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1  การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้ดําเนินการออกกฎหมาย 

กฎระเบียบ และนโยบาย กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ กฎหมายมากขึ้น ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วม (Public Participation) มีหลายระดับตั้งแต่การรับฟังสาธารณะ (Public Hearing) การ
ปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์หรือเป็นต้นทุนในการสนับสนุน
หรือไม่สนับสนุนในการออกกฎข้อบังคับนั้นๆ อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public Participation) เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ซ่ึงสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็น 3 ระดับ คือ รุนแรง ปานกลาง และน้อย  



วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  

การปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการปรึกษาหารือสาธารณะ 
(Public Consultation) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานโยบายและการออกกฎข้อบังคับ หรือกําหนดกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ (Regulation)2 หรือภาครัฐในฐานะผู้ออกแบบหรือวางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ และบังคับใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงจํากัด 
ดังนั้น จึงมีความต้องการข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้แน่ใจว่า ข้อเสนอกฎข้อบังคับที่ออกแบบโดย
ภาครัฐ และใช้แทรกแทรกแซงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใช้ควบคุมพฤติกรรมของพลเมืองนั้น จะทําให้เกิดผล
ประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคมโดยรวม  

การออกแบบกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถกําหนดกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบ และมีวิธีการจัดการการปรึกษาหารือในเรื่องข้อเสนอการออกกฎหมาย
ทีค่าดจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวปฏิบัติในการจัดการการปรึกษาหารือสาธารณะ ประกอบด้วย 6 บท ดังนี้ 

บทที่  1 บทนํา 

บทที่  2 การวิเคราะห์และวางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analgsis and Mapping) 

บทที่  3 วิธีการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Methods of Public Consultation) 

บทที่  4 วิธีการดําเนินการปรึกษาหารือในวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) 

บทที่  5 กรณีศึกษา 

บทที่  6 การจัดทําแผนปฏิบัติการการให้คําปรึกษา 

บทที่  7 การทําข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทที่  8 การประเมินผล 

บทที่  9 รายการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดการการปรึกษาหารือ
สาธารณะ 

บทที่  1 ถึง 4 เป็นเรื่องข้อมูลพ้ืนฐานที่ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการการ
ปรึกษาหารือ บทที่ 5 เป็นกรณีศึกษาของหลักการและกระบวนที่ใช้บทที่ 6 ถึง 8 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการปรึกษาหารือกับประชาชน และบทที่ 9 เป็นเรื่องของรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเด็น
สําคัญทีป่รากฏในทุกบท 

 
  

                                                           
2  กําหนดกฎเกณฑ์ หรือกฎข้อบังคับ หรือการวางระเบียบ การออกข้อบังคับ (Regulation) หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 

พระราชบัญญัติ ซ่ึงมีลําดับศักดิท์ี่ไม่เท่ากัน แต่การแปลเป็นภาษาไทยครั้งนี้ จะใช้คําว่ากฎหมายแทน  
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บทที่ 1 

บ ท น า

1.1 การปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือการปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) 
คืออะไร   

การปรึกษาหารือสาธารณะ เป็นกระบวนการสืบหาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือช่วยสนับสนุนให้
ภาครัฐ มีความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีความครบถ้วนสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น และช่วยประเมินต้นทุนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย (Regulation) 
และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการนําข้อเสนอกฎหมายสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการดําเนินงานของ
การบังคับใช้กฎหมายไประยะหนึ่งเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค 

ความสําคัญของการปรึกษาหารือสาธารณะในกระบวนการจัดทํานโยบาย ทั้งที่เป็นกฎหมายและมิใช่
กฎหมาย มีดังนี้ 

1.1.1 เตรียมการหรือได้รับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนจากผลกระทบทาง
กฎหมาย ในประเด็นปัญหาที่จําเป็นต้องกําหนดนโยบายเพื่อแก้ไข 

1.1.2 เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน เพ่ือให้ได้คําแนะนําเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของมาตรการ แนวทาง 
และนโยบายทั้งที่เป็นกฎหมาย และไม่ใช่กฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ เช่น โครงการลงทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
มีระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จชัดเจน เป็นต้น  

1.1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ (ร่าง) ข้อเสนอกฎหมาย 

1.1.4 เตรียมการหรือได้รับข้อเสนอหรือได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือสะท้อนเกี่ยวกับข้อบังคับที่มี
ประสิทธิผล  

1.1.5 เตรียมการหรือได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือสะท้อนเกี่ยวกับการใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับท่ีกําหนด (Compliance Cost) 

การดําเนินการปรึกษาหารือสาธารณะของภาครัฐ โดยรัฐจะต้องรู้ข้อมูลและประมาณการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากข้อเสนอกฎหมายนั้นๆ ว่า คนเหล่านั้นให้การสนับสนุนหรือต่อต้าน ข้อเสนอนี้ 
การออกกฎหมายเฉพาะการรับรู้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อเสนอ กฎหมายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปรากฏในเอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อบังคับ (Regulatory Impact Analysis) เท่านั้นไม่เพียงพอ 
ดังนั้นรูปแบบของการดําเนินการปรึกษาหารือสาธารณะที่ดีที่สุด คือ การทําให้การปรึกษาหารือนี้ สามารถ
สนับสนุนการพัฒนานโยบายให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หรือเป็นการรวมตัวหรือรวบรวมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับข้อเสนอกฎหมายนี้ ให้เข้ามาสวนเสวนา (Dialongue) กับหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่จะมีความนึกคิดหรือความเชื่อกับข้อเสนอกฎหมายใน 2 ด้าน คือ 
สนับสนุน/เห็นด้วย และไม่สนับสนุน/ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎกติกาและหรือหลักการ รวมทั้งองค์ความรู้
ในเรื่องนั้นๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความนึกคิดหรือความเชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขึ้นอยู่กับกฎกติกาหรือหลักการของกลุ่ม ส่งผลให้ความเชื่อและความนึกคิดแตกต่างกันได้ ดั งนั้น การ
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย ควรมีเนื้อหาครอบคลุมกรณตีัวอย่างหรือ ข้อมูลที่สามารถกระตุ้นความสนใจ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนต้องหันมาพิจารณาแนวคิดและความเชื่อเดิมใหม่ ซึ่งข้อมูลใหม่หรือกรณีตัวอย่าง
ใหม่จะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและความเชื่อเดิมๆ (สนับสนุน/ไม่สนับสนุน)ที่
มีต่อข้อเสนอกฎหมาย 
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ดังนั้น กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อเสนอ
นโยบาย จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารมาสนับสนุนข้อเสนอนโยบายทั้งในรูปของกฎหมายและที่
มิใช่กฎหมายนั้นๆ ว่าจะเกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อประชาชนโดยรวมหรือไม่ อีกทั้งต้องมีการวิเคราะห์และ
กําหนดบุคคล องค์กรธุรกิจ สถาบันและองค์กรอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะมีข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเสนอนโยบายนั้นๆ ซึ่งจะทําให้การปรึกษาหารือสาธารณะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทํา
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รู้สึกมีความเป็นเจ้าของและยอมรับในกระบวนการพัฒนาและจัดทํานโยบายนี้  

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบกฎหมายจะมีคุณภาพต่ํา หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหัวรุนแรงเข้ามา
อยู่กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ และทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ไม่ปรับเปลี่ยน
แนวคิดและความเชื่อท่ีมีต่อข้อเสนอนโยบายนั้นๆ  

1.2 ท าไมการปรึกษาหารือสาธารณะหรือการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการกระบวนการจัดท า
นโยบายจึงมีความส าคัญ 

โดยปกติ ภาครัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการในระบบตลาด (ยกเว้นกิจกรรมการผลิตที่
รัฐเป็นเจ้าของในรูปของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพ่ือจัดหาสินค้า และบริการที่มีความจําเป็นในการดําเนินชีวิต เช่น 
ถนน ไฟฟ้า เป็นต้น) ดังนั้น ภาครัฐจึงมีข้อมูลที่จํากัดและไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับลักษณะและขนาดขอบเขตของ
ปัญหาเฉพาะเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการแสดงหลักฐานและเหตุผล 
ประกอบกับกําหนดกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนบทบาทของรัฐในการแทรกแซงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากรัฐ
ตัดสินใจกําหนดบทบาทเพ่ือแทรกแซงตลาดบนฐานข้อมูลที่จํากัดและไม่สมบูรณ์ในการคํานวณด้านต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ของข้อเสนอนโยบายทั้งในรูปของกฎหมายและที่ไม่ใช่กฎหมาย จะทําให้การ
แทรกแซงของภาครัฐล้มเหลวได้ โดยในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ได้กําหนดไว้ว่า หนึ่งในสาเหตุของกลไกตลาด
ล้มเหลวคือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งในทางปฏิบัติถ้าการกําหนดนโยบายเพ่ือแทรกแซงตลาดโดยขาดการ
พิจารณาหรือไม่คํานึงถึงประเด็นนี้อาจส่งผลให้นโยบายของรัฐล้มเหลวได้ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้างต้นสามารถควบคุมได้ หากรัฐทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค สถาบันต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้  ได้แบ่ง
ปั่นความรู้และข้อมูลข่าวสาร เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ภาครัฐสามารถกําหนดบทบาทของรัฐในการแทรกแซงตลาด
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะทําให้รัฐบาลสามารถเลือกแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการแทรกแซงตลาดได้ จะส่งผลให้บทบาทของรัฐในระบบตลาดสร้างผลประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่
ชุมชนไดสู้งสุด 

ในกรณีของการกําหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มหรือบุคคลมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปัญหาที่จํากัด และต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย 
ดังนั้น หน้าที่หรือบทบาทของภาครัฐ คือ ต้องนําข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมา
วิเคราะห์และนําเสนอประกอบการประเมินปัญหา ต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมดุลและเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้ที่สุดและเกิดต้นทุนต่ําสุดต่อสังคม 

กฎหมายจะเกิดประโยชน์กับบางกลุ่ม และจะเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายของบางกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะ
ในสังคมที่การแข่งขันไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการออกกฎหมายจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายต่อข้อตกลง
พันธะหรือหน้าที่ ต้นทุน อุปสรรค จํากัดทางเลือกและความเป็นอิสระ นอกจากนี้ กระบวนการจัดทํากฎหมาย
จะต้องโปร่งใสรับผิดชอบ ตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดย
ภาครัฐที่จะต้องแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ผลประโยชน์ของกฎหมายจะต้องมากกว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายต้องไม่เอ้ือประโยชน์ต่อเฉพาะกลุ่มคนหรือบุคคล 
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1.3 ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ บุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและทางอ้อมจากการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1.3.1 ภาคธุรกิจ 

1.3.2 สมาคมทางธุรกิจ สมาคมวิชาชีพ สมาคมแรงงานลูกจ้าง ชุมชน 

1.3.3 ผู้บริโภค 

1.3.4 ภาครัฐ 

1.3.5 สถาบันวิจัยและการศึกษา  

1.3.6 สาธารณะทั่วไป 

1.4 จะปรึกษาหารือกับใคร 

การเลือกบุคคลหรือกลุ่มคนเพ่ือปรึกษาหารือที่สําคัญจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและลําดับขั้นของการพัฒนานโยบาย กฎหมายมี 3 ชนิดหลัก 
ได้แก่ กฎหมายที่ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจหรือปรากฏการณ์ทั้งเศรษฐกิจ กฎหมายอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน 
และกฎหมายทั่วไป 

