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สารบัญ 

 

 

หลักการเหตุผล        

เปาหมายและวัตถุประสงค       

กิจกรรมการดําเนินการ       

สวนที่ 1 การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรม    

สวนที่ 2 กรอบ หลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินโครงการ 

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย   

สวนที่ 3 การรับฟงความคดิเห็นผูทรงคุณวุฒิและประชาชน 
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การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

(CIVIC PARTICIPATION IN THAI  LEGISLATIVE REFORM) 

 

หลักการเหตุผล 

 

 ภายหลังการรัฐมีการประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2006  ประเทศไทยมีการจัดทําราง            

รัฐธรรมนูญและจัดใหประชาชนไดออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญดังกลาว  ซึ่งตอมาไดประกาศใช

บังคับเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

 รัฐธรรมนูญฉบับใหมมีบทบัญญัติอันเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ         

ประชาชน  สงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารราชการแผนดินและ      

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเขมแข็งย่ิงข้ึน  เพ่ือใหเปนกลไกการถวงดุลอํานาจขององคกรการเมือง           

ทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ภายใตการปกครองในระบบรัฐสภา อีกทั้ง เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

ของศาลและองคกรอิสระใหสามารถแสดงบทบาทอํานาจหนาที่ไดอยางซื่อสัตยและเปนธรรม   

 เพ่ือใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาวบรรลุผลสําเร็จ  จึงมีบทบัญญัติกําหนดใหมีการ

ประกาศใชกฎหมายใหมและแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกา ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช

บทเรียนจากอดีตเปนแนวทาง ดังเชนที่กําหนดไวในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้น รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติเชนนี้  แตในทางปฏิบัติก็ไมมีการดําเนินการออก

กฎหมายบางฉบับซึ่งเก่ียวกับการเสริมสรางประชาธิปไตย เชน สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล  

ในการบริหารราชการแผนดินภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 จําเปนตอง

ยกรางกฎหมาย รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกาที่ใชบังคับอยูแลว ซึ่งจากประสบการณในอดีตทําใหตอง

กําหนดเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ

ประชาธิปไตยและปกปองสิทธิของพลเมือง  ดังเชนที่มาตรา 303 (1) กําหนดใหรัฐบาลดําเนินการจัด             

ทําหรือปรับปรุงกฎหมายสําคัญใหแลวเสร็จภายใน 1 ป  ซึ่งรวมถึงกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชนดวย 

การมีสวนรวมในกระบวนการรางกฎหมายไดรับการรับรองจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 308         

ประกอบมาตรา 81 (3)  ซึ่งกําหนดใหรัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ภายใน 90 วันนับแต

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  เพ่ือใหทําหนาที่ในการศึกษาและเสนอแนะการจัดทํากฎหมายใหมหรือแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมาย และภายใน 1 ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย       

จัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายใหแลวเสร็จ โดยในกฎหมายดังกลาวตองมี      

บทบัญญัติกําหนดใหองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย 

บทเรียนสําคัญของภาคประชาชนในชวงการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 คือการที่ภาคประชาสังคมตองเปนเจาภาพในกระบวนการนิติบัญญัติดวยตนเอง และ

การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เพราะรางกฎหมายมักจะผานจากการกดดัน รัฐบาลตองเผชิญกับ

ความกดดันทางการเมืองและกฎหมาย  อยางไรก็ตาม การรางกฎหมายเปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งภาค



การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

 

4 สถาบันพระปกเกลา 

 

ประชาชนจํานวนนอยที่ไดรับการยอมรับใหเขามามีสวนรวมในการรางกฎหมายที่ซับซอนหรือการแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมายเล็กนอยเทานั้น   

ในขณะท่ีพลเมืองซึ่งไดรับการสนับสนุนใหเขามามีสวนรวมในการรางกฎหมาย กลับมีกรณีที่

ประสบผลสําเร็จเล็กนอยเทานั้น ซึ่งภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตองการปองกันแกไขปญหาในอดีต 

ความทาทายทางเทคนิคในกระบวนการรางกฎหมายยังคงเปนขอจํากัดสําหรับการมีสวนรวมของประชาชน  

หากประชาชนไมสามารถเขาถึงองคกรที่พรอมสนับสนุนและมีศักยภาพในการสนับสนุน หรือใหคําแนะนํา      

ทางเทคนิคและชวยเหลือในการยกรางกฎหมาย          

ในการนี้ มูลนิธิเอเชียและสถาบันพระปกเกลารวมกันจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนและประชาสังคมในการรางกฎหมาย  รวมทั้งการสนับสนุนและผลักดันใหรางกฎหมาย

ดังกลาวผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ   

โครงการนี้มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการมีสวนรวมของประชาชนในการรางกฎหมาย 

ตามมาตรา 303 และกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรา 81 (3) 

 

เปาหมายและวัตถุประสงค 

        

 เปาหมายของโครงการ :  

ภาคประชาชนไดมีสวนรวมกับเจาหนาที่รัฐและนักการเมืองในการรางกฎหมาย เพ่ือเสริมสราง

กระบวนการและคานิยมประชาธิปไตยและ     

 วัตถุประสงค :  

(1) เพ่ือรับรองการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรางกฎหมายสําคัญตามที่รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 303 กําหนด  

 (2) เพ่ือเผยแพรขอมูลในการสนับสนุน ชวยเหลือในการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นิติบัญญัติ ตามมาตรา 81 (3)  

 

กิจกรรมการดําเนินการ     

 

1. การประชุมผูทรงคุณวุฒิ  และผูที่เก่ียวของ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการดําเนิน 

โครงการ  

2. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อใหดําเนินการพิจารณายกรางกฎหมาย รวม 3 ฉบับ ไดแก กฎหมาย        

วาดวยการมีสวนรวมในการเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน  กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของ         

ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  และกฎหมายวาดายการมีสวนรวมของประชาชนในองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

3. สถาบันพระปกเกลารวมกับหนวยงานเครือขายทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาค 

ทั่วประเทศ รวมกับเครือขายตางๆ  
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4. จัดสัมมนานําเสนอผลการศึกษา เพ่ือเผยแพรขอมูลอันเปนการเสริมสรางกระบวนการ              

แลกเปล่ียนเรียนรู และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของทุกภาคสวน ณ กรุงเทพมหานคร   

5. กิจกรรมกอกระแสทางนโยบายและหาเสียงสนับสนุน  เพ่ือใหเกิดพลังในการสรางและผลักดัน

ใหเปนกฎหมายตอไป  

 

สวนที่ 1  การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรม  ดังนี้  

 

1. คณะกรรมการดําเนินโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

คณะกรรมการดําเนินโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย มีอํานาจ

หนาที่ในการพิจารณากําหนดกรอบ หลักเกณฑ  และแนวทางการดําเนินโครงการ รวมทั้งควบคุมดูแล 

การดําเนินโครงการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 

2. คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมายวาดวยการมีสวน
รวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

คณะกรรมการฯ ทําหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล 

เพ่ือใชในการพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  

3.  คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมายวาดวยการมี
สวนรวมในการเสนอกฎหมายของประชาชน  

คณะกรรมการฯ ทําหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล 

เพ่ือใชในการพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมในการเสนอกฎหมายของประชาชน  

4. คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณารางกฎหมายวาดวย 

การมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถิ่น  

คณะกรรมการฯ ทําหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล 

เพ่ือใชในการพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถ่ิน  

 

 

 

สวนที่ 2 กรอบ หลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินโครงการการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการรางกฎหมาย   

 

คณะกรรมการดําเนินโครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย                  

ไดพิจารณากําหนดกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินโครงการ  ไวดังนี้    
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กรอบ หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินโครงการ  คือ เนนการสรางกระบวนการมีสวนรวม

ของประชนในกระบวนการนิติบัญญัติ   โดยมีเปาหมายที่มุงไปที่การมีสวนรวมในการพิจารณายกราง

กฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวม   

 ในการนี้  คณะกรรมการฯ กําหนดใหดําเนินการศึกษาและยกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวม 

จํานวน 3 ฉบับ ไดแก  

 1. กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 2. กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมในการเสนอกฎหมายของประชาชน   

 3. กฎหมายวาดวยกฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนระดับทองถ่ิน 

 ในการดําเนินการใหจัดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคสวน  และศึกษาวิเคราะหราง

กฎหมายที่จัดทําโดยบุคคลและหรือองคกรอื่นๆ ประกอบดวย  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 

คณะ เพ่ือรับผิดชอบดําเนินการ ภายใตกรอบ หลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดนี้ (รายละเอียดดังปรากฏ

ในสวนที่ 1)         

 ทั้งนี้ การสรางกระบวนการมีสวนรวม  อาจกระทําโดยการสรางระบบรองรับการมีสวนรวมใน

กระบวนการออกกฎหมาย โดยจัดทําเปนคูมือ เกณฑ  หรือมาตรฐานในสวนของการรับฟงความคิดเห็น

จากประชาชน  มีการเก็บขอมูลการดําเนินการ การใหคําปรึกษา พรอมๆ กับการเก็บขอมูลปญหา

อุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น  เพ่ือบันทึกไวเปนกรณีตัวอยางสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พิจารณายกรางกฎหมาย หรือการแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายตอไป  หรือจัดทําคูมือการเสนอรางกฎหมาย

โดยประชาชน   

 แนวทางการรับฟงความคิดเห็นและการยกรางกฎหมาย  แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของและผูที่อาจไดรับผลกระทบโดยตรง   

ขั้นตอนที่ 2  การพิจารณายกรางกฎหมายโดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งควรรับฟงความคิดเห็นประชาชนดวย 

ขั้นตอนที่ 3  การนําเสนอรางกฎหมายเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  

ทั้งนี้  การรับฟงความคิดเห็นตองเปดโอกาสใหทั้งภาคประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรอิสระ  สวนราชการ  องคกรภาคเอกชน และนักวิชาการ ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ไดเขามา

มีสวนรวมดวย  ซึ่งจะชวยทําใหรางกฎหมายไดรับความเห็นชอบจากทุกภาคสวนตั้งแตเบื้องตน   แตตอง

กําหนดสัดสวนจํานวนผูเขารวมจากแตละภาคสวนใหสมดุลกัน   

การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นควรใหกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ  โดยที่ใชเครือขายที่มีอยู 

อาทิเชน สภาพัฒนาการเมือง ศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  และเมื่อไดขอสรุปจากการรับฟงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ แลว ใหจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นอีก 1 ครั้ง เพ่ือใหผูมีสวน

ไดเสียฝายตางๆ ไดรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตอการแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายใหครบถวน 

สมบูรณ กอใหเกิดประสิทธิผลในการบังคับใชอยางแทจริง  
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สวนที่ 3  การรับฟงความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและประชาชนในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งการ

สัมมนานําเสนอผลการรับฟงความคิดเห็นและรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชน    

 

ในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและประชาชนในภูมิภาคตางๆ  รวมทั้งการ

สัมมนานําเสนอผลการรับฟงความคิดเห็นและรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน เปนไปตาม 

กรอบ หลักเกณฑ และแนวทางที่คณะกรรมการดําเนินโครงการการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการรางกฎหมายกําหนด  ซึ่งคณะกรรมการฯ แตละคณะ ไดพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการ

ตามความเหมาะสมในเชิงเนื้อหาและกระบวนการปฏิบัติงาน  ดังมีขอสรุปตอไปนี้  

   

1. รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  

 

คณะกรรมการฯ  ไดประชุมพิจารณากําหนดประเด็นและขอบเขตของนโยบายสาธารณะ รวมทั้ง

หลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการ  และท้ังวัน เวลา และสถานที่ในการจัดรับฟงความคิดเห็นในภูมิภาคตางๆ  

จากนั้นพิจารณาเพื่อหาขอสรุป และดําเนินการยกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ  ซึ่งมีขอสรุปสาระสําคัญและผลการดําเนนิการดังนี้  

 1.1  ประเด็นคําถาม 

(1) ทานเขาใจคําวา “นโยบายสาธารณะ” อยางไร 

(2) ทานตองการมีสวนรวมในเรื่องใดบาง  

                (2.1) มีสวนรวมในระดับชาติ  ระดับทองถ่ิน  

              (2.2) มีสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

 (3) ประชาชนมีสวนรวมอยางไรไดบาง  

       (3.1)  รับรูขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นและเสนอแนะ 

    โดยรูปแบบของการใหประชาชนมีสวนรวม ภาครัฐตองจัดทํา และเสนอเอกสาร

เก่ียวกับนโยบาย, ตองเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับนโยบายผานสื่อรูปแบบตางๆ, เปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนโยบายดังกลาว  และแสดงเหตุผลตอทางเลือกนโยบาย

ประกอบ 

     (3.2)  มีสวนรวมตัดสินใจนโยบายและวางแผนพัฒนา 

  โดยรูปแบบการมีสวนรวมตัดสินใจ เชน ผูแทนในคณะกรรมการ (Representation) 

ระดับชาติตางๆ เชน คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช คณะกรรมการน้ําแหงชาติ,  โดยการออกเสียง

ประชามติ  (Referendum) , โดยการประชาพิจารณ (Public Hearing) 

   (3.3)  ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการกําหนดนโยบายและการปฎิบัติตาม

นโยบาย 
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 (4) ทานเห็นวาควรมีองคกรพิเศษเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมในนโยบาย

สาธารณะหรือไม  หากมีควรเปนองคกรรูปแบบใด  

     (4.1) คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ  ประกอบดวยภาคสวนตางๆ              

ทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ ภาคประชาสังคม  องคกรพัฒนาเอกชน และส่ือมวลชน จํานวนรวม 9-11 คน  

โดยดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มีกรรมการปฏิบัติงานเต็มเวลาเพียง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด   

  (4.2) คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด  ประกอบดวยภาคสวนตางๆ 

เชนเดียวกับระดับชาติ แตรับผิดชอบดูแลในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน

ระดับจังหวัด  ปฏิบัติงานตามนโยบายและเชื่อมโยงการทํางานกับคณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ  

    (5) สถานะขององคกรตามขอ (4) ควรเปนอยางไร 

         (5.1)  องคกรสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี   

    (5.2)  องคกรอิสระไมสังกัดหนวยงานใด   

    (5.3)  ตั้งองคกรใหมสังกัดรัฐสภา หรือรัฐบาล   

    (5.4)  องคกรซึ่งตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน เชนโรงพยาบาลบานแพว   

    (5.5)  ไมตองจัดตั้งองคกรใหม  แตใหหนวยงานรัฐซึ่งรับผิดชอบเปนผูดําเนินการ

ตามกฎหมายกลาง ที่กําหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฎิบัติ 

อยางไรก็ตาม ไมวาเปนองคกรรูปแบบใดก็ตาม  ทุกองคกรตองผูกพันกับรัฐรูปแบบใด  

รูปแบบหนึ่ง และตองมีความรับผิดชอบตอหนวยงานที่สังกัด หรือรับผิดชอบตอสาธารณะดวย 

 (6) ทานเห็นวากฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะควรมีสถานะเปนอยางไร   

เปนกฎหมายสงเสริม  แตเพ่ือใหสามารถบังคับใชไดจริงทางปฎิบัติ ควรกําหนดใหมี

มาตรการใดมาตรการหนึ่ง ดังนี้ 

      (6.1)  ถือวาการกระทํานั้นไมถูกตอง ไมสมบูรณตั้งแตตน การใดที่ไดกระทําไป 

ไมมีผล และใชบังคับไมได 

   (6.2)  ถาการกระทําไมถูกตอง ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีความรับผิดดวย  ซึ่งอาจ

เปนความรับผิดทางปกครอง หรือทางวินัย ก็ได 

 (7) ทานเห็นวาควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนหรือไม  

หรือมีแหลงทุนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนรูปแบบอื่น หรือไม อยางไร     

     (7.1) ควรมีกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง 

       (7.2) ไมควรมี แตควรกําหนดใหขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอื่น หรือใหใชแหลง

ทุนอื่นๆ  

       (7.3) ไมควรมี แตกําหนดสัดสวนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (8) สถานะของกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ และความสัมพันธกับองคกรอื่น หรือกฎหมายฉบับอื่นๆ เปนอยางไร    
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     (8.1) องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 

       (8.2) สภาพัฒนาการเมือง และกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 78 (7) และมาตรา 87 (4)          

     (8.3) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 (3)  

     (8.4) องคกรการเมืองอ่ืนๆ  

     (8.5) ส่ือมวลชน 

(9) ประเด็นเสนอแนะอื่นๆ 

นอกจากประเด็นดังกลาวขางตนแลว  ในการรับฟงความคิดเห็นมีประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้น

