษาความเปนไปไดฯ ซึ่งควรกําหนดใหจาย

เงินทางออมและควรพิจารณากฎหมายที่ใกลเคียงกันนี้ดวย 

นอกจากนี้ การทํา EIA ไมควรใหผูที่เปนเจาของโครงการเปนผูจายเงินโดยตรง ควรจะใหมีกองทุน

ซึ่งเขียนไวชัดเจนวาอาจจะใหมีหนวยงานกลางเชน สผ. ซึ่งเปนหนวยงานจัดการเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่ง

แวดลอม โดยใชงบประมาณจากกองทุน รวมทั้งใชงบประมาณจากกองทุนเพื่อการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนดวย 

อาจารยทวีป ไดใหความเห็นวา ควรชัดเจนวาคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่อยางไร เปนเพียงผู

ออกกฎเกณฑใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามเทานั้น หรือมีอํานาจใน การควบคุมตรวจสอบ (Regulator) 

ดวย และเนื่องจากวาคณะกรรมการชุดนี้เปน Board ใหญ ซึ่งคงไมสามารถทํางานทุกอยางไดทั้งหมด เพราะ

มีจํานวนมาก ดังนั้นนาจะมีอนุกรรมการยอยขึ้นมา โดยมีหนาที่ซึ่งระบุไวแลวในกฎหมายนี้

ซึ่งนายบัณฑูร ไดทวนสอบความเขาใจในที่ประชุมวา กรรมการชุดนี้เปนผูกําหนดกฎเกณฑการ

ปฏิบัติตางๆ ( Set regulation) ไมใชเปนผูควบคุมตรวจสอบ (regulator) คือ กําหนดกฎเกณฑวามีวิธีปฏิบัติ

เปนอยางไรบาง กฎเกณฑเหลานี้หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบอยูเดิม (competent authority) 

นําไปใชในการกําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดยมีเหตุผลเนื่องจากวา 

1. ความเปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะดูแลเองทั้งหมด ซึ่งจะทําใหเปนสภาพคอขวด

2. องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม ทั้งตามรางของกระทรวง หรือฉบับของประชาชน ไมมีหนาที่

เขาไปจัดกระบวนการเกี่ยวกับรับฟงความคิดเห็น เพราะมีจํานวนมาก ดังนั้น การจัดใหมีการ

รับฟงความคิดเห็นในแตละโครงการหรือกิจกรรมที่เขาขายตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 67 กําหนด 

จึงเปนหนาที่ของแตละโครงการหรือหนวยงานเหมือนเดิม ซึ่งมีองคกรทําหนาที่ตรวจสอบ

ถวงดุล โดยการใหความเห็นในกระบวนการใหความคิดเห็นของกรรมการ ทั้งนี้ มีการกําหนด

หลักการไวชัดเจนวาใหเปนไปโดยโปรงใส และตองไปสรางกระบวนการการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการใหความเห็นนั้น ฉะนั้นก็จะเปนการเปดพื้นที่ของการมีสวนรวม แตองคกร

อิสระไมไดมีหนาที่จัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแตอยางใด

อาจารยทวีป หากมีเหตุผลเชนที่กลาวขางตน คณะกรรมการคงมีการประชุม ไมกี่ครั้ง เพื่อกําหนด

กฎเกณฑ และการจัดรับฟงความคิดเห็นโดยหนวยงานเจาของโครงการเองก็จะไมมีผลตามเจตนารมณเชน

ในกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้นจึงเห็นวากฎหมายนี้ควรเปนผูกํากับดูแล เพื่อใหประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการ 

เพราะกรรมการชุดนี้มีผูแทนจากภาคประชาสังคมครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การออกกฎเกณฑเปนเพียงตัวหนังสือ ผูรักษากฎเปนสวนสําคัญ หากใหเจาของโครงการเปน

ผูรักษากฎ ก็อาจเขาขางฝายตัวเองมากกวา ดังนั้นตองเขาไปกํากับดูกระบวนการ, ตองมีการสงรายงาน และ

ตองมีการกระทําที่สื่อถึงมีการเขาไปดูแลอยางจริงจัง

ดร.ถวิลวดี กลาววา กรรมการชุดนี้จะไมเขาไปกาวกายบทบาทของ สผ. หรือหนวยงานตางๆ ที่มี

อํานาจหนาที่อยูแลว แตเปนการทํางานเสริมกันมากกวา แตรับวาจะกลับมาพิจารณาอีกครั้ง แตทั้งนี้คงไม

สามารถใหคณะกรรมการหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งทําหนาที่จัดรับฟงความคิดเห็นไดเอง เนื่องจาก 

จะมีการเรียกรองความชอบธรรม หากผูควบคุมกฎดําเนินการเสียเอง จึงควรใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ

และคณะกรรมการคอยควบคุมตรวจสอบนาจะเหมาะสมกวา 

คุณบัณฑูรกลาวเพิ่มเติมวา กรรมการรางกฎหมายนี้เห็นวา การเขาไปดูแลกํากับตรวจสอบเชน

นั้น คงไมไดชวยทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนได อีกทั้งตามมาตรา 15 (1) และ (2) กลาววาทําให

ประชาชนมีศักยภาพ, ขีดความสามารถที่จะทําใหกระบวนการ มีสวนรวมนั้นมีความหมายจริง ๆ ซึ่งจะ

เห็นไดจากสภาพที่ประชาชนเขามาเปนจํานวนมาก 200 – 300 คน แตวาไมสามารถที่จะวิพากษวิจารณ 

รวมแสดงความคดิเหน็ เสนอแนะโครงการได อยางลกึซึง้ ซึง่มาตรา 15(1) และ (2) จะเขาไปเสรมิตรงนี ้แตการ

เขาไปกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน ยังเปนหนาที่ของหนวยงานตางๆ ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ สวนกฎหมายนี้

มุงทําใหประชาชนเขมแข็งขึ้น

ประเด็นนี้ นางรัชฎาภรณ ขอความชัดเจนในมาตรา 15 (1) และ (2) วามีรูปธรรมอยางไร เพราะ

การสงเสริมตามที่กลาวมานั้น มีหนวยงานอื่นที่มีหนาที่เชนนี้อยูแลวก็ทําการสงเสริมเชนเดียวกับมาตรา 15 

(1) และ (2) ดังนั้น กฎหมายนี้แตกตางกับกฎหมายอื่นๆ อยางไร

นางมาลีรัตน  กล าวเสริมว าคณะกรรมการมีหน าที่จัดเวทีให ประชาชนได แลกเปลี่ยน

เรียนรู เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน โดยกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบ

เปนผูดําเนินการ 

อยางไรก็ตาม การรับฟงความคิดเห็นที่ผานมาสวนใหญเปนมุมมองจาก ภาคประชาชน แตการ

สัมมนาวันนี้จะไดรับความคิดเห็นจากภาครัฐซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในสวนนี้โดยตรง ซึ่งนับวาเปนประโยชน

สําหรับการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายใหสมบูรณและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางแทจริงตอไป 

ผูเขารวมมีความเห็น กรณีตามกฎหมายนี้กรรมการมีหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ทุกระดับ ซึ่งแตละหนวยงานไมวาจะเปน สผ., กระทรวง หรือกรมตางๆ ก็มีภารกิจในเรื่องนี้ โดยมีแผนงาน 

นโยบาย และแนวทางอยูแลว ดังนั้นถาหากคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ทําหนาที่กําหนดแนวทางในการ

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหหนวยงานของรัฐตางๆ ปฏิบัติ อาจทําใหมีประเด็นปญหาในเรื่องความซํ้า

ซอนและยุงยาก และอาจจะทําใหภารกิจที่มีการวางแผนงาน หรือกิจกรรมโครงการอะไรไวแลว ตองปรับ

เปลี่ยนอะไรหรือไม ซึ่งในนั้นก็จะมีขั้นตอนในการทํางาน มีวิธีการ ระบบงบประมาณ และอีกหลายๆ เรื่อง

นายบัณฑูร กลาวชี้แจงวาตามที่นางมาลีรัตนตอบไปในขางตนนั้นเปนเรื่องของเวทีการมีสวนรวม 

ซึ่งไมใชประเด็นเดียวกันกับมาตรา 15(1) และ (2) สวนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการในดานการควบคุม
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดูแลการดําเนินการตามกฎเกณฑตางๆ เปนไปตามมาตรา 15 (8) หากการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ

ไมเปนไปตามกฎเกณฑ กติกาที่กําหนด ก็ตองดําเนินการตาม (8) 

การมีสวนรวมเปนสิทธิของประชาชนซึ่งมีอยูแลวตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายนี้ เขาไปขยายให

ชัดวากติกาของสังคมที่เปนยอมรับเรื่องของการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะเปนไปตาม

กฎหมายนี้

ดร.ถวิลวดีไดเพิ่มเติมและตอบคําถามนางรัชฎาภรณ คือ มาตรา 15(1) และ (2) ระบุดังนี้ การ

ใหความรู ใหคําแนะนํา จัดการอบรม เสริมสรางศักยภาพใหกับขาราชการ และ ภาคสวนตางๆ แตไมใช

บทบาทในเรื่องของการจัดเวทีการมีสวนรวมใน หรือการทําประชาพิจารณ หรือทําการสานเสวนาเสียเอง 

เชนนั้นแลวจะกลายเปนวากรรมการตามกฎหมายนี้ จะเปนทั้ง ผูกําหนด เปนผูดําเนินการ และสรางความ

ชอบธรรมใหเรื่องนั้นๆ 

ผูเขารวมสัมมนาสอบถามวา รัฐธรรมนูญมาตรา 57 มีเรื่องกฎดวยแลว และเรื่องการออกกฎก็ตอง

มีการรับฟงความคิดเห็นดวยหรือไม เชนการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เพราะจะมีความเชื่อมโยง

สัมพันธตอการกําหนดแผน การกําหนดนโยบาย แตไมเห็นกฎหมายนี้ระบุการออกกฎไว ซึ่งนายบัณฑูรกลาว

วากรรมการผูรางไดเคยพิจารณาไวแลวเชนกัน แตยังสับสนวาควรกําหนดในกฎหมายฉบับนี้หรือไม 

กรณีคําถามดังกลาว นางสาวปทมากลาววาในเรื่องของการออกกฎ หรือระเบียบ ซึ่งเปนกฎหมาย

ลําดับรองนี้มีการพิจารณาแลวเชนกัน ซึ่งเห็นวาไมแตกตางจากโครงการ แตเนื่องจากกฎมีจํานวนมาก 

อาจมีปญหาตอการปฏิบัติ อีกทั้งมีกฎหมายกําหนดเรื่องกฎเกณฑและการตรวจสอบความถูกตองของการ

ออกกฎไวโดยเฉพาะแลว กรรมการจึงตัดออกไป

ผูเขารวมสัมมนาใหความเห็นวาการออกกฎเปนสิ่งสําคัญ เพราะอยูนานกวา และมีผลกระทบมาก 

หากไมควบคมุหรอืมกีฎเกณฑทีด่ ีจะกอใหเกดิปญหา เพราะจะไปสรางหลกัเกณฑและอะไรตางๆ โดยเฉพาะ

แผนโครงการตางๆ โดยอาศัยจากกฎที่หนวยงานของรัฐออกมา ดังนั้นถาหากเริ่มจากกฎที่ไมดีแลวจะทําให

แผนโครงการตางๆ กระทบและกอใหเกิด ความเดือดรอนตอประชาชนตามไปดวย

อยางไรก็ตาม มีผูเขารวมสัมมนาบางคนเห็นวา เรื่องการออกกฎควรไปประกาศขางนอก ไมควร

บัญญัติในกฎหมายนี้ เพราะหากกําหนดไวในกฎหมายแลวการปรับแกไข ทําไดยาก เพราะยุคสมัยมีโอกาส

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น อาจกําหนดในกฎกระทรวง หรืออะไร ก็แลวแตเพื่อใหงายตอการแกไข

นางรชัฎาภรณถามวาตามทีไ่ดมกีารกลาวขางตนทีอ่างถงึวากฎหมายทีใ่ชอางองินัน้คอืกฎหมายอะไร

นายบัณฑูรชี้แจงวาถาหนวยงานของรัฐตองการใหกําหนดเรื่องการออกกฎระเบียบเพิ่มลงใน

นโยบายสาธารณะตามกฎหมายนี้ก็จะรับไปพิจารณาปรับเพิ่มเติม ซึ่งเหตุผลที่กรรมการผูรางกฎหมายเห็น

วาไมกําหนดไวในกฎหมายนี้ เพราะเปนการครอบคลุมที่กวางขวางเกินไป แตถาหากวาไมเปนคอขวดที่

ไมตองกําหนดทุกอยาง หรือกรรมการไมตองทําทุกอยาง เพียงแตกําหนดกฎเกณฑในกระบวนการการ

มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํากฎกระทรวง จัดทําระเบียบของหนวยขาราชการเปนอยางไรเทานั้น 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

นางรัชฎาภรณกลาววาที่ถามไปขางตนนั้น เปนเพียงเพื่อตองการใหมีความเสมอตนเสมอปลาย 

ถาหากตองการยึดกรอบตามรัฐธรรมนูญ ก็ตองกําหนดใหครบถวนที่รัฐธรรมนูญกําหนด ไมมีสิทธิ์ที่จะตัด

ออกโดยพละการ

อาจารยทวีป กลาวโยงไปถึง มาตรา 15 (5) วาตามความหมายใน มาตรา 15 (5) กรรมการชุดนี้มี

อํานาจจะเสนอแนะหรือไม อยางไร

นายบัณฑูรไดตอบคําถามวา การตรา การปรับปรุงกฎหมายตาม มาตรา 15 (5) สําหรับการมีสวน

รวมของประชาชน ยกตัวอยางเชน ระเบียบเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นภายใต พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะ

มีการจัดรับฟงความคิดเห็น กรรมการมีหนาที่ใหขอเสนอแนะเพื่อใหมีการปรับปรุงระเบียบดังกลาวอยางไร 

แตประเด็นที่พูดคุยกัน คือ สผ. ออกประกาศกําหนดประเภทโครงการที่จะทํารายงาน EIA ในกระบวนการ

ที่จะไปออกเพิ่มเติมประเภทโครงการที่ตองทํา EIA เพิ่มเติมจําเปนหรือไมที่กระบวนการออกกฎดังกลาว

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมตามกฎหมายนี้ ซึ่งจะเปนคนละประเด็นที่อาจารยทวีปถาม

ทั้งนี้ อาจารยทวีปถามวาแลวตาม มาตรา 15 (5) ที่กลาวถึงการตรากฎหมาย หรือระเบียบ 

หมายถึงอะไร

นายบัณฑูรตอบวา กฎหมาย ระเบียบของหนวยงานรัฐวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

คณะกรรมการสามารถที่จะเสนอแนะใหปรับปรุงหรือแกไขใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับนี้ได เชน

ที่ยกตัวอยางกรณีพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ แตทั้งนี้แลวไมไดตอบประเด็นคําถามวาทําไมไมรวมเอาการ

ออกกฎระเบียบซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองไวในกฎหมายนี้ดวย

นางรัชฎาภรณกลาวเพิ่มเติมวาขอฝากไววาตองตอบคําถามขางตนใหได และคงเสนคงวา 

ถาหากวาอิงกับรัฐธรรมนูญก็ไมควรตัดเรื่องการออกกฎ หากตัดออกก็ตองอธิบายวาเพราะเหตุใด และ

ไมควรอางอิงรัฐธรรมนูญ และควรใหระบุใหชัดวาการออกกฎระเบียบลักษณะใดที่เขาขายตามความ

ครอบคลุมของกฎหมายนี้ เพราะไมจําเปนตองรวมทุกๆ กฎระเบียบ เชนกําหนดเฉพาะการออกกฎระเบียบ

ที่มีผลกระทบตอประชาชนผูมีสวนไดเสียตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด เปนตน

ผูเขารวมสัมมนาคนอื่นๆ แสดงความคิดเห็นวา เปนประโยชนที่จะนําเอาการออกกฎระเบียบ

เขามาอยูในกฎหมายนี้ดวย เพราะบางครั้งเจาหนาที่รัฐก็ไมสามารถตอบโจทกได เชน การกําหนดกิจการ

บางกิจการ หรือโครงการบางโครงการประชาชนตองการใหเขมงวด เชน โครงการที่พักอาศัย เดิมบอกวา 

500 หนวยขึ้นไปตองทํา EIA แตถาหากประชาชนเห็นวา 500 หนวยมากไปควรจะลดลงเปน 100 หนวย 

ดังนั้น เปนการดีหากประชาชนเขามามีสวนรวมตามกฎหมายนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางทั่วถึง เพราะ

กฎเชนวานี้จะอยูนานจนกวาจะมี การยกเลิกเพิกถอน

ดร.ถวิลวดีกลาววา เห็นวาคําวากฎระเบียบเปนคําที่กวาง ซึ่งกรรมการผู ร างรับไปกําหนด

ความหมายเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ผูเขารวมสัมมนาใหขอเสนอแนะวาควรเปนการออกกฎที่ออกภายใตกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งที่จริงที่

ผานมา กอนการออกกฎกระทรวง สผ. กจ็ะมกีารรบัฟงความคดิเหน็กนัเอง แตหากกฎหมายนีจ้ะมกีารออกกฎ

เปนหลักเกณฑกลางที่จะตองทํากระบวนการ ก็จะทําใหหนวยงานตางๆจะตองนําเอากฎเกณฑเหลานี้ไปใช

นอกจากนี้ กรณีเชนที่กลาวถึงนี้ถาหากดําเนินการแลว อาจจะทําใหบางคนเห็นวานอยไปหรือไม 

ถาหากกําหนดใหชัดเจนตามกฎหมายนี้ ก็จะทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

หากทําไมถึงขั้นที่กําหนดก็จะดําเนินการอะไรตางๆ ใหครบถวนสมบูรณตามกําหนดได เพื่อใหเกิดความ

ชอบธรรม ดังนั้นจึงนาจะเปนประโยชนมากกวา หากกําหนดใหกฎหรือกฎหมายลําดับรองอยูในขอบเขต

กฎหมายนี้ดวย 

ทั้งนี้ ผูเขารวมสัมมนาไดตอบคําถามวากฎ ระเบียบมีความแตกตางกันอยางไรวา การออกระเบียบ

ก็ถือวาเปนกฎ เพราะกฎคืออนุบัญญัติทั้งหลายที่ออกตามพระราชบัญญัติ ซึ่งผูมีอํานาจออกกฎตองเปน

ไปตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว เชน แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารายงาน EIA 

ของประชาชนเปนแนวทางปฏิบัติ (Guide Line) เราจะเรียกแนวทางการปฏิบัติเชนนี้ หากไปออกประกอบใน

ประกาศกระทรวงหรอืเอกสารแนบทาย วาเปนกฎ แตบางกรณกีเ็ปนแนวทางการปฏบิตัทิีไ่มใชกฎ บงัคบัใชได 

แตหากไมปฏิบัติตามก็อาจไมมีบทลงโทษใดๆ ก็ได 

ในชวงทาย นายบัณฑูรไดกลาววา ถากฎหมายนี้อางอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 57 วรรค 2 การ

มีสวนรวมของประชาชนในการออกกฎที่กําหนดไวเปนเรื่องของการรับฟง ความคิดเห็น ซึ่งเปนการสมเหตุ

สมผล เพราะสุดทายผูที่จะมีอํานาจตัดสินใจในการออกกฎ ก็คือเจาหนาที่รัฐนั่นเองตามที่กฎหมายตางๆ 

ไดกําหนดไว

ดังนั้น ตามกฎหมายฉบับนี้ กําหนดการมีสวนรวมในการออกกฎอยูในมาตรา 8 (1) และ (2) 

คงไมไปไกลถงึการมสีวนรวมในระดบัอืน่ๆ คอืการมสีวนรวมในการตดัสนิใจกาํหนดกฎตางๆ ซึง่จะไดเขาใจวา 

ตามกฎหมายนี้มีระดับการมีสวนรวมในการออกกฎในมาตรา 8 โดยเฉพาะ (1) และ (2) 

  

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน 45 คน

ภาคราชการ

1.นายครรชิต สุนทรากร กรมควบคุมมลพิษ

2.นางชฎาภรณ อุณหปาณี สํานักสงเสริมและประสานมวลชน

 กรมทรัพยากรนํ้า

3.นายชัยวัฒน ดุษฏีพาณิชย กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

4.นายชาตรี ดารามาศ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

5.น.ส.ฐะปะนีย จุฬารมย กลุมงานกฎหมาย 2 

 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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6.น.ส.สุนีย วัชรสิริกุล กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.น.ส.พจนา สุจํานงค กรมการพัฒนาชุมชน

8.นายพรมงคล ชิดชอบ สํานักชลประทานที่ 4 จังหวัดกําแพงเพชร

9.นางพิรญาณ ศรีสวัสดิ์ กลุมงานสิ่งแวดลอม 2 กรมชลประทาน

10.นายชัยรัตน ชิยางคบุตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

11.นายมนัส กําเนิดมณี สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

 กรมชลประทาน

12.น.ส.นงทิพา ของสิริวัฒนกุล กลุมงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2

 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

13.น.ส.นุชจรี ทีฆะ กรมทรัพยากรนํ้า

14.นายอิศรพันธ กาญจนเรขา สํานักงานนโยบายและ

 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

15.นายวสันต บัวออน กรมทรัพยากรธรณี

16.นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

17.น.ส.พนัชญา เทศกิ่ม กรมควบคุมมลพิษ

18.นายประมวล เฉลียว สํานักงานนโยบายและ

 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

19.นายสุทธิพงษ กาญจนเกษร กรมชลประทาน

20.นายสุรชัย จิวะสุรัตน สํานักโครงการขนาดใหญ กรมชลประทาน

21.นายอิทธิพล ชางกลึงดี ศูนยบริการประชาชน

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

22.น.ส.วัชรประภา กิ่งสาร ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัด

 สํานักนายกรัฐมนตรี

23.นายพิชัย อินทรัตน กรมปาไม

24.น.ส.ศิริพร ทวีเดช กรมชลประทาน

25.นายอัชวรรณ อุทัยรังษี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

26.นายชัยทัศ ทับเที่ยง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

27.น.ส.เสริมสิริ บุษบงค สํานักงานนโยบายและ

 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาคองคกรอิสระ

นางกอบกาญจน ชื่นยินดี สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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ภาคนักวิชาการ

ร.ศ.ทวีป ชัยสมภพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ภาคนักการเมือง

1.นายจอมภพ สุธาสมิธ พรรคประชาธิปตย

2.น.ส.เย็นจิต ชินนาค พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

3.นายวัชรพล วงศวัชรอําพน พรรคประชาธิปตย

4.นายอรรฆชัย ตระการศาสตร พรรคชาติไทยพัฒนา

5.นางรัชฎาภรณ แกวสนิท พรรคประชาธิปตย

ภาคเอกชน/เอ็นจีโอ/รัฐวิสาหกิจ

1.นายสมชัย กกกําแหง ฝายบริหารงานวิจัยและพัฒนาการไฟฟาฝายผลิตแหง 

 ประเทศไทย

2.พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ ณ อยุธยา กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

คณะกรรมการและทีมงาน

1.ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา

2.นางมาลีรัตน แกวกา ขบวนผูหญิงกับการปฏิรูปการเมือง

3.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

4.น.ส.ปทมา สูบกําปง สถาบันพระปกเกลา

5.น.ส.สุมณฑา กอแกว สถาบันพระปกเกลา

6.น.ส.ศุภานัน เทพคํา สถาบันพระปกเกลา

7.น.ส.นฤนี บรรลัง นักศึกษาฝกงาน สถาบันพระปกเกลา

8.Mr.Sean A. Colenso-Semple สถาบันพระปกเกลา

9.น.ส.นิธิมา สาเล็ง ประชาสัมพันธโครงการฯ
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ภาคผนวก ข. 2

ประมวลสรุปความคิดเห็นประชาชน
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ประมวลสรุปความคิดเห็นประชาชน 

การสัมมนารับฟงความคิดเห็นในภูมิภาคตางๆ 

ระหวางเดือนมิถุนายน 2551 – เดือนพฤศจิกายน 2551 

1. ความหมายของนโยบายสาธารณะ

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอประชาชนในดานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ซึ่งหมายความรวมถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

ที่ดําเนินการโดยรัฐ เอกชน หรือประชาชน ภายใตการควบคุม กํากับดูแลของรัฐดวย

2. ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ

ประชาชนตองการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

โดยเฉพาะในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ เชน โครงการสรางเขื่อน 

โครงการสรางโรงไฟฟา หรือการทําเหมืองแร เปนตน

ประชาชนตองการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

 ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายสาธารณะทั้งหมดตางเกี่ยวของและมีผลกระทบกับประชาชนทั้งสิ้น 

โดยที่ “ผูมีสวนไดเสีย” หรือ “ผูเกี่ยวของ” ตองไดเขามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐตั้งแตเริ่มจัดทํานโยบาย

สาธารณะ 

3. ระดับ รูปแบบ และวิธีการมีสวนรวม

(1) มีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร

(2) มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

(3) มีสวนรวมในการดําเนินการ

(4) มีสวนรวมในการตัดสินใจ

(5) มีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ 

(6) มีสวนรวมในการริเริ่ม การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก

โดยรวมแลว พบวาประชาชนมีปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมมากที่สุดในเรื่อง

- การรับรูขอมูลขาวสาร การเปดเผยขอมูลขาวสารไมครบถวน ถูกตอง ทําใหประชาชนขาด

ขอมูลสําหรับการเขามีสวนรวม และหนวยงานภาครัฐใชขอมูลดานเดียวในการพิจารณา

ดําเนินการ
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- การรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ไมเปดใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น 

หรือจัดใหรับฟงความคิดเห็นประชาชนตามรูปแบบเทานั้น ไมไดใหโอกาสไดแสดงความคิด

เห็น หรือไมไดนําความคิดเห็นของประชาชนไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการ หรือ “ผู

มีสวนไดเสีย” หรือ “ผูไดรับผลกระทบ” แทจริงไมไดเขารวม 

- การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ ไมเปดชองใหประชาชน โดยเฉพาะสื่อมวลชน

ทองถิ่น ไดทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐ เชน กีดกันไมใหเขารวม

ฟงหรือถายทอดการประชุมสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือไมเปดเผยขอมูลการจัด

ซื้อจัดจางหรือการประกวดราคา 

ทั้งนี้ ปญหาอุปสรรคดังกลาวนั้น สวนใหญเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมากกวาเปนปญหาที่เกิดจาก

กฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นๆ 

ดังนั้น ประชาชนสวนใหญจึงตองการใหมีการแกไขปญหาดังกลาวขางตน โดยกําหนดมาตรการ 

กลไก หรือหลักประกันเพื่อใหการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยเนนวาตองมีการ

ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว ทันการณ 

ตองมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชนผูมีสวนไดเสีย หรือผูไดรับผลกระทบแทจริง โดยที่มีการนํา

ความคิดเห็นและเสนอแนะของประชาชนมาใชประกอบการดําเนินนโยบายสาธารณะ ซึ่งการจัดรับฟงความ

คิดเห็นนี้ ควรมีชองทาง รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ใหเลือกใชไดตามความเหมาะสม 

ตองมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เพื่อ

สรางความโปรงใสและความเชื่อมั่น 

โดยที่การใหขอมูลขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น และการติดตามประเมินผลและตรวจ

สอบของประชาชนนี้ ตองเปนไปโดยตลอดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตั้งแตขั้นการคิดริเริ่ม 

การดําเนินการ จนสิ้นสุดกระบวนการนโยบายสาธารณะ แลวกลับเขาสูวงจนของกระบวนการนโยบาย

สาธารณะอีกครั้ง 

นอกจากนี้ ประชาชนตองการมีสวนรวมเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจ การดําเนินการ และการริเริ่ม

เสนอ แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะที่สงผลกระทบกับประชาชน 

ขอสังเกต

- เพื่อการผลักดันกฎหมายไดโดยงายและมีผลบังคับใชไดจริง ควรกําหนดขอบเขตการมี

สวนรวมของประชาชนเฉพาะเรื่องที่จําเปนและสําคัญ 

- ควรกําหนด “ผูมีสวนไดเสีย” หรือ “ผูเกี่ยวของ” ใหชัดเจน ซึ่งควรกําหนดไวในกฎหมายหรือ

ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการฯ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

- อํานาจในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ของคณะกรรมการฯ ควรมีกรอบเวลา 

และกําหนดขอบเขตที่เปนสาระสําคัญไวในกฎหมายดวย

- การเสริมสรางทัศนคติ และศักยภาพของเจาหนาที่รัฐและประชาชนในดานการมีสวนรวม 

4. คณะกรรมการการมีสวนรวม

เสนอใหมีคณะกรรมการฯ 3 ระดับ ไดแก

(1) คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ 

(2) คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด 

(3) คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชุมชน 

 

องคประกอบ : กรรมการประกอบดวยภาคสวนตางๆ อยางหลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ 

และภาคประชาชน โดยมีภาคประชาชนเปนหลัก 

สถานะและบทบาทอาํนาจหนาที ่: มคีวามเปนอสิระในการปฏบิตังิาน โดยทีท่าํงานในลกัษณะเชือ่ม

โยงประสานกบัหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ในการสงเสรมิ สนบัสนนุ และผลกัดนัการมสีวนรวมของประชาชน

คณะกรรมการสรรหาฯ : กรรมการประกอบดวยภาคสวนตางๆ ผูแทนหนวยงานหรือองคกรที่

เกี่ยวของ และมีผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนรวมเปนกรรมการสรรหาดวย 

หลักเกณฑวิธีการสรรหาฯ : กรรมการภาครัฐ ตองเปนผูที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบ ภาควิชาการ 

ตองเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทํางานดานการมีสวนรวมโดยตรง และภาคประชาชนตองเปนผูแทน

กลุมตางๆ อยางหลากหลาย เปนผูที่มีบทบาทและมีผลงานเปนที่ประจักษดานการมีสวนรวม 

ประเด็นพิจารณา คือ ควรใหขาราชการ นักการเมืองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน เขารวมเปน

กรรมการสรรหาหรือเปนกรรมการการมีสวนรวมดวยหรือไม 

5. กองทุนฯ

ควรมีกองทุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยที่รายไดหลักของกองทุนฯ มาจากงบ

ประมาณแผนดิน คาธรรมเนียมจากหนวยงานผูรับผิดชอบนโยบายหรือโครงการ ฯ และเปดชองใหหาทุน

เขาสมทบดวยวิธีการอื่นๆ ได

ประเด็นพิจารณา คือ เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคการระหวาง

ประเทศควรกําหนดใหเปนรายไดของกองทุนฯ หรือไม 

6. บทกําหนดโทษ

ควรมีบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เพื่อใหมีผลบังคับใชไดจริงในทางปฏิบัติ 

7. การเยียวยาความเสียหาย

ควรมีมาตรการเยียวยาความเสียหายใหแกผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาคผนวก ค.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นประชาชน

เพื่อพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 17.00 น. – 19.00 น.

ณ หองประชุม 2 สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขาประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ 

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ

4. นายเสรี นนทสูติ กรรมการ

5. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการ

6. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย กรรมการ

7. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

8. นายทัศนัย ทองสีนวล เลขานุการ

9. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

10. นางสาวนภา ปลัดสังข ผูเขาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล แจงเรื่องไดรับทุนจากมูลนิธิเอเชีย เพื่อวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการรางกฎหมาย 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการราง

กฎหมาย

1.2 การประชุมคณะกรรมการโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เห็นชอบใหดําเนินการรางกฎหมาย 3 ฉบับ คือ 

1.2.1 กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

1.2.2 กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมในการเสนอกฎหมายของประชาชน

1.2.3 กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถิ่น
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

1.3 มกีารแตงตัง้คณะกรรมการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนเพือ่พจิารณา รางกฎหมายวาดวย

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่ง คณะกรรมการฯ มีหนาที่

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพื่อใชในการ

พิจารณายกรางกฎหมายฯ

 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกลาวขางตน

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

คณะกรรมการฯ ไดอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

(1) ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก การรับรูขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นและ

เสนอแนะนโยบาย การรวมคิด รวมตัดสินใจในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอม การตัดสินใจทางการเมือง การกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การรวมปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ การควบคุม กํากับและติดตามประเมินผล และการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ

(2) โครงสราง องคประกอบ และที่มาขององคกรการมีสวนรวมของประชาชน ควรมีองคกรที่

รับผิดชอบในการผลักดันและประสานการปฏิบัติเพื่อสรางความเขมแข็ง ใหกระบวนการการมีสวนรวมของ

ประชาชนเกิดสัมฤทธิผล องคกร ควรมีทั้งระดับชาติและ ระดับจังหวัด (คณะกรรมการการมีสวนรวมของ

ประชาชนระดับชาติ และคณะกรรมการ การมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัด) โครงสรางองคกรการมี

สวนรวมของประชาชน มี 2 สวน คือ 1) คณะกรรมการพิจารณาประเด็นนโยบายที่ควรผลักดัน 2) สํานักงาน

เลขานุการ ทําหนาที่บริหารและนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม องคประกอบของคณะกรรมการ 

ควรมาจากภาคประชาชนเปนสําคัญ (มีตัวแทนจากภาครัฐเฉพาะที่จําเปนและเกี่ยวของโดยตรง และตองมี

สัดสวนนอยที่สุด) สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด ตองมีขนาดเล็ก แต

มีประสิทธิภาพสูง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับชาติ

(3) สถานะของกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เปนกฎหมายสงเสริม เปนกฎหมายมีบทบังคับ

(4) กองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน หรือ แหลงทุนเพื่อสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนรูปแบบอื่น 

(5) ความสัมพันธเชิงอํานาจกับองคกรอื่นๆ (เชน องคการอิสระคุมครองผูบริโภค องคการอิสระ

ดานสิ่งแวดลอม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

2.2 การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

การกําหนดประเด็นระดมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เห็นควรใหจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น 

ซึ่งมีบุคคลหลายสาขามารวมกันคิด จํานวน 50 คน ไดแก ภาคนักวิชาการ ภาคประชาชนที่เคลื่อนไหว 

กลุมผูหญงิ กลุมผูใชแรงงาน ภาคธรุกจิ สภาอตุสาหกรรม สภาหอการคา สมาคมธนาคารไทย สหภาพแรงงาน

เกษตรกร คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมในการเสนอกฎหมายของ

ประชาชน คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวม

ของประชาชนในระดบัทองถิน่ รปูแบบการจดัสมัมนาแบบโตะกลม ผูดาํเนนิการสมัมนาคอื นายแพทยนรินัดร 

พิทักษวัชระ ผูบันทึกการประชุม คือ นางยุพา ภูสาหัส กําหนดวันจัดสัมมนาระดมสมองกฎหมายวาดวยการ

มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 (เชา)

2.3 ขอมูลเพื่อใชในการพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ขอมูลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 แลวนําแนวความคิดที่ไดมาพิจารณาเพื่อ

ออกไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคตางๆ

2.4 วางแผนโครงการฯ 

นําแนวความคิดที่ไดจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น ออกรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน

สวนภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนลาง ภาคใตตอนบน ภาคใตตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ

   

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ไมมี)

 

ปดประชุมเวลา 19.00         

 นางสาวสุมณฑา กอแกว 

 ผูสรุปผลการประชุม 

  

 นางสาวปทมา สูบกําปง  

 ผูตรวจ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 13.30 น. – 18.30 น.

