
   

บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญตัิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

พ.ศ. .... 
   

 
หลกัการ 

 
ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 
เหตุผล 

  
โดยท่ีมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัรับรองให้บุคคล

มีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อ
ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ป ร ะ ก อบ กับ ม า ต ร า  ๘๗  ( ๑ )  แ ล ะ  ( ๒ )  ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัให้ตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน และส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม  
รวมทั้งการจดับริการสาธารณะ  แต่โดยท่ีปัจจุบนัยงัขาดกฎหมายท่ีมีประสิทธิผลในการก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจดับริการ
สาธารณะท่ีชัดเจน  ดงันั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไดอ้ย่างทัว่ถึง และให้
หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี  
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ร่าง 
พระราชบัญญตัิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. .... 
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โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

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

 
มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

  มาตรา ๓  ในพระราชบญัญติัน้ี  
“นโยบายสาธารณะ” หมายความว่า การจดัท านโยบาย แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคม แผนพฒันาการเมือง แผนยุทธศาสตร์ แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาของหน่วยงานรัฐเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นท่ี หรือการออกกฎหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐ  และให้
หมายความรวมถึงการจดัท าโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใด  



 

 

๓ 

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ” หมายความว่า การริเร่ิม การให้และรับรู้ขอ้มูล  
การรับฟังความคิดเห็น การร่วมตดัสินใจ การร่วมด าเนินการ การร่วมติดตามประเมินผล และ 
การตรวจสอบการด าเนินนโยบายสาธารณะ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

“ผูมี้ส่วนได้เสีย” หมายความว่า ผูซ่ึ้งอาจไดรั้บประโยชน์ ไดรั้บความเสียหาย หรือ
ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ 

“ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง” หมายความว่า ผูมี้ส่วนได้เสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผูแ้ทนองคก์รภาคประชาชน  ผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชน และบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 “การมีส่วนร่วมของประชาชน”  หมายความวา่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้
ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง หรือผูมี้ส่วนได้เสีย ได้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
น าไปสู่การตดัสินใจ 

“การสานเสวนา”  หมายความวา่ กระบวนการท่ีจดัให้มีการส่ือสารสองทางระหวา่งผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย กบัหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

“การประชาเสวนา” หมายความว่า กระบวนการท่ีจัดให้มีการสานเสวนากับ
ประชาชนเพื่อใหมี้การหาทางออกในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นนโยบายสาธารณะ 

“ฉันทามติ” หมายความว่า ผลท่ีไดจ้ากการสานเสวนาหรือการประชาเสวนาท่ีเป็น
ความเห็นชอบของเสียงส่วนใหญ่ท่ีไดร่้วมในการสานเสวนาหรือการประชาเสวนานั้น ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผล
ท่ีเกิดจากการลงมติหรือการลงคะแนนเสียง และความเห็นชอบดงักล่าวไม่จ  าตอ้งเป็นความเห็นท่ีเป็น
เอกฉนัท ์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ  

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

“รัฐมนตรีเจา้สังกดั” หมายความวา่ รัฐมนตรีท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการหรืองานของ
หน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบในการด าเนินนโยบายสาธารณะ 

 



 

 

๔ 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจในการ
ออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

มาตรา ๕ ในกรณีท่ีมีกฎหมายใดบญัญติัเร่ืองการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะไว ้การด าเนินการเร่ืองการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะตามกฎหมายนั้นให้
เป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมายนั้นไดก้ าหนดเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไวโ้ดยเฉพาะและมีมาตรฐานในการด าเนินการไม่ต ่า
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมวด ๑ 
สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

   
  มาตรา ๖  ประชาชนย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ทั้งในด้านการให้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นหรือให้
ขอ้เสนอแนะ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเร่ิมนโยบาย การจดัท าแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม และการจดัการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบติั และการติดตาม
ประเมินผลตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมนั้น   
 
  มาตรา ๗  หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 
  มาตรา ๘  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
ดงัต่อไปน้ี    

(๑) การใหข้อ้มูลและการรับขอ้มูลจากประชาชน 
(๒) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
(๓) การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าหรือปฏิบติัตามนโยบายสาธารณะ   
(๔) การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในนโยบายสาธารณะ  
(๕) การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
(๖) การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้ านาจของหน่วยงานของรัฐ 