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ คือขอบเขตของนโยบายสาธารณะ และระดับการมีสวน

รวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

 

1.2 ผลการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  

ประมวลสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นและรับฟงความ

คิดเห็นประชาชนในภูมิภาคตางๆ ไดดังนี้    

(1)  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะ คือนโยบายของรัฐที่เก่ียวของและมีผลกระทบตอประชาชนในดานตางๆ           

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ซึ่งหมายความรวมถึงนโยบาย 

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยรัฐ เอกชน หรือประชาชน ภายใตการควบคุม กํากับดูแล

ของรัฐดวย 

อยางไรก็ตาม ในการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552   ณ 

โรงแรม    มิราเคิลแกรนด  กรุงเทพฯ  ซึ่งเปนการสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติวา

ดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยที่ตามบทบัญญัติ 

มาตรา 3  นิยามคําวา   

“การดําเนินนโยบายสาธารณะ” หมายความวา การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ          

การจัดทําแผนการดําเนินงานหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานรัฐอันเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพ้ืนที่ การอนุมัติ อนุญาต หรือใหสัมปทานตามกฎหมายที่มิไดมีการ

กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นไวเฉพาะ 

 ทั้งนี้ ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคําวา “นโยบายสาธารณะ” 

เชนเดียวกับผลการรับฟงความคิดเห็นประชาชนในภูมิภาคตางๆ และในสวนของการมีสวนรวมของ

ประชาชนนั้น  สวนใหญเห็นวากฎหมายฉบับนี้ ควรมีขอบเขตตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 มาตรา 87 (1) 

(2) (3) ทั้งนี้ โดยกําหนดใหประชาชนมีสิทธิและมีสวนรวมดังตอไปนี้ 

- มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ

ระดับทองถ่ิน  
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- มีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  

รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ  โดยการมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานและโครงการ

บริการสาธารณะ   

- มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ 

- สิทธิในการไดรับขอมูล คําช้ีแจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนการอนุญาตหรือการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดง

ความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 

- มีสวนรวมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งรัฐตองจัดใหมีข้ึนในการวางแผนพัฒนา

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง       

การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสีย

สําคัญของประชาชน ซึ่งตองดําเนินการอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 

บทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมนั้น เปนการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการสังคม

หรือสรางเจตนารมณรวมกับภาครัฐ  

นอกจากนี้  มีการใหนิยามหรือความหมายของคําวา “บริการสาธารณะ” หมายความวา นโยบาย 

แผนงาน บริการสาธารณะ หรือโครงการของรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพ้ืนที่ การออกกฎ

หรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ และการอนุมัติ อนุญาต หรือใหสัมปทานตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอ

ชุมชนหรือพ้ืนที่อยางกวางขวาง  

(2) ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ 
ประชาชนตองการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ  ทั้งในระดับชาติ ระดับทองถ่ิน 

โดยเฉพาะในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ เชน โครงการสรางเข่ือน 

โครงการสรางโรงไฟฟา หรือการทําเหมืองแร เปนตน 

 ประชาชนตองการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม  

 ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายสาธารณะทั้งหมดตางเก่ียวของและมีผลกระทบกับประชาชนทั้งส้ิน ดังนั้น 

ประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิง  “ผูมีสวนไดเสีย”  หรือ “ผูเก่ียวของ”  ตองไดเขามีสวนรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐตั้งแตเ ร่ิมจัดทํานโยบายสาธารณะ ซึ่งการมีสวนรวมนี้ควรเปดใหเขามีสวนรวมไดตลอด                 

ทั้งกระบวนการ   

(3) ระดับ รูปแบบ และวิธีการมีสวนรวม 

สวนใหญเห็นวาประชาชนควรมีสวนรวมในดานตางๆ ตามระดับการมีสวนรวมดังนี้ 

(1)  มีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร 

(2)  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

(3)  มีสวนรวมในการดําเนินการ 

(4)  มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(5)  มีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ  



การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

 

11 สถาบันพระปกเกลา 

 

(6)  มีสวนรวมในการริเร่ิม การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก 

อยางไรก็ตาม  ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุด คือ 

- การรับรูขอมูลขาวสาร การเปดเผยขอมูลขาวสารไมครบถวน ถูกตอง ทําใหประชาชนขาด

ขอมูลสําหรับการเขามีสวนรวม หรือมีการเปดเผย แตเปนเพียงการปฏิบัติเพ่ือใหครบตามที่กฎหมายหรือ

กฎเกณฑกําหนดเทานั้น มิไดมีเปาหมายใหประชาชนรับรูรับทราบ หรือใชขอมูลดานเดียวในการพิจารณา

ดําเนินการ 

- การรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ไมเปดใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น 

หรือจัดใหรับฟงความคิดเห็นประชาชนตามรูปแบบเทานั้น ไมไดใหโอกาสไดแสดงความคิดเห็น หรือ

ไมไดนําความคิดเห็นของประชาชนไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการ หรือ “ผูมีสวนไดเสีย” หรือ         

“ผูไดรับผลกระทบ” แทจริงไมไดเขารวม   

- การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ ไมเปดชองใหประชาชน โดยเฉพาะสื่อมวลชน

ทองถ่ิน ไดทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐ เชน กีดกันไมใหเขารวมฟงหรือ

ถายทอดการประชุมสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือไมเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

ประกวดราคา  

ทั้งนี้ ปญหาอุปสรรคดังกลาวขางตน สวนใหญเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมากกวาเปนปญหาที่เกิดจาก

กฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ  

ดังนั้น  ประชาชนสวนใหญจึงตองการใหมีการแกไขปญหาดังกลาวขางตน โดยกําหนดรับรอง

เร่ืองการมีสวนรวมไวในกฎหมาย และท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้น ตองมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหประชาชน

ไดมีสวนรวมอยางแทจริง ดังมีขอเสนแนะตอไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรการ กลไก หรือหลักประกันเพื่อใหการดําเนินการหรือเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง

แทจริง  โดยที่ควรกําหนดประเภทและชนิดของขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผย  กําหนดให

เปดเผยกอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และตองเปนไปอยางมีคุณภาพ 

กลาวคือ ตองเปนการใหขอมูลขาวสารอยางครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว และทันการณ   

(2) ตองมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูมีสวนไดเสีย หรือผูไดรับ

ผลกระทบแทจริง  โดยที่มีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชประกอบการดําเนิน

นโยบายสาธารณะ  ซึ่งการจัดรับฟงความคิดเห็นนี้ ควรมีชองทาง รูปแบบ วิธีการที่

หลากหลาย  เพ่ือใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมและ

สอดคลองกับแตละกรณี     

(3) ตองมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือสรางความโปรงใสและความเชื่อมั่น  ซึ่งการติดตามตรวจสอบ หรือ

ประเมินผลนี้ มีไดหลากหลายวิธีการ ทั้งโดยตรง โดยออม   

(4) โดยที่การใหขอมูลขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น และการติดตามประเมินผลและตรวจสอบ

ของประชาชนนี้ ตองเปนไปโดยตลอดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  ตั้งแตข้ันการคิด

ริเร่ิม การตัดสินใจ การดําเนินการ การติดตามประเมินผล และการทบทวนนโยบายสาธารณะ   
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ซึ่งเมื่อส้ินสุดกระบวนการนโยบายสาธารณะแลว ก็จะกลับกลับเขาสูวงจรของกระบวนการ

นโยบายสาธารณะอีกครั้ง       

(5) ประชาชนตองการมีสวนรวมเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจ  การดําเนินการ และการริเร่ิมเสนอ  

รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะที่สงผลกระทบกับประชาชน     

เมื่อมีการจัดสัมมนาครั้งที่ 11 เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวม

ในการดําเนินนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ปรากฏวาผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับ

ผลการสัมมนาในภูมิภาคตางๆ  กลาวคือ เห็นวาควรกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม และควรกําหนดใหมีสวนรวมไดหลากหลายรูปแบบ วิธีการ โดยมีระดับ

การมีสวนรวมตั้งแตระดับที่ (1) – (6) ที่กลาวมาแลวขางตน   

อยางไรก็ตาม  มีขอสังเกตบางประการจากผูเขารวมสัมมนา  

- เพ่ือการผลักดันกฎหมายไดโดยงายและมีผลบังคับใชไดจริง ควรกําหนดขอบเขตการมีสวนรวม
ของประชาชนเฉพาะเรื่องที่จําเปนและสําคัญ  

- ควรกําหนด “ผูมีสวนไดเสีย” หรือ “ผูเก่ียวของ”  ใหชัดเจน ซึ่งควรกําหนดไวในกฎหมายหรือ

ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการฯ  

- อํานาจในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ของคณะกรรมการฯ  ควรมีกรอบเวลา และ

กําหนดขอบเขตที่เปนสาระสําคัญไวในกฎหมายดวย 

- การเสริมสรางทัศนคติ และศักยภาพของเจาหนาที่รัฐและประชาชนในดานการมีสวนรวม    

(4) คณะกรรมการการมีสวนรวม   

สวนใหญเสนอใหมีคณะกรรมการฯ 3 ระดับ  ไดแก 

(1) คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชาติ   
(2) คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับจังหวัด   

(3) คณะกรรมการการมีสวนรวมระดับชุมชน หรือทองถ่ิน        

องคประกอบของคณะกรรมการการมีสวนรวม   กรรมการประกอบดวยภาคสวนตางๆ             

อยางหลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยมีภาคประชาชนเปนหลัก   

ทั้งนี้ จากการสัมมนาครั้งที่ 11  มีความชัดเจนมากยิ่ง ข้ึนในสวนขององคประกอบของ

คณะกรรมการ กลาวคือ มีขอเสนอแนะใหมีประธานและกรรมการ จํานวนไมนอยกวา 11 คน หรือ 13 

คน ประกอบดวย 3 ภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ  และภาคประชาชน โดยที่ภาครัฐเปนผูแทนของ

หนวยงานของรัฐที่ เ ก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชน  ภาควิชาการเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณดานการมีสวนรวมโดยตรง  และภาคประชาชนเปนผูแทนของประชาชนกลุมตางๆ ซึ่งเปน

กลุมอาชีพ  กลุมทางสังคม และจัดสรรตามภูมิภาค    

 สถานะและบทบาทอํานาจหนาที่  โดยสวนใหญเห็นวาคณะกรรมการควรมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน  โดยที่ทํางานในลักษณะเชื่อมโยงประสานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของในการสงเสริม 

สนับสนุน และผลักดันการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการ คงมิไดมีหนาที่ในการจัดให

ประชาชนมีสวนรวมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรง    

ทั้งนี้  เมื่อจัดสัมมนา ครั้งที่ 11 มีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการมีบทบาทอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้  



การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

 

13 สถาบันพระปกเกลา 

 

(1) กําหนดกฎเกณฑ รายละเอียดฯ เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ เชน 

-  หลักเกณฑ และวิธีการรับฟงความคิดเห็น  

-  รูปแบบ วิธีการศึกษาผลกระทบและศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินนโยบายสาธารณะ  

-  หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการกําหนด “ผูมีสวนไดเสีย” ในการดําเนินนโยบาย

สาธารณะ 

โดยที่การออกระเบียบเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น ควรคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดเสียหรือไดรับผลกระทบโดยตรง และสัดสวนของผูสนใจทั่วไปดวย  

(2) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามกฎเกณฑตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมาย  

(3) ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน                

ซึ่งตามรางพรบ.กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและศึกษาความเปนไปไดและการศึกษาผลกระทบ 

เพ่ือใหไดขอมูลทางวิชาการ ดําเนินการโดยหนวยงานหรือองคกรที่เปนอิสระ แตกรณีที่ยังหาขอสรุปมิได 

คณะกรรมการ หรือสํานักงานจึงเขามารวมหรือดําเนินการจัด    

(4) ดําเนินคดีเก่ียวกับการดําเนินนโยบายสาธารณะ  นอกจากการดําเนินคดีเพ่ือเรียกคาเสียหาย

ทางแพงแลว การกําหนดสภาพบังคับอยางอ่ืนดวย ควรคํานึงถึงความสมดุลระหวางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐกับการคุมครองผูไดรับผลกระทบมิใหถูกกระทบสิทธิเกินความจําเปนดวย  

(5) เสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ 

 

 คณะกรรมการสรรหาฯ  :  กรรมการประกอบดวยภาคสวนตางๆ ผูแทนหนวยงานหรือองคกร           

ที่เก่ียวของ  และมีผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนรวมเปนกรรมการสรรหาดวย  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหานี้

ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการในสวนของภาควิชาการและภาคประชาชน สวนภาครัฐเปน

กรรมการโดยตําแหนง   

จากการสัมมนาครั้งที่ 11 มีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย ประธานสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ประธานสภาพัฒนา

การเมืองภาคพลเมือง ประธานสภาองคกรชุมชน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ  

ป.ป.ช.  ประธานสภาอุตสาหกรรม  ประธานสภาหอการคา  ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศ

ไทย  และนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีความรู และประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง  

 หลักเกณฑวิธีการสรรหาฯ  :  กรรมการภาครัฐ ตองเปนผูที่เก่ียวของหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

มีสวนรวมของประชาชนโดยตรง  ภาควิชาการ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทํางานดานการมี

สวนรวมโดยตรง   สวนภาคประชาชนตองเปนผูแทนกลุมตางๆ อยางหลากหลาย เปนผูที่มีบทบาทและมี

ผลงานเปนที่ประจักษดานการมีสวนรวม  

 ประเด็นพิจารณา คือ ควรใหขาราชการ  นักการเมืองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน เขารวมเปน

กรรมการสรรหาหรือเปนกรรมการการมีสวนรวมดวยหรือไม        

(5)  กองทุนฯ 



การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

 

14 สถาบันพระปกเกลา 

 

ควรมีกองทุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  โดยที่รายไดหลักของกองทุนฯ มาจาก

งบประมาณแผนดิน  คาธรรมเนียมจากหนวยงานผูรับผิดชอบนโยบายหรือโครงการ ฯ  และเปดชองให

หาทุนเขาสมทบดวยวิธีการอื่นๆ ได   

จากการสัมมนารับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมในการดําเนินโยบาย

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

เพียง “ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงาน”  โดยแหลงที่มาของงบประมาณไมแตกตางกับกองทุนฯ ทั่วไป              

แตผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นดวยกับการกําหนดใหมีกองทุน โดยใชช่ือ “กองทุนสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” ทั้งนี้มีเหตุผลสนับสนุนคือ เพ่ือใชสําหรับการ

บริหารจัดการ ตามพันธกิจขององคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงใชในการเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวน

รวมของภาคประชาชน   

ประเด็นพิจารณา คือ เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคการระหวางประเทศ 

ควรกําหนดใหเปนรายไดของกองทุนฯ หรือไม  และการกําหนดใหมีกองทุนหมุนเวียน ตองแสดงความ

จําเปนที่จัดใหมีกองทุน และตองอยูภายใตกรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศดวย   

(6)  บทกําหนดโทษ 

ควรมีบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เพ่ือใหมีผลบังคับใชไดจริงในทางปฏิบัติ 

อยางไรก็ตาม จากการสัมมนา ครั้งที่ 11 มีการเสนอประเด็นพิจารณาที่สําคัญ คือ โทษหรือความ        

รับผิดอื่น รวมทั้งผลทางกฎหมายที่มีตอหนวยงานภาครัฐหรือเจาหนาที่รัฐนั้น ควรพิจารณาโดยยึดหลัก

ความสมดุลระหวางประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมายกับหลักการคุมครองสิทธิและการมีสวนรวมของ

ประชาชนดวย  

ทั้งนี้  มีขอเสนอวากรณีไมดําเนินการตามที่กําหนดแลวเกิดความเสียหาย โดยหลักสามารถบังคับ

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดอยูแลว  แตกรณีดําเนินการไมครบถวน ถูกตอง ควร

กําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตอง ครบถวน สวนจะกําหนดใหตองรับผิดทางอาญา แพง

วินัย  และรับผิดอยางอ่ืนในกฎหมายฉบับนี้ดวยหรือไม ควรพิจารณาถึงเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้

เปนหลัก      

(7) การเยียวยาความเสียหาย 

กรณีที่จําเปนตองดําเนินนโยบายสาธารณะ ภายหลังการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของ

ไดมีสวนรวมตามที่กฎหมายกําหนดแลว ส่ิงสําคัญที่หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการคือ การประกาศแจง

ถึงเหตุผลความจําเปน โดยจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นที่มีคําช้ีแจงตอประเด็นที่มีการคัดคานและ

แผนขั้นตอนการดําเนินการ และเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบ  

ในการนี้ ตองมีมาตรการในการปองกันแกไขปญหาและผลกระทบ รวมทั้งมาตรการเยียวยาความ

เสียหายแกผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมดวย  

 