ณ หองประชุม 2 สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขาประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ 

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ

4. นายเสรี นนทสูติ กรรมการ

5. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการ

6. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย กรรมการ

7. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

8. นายทัศนัย ทองสีนวล เลขานุการ

9. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

10. นางยุพา ภูสาหัส ผูเขารวมประชุม

11. นายสันติ นิลแดง ผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 โดยที่มีการแกไข

เล็กนอยในเรื่องคําผิด เพิ่มเติมหมายครั้งที่ประชุมฯ และไดรับรองรายงาน การประชุม ดังกลาว

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 สรุปสาระการสัมมาระดมความคิดเห็นกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

นางสาวปทมา สบูกาํปง สรปุสาระสาํคญัการสมัมนาระดมความคดิเหน็ผูทรงคณุวฒุ ิเมือ่วนัองัคาร

ที่ 17 มิถุนายน 2551 ใหคณะกรรมการฯ ตามเอกสารสรุปสัมมนาฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ตั้งขอสังเกตดังนี้ 

(1) ความเห็นของนายโสภณ ตะติโชติพันธุ  ในประเด็นเรื่องควรมีสภาพบังคับในเชิง

กระบวนการ ไมควรกําหนดสภาพบังคับในเชิงเนื้อหา เหตุใดตองแยกเนื้อหาออกจาก

กระบวนการ เพราะวัตถุประสงคของโครงการนี้เปนกฎหมายกําหนดกระบวนการอยูแลว

(2)  เหตุผลความจําเปนในการออกกฎหมาย มีนํ้าหนักเพียงพอหรือไม เพราะ เปนความคิด

เห็นของคนเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น คนที่ไมเห็นดวย เพราะอะไร ขอใหมีการระบุเหตุผล

(3) กฎหมายควรคํานึงถึงการไมละเมิดสิทธิ์ และตองเนนสงเสริมการมีสวนรวม อยางแทจริง

(4) ควรเพิ่มเติมความหมาย “นโยบายสาธารณะ”และ“ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ”

2.2 แนวทางการดําเนินการในขั้นตอไป

 2.2.1 การพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ 

คณะกรรมการฯ พิจารณาหารือวาขอมูลที่ไดจากการสัมมนาเพียงพอสําหรับ การยกรางกฎหมาย 

หรอืในการออกไปรบัฟงความคดิเหน็ประชาชนตามภมูภิาคตางๆ ซึง่ในทีส่ดุคณะกรรมการเหน็ชอบใหดาํเนนิ

การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยใชประเด็นคําถาม ซึ่งปรับจากการสัมมนาระดมความคิด

เห็นของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหเขาใจไดงายดังนี้

(1) ความหมายนโยบายสาธารณะที่ประชาชนเขาใจเปนอยางไร

(2) เรื่องอะไรที่ประชาชนตองการมีสวนรวม (ปญหา มิติระดับชาติ ระดับทองถิ่น ในดาน

เศรษฐกิจ,สังคม และสิ่งแวดลอม )

(3) ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง 

(3.1) รับรูขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นและเสนอแนะ โดยรูปแบบของการใหประชาชน

มีสวนรวม ภาครัฐตองจัดทํา และเสนอเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย ตองเผยแพร 

เอกสารเกี่ยวกับนโยบายผานสื่อรูปแบบตางๆ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

แสดง ความคดิเหน็เกีย่วกบัเอกสารนโยบายดงักลาว และแสดงเหตผุลตอทางเลอืก

นโยบายประกอบ

(3.2) มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา

(3.3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและ การปฏิบัติตาม

นโยบาย

(4) ควรมอีงคกรพเิศษเพือ่ดาํเนนิการเกีย่วกบัการมสีวนรวมในนโยบายสาธารณะหรอืไม 

(4.1) มีองคกรสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(4.2) องคกรอิสระไมสังกัดหนวยงานใด 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(4.3) ตั้งองคกรใหมสังกัดรัฐสภา,รัฐบาล 

(4.4) ตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 

(4.5) ฝากใหหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ โดยจัดทําใหเปน กฎหมายกลาง เพื่อใหทุก

หนวยงานนําไปใชปฏิบัติ

(4.6) ออกเปนพระรากฤษฎีกาวาดวยการมีสวนรวมในกระบวนการสาธารณะ 

อยางไรก็ตาม องคกรตองผูกพันกับรัฐรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และตองมี ความรับผิดชอบกับ

หนวยงานที่สังกัด หรือรับผิดชอบตอสาธารณะดวย 

(5) ประชาชนอยากใหกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะที่ออกมามีสถานะเปนอยางไร 

โดยรวมเห็นวาควรเปนกฎหมายสงเสริม แตเพื่อใหสามารถบังคับใชไดจริง ทางปฏิบัติ ควรกําหนด

ใหมีมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ดังนี้

(5.1) ถือวาการกระทํานั้นไมถูกตอง สมบูรณตั้งแตตน ถือวาการใดที่ไดกระทําไปไมมีผล 

และใชบังคับไมได

(5.2) ถาการกระทําไมถูกตอง ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีความรับผิดดวย ซึ่งอาจเปน

ความรับผิดทางปกครอง ทางวินัย ก็ได

(6) เห็นควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน หรือ

แหลงทุนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนรูปแบบอื่นหรือไม 

เนื่องจากถามีกองทุนแสดงวาเปนกฎหมายการเงิน จะทําใหเกิดปญหาในขั้นตอนการผลักดันราง

กฎหมาย มีขอเสนอแนะวาไมตองกําหนดใหมีกองทุน แตใหหนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรับผิดชอบ 

อาจเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยที่ควรพิจารณาอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประกอบดวย

(7) กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับองคกรอื่น หรือกฎหมายฉบับอื่นๆ อยางไร เชน 

(7.1) องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2

(7.2) สภาพัฒนาการเมือง รัฐธรรมนูญมาตรา 78 (7) 

  กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (4) 

(7.3) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 (3) 

(7.4) องคกรการเมืองอื่นๆ 

(7.5) สื่อมวลชน

(8) ประเด็นเสนอแนะอื่นๆ
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 2.2.2 การสัมมนารับฟงความคิดเห็นผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูไดรับผลกระทบ 

คณะกรรมการฯ เหน็ควรออกไปรบัฟงความคดิเหน็และขอเสนอแนะของประชาชน 10 เวท ีดงันี้ 

 ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม) 

 ภาคเหนือตอนลาง (จังหวัดพิษณุโลก หรือนครสวรรค) 

 ภาคกลาง (จังหวัดเพชรบุรี) 

 กรุงเทพฯ 

 ภาคอีสานตอนบน (จังหวัดสกลนคร) 

 ภาคอีสานตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานี) 

 ภาคใตตอนบน (จังหวัดสุราษฎรธานี) 

 ภาคใตตอนลาง (อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา) 

 เวทีเฉพาะกลุม (Technical Hearing) จัดที่กรุงเทพฯ 

กลุมเปาหมายเวทีละ 50 คน ประกอบดวย 

 ภาครฐั,องคกรปกครองสวนทองถิน่ 10 คน (กรมชลประทาน,กรมทางหลวงแผนดนิ,โรงเรยีน, 

สิ่งแวดลอมจังหวัด,อุตสาหกรรมจังหวัด,นักการเมืองทองถิ่น)

 ภาคเอกชน 5 คน 

 นักวิชาการในพื้นที่ 5 คน 

 ประชาชน,ภาคประชาสังคมในพื้นที่ 20 คน 

 สื่อ,วิทยุชุมชน 10 คน 

รูปแบบการจัดเวที คณะกรรมการฯ นําเสนอประเด็นคําถามซึ่งปรับจาก การสัมมนาระดมความ

คิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และใหผูเขารวมสัมมนาแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ผูรับประสานการจัดเวทีตางๆ คือ นางมาลีรัตน แกวกา 

กําหนดเริ่มจัดเวที ปลายเดือนกันยายน ทั้งนี้โดยใหเลขานุการประสานงานในรายละเอียดตอไป 

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

ประชุมคณะกรรมการฯ กอนจัดเวที ปลายเดือนสิงหาคมหรือตนเดือนกันยายน

ปดประชุมเวลา 18.30 น.       

 

 นางสาวสุมณฑา กอแกว

 ผูสรุปผลการประชุม

 

 นางสาวปทมา สูบกําปง

 ผูตรวจ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 10 กันยายน 2551 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ หองประชุมรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขาประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ

4. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร กรรมการ

5. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

6. นายทัศนัย ทองสีนวล เลขานุการ

7. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

8. นางสาวอรพรรณ ตาทา ผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมายวา

ดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ แจงที่ประชุมเรื่องคณะปฏิรูปกฎหมาย 

ไดนํารางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวม พ.ศ. ....ไปศึกษา 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2

พิจารณารายงายการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 วันที่อังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกลาว

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รายงานความกาวหนาการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคตางๆ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ฝายเลขานุการ รายงานความกาวหนาของการวางแผนการจัดเวทีสัมมนารับฟง ความคิดเห็น

ประชาชนตามภูมิภาคตางๆ โดยจะมีการจัดสัมมนาฯ ทั้งหมด 11 เวที ดังนี้

1. วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 กรุงเทพฯ ณ โรงแรมรามา การเดนส 

2. วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 กรุงเทพฯ ณ โรงแรมริชมอนด 

3. วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 จังหวัดเชียงใหม

4. วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551 จังหวัดพิษณุโลก

5. วันศุกรที่ 17 ตุลาคม 2551 จังหวัดเพชรบุรี 

6. วันจันทรที่ 20 ตุลาคม 2551 จังหวัดอุบลราชธานี

7. วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 จังหวัดนครราชสีมา

8. วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 จังหวัดสกลนคร 

9. วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 จังหวัดสุราษฎรธานี

10. วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 จังหวัดสงขลา

11. วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่กรุงเทพมหานคร

โดยฝายเลขานุการขอใหกรรมการชวยพิจารณารวมเดินจัดสัมมนาฯ ซึ่งฝายเลขานุการ จะดําเนิน

การติดตอประสานงานอีก

สวนในการจัดสัมมนาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 ที่ประชุมเห็นควรให ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

ประธานกรรมการฯ เปนวิทยากร และนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม เปนผูดําเนินรายการ

3.2 เอกสารประกอบการสัมมนาฯ

ที่ประชุมเห็นควรใหมีเอกสารสารประกอบการสัมมนาฯ ในเวทีตางๆดังนี้

1. ประเดน็เสวนาทีใ่ชรบัฟงความคดิเหน็ฯ โดยการปรบัปรงุประเดน็การสมัมนาฯ เมือ่วนัพฤหสับดี

ที่ 17 มิถุนายน 2551 ใหมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน มากขึ้น และศึกษาบางประเด็น

จากรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวม พ.ศ. .... 

2. รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวม พ.ศ. .... โดยตองมีการระบุใหชัดเจนวารางพระราช

บัญญัติดังกลาวนั้นเปนเพียงเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ที่ผานการรับฟง ความคิดเห็นของประชาชนมา

ในระดับหนึ่งเทานั้น แตเนื่องจากสภานิติบัญญัติแหงชาติหมดวาระเสียกอนจึงทําใหรางพระราชบัญญัติฯ 

ฉบับนี้ไมไดรับการพิจารณาตอ โดยไมยึดติดกับ รางพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด 

3. หลักการและเหตุผลของโครงการฯ เพื่อใหรูถึงวัตถุประสงคของโครงการและการพิจารณาราง

กฎหมายฉบับนี้ 

3.3 แผนการประชาสัมพันธ

ฝายเลขานุการแจงที่ประชุมเรื่องเวปไซด โดยไดจัดทําเวปไซดชื่อwww.kpi2.org/participation 

ทีป่ระชมุทีเ่หน็ควรใหนาํเวปไซดดงักลาวไปฝากไวในเวปไซดของสถาบนัพระปกเกลาดวย เพราะเปนเวปไซดที่

เปนที่รูจักของประชาชนทั่วไปอยูแลว และเปดตู ปณ.232 ปณศ.นนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มีการออกวิทยุรัฐสภา โดยมีการออกอากาศทุกวันศุกร และพยายามใหสอดคลองกับวิทยุชุมชนที่เปนเครือ

ขาย หรอืวทิยชุมุชนในพืน้ทีท่ีไ่ดไปจดัสมัมนาฯ ชวยในการเผยแพรประชาสมัพนัธดวย โดยอาจนาํเทปบนัทกึ

เสียงบทสัมภาษณของกรรมการ หรือบันทึกเทปการสัมมนาฯ ในเวทีตางๆ ไปเผยแพร ทางหนังสือพิมพ 

โดยเขียนเปนบทความหรือประเด็นคําถาม นอกจากนี้ยังเผยแพรผานทางโทรทัศน ซึ่งขณะนี้ยังไมแนชัดวา

จะเปนชองใด

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

เปลี่ยนสถานที่การจัดสัมมนาฯ ที่จังหวัดเพชรบุรี จากสถาบันราชภัฎเพชรบุรี เปนโรงแรม

รอยัล ไดมอนด เพชรบุรี

ในการสรุปผลการจัดสัมมนาฯ ควรเพิ่มเหตุผลประกอบ และชื่อบุคคล ตําแหนง และ

หนวยงาน ของบุคคลที่เสนอความเห็น และผูที่เขารวมสัมมนาฯ ดวย

ปดประชุมเวลา 15.30 น.

    

    

 นายทัศนัย ทองสีนวล

 ผูสรุป

 นางสาวสุมณฑา กอแกว

 ผูตรวจ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 4
วันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ หองประชุมรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกลา

                           

ผูเขาประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย กรรมการ

4. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

5. นายทัศนัย ทองสีนวล เลขานุการ

6. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ แจงที่ประชุมเรื่องสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิกาํลงัศกึษารางกฎหมายการมสีวนรวมของประชาชนเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

เพื่อพิจารณายกรางกฎหมาย แตการศึกษายกรางดังกลาว จะเนนเฉพาะเรื่องคณะกรรมการ ไมไดเนนใน

รายละเอียดของเนื้อหา 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกลาวขางตน

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3

พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 วันที่พุธที่ 10 กันยายน 2551 และรับรอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกลาว

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3.1 สรปุรายงานผลการสมัมนารบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัรางกฎหมายวาดวย

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดเชียงใหม, 

จงัหวดัพษิณโุลก, จงัหวดัเพชรบรุ,ี จงัหวดัอบุลราชธาน,ี จงัหวดันครราชสมีา, จงัหวดัสกลนคร, จงัหวดั

สุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา

นางสาวปทมา สูบกําปง รายงานผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็นประชาชนตามเอกสารประกอบ

การประชุม โดยที่ประชุมเห็นควรใหจัดทําตารางสรุปการสัมมนาฯ ในแตละเวที เพื่อเปนการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของประชาชนแตละจังหวัดตอประเด็นที่จัดใหมีการรับฟง ความคิดเห็น และใชประกอบการ

จัดทํารางกฎหมาย และปรับสรุปผลการสัมมนารับฟง ความคิดเห็นประชาชน ใหเปนรูปแบบเดียวกัน ฝาย

เลขานุการรับไปดําเนินการแกไขเพิ่มเติม

3.2 แผนการจัดทํารางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

กรรมการในที่ประชุมเห็นวา ควรนํารางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน 

พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ มาเปน

ตนรางในการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. .... และใหมีการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติดังกลาว ใหสอดคลองกับความคิดเห็น

ของประชาชนที่ไดจากการรับฟงมา 

ในการนี้ ทีป่ระชุมไดปรึกษาหารือ และดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติฯบางสวน ดังนี้

มาตรา 1 ปรับชื่อรางกฎหมายจาก “รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....” 

เปน “รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....”

มาตรา 3 ปรับนิยาม ความหมาย

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่สงผลกระทบตอ

ประชาชนในชีวิตความเปนอยูทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับ

ชาติ

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การริเริ่ม การรับรู การใหความเห็นและปรึกษา

หารือ รวมกําหนดและผลักดันนโยบาย รวมการดําเนินงาน รวมรับผล รวมติดตามประเมินผลและตรวจ

สอบการดําเนินงานของกลไกภาครัฐ 

  

ความหมายที่ยังไมไดขอสรุป

“ผูมีสวนไดเสีย” และ “ประเภทของนโยบาย”
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

หมวด ๑ ปรบัชือ่หมวดจาก “สทิธขิองประชาชนในกระบวนการมสีวนรวม” เปน “สทิธขิองประชาชน

ในการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” 

มาตรา ๕ 

-  ปรับขอความวรรค ๑ จาก “ประชาชนยอมมีสิทธิเสรีภาพในกระบวนการมีสวนรวม” เปน 

“ประชาชนยอมมีสิทธิเสรีภาพในการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” โดยเนนการมีสวน

รวมคิดรวมตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน การวางแผนพัฒนาทางการเมือง และการจัดการสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และหรือกิจกรรม และ

หากหนวยงานของรัฐไมดําเนินการ ประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือคณะกรรมการมีสิทธิดําเนินการฟองรอง 

 

มาตรา ๖ 

- ปรับขอความในวรรค ๑ “รัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะของประชาชน” จากเดิมกลาววา “รัฐมีหนาที่ สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจ

ในหมูประชาชนตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน การมีสวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ”

- เพิ่มขอความวรรค ๒ จาก “รัฐตองเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ของรัฐในการ

สนับสนุน และสงเสริมการมีสวนรวม” เปน “รัฐตองเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ของรัฐและ

ประชาชน เพื่อการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

- เพิ่มวรรค ๓ ประชาชนมีหนาที่ใหความรวมมือในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

โดยเคารพสิทธิการแสดงออกของทุกฝ ายและในแต ละกรณีที่มีความเห็นขัดแย ง ประชาชน

และเจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่แสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดรวมกัน

- ตัดข อความในวรรค ๔ เดิม “ประชาชนมีหนาที่ ให ความร วมมือในกระบวนการ

มีสวนรวมโดยเคารพสิทธิการแสดงออกของทุกฝายและในแตละกรณีที่มีความเห็นขัดแยง ประชาชน

และเจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่แสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดรวมกัน”

 

มาตรา ๗ 

 ปรับขอความ (๓) เปน “การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง 

การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการจัดการสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และหรือกิจกรรม การ

ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐในระดับตางๆ การกําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมาย การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน วางแผนพัฒนา และการจัดทํากฎหมาย” 

 เพิ่ม (๗) “ประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนโยบาย

สาธารณะ”
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

หมวด ๒ ทีป่ระชมุเหน็ควรปรบัชือ่หมวด “คณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชน” แตทีป่ระชมุ

ยังไมสรุปความเห็นวาควรใชชื่ออะไร

มาตรา ๘  

 (๓) ผูแทนภาคประชาสังคมหนึ่งคน ที่ประชุมเห็นวาควรเพิ่มสัดสวนภาคประชาสังคม 

 เพิ่ม (๗) “ผูแทนภาคเกษตรหนึ่งคน และผูแทนภาคแรงงานและบริการ อีกหนึ่งคน”

มาตรา ๙ 

 ตัด (๒) “ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ในระดบัตางๆ ในจงัหวดันัน้ๆ สามคน”

 (๓) ผูแทนภาคประชาสังคมจาก “หนึ่งคน” เพิ่มเปน “สองคน” 

 เพิ่ม (๗) “ผูแทนภาคเกษตรหนึ่งคน และผูแทนภาคแรงงานและบริการ อีกหนึ่งคน”

 ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการนั้นไดมาจากการเลือกกันเองของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๐ 

 เพิ่ม (๕) “มีประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชนเปนที่ประจักษ และมีความรูและ

ความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน”

 

มาตรา ๑๑ 

 ให มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหน งประธานและกรรมการการมี

สวนรวมของประชาชน เพิ่ม ประธาน ป.ป.ช. สภาพัฒนาการเมือง สภาองคกรชุมชน องคกรธุรกิจ (ผูแทน

จากองคกรดังกลาวเลือกมาองคกรละ ๑ คน) ตัด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

และประธานศาลฎีกา

มาตรา ๑๘ 

 ปรับขอความวรรค ๑ โดยเพิ่มคําวากรรมการการมีสวนรวม “ระดับชาติ”

 ปรับขอความวรรค ๒ คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

“ระดับจังหวัด” หรืออนุกรรมการใหเปนไป “ ตามระเบียบและหลักเกณฑ”ตามที่คณะกรรมการ “ระดับชาติ” 

กําหนด มีขอความสมบูรณดังตอไปนี้

 “ให ประธานกรรมการ และกรรมการการมีส วนร วมระดับชาติของประชาชนเปน

ผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน และคาใชจายอื่นใน การปฏิบัติงานตามที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด หรืออนุกรรมการ

ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการระดับชาติกําหนด”

มาตรา ๑๙ 

 ปรับขอความวรรค ๑ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะอนุญาตหรือจะดําเนิน “นโยบาย 

แผนงาน โครงการ” หรือกิจกรรมของรัฐ อันอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพ

ชีวิตหรือเกิดสวนไดสวนเสียอื่นที่เกี่ยวกับประชาชน หรือชุมชนทองถิ่น หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูล 

คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนหรือชุมชนทองถิ่น ที่ไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตองจัดการ

รับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียกอนที่จะตัดสินใจพิจารณาอนุญาต

หรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

 ปรับขอความวรรค ๒ หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจอนุญาตหรือดําเนิน “นโยบาย แผนงาน” โครงการหรือกิจกรรม

นั้น โดยตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอวรรคหนึ่ง เวนแตกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของ

ประเทศหรือสังคมสวนรวม แตตองมีมาตรการเพื่อปองกันหรือเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก

ผลกระทบของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ อยางเหมาะสม และเปนธรรม 

 ที่ประชุมขอใหฝ ายเลขานุการ สงร างพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติมดังกลาวให

คุณจินตพันธุ ทังสุบุตร เพื่อพิจารณาแกไขเพิ่มเติม ตอไป

3.3 แผนการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Teachnical Hearing)

 ที่ประชุมที่เห็นควรใหมีการจัดทําร างพระราชบัญญัติการมีส วนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงจัดสัมมนา 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

 -

ปดประชุมเวลา 12.20 น.

    

 นางสาวสุมณฑา กอแกว

 ผูสรุป

 นางสาวปทมา สูบกําปง

 ผูตรวจ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 เวลา 17.00-19.00 น.

ณ หองประชุม 2 สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขารวมประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการ

4. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร กรรมการ

5. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

6. นายทัศนัย ทองสีนวล เลขานุการ

7. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.

วาระที่ 1 : เรื่องแจงเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2551 ไดพิจารณายกราง

พระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....ซึ่งใช

รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของ

ประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนตนแบบ แลวสงใหนายจินตพันธ ทังสุบุตร พิจารณา

ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกลาวขางตน

วาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

2.1 รางพระราชบญัญตัวิาดวยการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

พ.ศ. ....
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

คณะกรรมการไดอภิปรายในที่ประชุม ไดขอสรุปดังตอไปนี้

1) ขอบเขตของนโยบายตองชัดเจน ใหครอบคลุมทั้งกอนและหลังโครงการหรือกิจกรรม

ที่มีผลกระทบตอประชาชน ซึ่งมีขอเสนอใหพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชน 

ตามระบบบัญชีโครงการ (34 โครงการ) ที่ตองจัดใหมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) โดยทีก่าํหนด

ในลักษณะ Flexible list เพื่อเปดชองใหคณะกรรมการมีอํานาจใชดุลพินิจไดตามที่ประชาชนรองขอ

2) องคกรเอกชน ตองขออนุญาตจากหนวยงานรัฐ โดยกําหนดใหมีกรอบการขออนุญาต

3) สถานะของกฎหมาย เปนกฎหมายกลาง โดยกําหนดเปน Minimum Standard 

4) คณะกรรมการ ใหมีเฉพาะคณะกรรมการระดับชาติ คุณสมบัติ ตองกําหนดที่มาจากแตละ

กลุมใหชดัเจน เนนกลุมทีท่าํงานดานการมสีวนรวมของประชาชน มาจากสภาตางๆ เชน สภาพฒันาการเมอืง 

สํานักงานสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฯลฯ สรรหาโดยการเสนอชื่อ หรือการสมัคร แตมีขอหามในการดํารง

ตําแหนงของกรรมการ คือ หามเปนกรรมการที่ปรึกษาในองคกรเอกชน คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษา 

ฝกอบรม ใหการสนับสนุนแกประชาชน มีการปฏิบัติในกฎเกณฑการมีสวนรวม โดยฝายเลขานุการจะชวย

ในดานเทคนิค เสมือนคอยเปนพี่เลี้ยงใหประชาชน 

5) ผูรับผิดชอบคาใชจายในการรับฟงความคิดเห็น กรณีเปนโครงการของรัฐ ใหหนวยงานรัฐ

เจาของโครงการรับผิดชอบคาใชจาย สวนโครงการของเอกชนก็ใหเอกชนรับผิดชอบ ทั้งนี้ตามอัตราที่คณะ

กรรมการกําหนด

ประเด็นที่ยังไมไดขอสรุป ไดแก

(1) รายไดของสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน 

(2) คณะกรรมการตองทํางานเต็มเวลา (Full Time) หรือไม

(3) หนวยงานที่จะมากํากับคณะกรรมการ หรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เนื่องจาก

เปนองคกรที่ใชงบประมาณแผนดิน

  

2.2 แผนการผลักดันรางกฎหมาย

ภายหลังรางพระราชบัญญัติฯ เสร็จเรียบรอยแลว คณะกรรมการฯ และสถาบันพระปกเกลา ตอง

ดําเนินการผลักดันผานชองทางตางๆ ตอไป

  

2.3 แผนการจัดสัมมนาโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย

เปนงานสัมมนาภาพรวมของโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

ซึ่งนําเสนอรางกฎหมาย 2 ฉบับ คือรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ วาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

วาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งตอไปวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 16.00 น. เปนตนไป 

ทั้งนี้ใหฝายเลขานุการประสานงานกับคณะกรรมการอีกครั้ง

ปดประชุมเวลา 19.00 น.

       

 นางสาวสุมณฑา กอแกว

 ผูสรุป

 

 

 นางสาวปทมา สูบกําปง

 ผูตรวจ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณา

รางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ ครั้งที่ 6
วันจันทรที่ 26 มกราคม 2552 เวลา 16.00-18.00 น.

ณ หองประชุมรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขารวมประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ

4. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร กรรมการ

5. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย กรรมการ

6. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

7. นายทัศนัย ทองสีนวล เลขานุการ

8. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

นายจินตพันธุ ทังสุบุตร ไดยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวม ในการดําเนินนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. .... โดยใชรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... โดยคณะ

กรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบการยกราง ทั้งนี้ผานการอภิปราย

ของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5

ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกลาวขางตน

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 รางพระราชบญัญตัวิาดวยการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

พ.ศ. ....

คณะกรรมการอภิปราย ไดขอสรุปดังนี้

1) การมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ เนนกระบวนการเปนหลัก และควรจํากัด

ขอบเขต นโยบายสาธารณะเฉพาะที่จําเปน สําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถบังคับ ใชไดจริงในทางปฏิบัติ

2) ขอบเขตการมีสวนรวมของประชาชน ตั้งแตนโยบาย โครงการ แผนงาน และกิจกรรม 

อยางไรก็ตามดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง มีความเห็นแยงวาการรวมถึงโครงการ จะทําใหเกิดปญหาในทาง
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ปฏิบัติ เพราะโครงการมีมาก ดังนั้นควรจํากัดขอบเขตไวเฉพาะนโยบายเทานั้น อีกทั้งในระดับโครงการก็มี

กฎหมายอื่นๆ บังคับใชอยูแลว

3) คําวาผูมีสวนไดเสีย ควรขยายความถึงผูที่อาจไดรับผลกระทบ ทั้งทางตรง ทางออม ผูที่ให

ความสนใจ และผูหวงใย เชน นักวิชาการ องคกรไมแสวงหากําไร

4) คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย

- นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

- กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน

กระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2 คน อาจมาจากสภาพัฒนาการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชนแหงชาติ

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบจ. อบต. เทศบาล 3 คน

- ภาคประชาชน จากภาคสวนตางๆ ซึ่งทํางานดานการมีสวนรวม

 

2.2 แผนการผลักดันรางกฎหมาย

ภายหลังรางพระราชบัญญัติฯ เสร็จเรียบรอย

2.3 แผนการจัดสัมมนาโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย

กําหนดการจัดงานสัมมนาฯ วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา  9.00 -16.00 น. ภาคเชา

เปนการสัมมนาภาพรวมของโครงการฯ ภาคบายแยกหองยอยเปน 2 กลุม คือ กลุม 1 รับฟงความคิดเห็น

ประชาชนเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

พ.ศ. .... และกลุม 2 รับฟงความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. ....

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

 -

    

 นางสาวสุมณฑา กอแกว

 ผูสรุป

 

 นางสาวปทมา สูบกําปง

 ผูตรวจ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ 2552 เวลา 15.00-19.30 น.

ณ หองประชุม 3 สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขารวมประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ

4. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการ

5. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร กรรมการ

6. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

-ไมมี-

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 สรปุผลการการสมัมนาโครงการการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางสาวปทมา สูบกําปง รายงานผลการจัดสัมมนาฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม

2.2 การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

คณะกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้

1)  นิยาม “นโยบายสาธารณะ” ที่ประชุมยังไมมีขอสรุปวาหมายถึงอะไร ควรใหครอบคลุมรวม

ไปถึงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมดวยหรือไม
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ที่ประชุม เห็นควรพิจารณาเนื้อหาสาระกอน แลวจึงกําหนดนิยามความหมาย

นอกจากนี้ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิยามอีก ดังนี้

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูดําเนินการ บางครั้งรวมถึงนักวิชาการหรือเอ็นจี

โอที่มารวมใหขอมูล

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” ตองใหรูวากระบวนการคืออะไร นโยบายคืออะไร “ขอบเขต

นโยบายสาธารณะ” นายจินตพันธุ ทังสุบุตร เห็นวานโยบายสาธารณะมีความหมายกวาง ควรกําหนดให

คณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและลักษณะของนโยบายสาธารณะ เพื่อความชัดเจนและบังคับ

ใชไดจริง

2)  ปรับชื่อรางกฎหมายจาก “รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....” เปน “รางพระราชบัญญัติวาดวย การมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....” 

3)  กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ที่ประชุมเห็นวาการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ คือประชาชน มีสวนรวมตั้งแต

กําหนด ปฏิบัติตามนโยบาย ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ รวมทั้งมีสวนรวมในการริเริ่มจัดใหมีนโยบาย

และการยกเลิกนโยบายไดดวย

ในการนี้ ที่ประชุมรวมพิจารณากําหนดกระบวนการนโยบายสาธารณะได ดังนี้ (ภาพที่ 1) 

   

(1) ขั้ นการกํ าหนดนโยบาย (Formula t ion )  เริ่ มจากส  วนราชการ 

(State Organs) หรือสวนอื่นก็ได (Private initiation) ซึ่งบังคับวาทุกคนตองมีสวนรวม มีการ

ปรึกษาหารือ (Consultation) ฉะนั้นตองมีการใหขอมูลกับประชาชน (Provide Information) 

การที่จะริเริ่มตองมีตนเรื่อง มีกรอบความคิดกอน ประชาชนมีสิทธิที่จะริเริ่มได (Preliminary/

Feasibility study) 

(2) ขั้นตัดสินนโยบาย(Policy Decision) มีการศึกษาผลกระทบ (Impact 

Study) ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่จะใหประชาชนรับรู  ปรึกษาหารือ และรวมแสดง

ความคดิเหน็ (Participate) มกีารเยยีวยา (Remedy) ทัง้นีต้องใหหนวยงานอสิระหรอืคนกลาง

เปนผูดําเนินการ (Neutral, Impartial) 

(3) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) ขั้นนี้จะมี การตรวจสอบ 

(Assessment) จากรายงาน (Report (Periodical)) ขอเสนอสําหรับการทบทวนนโยบาย 

(Proposal for Policy Revision) ซึ่งผูจัดทําตองมีความรับผิดชอบ (Accountability)

(4) ขั้นประเมินนโยบาย (Evaluation) 

(5) ขั้นทบทวนนโยบาย (Revision) 
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ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปคือ กระบวนการนโยบายสาธารณะดังกลาว อนุโลมใชไดกับแผนงาน

หรือโครงการ ที่อยูภายในขอบเขตกฎหมายฉบับนี้ดวยหรือไม อยางไร 

4) คณะกรรมการมีอํานาจในการออกกฎระเบียบ ควรมีการถวงดุลจากฝายบริหาร ซึ่งอาจ

กําหนดใหออกเปน “พระราชกฤษฎีกา” หรือ “กฎกระทรวง” ยกเวนเรื่องเล็กนอย หรือกฎระเบียบปฏิบัติ

งานภายในองคกร โดยที่ตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมดวย โดยการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

เกี่ยวกับระเบียบดังกลาว

5) กองทุน มีความเห็นเปน 2 ฝาย คือ

1) เห็นควรมีกองทุน เพื่อสงเสริมชุมชนหรือหนวยงานที่ทํางานรณรงคให

ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ โดยรายไดหลักมาจากเงินงบประมาณ 

2) เหน็วาไมควรมกีองทนุ โดยใหมกีารจดัสรรงบประมาณในลกัษณะ Block Grant 

และกําหนดหลักประกันไวในกฎหมาย “ใหจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับ การบริหารงาน

โดยอสิระของคณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”

6) การไมดําเนินตามพระราชบัญญัตินี้มีผลทางกฎหมาย ตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง และหรือความรับผิดทางวินัย อาญา แพง   

2.3 แผนการจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นผูเกี่ยวของทางเทคนิค (Technical Forum)

กําหนดวันสัมมนาผูเกี่ยวของทางเทคนิค (Technical Forum) วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 ทั้งนี้

ภายหลังการรางพระราชบัญญัติฯ นี้ เสร็จเรียบรอยแลว

 

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งตอไป วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2552 หรือวันพฤหัสบดีที่ 19 

กุมภาพันธ 2552 โดยใหฝายเลขาประสานนัดวันประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง

ปดประชุมเวลา 19.30 น.

 นางสาวสุมณฑา กอแกว

 ผูสรุป

 

 

 นางสาวปทมา สูบกําปง

 ผูตรวจ
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 8
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ 2552 เวลา 16.00-18.00 น.

ณ หองประชุม 2 สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขารวมประชุม

1. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

2. ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ

3. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร กรรมการ

4. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ

5. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย กรรมการ

6. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

8. นางสาวศุภานัน เทพคํา เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 16.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

-ไมมี-

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

 คณะกรรมการอภิปราย ไดขอสรุปดังนี้

1) คณะกรรมการเห็นวาควรใหมีการจัดทํา กระบวนการนโยบายสาธารณะใหเรียบรอยกอนที่

จะอภปิรายถงึประเดน็อืน่ เนือ่งจากเหน็วาเปนจดุสาํคญัของเนือ้หา ทัง้นีจ้ะละนยิามคาํวานโยบายสาธารณะ

ไวกอน (ใหนิยามเปนกลางๆ) แตทั้งนี้ควรแกไข Diagram กระบวนการนโยบายสาธารณะ(ตามเอกสารการ

ประชุม ภาพที่ 1 กระบวนการนโยบายสาธารณะ)ใหถูกตอง เพราะ Diagram ยังไมสอดคลองกับรางนี้
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2) ในหมวด... การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ มาตรา 38 ให

หนวยงานของรัฐ หรือประชาชนรวมกลุมกัน หรือปจเจกชน สามารถเสนอแนะนโยบายได ถามีสองเงื่อนไข

นี้จะทําใหกระบวนการนโยบายสาธารณะครบถวน(ตามเอกสาร การประชุม ภาพที่ 1 กระบวนการนโยบาย

สาธารณะ) แตถาเปนหนวยงานรัฐเสนอจะตองมีเอกสารที่เรียกวา Preliminary/Feasibility study คือใหหนวย

งานของรัฐจัดทําเองโดยไมตอง จางทํา ซึ่งเรียกหนังสือนี้วา “เอกสารเพื่อการหารือเชิงนโยบาย” โดยใหมี

ขอมูลประกอบ และมีการปรึกษาหารือ (consult) กัน ซึ่งเอกสารนี้ไมตองทําทุกกรณีของการนําเสนอ ให

พจิารณาจากความจาํเปน สวนการนาํเสนอทีม่าจากประชาชนนัน้ ถาหากจะใหมกีารเสนอนโยบายใหม หรอื

จะใหมีการปรับปรุงแกไขนโยบายที่มีอยูเดิมใด (initiation) ใหประชาชนไปแจงกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

หรือหนวยงานกลางไดเลย โดยไมตองทําเอกสาร Preliminary/Feasibility study เหมือนกับหนวยงานรัฐ แต

ขั้นแรกตองใหมีการกําหนดนโยบายมากอน ทั้งนี้เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับประชาชนซึ่งไมสามารถจัดทํา

เอกสารนั้นได เมื่อจบขั้นตอน 1) Formulation ของ การนําเสนอ ก็จะนําไปสูขั้นตอนสรุปเอกสารนโยบาย 

เพื่อใหหนวยงานของรัฐตัดสินใจวาจะรับนโยบายนั้นหรือไม 

3) ตามในมาตรา 38 วรรค 1 ใหเปนเรื่องของรัฐลวนๆ และใหรูปแบบของการศึกษาความเปน

ไปไดเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดขั้นตํ่าไว (โดยจะตองมีเรื่องตอไปนี้...)ใหเพิ่มวรรค 3 เรื่องการนํา

เสนอของประชาชนควรใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑไว (ขั้นตอน, จํานวนประชาชนที่

จะนําเสนอ)

4) มาตรา 39 เมื่อรัฐไดพิจารณาเอกสาร Preliminary/Feasibility study ใหตัดสินใจวาจะรับหรือ

ไม ถาไมรบันโยบายนัน้ตองชีแ้จงเหตผุล ซึง่จะมกีารตรวจสอบโดยตวัของมนัเอง แตถารบันโยบายทีน่าํเสนอ

มานั้นใหหนวยงานรัฐตองนําสงเอกสารความเปนไปไดสงตอไปใหกับสํานักงานฯ เพื่อที่จะใหไดรับรูวาจะมี

การทําเรื่องนั้น ๆ ขั้นตอไปใหกําหนดประเด็นขอเสนอทางนโยบายเปนขอๆ ทั้งนี้ตองกําหนดกระบวนการ

มีสวนรวมกอนวาหมายถึงอะไรบาง เชน ตองใหขอมูล เผยแพรภายในกี่วัน (ใหกําหนดเปนเวลา เชนเดียว

กับตางประเทศ)

5) เนื่องจากนิยามคําวา “นโยบายสาธารณะ” ยังไมชัดเจนจึงขอละที่จะอภิปรายในที่ประชุม

กอน แตจะอางรฐัธรรมนญูมาตราใด เพือ่เสนอรางพระราชบญัญตันิีร้ะหวางมาตรา 57 และมาตรา 87 วรรค 1 

โดยทั้งสองมาตรามีความขัดแยงกันในคํานิยาม ซึ่งจะมีผลตอ การบังคับใชกฎหมายนี้ แตรางกฎหมายนี้ได

ใชมาตรา 87 วรรค 1 เปนฐานอยูแลว

6) ที่ประชุมจึงเห็นวาใหจัดทําประเด็นในการหารือ และใหจัดเนื้อหาที่มี ความเกี่ยวของกับราง

กฎหมายนี้ เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกัน โดยใหจัดทําดังนี้
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ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ

1) รางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมมีกี่ฉบับ มีอะไรบาง ใหนําเนื้อหามาดวย เชน ราง 

สนช. ป 2549 เสนอ 2550, ยกรางโดยกรรมาธิการการมีสวนรวม, สภาที่ปรึกษาป 2548 และป 2551(29 

มาตรา หลักการ...), รางของ สสส. เปนตน โดยใหจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบกัน

2) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในปจจุบัน

2.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550

2.3 พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551

2.4 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551

2.5 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

2.6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.7 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

2.8 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530

3) กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ

3.1 Administrative Procedure Act 1946 (USA) จํากัดเฉพาะการออกกฎหมาย

3.2 Cabinet Office Guideline (Green Paper & White Paper)

3.3 UK, France, Australia

4) คณะกรรมการมีการรับฟงความคิดเห็น (การดําเนินการของคณะกรรมการ)

4.1 มีการรับฟงความคิดเห็น

4.2 ...