1.4.1 กฎหมายครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ 

กฎหมายทีค่รอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายบริษัท กฎหมายแข่งขัน กฎหมายอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ และกฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกฎหมายบริษัท จะประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมวิชาชีพด้านการบัญชีและกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ และนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 
สภาอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพทางการแพทย์ โรงพยาบาล นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

1.4.2 กฎหมายอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและหรือกฎหมายวิชาชีพและอาชีพ  

กฎหมายอุตสาหกรรมเฉพาะด้านส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น 
อุตสาหกรรมแท็กซี่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมร้านขายยา อุตสาหกรรมไม้สัก อุตสาหกรรมสุรา 
ในขณะที่กฎหมายวิชาชีพส่งผลกระทบต่ออาชีพเฉพาะด้าน เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ นักการบัญชี เป็นต้น 
ส่วนกฎข้อบังคับอาชีพ เช่น คนงานก่อสร้าง ช่างไฟ และผู้รักษาความปลอดภัย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและกฎหมายวิชาชีพ
และอาชีพ ประกอบด้วย เจ้าของธุรกิจและลูกจ้างในอุตสาหกรรมนั้น และลูกค้า (ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้กระจาย
สินค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่เป็นผู้แทนของกลุ่มนี้ เช่น นักกฎหมายและนักการบัญชี) 

การระบุหรือกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหลักโดยเฉพาะในกฎหมายของ
อุตสาหกรรม วิชาชีพและอาชีพจะง่ายกว่าการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค ถ้าประเทศไม่
มีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่เก่ียวข้องกับนโยบายหรือกฎหมายในเรื่องนั้นๆ  
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1.4.3 กฎหมายทั่วไป 

กฎหมายทั่วไปสามารถประยุกต์ใช้กับประชาชนทั่วไปเกือบทุกระดับ ตัวอย่างเช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถและถนน ซึ่งกฎหมายนี้จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของทุกคนในที่
สาธารณะทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกฎหมายนี้ ได้แก่ องค์กรรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ศูนย์วิจัย
อุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย กลุ่มผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น 

1.5 เมื่อไหร่จึงจะปรึกษาหารือสาธารณะ 

ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจออกข้อเสนอกฎหมายทุกชนิด ต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือสาธารณะกับ
ประชาชน ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้ เปิดใจหรือเปิดรับ
เกี่ยวกับความจําเป็นในการออกกฎหมายของรัฐ และความเป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ที่มิใช่
กฎหมาย 

การปรึกษาหารือสาธารณะ จะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดทํานโยบาย ทั้งเป็นการจัดทํา
กฎหมายใหม่ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม หรือมีการทบทวนกฎหมายที่ดําเนินการมาจนสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้หรือ
เป็นการทบทวนกฎหมายแบบสิ้นงวด ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในทุกลําดับขั้นของการจัดทํานโยบาย และลําดับขั้นของ
การประเมินผลกระทบกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) และทุกลําดับขั้นของการ
ประเมินผลหลังจากการนํากฎหมายสู่การปฏิบัติไประยะหนึ่งหรือสิ้นสุดการบังคับใช้แล้ว  

1.6 หลักการแนวทางส าหรับการปรึกษาหารือสาธารณะ 

องค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ เรียกว่า OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development) ได้จัดทําแนวทางการปรึกษาหารือสาธารณะ ปรากฏดังใน
กล่องข้างล่าง 

กล่องท่ี 1 : แนวทางหลักส าหรับการด าเนินการปรึกษาหารือสาธารณะ จัดท าโดย OECD 

1. ค าม่ันสัญญาหรือความไว้วางใจ (Commitment) นักการเมือง ผู้จัดการอาวุฒิโส และข้าราชการ
ชั้นสูงในทุกระดับ ต้องมีภาวะผู้นํา และคํามั่นสัญญาเข้มแข็งที่จะให้ข้อมูลคําปรึกษาหารือ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการจัดทํานโยบาย  

2 .  สิทธิอันชอบธรรม (Right) ต้องมีกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ การให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และให้ข้อมูลตอบกลับ มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และส่วนร่วมในการกระบวนการ
จัดทํานโยบาย และเมื่อประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทํานโยบาย ใน
ขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องมีพันธะในการตอบสนองหรือตอบข้อคําถามหรือให้ข้อมูล เพ่ือลดข้อสงสัย 
นอกจากนี้ในขณะที่ทําการปรึกษาหารือเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร และความเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้อง
มีอิสรภาพและได้รับการคุ้มครองในกรณีผิดพลาดและเท่าเทียม ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากใน
การบังคับใช้สิทธิอันชอบธรรมของทุกภาคส่วน 
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ที่มา :  OECD หนังสือคู่มือเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร การให้คําปรึกษาหารือสาธารณะ และการมีส่วนร่วมสาธารณะใน
กระบวนการจัดทํานโยบาย  

3. ความบริสุทธิ์และชัดเจน (Clarity) ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และข้อจํากัดของการให้ข้อมูล
ข่าวสาร การให้คําปรึกษา และการมีส่วนร่วมในระหว่างการจัดทํานโยบายตั้งแต่เริ่มต้น และกําหนด
บทบาทของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล และความรับผิดชอบของประชาชนทุกหมู่เหล่า (การให้หรือ
จัดเตรียมข้อมูลป้อนเข้า) และรัฐบาล (เป็นผู้ทําการตัดสินใจและต้องเป็นการตัดสินใจที่สามารถ
อธิบายได้) ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส่ 

4. ก าหนดระยะเวลา (Time) ในกระบวนการจัดทํานโยบาย จะต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการทํานโยบายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่งจะทําให้ได้นโยบาย
การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด และยังช่วยให้การนํานโยบายสู่การปฏิบัติมีโอกาสจะประสพความสําเร็จสูงด้วย 
นอกจากนี้ การที่จะทําให้การปรึกษาหารือสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทํานโยบายมีประสิทธิผลสูงต้องให้เวลาในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะที่เหมาะสม เพราะ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะจําเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารประกอบการ
วิเคราะห์ผลประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดข้ึนต่อสังคมในภาพรวม 

5. การร่วมมือในการประสานงาน (Co-ordination) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐมีส่วนสําคัญ
ที่ควรดําเนินการ เพราะจะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลข่าวสารและมีการตอบกลับ และได้รับ
คําปรึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้การบริหารจัดการองค์ความรู้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย ลดการซ้ําซ้อนระหว่างนโยบาย นอกจากนี้ ยังลดความ
เสี่ยงในการตอบกลับด้านลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเหนื่อยล้าหรือเบื่อที่จะให้คําปรึกษาหารือ 
(Consultation Fatigue) เนื่องจากการดําเนินการให้คําปรึกษาท่ีซ้ําซ้อน และไม่น่าเชื่อถือ ไม่เป็น
ระบบที่ยอมรับในระดับสากล จะสร้างความสับสนและเบื่อหน่ายแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 

6. การรับผิดชอบ (Accountability) รัฐบาลมีหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใน
สิ่งที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอกฎหมายเข้าไปในสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เสนอข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็น
ส่วนสําคัญที่ทําให้ผลการวิเคราะห์ ผลประโยชน์จากการดําเนินงานที่แท้จริงในระดับสูงสุด เมื่อเกิด
กฎหมายนั้น ผ่านกระบวนการตอบกลับ รัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบที่จะรับข้อมูลข่าวสารเข้าไป
ผนวก ด้วยการดําเนินการจัดทํานโยบายแบบเปิดหรือโปร่งใส ให้ทุกคนฝ่ายรับทราบได้นําคําปรึกษา
หารือ ข้อมูลข่าวสารนั้นเข้าไปในกระบวนการจัดทํานโยบายเพื่อแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย 

7. การประเมินผล (Evaluation) มีความสําคัญมากต่อการปรับปรุง หรือการเสนอความต้องการ หรือ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ในกระบวนการจัดทํานโยบาย รัฐบาลจําเป็นต้องมีเครื่องมือ ข้อมูล
ข่าวสาร และความสามารถในการประเมินผลการดําเนินการ เพ่ือทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
กับประชาชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

8. ภาระแห่งการเป็นพลเมือง ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง มีจิตอาสา และความคิดสร้างสรรค์ มี
น้ าใจ (Active Citizenship) รัฐบาลจะได้รับผลประโยชน์จากพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมสูง และสังคมพลเรือนที่มีความเป็นพลวัตสูง รัฐบาลอาจต้องปฏิบัติการหรือดําเนินการใน
กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษาหรือให้ข้อมูล คําแนะนํา และ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย ด้วยการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิม
ศักยภาพด้วยการให้การศึกษาและพัฒนาทักษะ ซึ่งรัฐบาลสามารถสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
ศักยภาพให้กับองค์กรสังคม ประชาชน เช่น ศักยภาพหรือทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology : ICT) เป็นต้น 
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บทที่ 2  

การวิเคราะห์และวางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder  Analysis and Mapping) 

ยุทธศาสตร์เพ่ือการดําเนินการให้คําปรึกษาสาธารณะ จําเป็นที่ต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตและขนาดผลกระทบของข้อเสนอกฎหมายที่มีต่อสังคมและชุมชน ชนิดของกฎหมายและปัจจัยที่มี
อิทธิพลอย่างสําคัญต่อการออกแบบยุทธศาสตร์ 

กฎหมายจะมีผลกระทบต่อสังคมชุมชนและประชาชนทั่วไป เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคจําเป็นต้อง
ปรึกษาหารือกับหลายกลุ่มในวงกว้าง ได้แก่ สมาคมธุรกิจ องค์กรเพ่ือผู้บริโภค สมาคมทางกฎหมาย กระทรวง 
กรมต่างๆ และสาธารณะชนทั่วไป ซึ่งหากเป็นการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมากจะต้องให้ความสําคัญกับการปรึกษาหารือแบบโต้ตอบหรือเสวนาในเชิงลึกกับกลุ่มเหล่านี้ และ
หากแก้ไขในประเด็นที่มีความสําคัญน้อยและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อย อาจแค่เชิญมาให้
คําแนะนําเท่านั้น 

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฉพาะด้านที่ได้กําหนดคํานิยามประเภทของอุตสาหกรรมไว้อย่าง
ชัดเจน จะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงแคบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบกฎหมายซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างก็ได้ ดังนั้น ต้องระมัดระวังในการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การแก้ไข
ข้อบังคับที่เป็นประเด็นสําคัญในกฎหมายแท็กซี่ อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
ราคา การให้บริการลูกค้า และอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจของทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการ
อุตสาหกรรมแท็กซ่ี และผู้ใช้บริการแท็กซี่ด้วย ในกรณีนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะถูกกําหนดให้เข้ามาในกระบวน
ปรึกษาหารือสาธารณะ ได้แก่ สมาคมธุรกิจ องค์กรผู้บริโภค และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป 

2.1  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือสาธารณะ จะต้องวิเคราะห์
ลักษณะกฎหมายที่ต้องมีการประเมินผลกระทบ (Regulatory Impact Assessment : RIA) ที่สําคัญดังนี้คือ 