 

 

๕ 

(๗) การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิก
นโยบายสาธารณะ  
  การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัการพื้นฐานในการมีส่วนร่วมตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด   

 
มาตรา ๙  หน่วยงานของรัฐท่ีจะก าหนดนโยบายสาธารณะจะต้องจดัให้ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนก่อน
เสนอให้ผูมี้อ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการก าหนดนโยบายสาธารณะนั้นอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ  โดยอาจด าเนินการจดัให้มีการประชาเสวนาเพื่อให้เกิดฉันทามติอย่างกวา้งขวางและ
ครอบคลุม โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มนั้นๆ   
 
  มาตรา ๑๐  เม่ือมีการริเร่ิมและจดัท าขอ้เสนออนัเป็นนโยบายสาธารณะตามมาตรา ๙ 
เสร็จแลว้ ก่อนน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการก าหนดนโยบายสาธารณะอนุมติัหรือ
ใหค้วามเห็นชอบ  หน่วยงานของรัฐจะตอ้งน านโยบายสาธารณะนั้นไปท าการรับฟังความคิดเห็น และ
เม่ือได้มีการอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามนโยบายสาธารณะนั้นแล้ว อาจจดัให้
ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะ รวมทั้ งการติดตาม
ประเมินผลนโยบายสาธารณะดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๑๑  การให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมในการจดัท านโยบายสาธารณะ การน า
นโยบายสาธารณะนั้นไปท าการรับฟังความคิดเห็น และการด าเนินการอ่ืนตามมาตรา ๘  ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และรูปแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๑๒  ก่อนท่ีหน่วยงานของรัฐจะด าเนินนโยบายสาธารณะท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือมีผลต่อส่วนไดเ้สียอ่ืนของประชาชนหรือ
ชุมชน  หน่วยงานของรัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผล เพื่อให้ประชาชนและชุมชนท่ีอาจจะ
ไดรั้บผลกระทบดงักล่าวไดรั้บทราบ และตอ้งจดัใหมี้การการรับฟังความคิดเห็น และการปรึกษาหารือ
กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะตดัสินใจพิจารณาด าเนินนโยบายสาธารณะนั้น   

หน่วยงานของรัฐตอ้งน าผลการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหน่ึงไปใช้ประกอบใน
กระบวนการตดัสินใจด าเนินนโยบายสาธารณะ และตอ้งหลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ หรือมีผลต่อส่วนไดเ้สียอ่ืนของประชาชนหรือชุมชน   
แต่ถา้เป็นกรณีท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีมาตรการป้องกนัหรือ



 

 

๖ 

มาตรการเยียวยาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อชดเชยให้กบัผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการ
ตามนโยบายสาธารณะดงักล่าว  

 
  มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะ ก่อนด าเนินการดงักล่าวหน่วยงานของรัฐจะตอ้งด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลหรือ
ขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ีอยา่งทัว่ถึงและในระยะเวลาท่ีเพียงพอ 
  (๑)  สาระส าคญัของนโยบายสาธารณะ  
  (๒)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการ 
  (๓)  สถานท่ี วธีิการ ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 
  (๔)  ผลกระทบของการด าเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งมาตรการ
ป้องกนัหรือแกไ้ขในกรณีท่ีอาจเกิดผลเสียหรือผลกระทบ 
  (๕)  การวเิคราะห์ความคุม้ค่าเม่ือพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔) 
  (๖)  รายละเอียดอ่ืนท่ีจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของนโยบายสาธารณะ 

การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหน่ึงจะท าเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือด้วยวาจาให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  

ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดแนวทางของหน่วยงานของรัฐในการจดัหาขอ้มูล
หรือขอ้เทจ็จริง และการเผยแพร่ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงแก่ประชาชนตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีตอ้งจดัใหมี้การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา ๘ (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) หน่วยงานของรัฐตอ้งด าเนินการใหข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงตามมาตรา ๑๓ รวมทั้งตอ้งน าผล
การรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ ไปใชป้ระกอบในกระบวนการตดัสินใจก าหนด 
อนุมติั หรือเห็นชอบในนโยบายสาธารณะนั้น  