5) SEA (Strategic Environmental Assessment)

ประเด็นการประชุม

1) นิยามและขอบเขตของ “นโยบายสาธารณะ”

1.1 ไมรวมโครงการหรือกิจกรรม

อางอิงเฉพาะมาตรา 87 วรรค 1 และวรรค 2 (วรรค 2: การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชาติและ

ทองถิ่น ถาไมมีทองถิ่นก็ตกไป)

- นโยบายสาธารณะ (ขอบกวาง) (ระดับชาติและทองถิ่น)

- การตัดสินใจทางการเมือง

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

- การจัดทําบริการสาธารณะ

1.2 รวมมาตรา 57 และ 67 วรรค 2 ดวยหรือไม

- การอนุมัติและอนุญาตโครงการและกิจกรรม



307สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

2) อํานาจของคณะกรรมการในการตราหรือออกกฎหมายลําดับรอง

3) ผลทางกฎหมายของนโยบายที่ไมไดดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติ

4) ผลกระทบของการกําหนดขั้นตอน และวิธีการมีสวนรวมตอสิทธิในการมีสวนรวมของ

ประชาชน

5) การกําหนด (Basic Element) เจตนารมณและองคประกอบขั้นตํ่าของการมีสวนรวมอยาง

แทจริง (Meaningful participation)

6) วิธีการและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการในการกําหนดมาตรการ, กระบวนการ, และ

กลไกการมีสวนรวม

7) Manual of Public Participation in Policy Process

8) มาตรการสงเสริมศักยภาพของหนวยงานของรัฐในการมีสวนรวมของประชาชน (Capacity-

building)

9) ความสําคัญของนโยบาย และโครงการตอความเปนอยูของประชาชน

10) กระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย / โครงการ ควรแตกตางกันหรือไม

11) มาตรการเสริมสรางศักยภาพของประชาชนและเจาหนาที่รัฐ

12) อํานาจของคณะกรรมการ

1.3  แผนการจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นผูเกี่ยวของทางเทคนิค (Technical Forum)

เห็นควรใหมีการจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นผูเกี่ยวของทางเทคนิค (Technical Forum) ซึ่งจะ

จัดภายหลังทํารางกฎหมายนี้เสร็จประมาณเดือนเมษายน 2552

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

 นดัประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ตอไปวนัศกุร ที ่6 มนีาคม 2552 หรอืวนัองัคาร ที ่24 มนีาคม 

2552 ทั้งนี้ใหฝายเลขานุการประสานงานนัดวันประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง แตทั้งนี้ควรใหคณะกรรมการ

เขาครบองคประชุม

ปดประชุมเวลา 18.30 น.

 นางสาวศุภานัน เทพคํา

 ผูสรุป

 

 

 นางสาวสุมณฑา กอแกว

 ผูตรวจ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 9
วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 16.00 - 20.30 น.

ณ หองประชุม 2 สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขารวมประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมการ

2. ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ

3. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร กรรมการ

4. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม  กรรมการ

5. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

6. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

7. นางสาวศุภานัน เทพคํา เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

แผนการดําเนินโครงการ ซึ่งในชวงเดือนมีนาคม คือวันที่ 6 และวันที่ 24 คณะกรรมการฯ ประชุม

พจิารณายกรางพระราชบญัญตัวิาดวยการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะใหเสรจ็ 

จากนั้นจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น (Technical Forum ) นําเสนอและรายงานผลการดําเนินการรับฟง

ความคิดเห็นและยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน ตอคณะกรรมการดําเนินโครง

การฯ และสงรายงานฉบับสมบูรณตอผูใหทุน 

วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุม

นางสาวปทมา สูบกําปง นําเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 – ครั้งที่ 8 ซึ่ง 

ดร.เสรี นนทสูต ขอใหเพิ่มเติม “กฎกระทรวง” ในขอ 4) หนา 2 ตอจาก “พระราชกฤษฎีกา” 

ที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 – ครั้งที่ 8 และขอใหฝายเลขานุการ

สงรายงานการประชุมทั้งหมดใหกรรมการซึ่งมิไดรวมประชุมครั้งนี้พิจารณาดวย 
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  

จากการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ผานมายังไมไดขอสรุปในประเด็นตางๆ ดังนั้น คณะกรรมการฯ 

จะตองพิจารณาเพื่อใหไดขอสรุปในประเด็น ตามขอ 3.1 – 3.9 ซึ่งภายหลัง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของกรรมการฯ ที่ประชุมเห็นชอบประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ขอบเขตและสถานะของกฎหมาย

1.1 กฎหมายฉบับนี้ ยึดตามกรอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 87 (1) (2) และมาตรา 57 

1.2 มสีถานะเปนกฎหมายสงเสรมิการมสีวนรวม เปนกฎหมายกลาง เพือ่ใหเกดิความสมบรูณ

และการมีสวนรวมของประชาชนเปนไปอยางมีความหมาย (Meaningful Participation) โดย

เนนสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

(Promote Participation in Policy Process) 

แมบางกรณีมีกฎหมายเฉพาะเรื่อง เชน พรบ.ขอมูลขาวสาร กฎหมายวาดวยการเวนคืน กฎหมาย

วาดวยผังเมือง แตประชาชนยังไมไดมีสวนรวมอยางแทจริง ก็ใหหยิบยกกฎหมายฉบับนี้ไปบังคับใชได 

1.3 มีความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น โดยกฎหมายฉบับนี้กําหนดกระบวนการ หลักเกณฑการมี

สวนรวม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐไปออกกฎ ระเบียบเกี่ยวกับวิธีการ มีสวนรวม

ของประชาชนเปนกฎเกณฑการปฏิบัติภายในเอง ทั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมและเหมาะสมกับ

แตละกรณ ีซึง่หนวยงานของรฐัอาจปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมการการมสีวนรวมฯ ในการนีไ้ด 

1.4  กําหนดรับรองสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหเปนหนาที่หนวยงานของรัฐที่ตอง

สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้

“ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวม โดยที่หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองสนับสนุนและสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชนดังนี้

(1) มีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร

(2) มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

(3) มีสวนรวมในการดําเนินการ

(4) มีสวนรวมในการตัดสินใจ

(5) มีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ

(6) มีสวนรวมในการริเริ่ม การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก”

ทั้งนี้ อาจกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าที่หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติไวดวยก็ได เชน ในการใหขอมูล

ขาวสาร อยางนอยตองมีการระบุระยะเวลาการเผยแพรดวย

การกําหนดรับรองสิทธิเชนที่กลาวขางตน ชวยเนนยํ้าเพื่อทําใหการมีสวนรวมของประชาชนมี

มากกวาการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางที่เปนมาในอดีตเทานั้น ในขณะเดียวกันก็กําหนดเพียง

แนวทาง สวนวิธีปฏิบัตินั้น หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับกรณีเฉพาะ

ของตนไดเอง ซึ่งจะชวยใหการมีสวนรวมของประชาชนมีความหมายมากยิ่งขึ้น 
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เนนเพิ่มบทบาทในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งกําหนดให

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบในเชิงเนื้อหาไมได แตใหตรวจสอบ ”กระบวนการ” โดยกําหนด

กระบวนการ หลักเกณฑไว เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐไปออกกฎเกณฑการปฏิบัติเอง หากไม

ดําเนินการมีผลเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ เชน 

- กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็น และนําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นไปใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจ กรณีตัดสินใจแตกตางไปจากผลการรับฟงความคิดเห็นตองใหเหตุผลประกอบการตัดสิน

ใจ และเผยแพรสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและการตัดสินใจตอสาธารณะ 

2. ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ ครอบคลุมในกรณีดังตอไปนี้ 

2.1 นโยบาย ยกเวน นโยบายทางการเมืองที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา เนื่องจากรัฐบาลตองรับผิด

ชอบทางการเมืองตอรัฐสภาอยูแลว 

2.2 แผนงาน ในระดับตางๆ ไดแก

2.2.1 ระดับชาติ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการเมืองและ แผน

ยุทธศาสตร ยกเวน แผนบริหารราชการแผนดิน

2.2.2 ระดับภูมิภาค คือ แผนพัฒนาจังหวัด

2.2.3 ระดับทองถิ่น คือ แผนพัฒนาตําบล

2.2.4 ระดับหนวยงาน คือ แผนพัฒนาของหนวยงานตางๆ เชน แผนพัฒนาพลังงาน แผน

พัฒนาที่ดิน แผนพัฒนาการเกษตร แผนพัฒนาผังเมือง เปนตน

2.3 โครงการ ทั้งนี้ เฉพาะโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตามบัญชีรายการ

โครงการที่ตองทํา EIA (ปจจุบัน 22 ประเภทโครงการ/กิจการ กําลังจะประกาศเพิ่มเปน 34 

ประเภทโครงการ/กิจการ) ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 34 โครงการ 

ทั้งนี้ การกําหนดให “โครงการ” อยูภายในขอบเขตกฎหมายฉบับนี้ดวย เปน การสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 57 วรรค 2 ซึ่งกําหนดใหการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี

ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน รัฐตอง จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

อยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 

หมายเหตุ กรณีที่ยังไมไดขอสรุปคือ

(1) แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ซึ่งหนวยงานรัฐตองจัดทําตามพรฏ.วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งมิไดมีการรับฟงความคิดเห็น จากประชาชน ควรอยู

ในขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้หรือไม 

(2) กฎ ระเบียบ ซึ่งเปน กฎเกณฑลําดับรอง
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3. คณะกรรมการการมีสวนรวม ยังไมไดขอสรุป แตพิจารณาใน 3 รูปแบบ คือ

3.1  (รางคุณจินตพันธุ) กรรมการประกอบดวย 3 ภาคสวนคือ 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน

(2) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการสรรหาจากผูมีความรู

ความสามารถและประสบการณดานตางๆ 

3.2  (จากการสัมมนาวันที่ 29 ม.ค.52) กรรมการจํานวน 11 หรือ 13 คน ประกอบดวย 3 ภาค

สวน คือ 

(1) ภาครัฐ คือผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สปน. สลค.สศช.หรือสภาพัฒน สํานักงบ

ประมาณ กระทรวงการคลัง สภาที่ปรึกษาฯ สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

(2) นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการมีสวนรวมโดยตรง 

(3) ภาคประชาชน คือตัวแทนภาคประชาชนดานตางๆ เชน แรงงาน เกษตร บริการ เด็ก

และสตรี โดยจัดสรรตามภูมิภาค 

ทั้งนี้ โดย (1) เปนกรรมการโดยตําแหนง สวน (2) และ (3) มาจากการสรรหาของคณะกรรมการ

สรรหา

3.3  (ปรับจากราง สนช.) กรรมการประกอบดวย 4 ภาคสวน คือ 

(1) ภาครัฐ คือผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สปน.สภาที่ปรึกษาฯ สภาพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง กรรมการสิทธิฯ กระทรวงการคลัง 

(2) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน

(3) ภาคประชาชน คือตัวแทนกลุมตางๆ 

(4) อปท. คือ ผูแทน อบจ. อบต. และเทศบาล จํานวน 3 คน 

4. ผลทางกฎหมาย ยังไมไดขอสรุป แตมีความเห็นและขอเสนอแนะดังนี้

4.1 การกําหนดใหเปน “หนาที่” ของหนวยงานรัฐ มีผลเปนการบังคับใหตองปฏิบัติ หากไมปฏิบัติ

ก็เปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือกฎหมายวาดวยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

4.2 กําหนดหามขัดขวางการใชสิทธิในการมีสวนรวมตามกฎหมายฉบับนี้ หากฝาฝนมีโทษตามที่

กําหนด (เชน ม.27 ประกอบ ม.5 วรรคสอง รางพรบ.สภาที่ปรึกษาฯ) 

4.3 ผลทางกฎหมายกรณีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการตามกฎหมายนี้ เนื่องจากมีสถานะเปน

กฎหมายสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ กระบวนการเพื่อใหหนวยงานของ

รัฐไปออกกฎเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติภายในเอง ดังนั้น การควบคุมตรวจสอบก็ควรเนนที่ 

“กระบวนการ” วาไดดําเนินการหรือปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม เชน 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

- กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็น และนําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นไปใชประกอบการ

พจิารณาตดัสนิใจ กรณตีดัสนิใจแตกตางไปจากผลการรบัฟงความคดิเหน็ตองใหเหตผุลประกอบการตดัสนิใจ 

และเผยแพรสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและการตัดสินใจตอสาธารณะ 

กรณีเปน “โครงการ” อาจใชรูปแบบการตรวจสอบและผลทางกฎหมาย ตาม พรบ.รวมทุนฯ ได 

สวน “นโยบาย” ไมสามารถตรวจสอบในเชิงเนื้อหาได เพราะแมแตศาลก็ไมมีอํานาจตรวจสอบทางเนื้อหา 

ดังนั้น ตรวจสอบไดเฉพาะใน ”กระบวนการ” โดยกําหนดใหชัดเจนวาใหประชาชนเขามาตรวจสอบไดในขั้น

ตอนใด อยางไร เชน รางพรบ.มีสวนรวมฯ ฉบับที่รางโดยคุณจินตพันธุ กําหนดใหประชาชนมีสิทธิแจงศาล 

เพื่อบอกใหหนวยงานที่ไมไดรับฟง ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นประชาชน 

อยางไรก็ตาม คงไมมีผลทําใหตองยกเลิกหรือการดําเนินนโยบายนั้นเสียไป หากไมดําเนินการตาม

ที่กฎหมายกําหนด 

5. ความคิดเห็นประกอบขอสรุปดังกลาวขางตน มีดังนี้

(1)  รางพระราชบัญญัติวาดวยองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีทั้งหมด 2 ราง กําหนดเพียง

กระบวนการเทานั้น ไมไดกําหนดสาระอันเปนกฎเกณฑหรือวิธีการเกี่ยวกับการ รับฟงความคิดเห็นและ

การมีสวนรวมของประชาชนเลย ดังนั้น ควรตองกําหนดเรื่องการมี สวนรวมไวในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให

หยิบยกไปใชได

(2) รฐัธรรมนญู ม.57 แบงเปน 2 สวน คอื สวนแรกเปนสทิธไิดรบัขอมลูขาวสาร ซึง่ตามพรบ.ขอมลู

ขาวสาร กําหนดเพียงสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยไมไดกําหนดเปนหนาที่ของหนวย

งานรัฐที่ตองจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนตามที่ตองการ ซึ่งเปนขอดอยที่ตองปรับปรุงเพื่อใหสอดคลอง

กับการมีสวนรวมของประชาชน 

 สวนที่สองคือสิทธิแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนการแสดงความเห็นในระดับโครงการ ดังนั้น

ควรจะมีขั้นตอน และมาตรฐานที่แตกตางกับการแสดงความคิดเห็นในระดับนโยบาย

(3) กระบวนการนโยบายสาธารณะ ตามแผนผังเปนสวนที่ปรับมาจากพรบ.วาดวยการใหเอกชน

เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ หรือ พรบ.รวมทุน ซึ่งมีปญหาในสวนของ “โครงการ” 

(4) “การจัดทําบริการสาธารณะ” หมายความรวมถึงโครงการตางๆ เชน โครงการบําบัดนํ้าเสีย 

โครงการสรางโรงไฟฟา โครงการสรางโรงปุยเคมีชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะเปน “โครงการ” จึงมีการรับฟงความ

คิดเห็น แตยังมีปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น สมควรกําหนดให “โครงการ” ซึ่งในเนื้อหาสาระเปน “การจัดทํา

บริการสาธารณะ” อยูในขอบเขตกฎหมายฉบับนี้ 

(5) เหตุผลที่ตองกําหนด “โครงการ” ไวในกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจาก 

- โครงการมีความเกี่ยวโยงและมีผลกระทบกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน ประชาชน

สัมผัส”โครงการ” มากกวา “นโยบาย” ซึ่งจะเห็นไดจากรางพรบ.ที่ผานมาก็ใหความสําคัญกับระดับโครงการ

เชนกัน 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

- แมมีการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แตก็ยังมีปญหาในเรื่องการเขาถึงขอมูล

ขาวสาร (เชน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไดเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ซึ่งทําใหหาทางปองกัน

แกไขไมได) มีปญหาในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังขาดการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมิน

ผล และตรวจสอบ

- แมมีกฎหมาย รางกฎหมาย เชน รางพรบ.องคกรอิสระสิ่งแวดลอม หรือมีกฎเกณฑแนวทาง

ปฏิบัติเชน EIA, SEA แตยังไมไดทําใหการมีสวนรวมของประชาชนมีความหมาย และยังไมเปนไปตาม

เจตนารมณรัฐธรรมนูญที่ตองการใหประชาชนมีสวนรวมมากกวาการรวมแสดงความคิดเห็น คือมีสวนรวม

ในการตัดสินใจและมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ ฉะนั้น หากกําหนดใหกฎหมายนี้เปนกฎหมายกลาง 

ซึ่งครอบคลุมถึง “โครงการ” ดวย ก็จะชวยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมไดอยางแทจริง 

ดังนั้น จําเปนตองกําหนดใหครอบคลุมถึง “โครงการ” ดวย และเพื่อมิใหมีจํานวนมากจนปฏิบัติ

ไมได ควรใชเฉพาะโครงการสําคัญที่สงผลกระทบตอประชาชน “อยางรายแรง” และ “อยางกวางขวาง” คือ 

“โครงการ” ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

(6) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมทางกลยทุธ (Strategic Environment Assessment หรอื SEA) 

เปนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อหาทางเลือกนโยบายวาทําหรือไมทํา มีกระบวนการ (Procedure) 

ใหประชาชนเขามีสวนรวม ซึ่งยังไมมีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะ แตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ใชอํานาจตามพรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา 13 จึงเปนคําสั่งทางปกครอง ที่อุทธรณ

และฟองรองตอศาลปกครองได

 อยางไรกต็าม มกีารกาํหนดกฎเกณฑการปฏบิตั ิ(Practical List) นาํเสนอตอคณะกรรมการสิง่

แวดลอมแหงชาติ ซึ่งหากไดรับการอนุมัติจะใชเปนแนวทางการปฏิบัติ (Guideline) ตอไปได เชน โครงการ 

Southern Seaboard และ Eastern Seaboard ซึ่งเปน การวางผังเมืองระดับภูมิภาค เปน Area Development 

(7) จาก Chart กระบวนการตดัสนิใจเชงิกลยทุธในระดบัของนโยบาย แผนงาน หรอืโปรแกรม (SEA) 

มีขอสังเกตวาประชาชนมีสวนรวมไดในขั้นตอนใด อยางไร เชนในขั้นตอนที่ 5 Prepare scoping report แลว

มีกําหนดใหเสนอรายงานนี้เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นอีกหรือไม

ประชาชนจะเขามามีสวนรวมใน SEA ตั้งแตระดับการรับรูขอมูล การเขาไปรวมแสดงความเห็น 

การเขาไปรวมเปนกรรมการตัดสินใจบางสวน และระดับการประเมินผล คือวางระดับตั้งแตระดับพื้นฐาน 

จนถึงระดับการติดตามตรวจสอบ เชน ระดับ SEA ถา eastern seaboard มีการตัดสินใจที่จะไมพัฒนาขยาย

ปโตรเคมีตอ แตจะไปทําอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งตอมาภายหลังปรากฏวายังมีการพัฒนาโรงงาน

ปโตรเคมีเพิ่มขึ้นก็ถือวาผิดทิศทาง SEA ที่ตัดสินใจไป จึงควรมีการตรวจสอบในระดับนี้ ไมไดตรวจสอบวา

โรงงานใดปลอยมลพิษมากเกินที่กําหนด เปนตน

(8) “นโยบาย” ไมอยูภายใตการตรวจสอบของศาล ศาล (ศาลปกครอง ศาลแพง ศาลอาญา) มี

อํานาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายเฉพาะกระบวนการเทานั้น ไมมีอํานาจตรวจสอบเนื้อหาของ

นโยบาย เพราะเปนอาํนาจทางการเมอืงทีต่องรบัผดิชอบและถกูตรวจสอบทางการเมอืง ฉะนัน้ หากกฎหมาย
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ฉบับนี้เขียนจํากัดเฉพาะ “นโยบาย” แลวไมปฏิบัติตาม ผลจะเปนอยางไร เชน กรณีเขาพระวิหาร ซึ่งศาล

ปกครองรบัไวพจิารณาไมได ในขณะที ่“โครงการ” นัน้ หากไมปฏบิตัติาม ศาลปกครองมอีาํนาจในการควบคมุ

ตรวจสอบได ซึ่งทั้งสองกรณีนี้เชื่อมโยงกับอํานาจของคณะกรรมการการมีสวนรวมฯ อีกทั้ง กฎหมายฉบับนี้ 

ตองเนนสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Promote 

Participation in Policy Process) 

(9) การตรวจสอบ “นโยบาย” คงตรวจสอบไดเฉพาะกระบวนการเทานั้น ซึ่งอาจกําหนดใหมีการ

รับฟงความคิดเห็น และนําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นไปใชประกอบ การพิจารณาตัดสินใจ กรณีตัดสิน

ใจแตกตางไปจากผลการรับฟงความคิดเห็นตองใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และเผยแพรสรุปผลการรับ

ฟงความคิดเห็นและการตัดสินใจตอสาธารณะ 

(10) คําวา “นโยบาย” มีความหมายครอบคลุมเพียงใด เชน กรณีมาบตาพุด การประกาศเขต

ควบคุมมลพิษเปนนโยบายหรือไม นโยบายมีผลตอการดําเนินการทางปกครองอื่นๆ เชน คําสั่งทางปกครอง 

(11) รูปแบบและวิธีการรางกฎหมายฉบับนี้ อาจใชรางของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ หรือรางของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนหลัก โดยที่แกไขเพิ่มเติมใหมุงไปสู การตอบโจทยรวมกัน 

คือการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบกับประชาชนอยาง

แทจริง และใหสอดคลองกับสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นประชาชน (ในสวนของกรรมการการมีสวนรวม

ของประชาชน, กรรมการสรรหา, คุณสมบัติและลักษณะตองหาม, เงินเดือนประจําตําแหนง และอํานาจ

หนาที่ และกองทุน) 

ปดประชุมเวลา 20.30 น.

     

    

    

 นางสาวปทมา สูบกําปง

 ผูสรุปผลการประชุม
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 10
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 16.00 - 20.30 น.

ณ หองประชุมรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขารวมประชุม

1.ดร.ถวิลวดี บุรีกุล     กรรมการ

2.ดร.เสรี นนทสูติ     กรรมการ

3.นางมาลีรัตน แกวกา     กรรมการ

4.ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง     กรรมการ

5.นางสาวปทมา สูบกําปง    กรรมการและเลขานุการ

6.นางสาวสุมณฑา กอแกว    เลขานุการ

8.นางสาวศุภานัน เทพคํา    เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 16.40 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

- 

วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุม

นางสาวปทมา สูบกําปง นําเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9 ซึ่งดร.สมฤดี นิโคร

วัฒนยิ่งยง เสนอปรับคําวา แผนพัฒนาผังเมือง ในขอ 2.2.4 หนา 3 เปน “แผนผังเมือง” และเสนอใหตัด

ยอหนาสุดทายของหนา 3 เพราะทําใหเกิดความสับสน อีกทั้ง เนื้อความหลักก็สมบูรณครบถวนอยูแลว 

ที่ประชุม เห็นดวยกับขอเสนอแกไขเพิ่มเติม และเห็นชอบสรุปรายงานการประชุมดังกลาว 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

กรรมการฯ พิจารณาประเด็นที่ยังไมไดขอสรุป โดยที่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

มีมติเห็นชอบประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ที่ประชุมเห็นวา แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ และ กฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑลําดับ

รองตางๆ ไมควรอยูในขอบเขตกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้เพราะแผนปฏิบัติราชการของ สวนราชการนั้นเปน

แผนการทํางานที่มีลักษณะเปนงานประจําทั่วไป สวนกฎเกณฑลําดับรอง ประชาชนสามารถโตแยงและมี

กระบวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองอยูแลว

นอกจากนี้ ควรกําหนด “นิยาม” และ “ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ” ไวในมาตราตนๆ ให

ชัดเจนวาหมายถึงอะไร และไมรวมเรื่องใดบาง เนื่องจากเปนความหมายเฉพาะ ตามกฎหมายฉบับนี้ โดยที่

คณะกรรมการการมีสวนรวมฯ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด ลักษณะของนโยบาย

สาธารณะที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งใหนโยบายสาธารณะหมายความรวมถึงโครงการ หรือ

กิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ

สวนไดเสียสําคัญ ตามขอ 3 (3) 

2. คณะกรรมการ 

2.1 โครงสราง&องคประกอบคณะกรรมการ 

ประธานและกรรมการ รวมจํานวน 13 คน แบงเปน 2 ภาคสวน คือ 

(1) ภาครัฐสวนกลาง: กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

(1.1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน

ประธานกรรมการ

(1.2) เลขาธิการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือผูแทน   

(1.3) ประธานสภาพัฒนาการเมือง หรือผูแทน

(1.4) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผูแทน

(2) ภาคประชาชน: กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประกอบดวย 

(2.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกกันเอง (ผูดํารงตําแหนงในอปท.) จํานวน 1 คน 

(2.2) ประชาชน จํานวน 8 คน ทั้งนี้ ใหมีกรรมการผูมีความรู ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชนเปนที่ประจักษ อยางนอย 2 คน 

(3) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการ

 หลักการกําหนดโครงสราง&องคประกอบคณะกรรมการ คือ พิจารณาตามกรอบบทบาท

อํานาจหนาที่หลัก และยึดหลักการวากรรมการฝายขางมากเปนภาคประชาชน คือสัดสวนกรรมการภาครัฐ 

4 คน ตอภาคประชาชน 9 คน

เพื่อใหครอบคลุมประชาชนทุกภาคสวนอยางแทจริง และเกิดความยืดหยุนในการดําเนินการ

สรรหา จึงไมควรระบุกลุมตัวแทนภาคประชาชนไวในกฎหมายโดยตรง แตควรกําหนดใหอยูในอํานาจของ

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณากําหนดองคประกอบกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชน 

โดยการออกระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการ รวมทั้งแนวทาง การปฏิบัติดังที่กําหนดไวในขอ 2.2 
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 กรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคประชาชน มีวาระดํารงตําแหนง 4 ป และ

ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระ

2.2 คณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ประกอบดวย

(1) ประธานผูตรวจการแผนดิน กรรมการ

(2) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการ

(3) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรรมการ 

(4) ประธานสภาองคกรชุมชน กรรมการ

(5) ประธานสภาพัฒนาการเมือง กรรมการเลขาธิการสํานักงานคณ

(6) กรรมการการมีสวนรวมฯ เลขานุการ

ทั้งนี้ ใหกรรมการเลือกกันเอง 1 คนเปนประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ มอีาํนาจกาํหนดระเบยีบ กฎเกณฑและวธิกีารสรรหากรรมการผูทรงคณุวฒุิ 

โดยที่สามารถพิจารณากําหนดความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ หรือสังกัดองคกรได ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 

ในการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคประชาชน จํานวน 8 คนนั้น อาจพิจารณาโดยคํานึงถึงตัวแทน

ภาคประชาสังคมกลุมตางๆ เชน สตรี เกษตร แรงงาน ธุรกิจเอกชน องคกรภาคประชาสังคม (Civil Society 

Organization) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) องคกรภาคบริการ และสื่อมวลชน 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) กรรมการภาครัฐสวนกลาง ทําหนาที่ในฐานะปฏิบัติราชการ อาจมอบหมายผูอื่นเพื่อปฏิบัติ

ราชการแทนได (เชนผูอาํนวยการมอบรองผูอาํนวยการ) สวนกรรมการ ภาคประชาชนทาํหนาที่

ในฐานะสวนตัว การทําหนาที่ไมผูกพันกับองคกร หากเสียชีวิตหรือไมสามารถทําหนาที่ได ก็

ไมสามารถมอบหมายผูอื่นทําหนาที่แทนได 

(2) นายกรัฐมนตรีลงนามแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 9 คน ซึ่งผานกระบวนการเลือกกันเอง 

(กรณีอปท.) และกระบวนการสรรหาและแตงตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาฯ 

(3) กรณมีกีรรมการคงเหลอืไมครบตามจาํนวนทีก่าํหนด ใหกรรมการเทาทีเ่หลอือยูสามารถปฏบิตัิ

หนาทีต่อไปได เวนแตมกีรรมการเหลอืไมถงึกึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ใหดาํเนนิการ

สรรหาและแตงตั้งใหครบจํานวนตอไป 

(4) กําหนดใหมีการสรรหา เลือกและแตงตั้งกรรมการเปนการลวงหนากอนครบวาระ ทั้งนี้เพื่อ

ความตอเนื่องของการปฏิบัติงาน

2.3 คณะกรรมการเฉพาะดาน คณะกรรมการตามเขตพื้นที่ และคณะอนุกรรมการ

เพื่อปองกันปญหา Bottle neck และเพื่อใหคณะกรรมการมีบทบาทอํานาจหนาที่หลัก ในการดูแล

รับผิดชอบระดับนโยบายใหสอดคลองกับพันธกิจ ดังนั้นจึงมีขอเสนอใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน คณะ

กรรมการตามเขตพื้นที่ และคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
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(1) “คณะกรรมการเฉพาะดาน” (Standing Committee) เชน คณะกรรมการ การมีสวนรวมของ

ประชาชนในนโยบายสาธารณะดานเศรษฐกจิ ดานสงัคม ซึง่มกีรรมการจาก ภาคประชาชนและ

นักวิชาการ รับผิดชอบงานโดยสอดคลองกับพันธกิจหลักของคณะกรรมการ การมีสวนรวม 

ขอเดนของคณะกรรมการเฉพาะดานคือรับผิดชอบเฉพาะดานใดดานหนึ่ง ซึ่งสงเสริมใหเกิดความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตมีขอดอยในแงของการบูรณาการหรือความรอบดาน เพราะนโยบายตางๆ มิไดมี

มิติใดมิติหนึ่งเทานั้น 

(2) คณะกรรมการตามเขตพื้นที่ (Ad-hoc committee) เชน คณะกรรมการ การมีสวนรวมภาค

ตางๆ โดยแบงเปน 4 ภาค 

หมายเหตุ คณะกรรมการเฉพาะดานตามเรื่อง (เศรษฐกิจ/สังคม) หรือคณะกรรมการตามเขตพื้นที่ 

(4 ภาค) มีลักษณะเปนกรรมการถาวร ซึ่งอาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อใหทําหนาที่ดานใดดานหนึ่งได  

(3) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการ เพือ่ดาํเนนิการอยางใดอยางหนึง่ตามทีไ่ดรบัมอบ

หมายได ซึ่งคณะอนุกรรมการนี้หมดวาระเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น 

3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

(1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น

(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ

(3) กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่อยูภายใตบังคับพระราช

บัญญัตินี้ ทั้งนี้ นโยบายสาธารณะใหหมายความรวมถึงโครงการ หรือกิจกรรมที่กอใหเกิด

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวน

ไดเสียสําคัญ 

(4) กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหหนวยงานของรัฐออกกฎ 

ระเบียบ แนวทาง หรือดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

(5)  เสนอแนะการปรับปรุง การตรากฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ เพื่อสงเสริมการ

มสีวนรวมของประชาชนในการกาํหนดนโยบายสาธารณะทีเ่กีย่วของกบักฎหมายหรอืระเบยีบ

ดังกลาว 

(6) สนบัสนนุและใหคาํปรกึษาแกหนวยงานและเจาหนาทีข่องรฐัเกีย่วกบัการสงเสรมิและสนบัสนนุ

การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

(7) สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชน คณะบุคคล หรือองคกรทางสังคม เพื่อเสริม

สรางความเขมแข็ง เพิ่มเครือขายและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
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(8) ใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ เพื่อดําเนินคดีทางศาล ในกรณี

ที่หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการกําหนด หรือมิไดเปดโอกาสให

ประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทัง้นี ้ในกรณเีหน็สมควร คณะกรรมการ

อาจเสนอเรื่องไปยังหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงการใชสิทธิทางศาลแทนประชาชนได 

(9) จดัทาํรายงานการประเมนิการมสีวนรวมของประชาชนในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ เสนอ

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพรตอสาธารนอยางนอย ปละ 1 ครั้ง

(10) แตงตั้งและกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะดาน หรือคณะกรรมการ

ตามเขตพื้นที่ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ

(11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ ขอ (1) – (8) เปนอํานาจหนาที่หลัก สวนขอ (9) – (11) เปนอํานาจหนาที่เสริม 

ตามขอ (4) คณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักการ แลวแจงใหหนวยงานของรัฐพิจารณา

ออกกฎ ระเบียบของหนวยงาน หรือพิจารณาทบทวนกฎ ระเบียบที่มีอยูแลว ในกรณีที่ มีปญหาหรือขอ

สงสัยอาจสงเรื่องมาหารือตอคณะกรรมการการมีสวนรวมฯ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหสงเอกสารหลักฐาน หรือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือ

ชี้แจง และอาจขอตรวจดูเอกสารหลักฐานในที่ทําการหรือในหนวยงานใดๆ ได 

 

4. เงินเดือนและประโยชนตอบแทน 

4.1 เงินเดือนและประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งประโยชนตอบแทนหรือคาตอบแทน มีหลายลักษณะ 

เชน เบี้ยประชุมมี 2 แบบ คือ จายเปนรายครั้ง หรือเหมาจาย และมีคาตอบแทนอื่นๆ เชน คาเดินทาง 

ประกันชีวิต ดังนั้น ควรกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ใหชัดเจนวาหมายความรวมถึงสิ่งใดบาง 

4.2 เงินเดือนและประโยชนตอบแทนเลขาธิการ 

ใหคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ โดยความเห็น

ชอบของคณะรัฐมนตรี 

5. สํานักงาน

5.1 สถานะของสํานักงาน คือ เปนหนวยงานของรัฐ ที่มิใชสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

5.2 มีเลขาธิการเปนหัวหนาสํานักงาน มาจากการแตงตั้งของประธานกรรมการ โดยความ เห็น

ชอบของคณะกรรมการ 

5.3 เลขาธิการมีวาระดํารงตําแหนง 4 ป และดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระ 
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6. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเลขาธิการ

6.1 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

(3) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา

6.2 ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนเลขาธิการ

(1) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

(3) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแต เปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพนระยะ

เวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษแลว

(4) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ สวนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของราชการสวนทองถิ่น

(5) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิก สภาทองถิ่น 

หรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

จากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง

7. ผลทางกฎหมาย 

ที่ประชุมเห็นวาไมควรกําหนดโทษทางอาญาไวในกฎหมายนี้ หากหนวยงานของรัฐ ไมดําเนินการ

หรือดําเนินการโดยฝาฝนตอกฎหมายนี้ ประชาชนมีสิทธิฟองรองตอศาลปกครองได เชน กฎหรือระเบียบ

ของหนวยงานไมชอบดวยหลักการที่กฎหมายนี้กําหนด ฟองใหเพิกถอนกฎระเบียบดังกลาวตอศาลปกครอง

ได หรือโครงการใดไมทําตามกฎของหนวยงานของรัฐที่ออกตามหลักการของกฎหมายฉบับนี้ใหฟองเพิก

ถอนโครงการ 

กรณีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมแลวทําใหเกิดความเสียหาย ประชาชน

สามารถฟองไดตามฐานความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเปนฟองคดีอาญาฐานละเวน การปฏิบัติหนาที่ ม.157 

หรือคดีแพงก็ได 
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8. กองทุนฯ

ไมมีกองทุนฯ แตกําหนดใหจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะ

กรรมการการมีสวนรวมฯ ซึ่งตองมีการจัดทําโครงการหรือแผนงาน พรอมทั้งระบุงบประมาณที่ตองการเสนอ

ตอรัฐบาลดวย  

9. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ

(1)  ควรกาํหนดใหมคีวามคุมครองหรอืชวยเหลอืในกรณทีีต่องดาํเนนิการตามกฎหมายอืน่ ซึง่

มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดเจนอยูแลว เชน กฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม หรือ EIA และ

ควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีที่กฎหมายเฉพาะบางเรื่อง เชน กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 

ยังไมออกมาบังคับใช 

(2) หากตองการกาํหนด EIA ในกฎหมายฉบบันี ้กาํหนดไดเฉพาะหลกัการเทานัน้ ซึง่ประชาชน

ฟองได 2 แบบ คือ ฟองโครงการกรณีฝาฝนตอหลักการตามกฎหมายนี้หรือกฎของ EIA แตหากกฎของ EIA 

ไมสอดคลองกับหลักการที่กฎหมายนี้กําหนด สามารถฟองใหเพิกถอนกฎดังกลาวได 

(3) บทบัญญัติเกี่ยวกับสํานักงาน เลขาธิการ และอํานาจหนาที่เสริมของคณะกรรมการให

พิจารณาปรับจากรางพรบ. หมวด 2 ฉบับคุณจินตพันธ และรางพรบ.ฉบับสภาที่ปรึกษาฯ 

(4) กฎหมายฉบบันี ้เปนกฎหมายสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ ซึ่งกําหนดกระบวนการ หลักการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ ไว ใหหนวยงานของรัฐ

ไปออกกฎระเบียบ หรือทบทวนกฎระเบียบที่มีอยูใหสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไว ทั้งนี้ กฎหมายควร

กําหนดหลักประกันขั้นตํ่าซึ่งเปนสิทธิของประชาชน และเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเพื่อให

ประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริง (Meaningful participation)

(5) คณะกรรมการมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และ

กํากับหนวยงานของรัฐใหดําเนินการตามหลักการที่กฎหมายฉบับนี้กําหนด 

ปดประชุมเวลา 20.20 น.

   

 (นางสาวปทมา สูบกําปง)

 ผูสรุปผลการประชุม
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 11
วันศุกรที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ หองประชุมรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขารวมประชุม

1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมการ

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการ

4. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ

5. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

6. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

7. นางสาวศุภานัน เทพคํา เลขานุการ

8. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.40 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

- 

วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุม

นางสาวปทมา สูบกําปง นําเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10 เมื่อวันอังคารที่ 24 

มีนาคม 2552 ที่ประชุมรับรองสรุปผลการประชุมดังกลาว 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 3.1 รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. ....