2.1.1  พิจารณาว่าสภาพข้อเสนอของกฎหมายมีลักษณะเช่นไร 

2.1.2 กําหนดสาเหตุที่ถูกกําหนดให้บุคคลหรือกลุ่มคนนั้นให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น รัฐบาล 
ข้าราชการ หรือ องค์รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

2.1.3 ลําดับผลกระทบของกฎหมายจากสูงไปต่ําสุด 

2.1.4 กําหนดสาเหตุที่มาจากสภาพการบริหารราชการแผ่นดิน สภาพของเครื่องจักร หรือกลไกใน
การบริหาร และการแสดงสิทธิ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจสนใจในสาระของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งศาลยุติธรรมใหม่ และบทบาทอํานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เป็นต้น 

2.1.5 ข้อเสนอกฎหมายมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ (เช่น การ
ยอมปฏิบัติตามหน้าที่และภาระความรับผิดชอบ เช่น จัดเก็บข้อมูลในการดําเนินการ เมื่อมีกฎหมายบังคับใช้ 
และความถ่ีในการวัดประสิทธิภาพและการตรวจสอบ เป็นต้น 
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2.1.6 พิจารณาข้อเสนอกฎหมายมีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น 
การตั้งข้อจํากัดในการแข่งขัน เช่น การตั้งข้อกีดขวางการเข้าของผู้มีบทบาทในระบบการแข่งขันเสรี ได้แก่ 
รัฐวิสาหกิจควบคุมภาคเอกชนในการเข้าร่วมระบบการแข่งขัน 

2.1.7 ข้อเสนอกฎหมายส่งผลกระทบผู้ใช้สุดท้ายหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ข้อกําหนดต่างๆ ส่งผล
กระทบต่อบุคคล และกลุ่มคน จนทําให้ต้นทุนสูงขึ้น หรือคุณภาพการให้บริการที่ให้กับผู้บริโภคแย่ลงเช่น การ
ออกใบอนุญาต การควบคุมราคา และการยอมปฏิบัติตามหน้าที่และภาระความรับผิดชอบ เป็นต้น  

2.1.8 ข้อเสนอกฎหมายมีผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้างหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายที่ต้องการให้ขออนุญาตก่อนการปล่อยของเสียออกจากแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือ การควบคุม
การจราจรทางถนนป้องกันการเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น 

การใช้หลักข้างต้นในการวิเคราะห์ จะช่วยให้การกําหนดว่าใครจะเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบหลักที่ชัดเจนขึ้น และจะถูกเลือกให้เข้ากระบวนปรึกษาหารือสาธารณะ ตั้งแต่เริ่มต้นของการทบทวน
กฎหมาย ซึ่งปกติรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเพ่ิมขึ้นตลอดขั้นตอนในการทบทวนกฎหมายนั้นๆ และที่สําคัญ
การปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอย่างสม่ําเสมอตลอดกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ จะทําให้
สามารถกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ควรจะต้องถูกเลือกให้เข้ากระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะได้ถูกต้อง
และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

ข้างล่างเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึง การวิเคราะห์ผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกฎหมาย
ผู้ประกอบการรถยนต์ปี 2008 (รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย) ว่ามีการดําเนินการในการวิเคราะห์และการ
จัดทําแผนที่นําทางในการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในแต่ละกล่องข้างล่างจะเป็นกฎหมายเฉพาะใช้ในการ
เปิดประเด็นอธิบายและเหตุผลของการมีกฎหมายและระดับของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต่ําไปถึงสูง 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจะทําการปรึกษาหารือ  

กล่องที่ 2 : ตัวอย่างของระดับผลกระทบระดับต่ า 
แบบฟอร์มข้างล่าง เป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้ประกอบการค้ารถยนต์ได้บันทึกข้อแนะนําในรายละเอียด

และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อ-ขายรถยนต์ในแต่ละราย ซึ่งกฎหมายผู้ประกอบการรถยนต์ปี 2008 ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจนี้น้อย แต่ก็ต้องจัดบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมสินค้า อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพ่ือให้สามารถติดตามเกี่ยวกับยานพาหนะ และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของยานพาหนะ ความ
ปลอดภัยของยานพาหนะนั้น เป็นต้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า กฎหมายดังกล่าว ผู้ประกอบการค้ารถยนต์จะ
ให้ความสนใจน้อยมาก เพราะกระทบกับธุรกิจน้อยมาก แต่มีความสําคัญต่อตํารวจเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆ กับการสืบค้นหาการขโมยยานพาหนะ หรือการสืบหายานพาหนะที่สูญหาย 

แบบฟอร์ม 2 สมุดบันทึกการซื้อ-ขาย รถยนต์ 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาของรถยนต์…………………………………..………………………………… 
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 ผลิตและรุ่น…………………………..……………..…………………………………………………………………… 
 ชนิดของยานพาหนะ……………………………………….…………………………………………………………. 
 วันที่ผลิต ถ้าใช้เป็นยานพาหนะ…………………..….…………………………………………………………… 
 วันที่ได้รับอนุญาตให้นําออกไปใช้…………….……….…………………………………………………………. 
 เลขรหัสเครื่องยนต์……………………………………….…………………………………………………………… 
 วันที่ใช้งาน………………………………………………………………………………………………………….……. 
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 การอ่านมาตรวัดระยะทาง…………………………………………………………………………………………….. 
 ชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลที่จําหน่าย……………………………………………………………………………………. 
 ชื่อและท่ีอยู่ของบริษัทท่ีจําหน่าย…………………………………………………………………………………… 
 สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน โดย…………………………………………………………………………………. 
 ค่าสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน................................................................................................ 
 วันที่จ่ายค่าสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน.................................................................................. 
 ลายเซ็นของบุคคลที่ขายเครื่องยนต์………………………………………………………………………………… 
 ลายเซ็นของบุคลที่ได้รับมอบอํานาจจากบริษัทขายและรับซื่อยานพาหนะ................................ 

 

กล่องที่ 3 : ตัวอย่างผู้ได้รับผลกระทบระดับต่ า 
กฎข้อบังคับ 24A ข้างล่าง สํารวจเรื่องความโปร่งใสของทุกภารกิจในข้อตกลงหรือสัญญาหรือ

หนังสือสัญญา และผลกระทบรองอาจถูกพิจารณาด้วยได้ แม้ว่าในกฎข้อบังคับ 24A ไม่มี 
กฎข้อบังคับ 24A แสดงข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเงื่อนไข และการรับรอง การค้ํา

ประกัน หรือการมอบอํานาจ 
ผู้จําหน่ายรถยนต์ผู้ที่อยู่ในหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงสําหรับการจําหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ภายใต้ 

มาตรา 41 หรือการจําหน่ายรถยนต์ใหม่ภายใต้มาตรา 42 ต้องมั่นใจว่าทุกลายลักษณ์อักษรที่อยู่ในหนังสือ
สัญญาที่พิมพ์หรือเขียนออกมาต้องชัดเจน 

 

กล่องที่ 4 : ตัวอย่างผู้ได้รับผลกระทบระดับกลาง 
กองทุนชดเชยสําหรับผู้ค้ายานยนต์ ซึ่งมีรายได้ที่เก็บจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าขายยาน

ยนต์ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมนี้ถูกกําหนดให้ครอบคลุมการที่ต้องจ่ายค่าชดเชยสูงสุดเมื่อเวลาถูกเรียกร้อง
ค่าชดเชย ซึ่งทําให้กองทุนชดเชยมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอกับการใช้จ่าย ถ้าไม่กําหนดค่าธรรมเนียมให้
ครอบคลุมการจ่ายค่าชดเชย จะทําให้ในอนาคตค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ต้องสูงขึ้น จากประเด็นนี้ ชี้ชัดเจนว่า 
ทั้งผู้ค้าขายและผู้บริโภคยานยนต์จะต้องให้ความสนใจในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับนี้ ซึ่งทุกฝ่ายอาจพิจารณาว่า 
จํานวนการสั่งจ่ายสูงสุดอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปที่จะสะท้อนต้นทุนที่เกิดข้ึนจากทุกชนิดของยานยนต์ 

กฎหมายมาตรา 25 ค่าชดเชยสูงสุดที่ใช้จ่ายเมื่อถูกร้องเรียน  
สําหรับเป้าประสงค์ของมาตรา 77 (4) เป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 40,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 

กล่องที่ 5 : ตัวอย่างผู้ได้รับผลกระทบระดับต่ า 

ตัวอย่างข้างล่าง เป็นบันทึกการดําเนินงานตามกฎหมายในเวลา 6 ปี ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าขายยาน
ยนตท์ุกชนิดของเอกสารการสั่งจ่ายที่ถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้ และระยะเวลาของการเก็บรักษา ซึ่งอาจเป็น
ข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ค้ายานยนต์ ซึ่งทําให้เห็นกฎข้อบังคับมีผลกระทบต่อผู้ค้าขายต่ํา 

กฎข้อบังคับ 26 การจดและเก็บรักษาบันทึก 
วัตถุประสงค์ของมาตรา 83A ผู้ค้าขายยานยนต์ต้องเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้ไว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี  

(1) สัญญาในการขายสําหรับยานยนต์ใช้แล้ว 
(2) สัญญาในการขายสําหรับยานยนต์ใหม่ 
(3) สัญญาในการแลกเปลี่ยนยานยนต์ 
(4) ขยายเวลาคํารับรองเอกสาร 
(5) ตํารวจตรวจสอบศักยภาพของบุคคลผู้ให้ใบอนุญาตแก่ผู้ค้าขาย ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็น

พนักงานในการบริการลูกค้า 
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กล่องท่ี 6 : ตัวอย่างผู้ได้รับผลกระทบระดับต่ า 

กฎข้อบังคับนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ค้ายานยนต์ต้องให้สําเนาเอกสารสัญญาให้แก่ลูกค้า จึงเป็นเหตุผลว่า
ทําไม กฎข้อบังคับมีผลทั้งผู้ค้าและผู้ชื้อ ซึ่งจะทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องมีส่วนในการพิจารณา กฎข้อบังคับนี้ด้วย  
แต่กฎข้อบังคับถูกพิจารณาว่ามีผลกระทบระดับต่ําบนพ้ืนฐานที่ว่า ธุรกิจยานยนต์จะต้องเตรียมสําเนาของ
เอกสารสัญญาเหล่านั้นให้แก่ลูกค้าของตนด้วย  

กฎข้อบังคับ 27 สําเนาสัญญา 

สําหรับเป้าประสงค์ของมาตรา 83C(1) สําเนาของทุกเอกสารตามรายการที่กําหนดในกฎข้อบังคับ 
26 ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือการติดต่อทางธุรกิจ จะต้องส่งให้แก่บุคคลที่ซื้อขาย 
หรือแลกเปลี่ยนยานยนต์ 

 