1.3 สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
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ภายหลังการพิจารณาผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งผลการ

ระดมความคิดเห็นผูเช่ียวชาญและเจาหนาที่ของรัฐซึ่งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

และไดปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ แลว จึงไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติม              

รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมี

สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

(1) ขอบเขตและสถานะกฎหมาย  

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

(2)  

“มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพ

ชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความ

คิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 

 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่

อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ”  

 “มาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

ดังตอไปนี้  

      (1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

      (2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

 ฯลฯ” 

 (1.2) สิทธิและการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชน   

 กําหนดรับรองสิทธิและการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประชาชน โดย

หนวยงานของรัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดวยรูปแบบ และวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสมดังนี้ 

 (1) การใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกประชาชน  

 (2) การรับขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

 (3) การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําหรือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ  

 (4) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ 

 (5) การใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

 (6) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของหนวยงานของรัฐ 
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 (7) การใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอหรือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

นโยบายสาธารณะ 

  ในการดําเนินการของหนวยงานของรัฐนั้น ใหเปนไปตามหลักการ มาตรฐานหรือองคประกอบ

พ้ืนฐานตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนด  รวมทั้งหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมซึ่งคณะกรรมการฯ 

กําหนดขึ้น  ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐสามารถขอปรึกษาหารือหรือขอคําแนะนําจากคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับ

การตรากฎหมาย กฎหรือระเบียบ รวมทั้งการทบทวน แกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบของ

หนวยงานได 

 (2) ขอบเขตนโยบายสาธารณะ  

 คําวา “นโยบายสาธารณะ” มีความหมาย และขอบเขตที่คอนขางกวางขวาง ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับแนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ หรือแมกระทั่งทัศนคติ ความเชื่อที่แตกตางกันไป   

 อยางไรก็ตาม จากบริบท สภาพแวดลอม ปญหาและความจําเปนเรงดวนสําหรับสังคมไทย  

รวมทั้งประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย  คณะกรรมการฯ พิจารณาและกําหนดขอบเขตของนโยบาย

สาธารณะในระดับตางๆ ซึ่งตองอยูภายใตบังคับกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้   

(1)  นโยบาย   ยกเวน นโยบายทางการเมืองที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา เนื่องจากรัฐบาลตอง

รับผิดชอบทางการเมืองตอรัฐสภาอยูแลว  

(2)  แผนงาน ในระดับตางๆ ไดแก 

(2.1) ระดับชาติ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แผนพัฒนาการเมือง และแผน

ยุทธศาสตร   ยกเวน แผนบริหารราชการแผนดิน  

(2.2) ระดับภูมิภาค คือ แผนพัฒนาจังหวัด 

(2.3) ระดับหนวยงาน คือ แผนพัฒนาของหนวยงานตางๆ เชน แผนพัฒนาพลังงาน 

แผนพัฒนาที่ดิน แผนพัฒนาการเกษตร ผังเมือง เปนตน  

(2.4) การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ 

(2.5) โครงการหรือกิจกรรมที่กอที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด 

สวนนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น เชน แผนพัฒนาตําบล รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม               

ที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด 

ซึ่งเกิดขึ้นในระดับทองถ่ินนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

 นอกจากนี้  แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ไมอยูในขอบเขตกฎหมายฉบับนี้  เพราะเปน

แผนการทํางานที่มีลักษณะเปนงานประจําทั่วไปที่สวนราชการตองดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายอื่นแลว   

กลาวโดยสรุป นโยบายสาธารณะซึ่งตองอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ ถูกกําหนดไวในนิยาม

ความหมายและบทบัญญัติดังนี้ 

“นโยบายสาธารณะ” หมายความวา การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพ้ืนที่ การออกกฎหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ รวมถึงโครงการหรือ
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กิจกรรมของหนวยงานของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 

หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด  

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” หมายความว า  การริ เ ร่ิม  การใหและรับข อมู ล  

การรับฟงความคิดเห็น  การรวมตัดสินใจ  การรวมดํ า เนินการ  การรวมติดตามประเมินผล  

และตรวจสอบการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมถึงราชการสวนทองถ่ิน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะของ

นโยบายสาธารณะที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ดวย  

(3) คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 กําหนดใหมีเฉพาะคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ระดับชาติเทานั้น  ซึ่งในสวนของโครงสราง องคประกอบของคณะกรรมการ  ยึดหลักการพิจารณาตาม

กรอบบทบาทอํานาจหนาที่หลัก โดยที่กรรมการฝายขางมากเปนภาคประชาชน คือ สัดสวนกรรมการ

ภาครัฐ 5 คน ตอภาคประชาชน 8 คน  

 คณะกรรมการ ประกอบดวยประธานและกรรมการ รวมจํานวน 13 คน ดังนี้  

 (3.1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน

กรรมการ 

       (3.2) ประธานสภาพัฒนาการเมืองหรือผูแทน  เปนกรรมการ 

       (3.3) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน  เปนกรรมการ 

       (3.4) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูแทน  เปนกรรมการ  

    (3.5) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง เปนกรรมการ 

  (3.6) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักวิชาการผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานการ

มีสวนรวมของประชาชน จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 

(3.7) ผูแทนจากภาคประชาชนซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดาน

การมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 6 คน  เปนกรรมการ 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (3.6) และ (3.7) มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และให

เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ  

หมายเหตุ  กรรมการจากภาครัฐสวนกลางตาม (3.1) – (3.4)   ทําหนาที่ในฐานะปฏิบัติราชการ 

อาจมอบหมายผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได   สวนกรรมการตาม (3.5) – (3.6) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ

สวนตัว  การทําหนาที่ไมผูกพันกับองคกรที่สังกัด  จึงไมสามารถมอบหมายผูอ่ืนปฏิบัติทําหนาที่แทนได 

 (4) คณะกรรมการสรรหากรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ  
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 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดวย ประธานผูตรวจการแผนดิน  ประธานกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ และประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้  ใหกรรมการเลือกกันเอง 

1 คน เปนประธานกรรมการ และใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  

 คณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

และกรรมการจากภาคประชาชน  ซึ่งสามารถพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ

และผูแทนจากภาคประชาชนได   โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ หรือสังกัดองคกรไดตาม

ความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือใหครอบคลุมประชาชนทุกภาคสวนอยางแทจริง และเกิดความยืดหยุนในทาง

ปฏิบัติ  จึงมิไดระบุกลุมตัวแทนภาคประชาชนไวในกฎหมายโดยตรง แตกําหนดใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด  โดยใหคํานึงถึงตัวแทนของประชาชนกลุมตางๆ  เชน เกษตรกร แรงงาน 

องคกรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization) องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชน 

(Private Sector) ภาคบริการ องคกรวิชาชีพ และส่ือมวลชน  อีกทั้งโดยคํานึงถึงสัดสวนหญิงชายดวย 

 หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติในกระบวนการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งกรรมการ  

- กําหนดใหมีการสรรหา การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนการลวงหนากอนครบวาระ ทั้งนี้

เพ่ือความตอเนื่องของการปฏิบัติงาน 

- นายกรัฐมนตรีลงนามแตงตั้งกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอ             

(3.5)  และกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากภาคประชาชนซึ่งมาจากกระบวนการ

สรรหาและแตงตั้งของคณะกรรมการสรรหา ตามขอ (3.6) และ (3.7)   

- กรณีมีกรรมการคงเหลือไมครบตามจํานวนที่กําหนด  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปได  เวนแตมีกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด             

ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งใหครบจํานวนตอไป  

 (5) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ  

คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่หลักคือในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง รวมทั้งหลักการ

พ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการ ซึ่งเปนบทบาทในเชิงนโยบายมากกวาลงไปปฏิบัติหรือจัดใหประชาชนมีสวนรวมโดยตรง  ดังนี้  

(1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง             

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(3) กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่อยูภายใตบังคับ

พระราชบัญญัตินี้   

(4) กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐออกกฎ 

ระเบียบ แนวทาง หรือดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  
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 (5) เสนอแนะการปรับปรุง การตรากฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐ เพ่ือ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เก่ียวของกับกฎหมายหรือระเบียบ

ดังกลาว  

(6) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  

(7) สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชน หรือองคกรทางสังคม เพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็ง เพ่ิมเครือขายและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

(8) ใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ เพ่ือดําเนินคดีทางศาล        

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการกําหนด หรือมิไดเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจเสนอ

เร่ืองไปยังหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ รวมถึงการใชสิทธิทางศาลแทนประชาชนได  

(9) จัดทํารายงานการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และเผยแพรตอสาธารณะอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(10) แตงตั้งและกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 

คณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

(11) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดให

เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ   

เมื่อคณะกรรมการไดกําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมของประชาชนแลว  ใหแจงไปยัง

หนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบที่มีอยูแลวใหสอดคลอง

กับหลักการพ้ืนฐานดังกลาว  กรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยหนวยงานของรัฐอาจขอหารือ หรือขอคําแนะนํา

จากคณะกรรมการได 

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

ขางตนแลว  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่อ่ืนๆ อีก เชน  

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขาธิการ  

- พิจารณาและมีมติใหเลขาธิการพนจากตําแหนง เนื่องจากบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่                

ประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 

- รับผิดชอบดูแลการบริหารงานของเลขาธิการ   

- กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ 

 อนึ่ง  เพ่ือใหการแสดงบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรลุผลสําเร็จได จึงกําหนดให

คณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหสงเอกสารหลักฐาน หรือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือช้ีแจง และอาจขอ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานในที่ทําการหรือในหนวยงานใดๆ ได  

 (6) เลขาธิการ 

(6.1)  เลขาธิการมาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรีจากบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือก  มีวาระดํารง

ตําแหนง 4 ป  และดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกินสองวาระ    
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นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ (1) ตาย  (2) 

ลาออก  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม (4) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือใน

กิจการที่กระทําใหแกสํานักงาน  (5) คณะกรรมการมีมติใหออก   

(6.2) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเลขาธิการ 

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

ทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 

ลักษณะตองหาม คือ (1) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ (2) เปน

บุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต   (3) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะ

ไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษแลว   (4) เปนขาราชการซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ

รัฐหรือของราชการสวนทองถ่ิน   (5) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  หรือ  

(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือจาก

หนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

(6.3) กําหนดหามเลขาธิการมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือในกิจการที่กระทําใหแก

สํานักงานไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคล

ที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้นไมเกินจํานวนตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

(6.4) อํานาจหนาที่หลักของเลขาธิการมีดังนี้ 

         - เปนผูบังคับบัญชาพนักงานหรือลูกจาง รับผิดชอบในการดําเนินกิจการทั้งปวงของ

สํานักงาน โดยมีรองเลขาธิการชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

         - บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด             

แตถาเปนรองเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูง และผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกอน     

- วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

- เปนผูแทนสํานักงานในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 

(7) เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทน  

(7.1) เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการ  ใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ รัฐมนตรีหมายถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเปน        

ผูรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้    

(7.2) เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  

(8) สํานักงาน  เปนหนวยงานของรัฐ ที่มิใชสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเปน             

นิติบุคคล   

(9) บทลงโทษหรือผลทางกฎหมาย    
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รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เปนกฎหมายสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

ดังนั้น  จึงไมกําหนดใหมีโทษทางอาญา แตเพ่ือใหการบังคับใชบรรลุผลตามเจตนารมณดังกลาว                

จึงกําหนดใหผูขัดขวางมิใหมีการดําเนินการมีสวนรวมตองระวางโทษปรับทางปกครอง ไมเกิน 20,000 

บาท   

อยางไรก็ตาม  หากมีการดําเนินการใดอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายอื่น เชน กฎหมายอาญา 

กฎหมายแพง  กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมทั้งการตรวจสอบความชอบดวย

กฎหมายของ กฎระเบียบ และหรือการกระทําของหนวยงานของรัฐ  ใหสอดคลองกับกฎหมายนี้ดวย    

      (10) กองทุนฯ 

แมในเบื้องตนกําหนดใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน แตเมื่อ

พิจารณาวิเคราะหผลดีผลเสีย และเหตุผลความจําเปนอื่น ประกอบกับสถานการณดานการเงินการคลัง

ของประเทศแลว  ไดขอสรุปวาไมควรกําหนดใหมีกองทุนฯ   

อยางไรก็ตาม  กําหนดใหมีทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงาน ประกอบดวย           

(1) เงินที่รัฐจายใหเปนทุนประเดิม  (2) เงินอุดหนุนรายปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม            

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

จากการดําเนินงาน หรือ (5) ดอกผลหรือเงินรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน   

ทั้งนี้  มีหลักประกันดานงบประมาณโดยกําหนดใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหโดยตรง เปน

จํานวนที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการใหบรรลุผลตามพันธกิจ   

ระบบการจัดสรรทุนและทรัพยสินดังกลาว สอดคลองกับกรอบวินัยทางการเงินการคลังของ

ประเทศ อีกทั้งสอดคลองกับหลักความรับผิดชอบ โปรงใส และตรวจสอบไดในการใชจายเงินงบประมาณ 

ซึ่งการเสนอของบประมาณตองจัดทําโครงการหรือแผนงาน  พรอมทั้งระบุงบประมาณที่ตองการเสนอตอ

รัฐบาล  และตองมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเผยแพรตอสาธารณะดวย   

 

 กลาวโดยสรุป  รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. ....  มีเจตนารมณในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะอยางแทจริง  โดยกําหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน               

ในขณะเดียวกันกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนดวยรูปแบบ วิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ กลไกสําคัญที่จะชวยทําใหการมีสวนรวม

ของประชาชนเกิดขึ้นได และเปนการมีสวนรวมที่มีความหมาย (Meaningful Participation) คือ

คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อีกทั้งมีมาตรการสงเสริม 

สนับสนุน และชวยเหลือทั้งในสวนของหนวยงานของรัฐในฐานะผูมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวน

รวมของประชาชนโดยตรงและประชาชนทั่วไป      

ขอเดนรางพระราชบัญญัติฯ มีดังน้ี 

 ประการแรก เปนกฎหมายกลางวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งมุงสงเสริมและสนับสนุน

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Promote Participation in Policy 

Process)              
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 ทั้งนี้  ในกรณีที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมเปนการเฉพาะอยูแลว หากกฎหมายดังกลาว           

มีหลักเกณฑที่มีมาตรฐานในดานการมีสวนรวมของประชาชนสูงกวากฎหมายฉบับนี้ก็ใหบังคับตาม

กฎหมายเฉพาะนั้นๆ  แตถามีมาตรฐานการมีสวนรวมนอยกวาก็ใหบังคับตามกฎหมายฉบับนี้   

 ยกเวน การมีสวนรวมในระดับทองถ่ินใหกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑและกลไกวาดวยการมีสวน

รวมของประชาชนในระดับทองถ่ินใหสอดคลองและโดยคํานึงถึงมาตรฐานการมีสวนรวมตามกฎหมาย            

วาดวยการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะฉบับนี้ดวย     

 การมีกฎหมายกลางเชนนี้  ทําใหระบบการบังคับใชและการตีความกฎหมายเปนเอกภาพและ

สอดคลองกับเจตนารมณอันแทจริง  ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการมีสวนรวม

สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง เพราะมีกฎหมายกําหนดและใหอํานาจไวโดยชัดแจง ซึ่งใน

อดีตนั้นไมมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง แมมีความพยายามยกรางและนําเสนอ

เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาจํานวนมากก็ตาม     

ประการที่สอง  กําหนดหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

และกําหนดกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ และให

คณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดหลักการดังกลาวไดดวย  ทําใหหนวยงานของรัฐ ประชาชน รวมทั้งกลไก

ในกระบวนการมีสวนรวมดําเนินการไดอยางถูกตอง  หากละเลยหรือดําเนินการไมถูกตองอาจถูกทักทวง

และเรียกรองใหดําเนินการใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดได   

หนวยงานของรัฐกําหนดกฎ ระเบียบ วิธีการหรือดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมอันเปน

กฎเกณฑการปฏิบัติภายในไดเอง ทําใหสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยาง

ถูกตอง ครอบคลุม และเหมาะสมกับแตละกรณี  ทั้งนี้ ตามหลักการพื้นฐานในการมีสวนรวม                     

ในกระบวนการนโยบาย  โดยที่หนวยงานของรัฐอาจขอปรึกษาหารือหรือคําแนะนําจากคณะกรรมการฯ  

ในการดําเนินการดังกลาวได  

ประการที่สาม  สรางสมดุลในการใชอํานาจกําหนดนโยบายสาธารณะ  กลาวคือ แมวารัฐบาล

รวมถึงหนวยงานของรัฐตางๆ มีความชอบธรรมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ แตการกําหนดนโยบาย