กรรมการฯ พิจารณาประเด็นที่ยังไมไดขอสรุป โดยที่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

มีความเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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1) หลักการและเหตุผล

 ไมมีการแกไข 

2) มาตรา 3 

- ไมรวมการออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนกฎเกณฑลําดับรอง ลงในคํา

นิยามของนโยบายสาธารณะ

- ไมมีนิยามสวนใดที่ระบุถึงรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมเห็นวาเปนสวนหนึ่งของหนวยงานของรัฐ

- ใหแกไขนิยามของคําวากระบวนการนโยบายสาธารณะ เปนดังนี้ “การริเริ่ม การใหและรับ

ขอมูล การรับฟงความคิดเห็น การรวมตัดสินใจ การรวมดําเนินการ การรวมติดตามประเมินผล และตรวจ

สอบการดําเนินนโยบายสาธารณะ” ทั้งนี้เพื่อเปนการสะทอนถึงทั้ง 2 ฝายจากภาครัฐและประชาชนเปนผู

อยูในความครอบคลุมของขอบังคับกฎหมายนี้

- ไมเพิ่มนิยามของ คณะกรรมการการมีสวนรวมเฉพาะดาน(ทํางานเชิงนโยบาย ชวยดําเนิน

การ) และคณะกรรมการการมีสวนรวมภูมิภาค(แบงตามเขตพื้นที่) เพราะเปนคณะกรรมการซึ่งอยูภายใต

อํานาจของคณะกรรมการชุดใหญ และแมจะไมระบุในนิยามลงในมาตรา 3 แตคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้

จะยังคงมีระบุในกฎหมายนี้ในสวนอื่นอยู

- ใหแกไขนิยามของคําวาคณะกรรมการสรรหา เปน “คณะกรรมการสรรหากรรมการการมี

สวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชน”

- ใหแกไขนิยามของคําวาเลขาธิการ เปน “เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”

- ยงัไมมขีอสรปุวาจะใหตดันยิามของคาํวา รฐัมนตรเีจาสงักดัออกจากกฎหมายนีห้รอืไม (สวน

หนึ่งเห็นวาใหคงอยูเพราะเปนเจาภาพของโครงการ?)

- ใหตัดนิยามของคําวา “รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพรบ.นี้” ออกจาก

กฎหมายนี้

3) มาตรา 4

- ใหเพิ่มมาตรา แทนมาตรา 4 เดิม และใหลําดับมาตราอื่นที่เรียงตอไปใหม โดยมาตรา

ที่เพิ่มนี้ คือ “มาตรา 4 การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดการมีสวนรวมไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑที่

ประกันความเปนธรรม หรือมาตรฐานในการมีสวนรวมไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้” เพิ่ม

มาตรานี้เพื่อใหเปนกฎหมายกลาง โดยใหอยูในหมวดทั่วไป หลังจากคํานิยาม
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- ศ.ดร.บวรศักดิ์ ใหความเห็นวาการที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุกเรื่องจะทําใหเกิดความ

ยุงยากได เชน นโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย, นโยบายความมั่นคง และการมีสวนรวม

ดานตางๆ ใหมีสวนรวมตามที่กฎหมายบัญญัติไว

- ซึ่งมาตรา 4 ที่เพิ่มนี้ ใหดูจากรัฐธรรมนูญป 2539

4) มาตรา 6 

- ใหแกไขคําใหสอดคลองกับคํานิยามมาตรา 3 เปลี่ยนเปน “มาตรา 6 ประชาชนมีสิทธิใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูลขาวสาร การใหและรับความคิดเห็น...และ

ติดตามประเมินผลการดําเนินนโยบาย แผนงาน...”

- เพิ่มวรรคใหม คือ “ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นๆ”

5) มาตรา 7 

- ตัดวรรค 3 ออก

6) มาตรา 8

- ตัดคําวาระดับออกทั้งหมด

- ใหแกไข (3) เปน “การใหประชาชนมสีวนรวมในการจดัทาํหรอืตดัสนิใจในนโยบายสาธารณะ”

- ใหแกไข (4) เปน “การใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ”

- ใหแกไข (5) เปน “การใหประชาชนมีสวนรวมในการควบคุม กํากับ และติดตามนโยบาย

สาธารณะ”

- ใหแกไข (7) เปน “การใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

นโยบายสาธารณะ”

7) มาตรา 9 

- ใหแกไขเพิ่มเติมใน (1) เปน “ (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน

ประธาน” 

- ใหแกไข (2) เปน “(2) ประธานสภาพัฒนาการเมือง ผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ และ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือผูแทน เปนกรรมการโดยตําแหนง”

- ใหแกไข และตัดเอาขอความใน (2) มาเปนวรรคสุดทายของมาตรา 9 คือ “ใหเลขาธิการเปน

เลขานุการคณะกรรมการโดยตําแหนง และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงานไมเกินสองคนเปนผู

ชวยเลขานุการ”
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- ใหเพิ่ม (4) และให (4) เดิมเปน (5) “(4) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักวิชาการผูมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชน จํานวนสองคน” ทั้งนี้เพื่อแยกใหเห็นถึงกลุม

นักวิชาการไดชัดขึ้น

- ใหแกไข (5) เปน “(5) ผูแทนจากภาคประชาชนซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือ

ประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชน จํานวนหกคน”

- ใหเพิ่มวรรคใหมกอนวรรคสุดทาย คือ “ทั้งนี้ กรรมการตาม (4) และ (5) มาจากการสรรหา

ของคณะกรรมการสรรหา (วรรคสุดทายคือวรรคที่ตัดมาจาก (2))

8) มาตรา 10 

- ใหแกไขมาตรา 10 ดังนี้ “มาตรา 10 กรรมการตามมาตรา 9 (4) และ (5) ตอง....” เพื่อให

สอดคลองกับมาตรา 9

- ใหแกไข (7) เปน “ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา... หรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น” ทั้งนี้ใหตัดขอความดังนี้ออก คือ เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เนื่องจากจะ

เปนการใหอภิสิทธิ์แกอาจารยมหาวิทยาลัย รวมทั้งจะทําใหมีแตอาจารยมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการ 

ซึ่งถาเปนดังนั้นตัวแทนจากภาคประชาชน จะไมกลาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเมื่อคณะกรรมการสวน

ใหญเปนไปตามทีร่ะบใุนกฎหมายนี ้ดงันัน้ถาตองการคณะกรรมการทีม่าจากภาควชิาการจงึควรแยกประเภท

ของนักวิชาการใหชัดเจน

9) มาตรา 11 

- ใหแกไขมาตรา 11 ดังนี้ “มาตรา 11 ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา 9 (4) 

และ (5) คณะหนึ่งทําหนาที่สรรหาผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากภาคประชาชนประกอบดวย ประธานผูตรวจ

การแผนดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประธาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และประธานสภาองคกรชุมชน” ทั้งนี้ไดตัดประธาน สภาพัฒนาการเมืองออก

10) มาตรา 12 

- ใหแกไขมาตรา 12 วรรคแรก ดังนี้ “มาตรา 12 ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดหลัก

เกณฑและวิธีการสรรหากรรมการตามมาตรา 9 (4) และ (5) โดยคํานึงถึงตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ 

เชน เกษตร แรงงาน องคกรภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ภาคบริการ องคกรวิชาชีพ 

และสื่อมวลชน”

- ใหเพิ่มวรรคสองเปน “ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสัดสวนหญิงชาย”

- ใหแกไขวรรคสามเปน “ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหากรรมการตามมาตรา 9 (4) 

และ (5) จากบุคคลที่มีคุณสมบัติ....เพื่อเสนอใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง”
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11) มาตรา 13 

- ใหแกไขมาตรา 13 ใหม คือ “ใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครอง สวนทองถิ่นตาม

มาตรา 9 (3) และกรรมการตามมาตรา 9 (4) และ (5) มีวาระการ... เกินสองวาระมิได”

12) มาตรา 14 

- ใหแกไขมาตรา 14 เปน “มาตรา 14 นอกจากพนจากตาํแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา 

9 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเมื่อ...

13) มาตรา 37 

- ใหแกไข โดยตัดคําวารัฐมนตรีเจาสังกัดออก เพราะผูที่รับผิดชอบไมไดจํากัดเฉพาะรัฐมนตรี

เจาสังกัดเทานั้น แตใหเปลี่ยนเปนคณะรัฐมนตรีแทน

14) มาตรา 41

- ใหแกไขในวรรคแรก ดังนี้ “ในกรณีที่...อยางทั่วถึงในระยะเวลาที่เพียงพอ กอนการรับฟง

ความคิดเห็น”

15) มาตรา 44

- ใหแกไขระยะเวลาเปน 90 วัน จากเดิม 60 วัน

16) มาตรา 46 

- ใหแกไขวรรคแรกเปน “มาตรา 46 เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในวาระเริ่มแรกใหคณะ

กรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 9 (1) และ (2) และใหผูปฏิบัติหนาที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปนเลขานุการคณะกรรมการ” โดยใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการ

คณะกรรมการไมเปนกรรมการควบดวย

- ใหแกไขวรรคสองเปน “ใหผูปฎิบัติหนาที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

ตามพระราชบัญญัตินี้เปนการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแตงตั้งเลขาธิการตามมาตรา 25”
17) มาตรา 47

- ใหแกไขเปน “ในวาระเริม่แรกใหคณะกรรมการสรรหาดาํเนนิการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ

ตามมาตรา 9 (4) และ (5) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” เพื่อ

ใหสอดคลองกับมาตราอื่นๆ

วาระที่ 3.2 การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นในทางเทคนิค (Technical Forum) วันที่ 21 

เมษายน 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ

ที่ประชุม เห็นชอบใหจัดสัมมนาตามกําหนดการเดิม และใหกรรมการแตละทานรับ หนาที่เปน

วิทยากรของการสัมมนาตามกําหนดการสัมมนา ในเอกสารประกอบการประชุม
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วาระที่ 3.3 รางรายงานการศึกษา “รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....”

ไมมีการพิจารณา

ปดประชุมเวลา 17.20 น.

 (นางสาวศุภานัน เทพคํา)

 ผูสรุปผลการประชุม

 

 

 (นางสาวสุมณฑา กอแกว)

 ผูตรวจ
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณารางกฎหมาย

วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 12
วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ หองประชุมรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกลา

                              

ผูเขารวมประชุม

1. ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ประธานกรรมการ

2. นางมาลีรัตน แกวกา กรรมการ

3. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการ

4. ดร.สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง  กรรมการ

5. นางสาวปทมา สูบกําปง กรรมการและเลขานุการ

6. นางสาวสุมณฑา กอแกว เลขานุการ

7. นางสาวศุภานัน เทพคํา เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

นางสาวปทมา สบูกาํปง สรปุผลการประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานโครงการมสีวนรวมของประชมุ

ในกระบวนการรางกฎหมาย ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552

 ที่ประชุมรับทราบผลสรุปการประชุมดังกลาว

วาระที่ 2 รับรองสรุปผลการประชุม

นางสาวปทมา สูบกําปง นําเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11  ที่ประชุม รับรอง

รายงานการประชุม 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  

วาระที่ 3.1 รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. ....
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กรรมการฯ พิจารณาประเด็นที่ยังไมไดขอสรุป โดยที่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

มีความเห็นชอบประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. มาตรา 3

1) ใหปรับแกไขนิยาม “นโยบายสาธารณะ” คือ ใหตัดแผนพัฒนาตําบลออก เนื่องจากเปนสวน

หนึง่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้นีใ้หเปนไปตามความเหน็ทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานโครงการ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 โดยให

ตัดการมีสวนรวมสวนทองถิ่นออกจากรางพระราชบัญญัตินี้ และใหรวมอยูในรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแทน เพื่อไมใหซํ้าซอนกัน หากมี

การเสนอรางกฎหมายทั้งสองผาน

โดยเมื่อปรับแกไขแลวไดเปนขอความดังนี้ “การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร แผนจังหวัด แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ชุมชน หรือพื้นที่ การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงาน

ของรฐัทีก่อใหเกดิผลกระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอม สขุภาพอนามยั คณุภาพชวีติ หรอืสวนไดเสยีสาํคญัอืน่ใด

2) ใหปรับแกไขนิยาม “กระบวนการนโยบายสาธารณะ” คือ คงคําวาใหและ รับขอมูล, การรวม

ตัดสินใจ, และการรวมดําเนินการ ไวเชนเดิม 

หมายเหตุ 

ไดมีขอสังเกตเรื่องการเขามามีสวนรวมในการรวมตัดสินใจ และการรวมดําเนินการอาจจะเปน

ภาระใหกับทางหนวยงานของรัฐได

และตามที่ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดใหขอเสนอแนะวาการใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุก

อยาง โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกนโยบายนั้น แมวาจะเปน การเปดโอกาสใหประชาชน

เขารวมเปนเจตนารมณที่ดี แตวาอาจจะเปนการสรางความยุงยาก ในการดําเนินนโยบายได อยางไรก็ตาม

ที่ประชุมยังเห็นวาควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในทุกนโยบายได และในคํานิยามควรกําหนดใหกวางๆ 

ไวกอนเพื่อไมเปนการจํากัด หรือมีขอบเขตแคบ แตจะเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่จะกําหนดวา

มีนโยบายใดบางที่สามารถใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการในมาตรา 

15 (3)

ที่ประชุมเห็นวาใหยกเวนนโยบายบางประเภทที่ไมตองใหประชาชนเขามา มีสวนรวมในการตัดสิน

ใจได เชน นโยบายดานความมั่นคง เปนตน โดยใหเขียนเพิ่มเติมลงในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯใน

มาตรา 15 (3) ไววาใหยกเวนนโยบายประเภทใดบางที่จํากัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจได

3) ใหปรับแกไขนิยาม “หนวยงานของรัฐ” คือ ใหตัดคําวาราชการสวนทองถิ่น โดยเปนการ

ตัดตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการการมีสวนรวมของประชาชนฯ เมื่อวันที่ 6 

พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ใหรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทอง

ถิ่นแกไขมาตรา 18 เพิ่มเติม คือ เรื่องใดที่รางกฎหมายฉบับนี้ตัดการมีสวนรวมทองถิ่นออก ใหนําสวนที่ตัด



330 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา
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ออกจากรางกฎหมายฉบับนี้ไปเพิ่มลงในมาตรา 18 ในพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมในการปกครอง

สวนทองถิ่นแทน เชน ใหรวมถึงโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือ ใหรวมถึงการ

อนุมัติ การพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตามมาตรา 67

4) ใหปรับแกไขนิยาม “ผูมีสวนเกี่ยวของ” คือ ใหเพิ่มคําวา ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน 

และผูแทนองคการภาคประชาชน ลงในนิยามนี้ดวย โดยนิยามที่ปรับแกแลว เปนดังนี้ “ผูมีสวนเกี่ยวของ 

หมายความวา ผูดําเนินการ ผูซึ่งอาจไดรับประโยชน ไดรับ ความเสียหาย หรือไดรับผลกระทบจากนโยบาย

สาธารณะ ผูแทนองคการภาคประชาชน ผูแทนพัฒนาเอกชน และบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด” 

ทั้งนี้แกไขเพื่อใหครอบคลุมทุกภาคสวน

5) ใหตัดนิยามคําวา “องคกรเอกชนดานการมีสวนรวม” ออก เนื่องจากคํานี้ไดปรับตามความ

เห็นที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการการมีสวนรวมของประชาชนฯ ที่ใหดูตัวอยางการใชคํา

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการปองกันในการนําคําเดิมดังกลาวมาใชเปน

ขออางได (โดยคําเดิมที่ใหแกไขคือ “ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน และผูแทนองคการภาคประชาชน) โดย 

ตัดคําวา “องคกรเอกชนดานการมีสวนรวม” ที่ประชุมเห็นวาใหปรับแกไขเพิ่มเติมลงในคํานิยามคําวา “ผูมี

สวนเกี่ยวของ” 

6) ตามทีม่กีารใหนยิามคาํวา “ผูมสีวนเกีย่วของ” แลวนัน้ แตทีป่ระชมุพจิารณาวาคาํวา “ผูมสีวน

เกี่ยวของ” และ “ผูมีสวนไดเสีย” มีความหมาย และระดับการมีสวนรวมแตกตางกัน ทั้งนี้ตามที่รัฐธรรมนูญ

มาตรา 67 ไดระบุถึงทั้งสองคํามีความแตกตางกัน (แตรัฐธรรมนูญมาตรา 67 ไมใชคําวาผูมีสวนเกี่ยวของ 

แตใชคําวาประชาชนแทน) และ ในกฎหมายฉบับนี้ไดมีการเขียนถึงทั้งสองคํา ดังนั้นจึงควรนิยามคําทั้งสอง

ใหแยกออกจากกันอยางชัดเจน คือใหเพิ่มนิยามคําวา “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูดําเนินการ ผูซึ่งอาจได

รับประโยชน ไดรับความเสียหาย หรือไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ

2. มาตรา 4

ใหตัดคําวา “หลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือ” และ “ในการมีสวนรวม”ออก และปรับแก 

มาตรา 4 เปนดังนี้ “มาตรา 4 การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะตามกฎหมายตางๆ ใหเปน

ไปตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนด การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะไวโดยเฉพาะและมีมาตรฐานใน การดําเนินการไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดในพระราช

บัญญัตินี้”

3. มาตรา 5

ใหตัดคําวาประธานกรรมการ และระเบียบหรือประกาศ และปรับแก มาตรา 5 เปนดังนี้ “มาตรา 5 

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจใน การออกกฎกระทรวง โดยไดรับความ

เห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้”
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4. มาตรา 6

ใหตัดคําและปรับแกไขมาตรา 6 เปนดังนี้ “มาตรา 6 ประชาชนมีสิทธิใน การมีสวนรวมใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอ

แนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอม การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม และการจดัการสิง่แวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรมนั้น”

5. มาตรา 7

1) ใหตัดวรรค 2 ออก เนื่องจากหากกําหนดลงในกฎหมายนี้ก็จะเปนการบังคับ และไมให

อิสรภาพในการมีสวนรวมได

2) ผลการสัมมนาทางเทคนิค(Technical Forum) ผูเขารวมสวนใหญเปนขาราชการเห็นควรให

มีวรรคนี้ และกฎหมายทุกฉบับไมจําเปนตองมีสภาพบังคับได เพราะ ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหง

ชาติเปนกฎหมายที่ไมระบุขอบังคับ แตกําหนดเปน หลักปฏิบัติไว

6. มาตรา 8

1) ปรับแกไขมาตรา 8 เปนดังนี้ “มาตรา 8 หนวยงานของรัฐตองพยายามดําเนินการสงเสริม 

และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ 

ตามความเหมาะสมดังตอไปนี้

1) การใหและรับขอมูลจากประชาชน

2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

3) การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําหรือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ

4) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ

5) การใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ

6) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานรัฐ

7) การใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก

นโยบายสาธารณะ

8) การดําเนินการตามวรรคแรก ใหเปนไปตามหลักการพื้นฐานที่คณะกรรมการ

กําหนด”

ทั้งนี้เปนการเขียนแบบเปดกวาง เพื่อใหทันกับสถานการณที่อาจจะมี การเปลี่ยนแปลง หรือปรับ

ใหเหมาะกับแตละพื้นที่ โดยคณะกรรมการเปนผูวางแนวทางไว และหนวยงานของรัฐอาจทําเพิ่มใหดีกวาได 

แตเพื่อใหมีมาตรฐานหลักเกณฑที่เหมือนกัน จึงตองกําหนดวรรคสองเพิ่มเติมไวดวย
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- ไมตัด (6) เพราะมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา 87 (3) ที่อางอิงสําหรับการยกราง

กฎหมายฉบับนี้ อีกทั้งใหสอดคลองกับมาตรา 6 ในกฎหมายฉบับนี้

- กําหนดวรรคสองไว เพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการมาตรา 15 (4) 

และเพื่อใหมีมาตรฐานหลักการเดียวกัน อีกทั้งเพื่อเปนการเปดกวางใหอยู ในอํานาจ

พิจารณากําหนดหลักการของคณะกรรมการ เพื่อไมจํากัดขอบเขต หรือตีวงแคบลง

ในกฎหมายในฉบับนี้

7. มาตรา 9

 ปรับแกไขมาตรา 9 (2) และ (3) โดย (2) เปนดังนี้ “ (2) ประธาน สภาพัฒนาการเมืองหรือผูแทน 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูแทน เปนกรรมการโดย

ตําแหนง” ทั้งนี้ตัดเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติออก เนื่องจาก

เปนผูมีสวนไดเสีย โดยใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเขามาแทน และ (3) ปรับแกเปนดังนี้ “(3) ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” ถึงแมวาจะแยกการมีสวนรวมในสวนทองถิ่นออกจากรางพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้แลว แตยังคงกรรมการสวนนี้ไวเนื่องจากวายังมีนโยบายบางอยางที่กระทบตอทองถิ่น

โดยมีขอสังเกตในมาตรานี้คือ การแตงตั้งผูแทนใหมีการกําหนดรายชื่อใหชัดเจนวาเปนใครบาง 

เชน ลําดับ 1 คือ...., ลําดับ 2 คือ.... เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหสงตัวแทนจากหนวยงานเดียว

แตสงผูแทนไมซํ้าหนาในการประชุมในแตละครั้ง

8. มาตรา 12

คงมาตรา 12 ไวตามเดิม โดยไมตัด “ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสัดสวนหญิงชาย” เพราะตองการใหผูหญิง

เขามามีสวนรวมในขั้นตอนตัดสินใจดวย

9. มาตรา 15

1) ใหเพิ่ม (3) คือ ยกเวนนโยบาย...ใดบาง... ซึ่งใหมีการกําหนดเพิ่มเติม โดยการหารือกันใน

ครั้งตอไป เชน นโยบายดานความมั่นคง 

2) ปรับแกไขมาตรา 15 (10) เปนดังนี้ “(10) แตงตั้งและกํากับดูแล การปฏิบัติหนาที่ของคณะ

อนกุรรมการ คณะทาํงาน เพือ่ปฏบิตัหินาทีภ่ายในอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ” ทัง้นีใ้หตดัคณะกรรมการ

เฉพาะดาน หรือคณะกรรมการตามเขตพื้นที่ออกจาก ใน (10) นี้ 
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คณะกรรมการในเขตพื้นที่ใหคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้พิจารณากําหนดตามความ

เหมาะสม แตจะไมกําหนดลงในกฎหมายนี้

10. มาตรา 16

มาตรา 16 ตามที่ไดมีการปรับแกโดยคุณจินตพันธุนั้น มีคําถามจากที่ประชุมวา รัฐมนตรีในมาตรา 

16 หมายถึงรัฐมนตรีใด ทั้งนี้ใหสอบถามกับคุณจินตพันธุตอไป

11. มาตรา 18

ตัดมาตรา 18 ออก เนื่องจากวามาตรา 18 มีความซํ้าซอนกับมาตรา 15 (10)

12. มาตรา 19

เห็นใหมีการตัดคําตามเอกสารการประชุม เปนดังนี้ “มาตรา 19 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล” และตัดวรรค 3

13. มาตรา 25

มาตรา 25 ตามที่ไดมีการปรับแกโดยคุณจินตพันธุนั้น มีคําถามจากที่ประชุมวา รัฐมนตรีในมาตรา 

25 หมายถงึรฐัมนตรใีด ทัง้นีใ้หสอบถามกบัคณุจนิตพนัธุตอไป ทัง้นีท้ีป่ระชมุพจิารณาให “ประธานกรรมการ” 

เปนผูแตงตั้งเลขาธิการตามเดิม

14. มาตรา 36

ใหคงวรรคแรกในมาตรา 36 ไวโดยมีการปรับแกไขเปนดังนี้ “ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอี่นของเลขาธิการ และอนุกรรมการ

อตัราเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอืน่ของเลขาธกิารใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด โดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 

15. หมวด 4

1) ใหยุบหมวด 4 รวมเขากับหมวด 1 

2) ใหเปลี่ยนชื่อหมวด 1 เปนดังนี้ คือ “หมวด 1 สิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ”
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16. มาตรา 37

ปรับแกไขมาตรา 37 เปนดังนี้ “มาตรา 37 หนวยงานของรัฐจะตองจัดให ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน

รวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและชุมชนกอนเสนอใหรัฐมนตรีเจา

สงักดั หรอืคณะกรรมการผูรบัผดิชอบนโยบายสาธารณะนัน้อนมุตัหิรอืใหความเหน็ชอบ” ทัง้นีต้ดัคาํ “องคกร

เอกชนดานการมีสวนรวม รวมถึงผูแทนองคการประชาชน หรือผูแทนองคการเอกชน” ออก เพราะไดนิยาม

กําหนดรวมไวใน “ผูมีสวนเกี่ยวของ” แลว

17. มาตรา 39

ตัดมาตรา 39 ออก เนื่องจากซํ้าซอนกับมาตรา 8 

18. มาตรา 40

ปรับแกไขมาตรา 40 เปนดังนี้ “มาตรา 40 กอนที่หนวยงานของรัฐจะดําเนินนโยบายสาธารณะ

ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตหรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นตอประชาชน

หรือชุมชน หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนและชุมชนที่อาจจะได

รับผลกระทบไดรับทราบ และตองจัดการรับฟง ความคิดเห็นและปรึกษาหารือประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

กอนที่จะตัดสินใจพิจารณาดําเนินนโยบายสาธารณะนั้น” สวนวรรค 2 คงเดิมตามที่คุณจินตพันธุปรับแกแลว

19. มาตรา 44

มาตรา 44 วรรคแรก คงเดิมตามที่คุณจินตพันธุปรับแกแลว

วรรคสอง ปรบัแกไขเปนดงันี ้“เมือ่ดาํเนนิกระบวนการนโยบายสาธารณะ เสรจ็สิน้แลว ใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทํารายงาน สรุปผลการดําเนินการและเผยแพรตอสาธารณะ “ตัดคําวา “ผานเครือขายสารสนเทศ

ของหนวยงาน” โดยใหใชคําวา “ตอสาธารณะ” แทน เพราะหากกําหนดไววาผานเครือขายสารสนเทศของ

หนวยงานก็จะเปนการกําหนดวิธีการเผยแพรที่ แคบได

มาตรา 44 วรรค 3 และ 4 คงเดิมตามที่คุณจินตพันธุปรับแกแล

20. มาตรา 44/1

ปรับแกไขมาตรา 44/1 วรรคแรกเดิม เปนดังนี้ “หนวยงานของรัฐพึงจัดใหมีการดําเนินการตาม

มาตรา 8 (7) โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมได ตามรูปแบบ วิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด” ทั้งนี้ตัดคํา “องคกรเอกชนดานการมีสวนรวม รวมถึงผูแทนองคการประชาชน หรือผูแทนองคการ

เอกชน” ออก เพราะไดนิยามกําหนดรวมไวใน “ผูมีสวนเกี่ยวของ” แลว

ใหลําดับวรรคใหม โดยใหวรรคแรกเลื่อนเปนวรรคสี่
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21. มาตรา 45/1

มาตรา 45/1 วรรคแรก ใหมีการหารือเพิ่มเติมกับคุณจินตพันธุ และคุณเสรี ใหพิจารณาวาจะตัด

วรรค 1 ออกหรือไม

 วรรค 2 ใหหาที่มาของเงินคาปรับสองหมื่นบาท หรือตัดเนื้อความสวนนี้ออก

วาระที่ 3.2 แนวทางการผลักดัน หรือขับเคลื่อนรางพระราชบัญญัติฯ

ไมมีการพิจารณา

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ไมมี

ปดประชุมเวลา 16.45 น.

 (นางสาวศุภานัน เทพคํา)

 สรุปผลการประชุม

 

 

 (นางสาวสุมณฑา กอแกว)

 ผูตรวจ
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ภาคผนวก  ง.

รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมในอดีต
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ภาคผนวก  ง.1

รางพระราชบัญญัติสนับสนุนและประสานงานกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

โดยสถาบันพระปกเกลา
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ภาคผนวก ง.2

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

(โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)
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รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

(ยกรางโดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน

พ.ศ. ....

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองสงเสริม และสนับสนุน

การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมอืง รวมทัง้การตรวจสอบการใชอาํนาจรฐัทกุระดบั และมาตรา ๕๙ ของรฐัธรรมนญูแหงราช

อาณาจักรไทย บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานราชการ หนวย

งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการสวนทองถิ่นกอนการอนุญาต หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด

ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยว

กับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟง 

ความคิดเห็นของประชาชน ที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง

พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน

พ.ศ. ....

................................

................................

................................

.....................................................................................................................

.......................................................................................

 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

.....................................................................................................................

.......................................................................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเกาสิบวัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจ

จานุเบกษา

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

“หนวยงานของรฐั” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูภิาค ราชการสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ 

และองคการอื่นของรัฐที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

“โครงการหรือกิจกรรมของรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานไมวาลักษณะใด ตามนโยบายหรือ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองหรือการบริหารราชการ หรือโครงการที่จะตองไดรับสัมปทาน การ

อนุญาต อนุมัติหรือเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐ 

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา บุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ หรืออาจไดรับผลก

ระทบจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดของรัฐ หรือผูสนใจทั่วไป

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจ ออกกฎกระทรวงเพื่อ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๕ ประชาชนยอมมีสิทธิเสรีภาพในการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ

ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ

มาตรา ๖ ในการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรา ๕ ใหประชาชนสามารถ มีสวนรวมทั้งการ

รวมรับรูและการใชขอมูล การรวมปรึกษาหารือ และรวมในกระบวนการตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและการ

รวมในการตรวจสอบการปฏิบัตินั้น

หมวด ๒

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง 

และกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเขาใจหรือมีประสบการณ ดาน

การมีสวนรวมของประชาชน เปนที่ประจักษ

มาตรา ๘ ประธานและกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

(๔) ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

(๕) ไมเปนบุคคลที่เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุก เวนแตในความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยประธาน

สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิประธานกรรมการการเลอืก

ตัง้ ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา ประธานสภาการหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย อธกิารบดขีองสถาบนัอดุมศกึษา

ที่เปนนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสามคน และผูแทนองคการเอกชนที่ดําเนินการโดยไมใชการหาผล

กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน และมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน

ใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน เปนเลขานุการ ของคณะ

กรรมการสรรหา
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มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการมีสวนรวมของประชาชนดําเนินการ สรรหาและ

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม จะเปนกรรมการตามมาตรา ๗ จํานวนเจ็ดคน โดยตองไดรับความยินยอมของผู

ไดรับการเสนอชื่อนั้น และมติในการคัดเลือกตองมีคะแนน ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหา

ทั้งหมดเทาที่มีอยู เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งและประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๑ กรรมการการมีสวนรวมของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนงหาปนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา กรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้ง

ใหมจะเขารับหนาที่

มาตรา ๑๒ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘

(๔) กรรมการการมีสวนรวมของประชาชนมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนกรรมการเทาที่มีอยู ใหถอดถอนออกจากตําแหนงเพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียตอ

การปฏิบัติหนาที่

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหถือวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู

มาตรา ๑๓ เมือ่ครบการพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๑๑ ใหเริม่ดาํเนนิการตามมาตรา ๑๐ ภายในสามสบิ

วันนับแตวันพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคล ตามจํานวนผูซึ่งพนจากตําแหนงเสนอ

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้ง

มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ ไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ในการลง

คะแนนเทานั้น ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) สงเสริมและสนับสนุนประชาชน คณะบุคคล หรือองคกรทางสังคมเพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็ง และพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

(๒) เสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือขอบังคับตอคณะรัฐมนตรี เพื่อสง

เสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

(๓) สงเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาวจิยั และการเผยแพรความรูดานการมสีวนรวมของประชาชน
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(๔) การกํากับดูแลและการตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพ

ระราชบัญญัตินี้

(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ การรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) กําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการกองทุนการมีสวนรวมของประชาชน

(๗) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริม และสนับสนุนการมี

สวนรวมของประชาชน

(๘) จดัทาํรายงาน ประเมนิผลการมสีวนรวมของประชาชน ตามพระราชบญัญตัทิีเ่สนอตอคณะ

รัฐมนตรีและเผยแพรตอสาธารณชนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

เรียกใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด มาใหขอเท็จจริง หรือ

แสดงความคิดเห็น หรือใหสงเอกสาร หรือขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ ภายในขอบ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพื้นที่เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะ

กรรมการที่ไดรับมอบหมายก็ได

ใหนํามาตรา ๑๔ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ ใหประธานกรรมการและกรรมการเปนผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา โดยไดรับคา

ตอบแทนเปนรายเดือนและคาใชจายอื่น ในการปฏิบัติงานตามที่กําหนด ในพระราชกฤษฎีกา

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ตามมาตรา 

๑๗ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๓

สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๑๙ ใหมสีาํนกังานคณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชน เปนหนวยงานของรฐัมฐีานะ

เปนนิติบุคคล และอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ การมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

(๒) ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(๓) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกประชาชน กลุมหรือองคการทางสังคม ในการสรางการ

มีสวนรวมของประชาชน

(๔) ศกึษาและสนบัสนนุใหมกีารศกึษาและเผยแพรความรูเกีย่วกบัการมสีวนรวมของประชาชน

(๕) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคการเอกชน องคกรประชาชนหรือ ขององคการอื่น 

ในการดําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๒๑ ใหสาํนกังานคณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชน มเีลขาธกิารคณะกรรมการการ

มสีวนรวมของประชาชนคนหนึง่ ซึง่แตงตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการรบัผดิชอบการปฏบิตังิาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวม และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะ

กรรมการการมีสวนรวม ของประชาชน ขึ้นตรงตอคณะกรรมการและจะใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและ

ปฏิบัติงาน รองจากเลขาธิการก็ได

หมวด ๔

กระบวนการการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

การจัดทําแผนพัฒนาและการจัดทํากฎหมาย

มาตรา ๒๒ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหบุคคลกลุมบุคคลผูแทนองคการประชาชนหรือผูแทน

องคการเอกชน เขารวมในการจัดทํานโยบายการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แผนพัฒนาการเมืองหรือ

แผนอื่นใด ที่อาจกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม เปนสวนรวมกอนเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาตัดสิน

ใจใหความเห็นชอบ

มาตรา ๒๓ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคการประชาชน หรือผู

แทนองคการเอกชนเขารวมในการริเริ่มจัดทํากฎหมาย ที่มีผลกระทบ ตอประชาชนโดยสวนรวม กอนการ

เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาตัดสินใจใหความเห็นชอบ

มาตรา ๒๔ เมื่อมีการจัดทํานโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาหรือการจัดทํากฎหมาย ตามมาตรา 

๒๒ และมาตรา ๒๓ จนแลวเสร็จหนวยงานของรัฐอาจจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ตอนโยบาย แผน

พัฒนาหรือกฎหมายดวยก็ได

มาตรา ๒๕ ในการใหบคุคล กลุมบคุคล ผูแทนองคการประชาชน หรอืผูแทนองคกรเอกชน เขารวมการจัด

ทํานโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาหรือการจัดทํากฎหมาย ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

หมวด ๕
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การรับฟงความเห็นของประชาชน

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะอนุญาต หรือจะดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมของรัฐ ที่

อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด เกี่ยวกับ

ประชาชน หรือชุมชนทองถิ่น หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลเพื่อใหประชาชน ผู

ไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตองจัดการรับฟงความคิดเห็นประชาชนผูมีสวนไดเสีย กอนที่จะตัดสินใจ

พิจารณาอนุญาต หรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น

หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงความคิดเห็น มาประกอบการตัดสินใจพิจารณาอนุญาตหรือ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น โดยตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตามวรรคหนึ่ง เวนแต

เปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของประเทศหรือสังคมสวนรวม แตตอง มีมาตรการเพื่อปองกันหรือเยียวยา

และชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของโครงการ หรือกิจกรรมนั้นอยางเหมาะสมและเปนธรรม

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ประชาชนผูไดรับผลกระทบหรือประชาชนผูมีสวนไดเสียเห็นวา การจะ

พิจารณาอนุญาตหรือการจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

อาจเขาชื่อรองตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณา มีคําสั่งใหหนวย

งานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการรับฟง ความคิดเห็น ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อใหเปนไปตามที่คณะ

กรรมการกําหนด

มาตรา ๒๘ โครงการหรือกิจกรรมของรัฐใด ที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ใหหนวยงานของ

รัฐดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบดังตอไปนี้

(๑) สาระสําคัญของการดําเนินการ

(๒) สถานที่วิธีการขั้นตอนและระยะเวลาที่ตองดําเนินการ

(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

(๔) ผลกระทบของการดําเนินการทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการแกไข ใน

กรณีที่มีผลเสีย

(๕) ความคุมคาของโครงการเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔)

(๖) รายละเอียดอื่นใดที่ทําใหเขาใจในลักษณะการดําเนินการ

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางใหหนวยงานของรัฐ ดําเนินการจัดขอมูล หรือ

ขอเท็จจริงใหแกประชาชนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความรูความเขาใจ หรือประสบการณ

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานชุมชนทองถิ่น หรือ

ดานอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น เพื่อแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น

การจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่คณะกรรมการ

กําหนด
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๓๐ การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) ใหหนวยงานของรัฐ มีหนังสือแจงใหคณะกรรมการเพื่อแตงตั้งบุคคล ตามบัญชีรายชื่อตาม

มาตรา ๒๙ เปนคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น

(๒) ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ 

และความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนํามาพัฒนากําหนดการจัดการรับฟงความเห็นตอไป

(๓) ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจัดประชุมผูมีสวนไดเสียจาก การดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรมของรัฐ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบตอประชาชนและชุมชน และนํามาพิจารณากําหนด

ประเด็นการรับฟงความคิดเห็น

(๔) ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธี

การที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

(๕) เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการรับฟง ความคิดเห็นจัดทํา

รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นจัดสงใหหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการ และประชาชนผูมีสวนไดเสีย

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมาการจดัสรรเงนิสนบัสนนุผูมสีวนไดเสยีเพือ่ศกึษารวบรวมขอมลูขอเทจ็จรงิ 

ทีอ่าจไดรบัผลกระทบจากการดาํเนนิงานตามโครงการหรอืกจิกรรมของรฐั ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน

สนับสนุนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจัดสงรายงานสรุปผลการรับฟง ความคิดเห็น ให

บคุคลผูเขารวมการจดัรบัฟงความคดิเหน็ เพือ่ใหตรวจสอบความถกูตอง ของรายงานผล สรปุการรบัฟงความ

คิดเห็น และเสนอการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นกําหนด

มาตรา ๓๓ เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับผลสรุปการรับฟงความคิดเห็น จากคณะกรรมการรับฟง

ความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาประกอบกับความจําเปน ของโครงการหรือกิจกรรมมาตรการใน

การปองกันหรือเยียวยา และการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น ความคุมคาของผลประโยชนสาธารณะ และทาง

เลือกที่เหมาะสมที่สุด กอนการตัดสินใจอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น และใหสงผลการตัดสิน

ใจพรอมเหตุผลใหคณะกรรมการและเปดเผยใหประชาชนสามารถตรวจสอบได

มาตรา ๓๔ ใหผูอนุญาต หรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีการจัด รับฟงความคิดเห็น 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น แตถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงาน

ของรัฐเปนผูดําเนินการเอง ใหหนวยงานของรัฐผูเปนเจาของโครงการหรือกิจกรรมนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใช

จายในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการจัดสรรเงินงบสนับสนุนผูมีสวนไดเสีย ตามมาตรา ๓๑ และ

คาใชจายของคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการพิจารณาตัดสินใจอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมแลวแต ถา

ในระหวางการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม หรือเมื่อสิ้นสุดการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น หนวยงาน

ของรัฐหรือบุคคลผูเปนเจาของโครงการหรือกิจกรรม ไมดําเนินการ ใหเปนไปตามมาตรการการปองกัน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

หรือเยียวยา และการแกไขปญหาผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ใหประชาชนผูไดรับผลกระทบดําเนินการตรวจสอบ

โครงการหรือกิจกรรมนั้น

หลักเกณฑ และวิธีการการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมจัดใหมีขอมูลขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๘ ใหผูมีสวนได

เสยี มสีทิธฟิองตอศาลปกครองเพือ่มคีาํบงัคบัใหหนวยงานของรฐัดาํเนนิการใหถกูตองตามพระราชบญัญตันิี้

หมวด ๖

กองทุนการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๓๗ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนการมีสวนรวมของประชาชน” ใน

สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับคาใชจาย

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๓๘ กองทุนประกอบดวย

(๑) เงินอุดหนุนเปนรายปจากงบประมาณประจําป

(๒) เงนิหรอืทรพัยสนิทีไ่ดจากการบรจิาค หรอืเงนิทีไ่ดรบัจากองคกรปกครอง สวนทองถิน่ หรอื

องคการระหวางประเทศ

(๓) เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินของกองทุน

(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน

เงินของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ

มาตรา ๓๙ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้

(๑) ชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

(๒) สนับสนุนองคกรประชาชนหรือองคกรเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับ การมีสวนรวม

ของประชาชน

(๓) คาใชจายในการบริหารกองทุน

มาตรา ๔๐ ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีความรูหรือมีผลงาน หรือประสบการณ

เกี่ยวกับการบริหารการเงิน หรือการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อทําหนาที่บริหารกองทุนการมีสวนรวมของ

ประชาชน

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการการแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุน ตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๗
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บทกําหนดโทษ

มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูสนองพระบรมราชโองการ

.........................................

 นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ง.3

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ….

(โดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
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รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

(ยกรางโดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

สรุปหลักการและสาระสําคัญของ

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน

(๑) การรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการการมีสวนรวม

ประการที่ ๑ กําหนดใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีสวนรวม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

๗๖ ไดรับการรับรอง คุมครองและนําไปสูการปฏิบัติจริง โดยหามมิใหผูใดกระทําการใดๆ อันเปนการขัด

ขวางการใชสิทธิและเสรีภาพโดยชอบดวยกฎหมาย

ประการที ่๒ กาํหนดใหหนวยงานของรฐัทกุหนวยงานมหีนาทีต่องสนบัสนนุและสงเสรมิการมสีวน

รวมของประชาชนอยางเต็มที่ และในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของไมสนับสนุนและสง

เสริมการมีสวนรวมของประชาชนของใหถือวาเปนการละเลยตอ การปฏิบัติหนาที่

ประการที่ ๓ กําหนดถึงวิธีการในการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้

(๑) การใหขอมูลขาวสารอยางรอบดานแกประชาชน

(๒) การรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน

(๓) การใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตัดสินใจ

(๔) การใหประชาชนรวมมือในการดําเนินการและตัดสินใจ

(๕) การมอบใหประชาชนดําเนินงานและตัดสินใจ

และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติรายละเอียดของวิธีการ ในการสนับสนุนการมีสวนรวม

ของประชาชนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ประการที่ ๔ รับรองสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบ

สําคัญตอประโยชนสาธารณะ คือ 

(๑) การผังเมือง 

(๒) การจัดรูปที่ดิน

(๓) การปฏิรูปที่ดิน

(๔) การดําเนินการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ประการที่ ๕ กําหนดถึงระดับของการใหการคุมครองและนําไปปฏิบัติ ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการ

มีสวนรวมของประชาชน โดยจะตองคํานึงถึงโอกาสในการพัฒนาระดับ ของการมีสวนรวมจากระดับแรก

จนถึงระดับสุดทาย

ประการที่ ๖ กําหนดใหการละเลยเพิกเฉยของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของในการ

พฒันาจากระดบัของการมสีวนรวมตามลาํดบั อาจเปนเหตใุนการรองเรยีน เรือ่งดลุยพนิจิในการปฏบิตัหินาที่

ไดโดยใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ มีสวนรวมของประชาชนกําหนด
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(๒) คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

ประการที่ ๑ กําหนดใหมีคณะกรรมการจํานวน ๑๕ คน โดยคณะกรรมการทั้งสิ้นมีที่มาจาก

(๑) บุคคลซึ่งเปนตัวแทนจากภาคประชาชนกลุมตางๆ ในสังคม จํานวน ๘ คน

(๒) ผูแทนจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ จํานวน ๑ คน

(๓) ผูแทนซึ่งเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน

(๔) ผูแทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจํานวน ๑ คน

(๕) ผูแทนจากสาํนกังานคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ สาํนกันายกรฐัมนตร ีจาํนวน 

๑ คน

(๖) ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจํานวน ๑ คน

(๗) ผูแทนจากคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จํานวน ๑ คน

(๘) ผูแทนจากกระทรวงการคลัง จํานวน ๑ คน

ประการที่ ๒ กําหนดใหกระบวนการสรรหาเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ภายใตกรอบ

ของกระบวนการสรรหา คือ ตองคํานึงถึงความรู ความเขาใจและประสบการณ การมีสวนรวมเปนสําคัญ 

ประการที่ ๓ กรรมการจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณ

(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสม

ประกอบ

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง

ประการที่ ๔ กําหนดใหเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนอื่น ของคณะกรรมการเปน

ไปตามพระราชกฤษฎีกา

ประการที่ ๕ กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการใหมีวาระสี่ป นับแตวันประกาศรายชื่อ

กรรมการในราชกิจจานุเบกษา และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได

ประการที่ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระกรรมการจะพน จากตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐

(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
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(๕) คณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนง

ประการที่ ๗ กําหนดอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการไวดังตอไปนี้

(๑) สนับสนุนและประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 

สถาบันวิชาการ องคกรชาวบาน องคกรภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ในการเสริมสรางและ

พัฒนาความเขมแข็งของกระบวนการมีสวนรวม ของประชาชน

(๒) ใหความชวยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการใชสิทธิและเสรีภาพ ในการมีสวนรวม ใน

การนี้หากมีการรองเรียนวาหนวยงานใดของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยหรือปฏิเสธมิใหประชาชนมีสวน

รวมตามกระบวนการที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ กําหนดไว ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองศาล

ปกครองแทนประชาชนได

(๓) ใหคําปรึกษา แนะนําและฝกอบรมแกหนวยงานของรัฐและประชาชน ในการปฏิบัติตามพ

ระราชบัญญัติ

(๔) เสนอแนะและใหความเห็นตอองคกรภายนอก และสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการและรูป

แบบตางๆ ในการมีสวนรวมของประชาชน

(๕) เปนตัวแทนภาคประชาสังคมในการผลักดันเรียกรองใหการปฏิบัติ การตางๆ ตองเคารพ

ตอหลักการมีสวนรวมของประชาชน

(๖) ดําเนินการเทาที่เหมาะสมและเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชน เกี่ยว

กบันโยบาย โครงการและการปฏบิตัขิองหนวยงานของรฐั เจาหนาทีข่องรฐั และองคกรหรอืบคุคลทีเ่กีย่วของ

ในแตละเรื่อง รวมทั้งใหความเห็นจากผลของการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมนั้น เพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติตอไป 

(๗) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม ประชุม สัมมนา อภิปราย เผยแพรอยางตอเนื่อง

ดวยเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนรู เครือขายเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเพิ่มพูนองคความรู ทักษะ 

ภมูปิญญา วสิยัทศันสากลใหเกดิการเรยีนรูตลอดชวีติ ในการพฒันาคณุคาการปกครองระบอบประชาธปิไตย

ที่ยั่งยืนถาวร

(๘) เสนอแนะและจัดทํารางกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเรงรัดให มีการจัดทําหรือแกไข

กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการเขามีสวนรวมของประชาชน

(๙) เปนตวัแทนภาคประชาสงัคมในประชาคมโลกเพือ่การแลกเปลีย่น ความรวมมอื การประชมุ 

และการรวมโครงการตางๆ กับตางประเทศ

(๑๐) ทํารายงานประจําปเสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และบุคคลทั่วไป เพื่อใหทราบถึง

สถานการณการมีสวนรวมของประชาชน โดยในรายงานใหระบุโดยชัดแจงวาหนวยงานใดของรัฐที่ละเลย

หรือปฏิเสธมิใหประชาชนมีสวนรวมในดานตางๆ

(๑๑) กํากับดูแลการทํางานของสํานักงานสนับสนุนและประสานงาน กระบวนการ มีสวนรวม

ของประชาชน
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(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการดานตางๆ มอบหมายใหประธานอนุกรรมการ

เฉพาะดานปฏิบัติหนาที่แทน

(๑๓) มอบนโยบายและสนับสนุนงานธุรการของสํานักงานและศูนยสนับสนุนและประสานงาน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

(๑๔) ประสานงานนโยบายภายในระหวางงานของสํานักงานและงานบริการของศูนยตางๆ

(๑๕) บริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชน

(๑๖) พิจารณาศึกษาเรื่องที่เห็นวาสมควรกําหนดเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย หรือ

แนวทางเพื่อใหเกิดกระบวนการที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในดานตางๆ รวมทั้งจัดทํารายงาน

เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเผยแพรเปนการทั่วไปก็ได

ประการที่ ๘ อํานาจของคณะกรรมการในการดําเนินงาน มีดังตอไปนี้

(๑) มีหนังสือสอบถามสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหมีหนังสือชี้แจง

ขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใดๆ หรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลัก

ฐานอื่นที่เกี่ยวของ หรือสงผูแทนมาชี้แจง หรือใหถอยคําประกอบการพิจารณาได

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือใหสง

วัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด

(๓) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อ

ประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยง และคาเดินทางของพยาน

บุคคลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการแตงตั้ง เพื่อทําการตรวจสอบการละเมิดการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

ประการที่ ๙ กรรมการ อนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการแตงตั้ง เพื่อทําการ

ตรวจสอบการละเมิดการมีสวนรวมของประชาชน เปนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญาในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) สํานักงานคณะกรรมการการสวนรวมของประชาชน

ประการที่ ๑ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน มีชื่อเรียกโดยยอวา 

“ส.ส.ป.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Office for Public Participation” เรียกโดยยอวา “OPP”

ประการที่ ๒ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน เปนองคกรของรัฐ

ที่เปนอิสระ อยูภายใตการบังคับบัญชาของประธานกรรมการ และมีฐานะเปน สวนราชการตามกฎหมาย

วิธีการงบประมาณ

ประการที่ ๓ สํานักงานมีที่ทําการใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และอาจจัดตั้ง

ศูนยประสานงานในภูมิภาคหรือทองถิ่นก็ได
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ประการที ่๔ ใหสาํนกังานมเีลขาธกิารคณะกรรมการหนึง่คนซึง่มาจากการแตงตัง้ของคณะกรรมการ 

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยขึ้นตรงตอประธานกรรมการ 

ประการที่ ๕ โครงสรางของสํานักงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

(๔) ศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

ประการที่ ๑ กําหนดใหศูนยอยูภายใตสังกัดของสํานักงาน โดยสามารถแบง สวนงานออกเปน

ศูนยยอยที่มีคณะกรรมการโดยเฉพาะของตนเองได

ประการที่ ๒ ศูนยมีอํานาจหนาที่ในการใหบริการแลกเปลี่ยน สื่อสาร และสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชน ใหบริการปรึกษาขอมูลวิชาการและฝกอบรมกระบวนการ และใหบริการจัดเวทีสาธารณะ

และสาธิตโครงการ

(๕) กองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชน

ประการที่ ๑  กําหนดใหกองทุนอยูภายใตสังกัดของสํานักงาน และการบริหารกองทุนใหเปนไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

ประการที่ ๒ กําหนดวัตถุประสงคของกองทุน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสนับสนุนกิจกรรมการมีสวน

รวมของประชาชนและนาํรายไดของกองทนุไปใชในการบรหิารงานการกาํกบัดแูล และการปฏบิตัหินาทีต่างๆ 

ของสํานักงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะดาน และศูนยตางๆ

ประการที่ ๓ กําหนดแหลงรายไดของกองทุน ไวดังนี้ 

(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปเปนรายปจากรัฐบาล

(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการระหวางประเทศ และเงิน

หรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่น จากการดําเนินการ

(๕) ดอกผลของเงิน รายได หรือทรัพยสินอื่นใดของกองทุน

(๖) บทลงโทษ

กรณีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ วรรคสอง (หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ อันเปนการขัด

ขวางการใชสิทธิและเสรีภาพโดยชอบดวยกฎหมายตามหมวดนี้) ตองระวางโทษปรับตั้งแตหกพันบาทแตไม

เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
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ราง

พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

                              

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่.......................................

เปนปที่...................... ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือ

ประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได

หมวด ๑

สิทธิของประชาชนในกระบวนการการมีสวนรวม

มาตรา ๕ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ

ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

ทุกระดับ ซึ่งไดรับรองไวในมาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยอม

ไดรับการคุมครองและนําไปปฏิบัติ

หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ อันเปนการขัดขวางการใชสิทธิและเสรีภาพ โดยชอบดวยกฎหมาย

ตามหมวดนี้

มาตรา ๖ หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีหนาที่ตองสนับสนุนและสงเสริม การมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางเต็มที่
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การไมสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของยอมถือวาเปนการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่

มาตรา ๗ การสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอาจทําไดโดยระดับและวิธีการ

ดังตอไปนี้

(๑) การใหขอมูลขาวสารอยางรอบดานแกประชาชน

(๒) การรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน

(๓) การใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตัดสินใจ

(๔) การใหประชาชนรวมมือในการดําเนินการและตัดสินใจ

(๕) การมอบใหประชาชนดําเนินงานและตัดสินใจ

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการตราระเบียบ เพื่อกําหนดราย

ละเอียดของวิธีการในการมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องการผังเมือง การจัดรูปที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน 

และการดําเนินการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

มาตรา ๘ การคุมครองและนําไปปฏิบัติซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการมีสวนรวม ของประชาชนตาม

มาตรา ๗ จะตองคํานึงถึงโอกาสในการพัฒนาระดับของการมีสวนรวม จากระดับแรกจนถึงระดับสุดทาย

การละเลยเพิกเฉยของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมใหโอกาส ในการพัฒนาจาก

ระดับของการมีสวนรวมตามลําดับ อาจเปนเหตุในการรองเรียนเรื่องดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ตาม

ที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๒

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ

คนหนึ่ง และกรรมการอีกจํานวน ๑๕ คน ซึ่งมีที่มาจาก

(๑) บุคคลซึ่งเปนตัวแทนจากภาคประชาชนกลุมตางๆ ในสังคมจํานวน ๘ คน

(๒) ผูแทนจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ จํานวน ๑ คน

(๓) ผูแทนซึ่งเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน

(๔) ผูแทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน ๑ คน

(๕) ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 

๑ คน

(๖) ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จํานวน ๑ คน

(๗) ผูแทนจากคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จํานวน ๑ คน

(๘) ผูแทนจากกระทรวงการคลัง จํานวน ๑ คน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การสรรหาเพื่อใหไดมาซึ่งประธานกรรมการและผูแทนตาม (๑) , (๒) , (๓) ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดซึ่งจะตองคํานึงถึงความรู ความเขาใจ และประสบการณการมีสวนรวมของผูนั้นเปน

สําคัญ

มาตรา ๑๐ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณ

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสม

ประกอบ

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง

มาตรา ๑๑ ใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันประกาศรายชื่อกรรมการในราชกิจ

จานุเบกษา และอาจไดรับการสรรหาใหมไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได กรรมการซึ่งพน

จากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ ซึ่งไดรับการสรรหาขึ้นใหมจะเขารับหนาที่

มาตรา ๑๒ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจาก ตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐

(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

(๕) คณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนง

มาตรา ๑๓ เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของคณะกรรมการใหเปนไป

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการนั้น

มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) สนับสนุนและประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 

สถาบันวิชาการ องคกรชาวบาน องคกรภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ในการเสริมสรางและ

พัฒนาความเขมแข็งของกระบวนการมีสวนรวม ของประชาชน

(๒) ใหความชวยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการใชสิทธิและเสรีภาพ ในการมีสวนรวม ใน

การนี้หากมีการรองเรียนวาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐใดละเลยหรือปฏิเสธมิใหประชาชนมีสวน

รวมตามกระบวนการที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ กําหนดไว ใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองศาล

ปกครองแทนประชาชนได
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(๓) ใหคําปรึกษา แนะนําและฝกอบรมแกหนวยงานของรัฐและประชาชน ในการปฏิบัติตามพ

ระราชบัญญัตินี้

(๔) เสนอแนะและใหความเห็นตอองคกรภายนอก และสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการและรูป

แบบตางๆ ในการมีสวนรวมของประชาชน

(๕) เปนตัวแทนภาคประชาสังคมในการผลักดันเรียกรองใหการปฏิบัติการตางๆ ตองเคารพตอ

หลักการมีสวนรวมของประชาชน

(๖) ดาํเนนิการเทาทีเ่หมาะสมและเปดโอกาสใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ จากสาธารณชน เกีย่ว

กับนโยบาย โครงการ และการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ ของรัฐ องคกร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ

ในแตละเรื่อง รวมทั้งใหความเห็นจากผลของการรับฟง ความคิดเห็นและการมีสวนรวมนั้น เพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติตอไป 

(๗) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม ประชุม สัมมนา อภิปราย เผยแพรอยางตอเนื่อง 

ดวยเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนรู เครือขายเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเพิ่มพูนองคความรู ทักษะ 

ภมูปิญญา วสิยัทศันสากล ใหเกดิการเรยีนรูตลอดชวีติในการพฒันาคณุคาการปกครองระบอบประชาธปิไตย

ที่ยั่งยืนถาวร

(๘) เสนอแนะและจดัทาํรางกฎหมายเสนอตอคณะรฐัมนตร ีเพือ่เรงรดั ใหมกีารจดัทาํหรอืแกไข

กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการเขามีสวนรวมของประชาชน

(๙) เปนตัวแทนภาคประชาสังคมในประชาคมโลก เพื่อการแลกเปลี่ยน ความรวมมือ การ

ประชุม และการรวมโครงการตางๆ กับตางประเทศ

(๑๐) ทํารายงานประจําปเสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และบุคคลทั่วไป เพื่อใหทราบถึง

สถานการณการมีสวนรวมของประชาชน โดยในรายงานใหระบุโดยชัดแจงวาหนวยงานใดของรัฐที่ละเลย

หรือปฏิเสธมิใหประชาชนมีสวนรวมในดานตางๆ

(๑๑) กํากับดูแลการทํางานของสํานักงานสนับสนุนและประสานงานกระบวนการ มีสวนรวม

ของประชาชน

(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการดานตางๆ มอบหมายใหประธานอนุกรรมการ

เฉพาะดานปฏิบัติหนาที่แทน

(๑๓) มอบนโยบายและสนบัสนนุงานธรุการของสาํนกังานและศนูยสนบัสนนุ และประสานงาน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

(๑๔) ประสานงานนโยบายภายในระหวางงานของสํานักงานและงานบริการของ ศูนยตางๆ

(๑๕) บริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการอาจพิจารณาศึกษาเรื่องที่เห็นวาสมควรกําหนด เปนแนวทางในการ

กําหนดนโยบาย หรือแนวทางเพื่อใหเกิดกระบวนการที่จะสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชนในดานตางๆ 

รวมทั้งจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เพื่อเผยแพรเปนการทั่วไปก็ได
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจ ตอไปนี้

(๑) มีหนังสือสอบถามสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหมีหนังสือชี้แจง

ขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใดๆ หรือ สงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลัก

ฐานอื่นที่เกี่ยวของ หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณาได

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือใหสง

วัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด การสงหนังสือเรียกให

สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลําเนาหรือ สํานักงานของผูรับ ในกรณีที่ไมอาจสงหนังสือเรียกให

แกผูรับตามวิธีดังกลาวได หรือไมมีการปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายในระยะเวลาอันสมควร ใหคณะกรรมการ

สงโดยวิธีดังกลาว อีกครั้งหนึ่ง หรือจะจัดสงโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๓) ดาํเนนิการขอใหศาลทีม่เีขตอาํนาจออกหมายเพือ่เขาไปในเคหสถาน หรอืสถานทีใ่ดๆ เพือ่

ประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งตองกระทําเทา

ที่จําเปนและโดยไมชักชา กอนการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาวใหกรรมการหรือพนักงาน

เจาหนาที่ ซึ่งไดรับมอบหมายแสดง ความบริสุทธิ์ เสียกอนและเทาที่สามารถกระทําไดใหดําเนินการตอหนา

ผูครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือ ผูซึ่งเกี่ยวของ หรือถาหากไมสามารถกระทําการดังกลาวได ก็ใหดําเนิน

การตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งไดขอรองมาเปนพยาน ในการนี้ใหผูครอบครองหรือดูแลสถานที่ 

หรือผูซึ่งเกี่ยวของใหความรวมมือเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับมอบ

หมายเปนไปโดยสะดวก

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทาง ของบุคคลหรือ

พนักงานเจาหนาที่ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง เพื่อทําการตรวจสอบการละเมิด การมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการ อนุกรรมการหรือพนักงานเจา

หนาทีท่ีค่ณะกรรมการแตงตัง้ เพือ่ทาํการตรวจสอบการละเมดิการมสีวนรวมของประชาชน เปนเจาพนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๘ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนขึ้น เรียกโดยยอวา 

“ส.ส.ป.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Office for Public Participation” เรียกโดยยอวา “OPP” เปนองคกร

ของรัฐที่เปนอิสระอยูภายใตการบังคับบัญชาของประธานกรรมการ

สํานักงานมีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ

มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานมีที่ทําการใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง

สํานักงานอาจจัดตั้งศูนยประสานงานในภูมิภาคหรือทองถิ่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคดังตอไปนี้
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(๑) สนบัสนนุและใหความชวยเหลอืแกประชาชน องคกรชาวบาน องคกรพฒันาเอกชน องคกร

ธุรกิจ และหนวยงานของรัฐตางๆ ที่มีจุดหมายรวมหรือใกลเคียงกันในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน

(๒) สนับสนุนสรางเครือขายและเสริมสรางความรวมมือดานการมีสวนรวมของประชาชน 

ระหวางภาคประชาสังคม ภาคทุน และภาครัฐ

(๓) เปนศูนยกลางในการเรียกรอง แสดงความเห็น ขอใหรัฐรับฟงหรือ 

(๔) ชี้แจงและกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ 

และในรูปแบบที่ไมเปนทางการ

(๕) กําหนดแผนการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานกระบวนการ มีสวนรวมของ

ประชาชน ตามนโยบายที่คณะกรรมการใหความเห็น

(๖) เปนหนวยงานประสานงานในการนํานโยบายตางๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

มาปฏิบัติ

มาตรา ๒๑ ใหสาํนกังานมเีลขาธกิารคณะกรรมการคนหนึง่รบัผดิชอบ การปฏบิตังิานของสาํนกังาน

ขึ้นตรงตอประธานกรรมการและเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจางสํานักงาน โดยจะใหมีรองเลขาธิการ

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานดวยก็ได

การแตงตั้งเลขาธิการใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

การจัดโครงสรางของสํานักงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๓

ศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๒๒ นอกจากโครงสรางตามมาตรา ๒๑ ใหจัดตั้งศูนยสนับสนุน และประสานงาน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนขึ้นภายใตสํานักงาน มีหนาที่ในการใหบริการแลกเปลี่ยน สื่อสาร และ

สํารวจความคิดเห็นของประชาชน ใหบริการปรึกษาขอมูลวิชาการและฝกอบรมกระบวนการ และใหบริการ

จัดเวทีสาธารณะ และสาธิตโครงการ

ศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะแบงสวนงานออกเปนศูนย

ยอยที่มีคณะกรรมการโดยเฉพาะของตนเองก็ได

หมวด ๔

กองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๒๓ ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชน 

ขึ้นในสํานักงาน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนและนํารายไดของกอง
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ทุนไปใชในการบริหารงาน การกํากับดูแล และการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของสํานักงาน คณะกรรมการ คณะ

อนุกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะดาน และศูนยตางๆ

การบริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๔ รายไดของกองทุนมาจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปเปนรายปจากรัฐบาล

(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการระหวางประเทศ และเงิน

หรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่นจากการดําเนินการ

(๕)  ดอกผลของเงิน รายได หรือทรัพยสินอื่นใดของกองทุน

หมวด ๕

บทลงโทษ

มาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหกพันบาท

แตไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคณะ รัฐมนตรีดําเนินการออก

ระเบียบตามมาตรา ๙ วรรคสอง

มาตรา ๒๗ ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ จัดตั้งคณะ

กรรมการตามมาตรา ๙ ใหแลวเสร็จ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

.............................................

 นายกรัฐมนตรี
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาคผนวก ง.4

รางพระราชบัญญัติการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. … 

โดย โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการมีสวนรวม 

กรณีที่รัฐอนุญาตหรือดําเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม

ซึ่งประกอบดวย มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม

 สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา

 ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา

 คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

 คณะทํางานการมีสวนรวม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

รางพระราชบัญญัติการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... 

(ยกรางโดย โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการมีสวนรวมฯ1)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางพระราชบัญญัติการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน

พ.ศ. ….

               

หลักการ

ใหมกีฎหมายวาดวยการรบัฟงและการมสีวนรวมของประชาชน กรณทีีห่นวยงาน ของรฐั จะอนญุาต

หรือดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม อันอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม

เหตุผล

การใหประชาชนมสีวนรวมในการปฏบิตัริาชการเปนหลกัการทีส่าํคญัประการหนึง่ ของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย อันจะทําใหหนวยงานของรัฐดําเนินการเรื่องตางๆ ไดตรงกับความตองการที่แท

จริงของประชาชน โดยลดความขัดแยงและผลกระทบในทางลบ ใหเหลือนอยที่สุด และโดยที่มาตรา ๕๙ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง เหตุผล ตลอดจน

แสดงความเห็นของตนกอนที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอน

การอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น

ของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติและโดยที่ 

มาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติวา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม

ของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ และโดยที่มาตรา ๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติวา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา 

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวม

ในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุม

และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัตินี้

1ยกรางโดย : โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการมีสวนรวม กรณีที่รัฐอนุญาตหรือ 
  ดําเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย :  มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม 
  สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
  ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
  คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  คณะทํางานการมีสวนรวม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ราง

พระราชบัญญัติการรับฟงและการมีสวนรวม

ของประชาชน

พ.ศ. ....

                              

......................................................

......................................................

....................................................................................................................................................

 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน

....................................................................................................................................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน 

พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“หนวยงานของรฐั” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูภิาค รฐัวสิาหกจิ ตามกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณ และองคการมหาชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน

“โครงการ” หมายความวา แผนงานหรือการดําเนินการหรือกิจกรรมที่ อาจมีผลกระทบตอระบบ

นิเวศ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หลักความเชื่อทางศาสนา จารีตประเพณีทองถิ่น 

วิถีชีวิต หรือมีสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับประชาชน หรือชุมชนทองถิ่น

“ผูไดรับผลกระทบโดยตรง” หมายความวา บุคคล ชุมชน หรือองคกรผูที่จะไดรับผลกระทบโดยตรง 

จากการที่ผูมีอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐอนุญาต หรือสั่งการ ใหดําเนินการโครงการใด 

“ผูไดรับผลกระทบโดยออม” หมายความวา บุคคล ชุมชน หรือองคกรผูที่ไดรับผลกระทบโดยออม 

จากการที่ผูมีอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐอนุญาตหรือสั่งการ ใหดําเนินการโครงการใด รวมตลอดถึง

ผูมีขอมูล ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ หรือขอคิดเห็น อันมีความจําเปนหรือเปนประโยชนตอการดําเนินการ

โครงการนั้น

“ผูไดรับผลกระทบหลัก” หมายความวา ผูไดรับผลกระทบทั่วไป ซึ่งมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนได

สวนเสีย หรือมีบทบาทที่สําคัญทั้งโดยตรงและโดยออมเกี่ยวกับโครงการ

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการรับฟงและการมีสวนรวม
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“องคการเอกชน” หมายความวา องคกรสาธารณประโยชนที่ไมใชหนวยงานของรัฐ และไมแสวง

กําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน ทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล และหมายรวมถึงสหกรณ และ

สหภาพแรงงาน

มาตรา ๔ ใหประธานคณะกรรมการรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และมอีาํนาจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑ การสงเสริมการรับฟงและการมีสวนรวม

                              

สวนที่ ๑ คณะกรรมการสงเสริมการรับฟงและการมีสวนรวม

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการรับฟงและการมีสวนรวม เรียกโดยยอวา “กรส.” ประกอบ

ดวย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งอีกไมเกินสิบคน เปนกรรมการ

ใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการรับฟงและการมีสวนรวม เปนกรรมการและ

เลขานุการใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ

มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองแตงตั้งจากตัวแทนการผลิตดานการเกษตร และดานการ

อุตสาหกรรม หรือดานการบริการ ดานละสองคน ตัวแทนกลุมในภาคสังคมและ ในภาคฐานทรัพยากร กลุม

ละสองคน และผูมีความรูความเขาใจในวิธีการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชนสองคน ตองเปนผู

มีอายุไมนอยกวา ๔๐ ปบริบูรณ มีสัญชาติไทย และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยอิสระและเที่ยงธรรม และ

ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบ

ในการบริหารพรรคการเมือง

มาตรา ๗ การสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหดําเนินการดังนี้

(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนเกาคน ประกอบดวยอธิการบดีหรือผูแทนของสถาบัน

อุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสองคน ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยหนึ่งคน ผู

แทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนึ่งคน ผูแทนกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เปนเกษตรกรหนึ่ง

คน ผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ที่เปนเกษตรกรหนึ่งคน ผูแทนสภาทนายความหนึ่ง

คน ผูแทนองคการเอกชนที่ไดขึ้นทะเบียน เปนองคกรภาคเอกชนไวกับสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสองคน 

(๒) กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ



379สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(๓) ใหกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา และคัด

เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

(๔) ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนดเกณฑและวิธีการสรรหา ซึ่งตองเปนไปตามพระ

ราชบัญญัตินี้ และนําพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในสวนที่ไมขัดกับพระราช

บัญญัตินี้มาใชโดยอนุโลม

(๕) เมื่อคณะกรรมการสรรหาไดสรรหาบุคคลตามเกณฑและวิธีการที่ประกาศกําหนดไดครบ

จํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พึงมีในแตละดานหรือกลุม ตามมาตรา ๖ ใหนําเสนอ

นายกรัฐมนตรีเพื่อใหคณะรัฐมนตรี คัดเลือกและแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลที่ไดรับการเสนอ

ชื่อในแตละดานหรือกลุมตามจํานวนที่พึงมีตามมาตรา ๖

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่

ตอไปไดและใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เหลืออยูไมถึงหกคน

เมือ่ครบกาํหนดตามวาระดงักลาวในวรรคหนึง่ หรอืกรรมการผูทรงคณุวฒุเิหลอือยูไมถงึหกคนตาม

วรรคสอง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง

ตามวาระหรอืทีเ่หลอือยูนัน้แลวแตกรณ ีอยูในตาํแหนงเพือ่ดาํเนนิงานตอไปจนกวาจะมกีารแตงตัง้กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใหม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได ทั้งนี้ ไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน

มาตรา ๙ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เปนบุคคลลมละลาย

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการ ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม

การตัดสินใจของที่ประชุมควรใชวิธีการแสวงความเห็นพองตองกันหรือฉันทามติ เฉพาะกรณีที่

ไมสามารถหาความเห็นพองตองกันไดแลว จึงใชการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม โดยใหถือเสียงขางมาก 
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กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม

ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

หามมิใหกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาเขารวมพิจารณาหรือมีมติในเรื่องนั้น

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กําหนดหลักเกณฑการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหเปนไปตามพระราช

บัญญัตินี้

(๓) กํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) รับคําอุทธรณที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคําวินิจฉัยอุทธรณมีผลบังคับ

ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีการฝกอบรมแกหนวยงานของรัฐและองคการเอกชน ใน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) ใหความชวยเหลือและสนับสนุนแกหนวยงานของรัฐ และองคการเอกชน ในการรณรงค

เผยแพรใหประชาชนมีความเขาใจเรื่องการรับฟงและการมีสวนรวม ของประชาชน

(๗) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อการพัฒนาการใหขอเท็จจริง การรับฟง การมีสวนรวมของประชาชน 

และการแสวงทางเลือกที่ทุกฝายพอใจ

(๘) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะรัฐมนตรี อยางนอย

ปละหนึ่งครั้ง

(๙) ดําเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคลใด มาใหขอเท็จจริง อธิบาย 

แนะนํา ใหความเห็น หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบ การพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดภายในขอบเขต

แหงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาขา หรือคณะ

อนุกรรมการพื้นที่ เพื่อดําเนินการแทนคณะกรรมการตามที่ไดรับมอบหมายก็ได

ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการจัดการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน ใหคณะกรรมการ

จัดใหมีบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่มีภูมิลําเนาจากทั่วทุกภูมิภาคในจํานวน ที่เพียงพอ จากผูซึ่งมีความเปนก

ลางทางการเมือง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับฟงและ การมีสวนรวมของประชาชน และมีความสุจริต

เที่ยงธรรม เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ การรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ผู เชี่ยวชาญควรเปนผู ที่ไดผานการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น การ

เปลี่ยนแปลงความขัดแยง การไกลเกลี่ย และการเจรจาเพื่อหาทางเลือกที่ทุกฝายพอใจมาแลว และควรมี

ประสบการณหรือเคยทํางานศึกษาวิจัยในภาคสนามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดวย 

การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

สวนที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการรับฟงและการมีสวนรวม

มาตรา ๑๕ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการรับฟงและการมีสวนรวม เรียกโดยยอวา 

“สํานักงาน กรส.” เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูใต การกํากับดูแลของประธานกรรมการ

กิจการของสํานักงาน กรส. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย

วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๑๖ ใหสํานักงาน กรส. มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบกิจการทั่วไปของคณะกรรมการและให

มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

(๒) รับเรื่องรองเรียนหรือเรื่องอุทธรณเกี่ยวกับการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการ

(๓) จัดฝกอบรมแกหนวยงานของรัฐและองคการเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) รณรงคหรือสนับสนุนการรณรงคเผยแพรใหประชาชนมีความเขาใจในการรับฟง และการ

มีสวนรวมของประชาชน

(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน

(๖) ปฏิบัติการอื่น ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไป 

การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน

มาตรา ๑๘ ใหสํานักงาน กรส. มีเลขาธิการ กรส. คนหนึ่งรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของ กรส. ขึ้น

ตรงตอประธานกรรมการและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กรส. 

มาตรา ๑๙ ใหประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เปนผูแตงตั้งและถอดถอน

เลขาธิการ กรส.

เลขาธิการ กรส. ตองมีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันแตงตั้งและตองมีคุณสมบัติ และ

ไมมีลักษณะตองหาม ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

มาตรา ๒๐ เลขาธิการ กรส. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และ

อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๒๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการ กรส. พนจากตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ

(๓) ลาออก

(๔) เปนบุคคลลมละลาย

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๙

(๗) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดใหออก

 มาตรา ๒๒ ใหเลขาธิการ กรส. เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูง และพนักงานของสํานักงาน กรส. 

เปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต

 มาตรา ๒๓ รายไดของสํานักงาน กรส. มีดังตอไปนี้

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให

(๒) เงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน หรือกองทุนอื่น ที่มี

วัตถุประสงคคลายคลึงกัน

(๓) รายไดอันไดมาจากการดําเนินงานหรือจากทรัพยสินของสํานักงาน กรส.

(๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสํานักงาน กรส.