กล่องท่ี 7 : ผู้ได้รับผลกระทบระดับสูง 

จากปรากฏด้านล่าง พบว่า ผู้ค้ายานยนต์จะต้องคืนเงินให้เท่ากับราคาซื้อขายยานยนต์ให้กับผู้ชื้อ (มี
สูตรตามที่กําหนด) ถ้าผู้ซื้อต้องยุติสัญญาภายใน 3 วันทําการธุรกิจ ตามสิทธิมูลค่าการคืนเงิน ก็คือการจ่าย
เต็มจํานวนเท่าที่ซื้อไป ในขณะที่ผู้ซื้อดําเนินการได้ภายใต้ข้อกําหนดดังกล่าว และทําให้ผู้ขายสูญเสียหรือ
ได้รับความเสียหายจากการเลิกสัญญานั้น จนกว่าจะมีผู้ซื้อรายใหม่มาซื้อสินค้านั้นๆ ดังนั้น เราจึงพิจารณา 
กฎข้อบังคับนี้มีผลกระทบระดับสูงต่อผู้ขาย เพราะต้องจ่ายเงินคืนและต้องสูญเสียและได้รับความเสียจากการ
เลิกสัญญาของผู้ซื้อ จึงทําให้ผู้ขายมีการสนใจในกฎข้อบังคับนี้และผู้ซื้อก็เป็นอีกกลุ่มที่อาจถูกพิจารณาว่า มี
ความสําคัญและได้รับผลกระทบจากเงินชดเชยที่ผู้ชื้อจะหยิบยื่นให้ 

ตารางเวลา 4 สําหรับการซื้อขายยานยนต์ใหม่ เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญ เกี่ยวกับสิทธิของการยุติ
สัญญา 

ภายใต้ มาตรา 43 ของกฎหมายผู้ขายยานยนต์ปี 1968 ถ้าไม่มีข้อยกเว้นรายการที่ปรากฏอยู่
ด้านล่าง ผู้ซื้ออาจจะต้องคืนสินค้าในเงื่อนไขที่ว่าภายใน 3 วันหลังจากลงนามในสัญญา ถ้าสิ้นสุดสัญญาใน
ลักษณะนี้ ผู้ซื้อต้องให้หลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชื้อกําลังเลิกสัญญานี้ ซึ่งถ้าผู้ซื้อสิ้นสุดสัญญาด้วย
วิธีนี้ ผู้ได้รับเงินคืนทั้งหมด ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ 

จํานวน 400 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 2 ของราคาซื้อขาย (หรืออาจมากกว่า) ถ้าไม่ได้
ซื้อขาย ณ ที่ตั้งของร้านค้า  

จํานวน 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 1 ของราคาซื้อขาย (หรืออาจมากกว่า) ถ้าไม่ได้ซื้อ
ขาย ณ ที่ตั้งของร้านค้า ซึ่งถ้าไม่ได้ซื้อขาย ณ ที่ตั้งของร้านค้ายานยนต์ หมายถึง การซื้อขายเกิดขึ้นในขณะที่ผู้
ซื้ออยู่ที่บ้าน หรือที่ทํางาน และไม่ถามหาสัญญาเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินคืนทั้งหมดตามกฎหมาย โดยไม่มี
การหักมาเซ็น ณ ที่บ้านและท่ีทํางาน  

ข้อยกเว้น ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ทําสัญญาเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินคืนเต็มตามจํานวนที่ซื้อ 

ยานยนต์ถูกขายเป็นยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

คุณคือผู้ขาย หรือ คุณคือผู้ชื้อ หรือ คุณยอมรับให้ไปส่งยานยนต์พร้อมด้วยสัญญาถ้าต้องเลิกสัญญา
หรือไม่พอใจในสินค้า ผู้ขายต้องคืนเงินให้ผู้ชื้อเต็มตามจํานวนที่ขาย ซึ่งถ้ายอมรับในกรณีนี้ ผู้ชื้อจะได้สิทธิ
ตามกฎหมายในการได้รับคืนเงินเต็มโดยอัตโนมัติ 
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ตารางที่ 1 :  แสดงถึงการสรุปผลการวิเคราะห์ลําดับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากกฎ
ข้อบังคับ ซึ่งใช้ข้อมูลใน กล่องที่ 2-7  

กฎ ข้อบังคับ ผลกระทบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ 

ผู้ซื้อได้รับเงินคืนเต็มตามจํานวนที่ซื้อ เป็นสิทธิตาม
กฎหมายในการเลิกหรือยุติสัญญาซื้อขายภายใน 3 
วันทําการหลังจากการเซ็นสัญญา 

สูง ผู้ชื้อยานยนต์ / ผู้ขายยานยนต์ 

ผู้ซื้อจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนชดเชยในอัตรา
ขั้นสูงสุด 

กลาง ผู้ชื้อยานยนต์ / ผู้ขายยานยนต์ 

สมุดบันทึกการซื้อขาย ตํ่า ตํารวจ 

ข้อมูลในสัญญาซื้อขายต้องชัดเจนและจัดพิมพ์ ตํ่า ไม่มี 

สําเนาสัญญาซื้อขายสินค้าต้องมีให้ผู้ซื้อ ตํ่า ผู้ชื้อยานยนต์ 

การเก็บรักษาบันทึกต่างๆ  ตํ่า ผู้ขายยานยนต์ 
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บทที่ 3  

วิธีการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะจากผู้ส่วนได้ส่วนเสยี 
 (Methods of Public Consultation)

 
ภาครัฐสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมหรือการขอรับคําปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายวิธี ได้แก่ 1. การพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Meetings) 2) สัมภาษณ์
ตัวต่อตัว หรือแบบเผชิญหน้า (One-to-one Interviews) 3. การเสวนาแบบโต๊ะกลม (Roundtable Discussions) 
4. ประชุมสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public Meetings) 5. ประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Groups) 6. สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Seminars/Workshops) 7. สํารวจความคิดเห็นสาธารณะ (Public 
Survey) 8. การเขียนหรือให้ส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Submissions) 9. การประชุมเพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนได้รับรู้และรับฟัง หรือประชาวิจารณ์ (Public Hearings) 10. การตั้ง Web เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ง
ข้อมูลข่าวสาร (Web Forums) 

อย่างไรก็ดี สามารถนําวิธีการดังกล่าวมาจัดเป็นกลุ่มได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิธีการเชิงรุก และ
กลุ่มวิธีการเชิงรับ ดังนี้ 

กลุ่มวิธีการเชิงรุก : มีลักษณะที่ทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด 
ความคิด ข้อมูลข่าวสาร คําแนะนํา และความเชี่ยวชาญระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
การเสวนาแบบโต๊ะกลม (Roundtable Discussions) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public 
Meetings) การประกลุ่มย่อย (Focus Groups) การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Seminars/Workshops) 
การสัมมนาตัวต่อตัว (One-to-one Interviews) การรับฟังความคิดเห็นหรือประชาวิจารณ์ (Public Hearings) 
และการพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Meetings) 

กลุ่มวิธีการเชิงรับ : มีลักษณะเป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐในประเด็น
นโยบาย กฎ ข้อบังคับ และขอให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ได้แก่ การเขียนและส่งข้อมูลเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Written Submissions) การสํารวจความคิดเห็นสาธารณะ (Public Survey) และการตั้ง 
Web เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารส่งข้อมูลข่าวสาร (Web Forums)  

ส่วนใหญ่หลายประเทศนิยมการสร้างและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมากกว่าหนึ่งวิธี ส่วนการเลือก
วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องพิจารณาขั้นตอนของวงจรการจัดทํานโยบาย โดยวงจรการจัดทํา
นโยบาย ประกอบด้วย การกําหนดประเด็นพัฒนา การยกร่างนโยบาย การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล และไปวิเคราะห์เพ่ือกลับไปสู่การกําหนดประเด็นพัฒนา ดังนั้น วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
จะต้องขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่ขั้นตอนไหนของวงจรการจัดทํานโยบาย นอกจากนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับระดับความรู้
ความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ ที่มีต่อนโยบายและกฎข้อบังคับที่ต้องการ  

วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่ใช้กันน้อยที่สุด คือ การเขียนหรือส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนําเสนอหรือโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เพ่ือต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโต้ตอบใน
กระบวนการประเมินผลกระทบของกฎหมาย (RIA) อย่างไรก็ตามวิธีการที่นิยมใช้คู่กันคือ การพบปะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และการเขยีนหรือส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  
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สําหรับการเลือกใช้วิธีการอ่ืนๆ จะขึ้นอยู่กับระดับความรู้  ความสามารถของภาครัฐด้วย เจ้าหน้าที่ยัง
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆ ที่ต้องทําการวิเคราะห์ระดับผลกระทบของกฎข้อบังคับและยุทธศาสตร์
ของภาครัฐ  

ทั้งนี้ ภาครัฐต้องแน่ใจว่า ได้เลือกใช้วิธีการตออกแบบหรือวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และการให้คําปรึกษาหารือสาธารณะเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมต้องใช้
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ มาดําเนินการ 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือช่วยให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถกําหนดหรือเลือกใช้วิธีการให้คําปรึกษาเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง
กับนโยบายเฉพาะและกระบวนการจัดทํากฎหมาย กฎ ข้อบังคับท่ีเหมาะสม 

3.1 การพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder meetings) 

วิธีการพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะใช้ดําเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากนโยบายหรือข้อบังคับต่างๆ หมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้จะถูกกําหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับนั้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายนั้นๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพบปะกับ
องค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องปฏิบัติตาม และองค์กรอ่ืนๆ ซึ่งมี
กฎระเบียบที่จะได้รับผลประโยชน์เมื่อมีการออกกฎข้อบังคับนั้น 

การพบปะกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอาจจะดําเนินการแบบตัวต่อตัว หรือระหว่างภาครัฐกับบริษัทที่ได้รับ
ผลกระทบ ทั้งนี้ข้ันอยู่กับระดับของผลกระทบ 

การพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดขึ้นระหว่างพนักงานภาครัฐและแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นการส่วนตัว ซึ่งจะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม แต่ละคน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
และไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอ่ืนๆ หรือกลุ่มอ่ืนๆ เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละคน มีศักยภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่เท่ากัน เป็นการให้โอกาสจะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 

3.1.1 ข้อดี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มคน หรือแต่ละบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มอื่นๆ หรือคนอ่ืนๆ 

3.1.2 ข้อด้อย 

โดยปกติ การให้คําปรึกษา ข้อมูล คําแนะนํา ข่าวสารจะอยู่ในวงจํากัดภายในองค์กรที่เป็น
ผู้แทนของกลุ่มคน คน หรือกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎข้อบังคับเท่านั้น และหรือ ตัวแทนกลุ่มเล็กๆ 
ของกลุ่มบุคคลและกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎข้อบังคับเท่านั้น 

องค์กรจะนําเสนอผลงานทั่วไปของสมาชิกองค์กร หรืออาจจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวเกิน
ความจริงเกี่ยวกับกรณีของบุคคลหรือกลุ่มคน หรือเป็นการนําเสนอจากประสบการณ์ของสมาชิกองค์กรที่เป็น
ตัวแทน อาจไม่มีรายละเอียดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ จริง 
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3.2 การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวหรือแบบเผชิญหน้า (One-to-one interviews) 

การสัมภาษณ์จะดําเนินการคล้ายกับการพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอธิบาย
หรือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทบทวนนโยบายหรือเสนอนโยบายและกฎข้อบังคับใหม่ และต้องการการตอบ
กลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพียงการการสัมภาษณ์จะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นผู้ยกประเด็นขึ้นมาปรึกษาหารือ 