สาธารณะนั้น จําเปนตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย เนื่องจากตองยึดประโยชนตอประชาชนและ

ประเทศชาติโดยรวมเปนหลัก  และตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและชุมชนในดานตางๆ   

หากจําเปนตองดําเนินนโยบายสาธารณะและมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหาย ตองมีมาตรการ

เยียวยาและชดใชอยางเปนธรรม   

 ประการที่สี่  กําหนดมาตรการสนับสนุนชวยเหลือหนวยงานของรัฐและประชาชนเพ่ือใหการ

บังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด ดังนี้ 

(1) ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐในการตราหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ  รวมทั้งสนับสนุนและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน   
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(2) กําหนดใหมีการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอแกประชาชน เพ่ือใหการมีสวนรวม

เปนไปอยางมีคุณภาพ และใหความรูแกประชาชนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง เพ่ิมเครือขายและ

พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน    

(3) กําหนดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะ 
โดยแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน เพ่ือใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี  

 ประการที่หา  นอกจากกําหนดหลักการ กระบวนการ รูปแบบและแนวทางการมีสวนรวมไวใน

กฎหมายดังกลาวมาแลวขางตน และกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักการพื้นฐานใน

การมีสวนรวมแลว  เพ่ือใหการบังคับใชเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยที่ไดกําหนดรูปแบบ และวิธีการมีสวน

รวมในระดับตางๆ 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 

(5) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ  ดังเชนที่กําหนดไวใน มาตรา 8 

(5)  มาตรา 10  มาตรา 17   

(6) การมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐ ดังเชนที่กําหนดไวใน 

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 กอนตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย         

คุณภาพชีวิต หรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน  หนวยงานของรัฐ  

(1) ตองเปดเผยขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผล เพ่ือใหประชาชนหรือชุมชนที่อาจไดรับ

ผลกระทบไดรับทราบ   

(2) ตองจัดรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือผูมีสวนไดเสีย   

 (3) ตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาพิจารณาประกอบในกระบวนการตัดสินใจดําเนิน

นโยบายสาธารณะ  และตองหลีกเล่ียงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขอนามัย 
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คุณภาพชีวิต หรือมีผลตอสวนไดเสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน ยกเวนกรณีจําเปนเพื่อประโยชน

สาธารณะ  แตหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีมาตรการปองกันหรือมาตรการเยียวยาหรือชดเชยผลกระทบ

ของนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมและเปนธรรม  

2. ระหวางดําเนินนโยบายสาธารณะ หนวยงานของรัฐตอง 

2.1 จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินนโยบายสาธารณะ เผยแพรใหผูมีสวน 

เก่ียวของทราบ อยางนอยตองไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป   

2.2 ผูกพันในการปฏิบัติตามประกาศการตัดสินใจในการดําเนินโยบายสาธารณะ 

2.3 อาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะไดตามความ

เหมาะสม  

2.4 จัดใหผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการเสนอหรือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง หรือ

ยกเลิกนโยบายสาธารณะ 

2.5 กรณีที่ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวานโยบายสาธารณะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและ

ชุมชน และมิไดดําเนินการตามมาตรการปองหันหรือเยียวยา หรือดําเนินการแกไขปญหาและผลกระทบที่

เกิดขึ้น มีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานของรัฐเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามมาตรการปองกันหรือเยียวยา

หรือแกไขปญหาและผลกระทบดังกลาวได  ซึ่งหากมีผลกระทบอยางรายแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถยื่นคํารองตอหนวยงาน

ของรัฐเพื่อใหทบทวนหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะนั้นได  

  3. ภายหลังดําเนินนโยบายสาธารณะ  หนวยงานของรัฐตอง   

  3.1 จัดรับฟงความคิดเห็นตอการดําเนินนโยบายสาธารณะ  

     3.2 อาจจัดใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

  3.3 ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายสาธารณะเกินกวาที่มีประกาศการตัดสินใจ      

มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพ่ือแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชน  และมอบหมายให

ดําเนินคดีได 

  ทั้งนี้  เจาหนาที่คุมครองสิทธิของประชาชนมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายใหแกผูรองขอได  

โดยใหไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมดวย   

 ประการที่เจ็ด  กําหนดหลักเกณฑการจัดรับฟงความคิดเห็น ดังนี้  

1. ตองดําเนินการใหประชาชนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับ 

     1.1 สาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ 

     1.2 สถานที่ วิธีการ ข้ันตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

     1.3 เหตุผลและความจําเปนที่ตองดําเนินการ 

 1.4 ผลกระทบของการดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสีย รวมทั้งมาตรการปองกันหรือแกไขใน

กรณีที่อาจมีผลเสีย  

   1.5 การวิเคราะหความคุมคา  

    1.6 รายละเอียดอื่นใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจในการดําเนินนโยบายสาธารณะ  
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางเพื่อใหหนวยงานของรัฐจัดหาขอมูลหรือ

ขอเท็จจริง และการเผยแพรแกประชาชน  

 2. เมื่อจัดรับฟงความคิดเห็นแลว ใหประกาศการตัดสินใจโดยแสดงถึงเหตุผล ความจําเปน 

มาตรการในการปองกันหรือเยียวยา และการแกไขปญหาและผลกระทบ ความคุมคาของผลประโยชน

สาธารณะและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยเปดเผยตอสาธารณะเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบได 

  

1.4 การขับเคลื่อนและผลักดันรางพระราชบัญญัติ  
 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. ....  คณะกรรมการฯ ไดทํากิจกรรมกอกระแสและหาเสียงสนับสนุนรางกฎหมายตั้งแต

เร่ิมดําเนินโครงการ  โดยที่ดําเนินการควบคูไปกับการจัดเวทีสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน

ภูมิภาคตางๆ  มีการเชิญสื่อมวลชนในทองถ่ิน ทั้งวิทยุชุมชน หนังสือพิมพทองถ่ิน รวมทั้งส่ือมวลชน

ภาครัฐในภูมิภาคเขารวมการสัมมนาดวยทุกครั้ง    

ระยะกลางของการดําเนินโครงการ  ไดพยายามนําเสนอขอมูลสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและ

นําเสนอกระบวนการดําเนินงานทั้งการสัมมนารับฟงความคิดเห็น และการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

พิจารณาผลการสัมมนาและหาขอสรุป และการพิจารณายกรางพระราชบัญญัติ  โดยเนนที่ ส่ือ        

สวนกลางและสื่อที่เปดกวาง ไดแก วิทยุรัฐสภา และเว็ปไซด คือ www.kpi.ac.th,  www.kpi2.org และ 

www.kpi-participation.com รวมทั้งเว็ปไซดของหนวยงานเครือขาย เชน www.pub-law.net ดวย 

ระยะทายของการดําเนินโครงการ  มีการนําเสนอสรุปผลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นและ

สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ ผานสื่อสวนกลาง คือ วิทยุรัฐสภา หนังสือพิมพ โทรทัศน 

และเว็ปไซด   

นอกจากนี้  ไดมีการขับเคลื่อนและผลักดันรางพระราชบัญญัติฯ  ผานองคกรที่เก่ียวของ ไดแก  

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สภาพัฒนาการเมือง  คณะกรรมาธิการ รัฐสภา และพรรค

การเมือง โดยที่มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ ตอบุคคล 

หนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อรวมเปนภาคีเครือขายการขับเคลื่อนผลักดัน           

รางพระราชบัญญัติฯ ตอไป      
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2. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  

 

คณะกรรมการฯ  ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดประเด็น หลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการ 

รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่ในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในภูมิภาคตางๆ  จากนั้นไดพิจารณาหา

ขอสรุปจากผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แลวพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ

กฎหมาย ดังนี้  

 

2.1  ประเด็นคําถาม 

 (1) หลักเกณฑการริเร่ิมเสนอรางกฎหมาย 

- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวนไมนอยกวา 50 คน หรือ องคกรพัฒนาเอกชน 

- ความหลากหลายของผูริเร่ิมเสนอรางกฎหมาย  เพ่ือมิใหมีเฉพาะกลุมผูริเร่ิมเสนอ              

รางกฎหมายเทานั้น  โดยที่ควรกําหนดใหมีกลุมวิชาชีพ หรือกลุมผลประโยชนอ่ืน เชน               

นักวิชาการ เขารวมดวย    

- เสนอประเด็นสาระสําคัญ  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล กรอบ ผลดีตอตนและ        

ประชาชน 

(2)  ขอบเขตการริเร่ิมเสนอรางกฎหมาย 

- ตองไมเปนรางกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง  ภาษีอากร  ความมั่นคงของประเทศ         

ความสัมพันธระหวางประเทศ  กระบวนการยุติธรรม หรือการปรับเปล่ียนโครงสราง             

หนวยงานของรัฐ   

(3)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหการรับรองการริเร่ิมเสนอรางกฎหมาย 

-  เพ่ือชวยกลั่นกรองการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายใหอยูภายในขอบเขตตามที่กําหนด   

 (4)  การกลั่นกรอง  ใหความเห็น  และชวยยกรางกฎหมาย  

- หนวยงานที่เก่ียวของพิจารณากลั่นกรอง ใหความเห็น อาทิเชน รางกฎหมายเกี่ยวกับ

สิทธิ เสรีภาพ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  หรือรางกฎหมายเกี่ยวกับสังคม                

ใหสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และชวยเหลือในการยกรางกฎหมาย 

- หนวยงานภาครัฐอื่นๆ  หรือองคกรพัฒนาเอกชนชวยเหลือในการยกรางกฎหมาย   

- หากเห็นวาไมควรเสนอ ตองอธิบายใหเหตุผล และตองหามเสนอรางกฎหมายในเรื่องที่ 

มีลักษณะเดียวกันอีก ภายในระยะเวลา 1 ป 

(5)  การเขาช่ือและการตรวจสอบรายชื่อ 

- ผูริเร่ิมเสนอรางกฎหมายรวบรวมรายชื่อใหครบตามกฎหมายกําหนด 

- ตรวจสอบรายชื่อโดยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือ สํานักงานคณะกรรมการ         

การเลือกตั้ง  
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- รายชื่อครบถวน ถูกตอง สงเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  แตถารายชื่อ               

ไมครบถวน ถูกตอง ใหสงกลับเพื่อรวบรวมรายชื่อใหครบถวนหรือดําเนินการใหถูกตอง 

(6)  การพิจารณารางกฎหมายโดยรัฐสภา  

- ประธานรัฐสภาบรรจุเขาวาระการประชุม  และกําหนดวันประชุมพิเศษ (ประชุมพิจารณา

รางกฎหมาย 1 วัน/เดือน)   

- คณะกรรมาธิการ ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ที่รับรองการริเร่ิมเสนอราง

กฎหมาย)  และผูเขาช่ือเสนอรางกฎหมายอีกจํานวน 1 ใน 3      

- เผยแพรและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเปน

เวลา.... วัน      

-  รูปแบบการเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นประชาชน (ส่ือ,Meaningful Public 

Participation, ภายในเวลา 60 วัน)   

(7) การสนับสนุนโดยรัฐ 
- การยกรางกฎหมาย 

- การเขาช่ือของประชาชน 

- การพิจารณาของรัฐสภา  
- การเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

(8) การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มาจากการริเร่ิมเสนอของประชาชน  

- กระบวนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปกติ 
- กระบวนการพิเศษ เชน ผานการรับฟงความคิดเห็นประชาชน 

 

ภายหลังการสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1 คณะกรรมการฯ พิจารณายกรางพระราชบัญญัติ

วาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... โดยสรุปประเด็นสาระสําคัญ 10 ประการ ดังนี้ 

  1. องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎมาย  ใหความชวยเหลือผูเขาช่ือเสนอกฎหมายในการจัดทําราง

กฎหมายและเอกสารประกอบ หรือใหความเห็นรางกฎหมายและเอกสารประกอบ  ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายกําหนด  โดยใหดําเนินการใหเสร็จภายใน 60 วันนับแตไดรับการ

รองขอ         (ม. 8) 

 2. ผูเขาชื่อเสนอกฎหมายขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการเขาช่ือเสนอกฎหมายไดจากกองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา        

การเมืองภาคพลเมืองกําหนด  (ม.9) 

 3. ประธานรัฐสภามีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจัดการเอกสารที่เก่ียวของ

กับการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  (ม.10) 

 4. ผูมีสิทธิเลือกตั้งรวบรวมรายชื่อผูเขาช่ือเสนอกฎหมายครบ 10,000 คน ใหเสนอราง

พระราชบัญญัติ และบันทึกประกอบ  พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู  ลายมือช่ือ และเลขประจําตัว
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ประชาชนของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายและผูแทนการเสนอกฎหมายตอประธานรัฐสภา  ตามแบบที่ประธาน

รัฐสภากําหนด (ม.11 และ ม.12)  

 5. ประธานรัฐสภาตรวจสอบใหเสร็จภายใน 30 วัน กรณีรายชื่อไมครบถวน ถูกตอง  ใหแจง

ผูแทนการเสนอกฎหมายเพื่อดําเนินการใหครบถวน ถูกตองภายใน 90 วัน หากไมสามารถดําเนินการได

ภายในเวลาที่กําหนดใหประธานรัฐสภาสั่งจําหนายเรื่อง (ม.13) 

 6.  กรณีการเขาช่ือเสนอกฎหมายถูกตองครบถวน ใหประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อผูเขาช่ือ

เสนอกฎหมาย โดยปดประกาศไว ณ  ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบล ที่วาการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนน ในเขตทองที่ที่ผูเขาช่ือเสนอ

กฎหมายมีช่ืออยูในทะเบียนบาน  และใหประธานรัฐสภากําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเขตชุมชนหนาแนน 

(ม.14) 

 7.  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 100 คน ริเร่ิมเขาช่ือโดยรองขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการ

เขาช่ือเสนอกฎหมาย ผานประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ผูเขาชื่อเสนอกฎหมายหรือผูแทน

การ      เขาช่ือเสนอกฎหมายมีภูมิลําเนาอยู  โดยที่ใหย่ืนพรอมทั้งรางพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบ  

(ม.16) 

 8. ประธานสภาผูแทนราษฎรจัดระเบียบวาระการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคํานึงถึง

ความรวดเร็วและตอเนื่องในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รวมทั้งการมีสวนรวมของผูที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากรางกฎหมายดังกลาวและประชาชนทั่วไป  (ม. 21 วรรค 2)  ซึ่งในเบื้องตนคณะกรรมการฯ 

เสนอใหมี “วันประชุมพิเศษ” สําหรับการพิจารณารางกฎหมายที่ประชาชนเสนอ 

 9. ประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบจาก            

รางกฎหมายและประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง  โดยอยางนอยตองเผยแพรรางกฎหมายและรับฟงความ    

คิดเห็นของประชาชนผานระบบเครือขายสารสนเทศของสภาผูแทนราษฎร  (ม.21 วรรค 3) 

 10. ประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหนําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นใชประกอบการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติของสภาผูแทนราษฎรกอนออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 (ม. 21 วรรค 4) 

     

2.2  ผลการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  

การนําเสนอสรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็นประชาชน แบงเปน 2 สวน คือ สวนแรก 

สรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1-6 ซึ่งเปนการสัมมนารางพระราชบัญญัติฯ  โดยนําเสนอ

เปนสรุปประเด็นสาระสําคัญ  และสวนที่สอง สรุปผลการสัมมนา ครั้งที่ 7 ซึ่งเปนสรุปผลการสัมมนา               

ที่มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เปน                  

รายมาตรา ดังนี้ 

สวนแรก  ผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1-6 

สวนใหญผูเขารวมสัมมนาเห็นดวยกับหลักการและเจตนารมณของรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

เขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  ซึ่งตองการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย

ไดงายขึ้น และมีมาตรการและกลไกในการปองกันและแกไขปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเขาช่ือเสนอราง

กฎหมายดังเชนที่เคยเกิดมาแลวในอดีต   
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ทั้งนี้  โดยสวนใหญเห็นดวยกับสรุปประเด็นสาระสําคัญ 10 ประการของรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาว  และมีขอเสนอแนะรวมทั้งความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความครบถวน สมบูรณ และเอ้ือตอการใช

สิทธิริเร่ิมเสนอรางกฎหมายของประชาชนอยางแทจริง  โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยเหลือ 

สนับสนุนการใชสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 

(1)  เห็นดวยกับการกําหนดใหองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย  ใหความชวยเหลือผูเขาช่ือเสนอ

กฎหมายในการจัดทํารางกฎหมายและเอกสารประกอบ หรือใหความเห็นรางกฎหมายและเอกสาร

ประกอบ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายกําหนด  โดยหลักเกณฑ และวิธีการ

ดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน  และตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 

60 วันนับแตไดรับการรองขอ (ม. 8) 

อยางไรก็ตาม มีขอกังวลเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขององคกรเพ่ือการปฏิรูป

กฎหมายวาอาจจะไมเอ้ือหรือสนับสนุนชวยเหลือประชาชนอยางแทจริง ซึ่งตามมาตรา 8 วรรค 3 กําหนด

ไววาหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการสนับสนุนการเขาช่ือเสนอกฎหมายของ

ประชาชน ซึ่งเปนหลักประกันปญหาดังกลาวไดในระดับหนึ่ง   

การกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นั้นเปนภาระมากเกินควร เพราะการ

ยกรางกฎหมายหรือใหความเห็นประกอบรางกฎหมายนั้น จําเปนตองมีการศึกษาวิเคราะหวิจัย  ซึ่งตองใช

เวลาพอสมควร  และหากไมสามารถดําเนินการไดภายในเวลาที่กําหนด อาจตองรับผิดชอบและมีความผิด

ทางวินัยดวย    

 (2)  เห็นดวยกับการกําหนดใหผูเขาช่ือเสนอกฎหมายขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการเขาช่ือ

เสนอกฎหมายไดจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข                     

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(ม.9) 

 ทั้งนี้ โดยมีขอกังวลในประเด็นดางๆ เชน อาจมีการกําหนดเปนเง่ือนไขหรือขอจํากัดที่ทําให

ประชาชนไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายอยางแทจริง  ซึ่งการกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา        

ชวยทําใหประชาชนรับรูรับทราบเกี่ยวกับการชวยเหลือสนับสนุนคาใชจายแกประชาชนไดสวนหนึ่ง และ

ตองมีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลตอสาธารณะเพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบอยางทั่วถึงดวย 

ควรกําหนดใหมีหลักประกันเชนเดียวกับการใหความชวยเหลือ สนับสนุนขององคกรเพ่ือการ

ปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งอาจตัดคําวา “เง่ือนไข” หรือกําหนดวาหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตองไมเปนอุปสรรคตอการสนับสนุนการเขาช่ือเสนอ

กฎหมายของประชาชน  

   ควรมีหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนที่ชัดเจน  โดยที่เฉพาะผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนเปนนิติ

บุคคล หรือบุคคลธรรมดารวมกลุมกันจํานวนหนึ่ง เปนตน 

(3) เห็นดวยกับการที่กําหนดใหประธานรัฐสภามีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาและ

การจัดการเอกสารที่เก่ียวของกับการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  (ม.10)  ทั้งนี้ เพ่ือใหการจัดการเอกสาร

เปนไปโดยเรียบรอย เปนระบบ โดยผูที่มีสวนรับผิดชอบดูแลอยางแทจริง อันจะเปนประโยชนตอ

การศึกษา ขอมลู และการใชสิทธิในการเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชนในอนาคต 
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(4) โดยหลักเห็นดวยกับหลักการเขาช่ือเสนอกฎหมายและวิธีการในการเขาช่ือเสนอกฎหมาย        

(ม.11 และ ม.12)  ซึ่งยึดหลักการตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และใหเปนไปโดยงาย  ไมตองใชเอกสาร

หลักฐานจํานวนมากเชนในอดีต เพราะยุงยากในทางปฏิบัติและมีคาใชจายจํานวนมาก   

ดังนั้น  จึงเห็นดวยกับการที่กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งรวบรวมรายชื่อผูเขาช่ือเสนอกฎหมายให

ครบ 10,000 คน แลวเสนอรางพระราชบัญญัติ ซึ่งตองมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติในหมวด 3 สิทธิ

และเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย 

ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติที่จะเสนอตองแบงเปนมาตราที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจไดวามีความ

ประสงคจะตรากฎหมายในเรื่องใด และมีหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายนั้น

อยางไร และมีบันทึกประกอบ ซึ่งมีหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ  เหตุผลในการเสนอราง

พระราชบัญญัติ  และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ  

สวนเอกสารหลักฐานสําหรับการเขาช่ือเสนอกฎหมายนั้น  นอกจากชื่อ ที่อยู ลายมือช่ือ แลวควรใช

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายและผูแทนการเสนอกฎหมายดวย เพ่ือความ         

ถูกตอง ชัดเจน และมีหลักฐานอางอิงไดในการใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมาย  เพราะนอกจากไมเปนการ       

ยุงยากจนเกินไปแลว ยังมีงบประมาณชวยเหลือเปนคาใชจายสําหรับเอกสารในการเขาช่ือแลวดวย  

นอกจากนี้ เมื่อกําหนดใหใชสิทธิเขาช่ือเสนอรางกฎหมายไดโดยงาย พรอมกับการสนับสนุน

ชวยเหลือดานตางๆ แลว ควรมีมาตรการปองกันและลงโทษผูกระทําการโดยมิชอบ หรือใชสิทธิโดยไม

สุจริตดวย  อีกทั้งควรกําหนด “ผูแทนการเสนอกฎหมาย” ใหชัดเจน เพ่ือมิใหมีปญหาในทางปฏิบัติใน

อนาคต ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับผูแทนที่ตองเขาช้ีแจงหลักการเหตุผล และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด  

(5) เห็นดวยกับการกําหนดกรอบเวลาดําเนินการในขั้นตอนตางๆ คือเมื่อประธานรัฐสภาไดรับ

การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายของประชาชน ใหดําเนินการตรวจสอบใหเสร็จภายใน 30 วัน  กรณีรายชื่อไม

ครบถวน ถูกตอง  ใหแจงผูแทนการเสนอกฎหมายเพื่อดําเนินการใหครบถวน ถูกตองภายใน 90 วัน            

หากไมสามารถดําเนินการไดภายในเวลาที่กําหนดใหประธานรัฐสภาสั่งจําหนายเรื่อง (ม.13) 

อยางไรก็ตาม ประธานรัฐสภามิไดมีฐานขอมูลเก่ียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง และมิไดดําเนินการเอง  

ตองขอความรวมมือใหหนวยงานอื่น เชน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรมการปกครองชวยเหลือ        

ในการตรวจสอบรายชื่อ ควรกําหนดใหหนวยงานดังกลาวมีหนาที่ชวยเหลือประธานรัฐสภาหรือไม  และ

ระยะเวลาที่เหมาะสมเปนเทาใดควรพิจารณาควบคูไปกับกรอบเวลาของทั้งกระบวนการ   

(6)  เห็นดวยกับกรณีที่การเขาช่ือเสนอกฎหมายถูกตองครบถวน ใหประธานรัฐสภาประกาศ

รายชื่อ ผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย โดยปดประกาศไว ณ  ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล 

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่วาการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนน ในเขตทองที่ที่ผูเขาช่ือ

เสนอกฎหมายมีช่ืออยูในทะเบียนบาน และเปดใหย่ืนคํารองคัดคานการเขาช่ือเสนอกฎหมายภายใน 20 

วัน ทั้งนี้ ใหประธานรัฐสภากําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเขตชุมชนหนาแนน (ม.14 และ ม.15) 

อยางไรก็ตาม มีขอกังวลวาการประกาศตามสถานที่ตางๆ นั้น ประชาชนจะไมทราบและไมได

คัดคานการเขาช่ือภายในเวลาที่กําหนด  จึงมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมชองทางการแจงหรือประกาศให
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กวางขวางมากยิ่งข้ึน โดยเสนอแนะใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  สงจดหมายลงทะเบียนตอบรับถึงผู

รวมเขาช่ือเสนอกฎหมาย ใชส่ือตางๆ เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธจังหวัด Website 

ของรัฐสภา  หรือ Internet  รวมทั้งการปดประกาศในชุมชนและหมูบาน  

นอกจากนี้ มีปญหาวาผูมีสิทธิรองคัดคานมิไดอยูในภูมิลําเนาที่ปดประกาศ ทําใหไมทราบและ

ไมไดรองคัดคาน  จึงเสนอใหมีผูแทนในการรองคัดคานดวย เชน ใหผูที่อยูในครอบครัวเดียวกัน  

(7)  โดยหลักเห็นดวยกับการกําหนดชองทางการเขาช่ือเสนอกฎหมายผานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  (ม.16 ม.17 และ ม.18)  โดยที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 100 คน ริเร่ิมเขาช่ือโดยรองขอให

คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายได  แตจาการที่กําหนดใหเสนอผานประธาน

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ผูเขาช่ือเสนอกฎหมายหรือผูแทนการเขาช่ือเสนอกฎหมายมี          

ภูมิลําเนาอยู  ควรปรับแกโดยเปดชองใหเสนอตอประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรงไดดวย  ทั้งนี้ 

เพ่ือปองกันปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่อาจเปนไปโดยมิชอบและ

ลาชาเกินควร   

เพ่ือใหการดําเนินการจัดและรวบรวมรายชื่อผูเขาช่ือเสนอกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เปนไปไดในทางปฏิบัติ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

- กําหนดกรอบเวลาดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และควรใหมีองคกรอื่นเขามารวม

ชวยเหลือในการรวบรวมรายชื่อ เชน สภาพัฒนาการเมือง 

 - กําหนดเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในการจัดการเขาช่ือ และการ

รณรงค ประชาสัมพันธการเขาช่ือเสนอกฎหมายใหมากยิ่งข้ึน  

- สถานที่ปดประกาศการเขาช่ือเสนอกฎหมายวเพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมเขาช่ือดวย  ควร

กําหนดเชนเดียวกับการปดประกาศรายชื่อเพ่ือใหรองคัดคานการเขาช่ือเสนอกฎหมาย    

(8)  โดยหลักเห็นดวยกับการกําหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดระเบียบวาระการประชุม

พิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคํานึงถึงความรวดเร็วและตอเนื่องในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  

รวมทั้งการมีสวนรวมของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายดังกลาวและประชาชนทั่วไป  (ม. 21 

วรรค 2)   

ในเบื้องตนคณะกรรมการฯ เสนอใหมี “วันประชุมพิเศษ” สําหรับการพิจารณารางกฎหมายที่

ประชาชนเสนอ ซึ่งมีบางสวนที่เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว ซึ่งอาจกําหนดใหพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ที่ประชาชนเสนอ 1 วัน/สัปดาห   ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติตองมีการแกไขขอบังคับการประชุมในเรื่องการ

ประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติ  และมีการเสนอแนะใหจัดวาระการประชุมพิจารณาราง

พระราชบัญญัติที่ประชาชนเสนอเปนลําดับแรกในสมัยประชุม   

เพ่ือความชัดเจนและใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ควรกําหนดนิยามคําวา “ผูที่อาจไดรับผลกระทบ

จากรางกฎหมาย” ดวย  

(9) เห็นดวยกับหลักการกําหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายและประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง  โดยอยางนอยตองเผยแพร         

รางกฎหมายและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานระบบเครือขายสารสนเทศของสภาผูแทนราษฎร   

(ม.21 วรรค 3) 
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อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการรับฟงความคิดเห็นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   

มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการรับฟงความคิดเห็นไวในกฎหมายนี้ให

ชัดเจน และควรกําหนดกรอบเวลาสําหรับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหเพียงพอ และเหมาะสม

กับผูที่เก่ียวของและผูที่ไดรับผลกระทบ รวมทั้งกฎหมายฉบับอื่นที่เก่ียวของดวย    

ชองทางการเผยแพรรางกฎหมายและการรับฟงความคิดเห็นควรมีหลากหลาย และเขาถึง

ประชาชนมากกวานี้ เพราะระบบเครือขายสารสนเทศของสภาผูแทนราษฎรนั้น เปนเพียงชองทางเดียว

และอาจเปนขอจํากัดการเขาถึงโดยประชาชนได  สวนการรับฟงความคิดเห็นนั้น ควรกําหนดไวในลักษณะ

ที่ยืดหยุนเพื่อใหสามารถดําเนินการโดยเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับแตละกรณีได   

  (10)  เห็นดวยกับหลักการกําหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหนําสรุปผลการรับฟงความ          

คิดเห็นใชประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภาผูแทนราษฎรกอนออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ที่ 3 (ม. 21 วรรค 4)  โดยที่มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและ

นําเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรกอนวาระที่ 2 เพราะเปนชวงอภิปรายแลกเปลี่ยนและแส ดง

ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเรียงลําดับมาตรา  

กรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลกระทบตอชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงรางกฎหมายของกลุม

ผลประโยชนตางๆ ควรกําหนดใหรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน และควรกําหนดใหชัดเจนวาผลการรับฟง

นั้นผูกพันมากนอยเพียงใด   

แมวาสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย  แตการกําหนดให

นําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนใชประกอบการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ทําใหการ

พิจารณารางกฎหมายเปนไปโดยสอดคลองกับความตองการแทจริงของประชาชน ในขณะเดียวกันก็ทําให

การตัดสินใจของสมาชิกสภาผูแทนเปนไปตามหลักการและมีเหตุมีผล อธิบายได  รวมทั้งมีขอมูล

ประกอบการตัดสินใจอยางครบถวน รอบดาน  และท่ีสําคัญที่สุดคือเจตนารมณของรางกฎหมายที่เสนอ

โดยประชาชนไดรับการคุมครอง ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปไดรับรูรับทราบและมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นตอรางกฎหมายดังกลาวดวย เพราะกฎหมายนี้จะตองบังคับใชกับประชาชนโดยทั่วไป

และท่ัวประเทศมิใชแตเพียงประชาชนผูรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายเทานั้น     

สวนที่สอง  ผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 7 

1.  ช่ือรางพระราชบัญญัติ   

“รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....”  

2.  สรุปผลการสัมมนา  เปนรายมาตรา ดังนี้ 

มาตรา 4 นิยาม  “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” ควรระบุใหชัดเจนวาตองการใหรวมถึง ผูมีสิทธิในการ

เลือกตั้งที่เสียสิทธิจากการไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือผูเสียสิทธิเลือกตั้งโดยคําส่ังศาลดวยหรือไม เพราะ

ตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” มีความหมายรวมถึง “ผูถูกเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้ง

และผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง” จึงอาจระบุวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้งแมวาจะเสียสิทธิเลือกตั้งหรือไมก็ตาม” เปน

ตน เพ่ือใหมีความชัดเจนขึ้น  

ที่สัมมนาเห็นวาควรเปนสิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้งตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ  
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มาตรา 8 ที่สัมมนามีความเห็น ดังนี้ 

1) ลดจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในการรองขอตอองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายตาม
มาตรา 81 (3) ของรัฐธรรมนูญ ใหนอยกวา 100 คน  

2) ควรระบุใหชัดเจนวาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 100 คนที่ขอใหองคกรเพื่อการปฏิรูป

กฎหมายตามมาตรา 81(3) ของรัฐธรรมนูญชวยรางกฎหมาย จะตองเปนคนเดียวกับผูที่

เขาช่ือเสนอกฎหมายหรือไม 

3) มาตรา 8 วรรค 2  กําหนดระยะเวลาองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายตามมาตรา 81(3) ของ

รัฐธรรมนูญชวยรางกฎหมายตามที่ประชาชนรองขอภายใน  60 วัน นั้นนอยเกินไป ควร

คิดถึงกรณีที่เปนกฎหมายยากและซับซอนหรือตองทําหลายรางพรอมๆ กัน ซึ่งผูศึกษาคิดวา

วัตถุประสงคทํากําหนดเวลา 60 วันนั้นเพื่อใหมีขอบเขตกําหนด ทางปฏิบัติองคกรเพ่ือการ

ปฏิรูปกฎหมายตามมาตรา 81(3) ของรัฐธรรมนูญ ตองบริหารจัดการ 

4) ควรกําหนดกระบวนการคัดกรองกฎหมายที่เสนอไวดวย เพราะ มาตรา 8 ระบุแตหนาที่ของ

องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการชวยเหลือดานรูปแบบ การยกราง และนิติวิธี ซึ่งควร

เปนบันทึกความคิดเห็นขององคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย โดยไมกาวลวง เจตนารมณของผู

เสนอ 

มาตรา 9 เปลี่ยน “ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจขอรับการสนับสนุนคาใชจาย...”   เปน 

“กระบวนการเขาช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใหการ

สนับสนุนตามที่กองทุนกําหนด”   

มาตรา 10  กรณีเก็บรักษาเอกสารควรระบุใหชัดเจนดวยวา ถารางไมผานการเห็นชอบใหสงคน

ผูเสนอรางกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือประโยชนตอผูเสนอรางกฎหมายใชเปนฐานขอมูล และไมเปนภาระการ

จัดเก็บของสภา 

หมวด 2  ใหเปลี่ยน “ การเขาช่ือเสนอกฎหมาย” เปน “การพิจารณากฎหมายโดยรัฐสภา” 

มาตรา 11  หากมีการแกไขรัฐธรรมนูญ หมวด 3 และ หมวด  5 ของรัฐธรรมนูญอาจ

เปลี่ยนแปลงไป จะมีผลกระทบตอ “รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....” ฉบับนี้ 

เพราะออกตามรัฐธรรมนูญ  

 มาตรา 12  แกไข “สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน” ของผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย  เปน “สําเนา

บัตรประจาํตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชกิวุฒิสภา” ของผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

 มาตรา 13  วรรคแรก แกไขพิมพผิด “เกาสิบวัน” เปน “สามสิบวัน”   และมีผูเสนอวาการ

ตรวจสอบเอกสารของผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย 30 วันนัน้นอยเกินไป  เพราะผูเสนอรางกฎหมายจะสง

เอกสารมามากกวาที่ระบุไวเสมอ 

 วรรค 2 ใหระบุดวยวาการจําหนายเรื่องใหสงเอกสารทั้งหมดคืนใหผูเสนอกฎหมาย 
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 มาตรา 14 กําหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูเสนอกฎหมายผานระบบเครือขายสารสนเทศของ

สภาดวย  

 มาตรา  15  ควรเพิ่มชองทางการคัดคาน เชน ผานผูที่ประธานสภาแตงตั้ง เชน ผูวาราชการ

จังหวัด  

มาตรา 18 การยื่นหลักฐานอื่นแทนบัตรประชาชนได  ควรเขียนขั้นตรวจสอบของรัฐสภา ใน

มาตรา 12 ใหสอดคลองกัน 

มาตรา 21 ควรเพิ่มวรรคใหม ตอจากวรรคหนึ่ง  เปนวรรค 1/1  

“หากเปนรางพระราชบัญญัติที่เก่ียวดวยการเงินใหประธานรัฐสภาสงเร่ืองใหนายกรัฐมนตรี

รับรองโดยใหนายกรัฐมนตรี พิจารณารับรองภายใน 60 วัน  หากมิไดพิจารณารับรองภายในระยะเวลา

ดังกลาว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้น ผานการรับรองจากนายกรัฐมนตรีแลว”  

วรรค 2 ในการจัดระเบียบวาระการประชุมรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย... เปน “ในการจัด

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย...  