 
มาตรา  ๑๕  เ ม่ือหน่วยงานของรัฐได้จัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว                      

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการตดัสินใจให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป โดยในประกาศดงักล่าว
ตอ้งแสดงถึงเหตุผล ความจ าเป็น มาตรการในการป้องกนัหรือเยียวยา การแกไ้ขปัญหาและผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึน ความคุม้ค่าของประโยชน์สาธารณะ และทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประกาศดงักล่าวตอ้ง
โดยเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบได ้



 

 

๗ 

ในกรณีท่ีมีการคดัคา้นการด าเนินนโยบายสาธารณะใด หน่วยงานของรัฐพึงจดัให้มี
การรับฟังความคิดเห็น และน าความคิดเห็นดงักล่าวไปใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจอีกคร้ังหน่ึง   
ในการน้ีใหด้ าเนินการตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง ดว้ย 

 
  มาตรา ๑๖  เม่ือได้มีการประกาศตามมาตรา ๑๕ แล้ว หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีท่ี
จะตอ้งปฏิบติัและด าเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตามท่ีไดป้ระกาศไปแลว้ โดยเคร่งครัด 
   

มาตรา ๑๗  ในระหวา่งการด าเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ  หน่วยงานของรัฐ
จะตอ้งจดัท ารายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินนโยบายสาธารณะและเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทราบ 

เม่ือด าเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะเสร็จส้ินแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐ 
จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและเผยแพร่ต่อสาธารณะ   

การจดัท ารายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมี
สาระตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  ซ่ึงอย่างน้อยต้องจดัท าและเผยแพร่ปีละหน่ึงคร้ัง และรายงาน
ดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน  
(๒) ผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนและชุมชน  
(๓) มาตรการป้องหรือเยยีวยา หรือการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบ 

  
 
  มาตรา ๑๘  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใดเห็นวา่นโยบายสาธารณะใด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนและชุมชน และมิได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัหรือเยียวยา หรือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งนั้นสามารถยื่นค าร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้
พิจารณาด าเนินการตามมาตรการป้องกันหรือเยียวยา หรือแก้ไขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจาก
นโยบายสาธารณะนั้นได ้  
  ในกรณีท่ีการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะใดก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งร้ายแรง
ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคญัอ่ืนใด ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
สามารถยืน่ค  าร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อใหท้บทวนหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะนั้นได ้ 
  หน่วยงานของรัฐมีหนา้ท่ีพิจารณาด าเนินการตามค าร้องตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง
โดยไม่ชกัชา้ ในการน้ีอาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้   



 

 

๘ 

หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรา ๘ (๗) โดยเปิดโอกาส 
ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้มามีส่วนร่วมไดต้ามรูปแบบ วธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 
  มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการว่าได้รับผลกระทบจากการด าเนินกระบวนการนโยบายเกินกว่าท่ีได้
ประกาศไวต้ามมาตรา ๑๕  ถา้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่การน าคดีข้ึนสู่ศาลจะเป็นประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนดว้ย  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งพนกังานของส านกังานซ่ึงมีคุณวุฒิ        ไม่
ต ่ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์เป็นเจา้หน้าท่ีคุม้ครองสิทธิของประชาชน โดยให้เจา้หน้าท่ีคุม้ครอง
สิทธิของประชาชนมีอ านาจด าเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได ้

ในการด าเนินคดีในศาล ให้เจา้หน้าท่ีคุม้ครองสิทธิของประชาชนมีอ านาจฟ้องเรียก
ค่าเสียหายแทนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ียื่นค าร้องขอต่อคณะกรรมการไดด้ว้ย และในการน้ีให้ไดรั้บยกเวน้
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง  ทั้งน้ี ก่อนการด าเนินคดีในศาล  อาจจดักระบวนการประชาเสวนาเพื่อให้
เกิดขอ้ยติุในลกัษณะของฉนัทามติก่อนก็ได ้