ในกรณีนี ้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบ การสัมภาษณ์จะต่างจากการพบปะในห้องประชุม เพราะการดําเนิ นการไม่จําเป็นต้องนั่ง
ปรึกษาหารือกันในห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้  

วิธีการนี้พนักงานภาครัฐ ต้องมีการเตรียมการที่ดีในเรื่องของ แบบสอบถามที่ต้องใช้ในการถามผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นคําถามท่ีไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น ภาครัฐอาจต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายของอุตสาหกรรมอาหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจ
ต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือพบปะผู้แทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการมักจะนําพาเจ้าหน้าที่ของรัฐเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิตพร้อมอธิบาย
ชนิดของระบบรับรองคุณภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถตั้ง
คําถามได้ดังนี ้

3.2.1 ใครเป็นผู้ดําเนินการควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

3.2.2 ใช้เวลานานเท่าไรในการดําเนินการให้เป็นตามกฎหมาย 

3.2.3 มีการดําเนินการตรวจสอบและตรวจวัดกี่ครั้ง  

ผู้ประกอบการสามารถให้ข้อมูลอื่นๆ ด้วยความสมัครใจ โดยที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องถาม เช่น 
ต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานบริษัทเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงโปรแกรมการตรวจวัดโรงงานให้ได้มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการที่จัดตั้งขึ้นสําหรับการเรียกกลับ
ผลิตภัณฑ์ที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายคืนจากร้านค้าปลีก 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสัมภาษณ์ คือ ได้เห็นปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนในการปฏิบัติการตามกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐจําเป็นต้องศึกษาและบ่งชี้ได้ว่า อะไรคือต้นทุนปกติที่ใช้ในการปฏิบัติการตามกฎหมาย 
และอะไรคือต้นทุนที่อาจเกิดข้ึนถ้าไม่มีตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจบ่งชี้หรือแสดง
ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่มีกิจการขนาดใหญ่และมีขนาดกลาง ได้ใช้โปรแกรมการตรวจวัด
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ใช้ระบบการตรวจวัดเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอาจไม่รู้หรือเข้าใจในระบบการตรวจวัดที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจําเป็นต้องติดต่อกับ
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือสืบหาว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารใช้ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรม
ซอฟต์แวร์เป็นจํานวนเท่าไหร่ เพ่ือประกอบการพิจารณาต้นทุนในการปฏิบัติการตามกฎหมายที่กําหนด 

ในตัวอย่างนี้ ทําให้เราเห็นว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจะสามารถช่วยให้มีความเข้าใจในการ
คํานวณต้นทุนในการปฏิบัติการตามกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น หรือดีกว่าที่พนักงานภาครัฐจะดําเนินการในสํานักงาน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีการประเมินหรือประมาณการต้นทุนในการปฏิบัติการตามกฎหมายที่ถูกต้อง
และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
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3.3 การเสวนาแบบโต๊ะกลม (Roundtable discussions) 

การเสวนาแบบโต๊ะกลม จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนโยบายหรือกฎข้อบังคับที่มีความยุ่งยากหรือ
สลับซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับส่งผลกระทบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ต้องเสียประโยชน์ ทําให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพ่ือเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิด ข่าวสารใน
การหักล้างกัน  

ภาครัฐ จะเป็นผู้จัดการหรือทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการ ในบางกรณีถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ไว้วางใจ
ภาครัฐมากๆ ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเชิญบุคคลที่เป็นกลางมากเป็นผู้ดําเนินรายการแทนภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ของการเป็นผู้ดําเนินรายการหลัก คือ เพ่ือค้นหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือจากทุกบุคคลหรือ
กลุ่มคนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิด ทัศนคติ มุมมองที่มีความ
หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นนโยบายหรือข้อบังคับนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมุมมอง 
ประสบการการณ์ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ บ่งชี้ขอบเขตของปัญหา สาเหตุและผลกระทบของปัญหา แนะนํา
แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ  

การเสวนาโต๊ะกลมผู้ดําเนินรายการที่ดี ต้องให้โอกาสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนนําเสนอแนวคิด 
ทัศนคติ และมุมมองในเวลาที่เท่าเทียมกัน 

การเสวนาโต๊ะกลมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเป็นต้องจํากัดขอบเขตของการอภิปรายใน
การนําเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆ 

3.3.1 ข้อดี 

ภาครัฐสามารถตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมาอยู่ในที่ประชุมและ
ทําให้ทุกคน และทุกกลุ่มมีความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นที่ทุกคนเกี่ยวข้อง 

ทําให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจในปัญหาร่วมกัน กําหนดทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ในการแก้ไข
ปัญหา และทําให้เกิดประเด็นที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีศักยภาพสูง และได้รับการพิจารณาจากที่
ประชุมนี้ 

บางบุคคลหรือกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเรียนรู้และพิจารณาแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
ของกลุ่มหรือบุคคลนั้นอีกครั้งหลังจากที่ได้รับหรือเรียนรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหรือบุคคลอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
ประเด็นเฉพาะที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ความเป็นไปได้ของทางเลือกใหม่ๆ ต้นทุน ผลประโยชน์ และนโยบายหรือ
กฎข้อบังคับท่ีมีประสิทธิผลกว่าที่ตนเองหรือกลุ่มคนเคยพิจารณา 

3.3.2 ข้อด้อย 

วิธีการนี้จะมีประสิทธิผลสูงต้องมีคนไม่มาก ซึ่งจะทําให้ต้องจํากัดจํานวนคน หรือกลุ่มคนที่มี
ความสนใจให้เข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการปรึกษาหารือแบบนี้ 

3.4 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Public Meetings) 

การประชุมแบบนี้มีลักษณะเปิดกว้างให้ทุกคนหรือทุกกลุ่มที่มีความสนใจในประเด็นนโยบาย และหรือ
กฎข้อบังคับได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการกําหนดกฎข้อบังคับและ
พัฒนานโยบาย เพ่ือให้เห็นเด่นชัดว่า มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกว้างและมีความโปร่งใสในการกําหนด
นโยบายและหรือกฎข้อบังคับ  
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การประชุมลักษณะนี้มีประโยชน์มาก ถ้าภาครัฐมีข้อมูลข่าวเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตปัญหา และภาค
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายหรือนโยบายที่กําหนดขึ้นไม่ได้ส่งตัวแทนจากสถาบันอุตสาหกรรมนั้นๆ 
มาร่วมปรึกษาหารือ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในลักษณะนี้ จะรับประกันได้ว่า 
มีประสิทธิภาพสูง เพราะสามารถทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกือบทุกกลุ่มเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของการ
กําหนดนโยบายหรือกฎข้อบังคับ 

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสาธารณะต้องใช้ทรัพยากรสูง ดังนั้น ต้องมีการวางแผนและจัดการประชุม 
เช่น การเลือกที่ตั้งของสถานที่ประชุม ค้นหาและเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และจดบันทึกผลการประชุม เป็นต้น 

3.4.1 ข้อดี 

ภาครัฐสามารถเตรียมรายชื่อประเด็นที่ต้องการสืบค้นหรือศึกษา 

เตรียมการ ดังนี้ 

เตรียมรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจจะทําให้สามารถได้ติดต่อเพ่ิม
มากกว่าที่กําหนด ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐมาก เพราะจะช่วยภาครัฐวิเคราะห์
ประเด็นนโยบายเฉพาะด้าน และเตรียมข้อมูลสําหรับประเมินผลต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดจากนโยบาย
และหรือกฎข้อบังคับท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เตรียมการประชุมแบบถกปัญหา (Forum) ให้สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียที่ภาครัฐได้รับรู้
มาว่าเป็นกลุ่มคน หรือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ขาดความไว้ใจและไม่เชื่อถือในภาครัฐ 

เตรียมการประชุมแบบถกปัญหา (Forum) สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รู้สึกไม่สะดวกใน  
การเขียนหรือให้ส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Written submissions) 

3.4.2 ข้อด้อย 

ประเด็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย หรือประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อยที่อ้างอิง บนประสบการณ์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะถูกหยิกยกขึ้นมาปรึกษาหารือ และอาจจะเรียกร้องให้รัฐบาลสืบค้นเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อ
ยุติของประเด็นนั้นๆ ทําให้เสียเวลาไปกับประเด็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

อาจมีการหยิบยกบางประเด็นที่ไม่เก่ียวข้องในขอบเขตการทบทวนของกฎข้อบังคับนั้น 

ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่เสนอความคิด แนวคิด ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนโยบายหรือ
กฎข้อบังคับนั้น เพราะอาจจะลังเลที่จะนําเสนอความคิด แนวคิดนั้น โดยเฉพาะเวลาที่แนวคิดของตนเองไป
ขัดแย้งหรือมีความเห็นตรงกันข้ามกับความเห็นของผู้ประชุมคนอ่ืนๆ 

ภาครัฐอาจไม่สามารถควบคุมการประชุมได้ ถ้าผู้ร่วมประชุมพยายามที่เสนอวาระหรือ
ประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวและพยายามเสวนาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กําลังประชุม เพียงเพ่ือ
ต่อต้านหรือล้มการประชุมนั้นๆ  

3.5 ส ารวจความคิดเห็นสาธารณะ (Public survey) 

การสํารวจความคิดเห็น เป็นลักษณะของการวัดความเชื่อหรือความนิยมชมชอบในนโยบายหรือกฎ
ข้อบังคับของคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นการรายงานเรื่องส่วนบุคคล และสังเกตพฤติกรรม ความรู้ความเข้าใจใน
โปรแกรม และทัศนคติและความเห็น รวมถึงความต้องการการสํารวจความคิดเห็นสาธารณะสามารถ
ดําเนินการได้หลายทาง ได้แก่ ผ่านการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว โดยใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หรือกรอกแบบฟอร์ม
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ให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้า หรือให้ส่งผลทางไปรษณีย์ เมื่อกําหนดว่าการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยวิธีการ
สํารวจความคิดเห็น หน่วยงานภาครัฐอาจต้องตรวจสอบอันดับแรกก็คือ ข้อมูลอะไรที่เราต้องการ แต่ไม่มีการ
จัดเก็บโดยหน่วยงานใดในประเทศ เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น 

3.5.1 ข้อดี 

สามารถพัฒนาใช้เวลาให้น้อยลงเมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลโดยวิธีอ่ืนๆ 

สามารถเก็บข้อมูลจากผู้ตอบจํานวนมากๆ ได้ทุกคนหรือทุกตัวแทน 

การสํารวจโดยใช้ซอฟแวร์ สามารถนําไปใช้กับการวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 ข้อด้อย 

ผู้ตอบแบบสอบถาม อาจให้คําตอบที่ไม่น่าเชื่อถือและขาดความแม่นยํา (โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการเงินต่างๆ) 

คําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก ผู้ตอบอาจตีความหมายของคําตอบแตกต่างกันไป ซึ่งจะทํา
ให้ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 

3.6 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus groups) 

การปรึกษาหารือด้วยวิธีนี้จะมีลักษณะกลุ่มเล็กๆ ซึ่งจะทําให้สามารถสืบหรือค้นหาสาเหตุของปัญหา
เฉพาะด้านได้ดี และมีการโต้ตอบต่อข้อเสนอกฎข้อบังคับ หรือได้รับการตอบกลับในประเด็นของการกําหนด
ต้นทุนในการนํากฎหมายสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน 