วรรค  3 ควรระบุใหชัดเจนวา การรับฟงความคิดเห็นนั้นตองเกิดในชั้นของการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ และใหพิจารณารางในวาระที่ 2   

 

  

2.3  สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....   

จากผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็นประชาชนดังกลาวมาแลวในในขอ 2.2  คณะกรรมการฯ 

ประชุมพิจารณาเพื่อหาขอสรุปจากผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ซึ่งมีขอสรุปอันเปน

สาระสําคัญ และไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  

ใหสมบูรณครบถวน ดังตอไปนี้ 

1. หลักการเหตุผลในการประกาศใช 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มีเจตนารมณหลักเพ่ือคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน  ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐอยางเปนรูปธรรม   

ในการนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 คน มีสิทธิเขาช่ือเสนอราง

กฎหมายตามหมวด 3 และหมวด 5 เพ่ือใหรัฐสภาพิจารณา  โดยจัดทํารางพระราชบัญญัติที่ถูกตองตาม

รูปแบบ  มีหลักการเหตุผลประกอบ  มีการแบงหมวดหมูและรายมาตราเสนอไปดวย  ทั้งนี้ โดย

กําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชวยเหลือประชาชนในการยกรางพระราชบัญญัติและบันทึก

ประกอบรางพระราชบัญญัติ  รวมทั้งใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชน  

(มาตรา 163 มาตรา 81 (3) ประกอบมาตรา 308)  

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตองใหผูแทนของ           

ประชาชนที่เขาช่ือเสนอราพระราชบัญญัตินั้น ไดช้ีแจงหลักการของรางพระราชบัญญัติและใหมีผูแทนรวม

เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3  
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กลาวโดยสรุปไดวารัฐธรรมนูญกําหนดหลักการ รวมทั้งกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมและ

สนับสนุนการใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน กลาวคือ 

- ลดจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จะเขาช่ือเสนอกฎหมาย จากเดิม 50,000 คน เหลือเพียง 

10,000 คน   

- กําหนดใหมีผูแทนการเสนอกฎหมายเขาช้ีแจงหลักการของรางกฎหมาย และใหมีผูแทนรวม

เปนกรรมาธิการไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

- กําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชวยเหลือประชาชนในการยกรางพระราชบัญญัติและ

บันทึกประกอบรางพระราชบัญญัติ  รวมทั้งใหคําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินการราง

กฎหมายของประชาชน 

อยางไรก็ตาม แมวาหลักการดังกลาวจะชวยปองกันแกไขปญหาการใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมาย

ของประชาชนในเรื่องจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือเสนอกฎหมาย  การสนับสนุนชวยเหลือในการจัดทํา

รางพระราชบัญญัติและเอกสารประกอบ  รวมทั้งกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติในชั้น

กรรมาธิการและรัฐสภาก็ตาม   แตจําเปนตองมีกฎหมายรองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ เพ่ือกําหนด

หลักเกณฑ กระบวนการ  รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการเขาช่ือเสนอกฎหมาย และการ

พิจารณารางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง   

2.  เจตนารมณรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

สงเสริมและสนับสนุนใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายไดโดยงาย และทําใหการใช

สิทธิของประชาชนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  โดยกําหนดใหมีกลไกและมาตรการชวยเหลือทั้งดาน

วิชาการ  งบประมาณ  รวมทั้งกรอบหลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติของฝายที่เก่ียวของกับกระบวนการ

เสนอ และพิจารณารางกฎหมายใหเอ้ือตอการใชสิทธิของประชาชน  ในขณะเดียวกัน ก็มุงสรางสมดุล

ระหวางการคุมครองเจตจํานงของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายและประชาชนทั่วไป   

3.  สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....    

3.1 รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... มีจํานวน 22 มาตรา โดย

แบงออกเปน  

หมวด 1  บททั่วไป 

หมวด 2  การพิจารณารางกฎหมายโดยรัฐสภา 

 สวนที่ 1 กฎหมายที่เสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณา 

 สวนที่ 2 การเขาชื่อเสนอกฎหมายโดยผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 สวนที่ 3 การเขาชื่อเสนอกฎหมายโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 สวนที่ 4 การเสนอกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณา 

3.2  เน้ือหาสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ 

(1) บุคคลผูมีสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายตองเปน “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” ในวันที่เขาช่ือเสนอ

กฎหมาย  ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ นี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตองไมเปนผูอยูระหวางตองหามมิให

ดํารงตําแหนงทางการเมือง  (ม.6 ประกอบ ม.4)   

(2) ชองทางการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติมี 2 ชองทาง คือ  

(2.1) ผูมีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต 10,000 คน รวมกันเขาช่ือเพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัติ

โดยตรงตอประธานรัฐสภา (ม.12)  

(2.2) ผูมีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต 100 คนขึ้นไป รองขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัติ โดยจะยื่นตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง

โดยตรงหรือย่ืนผานประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็ได (ม.16) 

 การเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติทั้งกรณีตาม (2.1) และ (2.2) ตองมีรางพระราชบัญญัติ 

พรอมบันทึกประกอบ แนบไปพรอมการเขาช่ือดวย     

 (3) การจัดใหมีการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

 เมื่อไดรับคํารองขอ ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการประกาศใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง         

ทุกจังหวัดทราบวามีการเขาช่ือเสนอกฎหมายใด และเปดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมเขาช่ือเสนอราง

พระราชบัญญัติตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดมอบหมาย ตามวิธีการและภายในระยะเวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยระยะเวลาดังกลาวตอง       

ไมนอยกวา 90 วันนับแตวันประกาศ  (ม. 17) 

 ในการนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงคจะใชสิทธิเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติ ตองมอบสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชน

ของตนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

มอบหมาย  ซึ่งหากตรวจสอบแลวเห็นวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหผูนั้นเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติได 

(ม.18)    

 (4) มาตรการหรือกลไกชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน  

(4.1) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 100 คนขึ้นไป อาจรองขอใหองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย หรือ 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชวยเหลือในการจัดทํารางพระราชบัญญัติหรือบันทึกประกอบ หรือให

ความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติหรือบันทึกประกอบได  โดยที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ (ม.8)    

ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการรองขอและกระบวนการใหการสนับสนุนการเขาช่ือเสนอ

กฎหมายนี้ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกําหนด ซึ่งตองไมเปนอุปสรรคตอการสนับสนุน

การเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน  

(4.2) ผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการเขาช่ือเสนอกฎหมายจาก

กองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ม.9)  

(5) เอกสารหลักฐานการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ  (ม.12)    

ในการเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น  ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติและ

ผูแทนการเขาช่ือ ตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ลายมือช่ือ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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หรือสําเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหที่มี รูปถายและเลขประจําตัวประชาชน  ซึ่งการแสดง

รายละเอียดดังกลาว ใหเปนไปตามแบบที่ประธานรัฐสภากําหนด    

 (6) การเสนอรางพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบ  (ม.11) 

การเสนอกฎหมายของผูมีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณา ตองจัดทําในรูปแบบของราง

พระราชบัญญัติ ซึ่งตองมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

หรือหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยแบงเปนมาตราที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจไดวามีความ

ประสงคจะตรากฎหมายในเรื่องใด  และมีหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย

นั้นอยางไร  และตองมีบันทึกประกอบดังตอไปนี้  

(6.1) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 

(6.2) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 

(6.3) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  

(7) ประธานรัฐสภามีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจัดการเอกสารที่เก่ียวของ

กับการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  เพ่ือใหเปนระบบฐานขอมูลสําหรับการอางอิงและใชประโยชนในอนาคต  

(ม.10) 

 (8) เมื่อไดรับเรื่องการเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติ  ใหประธานรัฐสภาตรวจสอบใหเสร็จ

ภายใน 45 วันนับแตวันไดรับเรื่อง กรณีพบวามีขอบกพรอง หรือปรากฏวามีจํานวนผูเขาช่ือเสนอราง

พระราชบัญญัติไมครบ 10,000 คน  ใหแจงผูแทนการเสนอกฎหมายเปนหนังสือ เพ่ือดําเนินการแกไข 

หรือดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือใหครบถวน ภายใน 90 วันนับแตวันที่รับแจง หากไมสามารถดําเนินการ

ไดภายในเวลาที่กําหนดใหประธานรัฐสภาสั่งจําหนายเรื่อง (ม.13) 

 (9) กรณีการเขาช่ือเสนอกฎหมายถูกตองครบถวน ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการประกาศรายชื่อ

ผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย โดยปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทํา

การองคการบริหารสวนตําบล ที่วาการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนน ในเขตทองที่ที่ผูเขาช่ือเสนอ

กฎหมายมีช่ืออยูในทะเบียนบาน  และเปดโอกาสใหผูที่มิไดรวมเขาช่ือเสนอกฎหมายแตมีช่ือในประกาศ

ดังกลาว  ย่ืนคํารองคัดคานการเขาช่ือเสนอกฎหมายตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่ประธานรัฐสภา

มอบหมายเพื่อขีดชื่อของตนออกจากบัญชีรายชื่อ ภายใน 20 วันนับแตวันประกาศ   ทั้งนี้  โดยประธาน

รัฐสภามีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเขตชุมชนหนาแนน (ม.14 และ ม.15) 

 (10) กรณีประธานรัฐสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่ประชาชนเขา ช่ือเสนอเปนราง

พระราชบัญญัติที่เก่ียวดวยการเงิน  ใหประธานรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือ

ขอคํารับรอง ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้น  โดยที่ในการพิจารณาใหคํารับรองนั้น 

ใหนายกรัฐมนตรีคํานึงถึงความรวดเร็วและความสําคัญของการเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติโดย

ประชาชน (ม.21) 

 (11)  การจัดระเบียบวาระการประชุมรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน ใหประธานสภา

ผูแทนราษฎรคํานึงถึงความรวดเร็วและตอเนื่องในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รวมทั้งการมีสวนรวม

ของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติดังกลาวและประชาชนทั่วไป (ม.22 วรรค 1)   



การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

 

38 สถาบันพระปกเกลา 

 

 (12) ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัด

ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัตินั้นและประชาชนทั่วไป

อยางกวางขวาง  โดยอยางนอยตองเผยแพรรางพระราชบัญญัติดังกลาวและรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนผานระบบเครือขายสารสนเทศของสภาผูแทนราษฎร (ม.22 วรรค 2) 

 (13) กําหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดสงสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติดังกลาวและประชาชนทั่ วไปไปประกอบการพิจารณาของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวาระที่สอง (ม.22 วรรค 3) 

  4.  ขอเดนรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... มีเจตนารมณเพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายไดโดยงาย และทําใหการใชสิทธิของประชาชน

เกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  โดยกําหนดใหมีกลไกและมาตรการชวยเหลือทั้งดานวิชาการ  

งบประมาณ รวมทั้งกรอบหลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติของฝายที่เก่ียวของกับกระบวนการเสนอ และ

พิจารณารางกฎหมายใหเอ้ือตอการใชสิทธิของประชาชน ในขณะเดียวกันก็มุงสรางสมดุลระหวางการ

คุมครองเจตจํานงของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงผู

ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายและประชาชนทั่วไป  ดังรายละเอียดในสรุปสาระสําคัญของราง

พระราชบัญญัติฯ  

 ทั้งนี้  รางพระราชบัญญัติฯ นี้ มีขอเดน 3 ประการหลัก ไดแก 

ประการแรก  มุงสนับสนุนและชวยเหลือการเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน โดย

กําหนดใหมีกลไกและมาตรการชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน และลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม

จําเปน เชน  

(1)  องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย หรือ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชวยเหลือในการจัดทํา

รางพระราชบัญญัติหรือบันทึกประกอบ หรือใหความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติหรือบันทึกประกอบ  

โดยที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับการรอง

ขอ (ม.8)    

(2)  กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสนับสนุนคาใชจายในการเขาช่ือเสนอกฎหมาย (ม.9)  

(3)  การเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติใชเอกสารหลักฐานเฉพาะสําเนาบัตรประชาชน หรือ

สําเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชน  พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ

ช่ือ ที่อยู และลายมือช่ือ  (ม.12)  

(4)  การยื่นคําขอเพื่อจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายใหย่ืนตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง

โดยตรง หรือย่ืนตอประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ม.16)  

 

ประการที่สอง  มุงใหมีการรับฟงความคิดเห็นประชาชนและนําเขาสูกระบวนการพิจารณา

รางกฎหมายของรัฐสภา เพื่อสรางสมดุลระหวางการคุมครองเจตจํานงของผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย

และความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย

ดังกลาว   



การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

 

39 สถาบันพระปกเกลา 

 

(1) ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมกีารรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบจาก

รางกฎหมายและประชาชนทัว่ไปอยางกวางขวาง โดยอยางนอยตองเผยแพรรางกฎหมายดังกลาวและรับ

ฟงความคิดเห็นผานระบบเครือขายสารสนเทศของสภาผูแทนราษฎร (ม.22 วรรค 2)   

(2) ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดสงสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบ

จากรางพระราชบัญญัติดังกลาวและประชาชนทั่วไปไปประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ในวาระที่สอง (ม.22 วรรค 3) 

 ในขณะที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีหลักการคุมครองเจตจํานงของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยใหมี

ผูแทนการเสนอกฎหมายเขาช้ีแจงหลักการของรางกฎหมาย และใหมีผูแทนรวมเปนกรรมาธิการวิสามัญ

ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  

ประการที่สาม  กําหนดกรอบเวลาดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขความลาชาในการ

ปฏิบัติงานและการพิจารณารางกฎหมาย  เชน 

(1)  ใหองคกรปฏิรูปกฎหมายดําเนินการตามคาํรองขอใหเสร็จภายใน 90 วัน 

(2)  ใหประธานรัฐสภาตรวจสอบการเขาช่ือพรอมเอกสารใหเสร็จภายใน 45 วัน หากพบ         

ขอบกพรองใหแจงผูแทนการเสนอกฎหมายเพื่อดําเนินการแกไข และจัดใหเขาช่ือใหครบภายใน 90 วัน 

(3)  ใหผูที่มิไดเขาช่ือแตมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูเขาช่ือเสนอกฎหมายรองคัดคานการเขาช่ือภายใน 

20 วัน 

(4) ใหประธานรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติที่เห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติที่เก่ียวดวยการเงิน

ไปยังนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้น เพ่ือนายกรัฐมนตรีพิจารณา

รับรอง   

 ทั้งนี้ บางกรณีไมอาจกําหนดกรอบเวลาที่แนนอนไดดังเชนที่กลาวขางตน จึงกําหนดเปนแนวทาง

ดําเนินการไว เชน 

(5) การจัดระเบียบวาระการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติ ใหประธานรัฐสภาคํานึงถึงความ

รวดเร็วและตอเนื่อง และการมีสวนรวมของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายดังกลาวและประชาชน

ทั่วไป  

(6) ในการพิจารณาใหคํารับรองรางพระราชบัญญัติที่เก่ียวดวยการเงินนั้น ใหนายกรัฐมนตรี

คํานึงถึงความรวดเร็วและความสําคัญของการเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติโดยประชาชน 

  

2.4 การขับเคลื่อนและผลักดันรางพระราชบัญญัติ 

ในการผลักดันและขับเคล่ือนรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

คณะกรรมการฯ ไดทํากิจกรรมกอกระแสและหาเสียงสนับสนุนรางกฎหมายตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการ  

โดยที่ดําเนินการควบคูไปกับการจัดเวทีสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคตางๆ  มีการ

เชิญสื่อมวลชนในทองถ่ิน เชน วิทยุชุมชน หนังสือพิมพทองถ่ิน รวมทั้งส่ือมวลชนภาครัฐในภูมิภาคเขารวม

การสัมมนาดวยทุกครั้ง    

ระยะกลางของการดําเนินโครงการ  ไดพยายามนําเสนอขอมูลสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและ

นําเสนอกระบวนการดําเนินงานทั้งการสัมมนารับฟงความคิดเห็น และการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ



การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางกฎหมาย 

 

40 สถาบันพระปกเกลา 

 

พิจารณาผลการสัมมนาและหาขอสรุป  และการพิจารณายกรางพระราชบัญญัติ  โดยเนนที่ ส่ือ        

สวนกลางและสื่อที่เปดกวาง ไดแก วิทยุรัฐสภา และเว็ปไซด คือ www.kpi.ac.th,  www.kpi2.org และ 

www.kpi-participation.com รวมทั้งเว็ปไซดของหนวยงานเครือขายเชน www.pub-law.net   

ระยะทายของการดําเนินโครงการ  ยังคงนําเสนอสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวย

การเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ผานสื่อสวนกลางชองทางเดิม คือ วิทยุรัฐสภา และเว็ปไซด  โดยเพิ่ม

ส่ือส่ิงพิมพ คือหนังสือพิมพ   มีการจัดแถลงขาว โดยเชิญสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพตางๆ มารวมงาน 

ซึ่งมีนักหนังสือพิมพจํานวน 10 คน จากหนังสือพิมพ 8 ฉบับ มารวมงานดังกลาว    

กลาวโดยสรุป  มีการขับเคลื่อนและผลักดันรางพระราชบัญญัติฯ ผานสื่อทั้งในสวนกลาง และสวน

ทองถ่ิน  ไดแก  (1) วิทยุ  (2) โทรทัศน   (3) หนังสือพิมพ  (4) เว็ปไวด  

นอกจากนี้  ไดมีการขับเคลื่อนผลักดันรางพระราชบัญญัติฯ  ผานองคกรที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

(1) สภาพัฒนาการเมือง 

(1.1)  สภาพัฒนาการเมืองมีมติเห็นชอบใหรับรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. ....  ซึ่งสถาบันพระปกเกลาเสนอมาเพื่อขอสนับสนุนในการพิจารณาเผยแพร และ

ดําเนินการรวบรวมการเขาช่ือเสนอของประชาชน  ทั้งนี้ ไดมีการนําประเด็นการสนับสนุนคาใชจายในการ

ดําเนินการเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชนไปพิจารณาประกอบการรางระเบียบวาดวยการใชจาย

เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองดวย  

(1.2)  การเผยแพรรางพระราชบัญญัติฯ และการรวบรวมรายชื่อผูเขาช่ือเสนอราง

พระราชบัญญัติฯ  

จากการประสานงานสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง เพ่ือรวบรวมลายมือช่ือ พรอมหลักฐาน คือ 

สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน โดยการจัดทําและเผยแพรรางพระราชบัญญัติฯ รวมจํานวน 

16,500 เลม   ทั้งนี้มีผูมีสิทธิเลือกตั้งเขารวมลงชื่อเสนอกฎหมาย  898 คน และมีการรวมเขาช่ือ            

แตสงเอกสารไมครบอีกจํานวน 274 คน  (ขอมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2552)  เมื่อไดรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งครบ 10,000 ช่ือ แลว  สภาพัฒนาการเมืองจะดําเนินการริเร่ิมเสนอกฎหมายตอรัฐสภาตอไป 

(2) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ

กฎหมาย  นํารางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ฉบับรางโดยสถาบัน

พระปกเกลานี้  ไปใชประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ โดยที่นําขอเดนตามรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว

ไปนําเสนอตอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพ่ือเสนอรายงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

(3)  รัฐสภา 

ไดเผยแพรขอมูล และรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ตอ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือใหเกิดการรับรู และรวมรณรงคเชิญชวนใหประชาชน

เขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติฯ อีกทั้งยังเกิดประโยชนตอการพิจารณาอภิปรายรางพระราชบัญญัติฯ

ดังกลาวในรัฐสภาดวย 
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(4) พรรคการเมือง 

ไดเผยแพรขอมูล และรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ตอพรรค

การเมือง ไดแก พรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนพรรคแกนนํารัฐบาล ผานทางสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมี

บทบาทเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน และมีบทบาทในการทํางานของพรรค คือ นางรัชฎาภรณ  

แกวสนิท, นายประมวล เอมเปย และนายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ 

(5) อ่ืนๆ 

ไดเผยแพรขอมูล รวมทั้งรางพระราชบัญญัติฯ ตอบุคคล หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค

ประชาชนตางๆ เพ่ือใหรวมเปนเครือขายขับเคลื่อนผลักดันรางพระราชบัญญัติฯ นี้ ทั้งแบบเปนทางการ

และไมเปนทางการ 

 

3. รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร           

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 

 

3.1  ประเด็นคําถาม 

 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณากําหนดประเด็นคําถาม หลักเกณฑ รูปแบบ วิธีการ รวมทั้ง วัน เวลา 

และสถานที่ในการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ โดยยึดกรอบแนวคิดตามหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 285 – มาตรา 287 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  โดยมีขอบเขตและประเด็นคําถาม ดังนี้ 

(1) การเสนอขอบัญญัติทองถิ่น   

(1.1) จํานวนผูเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

  - จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สามารถเสนอขอบัญญัติทองถ่ินไดจํานวน 1 ใน 5 ของผูมี

สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต อปท.  

-  กรณีที่จํานวน 1 ใน 5 ของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต อปท. มีจํานวนมากกวา  

3,000 คน เสนอใหผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอย 3,000 คน มีสิทธิเสนอขอบัญญัติทองถ่ินได  

(1.2) เร่ือง/ประเด็นที่สามารถเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

ประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินไดเฉพาะเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ 

อปท.เทาน้ัน โดยในเบื้องตนสภาจะเปนผูตรวจสอบวาเร่ือง/ขอบัญญัติที่ประชาชนเสนอมานั้นอยูใน

อํานาจหนาที่ของ อปท.ที่จะสามารถออกขอบัญญัติไดหรือไม โดยสภาจะตองชี้แจงกับประชาชน                

วาสามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นน้ันไดหรือไมภายใน 30 วัน  

(1.3) กระบวนการเสนอขอบัญญัติทองถิ่น      

ประชาชนสามารถเสนอเพียงหลักการและเหตุผล ไมจําเปนตองรางขอบัญญัติทองถ่ิน

ทั้งฉบับมาเสนอ โดยเปนหนาที่ของสภาในการดําเนินการตอ และไมจําเปนตองกําหนดวาสภาจะตอง

พิจารณาใหเสร็จภายในกี่วัน ทั้งนี้จะตองเปดโอกาสใหผูเสนอเขามาชี้แจงหลักการและเหตุผลในสภา

ดวย และอาจเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินนั้นได
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ดวย ประกอบกับไมควรกําหนดระยะเวลาการเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินซ้ํากรณีที่ขอบัญญัตินั้นตกไป 

เนื่องจากประเด็นนี้ไมไดเปนปญหามากนัก  

(2) การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

(2.1)  มูลเหตุแหงการถอดถอน 

          - นํามูลเหตุของการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับชาติตาม

รัฐธรรมนูญ ม. 270  มาปรับใช   

- ผูวาราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัยการมีมูลเหตุเบื้องตน 

- กรณีที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือถอดถอนหรือผูบริหาร/สมาชิกสภาที่ถูกย่ืน

ถอดถอนไมเห็นดวยกับการวนิิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดสามารถรองคัดคานตอศาลปกครองไดภายใน 

15 วัน และกําหนดใหศาลวินิจฉัยภายใน 30 วัน โดยคําวินิจฉัยของศาลนั้นถือเปนที่สุด 

(2.2)  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

- ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกิน 1 แสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  

- ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกิน 1 แสนคนข้ึนไปตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา 20,000 คนของ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  

ทั้งนี้  เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 164 ระบุใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน            

ไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติ ใหถอดถอนบุคคล

ตามมาตรา 270 ออกจากตําแหนง  

(2.3)  การยึดเขตเลือกตั้ง/เขต อปท.ในการถอดถอนผูบริหารทองถิ่น (นายกฯ) และ

สมาชิกสภาทองถิ่นในการริเร่ิมและการถอดถอน 

ใชเขตเลือกตั้งเปนเกณฑในการถอดถอน เนื่องจากตามหลักการถอดถอนถือเปน

สิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นที่มีสิทธิถอดถอนเฉพาะบุคคลที่ตนไปเลือกตั้งเทานั้น  

(2.4)  การหยุดปฏิบัติหนาที่ของสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเมื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งเขาชือ่เพื่อดําเนินการถอดถอนตอผูวาฯ 

              สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาช่ือเพ่ือดําเนินการถอด

ถอนตองหยุดการปฏิบัติหนาที่ทันทีนับตั้งแตผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดให

ดําเนินการถอดถอนไปจนกวากระบวนการวินิจฉัยจะแลวเสร็จ และใหมีการแตงตั้งผูรักษาการณแทนใน

ตําแหนงนั้นๆ  

(3) การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

(3.1) การบริหารงานของ อปท.ที่ประชาชนสามารถควรเขามามีสวนรวม 

ระบุเจตนารมณกลางๆ ไมควรลงรายละเอียดมากนัก เพ่ือใหกฎหมายมีความ

ยืดหยุนกับ อปท.แตละแหง และการออกระเบียบตางๆ ไมขัดกับกฎหมายฉบับนี้ โดยระบุวา “อปท.ตอง

สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานหรือกิจการของ อปท.ที่มีผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น โดยคํานึงถึงความเปนอิสระของ อปท. และตองมีการทบทวน

ระเบียบตางๆที่บังคับใชกับ อปท. ใหมีทิศทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น 
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อยางนอยทุก 3 ป โดยการทบทวนดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นและกําหนดใหสมาคม อปท.เขามามีสวนรวม”  

(3.2) การเขาถึงขอมูลขาวสาร  

      ไมจําเปนตองนําขอความของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารมาใสในกฎหมายฉบับนี้ เพราะ

จะเปนการซ้ํ าซอน และปจจุบัน อปท .ก็ไดปฏิบัติตามที่ พรบ .ขอมูลขาวสารบัญญัติไวอยูแลว               

แตเพ่ิมเติมขอความให อปท.ตองสงเสริมการเผยแพรการประชุมสภาตอสาธารณชนในรูปแบบที่

เหมาะสม  และ อปท. ตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 

และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ

ของ อปท.  

(3.3) การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน    

(3.3.1) เร่ืองที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 

เร่ืองที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนจะตองเปนเรื่องที่มีผลกระทบ

ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญและตองอยูในอํานาจหนาที่ของ อปท.  

(3.3.2) ผูริเร่ิมใหมีการรับฟงความคิดเห็น 

สามารถริเร่ิมการรับฟงความคิดเห็นได 2 ชองทางคือ  (1) ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งและเปนผูมีสวนไดสวนเสียในเขต อปท. และ (2) อปท. เจาของโครงการ หรือ อปท. เจาของ

พ้ืนที่ที่จะมีการดําเนินโครงการ  

(4)  การลงประชามติทองถิ่น 

(4.1) เร่ืองที่จะจัดใหมีการลงประชามติ   

เปนเรื่องที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ 

โดยอยูในอํานาจหนาที่ของ อปท. และเคยมีการจัดรับฟงความคิดเห็นมาแลวและเปนประเด็นขอ

ขัดแยงที่ไมสามารถหาขอยุติได    

(4.2) ผูเสนอใหมีการทําประชามติ   

         ผูเสนอใหมีการทําประชามติสามารถกระทําได 4 ชองทางคือ  

- ประชาชนรองขอตอ อปท.โดยความเห็นชอบของฝายบริหาร  

- ฝายบริหารริเร่ิมกรณีที่อยูในอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร  

- ฝายบริหารริเร่ิมโดยความเห็นชอบของสภา กรณีที่เร่ืองนั้นอยูในอํานาจหนาที่ของ

สภา  

- ฝายสภาริเร่ิม โดยความเห็นชอบของฝายบริหาร กรณีที่เร่ืองนั้นอยูในอํานาจหนาที่

ของฝายบริหาร  

(4.3) ผูรับผิดชอบในการจัดทําประชามติ   

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน          

ผูกํากับดูแล 

(4.4) คะแนนเสียงจากการลงประชามติที่ผูกมัดการตัดสินใจ 
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การออกเสียงที่จะถือวามีขอยุติในเรื่องที่จัดทําประชามติตองมีผูมาออกเสียงเปน

จํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงและมีจํานวนเสียงเกินกวากึ่งหน่ึงของผูมาออกเสียงในเรื่องที่

จัดทําประชามตินั้น  

  

3.2  ผลการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

 จากการรับฟงความคิดเห็นประชาชนในภูมิภาคตางๆ สรุปสาระสําคัญตามประเด็นการรับฟงได

ดังนี้      

(1)  การเสนอขอบัญญัติทองถิ่น   

(1.1) จํานวนผูเสนอขอบัญญัติทองถิ่น   

เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 1 ใน 5 ของผูมี

สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต อปท. สามารถเสนอขอบัญญัติทองถ่ินได  โดยที่หากจํานวน 1 ใน 5 ของผูมี

สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต อปท. มีจํานวนมากกวา  3,000 คน ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอย 3,000 

คน มีสิทธิเสนอขอบัญญัติทองถ่ินได  

(1.2) เร่ือง/ประเด็นที่สามารถเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ เขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินไดเฉพาะ

เร่ืองที่อยูในอํานาจหนาที่ของ อปท.เทาน้ัน  โดยในเบื้องตนสภาตรวจสอบวาเร่ือง/ขอบัญญัติที่

ประชาชนเสนอมานั้นอยูในอํานาจหนาที่ของ อปท. ที่จะสามารถออกขอบัญญัติไดหรือไม โดยสภาจะตอง

ช้ีแจงกับประชาชนวาสามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นน้ันไดหรือไมภายใน 30 วัน  

(1.3) กระบวนการเสนอขอบัญญัติทองถิ่น      

เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ ประชาชนสามารถเสนอเพียงหลักการและ

เหตุผล ไมจําเปนตองรางขอบัญญัติทองถ่ินทั้งฉบับ  โดยเปนหนาที่ของสภาในการดําเนินการตอ และ            

ไมจําเปนตองกําหนดวาสภาจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในกี่วัน  ทั้งนี้จะตองเปดโอกาสใหผูเสนอเขามา

ช้ีแจงหลักการและเหตุผลในสภา  ซึ่งอาจเชิญใหเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ิน

นั้น   และไมควรกําหนดระยะเวลาการเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินซ้ํากรณีที่ขอบัญญัตินั้นตกไป  

(2.) การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

(2.1)  มูลเหตุแหงการถอดถอน 

   เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ ในการนํามูลเหตุของการถอดถอนบุคคล             

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับชาติตามรัฐธรรมนูญ ม. 270  มาปรับใช โดยใหผูวาราชการจังหวัด

เปนผูวินิจฉัยการมีมูลเหตุเบื้องตน  และกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือถอดถอนหรือผูบริหาร/สมาชิก

สภา  ไมเห็นดวยกับการวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดสามารถรองคัดคานตอศาลปกครองไดภายใน 15 

วัน และใหศาลวินิจฉัยภายใน 30 วัน โดยคําวินิจฉัยของศาลนั้นถือเปนที่สุด 

(2.2)  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สามารถเขาชื่อรองขอใหถอดถอน   

เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ   
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- ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกิน 1 แสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  

- ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกิน 1 แสนคนข้ึนไปตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา 20,000 คนของ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  

(2.3)  การยึดเขตเลือกตั้ง หรือเขต อปท.ในการถอดถอน 

เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ ใชเขตเลือกตั้งในการถอดถอน 

(2.4)  การหยุดปฏิบัติหนาที่เมื่อมีการเสนอใหถอดถอน   

        เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

หยุดปฏิบัติหนาที่ทันที เมื่อมีผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดใหถอดถอนออกจาก

ตําแหนง  โดยใหมีการแตงตั้งผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้นๆ  

(3) การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

(3.1) การบริหารงานของ อปท.ที่ประชาชนควรเขามามีสวนรวม 

 เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ ระบุเพียงเจตนารมณ เพ่ือใหกฎหมายมีความ

ยืดหยุนกับ อปท.แตละแหง และการออกระเบียบตางๆ ไมขัดกับกฎหมายฉบับนี้ โดยระบุวา “อปท.ตอง

สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานหรือกิจการของ อปท.ที่มีผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น โดยคํานึงถึงความเปนอิสระของ อปท. และตองมีการทบทวน

ระเบียบตางๆที่บังคับใชกับ อปท. ใหมีทิศทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น 

อยางนอยทุก 3 ป โดยการทบทวนดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นและกําหนดใหสมาคม อปท.เขามามีสวนรวม”  

(3.2) การเขาถึงขอมูลขาวสาร  

เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ ไมจําเปนตองนําขอความของพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารมาใสในกฎหมายฉบับนี้   แตเพ่ิมเติมขอความให อปท.ตองสงเสริมการเผยแพรการประชุม

สภาตอสาธารณชนในรูปแบบที่เหมาะสม  และอปท. ตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการ

จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ

และกํากับการบริหารจัดการของ อปท.  