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน กรส. ใหสํานักงาน 

กรส. เสนองบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ของสํานักงาน กรส. ไวในราง

พระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี

มาตรา ๒๕ ใหสํานักงาน กรส. จัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีตามหลักสากล สงผูสอบบัญชี 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี

ใหสํานักงาน กรส. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน

สวนที่ ๓ กองทุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๒๖ ใหมีกองทุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในสํานักงาน กรส.ประกอบดวย

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให

(๒) เงินอุดหนุนจากกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน

(๓) รายไดอันไดมาจากการดําเนินงานหรือจากทรัพยสินของกองทุน.
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกกองทุน

เงินของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ

 มาตรา ๒๗ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อ 

(๑) อุดหนุนกิจการการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน 

(๒) อุดหนุนใหผูไดรับผลกระทบหลักไดศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการจัดหาที่ปรึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบโครงการที่เปนเอกสารคูขนานกับเอกสารที่จัดทําโดยหนวยงาน

ของรัฐ

(๓) อุดหนุนกิจการอื่นใดเกี่ยวกับการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน

(๔) คาใชจายในการบริหารกองทุน

(๕) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนจากผูที่มีความรูความเขาใจ การรับ

ฟงและการมีสวนรวมของประชาชน และจากผูที่มีประสบการณการบริหารการเงิน

หมวด ๒

การรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชนกอนเริ่มโครงการ

                              

สวนที่ ๑ การจัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวม

มาตรา ๒๘ ในกรณทีีห่นวยงานของรฐัจะพจิารณาอนญุาตหรอืจะดาํเนนิการโครงการ หรอืกจิกรรม

ใดที่อาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศ คุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หลักความเชื่อทาง

ศาสนา จารีตประเพณีทองถิ่น วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับประชาชนหรือชุมชนทองถิ่น 

หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหผูไดรับผลกระทบทั่วไปไดรับทราบ และตอง

ปรึกษาหารือรวมกับผูไดรับผลกระทบทั่วไป โดยการจัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน โดย

เฉพาะผูไดรับผลกระทบหลักกอนที่จะตัดสินใจพิจารณาอนุญาต หรือดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี และลดความขัดแยง และผลกระทบในทางลบใหเหลือนอยที่สุด

กรณีมีกฎหมายอื่นบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวโดยเฉพาะ ใหดําเนินการตาม

กฎหมายดังกลาว และดําเนินการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้ ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

โครงการใดที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการเปนกรณีเรงดวน เพื่อการรักษา ความมั่นคงของรัฐ 

ประโยชนของประเทศ หรือประโยชนสาธารณะ ที่จําเปนตองดําเนินการทันทีมิฉะนั้นจะมีความเสียหาย

เกิดขึ้นได ใหนําเฉพาะหมวด ๒ สวนที่ ๒ การรับฟงและการมีสวนรวมเบื้องตนมาบังคับใชโดยอนุโลม โดย

สามารถจํากัดเวลาการดําเนินการไดแตตองไมนอยกวาสองเดือน ทั้งนี้ตองมีมาตรการเพื่อปองกันหรือ

เยียวยาและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบ ที่เหมาะสมและเปนธรรม
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา ๒๙ การดําเนินการตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แบงเปนการรับฟงและ การมีสวนรวมกอน

เริ่มโครงการประกอบดวย การรับฟงและการมีสวนรวมเบื้องตน และการรับฟงและมีสวนรวมอยางเปน

ทางการ และการรับฟงและการมีสวนรวมเมื่อเริ่มโครงการแลว ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๐ การอนุญาตหรือการดําเนินการโครงการที่หนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการ ตาม

มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ไดแกกรณีดังตอไปนี้

(๑) กรณทีีก่ฎหมายกาํหนดใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน หรอืใหประชาชนมสีวนรวม

(๒) กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

(๓) กรณีอื่นที่มีผลกระทบตามลักษณะหรือขอบเขตที่กําหนดในกฎกระทรวง

 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการ

เหน็สมควรจดัใหมกีารรบัฟงและการมสีวนรวมของประชาชน นอกเหนอืจากทีก่าํหนดในวรรคหนึง่ ใหดาํเนนิ

การตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย

ในกรณโีครงการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง มผีลกระทบแตเฉพาะในเขตพืน้ที ่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับตําบลหรือเทศบาลใด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจัดการรับฟงและการมีสวนรวม

ของประชาชนในทองถิ่น ตามขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ที่มีสาระสอดคลองกับพระราช

บัญญัตินี้ กรณีที่ไมมีขอบัญญัติทองถิ่น ใหปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการรับฟงและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในทองถิ่น

มาตรา ๓๑ บุคคล ชุมชน หรือองคกรใดที่เห็นวาตนอาจไดรับผลกระทบจากการ ที่หนวยงานของ

รัฐหรือองคการปกครองสวนทองถิ่นจะพิจารณาอนุญาตหรือจะดําเนินการโครงการใด อาจเขาชื่อรองขอตอ

คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการทีไ่ดรบัมอบหมาย เพือ่พจิารณามคีาํสัง่ใหหนวยงานของรฐั หรอืองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของดําเนินการรับฟงและการมีสวนรวมตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

ได ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการ การเขาชื่อรองขอใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีนี้ใหหนวย

งานของรัฐหรือองคการปกครองสวนทองถิ่นระงับการพิจารณาอนุญาต หรือดําเนินการโครงการนั้นไวกอน

จนกวาการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะแลวเสร็จ 

มาตรา ๓๒ โครงการใดทีต่องจดัใหมกีารรบัฟงและการมสีวนรวม ใหหนวยงานของรฐั หรอืองคการ

เอกชนทีห่นวยงานของรฐัมอบหมายดาํเนนิการวเิคราะหผูไดรบัผลกระทบโดยตรง และผูไดรบัผลกระทบโดย

ออม และผูไดรับผลกระทบหลัก และใหหนวยงานของรัฐประกาศผลการวิเคราะหผูไดรับผลกระทบใหเปนที่

ทราบโดยทั่วกัน ตามวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

บุคคล ชุมชน หรือองคกรใดเห็นวาตนเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมหรือหลัก แตมิได

มีชื่ออยูในประกาศผลการวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง สามารถทําคํารองพรอมเหตุผลยื่นตอหนวยงานของรัฐ

เพื่อใหหนวยงานของรัฐเพิ่มชื่อของตนเปนผูไดรับผลกระทบได และใหถือวาบุคคล ชุมชน หรือองคกรนั้น

เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมหรือหลักแลวแตกรณี เวนแตหนวยงานของรัฐ จะตอบปฏิเสธ

คํารองเปนลายลักษณอักษร
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

บุคคล ชุมชน หรือองคกรซึ่งคํารองไดรับการปฏิเสธตามวรรคสอง สามารถยื่นอุทธรณ ตอคณะ

กรรมการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๓ หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน มาประกอบ

การตัดสินใจพิจารณาอนุญาต หรือดําเนินการโครงการนั้น โดยตองหลีกเลี่ยง การดําเนินการที่จะมีผลกระ

ทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอมในทางลบ เวนแตเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของประเทศหรือสังคมสวน

รวม และมีมาตรการเพื่อปองกันหรือเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบ ที่เหมาะสมและ

เปนธรรมแลว

สวนที่ ๒ การรับฟงและการมีสวนรวมเบื้องตน

 มาตรา ๓๔ โครงการใดที่ตองจัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชน ใหหนวยงานของ

รัฐจัดทําเอกสารแนวคิดของโครงการ ที่ระบุสภาพปญหา

และความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการลักษณะเบื้องตนของโครงการ ทางเลือก และผลดีและผล

เสีย เพื่อเผยแพรและขอความคิดเห็นเบื้องตนจากผูไดรับผลกระทบทั่วไป กอนที่จะจัดทําขอเสนอโครงการ

ในรายละเอียดตอไป 

มาตรา ๓๕ เมื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๔ แลว ใหหนวยงานของรัฐ จัดใหทําขอเสนอโครงการ 

ที่มีขอเท็จจริงดังตอไปนี้ เพื่อเผยแพรและใหประชาชนตรวจสอบได 

(๑) ปญหา เหตุผล และความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

(๒) สาระสําคัญของการดําเนินการ

(๓) วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ

(๔) การวิเคราะหและประเมินทางเลือกในการดําเนินการรวมทั้งทางเลือก ของสถานที่ตั้ง 

(๕) ผลกระทบของการดําเนินการทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการเพื่อปองกัน

หรือเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบนั้น

(๖) บทวิเคราะหความคุมคาของโครงการเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๕)

(๗) รายละเอียดอื่นใดที่จะเพียงพอใหเขาใจลักษณะการดําเนินการใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ

ตามแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลา การจัดใหมีขอเท็จจริง ตามวรรคหนึ่งตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนดสงเอกสารขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ไปใหผูไดรับผลกระทบหลักตามที่ไดวิเคราะหไวในมาตรา ๓๒ 

และเผยแพรขอเท็จจริงทางสื่อตางๆ รวมทั้งสื่ออินเตอรเน็ตดวย

คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางการเผยแพรขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง เพื่อใหหนวยงาน

ของรัฐปฏิบัติได

มาตรา ๓๖ ในการดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมเบื้องตน ใหหนวยงาน

ของรัฐพิจารณาดําเนินการ โดยคํานึงถึงการสรางความเขาใจการรับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหากับผูที่
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ไดรับผลกระทบทั่วไป และการรับรูความตองการของผูไดรับผลกระทบทั่วไปอยางทั่วถึง เพื่อนํามาพิจารณา

ปรับปรุงแกไขขอเสนอโครงการ โดยตองดําเนินการตามวิธีการ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และดําเนินการตามวิธี

การอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะโครงการและเพื่อใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมมีความสมบูรณ ดังนี้ 

(๑) การสัมภาษณหรือรับฟงความคิดเห็นรายบุคคล หรือกลุมบุคคล

(๒) การแสดงหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) การตอบคําถามผูไดรับผลกระทบทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ โดยทําเปนลายลักษณอักษรสง

ใหผูตั้งคําถาม

(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางหนวยงานของรัฐและผูไดรับผลกระทบหลักเพื่อแลก

เปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น

(๕) การสํารวจความคิดเห็นของผูไดรับผลกระทบทั่วไป

(๖) การรับฟงความคิดเห็นทางสื่อมวลชน

(๗) การพบปะแบบไมเปนทางการ

(๘) การสานเสวนา 

(๙) การประชุมระดับที่ปรึกษา

(๑๐) การอภิปรายสาธารณะ

(๑๑) การแตงตั้งบุคคล กลุมบุคคลหรือองคการเอกชนซึ่งเปนที่ยอมรับเพื่อ ทําหนาที่เปนสื่อ

กลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือความคิดเห็นการตอบคําถามหรือตอบกระทู

(๑๒) การประชุมสาธารณะเพื่อรับฟงความคิดเห็น โดยไมตองมีการลงมติหรือลงความเห็น 

(การประชาพิจารณ)

(๑๓) การประชุมกับผูไดรับผลกระทบหลักเปนรายบุคคล รายกลุม หรือพรอมกันทั้งหมด เพื่อ

แสวงหาทางเลือกที่ทุกฝายพอใจ

(๑๔) วิธีการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

(๑๕) หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการรับฟงและการมีสวนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

มาตรา ๓๗ ใหหนวยงานของรัฐประกาศใหประชาชนไดทราบถึงการจัดใหมี การรับฟงและการมี

สวนรวมเบื้องตน ซึ่งอยางนอยตองจัดใหมีการประกาศในบริเวณที่จะอนุญาตหรือดําเนินการโครงการนั้น 

และการจัดสงประกาศใหผูไดรับผลกระทบหลักที่ไดวิเคราะหไว ในมาตรา ๓๒ ในประกาศดังกลาวตองมี

ขอความแจงใหทราบวิธีการรับฟงและการมีสวนรวมเบื้องตน ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่น 

ที่เพียงพอแกการที่ประชาชนและผูไดรับผลกระทบทั่วไป จะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวน

รวมได ในการนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดใหมีประกาศ เพื่อใหหนวย

งานของรัฐปฏิบัติก็ได

เมื่อหนวยงานของรัฐจัดใหมีการประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ใหหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมเบื้องตน โดยอาจ

รองขอใหคณะกรรมการจัดสงผูเชี่ยวชาญมาชวยดําเนินการได

มาตรา ๓๘ เมื่อไดดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมเบื้องตน ตามมาตรา ๓๓ 

เสรจ็สิน้แลว หนวยงานของรฐัตองเปดเผยผลการรบัฟงและการมสีวนรวมเบือ้งตน ใหผูไดรบัผลกระทบทัว่ไป

สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๙ หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงและการมีสวนรวมเบื้องตน ที่ดําเนินการ ตาม

มาตรา ๓๗ มาประกอบการพิจารณา ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาจําเปนตองดําเนินการตามโครงการนั้น

ตอไป โดยไดปรับปรุงโครงการและมีมาตรการเพื่อปองกัน หรือเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก

ผลกระทบตามที่ประชาชน และผูไดรับผลกระทบทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นแลว หรือไดทําความเขาใจกับ

ประชาชนและผูไดรับผลกระทบทั่วไปจนเห็นชอบโครงการแลว ใหหนวยงานของรัฐประกาศแสดงความ

จําเปนและเหตุผลที่สมควร ใหดําเนินการโครงการนั้น 

ประกาศตามวรรคหนึ่งตองสงใหผูไดรับผลกระทบหลักที่ไดวิเคราะหไวในมาตรา ๓๒ พรอมทั้งระบุ

วัน เวลาและสถานที่ เพื่อใหผูไดรับผลกระทบหลักมีสิทธิยื่นคําคัดคาน การดําเนินการโครงการนั้น ไดภายใน

เวลาที่เหมาะสม ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแต วันที่รับทราบหรือพึงรับทราบประกาศ ถาพนกําหนด

เวลาดังกลาวไมมีการยื่นคําคัดคานใหถือวาโครงการนั้นไดผานการรับฟงและการมีสวนรวมแลว

คาํคดัคานตามวรรคสองตองแสดงประเดน็ปญหาใหเขาใจไดวาไมเหน็ดวยหรอืมคีวามเหน็แตกตาง

ในประเด็นใดที่เกี่ยวกับโครงการนั้น

สวนที่ ๓ การรับฟงและการมีสวนรวมอยางเปนทางการ

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการยื่นคําคัดคานตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ใหมีการพิจารณาคําคัดคาน

ตามวิธีการและขั้นตอนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เมื่อมีการรับคําคัดคาน ใหหนวยงานของรัฐจัดให

มีการรับฟงและการมีสวนรวมอยางเปนทางการ

มาตรา ๔๑ การจัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมอยางเปนทางการใหดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) ใหหนวยงานของรัฐเลือกผูเชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการจากบัญชี

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในมาตรา ๑๔

(๒) ใหหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงผูที่ไดยื่นคําคัดคานตามมาตรา ๓๙ ใหรวมกันเลือกผู

เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ จากบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญในมาตรา ๑๔ ภายในเวลา

สิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ผูที่ไดยื่นคําคัดคานตองพยายามอยางเต็มที่และโดยสุจริตใจเพื่อ

แสวงความเห็นพองตองกันในการเลือกผูเชี่ยวชาญดังกลาว

(๓) เมื่อครบกําหนดเวลาตาม (๒) แลว แตผูที่ยื่นคําคัดคานตามมาตรา ๓๙ ไมมีหนังสือตอบ 

หรือไดแสวงความเห็นพองตองกันในการเลือกผูเชี่ยวชาญคนหนึ่งแลว แตไมเปนผล ใหหนวยงานของรัฐมี
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

หนังสือถึงอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล ในจังหวัดที่เปนที่ตั้งของโครงการ เพื่อขอใหจัด

ประชุมผูที่ยื่นคําคัดคาน กรณีมีอธิการบดีหลายคนใหอธิการบดี ผูมีอาวุโสสูงสุดในตําแหนงอธิการบดีเปน

ผูทําหนาที่ กรณีไมมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลในจังหวัดนั้น ใหอธิการบดีผูมีอาวุโสสูงสุดในจังหวัด

ที่มีเขตพื้นที่ติดตอกันเปนผูทําหนาที่

(๔) ในการประชุมตาม (๓) ใหอธิการบดีหรือผู แทนจัดกลุ มผู ที่ยื่นคําคัดคานดวยเหตุผล

คลายคลงึกนัไวดวยกนั จนไดกลุมผูทีย่ืน่คาํคดัคานไมเกนิเจด็กลุม ใหกลุมผูทีไ่ดยืน่คาํคดัคานเลอืกผูเชีย่วชาญ

คนหนึ่งที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ จากบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญในมาตรา ๑๔ โดยใชคะแนนเสียง

ขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันใหใชวิธีการจับสลาก กรณีมีขอโตแยงใดๆ ใหอธิการบดีหรือผูแทนเปนผู

วินิจฉัยชี้ขาด

(๕) กรณีที่ไมสามารถจัดประชุมไดตาม (๔) หรือผูที่ยื่นคําคัดคานไมสามารถเลือกผูเชี่ยวชาญ

ไดดวยเหตุผลหนึ่งใด ใหอธิการบดีหรือผูแทนตาม (๓) ทําหนาที่เลือกผูเชี่ยวชาญ คนหนึ่ง ที่ไมมีสวนไดสวน

เสียกับโครงการ จากบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญในมาตรา ๑๔ และใหถือวาผูเชี่ยวชาญที่เลือกเปนเสมือนผูถูก

เลือกโดยผูที่ยื่นคําคัดคาน

(๖) ใหผู เชี่ยวชาญที่เลือกโดยหนวยงานของรัฐและโดยผู ที่ยื่นคําคัดคานรวมกัน เลือกผู 

เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ จากบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญในมาตรา ๑๔ 

(๗) ใหมีคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญที่

ไดรับเลือกตาม (๖) เปนประธานกรรมการ และผูเชี่ยวชาญที่เลือกโดยหนวยงานของรัฐและโดยผูที่ยื่น คํา

คัดคานเปนกรรมการ

(๘) ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการตาม (๗) พรอมทั้งมีหนังสือแจงการดําเนินการ 

ใหคณะกรรมการและผูที่ไดรับผลกระทบหลักทราบดวย

(๙) การคัดคานวากรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการผูใดมีสวนไดสวนเสียกับ

โครงการ ใหยื่นคําคัดคานตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานของรัฐประกาศแตงตั้ง

มาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการมีอํานาจหนาที่ดังนี้

(๑) ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ

(๒) พัฒนาศักยภาพของผูไดรับผลกระทบหลักใหสามารถเขาถึงขอมูลและ ทําความเขาใจเกี่ยว

กับโครงการไดตามสมควร

(๓) จัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ

(๔) เปนสื่อกลางใหหนวยงานของรัฐและผูที่ยื่นคําคัดคานเขาใจเหตุผลและ ความหวงใยของ

กันและกัน และรวมกันแสวงหาทางเลือกที่จะปองกัน แกไข ลด เยียวยา หรือชดเชยความเสียหายที่จะเกิด

จากผลกระทบของโครงการ

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



389สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

 ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ 

ใหหนวยงานของรัฐใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกอยางเต็มที่ คณะกรรมการการรับฟงและการ

มีสวนรวมของโครงการ อาจขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นของรัฐไดตามสมควร

มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ ขอความรวมมือกับสถาบัน

อุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลในจังหวัดที่จะดําเนินโครงการ หรือในจังหวัดใกลเคียงถาจําเปน เพื่อจัดใหมี

สํานักงานของคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ โดยมีสถานที่ บุคลากร อุปกรณและ

สิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษามอบหมายใหอาจารยผูหนึ่ง ของสถาบันผูไมมี

สวนไดสวนเสียเกี่ยวกับโครงการทําหนาที่เปนหัวหนาสํานักงาน

สาํนกังานของคณะกรรมการการรบัฟงและการมสีวนรวมของโครงการมหีนาทีส่นบัสนนุการดาํเนนิ

งานของคณะกรรมการการรบัฟงและการมสีวนรวมของโครงการ รวบรวมและเผยแพรขอมลูเกีย่วกบัโครงการ 

จดัฝกอบรมและใหคาํปรกึษาดานวชิาการแกผูไดรบัผลกระทบหลกัเผยแพรขอมลูเกีย่วกบัการรบัฟงและการมี

สวนรวมของประชาชน ประชาสัมพันธงานของคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการมอบหมาย 

มาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการรวบรวมขอมูลของโครงการ 

และรายละเอยีดคาํคดัคาน เพือ่นาํมาพจิารณากาํหนดวธิกีารรบัฟงและ การมสีวนรวม ใหเหมาะสมกบัสภาพ

ของโครงการ หรือลักษณะของการคัดคาน แตอยางนอยตองดําเนินการตามวิธีการ ที่กําหนดในมาตรา ๓๖ 

(๓) (๔) (๑๒) และ (๑๓)

ใหคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ ประกาศวิธีการรับฟงและการสวนรวม 

โดยตองแสดงขอมูลที่จําเปนของโครงการ ประเด็นปญหาที่จะมีการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ

กําหนดตัวแทนกลุมผูไดรับผลกระทบหลัก ที่จะนําเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใหความชวย

เหลือทางวิชาการแกตัวแทนกลุมผูไดรับผลกระทบหลัก และขั้นตอนการดําเนินการรับฟงและการมีสวนรวม

ใหคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการมีอํานาจประกาศกําหนดรายละเอียด

วิธีการรับฟงและการมีสวนรวม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของผูเกี่ยวของได

มาตรา ๔๕ เมื่อดําเนินการรับฟงและการมีสวนรวมเสร็จสิ้นลง ใหคณะกรรมการการรับฟงและการ

มสีวนรวมของโครงการจดัทาํรางรายงานสรปุผลการรบัฟงและการมสีวนรวม โดยประมวลขอมลูและความคดิ

เห็นทั้งหมด ประเด็นที่เห็นพองกัน และประเด็นที่เห็นตางกัน แตไมรวมขอมูลหรือความคิดเห็นที่ผูเสนอขอ

เก็บเปนความลับ และจัดสงรางรายงาน ใหหนวยงานของรัฐ และผูไดรับผลกระทบหลัก ที่ไดวิเคราะหไวใน

มาตรา ๓๒ เพื่อขอ ใหความเห็นเพิ่มเติมหรือขอแกไขรางรายงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ นํา

ความเห็นเพิ่มเติม หรือคําขอแกไขมาพิจารณาปรับปรุงรางรายงาน หากเห็นสมควรจะนําความเห็นเพิ่มเติม

หรือคําขอแกไขใสไวในภาคผนวกของรายงานดวยก็ได
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

 ใหคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการจัดสงรายงานสรุปผล การรับฟง

และการมีสวนรวมที่ไดปรับปรุงแลว ใหคณะกรรมการ หนวยงานของรัฐ และผูไดรับผลกระทบหลัก ที่

ไดวิเคราะหไวในมาตรา ๓๒ พรอมทั้งประกาศโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบได

มาตรา ๔๖ เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับรายงานสรุปผลการรับฟงและการมีสวนรวม จากคณะ

กรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการ ใหหนวยงานของรัฐนํามาพิจารณาประกอบกับความ

จําเปนของโครงการ มาตรการเพื่อปองกันหรือเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น ความคุมคาของประโยชนสาธารณะ และทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด กอนที่จะตัดสินใจวาจะอนุญาต

หรือดําเนินการโครงการนั้นหรือไม

หากหนวยงานของรัฐเห็นวาจําเปนตองอนุญาตหรือดําเนินโครงการ ใหปรับปรุงขอเสนอโครงการ

โดยคํานึงถึง ขอเสนอแนะของรายงานสรุปผลการรับฟงและการมีสวนรวมเปนสําคัญ หากไมสามารถปฏิบัติ

ตามขอเสนอแนะไดใหทําหนังสือชี้แจงคณะกรรมการ และคณะกรรมการการรับฟงและการมีสวนรวมของ

โครงการ เพื่อประกาศใหประชาชน และผูที่ไดรับผลกระทบทั่วไปทราบตอไป

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดําเนินการจัดใหมีขอเท็จจริงตามมาตรา ๓๕ หรือไม

ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงและการมีสวนรวมตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๔ ผูไดรับผลกระทบ

โดยตรงสามารถยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ หรือมีสิทธิฟอง ตอศาลปกครอง เพื่อมีคําบังคับใหหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได

มาตรา ๔๘ บรรดาคาใชจายในการดําเนินการรับฟงและการมีสวนรวมในหมวดนี้ ใหตกเปนภาระ

ของผูขออนุญาตหรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการ แตถาเปนโครงการที่รัฐดําเนินการเอง ใหเปนภาระของหนวย

งานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการนั้น

คาใชจายตามวรรคหนึง่ใหรวมถงึคาใชจายในการดาํเนนิการของคณะกรรมการ การรบัฟงและการมี

สวนรวมของโครงการ และของสํานักงานคณะกรรมการการรับฟงและ การมีสวนรวม ของโครงการตามอัตรา

ที่คณะกรรมการกําหนดดวย โดยใหคณะกรรมการ การรับฟงและการมีสวนรวมของโครงการทํางบประมาณ

และเบิกจายจากกองทุนสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชนของสํานักงาน กรส. กอน และใหผูขออนุญาต

หรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการ หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณีจายเงินคาใชจายคืนใหกองทุนสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนของสํานักงาน กรส.
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หมวด ๓

การรับฟงและการมีสวนรวมเมื่อเริ่มดําเนินโครงการแลว 

มาตรา ๔๙ ในระหวางการดําเนินโครงการที่หนวยงานของรัฐอนุญาตหรือดําเนินการ ตามมาตรา 

๔๖ วรรคสอง ใหผูรับอนุญาตและหนวยงานของรัฐใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงาน พรอมทั้ง

รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและผูที่ไดรับผลกระทบทั่วไปอยางตอเนื่องตลอดโครงการ

ในการดําเนินโครงการตามวรรคหนึ่ง ผูรับอนุญาตหรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณี อาจแตงตั้ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายพลเมืองของโครงการ เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนและผูไดรับผลกระทบ

ในการใหคําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินโครงการดวยก็ได

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมควบคุมมลภาวะ ไมเยียวยาแกไขผลกระทบ ไมชดเชยความ

เสียหายที่เกิดขึ้น หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของการอนุญาต ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบโครงการมีหนาที่ใหขอเสนอแนะตอผูขออนุญาตใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขออนุญาต 

หรือเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐระงับหรือเพิกถอนการอนุญาต ไมวาจะมีการรองเรียนจากผูไดรับผลกระ

ทบทั่วไปหรือไมก็ตาม

ในกรณหีนวยงานของรฐัดาํเนนิการเองโดยไมควบคมุมลภาวะ ไมเยยีวยาแกไขผลกระทบ ไมชดเชย

ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่ไดประกาศไว หรือละเลยมิไดดําเนินการตามวรรค

หนึ่ง ผูไดรับผลกระทบทั่วไปสามารถรองเรียนตอคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่สั่งการ

ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามได

มาตรา ๕๑ บทบัญญัติตามมาตรา ๔๙ และ ๕๐ ใหใชบังคับโดยอนุโลม กับโครงการที่หนวยงาน

ของรัฐ ไดอนุญาตไปแลว หรือกําลังดําเนินการอยูกอนการประกาศ ใชพระราชบัญญัตินี้ และอาจมีผลกระ

ทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม

มาตรา ๕๒ ผูขออนุญาตหรือผูมีหนาที่หรือผูไดรับผลกระทบทั่วไปผูใด ใหขอมูลขอเท็จจริง อัน

เปนเท็จเกี่ยวกับโครงการ หรือปกปดขอมูลขอเท็จจริงที่พึงเปดเผย ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยจงใจใหมีผลก

ระทบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้ง

จําทั้งปรับ

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

............................................

 นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ง.5

รางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. …. 

(โดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
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รางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. …. 

(ยกรางโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. ….

                              

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เหตุผล

การใหประชาชนมสีวนรวมในการปฏบิตัริาชการเปนหลกัการทีส่าํคญัประการหนึง่ ของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันจะทําใหหนวยงานของรัฐดําเนินการเรื่องตางๆ ไดตรงกับความตองการที่แท

จริงของประชาชน และโดยที่มาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติไววา บุคคลยอม

มีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง เหตุผลตลอดจน แสดงความเห็นของตน กอนที่หนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ สวนทองถิ่น จะอนุญาตหรือสั่งการใหดําเนินโครงการ หรือการกระทําที่อาจ

มีผลกระทบ ตอคุณภาพและสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือมีสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ

ตน หรือชุมชนทองถิ่น ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง

พระราชบัญญัติ

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. ….

____________

.............................................

.............................................

.............................................

.......................................................................................................................................

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

.......................................................................................................................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. ….”

   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจาก 

วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

   “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และองคการมหาชนที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายวา

ดวยองคการมหาชน

   “ผูไดรับผลกระทบ” หมายความวา ผูที่จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการที่เจาหนาที่ของ

หนวยงานของรัฐอนุญาต หรือสั่งการใหดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดๆ

   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการที่ปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น

 มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจ ออกกฎกระทรวง เพื่อ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

   กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑

คณะกรรมการที่ปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น

                              

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการรับฟงความคิดเห็นประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรฐัมนตรมีอบหมายเปนประธาน เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเลขาธกิาร

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบคน 

เปนกรรมการ

ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๖ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความเขาใจใน

วิธีการการรับฟงความคิดเห็น หรือมีความเชี่ยวชาญดานความมั่นคง นิติศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร 

เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร การบริหารจัดการ หรือสิ่งแวดลอม และตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่มี การแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งไวยังมีวาระ ในตําแหนงใหผูที่ไดรับการ

แตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งไวแลว

เมื่อครบกําหนตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขึ้นมา

ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา

จะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได ทั้งนี้ ไมเกินสอง

วาระติดตอกัน

มาตรา ๘ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เปนบุคคลลมละลาย

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิด 

อันใดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวน

กรรมการทั้งหมดถึงจะเปนองคประชุม
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ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

หามมิใหกรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่พิจารณาเขารวมพิจารณาหรือมีมติในเรื่องนั้น

มาตรา ๑๐ ใหกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กําหนดหลักเกณฑ การรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) สอดสองดแูลเกีย่วกบัการดาํเนนิงานของหนวยงานของรฐัในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้

(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําและฝกอบรมแกหนวยงานของรัฐและเอกชน ในการปฏิบัติตามพระ

ราชบัญญัตินี้

(๕) ใหความชวยเหลือและสนับสนุนแกหนวยงานของรัฐ และประชาชนใหมีความเขาใจในการ

รับฟงความคิดเห็น

(๖) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะรัฐมนตรีอยาง

นอยปละหนึ่งครั้ง

(๗) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อการพัฒนาใหขอเท็จจริงแกประชาชนและการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน 

(๘) ดําเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง อธิบาย 

แนะนํา ใหความเห็น หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได ตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาขา หรือคณะอนุกรรมการพื้นที่ 

เพื่อดําเนินการแทนคณะกรรมการตามที่ไดรับมอบหมายก็ได 

ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการจัดการรับฟงความคิดเห็น ใหคณะอนุกรรมการจัดใหมีบัญชีราย

ชื่อผูเชี่ยวชาญเพื่อแตงตั้งเปนคณะผูรับฟงความคิดเห็น

การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง
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หมวด ๒ 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

                              

มาตรา ๑๔ ในกรณทีีห่นวยงานของรฐัจะพจิารณาอนญุาต หรอืจะดาํเนนิการโครงการหรอืกจิกรรม

ใด ถาเปนกรณีที่ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดสวนเสียสําคัญอื่น

ใดที่เกี่ยวกับบุคคลหรือทองถิ่น หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชน

ผูไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตองปรึกษาหารือรวมกับประชาชนผูไดรับผลกระทบโดยการจัดใหมีการรับ

ฟงความคิดเห็นกอนที่จะพิจารณาอนุญาต หรือดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ

การดําเนินการในวรรคหนึ่งใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมีกฎหมายอื่น

บัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวโดยเฉพาะ

หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการตัดสินใจ พิจารณาอนุญาต หรือ

ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น โดยตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอวรรคหนึ่ง เวนแต

กรณีจําเปนเพื่อผลประโยชนของประเทศหรือสังคมสวนรวมและมีมาตรการเพื่อปองกันหรือเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดจากผลกระทบที่เหมาะสมแลว

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกโครงการหรือกิจกรรมใดที่คณะรัฐมนตรี มีมติให

ดาํเนนิการเปนกรณเีรงดวน เพือ่การรกัษาความมัน่คงของรฐั ประโยชนของประเทศ หรอืประโยชนสาธารณะ

ที่จําเปนตองดําเนินการทันที

มาตรา ๑๕ การอนุญาตหรือการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานของรัฐตองดําเนิน

การตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ไดแกกรณีตอไปนี้

(๑) กรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

(๒) กรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

(๓) กรณีอื่นที่มีผลกระทบตามลักษณะหรือขอบเขตที่กําหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลหนวยงานของรัฐเห็นสมควรจัดให

มีการปรึกษาหารือรวมกับประชาชนผูไดรับผลกระทบในโครงการหรือกิจกรรมอื่นใด นอกเหนือจากในวรรค

หนึ่งใหดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย

ถาประชาชนผูไดรบัผลกระทบเหน็วาการพจิารณาอนญุาต หรอืการจะดาํเนนิโครงการหรอืกจิกรรม

ใดของหนวยงานของรัฐ มีผลกระทบตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งทําใหชุมชน ของตน ไดรับความเดือดรอน

เสียหาย อาจเขาชื่อรองขอตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อพิจารณามีคําสั่ง

ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการรับฟง ความคิดเห็น ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ได ทั้งนี้

หลักเกณฑและวิธีการการเขาชื่อรองขอ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๑๖ โครงการหรือกิจกรรมใดที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นใหหนวยงานของรัฐ จัด

ใหมีขอเท็จจริงดังตอไปนี้ เพื่อเผยแพรหรือใหประชาชนตรวจสอบได

(๑) สาระสําคัญของการดําเนินการ

(๒) สถานที่ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ

(๓) เหตุผล และความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

(๔) ผลกระทบของการดําเนินการทั้งผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการแกไขใน

กรณีที่มีผลเสีย

(๕) บทวิเคราะหความคุมคาของโครงการเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔)

(๖) รายละเอียดอื่นใดที่จะเพียงพอใหเขาใจการดําเนินการ

ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ จัดใหมีขอเท็จจริง และการเผยแพรตาม

วรรคหนึ่ง เพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติได 

มาตรา ๑๗ ในการรับฟงความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการ ใหเหมาะสมกับ

ลักษณะโครงการหรือกิจกรรม โดยคํานึงการสรางความเขาใจและการรับรู ความตองการของประชาชนผูได

รับผลกระทบอยางทั่วถึง ตามวิธีการดังตอไปนี้

(๑) การสัมภาษณรายบุคคล

(๒) การรับฟงความเห็นทางโทรทัศน

(๓) การสํารวจความคิดเห็น

(๔) การแสดงความคิดเห็น โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๕) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

(๖) การพบปะแบบไมเปนทางการ

(๗) การสนทนากลุมยอย

(๘) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

(๙) การประชุมระดับที่ปรึกษา

(๑๐) การอภิปรายสาธารณะ

(๑๑) การประชาพิจารณ

(๑๒)  วิธีอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะ

กรรมการประกาศกําหนด

มาตรา ๑๘ เมื่อหนวยงานของรัฐแหงใดเริ่มจะพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมใด และเปนโครงการ

หรือกิจกรรมตามมาตรา ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐแหงนั้นพิจารณากําหนดวิธีการ รับฟงความคิดเห็นตาม

มาตรา ๑๗ เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน ของประชาชนผูไดรับผลกระทบ
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ใหหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ประกาศใหประชาชนผูไดรับผลกระทบไดทราบ การจัดใหมีการ

รับฟงความคิดเห็น ซึ่งอยางนอยตองจัดใหมีการประกาศในบริเวณที่จะอนุญาต หรือดําเนินการโครงการ

หรือกิจกรรมนั้น ในการประกาศดังกลาวตองมีขอความแจงใหทราบวิธีการรับรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา 

สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชนเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นนั้นได 

ในการนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดใหมีประกาศเพื่อใหหนวยงานของ

รัฐปฏิบัติก็ได

เมื่อหนวยงานของรัฐจัดใหมีการประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงตอคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ใหหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็น แตอาจรองขอ ใหคณะกรรมการจัดสง

ผูเชี่ยวชาญมาชวยดําเนินการได

มาตรา ๑๙ เมือ่ไดจดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ตามมาตรา ๑๘ เสรจ็สิน้แลว หนวยงานของรฐัตอง

เปดเผยผลการแสดงความคิดเห็นใหประชาชนสามารถตรวจสอบได ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๐ หนวยงานของรัฐตองนําผลการแสดงความคิดเห็นที่ดําเนินการ ตามมาตรา ๑๘ มา

ประกอบการพิจารณา ถาหนวยงานของรัฐเห็นวา จําเปนตองดําเนินการ ตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นตอ

ไปโดยมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตามที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นแลว หรือไดทําความเขาใจ

กบัประชาชนผูไดรบัผลกระทบจนเหน็ชอบโครงการหรอืกจิกรรมแลว ใหหนวยงานของรฐัประกาศแสดงความ

จําเปนและเหตุผลที่สมควรใหดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น

ประกาศตามวรรคหนึง่ตองระบวุนัและสถานที ่เพือ่ใหประชาชนผูไดรบัผลกระทบ มสีทิธแิสดงความ

คดิเหน็คดัคานการดาํเนนิการโครงการหรอืกจิกรรมนัน้ ไดภายในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่ตองไมนอยกวาสบิหาวนั 

ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวไมมีการยื่นคัดคาน ใหถือวาโครงการหรือกิจกรรมนั้น ไดรับฟงความคิดเห็นแลว

คําคัดคานตองแสดงประเด็นปญหาใหเขาใจไดวาไมเห็นดวยหรือมีความเห็นแตกตาง ในประเด็น

ใดที่เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่มีการยื่นคัดคานตามมาตรา ๒๐ วรรคสองใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการ

รับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ

มาตรา ๒๒ การจัดใหมีการรับฟงความเห็นอยางเปนทางการใหดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) ใหหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงอธิบดีศาลปกครองชั้นตนที่มีเขตอํานาจศาลในทองที่ ที่

จะดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น เพื่อแตงตั้งผูเชี่ยวชาญจากบัญชีรายชื่อ ตามมาตรา ๑๓ เปนคณะ

ผูรับฟงความคิดเห็น พรอมทั้งมีหนังสือแจงการดําเนินการ ใหคณะกรรมการทราบดวย

(๒) ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็นรวบรวมขอมูลของโครงการหรือกิจกรรม และรายละเอียดคํา

คัดคาน เพื่อนํามาพิจารณากําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็น ใหเหมาะสมกับสภาพของโครงการหรอืกจิกรรม 

หรอืลกัษณะของคาํคดัคาน ซึง่เปนวธิกีารตามทีก่าํหนดในมาตรา ๑๗ 
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(๓) ใหคณะผูรบัฟงความคดิเหน็ประกาศวธิกีารรบัฟงความคดิเหน็ โดยตองแสดงขอมลูทีจ่าํเปน

ของโครงการหรือกิจกรรม ประเด็นปญหาที่จะมีการรับฟงความคิดเห็น การใหความชวยเหลือทางวิชาการ

แกประชาชน และขั้นตอนการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

(๔) เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเสร็จสิ้น ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็น จัดทํารายงานสรุป

ผลการรบัฟงความคดิเหน็จดัสงใหหนวยงานของรฐั คณะกรรมการ และประกาศโดยเปดเผยเพือ่ใหประชาชน

ผูไดรับผลกระทบสามารถตรวจสอบได

ใหคณะกรรมการมอีาํนาจประกาศกาํหนดรายละเอยีดวธิกีารดาํเนนิการรบัฟงความคิดเห็นอยางเปน

ทางการตามวรรคหนึ่ง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของผูเกี่ยวของได

มาตรา ๒๓ เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการจากคณะ

ผูรับฟงความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐนํามาพิจารณาประกอบกับความจําเปน ของโครงการหรือกิจกรรม 

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความคุมคาของประโยชนสาธารณะ และ

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด กอนที่จะตัดสินใจพิจารณาอนุญาตหรือดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น

มาตรา ๒๔ บรรดาคาใชจายในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นใหตกเปนภาระ ของผูขออนุญาต 

หรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่นํามารับฟงความคิดเห็น แตถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่รัฐ

ดําเนินการเอง ใหเปนภาระของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมนั้น คาใชจายตามวรรค

หนึง่ ใหรวมถงึคาใชจายในการดาํเนนิการของคณะผูรบัฟงความคดิเหน็ ตามอตัราทีค่ณะกรรมการกาํหนดดวย

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดําเนินการจัดใหมีขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๖ หรือ

ไมจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑ ใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิรองตอศาล

ปกครองเพื่อมีคําบังคับใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอน ของพระราชบัญญัตินี้ได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

………………………….

 นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ง.6

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ….

(ฉบับที่เกี่ยวดวยการเงิน)

โดยคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

เหตุผล

โดยที่การมีส วนร วมของประชาชน นับเป นรากฐานสําคัญยิ่งของกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตย ดังนั้น ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในปจจุบันมีความสลับซับซอน

มากยิ่งกวาในอดีตเปนอยางมาก อันมีสาเหตุ เนื่องจากการที่ประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี มีความทันสมัยมากขึ้น การติดตอสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเปนไป

อยางรวดเร็ว กอปรกับการดําเนินงานตองมีการประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆ จํานวน

มาก อีกทั้งการดําเนินการพัฒนาตางๆ ลวนมีผลกระทบตอประชากรจํานวนมาก แตประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ยังไมมีโอกาสไดเขามามีสวนรวม ในการดําเนินการตางๆ 

อยางเพียงพอ จึงทําใหการดําเนินงานตามแผนงาน และหรือโครงการ บางแผนงานขาดการตัดสิน

ใจอยางมีคุณภาพไมไดรับการยอมรับจากประชาชน และประชาชนไมไดรับประโยชนจากการดําเนิน

งานอยางทั่วถึง และเพียงพอ จึงกําหนดเปนแนวทางใหหนวยราชการตางๆ ดําเนินกิจกรรม และเพื่อ

สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู ใหความเห็นและปรึกษาหารือ รวมกําหนดและผลักดันนโยบาย 

รวมการดําเนินงาน รวมติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกลไกภาครัฐ นอกจากนั้นยัง

กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

................................

................................

................................

............................................................................................................................................

...................

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

............................................................................................................................................

..................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให ใช บังคับเมื่อพนกําหนดเก าสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาตอไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในระดับชาติ

“คณะกรรมการระดบัจงัหวดั” หมายความวา กรรมการการมสีวนรวมของประชาชนในระดบัจงัหวดั

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๔ ใหประธานคณะกรรมการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจในการออก

ระเบียบหรือประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

สิทธิของประชาชนในกระบวนการการมีสวนรวม

มาตรา ๕ ประชาชนยอมมีสิทธิ เสรีภาพในกระบวนการการมีสวนรวม ทั้งในดานการรับขอมูล

ขาวสาร การใหความคิดเห็นและเสนอแนะนโยบาย การรวมคิดรวมตัดสินใจในการจัดทําโครงการ และหรือ

กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การตัดสินใจทางการเมือง การกําหนดนโยบาย 
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การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน การควบคุมกํากับ และติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐในระดับตางๆ

หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการใชสิทธิ และเสรีภาพโดยชอบดวยกฎหมาย

ตามหมวดนี้

มาตรา ๖ รัฐมีหนาที่สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจในหมูประชาชนตลอดจนสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ  ดังกลาวในมาตรา ๕ และรัฐตองเพิ่มขีดความสามารถ

ของเจาหนาที่ของรัฐในการสนับสนุน และสงเสริมการมีสวนรวม

การไมสนับสนุนหรือไมสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนโดยหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ยอมถือวาเปนการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ 

ประชาชนมีหนาที่ใหความรวมมือในกระบวนการมีสวนรวมโดยเคารพสิทธิการแสดงออกของ

ทุกฝายและในแตละกรณีที่มีความเห็นขัดแยง ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่แสวงหาทางเลือกที่

เหมาะสมที่สุดรวมกัน

หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตัดสินใจเมื่อมีกระบวนการการมีสวนรวมที่เหมาะสมแลว

มาตรา ๗ การสนบัสนนุและสงเสรมิกระบวนการการมสีวนรวมของประชาชน อาจทาํไดตามระดบั

และโดยวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้

(๑) การใหขอมูลขาวสารอยางครอบคลุม ครบถวน และทันการณแกประชาชน และใหความรู

ในสิทธิประโยชน และสิทธิที่พึงมีของประชาชน

(๒) การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน การแลกเปลีย่นและหรอืการสานเสวนา และหรอืการ

แกไขความขัดแยงในโครงการที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๓) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 

กฎหมาย การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน วางแผนพัฒนา และการจัดทํากฎหมาย

(๔) การเขารวมปฏิบัติ 

(๕) การใหประชาชนมีสวนรวมในการควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลแผนงานและหรือ

โครงการ

(๖) การใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐในทุก ๆ ระดับ

หมวด ๒

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในระดับชาติ 
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คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และ

กรรมการอื่นอีกสิบคน รวมทั้งสิ้นสิบเอ็ดคน โดยประกอบดวย

(๑) ผูแทนหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ หรือองคการมหาชน ไมเกินสองคน

(๒) ผูแทนจากกลุมคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัดที่เลือกกันเองใน

แตละภูมิภาค ภูมิภาคละหนึ่งคน รวมหาคน

(๓) ผูแทนภาคประชาสังคมหนึ่งคน

(๔) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนหนึ่งคน

(๕) ผูแทนนักวิชาการหนึ่งคน

(๖) ผูแทนสื่อมวลชนหนึ่งคน

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการนั้นไดมาจากการเลือกกันเองของคณะกรรมการ 

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัด 

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัด ประกอบดวย ประธานกรรมการ และ

กรรมการอื่นอีกแปดคน รวมทั้งสิ้นเกาคน โดยประกอบดวย

(๑) ผูแทนหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ หรือองคการมหาชน ไมเกินสองคน

(๒) ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตางๆ ในจังหวัดนั้นๆ สามคน

(๓) ผูแทนภาคประชาสังคมหนึ่งคน

(๔) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนหนึ่งคน

(๕) ผูแทนนักวิชาการหนึ่งคน

(๖) ผูแทนสื่อมวลชนหนึ่งคน

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการนั้นไดมาจากการเลือกกันเองของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตอง

หามดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือ จิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

ทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง

มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงประธาน และกรรมการการมีสวน

รวมของประชาชนตามมาตรา ๘ โดยประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานศาลฎีกา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง



408 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ชาติ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผูแทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล ประธานสภาการ

หนังสือพิมพแหงประเทศไทย ผูแทนองคกรเอกชนสาธารณประโยชน และผูแทนนักวิชาการที่มีความรูและ

ประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชนเปนที่ประจักษ และมีความรู ความเขาใจเรื่องกระบวนการมี

สวนรวมของประชาชน

มาตรา ๑๒ ใหประธานและคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนที่มีคุณสมบัติ และไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป นับแตวันประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา 

และอาจไดรับการเลือกใหมได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้ง

ใหมเขารับหนาที่แทน

มาตรา ๑๓ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติตองหามตามมาตรา ๙ 

(๔) กรรมการการมีสวนรวมของประชาชนมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มี

อยู ถอดถอนออกจากตําแหนง เพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียตอการปฏิบัติหนาที่

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหถือวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู

มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) สงเสริมและสนับสนุนประชาชน คณะบุคคล หรือองคกรทางสังคมเพื่อเสริมสรางความเขม

แข็ง เพิ่มเครือขาย และพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

(๒) เสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสง

เสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการเผยแพรความรู ดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน

(๔) การกํากับดูแลและการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการการรับฟงความคิดเห็น และกระบวนการมีสวนรวมอื่นเพื่อให

เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) กําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการกองทุนการมีสวนรวมของประชาชน

(๗) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการมี

สวนรวมของประชาชน

(๘) จัดทํารายงานประเมินการมีสวนรวมของประชาชนตามพระราชบัญญัติที่เสนอตอคณะ

รัฐมนตรี และเผยแพรตอสาธารณชนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

(๑๐) มอบนโยบาย และกํากับดูแลการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของ

ประชาชน รวมทั้งแตงตั้ง และถอดถอนคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ รวมตลอดจนมอบหมายใหประธาน

คณะอนุกรรมการเฉพาะดานปฏิบัติหนาที่แทน

มาตรา ๑๕ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน เปนหนวยงานของรัฐ ที่

ไมใชสวนราชการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

(๒) ประสานงานและดาํเนนิการสงเสรมิและสนบัสนนุกระบวนการการมสีวนรวมของประชาชน

ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

มาตรา ๑๖ ใหสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน มีเลขาธิการคณะกรรมการ

การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งแตงตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทําหนาที่รับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน

หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่ง

การและปฏิบัติงานแทนเลขาธิการก็ได

กําหนดใหมีศูนยประสานงานการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัด ทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขานกุารของคณะกรรมการมสีวนรวมของประชาชนระดบัจงัหวดัซึง่นอกเหนอืจากจะมอีาํนาจหนาทีใ่นการ

รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัดแลว ยังจะตองทําหนาที่

ประสานการดําเนินงานกับสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับชาติอีกดวย

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการการมีสวน

รวมของประชาชน มีอํานาจเรียกใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดมาใหขอมูลขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหคําปรึกษาหารือ หรือใหสงเอกสาร หรือขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา ๑๘ ใหประธานกรรมการ และกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนเปนผูปฏิบัติงาน

ประจําเต็มเวลา โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการใหเปนไปตาม

ที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๓

กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

สวนที่ ๑

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะอนุญาตหรือจะดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมของรัฐ 

อันอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตหรือเกิดสวนไดสวนเสียอื่นที่เกี่ยวกับ

ประชาชน หรอืชมุชนทองถิน่ หนวยงานของรฐัตองเปดเผยขอมูล คาํชีแ้จง และเหตผุล เพือ่ใหประชาชนหรอื

ชุมชนทองถิ่น ที่ไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตองจัด การรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือประชาชน

ที่มีสวนไดสวนเสียกอนที่จะตัดสินใจพิจารณาอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

อนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น โดยตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอวรรคหนึ่ง 

เวนแตกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของประเทศหรือสังคมสวนรวม แตตองมีมาตรการเพื่อปองกันหรือเยียวยา

และชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ อยางเหมาะสมและเปนธรรม 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบเห็นวาการจะพิจารณาอนุญาต

หรือการจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง อาจเขาชื่อ

รองขอตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณา มีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวของดําเนินการรับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด

มาตรา ๒๑ โครงการหรือกิจกรรมใดที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูล ขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบดังตอไปนี้

(๑) สาระสําคัญของโครงการ

(๒) สถานที่ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ

(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

(๔) ผลกระทบของการดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการการแกไข

ในกรณีที่อาจมีผลเสีย

(๕) การวิเคราะหความคุมคาของโครงการเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔)

(๖) รายละเอียดอื่นใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะการดําเนินงานของโครงการอยาง

เพียงพอ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดหาขอมูลหรือขอเท็จ

จริงและเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการดาํเนนิการสรรหาคณะบคุคลผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูและประสบการณ

เกีย่วกบัการมสีวนรวมของประชาชนในดานตางๆ คณะบคุคลผูทรงคณุวฒุดิงักลาวนีจ้ะตองมคีวามเปนกลาง

ทางการเมืองและยึดประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ และแตงตั้งใหเปนคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็น 

 การสรรหาคณะบุคคลผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนคณะอนุกรรมการรับฟง

ความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๓ การจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหดําเนินการตามหลักเกณฑ 

ขั้นตอน และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๔ ใหคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นจัดสงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นให

ผูเขารวมการจัดรับฟงความคิดเห็นไดตรวจสอบความถูกตองและเสนอการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา

ที่คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นกําหนด และหนวยงานของรัฐตองเปดเผยผลการแสดงความคิดเห็น

ใหประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจสอบไดดวย

มาตรา ๒๕ เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการรับ

ฟงความคิดเห็นใหหนวยงานของรัฐพิจารณาประกอบกับความจําเปนของโครงการหรือกิจกรรม มาตรการ

ในการปองกันหรือเยียวยา และการแกไขปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความคุมคาของผลประโยชน

สาธารณะและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกอนการตัดสินใจอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นและ

ใหสงผลการตัดสินใจพรอมเหตุผลใหคณะกรรมการ และเปดเผยใหประชาชนสามารถตรวจสอบได

มาตรา ๒๖ บรรดาคาใชจายในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหตกเปนภาระของ

ผูขออนุญาตหรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่นํามารับฟงความคิดเห็น แตถาเปนโครงการหรือ

กิจกรรมที่รัฐดําเนินการเองใหเปนภาระของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

 คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหรวมเหมือนคาใชจายในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการรับ

ฟงความคิดเห็นตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนดดวย

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมจัดใหมีขอมูล ขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๐ ใหผูมีสวนได

เสียมีสิทธิฟองศาลปกครองเพื่อมีคําบังคับใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สวนที่ ๒

การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการจัดทํากฎหมาย

มาตรา ๒๘ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน ผู

แทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนองคกรภาคเอกชน และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นมีสวน

รวมในการริเริ่มจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมาย การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน วางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการเมืองหรือแผนงานโครงการอื่นใดที่อาจสงผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมเปนสวนรวม และรวมมือกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอนเสนอใหผูมีอํานาจ

พิจารณาตัดสินใจใหความเห็นชอบ

มาตรา ๒๙ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน ผู

แทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนองคกรภาคเอกชน และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม

ในการริเริ่มจัดทํากฎหมายที่มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอประชาชนโดยสวนรวมกอนการนําเสนอ

ใหผูมีอํานาจพิจารณาตัดสินใจใหความเห็นชอบ

มาตรา ๓๐ เมื่อมีการจัดทํานโยบาย การจัดทําแผนงานและหรือโครงการ หรือการจัดทํากฎหมาย

ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ จนแลวเสรจ็ หนวยงานของรฐัตองจดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ตอนโยบาย 

ยุทธศาสตร กฎหมาย การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน แผนงานและหรือโครงการหรือกฎหมายดวย 

มาตรา ๓๑ ในการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน ผูแทนองคกรวิชาชีพ ผูแทน

องคกรภาคเอกชน และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นเขารวมในการริเริ่มจัดทํานโยบาย 

ยุทธศาสตร กฎหมาย การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน วางแผนพัฒนาหรือจัดทํากฎหมายตามมาตรา ๒๘ 

และมาตรา ๒๙ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

สวนที่ ๓

การเขารวมปฏิบัติ การควบคุมกํากับและ

ติดตามประเมินผลแผนงาน และหรือโครงการ

มาตรา ๓๒ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน ผู

แทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนองคกรภาคเอกชน และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นมีสวน

รวมในการปฏิบัติ การควบคุมกํากับและติดตามประเมินผลแผนงานและหรือโครงการ 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การใหบคุคล กลุมบคุคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน ผูแทนองคกรวชิาชพี ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นเขารวมปฏิบัติการควบคุมกํากับและติดตามประเมินผล

แผนงานและหรือโครงการ ตามวรรค ๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

สวนที่ ๔

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการสรรหาคณะบุคคล ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูและประสบการณเกี่ยว

กับกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมารวมเปนอนุกรรมการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในระดับและ

เขตพื้นที่ตางๆ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจของกลไกภาครัฐ คณะบุคคลผูทรงคุณวุฒิดังกลาวนี้

จะตองมีความเปนกลางทางการเมืองและยึดประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

การแตงตั้งอนุกรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะ

กรรมการกําหนด

มาตรา ๓๔ ผลการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของอนุกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ นอกจาก

จะรายงานตอคณะกรรมการแลว ยงัจะตองแจงใหหนวยงานผูตรวจสอบทราบและดาํเนนิการ การจดัประกาศ

และเผยแพรสูสาธารณะหรือไมนั้น ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หมวด ๕

กองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา ๓๕ ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนขึ้นในสํานักงานเพื่อ

ใชเปนทุนหมุนเวียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในดานตางๆ และนําราย

ไดของกองทุนนําไปใชในการบริหารงาน การกํากับดูแล และการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของสํานักงาน คณะ

กรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะดานตางๆ 

การบริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๖ รายไดของกองทุนใหมาจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปเปนรายปจากรัฐบาล โดยกําหนดเปนสัดสวนรอยละศูนยจุดศูนยหนึ่ง 

ของรายไดรัฐ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(๓) คาธรรมเนียมเปนสัดสวนรอยละศูนยจุดศูนยหาของงบประมาณของทุกแผนงาน และหรือ

โครงการที่จําเปนตองมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องคการปกครองทองถิ่นและองคการระหวางประเทศ

(๕) คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่นจากการดําเนินการ

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค

(๗) ดอกผลของเงิน รายได หรือทรัพยอื่นใดของกองทุน

มาตรา ๓๗ สถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

จะตองมีการแจงหรือประกาศตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาคผนวก ง.7

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

(ฉบับที่ไมเกี่ยวดวยการเงิน)

ยกรางโดยคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน  สภานิติบัญญัติแหงชาติ
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... 

หลักการ 

     ใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

เหตุผล 

โดยที่การมีสวนรวมของประชาชน นับเปนรากฐานสําคัญยิ่งของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

ดังนั้นในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบันมีความสลับซับซอนมากยิ่งกวาในอดีต

เปนอยางมาก อันมีสาเหตุเนื่องจากการที่ประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น วิทยาศาสตร เทคโนโลยีมีความ

ทันสมัยมากขึ้น การติดตอสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว กอปรกับ

การดําเนินงานตองมี การประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆ จํานวนมาก อีกทั้งการดําเนินการ

พัฒนาตางๆ ลวนมีผลกระทบตอประชากรจํานวนมาก แตประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนิน

การตางๆ ของรัฐ ยังไมมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ อยางเพียงพอ จึงทําให

การดําเนินงานตามแผนงานและหรือโครงการ บางแผนงานขาดการตัดสินใจอยางมีคุณภาพ ไมไดรับ

การยอมรับจากประชาชน และประชาชนไมไดรับประโยชนจากการดําเนินงานอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

จึงกําหนดเปนแนวทางใหหนวยราชการตางๆ ดําเนินกิจกรรม และเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีสวน

รวมในการรับรู  ใหความเห็นและปรึกษาหารือ รวมกําหนดและผลักดันนโยบาย รวมการดําเนินงาน 

รวมติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกลไกภาครัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง

พระราชบัญญัติ

การมีสวนรวมของประชาชน 

พ.ศ. .... 

................................ 

................................ 

................................

.............................................................................................................................................

.....................................................................     

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

 

.............................................................................................................................................

.................................................................... 

          

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป

 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในระดับชาติ         

“คณะกรรมการระดบัจงัหวดั” หมายความวา กรรมการการมสีวนรวมของประชาชนในระดบัจงัหวดั 

“หนวยงานของรฐั”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรอืสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ซึ่งมี

ฐานะเปนกรม  และราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงาน

อื่นของรัฐ

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑ 

สิทธิของประชาชนในกระบวนการการมีสวนรวม 

มาตรา ๕ ประชาชนยอมมีสิทธิ เสรีภาพในกระบวนการการมีสวนรวม ทั้งในดานการรับขอมูล

ขาวสาร การใหความคิดเห็นและเสนอแนะนโยบาย การรวมคิดรวมตัดสินใจในการจัดทําโครงการ กิจกรรม

ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม การตัดสินใจทางการเมือง การกําหนดนโยบาย การ

วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผนการควบคมุกาํกบั และตดิตามประเมนิ

ผล รวมทัง้การตรวจสอบการใชอาํนาจของรฐัในระดบัตางๆ หามมใิหผูใดกระทาํการใด ๆ  อนัเปนการขดัขวางการ

ใชสทิธ ิและเสรภีาพโดยชอบดวยกฎหมายตามหมวดนี้

มาตรา ๖ รัฐมีหนาที่สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจในหมูประชาชน ตลอดจนสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ ดังกลาวในมาตรา ๕ 

การไมสนับสนุนหรือไมสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนโดยหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ยอมถือวาเปนการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ 

ประชาชนมีหนาที่ใหความรวมมือในกระบวนการมีสวนรวมโดยเคารพสิทธิการแสดงออกของ

ทุกฝายและในแตละกรณีที่มีความเห็นขัดแยง ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่แสวงหาทางเลือกที่

เหมาะสมที่สุดรวมกัน 

หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตัดสินใจเมื่อมีกระบวนการการมีสวนรวมที่เหมาะสมแลว

 

มาตรา ๗ การสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน อาจทําได ตาม

ระดับและโดยวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(๑) การใหขอมูลขาวสารอยางครอบคลุม ครบถวน และทันการณแกประชาชน และใหความรู 

ในสิทธิประโยชน และสิทธิที่พึงมีของประชาชน 

(๒) การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน การแลกเปลีย่นและหรอืการสานเสวนาและหรอื การ

แกไขความขัดแยงในโครงการที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๓) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง การกําหนดนโยบาย วางแผน

พัฒนา และการจัดทํากฎหมาย การเขารวมปฏิบัติ 

(๔) การใหประชาชนมีสวนรวมในการควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลแผนงานและหรือ

โครงการ 

(๕) การใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐในทุก ๆ ระดับ 

เอง ในแตละภูมิภาค ภูมิภาคละหนึ่งคน รวมหาคน 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

 

มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยประธานกรรมการ และ

กรรมการอื่น ดังตอไปนี้

(๑) ผูแทนหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ หรือองคการมหาชนไมเกินสองคน 

(๒) ผูแทนจากกลุมคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัดที่เลือกกันเอง ใน

แตละภูมิภาค ภูมิภาคละหนึ่งคน รวมหาคน 

(๓) ผูแทนภาคประชาสังคมหนึ่งคน 

(๔) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนหนึ่งคน 

(๕) ผูแทนนักวิชาการหนึ่งคน 

(๖) ผูแทนสื่อมวลชนหนึ่งคน 

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการนั้นไดมาจากการเลือกกันเองของคณะกรรมการ

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการในสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยเลขานุการ

หลกัเกณฑและวธิกีารในการสรรหากรรมการตามวรรคหนึง่  ใหเปนไปตามระเบยีบทีน่ายกรฐัมนตรี

กําหนด

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัด ประกอบดวยประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่น ดังตอไปนี้ โดยประกอบดวย 

(๑) ผูแทนหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ หรือองคการมหาชน ไมเกินสองคน 

(๒) ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตางๆ ในจังหวัดนั้นๆ สามคน 

(๓) ผูแทนภาคประชาสังคมหนึ่งคน 

(๔) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนหนึ่งคน 

(๕) ผูแทนนักวิชาการหนึ่งคน 

(๖) ผูแทนสื่อมวลชนหนึ่งคน 

ใหนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการในจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการนั้นไดมาจากการเลือกกันเองของกรรมการ 

หลกัเกณฑและวธิกีารในการสรรหากรรมการตามวรรคหนึง่  ใหเปนไปตามระเบยีบทีน่ายกรฐัมนตรี

กําหนด
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มาตรา ๑๐ กรรมการตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามดัง

ตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือ จิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

ทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง

 

มาตรา ๑๑ ใหมคีณะกรรมการสรรหาบคุคลทีจ่ะดาํรงตาํแหนงประธาน และกรรมการการมสีวนรวม

ของประชาชนตามมาตรา ๘ โดยประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสงูสดุ ประธาน

ศาลฎกีา ประธานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิประธาน

กรรมการการเลอืกตัง้ ผูแทนอธกิารบดขีองสถาบนัอดุมศกึษาที่เปนนิติบุคคล ประธานสภาการหนังสือพิมพแหง

ประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนองคกรเอกชนสาธารณประโยชนจํานวน

หนึ่งคน และผูแทนนักวิชาการที่มีความรูและประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชนเปนที่ประจักษ

จํานวนหนึ่งคน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหานั้นไดมาจากการเลือกกันเองของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๒ ใหประธานและกรรมการการมีตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ มีวาระการดํารงตําแหนง

สี่ป นับแตวันประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา และอาจไดรับการเลือกใหมได แตจะดํารงตําแหนงติดตอ

กันเกินสองวาระมิได 

ใหกรรมการซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระ ปฏบิตัหินาทีต่อไปจนกวากรรมการซึง่ไดรบัการแตงตัง้ใหมเขา

รับหนาที่แทน 

มาตรา ๑๓ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติตองหามตามมาตรา ๑๐ 

(๔) กรรมการการมีสวนรวมของประชาชนมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ

ที่มีอยู ถอดถอนออกจากตําแหนง เพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียตอการปฏิบัติหนาที่ 
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เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหถือวาคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู

มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและสนับสนุนประชาชน คณะบุคคล หรือองคกรทางสังคมเพื่อเสริมสราง ความ

เขมแข็ง เพิ่มเครือขาย และพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

(๒) เสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสง

เสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการเผยแพรความรู ดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

(๔) การกาํกบัดแูลและการตรวจสอบการดาํเนนิการของรฐัในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการการรับฟงความคิดเห็น และกระบวนการมีสวนรวมอื่นเพื่อให

เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการมี

สวนรวมของประชาชน 

(๗) จัดทํารายงานประเมินการมีสวนรวมของประชาชนตามพระราชบัญญัติที่เสนอตอคณะ

รัฐมนตรี และเผยแพรตอสาธารณชนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๙) มอบนโยบาย และกาํกบัดแูลการทาํงานของคณะกรรมการการมสีวนรวมของประชาชน ใน

ระดับจังหวัด รวมทั้งแตงตั้ง และถอดถอนคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ  รวมตลอดจนมอบหมายใหประธาน

คณะอนุกรรมการเฉพาะดานปฏิบัติหนาที่แทน 

การดาํเนนิงานของคณะกรรมการระดบัชาตแิละคณะกรรมการระดบัจงัหวดัตามวรรคหนึง่ เปนไปดวย

ความสมัครใจ ไมมีคาตอบแทนเปนรายไดประจํา

มาตรา ๑๕ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่ฝายวิชาการและเลขานุการของคณะ

กรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับชาติ  และใหหนวยงานของรัฐซึ่งไดรับมอบหมายจากนายก

รัฐมนตรี ทําหนาที่ฝายวิชาการและเลขานุการของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนระดับจังหวัด 

และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

(๒) ประสานงานและดาํเนนิการสงเสรมิและสนบัสนนุกระบวนการการมสีวนรวมของประชาชน

ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน 
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(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการการมีสวน

รวมของประชาชน มีอํานาจเรียกใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดมาใหขอมูลขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหคําปรึกษาหารือ หรือใหสงเอกสาร หรือขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา

หมวด ๓

กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

สวนที่ ๑

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะอนุญาตหรือจะดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมของรัฐ 

อันอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตหรือเกิดสวนไดสวนเสียอื่นที่เกี่ยวกับ

ประชาชนหรือชุมชนทองถิ่น หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนหรือ

ชุมชนทองถิ่น ที่ไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตองจัด การรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือประชาชน

ที่มีสวนไดสวนเสียกอนที่จะตัดสินใจพิจารณาอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

หนวยงานของรัฐตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

อนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น โดยตองหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอวรรคหนึ่ง 

เวนแตกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของประเทศหรือสังคมสวนรวม แตตองมีมาตรการเพื่อปองกันหรือเยียวยา

และชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆอยางเหมาะสมและเปนธรรม

 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบเห็นวาการจะพิจารณาอนุญาต

หรือการจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง อาจเขาชื่อ

รองขอตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณา มีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวของดําเนินการรับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๑๙ โครงการหรือกิจกรรมใดที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูล ขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบดังตอไปนี้ 
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(๑) สาระสําคัญของโครงการ 

(๒) สถานที่ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการ 

(๔) ผลกระทบของการดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการการแกไข 

ในกรณีที่อาจมีผลเสีย 

(๕) การวิเคราะหความคุมคาของโครงการเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔) 

(๖) รายละเอียดอื่นใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะการดําเนินงานของโครงการอยาง

เพียงพอ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดหาขอมูลหรือขอเท็จ

จริงและเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการดาํเนนิการสรรหาคณะบคุคลผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูและประสบการณ

เกีย่วกบัการมสีวนรวมของประชาชนในดานตางๆ คณะบคุคลผูทรงคณุวฒุดิงักลาวนีจ้ะตองมคีวามเปนกลาง

ทางการเมืองและยึดประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ และแตงตั้งใหเปนคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็น 

การสรรหาคณะบุคคลผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็น ตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

 

มาตรา ๒๑ การจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหดําเนินการตามหลักเกณฑ 

ขั้นตอน และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

 

มาตรา ๒๒ ใหคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นจัดสงรายงานสรุปผลการรับฟง ความคิดเห็น

ใหผูเขารวมการจัดรับฟงความคิดเห็นไดตรวจสอบความถูกตองและเสนอการแกไข ใหถูกตองภายในระยะ

เวลาที่คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นกําหนด และหนวยงานของรัฐตองเปดเผยผลการแสดงความคิด

เห็นใหประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจสอบไดดวย

 

มาตรา ๒๓ เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการรับฟง

ความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาประกอบกับความจําเปนของโครงการหรือกิจกรรม มาตรการ

ในการปองกันหรือเยียวยา และการแกไขปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความคุมคาของผลประโยชน

สาธารณะและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกอนการตัดสินใจอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นและ

ใหสงผลการตัดสินใจพรอมเหตุผลใหคณะกรรมการ และเปดเผยใหประชาชนสามารถตรวจสอบได 
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มาตรา ๒๔ บรรดาคาใชจายในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหตกเปนภาระของ

ผูขออนุญาตหรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่นํามารับฟงความคิดเห็น 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมจัดใหมีขอมูล ขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๘ ใหผูมีสวนได

เสียมีสิทธิฟองศาลปกครองเพื่อมีคําบังคับใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 

สวนที่ ๒ 

การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาและการจัดทํากฎหมาย 

มาตรา ๒๖ ใหหนวยงานของรฐัดาํเนนิการใหบคุคล กลุมบคุคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน ผูแทน

องคกรวิชาชีพ ผูแทนองคกรภาคเอกชน และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมใน

การริเริ่มจัดทํานโยบาย วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการเมืองหรือแผนงานโครงการอื่น

ใดที่อาจสงผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนสวนรวม โดยรวมมือกับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ กอนเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาตัดสินใจใหความเห็นชอบ

มาตรา ๒๗ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน 

ผูแทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนองคกรภาคเอกชน และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นมีสวน

รวมในการริเริ่มจัดทํากฎหมายที่มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอประชาชนโดยสวนรวม กอนการนํา

เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาตัดสินใจใหความเห็นชอบ 

มาตรา ๒๘ เมื่อมีการจัดทํานโยบาย การจัดทําแผนงาน และหรือโครงการ หรือการจัดทํากฎหมาย

ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ จนแลวเสรจ็ หนวยงานของรฐัตองจดัใหมกีารรบัฟง ความคดิเหน็ตอนโยบาย 

แผนงานและหรือโครงการหรือกฎหมายดวย

 

มาตรา ๒๙ ในการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน ผูแทนองคกรวิชาชีพ ผูแทน

องคกรภาคเอกชน และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นเขารวมในการริเริ่มจัดทํานโยบาย 

วางแผนพัฒนาหรือจัดทํากฎหมายตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด
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สวนที่ ๓

การเขารวมปฏิบัติ การควบคุมกํากับและติดตามประเมินผล

แผนงานและหรือโครงการ

มาตรา ๓๐ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหบุคคล กลุมบุคคล ผูแทนองคกร ภาคประชาชน ผู

แทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนองคกรภาคเอกชน และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่น มีสวน

รวมในการปฏิบัติ การควบคุมกํากับและติดตามประเมินผลแผนงานและหรือโครงการ 

การใหบคุคล กลุมบคุคล ผูแทนองคกรภาคประชาชน ผูแทนองคกรวชิาชพี ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

และเอกชนสาธารณะประโยชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นเขารวมปฏิบัติการควบคุมกํากับและติดตามประเมิน

ผลแผนงานและหรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่คณะกรรมการกําหนด 

สวนที่ ๔ 

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการสรรหาคณะบุคคล ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูและประสบการณเกี่ยว

กับกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมารวมเปนอนุกรรมการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในระดบัและ

เขตพืน้ทีต่างๆ เพือ่ทาํหนาทีต่รวจสอบการใชอาํนาจของกลไกภาครฐั คณะบคุคลผูทรงคณุวฒุดิงักลาวนีจ้ะตอง

มคีวามเปนกลางทางการเมอืงและยดึประโยชนสาธารณะเปนสาํคญั การแตงตัง้อนกุรรมการตรวจสอบตามวรรค

หนึง่ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๓๒ ผลการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของอนุกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๓๐ นอกจาก

จะรายงานตอคณะกรรมการแลว ยงัจะตองแจงใหหนวยงานผูตรวจสอบทราบและดาํเนนิการ การจดัประกาศ

และเผยแพรสูสาธารณะหรือไมนั้น ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

............................................

 นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก จ.8

รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ….

ยกรางโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ราง

พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่.......................................

เปนปที่...................... ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....”