3.6.1 ข้อดี 

ใช้ต้นทุนต่ําหรือทรัพยากรน้อยเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนๆ ที่เน้นการปรึกษาหารือในลักษณะตัวต่อตัว 
และการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ไม่สามารถเขียนและอ่านออก สามารถเข้าร่วมในกระบวนการ
ปรึกษาหารือ 

3.6.2 ข้อด้อย 

ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่เสนอความคิด แนวคิด ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนโยบายหรือ
กฎข้อบังคับนั้น เพราะอาจจะลังเลที่จะนําเสนอความคิด แนวคิดนั้น โดยเฉพาะเวลาที่แนวคิดของตนเองไป
ขัดแย้งหรือมีความเห็นตรงกันข้ามกับความเห็นของผู้ประชุมคนอ่ืนๆ 

ได้ความเห็นและแนวคิดแบบไม่แหล่งอ้างอิง 

3.7 สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Seminars/workshops) 

การปรึกษาหารือในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากที่ภาครัฐได้มีการจัดประชุมเพ่ือเก็บข้อมูล 
ข่าวสาร แนวคิด และคําแนะนํา จากการประชุมในรูปแบบนี้ คือ การพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Meetings) 
สัมภาษณ์ตัวต่อตัว การเสวนาแบบโต๊ะกลม รวมถึงวิธีอ่ืนๆ ที่ใช้ในกระบวนการปรึกษาหารือ เช่น สํารวจความ
คิดเห็นสาธารณะ เป็นต้น ภาครัฐมักจะถือโอกาสนี้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมาที่สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และนําเสนอประเด็นริเริ่มค้นพบและช่วยกันพิจารณาทางเลือกและแนวทางที่มีความเป็นไปได้ใน
การแก้ไขปัญหา  
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3.7.1 ข้อดี 

ภาครัฐได้ทําการศึกษาวิจัยหรือผ่านการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา นโยบายและข้อบังคับที่ใช้
แก้ไขปัญหา ก่อนนําเสนอในที่ประชุม ดังนั้น การตอบกลับและการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบในข้ันนี้ จะเป็นการให้ความเห็นบนฐานงานวิจัยและการวิเคราะห์ 

ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อในผลงานวิจัยและการวิเคราะห์ของภาครัฐ ภาครัฐสามารถนําผล
การประชุมไปทํางานวิจัยและการวิเคราะห์ต่อไป หรือตัดสินใจได้ข้อสรุปในการประชุมได้ 

3.7.2 ข้อด้อย  

มีความเสี่ยงที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเห็นต่อต้านข้อเสนอนโยบายหรือกฎข้อบังคับนี้
ปล่อยข่าวข้อค้นพบเบื้องต้นและแนวทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ให้กับสื่อสารมวลชนในลักษณะบ่อนทําลาย
กระบวนการตัดสินใจการกําหนดนโยบายหรือกฎข้อบังคับและกดดันให้ภาครัฐไม่สามารถเดินหน้าเสนอ
นโยบายและข้อบังคับท่ีกลุ่มคน หรือคนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและต่อต้านข้อเสนอนี้ได้ 

3.8 การประชุมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และรับฟังหรือเรียกว่าประชาวิจารณ์ (Public hearings) 

การปรึกษาหารือในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเสริมการปรึกษาหารือในวิธีการเขียนและหรือส่งข้อมูลเป็น
ลายลักษณ์อักษร ดังนั้นการดําเนินการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเหมาะสําหรับการวิเคราะห์
ประเด็นนโยบายและกฎข้อบังคับเฉพาะและซับซ้อนที่มีผลกระทบทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม หรือระหว่าง
สังคม ทําให้ต้องเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง  

ดังนั้นโดยปกติ การประเมินผลกระทบทางกฎหมาย RIA ถ้าใช้วิธีในการปรึกษาหารือที่ให้ทุกฝ่ายเขียน
และส่งข้อมูลให้ภาครัฐเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากท่ีดําเนินการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลลายลักษณ์อักษรจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ามีบางประเด็นที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบายและหรือกระบวนการ
ตัดสินใจในการจัดทํากฎหมายหรือกฎข้อบังคับนั้น แต่จําเป็นต้องสืบค้นเพ่ิมเติมกับบุคคลหรือองค์กรที่เป็น
เจ้าของข้อความ ข้อมูลที่เป็นลายอักษรนั้นๆ จึงจําเป็นต้องจัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้ได้
ข้อสรุป ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือในลักษณะนี้ทําให้แน่ใจว่ากระบวนการประเมินผลกระทบกฎหมายมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องนําเสนอ
ในที่สาธารณะ จะทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจารณ์หรือเรียกว่าประชาวิจารณ์กับผู้นําเสนอ 

3.8.1 ข้อดี 

เป็นวิธีการที่ให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเจ้าของประเด็นที่เป็นลายอักษรได้ชี้แจ้งและ
แลกเปลี่ยนประสบการณก์ับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้อ่ืน 

เป็นวิธีที่ทําให้ภาครัฐสามารถได้ประเด็นไปศึกษาทําความเข้าใจและค้นหาข้อมูลต่อไป 
รวมทั้งได้รับฟังคําอธิบายในประเด็นที่มีการส่งความเห็นที่เป็นลายลักอักษรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
เจ้าของข้อความนั้นๆ 

ได้มีการประกาศเผยแพร่สําเนาข้อความที่เป็นความคิดเห็นในลักษณะลายลัก อักษรของแต่
บุคคล กลุ่มคนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสาธารณชนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนมีความโปร่งใสถูกต้อง 

3.8.2 ข้อด้อย 

ประชาวิจารณ์ไม่สามารถดําเนินการได้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเลือกเฉพาะบางประเด็นที่
วิเคราะห์แล้วมีประโยชน์โดยรวมกับข้อเสนอนโยบาย และกฎข้อบังคับ ทีส่่งผลในวงกว้าง  
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3.9 การเขียนหรือให้ส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Submissions) 

การให้เขียนและส่งความเห็นหรือข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ในการดําเนินการจะมีแบบฟอร์มที่เป็น
ฟอร์มมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปสําหรับกระบวนการปรึกษาหารือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
นโยบายและหรือกฎข้อบังคับเฉพาะด้าน  

ซึ่งโดยปกติการกรอกฟอร์มนี้จะอนุญาตให้ทุกท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็นใช้เวลาในการกรอก
ฟอร์มแล้วส่งให้ภาครัฐภายใน 30 วัน ถึง 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอให้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและหรือกฎ
ข้อบังคับนั้นๆ ถ้าเป็นประเด็นนโยบายที่มีความสลับซับซ้อนหรือเป็นประเด็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในวงกว้างหรือมีผู้เกี่ยวข้องมาก จะให้เวลานานถึง 90 วัน เพ่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบมี
เวลาที่จะศึกษาหาหลักฐานที่เหมาะสมถูกต้องมานําเสนอในแบบฟอร์มที่ส่งไปเป็นลายลักษณ์อักษร กล่อง 8 
ข้างล่างเป็นแบบสําหรับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้ในการให้ข้อคิดเห็นหรือเรียกว่าเอกสารประกอบการ
วิเคราะห์ RIA 

กล่อง 8 : การปรึกษาหารือสาธารณะ ส าหรับการให้ข้อคิดเห็น 

เอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบกฎหมายจะต้องมีคําเริ่มต้นของเอกสารว่า การปรึกษาหารือ
สาธารณะ (Public Consultation) และมีข้อมูลที่สําคัญดังนี้ 

ขอเชิญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายและ
กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่แนบไปด้วยนี้ สําเนาสามารถรับได้หรือดึงข้อมูลได้จากเว็ปเพจของกรม.............. 
หรือ โดย อิเมล์:………………………….หรือ โดยโทรศัพท์:……………………………………..ข้อมูลและความคิดเห็นนี้
จะต้องส่งให้ภายในเวลา.......................ของวันที่.............. เดือน......................ปี พ.ศ. ..........ไปยังที่อยู่นี้
...................................................................หรือ โดย อิเมล์ถึง ...............................................................  

ความคิดเห็นทุกความคิดเห็น ที่ส่งไปเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ ถือว่าเป็นเอกสารสาธารณะ 

 

การส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถดําเนินการได้ในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดทํา
นโยบายสาธารณะตั้งแต่กําหนดประเด็นปัญหา การยกร่างนโยบายหรือกฎข้อบังคับ การแปลงนโยบายหรือกฎ
ข้อบังคับสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการให้ข้อมูลป้อนกลับมาสู่การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ใน
ทุกขั้นตอนสามารถดําเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้วยวิธีการส่งความคิดเห็นหรือข้อความเป็นลายลักษณะ
อักษรและส่งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าภาครัฐจัดให้มีการส่งข้อความและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนานโยบาย โดยมาตรฐานในการปฏิบัติภาครัฐจะเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับ
ชนิดของประเด็นพัฒนาเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้เป็นแนวทางในการให้ความคิดเห็น แต่ถ้าอยู่ระหว่าง
กระบวนการพัฒนานโยบาย ภาครัฐจะเผยแพร่เอกสาร การเสวนา ร่างรายงานหรือ RIA เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แต่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่การให้ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจะดําเนินการเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการพัฒนานโยบายและมีเอกสารรายงานฉบับสุดท้ายของการวิเคราะห์ผลกระทบกฎหมายสําหรับการ
ตัดสินใจ  
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การดําเนินการนี้เป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการ
จัดทํานโยบายสาธารณะ อนุญาตให้ทุกฝ่ายได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและขอบเขตของปัญหา และ
ความจําเป็นที่รัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงหรือมีแนวทางเลือกอ่ืนๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการกําหนดปัญหาที่
รวมถึงต้นทุนที่จะเกิดข้ึน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และเสนอแนวคิดอ่ืนๆ ก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

3.9.1 ข้อดี 

ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบและบุคคลที่ให้ความสนใจในประเด็นนโยบายและ
กฎข้อบังคับนี้ ได้เสนอความเห็นต่อสาธารณะและมีการจัดทําเป็นลายลักษณอั์กษร 

ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเตรียมหลักฐานเพ่ือประกอบการให้ความเห็น 

3.9.2 ข้อด้อย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายอาจไม่สามารถเสนอเรื่องที่เก่ียวข้อง ประเด็น และเอกสารอ่ืนๆ ใน
ลักษณะที่เชื่อมโยงกันได้ หรือกล่าวอีกนัยก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็นปัญหาได้ชัดเจน  

วิธีการนี้ใช้เวลานานและความพยายามมาก เพ่ือหาหลักฐานและบันทึกความคิดเห็นที่อ้าง
หลักฐาน  

3.10 การตั้ง Web เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร (Web forums) 

การตั้งเว็ปหรือการใช้ช่องสื่อสารสังคม เพ่ือเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสารหรือความเห็นที่กําลัง
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐได้ใช้วิธีการนี้ เพ่ือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม หรือเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร อย่างไรก็ตามการใช้วิธีนี้ ต้องระมัดระวัง เพราะจะต้องใช้ทรัพยากรมากในการบริหารจัดการอย่าง
มีนัยยะสําคัญ และอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงประเด็น ส่วนใหญ่อาจเป็นข้อมูลไม่เกี่ยวข้องประเด็นนโยบายหรือ
ข้อกฎหมายที่ต้องการความคิดเห็นหรือประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข 