 
มาตรา ๒๐ ผูใ้ดขดัขวางมิให้มีการด าเนินการมีส่วนร่วมตามท่ีก าหนดในกฎหมาย

ฉบบัน้ี ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหม่ืนบาท   
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 
มาตรา ๒๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” ประกอบดว้ย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ประธานสภาพฒันาการเมืองหรือผูแ้ทน  ผูอ้  านวยการส านักงบประมาณหรือ

ผูแ้ทน  และปลดัส านกันายกรัฐมนตรีหรือผูแ้ทน  เป็นกรรมการ  
(๓) ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนหน่ึงคนซ่ึงมาจากการเลือกกนัเองของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด  เป็นกรรมการ 
(๔) ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูไ้ด้รับการสรรหาจากนักวิชาการ         

ผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวนสองคน          
เป็นกรรมการ 



 

 

๙ 

(๕) ผูแ้ทนจากภาคประชาชนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูไ้ด้รับสรรหาจากผูมี้
ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวนหกคน เป็น
กรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของ
ส านกังานไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

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

ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
(๔) ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

  (๕)  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผดิท่ีไดท้  าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  (๖) ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(๗) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจา้งของ 
หน่วยงานของรัฐ องคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

(๘) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือผูมี้ต  าแหน่งใด ในพรรคการเมือง 
 

  มาตรา ๒๓ การสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) และ(๕) ให้ด าเนินการโดย
คณะกรรมการสรรหาซ่ึงประกอบดว้ย ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    

ให้คณะกรรมการสรรหาประชุมกันเองเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการสรรหา และใหเ้ลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ใหส้ านกังานท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานเลขานุการในการด าเนินการสรรหา 
 

  มาตรา ๒๔  ใหค้ณะกรรมการสรรหาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ตามมาตรา ๒๑ (๔) และ (๕) โดยค านึงถึงตวัแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น เกษตร แรงงาน 
องคก์รภาคประชาสังคม องคก์รพฒันาเอกชน ภาคเอกชน ภาคบริการ องคก์รวิชาชีพ และส่ือมวลชน  
ทั้งน้ี โดยค านึงถึงสัดส่วนระหวา่งหญิงและชายดว้ย  



 

 

๑๐ 

  ก่อนท่ีกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๕) แลว้แต่กรณี จะครบวาระด ารงต าแหน่ง
ไม่น้อยกว่าเกา้สิบวนั ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหากรรมการตามมาตรา ๒๑ (๔) หรือ 
(๕) จากผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๒ เพื่อเสนอใหน้ายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
  ในกรณีท่ีมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ครบตามองค์ประกอบหรือจ านวนท่ีก าหนด ให้
กรรมการเท่าท่ีมีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้  เวน้แต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  ใหด้ าเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหค้รบตามจ านวนต่อไป 
 
    มาตรา ๒๕  กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละส่ีปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้
 
   มาตรา ๒๖  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) 
และ (๕) พน้จากต าแหน่งเม่ือ  
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๒  
  (๔)  กรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่มีมติให้พน้จาก
ต าแหน่ง เพราะเหตุมีความประพฤติเส่ือมเสียในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
   เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป และให้ถือวา่
คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าท่ีมีอยู ่
 
  มาตรา ๒๗ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ ให้ประธานสภาพฒันาการเมืองเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานสภาพฒันาการเมือง
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
  การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้พยายามใช้กระบวนการเพื่อให้เกิดฉันทามติแทน
การลงคะแนนก่อน เพื่อให้เกิดการรับฟังซ่ึงกันและกัน และเกิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์            
แต่หากไม่อาจใชก้ระบวนการดงักล่าวได ้ให้วินิจฉัยช้ีขาดโดยถือเอาเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหน่ึง
ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   
 
 



 

 

๑๑ 

มาตรา ๒๘  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง

การเมือง การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ 
(๓) ก าหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลกัษณะของนโยบายสาธารณะท่ีอยู่ภายใต้

บงัคบัพระราชบญัญติัน้ี 
(๔) ก าหนดหลักการพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้หน่วยงาน 

ของรัฐออกกฎ ระเบียบ แนวทาง หรือด า เ นินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด 
นโยบายสาธารณะ  

(๕) เสนอแนะหน่วยงานของรัฐในการตราและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบของหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย กฎ หรือระเบียบดงักล่าว  