 

มาตรา 2 พระราชบญัญตันิีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตน

ไป

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

 

มาตรา 4 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือ

ประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได

หมวด 1

สิทธิของประชาชนในกระบวนการการมีสวนรวม

มาตรา 5 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ

ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
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ทุกระดับ ซึ่งไดรับรองไวในมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยอมไดรับ

การคุมครองและนําไปปฏิบัติ

หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการใชสิทธิและเสรีภาพโดยชอบดวยกฎหมาย

ตามหมวดนี้

มาตรา 6 หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีหนาที่ตองสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางเต็มที่

การไมสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของยอมถือวาเปนการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่

มาตรา 7 การสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอาจทําไดโดยระดับและวิธีการ

ดังตอไปนี้

(1) การใหขอมูลขาวสารอยางรอบดานแกประชาชน

(2) การรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน

(3) การใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตัดสินใจ

(4) การใหประชาชนรวมมือในการดําเนินการและตัดสินใจ

(5) การมอบใหประชาชนดําเนินงานและตัดสินใจ

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการตราระเบียบเพื่อกําหนด

รายละเอียดของวิธีการในการมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการผังเมือง การจัดรูปที่ดิน การปฏิรูป

ที่ดิน และการดําเนินการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

มาตรา 8 การคุมครองและนําไปปฏิบัติซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการมีสวนรวมของประชาชนตาม

มาตรา 7 จะตองคํานึงถึงโอกาสในการพัฒนาระดับของการมีสวนรวมจากระดับแรกจนถึงระดับสุดทาย

การละเลยเพิกเฉยของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไมใหโอกาสในการพัฒนาจาก

ระดับของการมีสวนรวมตามลําดับ อาจเปนเหตุในการรองเรียนเรื่องดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ตาม

ที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด 2

คณะกรรมการสรรหา

มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการสรรหา จํานวน 10 คน ซึ่งมีที่มาจาก

(1) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

(2) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

(3) นายกสภาทนายความแหงประเทศไทย

(4) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน

(5) ประธานสภาหอการคา ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธาน

ชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จาํกดั และผูแทนสถาบนัภาคการผลติ ซึง่เลอืกกนัเองใหเหลอื 1 คน

(6) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน

จํานวน 4 คน ซึ่งเลือกกันเองในแตละดาน ดานละ 1 คน จากองคกรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงคหลัก ดัง

ตอไปนี้

(6.1) ดานการพฒันาชมุชนชนบท การพฒันาชมุชนเมอืง การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการเกษตรทางเลือก หรือการจัดการเทคโนโลยีที่

เหมาะสม

(6.2) ดานการพัฒนาชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อเอดส หรือ

ผูปวย

(6.3) ดานสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิของผูบริโภค การสงเสริมประชาธิปไตย หรือ

การพัฒนาแรงงาน

(6.4) ดานการสาธารณสุข การศึกษา หรือศิลปวัฒนธรรม

(7) ผูแทนสือ่มวลชน ในกจิการหนงัสอืพมิพ วทิยกุระจายเสยีง และวทิยโุทรทศัน ซึง่เลอืกกนัเอง

ใหเหลือ 1 คน

มาตรา 10 กําหนดอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาไว ดังตอไปนี้

(1) ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่พิจารณาสรรหากรรมการการมีสวนรวมของประชาชน 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการสรรหา และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการ การมีสวนรวมของ

ประชาชน ที่คณะกรรมการสรรหากําหนด

(2) คัดเลือกบุคคลซึ่งเปนตัวแทนจากองคกรภาคประชาชนดานตาง ๆ  เปนจํานวนไมนอยกวา

สามเทาของจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีไดตามที่กําหนดสําหรับกลุมนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามจํานวน หลักเกณฑ และ

วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
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(3) ใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกของแตละกลุมตาม (2) ประชุมกัน เพื่อทําการคัดเลือกกันเอง 

ตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหากาํหนด ใหไดบคุคลผูทีจ่ะเปนสมาชกิ ตามจาํนวนทีจ่ะพงึมี

ไดตามที่กําหนดสําหรับกลุมนั้น ๆ  ทั้งนี้ ใหบุคคลผูไดรับคะแนนลําดับรองลงไปจํานวนหาคนแรกของแตละ

กลุมเปนผูไดรับการบรรจุในบัญชีรายชื่อสํารองของแตละกลุมนั้น ๆ

หมวด 3

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา 11 ใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวน 40 

คน ซึ่งมีที่มาจาก

(1) ผูแทนจากสภาพัฒนาการเมือง จํานวน 1 คน

(2) ผูแทนจากสภาองคกรชุมชน จํานวน 1 คน

(3) ผูแทนจากกองทุนหมูบาน ภูมิภาคละ 1 คน รวมเปน 4 คน

(4) ผูแทนจาก อบจ. ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ 1 คน

(5) ผูแทนจาก อบต. ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือภูมิภาคละ 1 คน รวมเปน 4 คน

(6) ผูแทนจากเทศบาล ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ 1 คน

(7) ผูแทนจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) จํานวน 1 คน

(8) บุคคลซึ่งเปนตัวแทนจากองคกรภาคประชาชนดานตางๆ ในสังคม จํานวน 10 คน

(8.1) ภาคเกษตร จํานวน 2 คน

(8.2) ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน

(8.3) ภาคบริการ จํานวน 2 คน

(8.4) ภาคแรงงาน จํานวน 2 คน

(8.5) ภาคเด็กและการศึกษา จํานวน 2 คน

(8.6) ภาคการคุมครองผูบริโภค จํานวน 2 คน

(8.7) ภาคสื่อมวลชน จํานวน 2 คน

(8.8) ภาคฐานทรัพยากร จํานวน 2 คน

(9) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี จากบุคคลผูมีประสบการณดานการมีสวนรวม

ของประชาชน จํานวน 10 คน

(10) เลขาธิการคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนเปนกรรมการและเลขานุการ

กําหนดใหการสรรหาเพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลตาม (9) เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสรรหา

กําหนด โดยตองคํานึงถึงความรู ความเขาใจและประสบการณการมีสวนรวมเปนสําคัญ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา 12 กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ

(3) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น 

หรือผูบริหารทองถิ่น 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง

(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

(6) ไมติดยาเสพติดใหโทษ

(7) ไมเปนบุคคลลมละลาย

(8) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล

(9) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมา ยังไมถึง

หาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

(10) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

จากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(11) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะรํ่ารวยผิด

ปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(12) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน

(13) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง

(14) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

(15) ไมเปนพนกังานหรอืลกูจางของหนวยงานรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการสวนทองถิน่ หรอื

ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ

(16) เคยทําเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่คณะ

กรรมการสรรหากําหนด

มาตรา 13 ใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันประกาศรายชื่อกรรมการในราชกิจ

จานุเบกษา และอาจไดรับการสรรหาใหมได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได กรรมการซึ่ง

พนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการสรรหาขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

มาตรา 14 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 12

(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

(5) คณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนง

มาตรา 15 เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของคณะกรรมการใหเปนไป

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการนั้น

มาตรา 16 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้

(1) สนับสนุนและประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 

สถาบันวิชาการ องคกรชาวบาน องคกรภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ในการเสริมสรางและ

พัฒนาความเขมแข็งของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

(2) ใหความชวยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการใชสิทธิและเสรีภาพในการมีสวนรวม ใน

การนี้หากมีการรองเรียนวาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐใดละเลยหรือปฏิเสธมิใหประชาชนมีสวน

รวมตามกระบวนการที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ กําหนดไวใหคณะกรรมการมีอํานาจฟองศาล

ปกครองแทนประชาชนได

(3) ใหคําปรึกษา แนะนําและฝกอบรมแกหนวยงานของรัฐและประชาชนในการปฏิบัติตามพ

ระราชบัญญัตินี้

(4) เสนอแนะและใหความเห็นตอองคกรภายนอก และสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการและรูป

แบบตางๆ ในการมีสวนรวมของประชาชน

(5) เปนตัวแทนภาคประชาสังคมในการผลักดันเรียกรองใหการปฏิบัติการตาง ๆ ตองเคารพ

ตอหลักการมีสวนรวมของประชาชน

(6) ดําเนินการเทาที่เหมาะสมและเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยว

กับนโยบาย โครงการและการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ องคกร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ

ในแตละเรื่อง รวมทั้งใหความเห็นจากผลของการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมนั้น เพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติตอไป

(7) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย ฝกอบรม ประชุม สัมมนา อภิปราย เผยแพรอยางตอเนื่อง 

ดวยเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนรู เครือขายเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเพิ่มพูนองคความรู ทักษะ 

ภมูปิญญา วสิยัทศันสากล ใหเกดิการเรยีนรูตลอดชวีติในการพฒันาคณุคาการปกครองระบอบประชาธปิไตย

ที่ยั่งยืนถาวร
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(8) เสนอแนะและจัดทํารางกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเรงรัดใหมีการจัดทําหรือแกไข

กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการเขามีสวนรวมของประชาชน

(9) เปนตวัแทนภาคประชาสงัคมในประชาคมโลก เพือ่การแลกเปลีย่นความรวมมอื การประชมุ 

และการรวมโครงการตางๆ กับตางประเทศ

(10) ทํารายงานประจําปเสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และบุคคลทั่วไป เพื่อใหทราบถึง

สถานการณการมีสวนรวมของประชาชน โดยในรายงานใหระบุโดยชัดแจงวาหนวยงานใดของรัฐที่ละเลย

หรือปฏิเสธมิใหประชาชนมีสวนรวมในดานตาง ๆ

(11) กํ ากับดูแลการทํางานของสํานักงานสนับสนุนและประสานงานกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน

(12) แตงตัง้และถอดถอนคณะอนกุรรมการดานตางๆ มอบหมายใหประธานอนกุรรมการเฉพาะ

ดานปฏิบัติหนาที่แทน

(13) มอบนโยบายและสนับสนุนงานธุรการของสํานักงานและศูนยสนับสนุนและประสานงาน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

(14) ประสานงานนโยบายภายในระหวางงานของสํานักงานและงานบริการของศูนยตาง ๆ

(15) บริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชน

(16) สงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท เกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หนาที่ และ

การมีสวนรวมของประชาชน ตั้งแตวัยเด็กถึงผูใหญ

มาตรา 17 คณะกรรมการอาจพิจารณาศึกษาเรื่องที่เห็นวาสมควรกําหนดเปนแนวทางในการ

กําหนดนโยบาย หรือแนวทางเพื่อใหเกิดกระบวนการที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานตางๆ 

รวมทั้งจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเผยแพรเปนการทั่วไปก็ได

มาตรา 18 ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจ ตอไปนี้

(1) มีหนังสือสอบถามสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อใหมีหนังสือชี้แจงขอ

เท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใด ๆ  หรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน

อื่นที่เกี่ยวของ หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณาได

(2) มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่ เกี่ยวข องมาใหถ อยคํา

หรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

การสงหนังสือเรียกใหส งทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผู รับ 

ในกรณทีีไ่มอาจสงหนงัสอืเรยีกใหแกผูรบัตามวธิดีงักลาวได หรอืไมมกีารปฏบิตัติามหนงัสอืเรยีกภายในระยะ

เวลาอันสมควร ใหคณะกรรมการสงโดยวิธีดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง หรือจะจัดสงโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(3) ดาํเนนิการขอใหศาลทีม่เีขตอาํนาจออกหมายเพือ่เขาไปในเคหสถานหรอืสถานทีใ่ด ๆ  เพือ่

ประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ซึ่งตองกระทําเทา

ที่จําเปนและโดยไมชักชา กอนการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาวใหกรรมการหรือพนักงาน

เจาหนาที่ ซึ่งไดรับมอบหมายแสดงความบริสุทธิ์เสียกอน และเทาที่สามารถกระทําไดใหดําเนินการตอหนา

ผูครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผูซึ่งเกี่ยวของ หรือถาหากไมสามารถกระทําการดังกลาวได ก็ใหดําเนิน

การตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งไดขอรองมาเปนพยาน ในการนี้ใหผูครอบครองหรือดูแลสถานที่ 

หรือผูซึ่งเกี่ยวของใหความรวมมือเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบ

หมายเปนไปโดยสะดวก

(4) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทางของบุคคลหรือ

พนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการแตงตั้งเพื่อทําการตรวจสอบการละเมิดการมีสวนรวมของประชาชน

  

มาตรา 19 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการ อนุกรรมการหรือพนักงานเจา

หนาที่ที่คณะกรรมการแตงตั้ง เพื่อทําการตรวจสอบการละเมิดการมีสวนรวมของประชาชนเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนขึ้น เรียกโดยยอวา 

“ส.ส.ป.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Office for Public Participation” เรียกโดยยอวา “OPP” เปน

องคกรของรัฐที่เปนอิสระอยูภายใตการบังคับบัญชาของประธานกรรมการ

สํานักงานมีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ

มาตรา 21 ใหสํานักงานมีที่ทําการใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง

สํานักงานอาจจัดตั้งศูนยประสานงานในภูมิภาคหรือทองถิ่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

 

มาตรา 22 ใหสํานักงานดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคดังตอไปนี้

(1) สนบัสนนุและใหความชวยเหลอืแกประชาชน องคกรชาวบาน องคกรพฒันาเอกชน องคกร

ธุรกิจ และหนวยงานของรัฐตาง ๆ  ที่มีจุดหมายรวมหรือใกลเคียงกันในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน

(2) สนับสนุนสรางเครือขายและเสริมสรางความรวมมือดานการมีสวนรวมของประชาชน 

ระหวางภาคประชาสังคม ภาคทุน และภาครัฐ

(3) เปนศูนยกลางในการเรียกรอง แสดงความเห็น ขอใหรัฐรับฟงหรือชี้แจง และกิจกรรมตาง 

ๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและในรูปแบบที่ไมเปนทางการ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(4) กําหนดแผนการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนตามนโยบายที่คณะกรรมการใหความเห็น

(5) เปนหนวยงานประสานงานในการนํานโยบายตางๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

มาปฏิบัติ

 

มาตรา 23 ใหสํานักงานมีเลขาธิการคณะกรรมการคนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน

ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางสํานักงาน โดยจะใหมีรองเลขาธิการ

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานดวยก็ได

การแตงตั้งเลขาธิการใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

การจัดโครงสรางของสํานักงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด 4

ศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา 24 นอกจากโครงสรางตามมาตรา 23 ใหจัดตั้งศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการ

มสีวนรวมของประชาชนขึน้ภายใตสาํนกังาน มหีนาทีใ่นการใหบรกิารแลกเปลีย่น สือ่สาร และสาํรวจความคดิ

เห็นของประชาชน ใหบริการปรึกษาขอมูลวิชาการและฝกอบรมกระบวนการและใหบริการจัดเวทีสาธารณะ

และสาธิตโครงการ

ศูนยสนับสนุนและประสานงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะแบงสวนงานออกเปนศูนย

ยอยที่มีคณะกรรมการโดยเฉพาะของตนเองก็ได

หมวด 5

กองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชน

มาตรา 25 ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูการมีสวนรวมของประชาชนขึ้น

ในสํานักงาน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนและนํารายไดของกอง

ทุนไปใชในการบริหารงาน การกํากับดูแล และการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของสํานักงาน คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะดาน และศูนยตาง ๆ

การบริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา 26 รายไดของกองทุนมาจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

(1) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(2) เงินอุดหนุนทั่วไปเปนรายปจากรัฐบาล

(3) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการระหวางประเทศ และเงิน

หรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

(4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอื่นจากการดําเนินการ

(5) ดอกผลของเงิน รายได หรือทรัพยสินอื่นใดของกองทุน

หมวด 6 

บทลงโทษ

มาตรา 27 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 5 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหกพันบาท

แตไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

บทเฉพาะกาล

มาตรา 28 ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคณะกรรมการสรรหาดําเนิน

การออกระเบียบตามมาตรา 11 วรรคสอง

มาตรา 29 ภายใน 120 วนั นบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ใหดาํเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการ

ตามมาตรา 11 ใหแลวเสร็จ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

.............................................

 นายกรัฐมนตรี
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาคผนวก  จ.

ขาวประชาสัมพันธรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  พ.ศ. ....
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

1. หนังสือพิมพเมืองพะเยา ฉบับปที่ 6 ฉบับที่ 132 ประจําวันที่ 16-30 กันยายน 2551       

 หนา 1-2  หัวขอขาวสถาบันพระปกเกลาสัมมนาระดมสมององคกร-ประชาชน

423 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 
1. หนังสือพิมพเมืองพะเยา ฉบบัปที่ 6 ฉบับที่ 132 ประจําวันที่ 16-30 กันยายน 2551        

      หน้า 1-2  หัวขอขาวสถาบนัพระปกเกลาสมัมนาระดมสมององคกร-ประชาชน 

 

 

 

 

 

 



441สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

2. หนังสือพิมพไทยโพสต  ปที่ 13 ฉบับที่ 4410 วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551

 เสนอขาว “คุณภาพประชาธิปไตยไมมี จะถามหาคุณภาพสังคมจากที่ไหน”

424 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

2.  หนังสือพิมพไทยโพสต  ปที่ 13 ฉบับที่ 4410 วันอังคารที่ 25 พฤศจกิายน 2551 

   เสนอขาว "คุณภาพประชาธิปไตยไมมี จะถามหาคุณภาพสังคมจากที่ไหน” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตอ) 
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

425 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551  ปที่ 31 ฉบับที่ 11217  หนา 7

 เสนอขาว  “คุณภาพประชาธิปไตยไมมี จะถามหาคุณภาพสังคมจากที่ไหน”

426 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

3.หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันอังคารที่ 25 พฤศจกิายน 2551  ปีท่ี 31 ฉบบัท่ี 11217  หนา 

7 

   เสนอขาว  "คุณภาพประชาธิปไตยไมมี จะถามหาคุณภาพสังคมจากที่ไหน" 

 

 

ความอึดอัดตอสถานการณบานเมืองที่ยังไมรูวาจะเดินไปทางใดแน ทําใหนักวิชาการหลาย

คนพยายามแนะทางออกดวยการมาสานเสวนา เพื่อนําไปสูการพัฒนาประชาธิปไตยที่เราพึง

ปรารถนาตอไป แตส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นไดหรือไมยังไมมีใครรู ตราบใดที่คนในประเทศยังแบงฝาย 

สภาวการณอยางนี้หากมองในแงดีจัดเปนอาการของการปกครองที่เรียกวาอยากเปนประชาธิปไตย 

เปนสัญญาณของการตื่นตัวทางการเมือง เพื่อเรียกรองใหไดมาซึ่งประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ เพราะ

ที่ผานมาดูเหมือนเราจะมีประชาธิปไตยแตคําพูด เพราะคอนขางจะเปนประชาธิปไตยที่ไรคุณภาพ 

อันนํามาสูสังคมที่ดอยคุณภาพอีกดวย  ประชาธิปไตยเปนการปกครองที่แพรหลายและหลาย

ประเทศในโลกลวนมุงไปทางนี้ แตส่ิงที่หลายคนสนใจกลับมิใชเร่ืองการเปล่ียนแปลงมาสู

ประชาธิปไตย แตเปนการอธิบายลักษณะของการปกครองที่อางวาเปนประชาธิปไตยมากกวา

การศึกษาประชาธิปไตยบางคร้ังจึงมองไปที่การท่ีประชาธิปไตยไดฝงลึกเปนส่ิงที่ดีอยูในทางจิตใจ

ของคนในชาติเพียงไร 

             การปฏิรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพประชาธิปไตยเปนส่ิงจําเปน ถาประชาธิปไตยคือส่ิงท่ี

เปนไปเพื่อสันติสุขสถาพรหรือความยั่งยืน นอกจากนี้ประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยมา

นานก็ยังตองปฏิรูปเพื่อใหสามารถสนองความตองการของประชาชนได และคงไมมีพลเมืองของ

ประเทศใดจะมีความสุขอยูได ถาประเทศของเขามีแตความขัดแยง จนไมรูวาจะยุติลงเมื่อใด เปน

เหตุใหพวกเขาไมสามารถกําหนดอนาคตของตนเองได 

              บางคร้ังอาการของความขัดแยงก็เร่ิมจากการเพิ่มขึ้นของการไมเชื่อมั่นในรัฐ เพราะมี

ความสงสัยในการทํางานของรัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐวามีความไมโปรงใส ทํางานไมสนองความ

ตองการของประชาชน แตสนองตนเองและพวก เหลานี้เปนอาการท่ีเกิดขึ้นในประเทศท่ีอางวาเปน

ประชาธิปไตยหลายประเทศ จนจัดไดวาปจจุบันเปนยุคของวิกฤตประชาธิปไตยก็วาได 

              ดวยเหตุนี้หลายภาคสวนไมวาจะเปนนักวิชาการ ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน หรือ

องคกรที่ใหการสนับสนุนตางๆ ตางพยายามชวยกันยกระดับการเปนประชาธิปไตย และเรียกรองให

มีการคํานึงถึงคุณภาพของประชาธิปไตย แทนการมุงสนใจประชาธิปไตยในเร่ืองกระบวนการทาง

ความอึดอัดตอสถานการณบานเมืองที่ยังไมรูวาจะเดินไปทางใดแน ทําใหนักวิชาการหลายคน

พยายามแนะทางออกดวยการมาสานเสวนา เพื่อนําไปสูการพัฒนาประชาธิปไตยที่เราพึงปรารถนาตอไป 

แตสิง่เหลานีจ้ะเกดิขึน้ไดหรอืไมยงัไมมใีครรู ตราบใดทีค่นในประเทศยงัแบงฝาย สภาวการณอยางนีห้ากมอง

ในแงดีจัดเปนอาการของการปกครองที่เรียกวาอยากเปนประชาธิปไตย เปนสัญญาณของการตื่นตัวทางการ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เมือง เพื่อเรียกรองใหไดมาซึ่งประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ เพราะที่ผานมาดูเหมือนเราจะมีประชาธิปไตยแตคํา

พูด เพราะคอนขางจะเปนประชาธิปไตยที่ไรคุณภาพ อันนํามาสูสังคมที่ดอยคุณภาพอีกดวย  ประชาธิปไตย

เปนการปกครองที่แพรหลายและหลายประเทศในโลกลวนมุงไปทางนี้ แตสิ่งที่หลายคนสนใจกลับมิใชเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงมาสูประชาธิปไตย แตเปนการอธิบายลักษณะของการปกครองที่อางวาเปนประชาธิปไตย

มากกวาการศึกษาประชาธิปไตยบางครั้งจึงมองไปที่การที่ประชาธิปไตยไดฝงลึกเปนสิ่งที่ดีอยูในทางจิตใจ

ของคนในชาติเพียงไรการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพประชาธิปไตยเปนสิ่งจําเปน ถาประชาธิปไตยคือสิ่งที่

เปนไปเพื่อสันติสุขสถาพรหรือความยั่งยืน นอกจากนี้ประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยมานานก็

ยังตองปฏิรูปเพื่อใหสามารถสนองความตองการของประชาชนได และคงไมมีพลเมืองของประเทศใดจะมี

ความสุขอยูได ถาประเทศของเขามีแตความขัดแยง จนไมรูวาจะยุติลงเมื่อใด เปนเหตุใหพวกเขาไมสามารถ

กําหนดอนาคตของตนเองได

บางครั้งอาการของความขัดแยงก็เริม่จากการเพิ่มขึน้ของการไมเชื่อมั่นในรัฐ เพราะมคีวามสงสัยใน

การทํางานของรัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐวามีความไมโปรงใส ทํางานไมสนองความตองการของประชาชน 

แตสนองตนเองและพวก เหลานี้เปนอาการที่เกิดขึ้นในประเทศที่อางวาเปนประชาธิปไตยหลายประเทศ จน

จัดไดวาปจจุบันเปนยุคของวิกฤตประชาธิปไตยก็วาได

ดวยเหตุนี้หลายภาคสวนไมวาจะเปนนักวิชาการ ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกร

ที่ใหการสนับสนุนตางๆ ตางพยายามชวยกันยกระดับการเปนประชาธิปไตย และเรียกรองใหมีการคํานึงถึง

คุณภาพของประชาธิปไตย แทนการมุงสนใจประชาธิปไตยในเรื่องกระบวนการทางการเมือง และการเขาสู

อํานาจแตเพียงเทานั้น

ทั้งนี้ เพราะการที่ประเทศใดมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ประเทศนั้นยอมมีสังคมที่มีคุณภาพดวย 

สองสิ่งนี้มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก เปนเหตุเปนผลของกันและกัน

แลลี่ ไดมอนด นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด กลาววา กอนจะพูดถึงคุณภาพ

ประชาธิปไตยตองเขาใจวาประชาธิปไตยคืออะไร  มันคือ การที่ประชาชนที่เปนผูใหญมีสิทธิในการเลือกตั้ง 

การมีการเลือกตั้งที่อิสระ เที่ยงธรรม มีการแขงขัน มีพรรคการเมืองเขาเสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อแขงขัน

จริงๆ มากกวาหนึ่งพรรค และมีแหลงที่มาของขอมูลที่เปนทางเลือกที่หลากหลาย  ไมใชเรื่องของการบังคับ

ดู บังคับฟง ประชาชนมีอิสระในการรวมตัวทํากิจกรรมทางการเมืองและสามารถรวมตัวในลักษณะของภาค

ประชาสังคม ตามความเชื่อและความสนใจของพวกเขา นอกจากนี้สถาบันทางประชาธิปไตยตางๆ มีอํานาจ

ในตัวเอง ไมอยูใตอาณัติของชนชั้นนํา หรืออํานาจภายนอกที่ทําใหสถาบันเหลานั้นไมสามารถสนองตอบ

และรับผิดชอบตอประชาชนได

ประชาธิปไตยไทยเปนอยางไร พิจารณาไดจากการบรรลุเปาหมายของประชาธิปไตย เชน 

ประชาธิปไตยในอุดมคติคือการที่พลเมืองมีอิสรภาพ มีอํานาจอธิปไตยที่สามารถควบคุมนโยบาย และเจา

หนาที่ที่กําหนดนโยบาย มีความเทาเทียมกันทางการเมือง ทั้งสิทธิและอํานาจ ตามมาตรฐานของธรรมาภิ

บาล เชน การมีความโปรงใส ความชอบธรรม การมีความรับผิดชอบ การยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม และ
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การมีสวนรวมของประชาชน   การวิเคราะหประชาธิปไตยที่ดีตองไมรวมการเปนประชาธิปไตยแบบเทียม

ที่มีการเลือกตั้งแบบเผด็จการ กลาวคือ การเลือกตั้งที่ขาดอิสระและความเที่ยงธรรม ดังนั้น ประชาธิปไตย

จะมีคุณภาพตํ่าในประเทศที่มีปญหาแบบนี้ เพราะสิทธิทางการเมืองมีปญหา ไมยึดหลักนิติธรรม กฎหมาย

ไมมีความหมาย คําวาคุณภาพ จึงตองการความเขาใจที่ชัดเจน มิฉะนั้นบางคนจะหลงไปกับการปกครอง

แบบประชาธิปไตยเทียมได

คุณภาพประชาธิปไตยเปนเรื่องที่พลเมืองสามารถควบคุมนโยบายและผูกําหนดนโยบาย โดยมี

สถาบนัตางๆ ทีม่คีวามชอบธรรมสามารถดาํเนนิการตามหนาทีโ่ดยอสิระได และมคีวามมัน่คง ประชาธปิไตย

ที่มีคุณภาพจึงเปนการปกครองที่มีความชอบธรรมที่นํามาซึ่งการบรรลุความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ

รัฐบาล (คุณภาพในลักษณะของผล)คุณภาพประชาธิปไตยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการปกครองที่ประชาชน 

สมาคมและชุมชน พอใจตอสิทธิ เสรีภาพความเทาเทียมทางการเมือง (คุณภาพในลักษณะเนื้อหา) คุณภาพ

ประชาธิปไตยเปนเรื่องที่ประชาชนมีอํานาจอธิปไตย สามารถติดตาม ตรวจสอบการทํางานของรัฐได ทั้ง

ยังประเมินไดวารัฐบาลไดใหเสรีภาพและความเทาเทียมทางกฎหมายหรือไม  คุณภาพประชาธิปไตยแบง

ออกไดเปนมิติตางๆ อาทิ คุณภาพในลักษณะของกระบวนการ ประกอบดวยนิติธรรม การมีสวนรวม 

การแขงขันได สํานึกรับผิดชอบทั้งทางแนวราบ (ตอบสนองตอเจาหนาที่รัฐกันเอง) และแนวตั้ง (ที่สนอง

ตอบตอประชาชน) ซึ่งทั้งหมดมักเปนเรื่องของกฎระเบียบ และการปฏิบัติ  คุณภาพในลักษณะของการ

เคารพอิสรภาพของของพลเมือง ตลอดจนการปฏิบัติที่กาวหนา เพื่อความเทาเทียมทางการเมือง สังคม 

และเศรษฐกิจ  คุณภาพในเรื่องการสํานึกรับผิดชอบที่เชื่อมมิติกระบวนการกับเนื้อหา โดยที่นโยบาย ที่

รวมทั้งกฎหมาย การดําเนินการของสถาบันตางๆ และคาใชจายที่เกิดขึ้น สอดคลองกับความตองการ

ของประชาชน ตามกระบวนการทางการเมือง (มิใชเปนไปตามความตองการของชนบางกลุม บางคน)

ทัง้หมดนีเ้ปนเรือ่งของธรรมาภบิาลทัง้สิน้ ดงันัน้ โดยภาพรวมจะเหน็ไดวาหากประชาชนมฐีานะเปน

พลเมืองที่มีสิทธิ เสรีภาพ มีอิสรภาพ ขณะที่รัฐเองมีสํานึกรับผิดชอบตอประชาชน และตอรัฐเอง มากกวา

สํานึกรับผิดชอบตอนายทุนหรือชนชั้นนํา เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม มีความโปรงใสในการทํางาน

อยางแทจริง ประเทศนั้นจะเรียกไดวามีประชาธิปไตยที่คุณภาพ  เมื่อประชาธิปไตยมีคุณภาพ ผลที่ตาม

มาคือความคาดหวังของประชาชนไดรับการตอบสนอง ประชาชนจะมีการกินดี อยูดี มีความสุขใจ รูสึกมี

เกียรติ มีศักดิ์ศรี สังคมจะมีคุณภาพสูง  คุณภาพสังคมเปนแนวคิดที่มูลนิธิแหงยุโรปวาดวยคุณภาพสังคม

ไดทําการศึกษาและจัดทําตัวชี้วัดไว และขณะนี้มีการสรางเครือขายมาทางเอเชียแลว คุณภาพสังคมเปนสิ่ง

ที่พึงปรารถนาของทุกสังคม เปนเรื่องที่มีความซับซอนมากกวาการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต  คุณภาพสังคม 

เปนแนวคิดแบบบูรณาการของเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพของชีวิตมนุษย เปนเรื่องของการตระหนัก

ตน และการมีสวนรวมในการสรางอัตลักษณที่มีผลตอชีวิตประจําวัน เปนเรื่องที่ประชาชนสามารถมีสวน

รวมในทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาของชุมชนภายใตสภาวการณที่เสริมสรางความเปนอยู

ที่ดี และเปนไปตามศัยภาพของแตละคน
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รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

คณุภาพสงัคมเปนเปาหมายทีไ่มเพยีงเปนเรือ่งนโยบายสงัคมแตรวมทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอมและ

นโยบายอื่นๆ ดวย ทั้งนี้ สามารถแบงออกไดเปน 4 มิติ คือ

1. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่หมายถึงการที่ประชาชนมีความมั่นคงทางทรัพยากร รวม

ถึงทรัพยากรทางการเงิน ที่อยูอาศัย การดูแลสุขภาพ และการจางงาน

2. การบรูณาการทางสงัคม เปนการทีป่ระชาชนมกีารเขาถงึและถกูรวมใหเปนสวนหนึง่ของสถาบนั

ตางๆ และมีความสัมพันธทางสังคมที่เปนเรื่องของชีวิตประจําวัน การเขาถึงการบริการทางสังคม ทั้งนี้ กา

รบูรณาการทางสังคมเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับคนที่ขาดแคลนทรัพยากร การมีทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจะชวยให

เขากลับเขาสูกระแสของสังคมปกติได ดังนั้น การบูรณาการทางสังคมจึงรวมรูปแบบของสิทธิของความเปน

พลเมือง การคํานึงถึงสถานภาพหญิงชาย การเขาถึงการจางงาน และการบริการที่จัดใหประชาชน เปนตน

3. ความสามัคคีในสังคม เปนการแสดงถึงความสัมพันธในสังคม คานิยม บรรทัดฐานและการ

ยอมรับการทําเพื่อสวนรวม ทั้งนี้ ความสามัคคีในสังคมรวมความไววางใจกัน อันประกอบดวยความไววางใจ

โดยทั่วไปหรือไววางใจผูอื่นนั่นเอง และความไววางใจเฉพาะที่หมายถึงความไววางใจที่มีตอสถาบันตางๆ 

นอกจากนี้ความสามัคคีในสังคมยังรวมการสรางเครือขายทางสังคม และการมีเอกลักษณอีกดวย

4. การเสริมสรางพลังทางสังคม เปนการที่ประชาชนสามารถดําเนินการในดานมิติตางๆ ได ทั้ง

ยังรวมการเสริมสรางความสามารถของพวกเขาใหเขาถึงมิติอื่นๆ ของคุณภาพสังคม เชน การจัดการความรู 

การมีตลาดแรงงาน การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในดานตางๆ ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของครอบครัว 

วัฒนธรรมและชุมชน เปนตน

เมื่อทําการเชื่อมคุณภาพประชาธิปไตยกับคุณภาพสังคมจะเห็นไดวา หากผูปกครองประเทศมี

ธรรมาภิบาล ยอมสามารถทําหนาที่บริหารประเทศเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม ชวยเสริมสราง

ความสามัคคีในชาติ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการมีงานทําของประชาชน ประชาชนมีสวัสดิการที่ดี ประชาชน

ไววางใจกัน ทํางานรวมกันเพื่อสวนรวม เพื่อเสริมสรางความเปนชาติ เกิดสังคมที่มีความสมานฉันท เพราะ

ประชาชนมีความสามัคคี และยังไววางใจสถาบันตางๆ โดยเฉพาะสถาบันทางการเมืองที่กอใหเกิดนัก

ปกครองประเทศใหทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ นั่นคือประชาธิปไตยที่มีคุณภาพกอใหเกิดสังคมที่มีคุณภาพ  

แตเมื่อหันมาจับชีพจรประเทศไทยบนพื้นฐานของคุณภาพประชาธิปไตย คุณภาพสังคมพบวา คุณภาพ

ประชาธิปไตยไทยยังไปไมถึงดวงดาว เพราะประเด็นของมิติตางๆ ที่ออนแอ  หากจะใหมีการพัฒนาคุณภาพ

ประชาธิปไตยจริง ตองพัฒนาทุกมิติ ใหกาวไปพรอมกันกับคุณภาพสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาวิธีคิดที่บาน

เรายังขาดอยูมาก จนทําใหไมสามารถสงใหเกิดบุคลากรเขาสูการเมืองที่มีคุณภาพไดเพียงพอ ไมสามารถ

สรางประชาชนที่มีจิตสํานึกของพลเมืองหรือจิตสาธารณะไดมากพอที่จะชวยกันผลักดันสังคมไทยไปสูการ

พัฒนาประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการเนนคุณภาพประชาธิปไตยได  เพราะเราลืมการเรียนการสอนเรื่อง

การศึกษาของพลเมืองไปนานแลว



446 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

4. จดหมายขาว สถาบันพระปกเกลา  ปที่ 9  ฉบับที่  12  เดือนธันวาคม  2551 หนา 7

 เสนอขาวรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

429 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของครอบครัว วัฒนธรรมและชุมชน เปนตน 

                เมื่อทําการเชื่อมคุณภาพประชาธิปไตยกับคุณภาพสังคมจะเห็นไดวา หากผูปกครอง

ประเทศมีธรรมาภิบาล ยอมสามารถทําหนาที่บริหารประเทศเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม 

ชวยเสริมสรางความสามัคคีในชาติ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการมีงานทําของประชาชน ประชาชนมี

สวัสดิการที่ดี ประชาชนไววางใจกัน ทํางานรวมกันเพื่อสวนรวม เพื่อเสริมสรางความเปนชาติ เกิด

สังคมที่มีความสมานฉันท เพราะประชาชนมีความสามคัคี และยังไววางใจสถาบันตางๆ โดยเฉพาะ

สถาบันทางการเมืองท่ีกอใหเกิดนักปกครองประเทศใหทําหนาท่ีไดอยางเต็มที่ นั่นคือประชาธิปไตย

ที่มีคุณภาพกอใหเกิดสังคมที่มีคุณภาพ  แตเมื่อหันมาจับชีพจรประเทศไทยบนพื้นฐานของคุณภาพ

ประชาธิปไตย คุณภาพสังคมพบวา คุณภาพประชาธิปไตยไทยยังไปไมถึงดวงดาว เพราะประเด็นของ

มิติตางๆ ที่ออนแอ  หากจะใหมีการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยจริง ตองพัฒนาทุกมิติ ใหกาวไป

พรอมกันกับคุณภาพสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาวิธีคิดท่ีบานเรายังขาดอยูมาก จนทําใหไมสามารถ

สงใหเกิดบุคลากรเขาสูการเมืองที่มีคุณภาพไดเพียงพอ ไมสามารถสรางประชาชนที่มีจิตสํานึกของ

พลเมืองหรือจิตสาธารณะไดมากพอที่จะชวยกันผลักดันสังคมไทยไปสูการพัฒนาประชาธิปไตยบน

พื้นฐานของการเนนคุณภาพประชาธิปไตยได  เพราะเราลืมการเรียนการสอนเร่ืองการศึกษาของ

พลเมืองไปนานแลว 

4. จดหมายขาว สถาบันพระปกเกลา  ปที่ 9  ฉบับที่  12  เดอืนธนัวาคม  2551 หนา 7 
    เสนอขาวรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



447สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

5. จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา  ปที่  10  ฉบับที่  1  เดือนมกราคม  2552  หนา 11

 เสนอภาพขาวประชาสัมมพันธ “การสัมมนาโครงการการมีสวนรวมของประชาชนใน กระบวนการราง

กฎหมาย” 431 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. หนังสือพิมพโพสตทูเดย  ปที่ 6 ฉบับพิเศษ  วันจันทรที่ 26 ม.ค. 2552  หนา C1-
C2 



448 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

6. หนังสือพิมพโพสตทูเดย  ปที่ 6 ฉบับพิเศษ  วันจันทรที่ 26 ม.ค. 2552  หนา C1-C2

 เสนอขาวปลูกตนกลา กระตุนความคิด คนไทยรูกฎหมาย รูรักษาสิทธิตัวเอง

432 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

   เสนอขาวปลูกตนกลา กระตุนความคิด คนไทยรูกฎหมาย รูรักษาสิทธิตัวเอง 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



449สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
433 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

 

  

 

 



450 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

434 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

 

 

 

 

 



451สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ435 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

7. หนังสือพิมพสยามรฐั ปที่ 59 ฉบับที่ 20380 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2552  หนา 5 



452 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

7. หนังสือพิมพสยามรัฐ ปที่ 59 ฉบับที่ 20380 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2552  หนา 5

    เสนอขาวดันกฎหมายการมีสวนรวมของประชาชน

436 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

    เสนอขาวดันกฎหมายการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



453สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

8. หนังสือพิมพสยามธุรกิจ ปที่ 15 ฉบับที่ 972 ประจําวันที่ปที่ 15 ฉบับที่ 972 ประจําวันที่

 พ. 14-17 ก.พ. 2552  หนา  11-12  เสนอขาวมิติใหมกฎหมายภาคประชาชน

437 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

8. หนังสือพิมพสยามธุรกิจ ปที่ 15 ฉบับที่ 972 ประจําวันที่ปที่ 15 ฉบับที่ 972 ประจํา
วันที่ 
    พ. 14-17 ก.พ. 2552  หนา  11-12  เสนอขาวมิติใหมกฎหมายภาคประชาชน 

 
 

 

 



454 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

438 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

 

 



455สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

438 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

 

 



456 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

9. จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา  ปที่  10  ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน  2552  หนา  5-6  เสนอขาวโครงการ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

439 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

9. จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา  ปที่  10  ฉบับที่ 4 เดอืนเมษายน  2552  หนา  5-

6  เสนอขาวโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

 



457สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

440 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

10.หนังสือพิมพโพสตทูเดย   ปที่  7  ฉบับที่  2327  ประจําวันที่  21  มิถนุายน  2552  

หนา A3  เสนอขาวรางพ.ร.บ. วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ  

และแนวทางผลักดัน 

 

 

10. หนังสือพิมพโพสตทูเดย  ปที่  7  ฉบับที่  2327  ประจําวันที่  21  มิถุนายน  2552  หนา A3  เสนอขาว

รางพ.ร.บ. วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ  และแนวทางผลักดัน

440 

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

10.หนังสือพิมพโพสตทูเดย   ปที่  7  ฉบับที่  2327  ประจําวันที่  21  มิถนุายน  2552  

หนา A3  เสนอขาวรางพ.ร.บ. วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ  

และแนวทางผลักดัน 

 

 





459สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาคผนวก  ฉ

ภาพประกอบรายงาน





461สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การสัมมนารับฟงความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ วาดวยการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

ภาพที่ การสัมมนาฯ ภาคกลาง : กรุงเทพฯ   

ภาพที่  การสัมมนาฯ ภาคกลาง : จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ การสัมมนาฯภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม

ภาพที่  การสัมมนาฯ ภาคกลาง : จังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ การสัมมนาฯภาคเหนือ : จังหวัดพิษณุโลก

ภาพที่  การสัมมนาฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
จังหวัดอุบลราชธานี



462 สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา

รายงานการศึกษา เรื่อง การมีีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ภาพที่  การสัมมนาฯ ภาคใต : จังหวัดสุราษฎธานี

ภาพที่ การสัมมนาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่  การสัมมนาเพื่อเผยแพรรางกฎหมาย : กรุงเทพฯ

ภาพที่  การสัมมนาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
จังหวัดสกลนคร

  ภาพที่  การสัมมนาฯ ภาคใต : จังหวัดสงขลา

ภาพที่  การสัมมนาผูเกี่ยวของทางเทคนิค : กรุงเทพฯ




