
บทความเรื่องที่  ๒   
เรื่อง  “ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ” 

 
        แนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนสวนที่มี
ความสําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนา ไมวาจะเปนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  การพัฒนา

ทางดานสังคมและวัฒนธรรม  หรือการพัฒนาทางการเมืองและในดานอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ        
ระดับทองถิ่นและระดับชุมชน  การมีสวนรวมของประชาชนมิใชเปนเรื่องใหมแตเปนเรื่องที่พยายาม

ทํากันมาอยางตอเนื่องเปนเวลานานแลว  โดยมาใหความสําคัญอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมานี้  

และโดยที่การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียได             

มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ     

ที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ต้ังแตเริ่มตน

จนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการรับรู - เรียนรูรวมกัน          

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอทุกฝาย  
 การมีสวนรวมของประชาชนจะมีลักษณะที่มีการเรียนรูอยางตอเนื่องรวมกันของ             

ผูที่มีสวนไดสวนเสียจากทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน  โดยมีเปาหมาย ๓ ประการหลัก 

ไดแก  ประการแรก เพ่ือใหไดการตัดสินใจที่ดีที่สุด ประการที่สอง ไดวิธีการดําเนินงานที่ไดรับ             

การยอมรับและมีความโปรงใสท่ีสุด และประการสุดทาย ไดรับการยอมรับจากทุกฝายมากที่สุด             

ซ่ึงการที่จะไดมาซึ่งเปาหมายดังกลาว จะตองอาศัยความรูความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวม

ของประชาชน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสรางการมีสวนรวมของประชาชน และทักษะใน 

การจัดกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชน  
 ทั้งนี้  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะตองดําเนินการใหได ๗ รวมหลัก ไดแก 

รวมรู เปนการมีสวนรับรูขอมูลเบื้องตนตั้งแตข้ันตอนริเริ่มแนวความคิดของโครงการวาตองการ

ดําเนินการอะไรและมีเปาหมายอยางไร รวมศึกษา เปนการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของถึงเหตุผล      

ความจําเปนตลอดทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในแงลบและแงบวก ทั้งฝายสนับสนุนและฝายตอตาน 

รวมคิด เปนการรวมหาทางเลือกที่หลากหลายของการดําเนินงานโดยรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย

และใหทุกฝายเสนอทางเลือก รวมตัดสินใจ เปนการรวมตัดสินใจในแนวทางการดําเนินงาน         

และการวางแผนดําเนินงาน รวมทํา เปนการรวมปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน รวมใชประโยชน       

เปนการใชประโยชนรวมกันของทุกฝายอยางเทาเทียมกัน รวมเฝาระวังและประเมินผล             

เปนการติดตามเฝาระวังมิใหเกิดความเสียหายและประเมินผลงานเพื่อใชในการแกไขปรับปรุง 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานภาครัฐ จะเปนการสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่  ตลอดทั้งสรางความรูสึกเปนเจาของรวมใน

กิจการภาครัฐของประชาชนที่จะทําใหรูสึกรักและหวงแหนในสิ่งที่ประชาชนไดรวมดําเนินการกับ 

 

 

/ภาครัฐ... 
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ภาครัฐ การดําเนินงานโดยประชาชนไมไดมีสวนรวม จะทําใหเกิดความสงสัยและอาจนําไปสู             

ความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน  หรือนําไปสูการตอสูขัดขวางการดําเนินงาน     

ของภาครัฐโดยประชาชน  ซ่ึงอาจจะนําไปสูความขัดแยงของสังคมที่มีความรุนแรงและกอใหเกิด  

ความลมเหลวของการดําเนินงานและความเสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  การมีสวนรวมของประชาชน สามารถแบงระดับการมีสวนรวมไดเปน  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
  ๑ . การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (Inform) เปนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระดับที่ตํ่าที่สุด บทบาทของประชาชนนอยมาก เพียงแตรับทราบวาเกิดอะไรที่ไหน  ดังนั้น  
รูปแบบการมีสวนรวมในขั้นนี้อยูในลักษณะการใหขอมูลทางเดียวจากรัฐสูประชาชน  เชน การจัดทําสื่อ
เผยแพร  การทําวารสาร  การจัดทําปาย  การพาชมสถานที่จริง  การใชสื่อวิทยุและโทรทัศน  ถึงแม  
การใหขอมูลจะเปนระดับการมีสวนรวมต่ํา แตการใหขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนมากตอการมีสวนรวม     

ในระดับที่สูงข้ึน เพราะถาประชาชนไมทราบขอมูลที่ครบถวน การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลคงไมเกิดขึ้น 
  ๒.  การมีสวนรวมในระดับหารือ (Consult) เปนลักษณะการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การใหขอมูล ขอเท็จจริง ความรูสึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  ดังนั้น  ประชาชนมีบทบาท
ในฐานะการใหขอมูล   สวนการตัดสินใจเปนของหนวยงานภาครัฐ  รูปแบบการมีสวนรวมในลักษณะนี้ 
เชน  การสํารวจความคิดเห็น  การประชุมสาธารณะ 
  ๓.  การมีสวนรวมในระดับการเขามามีบทบาท  (Involve) เปนลักษณะการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมทํางานในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล

ระหวางรัฐกับประชาชนอยางจริงจัง และมีจุดมุงหมายชัดเจน ขอมูลความคิดเห็นของประชาชน            

จะสะทอนออกมาในทางเลือกตางๆ  รูปแบบการมีสวนรวมในขั้นนี้  เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นนี้ใกลเคียงกับการมีสวนรวมในระดับการรวมมือ เพียงแต

รูปแบบการมีสวนรวมแบบรวมมือมีลักษณะเปนกิจกรรมถาวรมากกวาการมีสวนรวมในขั้นนี้ 
  ๔.  การมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (Collaboration)  เปนการใหบทบาท
ของประชาชนในระดับสูง  โดยประชาชนและภาครัฐจะทํางานรวมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ  
ฉะนั้นความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนออกมาในการตัดสินใจคอนขางสูง  รูปแบบการมีสวนรวม
ในขั้นนี้  เชน  คณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน  และคณะที่ปรึกษาฝายประชาชน 
   ๕.  การมีสวนรวมในระดับใหอํานาจแกประชาชน  (Empower)  เปนขั้นที่ใหบทบาท
ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ รัฐจะดําเนินการตามการตัดสินใจนั้น  
รูปแบบการมีสวนรวมในขั้นนี้ที่รูจักกันดี  คือ  การลงประชามติ  และการแกไขปญหาความขัดแยงโดย
กระบวนการประชาคมนั้นอยูในขั้นนี้ เพราะทั้ง ๒ กรณี เปนการใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ และ
ภาครัฐดําเนินการตามผลการตัดสินใจ ภาครัฐมีบทบาทในการจัดหาขอมูลสรางความเขาใจแก 

 
 

/ประชาชน... 
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ประชาชนและนําเสนอทางเลือกเพื่อใหประชาชนตัดสินใจ ซ่ึงประเด็นที่ใหประชาชนตัดสินใจมักเปน

เรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง  ประโยชนของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสรางการเรียนรู

รวมกัน  ความเขาใจและความรูสึกเปนเจาของรวมกัน 
  สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศไทย  เริ่มจากการเปลี่ยนแปลง             

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ในป พ.ศ.๒๔๗๕            

ทําใหประชาชนมีบทบาทและสามารถเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศมากขึ้น  สวนการมี  

สวนรวมของประชาชนโดยการรับฟงความคิดเห็นสําหรับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

มี ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยผานผูแทนราษฎร  แนวทางที่ ๒ 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับการตัดสินใจโดยตรง  

ซ่ึงโดยปกติจะใชทั้งสองแนวทางควบคูกันไป  โดยในชวงกอนป พ.ศ. ๒๕๓๙ การรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนเปนการรับฟงผานผูแทนราษฎรเปนหลัก  แตในป พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐบาลไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับการตัดสินใจของรัฐ

และเห็นวาขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยผานผูแทนราษฎรแตเพียงประการ

เดียวนั้นยังไมเพียงพอที่รัฐบาลจะใชประกอบการตัดสินใจ รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดพัฒนาแนวทางการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับการตัดสินใจของรัฐโดยตรง

ข้ึนโดยการออก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา
พิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙” เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทาง ในการจัดการรับฟงความคิดเห็น   

ของประชาชนโดยตรง  
  เนื่องจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี           

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีขอจํากัดหลายประการ          

เชน ขาดการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ            

ตอประชาชนทําใหประชาชนขาดความเขาใจที่ถูกตองในสิ่งที่หนวยงานของรัฐจะดําเนินการ นอกจากนี้ 

วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบดังกลาว จํากัดเพียงวิธีการประชาพิจารณ  

(Public Hearing) เพียงอยางเดียวเทานั้น  ซ่ึงวิธีการดังกลาวเหมาะสมกับบางสถานการณเทานั้น  และ

การจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ทําใหเกิด           

การเผชิญหนาระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมผูคัดคานขึ้นบอยครั้ งอันเปนสถานการณ             

ที่ไมพึงประสงค ดังนั้นเพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสามารถดําเนินการไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสากล รัฐบาลจึงไดวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟง             

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวเปนหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเปนแนวทางในการให

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการของรัฐอยางกวางขวางโดยใหยกเลิกระเบียบ             

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙  
 

/โดยที่... 
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  โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน            

พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีผลบังคับใหหนวยงานของรัฐ  ไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ

สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นใดของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติต้ังแตวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘  

และกําหนดใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ

และแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามระเบียบดังกลาว  ทําใหสํานักงานปลัด             

สํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานกลางที่มีหนาที่เปนผูที่จะอํานวยการใหการมีสวนรวมของประชาชน   

โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจน  โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี          

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนเครื่องมือสําคัญของหนวยงานของรัฐ     
   หลักการสําคัญของระเบียบฉบับนี้ คือ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนใหมีความหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับกลุมเปาหมายและ

สถานการณมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการของรัฐอยางกวางขวาง 

โดยมีขอกําหนดที่สําคัญสรุปไดวา  หนวยงานของรัฐที่จะดําเนินการโครงการของรัฐนั้น  จะตอง

เผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ ซ่ึงโครงการของรัฐที่กําหนดนี้ตองเปนโครงการที่เปนการดําเนินการ

โดยหนวยงานของรัฐ เปนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม โดยที่หนวยงานของรัฐอาจเปนผูดําเนินการ

เองหรือใหสัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคลอื่นทํา เชน การสรางถนน  การสรางสะพานลอย หรือ    

การสรางเข่ือน  เปนตน  และที่สําคัญโครงการนั้นเมื่อดําเนินการแลวมีผลกระทบอยางกวางขวาง   

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  วิถีชีวิต  หรือสวนไดเสียกับชุมชนทองถิ่น  สวนการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนนั้น  หากโครงการมีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวมตอง

จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวยเสมอ  หรือหากโครงการของรัฐมีผลกระทบอยาง

กวางขวางหนวยงานของรัฐอาจพิจารณาใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวยก็ได ทั้งนี้

ระเบียบฯ นี้  ไมบังคับแกโครงการ ของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

หรือผูมีสวนไดเสียไวเปนการเฉพาะอยูแลว  หรือโครงการของรัฐที่เริ่มดําเนินการไปกอนระเบียบฯ นี้

มีผลบังคับใช คือ กอนวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘  
   คําถามที่นาสนใจ  คือ  ประชาชนจะไดอะไรจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับนี้  คําตอบ  คือ การท่ีประชาชนมีสิทธิรับรู

ขอมูลโครงการของรัฐไดต้ังแตกอนเริ่มดําเนินโครงการ  และภายหลังการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนแลว  สามารถดูขอมูลสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดจากระบบเครือขาย

สารสนเทศที่ http://www.publicconsulation.opm.go.th หรือสถานที่ที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ

ผูรับผิดชอบโครงการ หรือสถานที่ที่จะดําเนินโครงการนั้น  รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นและ

นําเสนอความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการของรัฐใหแกหนวยงาน

ของรัฐไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินโครงการตอไป  ซ่ึงกรณีโครงการของรัฐใดที่ไมได

จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูซ่ึงอาจไดรับความเดือดรอนหรือ 
ความเสียหายโดยตรงจากการดําเนินโครงการของรัฐสามารถรองขอตอผูมีอํานาจสั่งใหมีการรับฟง  
 

/ความคิดเห็น... 
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ความคิดเห็น  และประชาชนผูมีสวนไดเสียยังมีสิทธิที่จะฟองศาลปกครองกรณีหนวยงานของรัฐ     

ไมเผยแพรขอมูลโครงการของรัฐ  หรือกรณีที่โครงการมีผลกระทบอยางรุนแรงแตไมดําเนินการรับฟง

ความคิดเห็น  ซ่ึงถือวาไมปฏิบัติตามระเบียบ ฯ   

ปญหา/อุปสรรคของการดําเนินการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และแนวทางแกไข 
   ๑. ทัศนคติและทัศนวิสัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน

ของรัฐ  แตเดิมการมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องที่ไกลตัวเปนอยางมาก เนื่องจากการเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามารับรูขอมูลโครงการของรัฐเปนเรื่องที่ยากลําบาก  ประกอบกับหนวยงานของรัฐเกรง