(๖) เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในการตรากฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัน้ี   

(๗) สนบัสนุนและใหค้  าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

(๘) ส่ง เสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนหรือองค์กรทางสังคม 
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ เพิ่มเครือข่าย และพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(๙) ให้ค  าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิ เพื่อด าเนินคดี 
ทางศาล ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัตามหลกัการท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือมิได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  และในกรณีท่ีเห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นไปยงัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง หรือใช้สิทธิทางศาล
แทนประชาชนได ้ 

(๑๐) จดัท ารายงานการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๑๑)  แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่ อปฏิบัติหน้า ท่ี ตาม ท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย และก ากับดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน
ดงักล่าว 

(๑๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ   

 



 

 

๑๒ 

มาตรา ๒๙  เม่ือคณะกรรมการได้ก าหนดหลกัการพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามมาตรา ๒๘ (๔) แล้ว ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาทบทวน แก้ไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบของหน่วยงานของตนให้สอดคลอ้งกบัหลกัการพื้นฐานดงักล่าว 
ในการน้ีหน่วยงานของรัฐอาจขอหารือหรือขอค าแนะน าจากคณะกรรมการได ้

 
มาตรา ๓๐  เบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการและอนุกรรมการ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกบุคคล

ใดมาให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือให้ส่งเอกสาร หลกัฐานใดๆ รวมทั้งอาจขอ
ตรวจดูเอกสารหลกัฐานท่ีอยูใ่นครอบครอง ณ ท่ีท าการหรือในหน่วยงานได ้  
 

หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

               
มาตรา ๓๒  ให้จัดตั้ งส านักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะข้ึนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล  แต่ไม่ไดเ้ป็นส่วน
ราชการและรัฐวสิาหกิจ 

 
มาตรา ๓๓  กิจการของส านกังานไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน แต่พนกังานและลูกจา้งของส านกังานตอ้งไดรั้บประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกวา่ท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๓๔  ใหส้ านกังานมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  (๑) รับผดิชอบงานธุรการและงานวชิาการของคณะกรรมการ 
  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบาย
สาธารณะ 
  (๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการให้
ความรู้ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบาย
สาธารณะ 



 

 

๑๓ 

  (๔) ศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์และวิจัยเพื่อส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินนโยบายสาธารณะ 
  (๕) รับเร่ืองร้องทุกขจ์ากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินนโยบาย
สาธารณะ 

(๖) ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวชิาการ และใหค้วามรู้และการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายสาธารณะแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 

(๗) ติดตามและประเมินการด าเนินนโยบายสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ 
  (๘) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
  (๙) ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
  (๑๐) จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการและส านกังานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  (๑๑) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 
   
  มาตรา ๓๕  ทุนและทรัพยสิ์นในการด าเนินงานของส านกังาน ประกอบดว้ย 
  (๑) เงินท่ีรัฐจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดิม 

(๒) เงินอุดหนุนรายปีท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ตามความเหมาะสม 
(๓) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 

  (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน 
  (๕) ดอกผลหรือเงินรายไดจ้ากทรัพยสิ์นของส านกังาน 
  เงินทุนประเดิมตาม (๑) และเงินอุดหนุนรายปีตาม (๒) รัฐบาลพึงจดัสรรให้โดยตรง 
เป็นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นในการด าเนินการให้บรรลุผลตามพันธกิจของ
คณะกรรมการและส านกังาน 
 
  มาตรา ๓๖  บรรดารายได้ทั้งปวงท่ีส านักงานได้รับจากการด าเนินงานในแต่ละปี         
ให้ตกเป็นของส านกังานเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการด าเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น  
ค่าบ ารุงรักษาและค่าเส่ือมราคา เบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงานและลูกจา้งของส านกังาน เงินสมทบกองทุนเพื่อการ
สวสัดิการและการสงเคราะห์ และเงินส ารองเพื่อใชจ่้ายในกิจการของส านกังานหรือการอ่ืน 
  รายไดต้ามวรรคหน่ึงไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
 



 

 