(3.3) การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน    

เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ เร่ืองที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น  

ตองเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญและตองอยูใน

อํานาจหนาที่ของ อปท. โดยริเร่ิมใหมีการรับฟงความคิดเห็นได 2 ชองทาง ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียในเขต อปท. และ อปท. เจาของโครงการ หรือ อปท. เจาของพื้นที่ที่จะ

มีการดําเนินโครงการ  

(4)  การลงประชามติทองถิ่น 

        เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ คือ 
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 (4.1) เร่ืองที่จะจัดใหมีการลงประชามติ  ตองเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอชีวิตความ

เปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ โดยอยูในอํานาจหนาที่ของ อปท. และเคยมีการจัดรับฟง

ความคิดเห็นมาแลวและเปนประเด็นขอขัดแยงที่ไมสามารถหาขอยุติได    

(4.2) ผูเสนอใหมีการทําประชามติ  มี 4 ชองทางคือ   

- ประชาชนรองขอตอ อปท.โดยความเห็นชอบของฝายบริหาร  

- ฝายบริหารริเร่ิมกรณีที่อยูในอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร  

- ฝายบริหารริเร่ิมโดยความเห็นชอบของสภา กรณีที่เร่ืองนั้นอยูในอํานาจหนาที่ของสภา  

- ฝายสภาริเร่ิม โดยความเห็นชอบของฝายบริหาร กรณีที่เร่ืองนั้นอยูในอํานาจหนาที่ของ

ฝายบริหาร  

(4.3) ผู รับผิดชอบในการจัดทําประชามติ  คือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดําเนินการ  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูกํากับดูแล 

 (4.4) คะแนนเสียงจากการลงประชามติที่ผูกมัดการตัดสินใจ การออกเสียงที่จะถือวา            

มีขอยุติ ตองมีผูมาออกเสียงเปนจํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงและมีจํานวนเสียงเกินกวา

กึ่งหน่ึงของผูมาออกเสียงในเรื่องที่จัดทําประชามตินั้น  

 

 3.3  สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

บันทึกเจตนารมณในการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 

3.3.1 ที่มาของการยกรางพระราชบัญญัติฯ 

 การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลอง

กับวิถีชีวิตความเปนอยูของตนเองไดอยางเหมาะสม ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  มีเจตนารมณในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของ

ทองถ่ินและกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มขึ้น เพ่ือเปนฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยระดับประเทศ ดังจะเห็นไดจากหมวดที่ 14 การปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดมีการกําหนด

กลไกการมีสวนรวมของประชาชนไวในมาตรา 285-287  

 

มาตรา 285 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นวา

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก

สภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ จํานวน

ผูมีสิทธิเขาช่ือ หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือ การตรวจสอบรายชื่อและการลงคะแนนเสียง

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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  มาตรา 286 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ

เขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ิน เพ่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได 

จํานวนผูมีสิทธิเขาช่ือ หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  มาตรา 287 ประชาชนในทองถ่ินมิสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการที่ให

ประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย 

ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

แจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และใน

กรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น หรืออาจจัดให

ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการ

จัดทํางบประมาณ การใชจายและผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม

ในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสาม ใหนํา

บทบัญญัติ มาตรา 168 วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 285-287  ซึ่งมีเนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในระดับทองถ่ินรูปแบบตางๆ จึงเปนที่มาและเปนกรอบในการรางพระราชบัญญัติวาดวยการมี

สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ....  

3.3.2  เหตุผลของการรวมกลไกการมีสวนรวมไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน 

 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 285-287 ดังกลาวขางตน ประกอบกับมีกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การมีสวนรวมหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ.2548 ดังนั้น เพ่ือใหงายและสะดวกตอผูใชทั้งประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จึงไดมีการรวบรวมกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ ไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน 

3.3.3 สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ 

(1)    คณะกรรมการกลางกํากับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

   รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้กําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจเปนผูมีอํานาจ

หนาที่ในการกํากับดูแลมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน  เนื่องจากปจจุบันมีหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนจํานวน

มากอยูแลว ไมควรที่จะจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานขึ้นมาใหม คณะกรรมการการกระจายอํานาจเปน              

ผูมีบทบาทโดยตรงอยูแลวในการกํากับดูแลมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกทั้งยังเปน               

ผูกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ และเปนโครงสรางที่มีอยูแลว 

(2)   การเสนอขอบัญญัติทองถิ่น  

รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ไดเสนอใหมีการลดจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สามารถ

เขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินลงจากจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาเปนจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนไม

นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาสามพันคนในกรณีที่จํานวนหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมากกวาสามพันคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานสภา

ทองถ่ินเพื่อดําเนินการใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินได ทั้งนี้เพ่ือใหการเสนอขอบัญญัติทองถ่ินที่เปนการริเร่ิมจากประชาชนใน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญอยาง กทม. เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีความเปนไปไดมากขึ้น  

นอกจากนี้ การเขาช่ือเสนอขอบัญญัติโดยประชาชนนั้นมิไดเปนขอบัญญัติโดยทันที หากแต

ยังตองผานขั้นตอนของการพิจารณาของสภาอีกข้ันตอนหนึ่ง จึงควรกําหนดเงื่อนไขใหประชาชนสามารถ

ริเร่ิมไดโดยงาย ประกอบกับประชาชนที่เขาช่ือนั้นสามารถเสนอเพียงหลักการและเหตุผลของขอบัญญัตินั้น 

โดยไมจําเปนตองรางกฎหมายทั้งฉบับมา และในสวนของการพิจารณาของสภานั้นไดมีการเปดโอกาสให

ประธานสภาสามารถเรียกผูแทนผูเขาช่ือหรือผูเขาช่ือมาช้ีแจงหรือใหคําอธิบายขอเท็จจริงเพ่ิมเติม และ

รวมเปนคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินที่ประชาชนเสนอ  

(3) วิธีการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ปจจุบันในทางปฏิบัติมีระเบียบที่เก่ียวของมากมาย รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้จึงได

กําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจเปนผูรับผิดชอบในการทบทวนกฎ ระเบียบตางๆ ที่บังคับใช

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารงาน มีการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น และสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นเปนสําคัญ 

สาระสําคัญอีกประการหนึ่งคือ รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ไดมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา

ที่ระบุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองกําหนดวิธีการ ชองทางท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องตางๆ ไดแก                

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณรายจาย การประชุมสภาทองถ่ิน การกําหนด

หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี และกรณีอ่ืนตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ทั้งนี้รูปแบบการมีสวนรวมนั้นใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดเอง  
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นอกจากนี้  ยังมีการระบุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงขอมูลรายละเอียดในการ

กระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนการดําเนินการใหประชาชนทราบหากการกระทํานั้นอาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนและชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสุขภาพหรือกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ และตองจัดใหมีการ

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอนที่จะตัดสินใจพิจารณาดําเนินการกระทํานั้นดวย โดยองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบในกระบวนการตัดสินใจดําเนินการกระทํานั้น 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีมาตรการปองกันหรือมาตรการเยียวยาหรือชดเชยผลกระทบ

จากการกระทําที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูที่ไดรับผลกระทบดวย 

ในการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการให

ประชาชนไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงอยางทั่วถึงในระยะเวลาที่เพียงพอกอนการรับฟงความคิดเห็น       

ซึ่งขอมูลที่ประชาชนควรรับทราบนั้นประกอบดวย 1) สาระสําคัญของการกระทํา 2) สถานที่ วิธีการ 

ข้ันตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 3) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการ 4) ผลกระทบของ

การดําเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการปองกันหรือแกไขในกรณีที่อาจมีผลเสีย 

5) การวิเคราะหความคุมคาเมื่อพิจารณาจากผลกระทบ และ 6) รายละเอียดอื่นใดที่จะทําใหเกิดความ

เขาใจในลักษณะการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเพียงพอ 

(4)  การออกเสียงประชามติทองถิ่น  

นับวาเปนเรื่องใหมซึ่งไมเคยมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญมากอน โดยไดกําหนดใหการลง

ประชามติในทองถ่ินนั้นเปนไปเพื่อการตัดสินใจ หมายถึงผลการลงประชามติมีผลผูกมัดการตัดสินใจของ

ฝายบริหาร และสามารถริเร่ิมใหมีการทําประชามติได 3 ชองทาง ไดแก 1) ผูบริหารทองถ่ิน 2) สมาชิก

สภาทองถ่ินเขาช่ือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินหมด หรือ 3) ผูมีสิทธิเลือกตั้งใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะไดรับผลกระทบจากการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนไม

นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน

ไมนอยกวาสามพันคนในกรณีที่จํานวนหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีจํานวนมากกวาสามพันคน โดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาทองถ่ินดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีของ อบจ. และ กทม. จํานวนผูรองขอใหมี

การจัดทําประชามติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจกําหนด 

สาเหตุที่จะตองผานความเห็นชอบของสภานั้น เนื่องจากการทําประชามติเพ่ือตัดสินใจมี

เร่ืองของคาใชจายเขามาเกี่ยวของ ซึ่งจะตองอาศัยงบประมาณเปนจํานวนมากในการจัดลงคะแนน และมี

ผลผูกพัน จึงตองใหสภาชวยในการกลั่นกรองอีกข้ันหนึ่ง เพ่ือใหเร่ืองที่จะจัดใหมีการลงประชามตินั้นเปน

เร่ืองที่มีความสําคัญอยางแทจริง กลาวคือ นอกจากจะเปนเรื่องที่กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพหรือกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ

แลว ควรตองเปนเรื่องที่ผานการรับฟงความคิดเห็นมาแลวและไมมีขอยุติ หรือเปนเรื่องที่มีความขัดแยง

รุนแรงดวย ประกอบกับในกฎหมายฉบับนี้ไดมีการบัญญัติขอยกเวนเรื่องที่มีการทําประชามติหามมิให
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กระทําประชามติในเรื่องของการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตัวบุคคล เช้ือชาติและศาสนา และเร่ือง

ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 

เชนเดียวกับการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น การทําประชามติจะตองใหขอมูลรายละเอียด

ของการดําเนินการแกประชาชนโดยละเอียดกอนการลงคะแนนประชามติ และกรณีของผลของการทํา

ประชามติ หากมีการตัดสินใจดําเนินการตามผลประชามติ แลวมีผลกระทบเกิดขึ้น องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองรับผิดชอบเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบนั้น ซึ่งไมใชแคเร่ืองเงินเทานั้น 

กรณีของคะแนนเสียงที่จะถือวามีขอยุติ กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหการทําประชามตินั้น

จะตองมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้นและมีคะแนนเสียงเปนจํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน

เสียง และหากมีผูมาใชสิทธิไมถึงก่ึงหนึ่งใหถือวาการลงคะแนนนั้นตกไป 

(5)   การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  

รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ไดเสนอใหมีการลดจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง                     

ที่สามารถเขาช่ือรองขอเพื่อดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน โดยถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงดังนี้  

(1) ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกินหาหมื่นคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน 

       ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

(2) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหาหมื่นคนแตไมเกินหาแสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาหนึ่ง 
       หมื่นคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

(3) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา 
       หนึ่งหมื่นหาพันคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

(4) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหนึ่งลานคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาสองหมื่นคนของ 
       จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

ทั้งนี้ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สามารถเขาช่ือรองขอเพื่อดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดหรือผูบริหารทองถ่ินจํานวนมากที่ สุดจํานวน 20,000 คนนั้น             

เปนการกําหนดเพื่อใหมีความสอดคลองกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับชาติ 

 สาระสําคัญอีกประการหนึ่งคือการปรับคะแนนเสียงที่ใชในการถอดถอน กลาวคือจะตอง

มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ินนั้น และมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวาสามในหาของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง 

ซึ่งตามกฎหมายเดิมนั้นจะตองมีมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มา

ลงคะแนนเสียง 

 นอกจากนี้ไดมีการเพิ่มเติมประเด็นคลายกับการเสนอขอบัญญัติทองถ่ินดวยวา ถาการ

ถอดถอนนั้นตกไปหามมิใหอางเหตุเดียวกันมาถอดถอนอีกภายใน 1 ป 
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(6) การรายงานการดําเนินงานตอประชาชน  

มีการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการรายงานผลการดําเนินงานแก

ประชาชนในรอบป ไดแก (1) การจัดทํางบประมาณโดยอยางนอยตองมีรายการเปรียบเทียบระหวาง

ประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจายกับรายจายจริง ของแตละรายการ รวมทั้งเงิน

สะสมและเงินกู (2) การใชจายตามหมวดหรือประเภทรายจาย รายละเอียดของรายจายประจําและ

รายจายเพื่อการลงทุนในแตละรายการ และรายการรายจายจากเงินสะสมและเงินกู รวมทั้งรายจายในสวน

ของเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินรางวัล (3) ผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําโครงการ     

ตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญาซื้อและจาง การจัดเก็บภาษี เร่ืองรองเรียน การทุจริต          

การดําเนินคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง การกระทําละเมิด และการเรียกคาเสียหายในมูลละเมิด 

(4) ผลการดําเนินการตามรายงานการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน องคกรตรวจสอบหรือ

องคกรอิสระอื่น ๆ สําหรับการตรวจสอบในปใดก็ตาม ที่ปรากฏผลเปนที่ยุติในปนั้น โดยองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจะตองรายงานภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณนั้นๆ  

นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีการประชุมประชาชนเพื่อรายงาน         

การดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

3.4 การขับเคลื่อนและผลักดัน   

การขับเคลื่อนและผลักดันรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... คณะกรรมการฯ ไดทํากิจกรรมกอกระแสและหาเสียงสนับสนุนราง

กฎหมายตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการ  โดยที่ดําเนินการควบคูไปกับการจัดเวทีสัมมนารับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนในภูมิภาคตางๆ มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินโครงการ  รวมทั้งสรุปผลการรับฟงความ

คิดเห็น และรางพระราชบัญญัติ  ผานสื่อที่เปดกวาง ไดแก วิทยุรัฐสภา หนังสือพิมพ และเว็ปไซด คือ 

www.kpi.ac.th,  www.kpi2.org และ www.kpi-participation.com รวมทั้งเว็ปไซดของหนวยงาน

เครือขาย เชน www.pub-law.net  

นอกจากนี้  ไดมีการขับเคลื่อนและผลักดันรางพระราชบัญญัติฯ  ผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ทุกรูปแบบ และหนวยงานของรัฐรวมทั้ง องคกรภาคประชาชน ซึ่งปฏิบัติงานดานการปกครองสวนทองถ่ิน  

ที่รวมเปนกรรมการฯ ดวย  อีกทั้งจะไดนําเสนอและผลักดันผานคณะกรรมการกระจายอํานาจตอไป        
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