วาหากใหประชาชนเขามารับรูขอมูลโครงการของรัฐมากเกินไป  อาจกอใหเกิดความยุงยากและจะเปน

การสรางภาระใหแกหนวยงานรัฐได  ดังนั้นหนวยงานของรัฐจึงจําตองใหประชาชนไดรับรูขอมูล

โครงการของรัฐเฉพาะเทาที่จําเปนและไมกอใหเกิดปญหาตามมาเทานั้น  สวนภาคประชาชนนั้น    

แตเดิมไดรับรูขอมูลโครงการของรัฐนอยมาก  ประกอบกับการขอทราบขอมูลโครงการของรัฐกระทํา

ไดยากลําบากและอาจไมไดรับขอมูลครบถวนตรงตามความตองการของประชาชน  ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้          

ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชนในการเขามามีสวนรวมในโครงการ 

ของรัฐ และยังอาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางกัน ซ่ึงในบางครั้งหนวยงานของรัฐไมอาจ

ดําเนินโครงการของรัฐนั้นตอไปได  การแกไขปญหานี้จึงควรใหมีการปรับทัศนคติทั้ง ๒ ฝาย โดย     

การปรับทัศนคติและทัศนวิสัยที่ดีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  และเล็งเห็นผลประโยชน

รวมกันของการดําเนินการโครงการของรัฐโดยการมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือทําใหประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นตอหนวยงานของรัฐในการดําเนินโครงการของรัฐ บนพื้นฐานของการมีสวนรวมและ

ความพึงพอใจของประชาชน  ซ่ึงทายที่สุดแลวจะทําใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินโครงการนั้น

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   
   ๒. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจาก          

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการมีสวนรวมของประชาชนยังมีความแตกตางและเขาใจไมตรงกัน

ประกอบกับการตื่นตัวของประชาชนในการเขามามีสวนรวมในโครงการของรัฐมากขึ้น ทําใหหนวยงาน

ภาครัฐจะตองเรงสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการมีสวนรวมของประชาชน  โดยเฉพาะ

หนวยงานของรัฐที่จะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐ  และภาคประชาชนที่จะเปนผูเขารวมไดมีความรู

ความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   
   ๓.  แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินการ  เนื่องจากในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ   

การมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงขณะนี้มีเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง       

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนเครื่องมือสําคัญของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงที่ผานมา

หน วยงานของรั ฐยั งมี ข อสงสั ยและ เกิดความไม ชัด เจนเปนอย า งมาก  สํ านั ก งานปลัด             

สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหนวยงานกลางผูดูแลระเบียบ  จึงควรกําหนดความชัดเจนของแนวทาง

ปฏิบัติใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน  และควรมีตัวอยางที่เปนประสบการณที่ดีดวย  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน     

ของเจาหนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกันดวยความเรียบรอย  ถูกตอง  
/๔. บุคลากร... 
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    ๔.  บุคลากรที่เชี่ยวชาญการมีสวนรวมของประชาชนทั้งระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการ  เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชน โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จําเปนตองใชหลักวิชาการที่เกี่ยวของและประสบการณจากกรณีศึกษาที่หลากหลาย  หนวยงานของรัฐ

จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการใหมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ       

การมีสวนรวมของประชาชน  และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกประชาชนดวย   
    ๕.  ชองทางการเผยแพรขอมูล  เนื่องจากขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนมีสวนสําคัญ

มากตอความสําเร็จในการมีสวนรวมของประชาชน อันจะนําไปสูการยอมรับและความรวมมือ

ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน  รวมทั้งความรับผิดชอบรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน  

ดังนั้นจึงควรจัดใหมีชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกระดับได

อยางทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  เชน  ผานระบบเครือขายสารสนเทศที่  http://www.publicconsulation.opm.go.th     

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผานระบบโทรศัพทสายดวน  หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ   

เปนตน 
    ๖.  หนวยงานกลาง  เนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  

จําเปนตองมีศูนยกลางในการอํานวยการสงเสริม  สนับสนุน  ชวยเหลือและแนะนํา รวมทั้ง          

การรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ เกี่ยวของ  เชน  ขอมูลโครงการของรัฐ  ขอมูลสรุปผลการรับฟง        

ความคิดเห็นของประชาชน  และขอมูลองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ  จึงควรจัดตั้งหนวยงานที่เปน

ศูนยกลางในการดําเนินการดังกลาวเปนการเฉพาะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