๑๔ 

  มาตรา ๓๗ ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
และบุคคลใดจะยกอายคุวามข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้กบัส านกังานในเร่ืองทรัพยสิ์นของส านกังานมิได ้
 
   มาตรา ๓๘  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหน่ึงซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลท่ี
คณะกรรมการคดัเลือก 

 
   มาตรา ๓๙ เลขาธิการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายไุม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (๓) สามารถท างานใหส้ านกังานไดเ้ตม็เวลา 
  (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกไม่ว่าจะไดรั้บโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เวน้

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพน้โทษหรือพน้
ระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษแลว้ 

(๗) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจา้งของ
ส่วนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

(๘) ไม่เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เวน้แต่จะไดพ้น้จากต าแหน่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ               
รัฐวสิาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
 
  มาตรา ๔๐ เลขาธิการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจไดรั้บการ
แต่งตั้งใหม่ได ้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

  
มาตรา ๔๑  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๙ 

(๔) เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียตามมาตรา ๔๘ 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี ทุจริตต่อหน้าท่ี มีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอ่นความสามารถ 



 

 

๑๕ 

 
มาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานและลูกจา้ง และรับผิดชอบ

ในการด าเนินกิจการทั้งปวงของส านกังาน 
ในการบ ริหาร กิ จการทั้ งปวงของส านัก ง าน  เลขา ธิก า รต้อง รับผิ ดชอบ 

ต่อคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๔๓ ใหมี้รองเลขาธิการตามจ านวนท่ีคณะกรรมการก าหนดเพื่อช่วยเลขาธิการ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย  
 

  มาตรา ๔๔  เลขาธิการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั

พนักงานและลูกจา้ง ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจา้งออกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัท่ี
คณะกรรมการก าหนด  แต่ถา้เป็นพนกังานต าแหน่งรองเลขาธิการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูต้รวจสอบ
ภายใน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒)วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ             
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือมติของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๕  ในการปฏิบติัหน้าท่ี เลขาธิการจะมอบอ านาจให้รองเลขาธิการหรือ

พนกังานกระท าการแทนไดต้ามขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ใหผู้ไ้ดรั้บมอบอ านาจตามวรรคหน่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งเดียวกบัเลขาธิการในเร่ืองท่ี

ไดรั้บมอบอ านาจนั้น 
 
มาตรา ๔๖  ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผูแ้ทนส านกังาน  

ในการน้ีเลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทนก็ได้ตามข้อบงัคบัท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได้

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาการแทนเลขาธิการ  ในกรณีท่ีไม่มีรอง
เลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนกังานของส านกังานคนหน่ึง
เป็นผูรั้กษาการแทนเลขาธิการ 

ใหผู้รั้กษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหน่ึงมีอ านาจหน้าท่ีอยา่งเดียวกบัเลขาธิการ 
 



 

 

๑๖ 

มาตรา ๔๘  เลขาธิการตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนได้เสียในสัญญากบัส านักงานหรือใน 
กิจการท่ีกระท าใหก้บัส านกังาน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่เป็นเพียงผูถื้อหุ้นเพื่อประโยชน์ 
ในการลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคลท่ีกระท าการอนัมีส่วนไดเ้สียเช่นวา่นั้นไม่เกินจ านวนตามขอ้บงัคบั
ท่ีคณะกรรมการก าหนด  

ในกรณีท่ีบุพการี คู่สมรส ผูสื้บสันดานของเลขาธิการ หรือบุพการีของคู่สมรสของ
เลขาธิการกระท าการตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เลขาธิการมีส่วนไดเ้สียในกิจการของส านกังาน 

 
มาตรา ๔๙  เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการให้เป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการก าหนด 
  

บทเฉพาะกาล 
   

  มาตรา ๕๐  ในวาระเร่ิมแรกให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะประกอบดว้ยกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๑) และ (๒) โดยให้ปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 
  มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาและคดัเลือกกรรมการตาม
มาตรา ๒๑ (๔) และ (๕)  ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 

มาตรา ๕๒ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ี เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะตามพระราชบญัญติัน้ี
จนกวา่จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๓๘ ซ่ึงตอ้งไม่เกิน ........... นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบั 
 
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
  ................................ 
         นายกรัฐมนตรี 