3.10.1 ข้อดี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถเข้าร่วมการกระบวนการปรึกษาหารือในวิธีอ่ืนๆ และไม่
สะดวกที่จะเสนอในที่สาธารณะหรือส่งข้อความหรือความเห็นไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การใช้
วิธีการนี้จะช่วยทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมได้มากกว่าวิธีอ่ืนๆ แบบเก่าๆ 

3.10.2 ข้อด้อย 

จะได้ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการให้แสดงความคิดเห็น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างหลายฝ่ายที่มีความเห็นไม่ตรงกัน รวมทั้งภาครฐัไม่สามารถควบคุมได้ 

เป็นวิธีการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นมากกว่าการให้ข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และ 

เป็นวิธีการที่ต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าวิธีอ่ืนๆ ให้ต้นทุนสูงในการได้มาซึ่งข้อมูล หรือกล่าวอีก
นัย เป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนในการดําเนินการสูง 
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บทที่ 4  

วิธีการหรือหนทางของการด าเนินการให้ได้ค าปรึกษาหารือจากสาธารณะในวงจรนโยบาย  
 (Public Consultation Approaches during the Policy Cycle)

ขั้นตอนของการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคําปรึกษาหารือสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่หนึ่ง  ต้องทําความเข้าใจกับที่มาและขนาดของปัญหา 

ขั้นที่สอง  ตรวจสอบต้นทุนและผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือกท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่สาม  ค้นหาหรือสืบหาข้อมูลสําคัญเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์จากสาธารณะชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ขั้นที่สี ่ ทําความเข้าใจกับประเด็นที่นําสู่การปฏิบัติ 

ขั้นที่ห้า  ประเมินประสิทธิผลของกฎข้อบังคับ หรือหลังจากที่นํานโยบายและหรือกฎข้อบังคับสู่การปฏิบัติ 

สําหรับขั้นตอนของการให้ได้มาซึ่งคําปรึกษาหารือเพ่ือการมีส่วนรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควร
กําหนดจํานวนครั้งของการให้คําปรึกษาสาธารณะ เนื่องจากขนาดของผลกระทบของข้อเสนอกฎข้อบังคับ 
และขอบเขตของผู้ที่ได้รับผลกระทบระหว่างกลุ่มในชุมชนที่ไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน บางกลุ่มได้รับ
ผลกระทบน้อย บางกลุ่มได้รับผลกระทบมาก บางกลุ่มได้ประโยชน์ บางกลุ่มเสียประโยชน์ การจัดให้มีการ
ปรึกษาหารือสาธารณะเพ่ือการมีส่วนร่วมของ RIA ต้องเปิดกว้างต่อสาธารณะ และนําไปสู่การการตัดสินใจใน
การสรุปผล RIA ก่อนเสนอภาครัฐเพ่ือใช้ประโยชน์กับการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

ในแต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แตกต่างกัน ขั้นแรก คือ ต้องมีความเข้าใจในที่มาและ
ขอบเขตของปัญหา และกําหนดหรือบ่งชี้ว่า ภาครัฐควรแทรกแซงตลาดหรือไม่  

ขั้นที่สอง คือการกําหนดเพ่ือบ่งชี้ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา และชนิดของต้นทุน
และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากแต่ละทางเลือกที่กําหนดไว้ 

ขั้นตอนสาม ได้แก่ ต้องการค้นหาหรือสืบหาประเด็นอ่ืนๆ ที่ไม่เคยมีการกล่าวถึงมาก่อนจากบุคคลอ่ืนๆ 
องค์กรอื่นๆ การได้มาซึ่งคําปรึกษาหารือสาธารณะในวงกว้าง เป็นการแสดงให้ชุมชนได้เห็นถึงความโปร่งใสใน
การดําเนินการในการกําหนดนโยบายและกฎข้อบังคับของภาครัฐ ซึ่งกระบวนการนี้ รัฐบาลจําเป็นต้องให้
ความสําคัญและรับทราบ รวมทั้งจัดการการได้มาซึ่งความเห็นและข้อมูลผ่านการเขียนหรือให้ส่งข้อมูลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Written submissions) และต้องตอบประเด็นพร้อมให้เหตุผลว่า ทําไมประเด็นหนึ่งได้รับการ
นําไปใช้ ขณะที่บางประเด็นไม่ได้นําไปใช้ ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ ทุกเหตุผลสําหรับการ
ปรับปรุง กฎข้อบังคับให้แตกต่างจากที่เคยเสนอในฉบับแรก เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องระมัดระวังและดําเนินการ
ด้วยความโปร่งใส 

ขั้นที่สี่ เป็นการกําหนดหรือบ่งชี้การแปลงนโยบายและกฎข้อบังคับสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของ
เวลาว่า เมื่อไหร่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับนี้จะส่งผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องการช่วงเวลาที่มากพอเพ่ือไปดําเนินการปรับปรุงระบบการผลิต 
หรือการจัดการซอฟต์แวร์  
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ขั้นที่ห้า คือการประเมินประสิทธิผลของการนํากฎข้อบังคับสู่การปฏิบัติไปแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งการ
ประเมินควรดําเนินการเมื่อมีการบังคับใช้กฎข้อบังคับนั้นๆ ไปแล้ว 5 ปี โดยกระบวนการประเมินผลจะต้อง
เปิดให้เกิดการปรึกษาหารือเพ่ือการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่ได้รับผลกระทบ และจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ  
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บทที่ 5  

กรณีศึกษา (Case Study) 
 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนนในประเทศไทย ที่
รัฐบาลห้ามไม่ให้เด็กที่อายุต่ํากว่า 6 ปี นั่งรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่เหมือนกับการใช้เป็นกรณีศึกษา
ในคู่มือ RIA guideline ดังนั้น ขอแนะนําให้ผู้อ่านได้ศึกษาเรื่องนี้ควบคู่หรือเชื่อมโยงไปกับการศึกษา 
กรณีศึกษาในคู่มือ RIA ซึ่งกรณีศึกษานี้ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทําแผนที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สําหรับข้อเสนอกฎข้อบังคับนี้ในวงจรการจัดทํานโยบายและกฎข้อบังคับ  

หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลและรับผิดชอบกฎข้อบังคับนี้คือ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) หรือ (the Office of Consumer Protection : OCP) ซึ่งต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งคําปรึกษาหารือ
สาธารณะ โดยมี 6 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 

5.1 ขั้นตอนที่หนึ่ง 

เป็นการทําความเข้าใจในความเป็นมา และขอบเขตของปัญหา ว่าประเทศไทย มีองค์กรที่ทําหน้าที่
รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเด็กไม่ให้ถูกฆ่า และได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 
บางองค์กรร้องเรียนว่า มีเด็กต้องได้รับบาดเจ็บและล้มตายเพราะสาเหตุมาจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 
ซึ่งสิ่งสําคัญต้องตรวจสอบหรือศึกษาขอบเขตของปัญหา สคบ.จําเป็นต้องรู้ว่ามีเด็กที่อายุต่ํากว่า 6 ปี จํานวนเท่าไหร่
ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และได้รับบาดเจ็บล้มตาย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหา ความเสี่ยงที่
เด็กเหล่านั้น และมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ อื่นๆ ที่ใช้อยู่หรือไม่ 

ปัญหาอุปสรรคหลักของการศึกษานี้ก็คือ การบ่งชี้ผลกระทบของปัญหาตรงๆ ยากมาก อย่างเช่น 
ครอบครัวที่เคยประสบปัญหาเด็กบาดเจ็บล้มตายจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์  

การวิเคราะห์ว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการทําแผนที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจําเป็นต้องเลือก
ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เคยขอคําปรึกษากับ สคบ. เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในธรรมชาติและขอบเขตของ
ปัญหาการบาดเจ็บและล้มตายของเด็กอันเนื่องมาจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 

สคบ. ซึ่งเป็นผู้เสนอกฎข้อบังคับนี้ จําเป็นต้องกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการบาดเจ็บล้มตายของเด็กจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ อาจต้องตั้งคําถามว่าใครเป็นคนเก็บ
ข้อมูลอัตราการบาดเจ็บและล้มตายของเด็กจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ จากการค้นหาวิจัยในอินเตอร์เน็ต 
ก็พบว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้เก็บข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานรัฐบาลโดยปกติจะมีการจัดทําข้อมูลต่างๆ 
และโพสต์บนเว็บไซต์ แต่หลายข้อมูลไม่ปรากฏบนเว็บไซต์และเป็นข้อมูลไม่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม ได้ติดต่อ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพ่ือหาข้อมูล ซึ่งบางข้อมูลอาจไม่ได้เผยแพร่และอาจเป็นประโยชน์ในการคํานวณ
หรือประเมินขอบเขตของปัญหา 

การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตยังพบอีกว่า ยังมีองค์กรในประเทศไทยที่มีการเผยแพร่หรือรับผิดชอบ
ในการจัดทําข้อมูลการบาดเจ็บและล้มตายของเด็กจากการเดินทางบนท้องถนนด้วยรถจักรยานยนต์ ได้แก่ 

 องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children Thailand) 

 มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (มูลนิธิ เอไอพี) (Asian Injury Prevention (AIP) Foundation) 
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 ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Research Center) 

 กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport)  

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office) 

สคบ. ควรต้องจัดประชุมพบปะกับองค์กรต่างๆ ข้างต้นเพ่ือสืบค้นว่า หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นมีข้อมูล
ที่ไม่ได้เผยแพร่แต่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดขอบเขตและที่มาของปัญหา จะทําให้การประเมินผล
กระทบกฎหมาย (RIA) มีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น นอกจากนี้อาจได้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนักวิจัยที่
ทํางานวิจัยด้านนี้ในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย 

นอกจากนี้การค้นหาวิจัยในอินเตอร์เน็ต ยังมีรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนที่จัดทําโดย 
องค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ เช่น 

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) 

 ธนาคารโลก (World Bank) 

 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank) 

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิค APEC 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Assacia thon of Southeaet Asian Nations : ASEAN) 

 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organiga thon for Economic Co-
operation and Development : OECD) 

รายงานหลายฉบับที่จัดทําโดยองค์กรระหว่างประเทศหรือภาครัฐในต่างประเทศ จะเสวนาหรือ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนของเด็ก และในเอกสารจะมีที่อยู่ของผู้เขียน ซึ่งก็สามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การติดต่อกับผู้เขียนเพ่ือของรายละเอียดเพ่ิมเติม อาจจะเป็นทางอิเมล์ เช่น การเสวนาเกี่ยวกับวิธีการและ
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการประมวลข้อมูล, ข้อจํากัดของข้อมูล, สิ่งที่ค้นพบในวิจัย และการสืบ
ค้นหางานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องบรรณานุกรม เป็นที่แสดงเอกสารของแหล่งข้อมูลที่นํามาใช้ในการเขียนรายงาน
หรือเอกสารวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทําให้สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์กับการ
กําหนดขอบเขตของปัญหาและอ่ืนๆ นอกจากนั้น ยังสามารถหาข้อมูลวิจัยทางวิชาการ ที่มีโรงพยาบาลและ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแห่งได้ทํางานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งรวบรวม
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและล้มตายของเด็กบนท้องถนนด้วย เช่น 

 โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น 

 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

นอกจากนี้ วิธีการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคําปรึกษาหารือสาธารณะหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควร
ดําเนินการในลักษณะการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชุมพบปะเพ่ือเสวนากับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น และหรืออาจจะใช้อิเมล์หรือโทรศัพท์ เพ่ือติดต่อประชุมกับองค์กรระหว่าง
ประเทศและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน 
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สคบ. จะต้องวิเคราะห์กลุ่มของข้อมูลที่มีความแตกต่างจากท่ีเคยมีหรือเป็นข้อมูลใหม่ๆ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่กล่าวมาแล้วข้างต้น วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้นขอบเขตของปัญหา โดยวิธีการประมาณการที่ดี
ที่สุดต้องเป็นการประเมินเป็นช่วงจากต่ําไปหาสูง และควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลการวิเคราะห์
และข้อค้นพบของธรรมชาติและขอบเขตของปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทยเป็นผู้ให้ในขั้นตอนแรก
ของกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consultation) โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยยะสําคัญในขอบเขตของปัญหา วัตถุประสงค์ของการจัดทําประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือต้องการที่จะให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรับรู้และยอมรับในประเด็นที่เสนอเกี่ยวกับขอบเขตของปัญหาและเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มี
ศักยภาพสูง 

5.2 ขั้นตอนที่สอง  

นี้เป็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทําแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าสู่กระบวนการ
ปรึกษาหารือสาธารณะเพ่ือการมีส่วนร่วม ซึ่งจะพิจารณาจากผลกระทบข้อเสนอนโยบาย และหรือกฎข้อบังคับ
ที่ส่งผลจนทําให้เกิดต้นทุนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนั้นๆ  

การห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวที่
มีเด็กเล็กที่มีอายุต่ํากว่า 6 ปี และต้องใช้รถจักรยานยนต์เพ่ือการเดินทางเป็นหลัก สคบ. ควรบ่งชี้หรือกําหนด
และจัดให้มีการพบปะกับกลุ่มตัวอย่างที่มาจากศูนย์ดูแลเด็กเล็กก่อนเข้าโรงเรียน หรือโรงเรียนอนุบาล เพ่ือ
เสวนาและหาวิธีการที่ดีสุดของการเก็บข้อมูลจากครอบครัวที่อาจจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับต้นทุนที่กําลังจะ
เกิดข้ึน เพราะการขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์มีราคาถูกและรวดเร็วที่สุดสําหรับครอบครัวเหล่านั้น เมื่อเทียบกับ
ทางเลือกการเดินทางดว้ยวิธีอ่ืนๆ  

ผลลัพธ์ที่อาจคาดไม่ถึงในข้อเสนอที่จะห้ามไม่ให้เด็กเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ประกอบด้วย 
ครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจไม่สูง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงทางเลือกการเดินทาง
โดยการขนส่งสาธารณะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวที่ต้องส่งเด็กเข้าไปทีศู่นย์ดูแลเด็กเล็กก่อนเข้าโรงเรียน 
อาจจําเป็นต้องประมาณการจํานวนครอบครัวและจํานวนเด็กเล็กที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนที่
อาจจะถูกผลกระทบจากกฎข้อบังคับนี้ สคบ. จําเป็นต้องปรึกษากับหลายหน่วยงานของรัฐที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
จํานวนเด็กเล็กที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะของรัฐได้ 
หรือไม่มีทางเลือกอ่ืนๆ นอกจากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ดังนั้น สคบ. จําเป็นต้องประชุมหรือพบปะกับ  

 กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport) 

 กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)  

นอกจากนี้ข้อห้ามดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมอเตอร์ไซต์รับจ้าง หรือผู้ดําเนินธุรกิจมอเตอร์ไซต์
รับจ้าง ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือ ได้แก่ 

 สมาคมรถจักรยานยนต์รับจ้าง (Motorcycle Taxi Association) 

 บริษัทหรือองค์กรเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รับจ้าง (Motorcycle Taxi Operators) 

สคบ. จําเป็นต้องคํานวณต้นทุนในการใช้มอเตอร์ไซต์และการเดินทางด้วยวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลายท่านหลายกลุ่มอาจมีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการให้ข้อมูลและเหตุผลในการประเมิน
ต้นทุน โดยองค์กรที่ต้องเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือได้แก่ 
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 สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ (Thai Motorcycle Enterprises Association) 

 กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport) 

 มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขนส่ง 

การประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบังคับใช้กฎหมาย และการนํากฎ
ข้อบังคับไปบังคับใช้ รวมถึงการควบคุม จะเป็นข้อมูลที่สําคัญในการกําหนดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการห้าม
ไม่ให้เด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ สคบ. ควรปรึกษากับ  

 กลุ่มตัวอย่างของครอบครัวที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากข้อห้ามนี้ (A sample of affected families) 

 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Headquarters) 

 กรมการขนส่งทางบก(Department of Land Transport) 

5.3 ขั้นตอนที่สาม 

เป็นการให้ข้อมูลตอบกลับและการยืนยันเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ของ
ข้อเสนอกฎข้อบังคับกับแนวทางเลือกอ่ืนๆ และ สคบ. จะต้องจัดทําและเผยแพร่กระบวนการปรึกษาหารือ
สาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการประเมินผลกระทบของการออกกฎหมาย (RIA) ในเว็ปไซต์ของ 
สคบ. และลงในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีผู้คนนิยมอ่านมากๆ และเปิดช่องทางให้แสดงความเห็นหรือข้อวิจารณ์
ในข้อเสนอกฎข้อบังคับนี้ 

สคบ. อาจจะจัดให้มีการประชุมสาธารณะเพ่ือพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอนุญาตให้ครอบครัวที่
ได้รับผลกระทบตั้งแต่ระดับต่ําสุด ถึงระดับสูงสุดจากการข้อเสนอการห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี เดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นกับข้อห้ามนี้  และผู้ประกอบการหรือธุรกิจ
รถจักรยานยนต์รับจ้างได้เข้ามานําเสนอประเด็นที่กลุ่มได้รับผลกระทบจากข้อห้ามนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยา
ของสาธารณะชนต่อข้อเสนอนี้ด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบว่าจะจัดหรือไม่จัด 

5.4 ขั้นตอนที่สี่ 

สคบ. ต้องเผยแพร่ผลการประเมินผลกระทบกฎหมาย (RIA) ซึ่งประกอบด้วย ข้อสรุปของประเด็นที่
ถูกหยิกยกขึ้นจากการปรึกษาหารือในขั้นตอนที่สาม รวมทั้งเหตุผลสําหรับการตัดสินใจของภาครัฐที่จะ
ดําเนินการกับข้อเสนอนี้อย่างๆ โดย สคบ. อาจจะยกร่างข้อสรุปสุดท้ายที่ได้จากข้อคิดเห็นต่างๆ จากการ
ปรึกษาหารือ 

5.5 ขั้นตอนที่ห้า 

เป็นขั้นตอนของการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจของภาครัฐในการดําเนินการนําข้อเสนอกฎ
ข้อบังคับสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องการปรึกษาหารือ คือ ระยะเวลาของการบังคับใช้กฎข้อบังคับ โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบนี้ ประกอบด้วย 

 สมาคมรถจักรยานยนต์รับจ้าง (Motorcycle Taxi Association) และสมาคมอ่ืนๆ ที่เป็นตัวแทน
ทางเลือกการเดินทางด้วยวิธีอ่ืนๆ  

 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Headquarters) 

 กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport) 
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5.6 ขั้นตอนที่หก 

เมื่อข้อเสนอกฎข้อบังคับถูกนําไปใช้หลายปี สคบ. ควรจะต้องติดตามและประเมินผลเพ่ือให้แน่ใจว่า 
กฎหมาย กฎข้อบังคับสามารถดําเนินการได้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ คือสามารถป้องกันไม่ให้เด็กท่ีมี
อายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องบาดเจ็บและล้มตายที่เกิดจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ได้ ซึ่งในขั้นนี้อาจต้องขยาย
การปรึกษาหารือสาธารณะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับกระบวนพัฒนานโยบายตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4   
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บทที่ 6  

การจัดท าแผนปฏิบัติการการให้ค าปรึกษา 
(Consultation Plan) 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการทําแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการคัดเลือกวิธีการดําเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคําปรกึษา ควรมีการจัดเป็นแผนโดยมีโครงร่างที่สําคัญ ดังนี้ 

 ใครในภาครัฐที่ทําหน้าที่อนุมัติแผนการให้คําปรึกษาเพ่ือการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการการให้คําปรึกษาสาธารณะ เพ่ือเสวนาและให้ความเห็นต่อ

แผนการดําเนินงานฯ 
 พนักงานรัฐต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการวันต่อวัน ภายใต้กระบวนการให้คําปรึกษา

หารือสาธารณะ 
 กําหนดหรือบ่งชี้ประเด็นนโยบายหลัก 
 กําหนดหรือบ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบและถูกเลือกให้เข้ามาสู่กระบวนการให้

คําปรึกษาหารือสาธารณะ 
 ประเมินความเสี่ยงของการกําหนดหรือเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะเข้ามาสร้างความเสียหาย

ให้กระบวนการทบทวนนโยบายและกฎข้อบังคับ 
 ประเมินผลและตัดสินใจเลือกเพ่ือเสนอวิธีการในการให้คําปรึกษาสาธารณะ 
 กําหนดทรัพยากรและงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการ 
 วัน เวลา และระยะเวลาของแต่ละวิธีการในการให้คําปรึกษาสาธารณะ 
 จัดทําแผน เตรียมการ (สถานที่ ห้องประชุม เครื่องมือประกอบการประชุมที่ต้องการ) 
 รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องเชิงเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือทีมี่รูปแบบแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 
 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ 
 ติดตามปฏิบัติการที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการปรึกษาหารือสาธารณะ 

การจัดทําแผนการทํางานในแต่ละช่วงเวลา หรือตารางการปฏิบัติงาน (Gannt Chart) มีความจําเป็น
ที่ต้องดําเนินการเพ่ือใช้ประกอบการบริหารจัดการโครงการเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกับ
การจดัประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายหรือกฎข้อบังคับท่ีต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมาก 
พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายหลัก (Milestone) ที่จะต้องนําเสนอในที่ประชุม ก่อนมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
ในวิธีการที่ถูกคัดเลือกมาแล้ว ตัวอย่างเช่น กําหนดการที่ต้องแจ้งล่วงหน้าจําเป็นต้องส่งหรือโฆษณาหรือบอก
กล่าวล่วงหน้าในหนังสือพิมพ์ วันเชิญประชุมที่ต้องส่งให้ทราบล่วงหน้า และวันที่ต้องส่งเอกสารและหรือคํา
กล่าวของผู้ดําเนินรายการประชุมจําเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้า กําหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทําให้เสร็จสําหรับ
การจัดการเตรียมการด้านโลจิสติกส์ เช่น การจองห้องประชุม เครื่องมือ และห้องอาหาร เป็นต้น กําหนัดวันที่
ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการให้คําปรึกษาหารือสาธารณะ นอกจากนี้ Gannt Chart จะช่วยบ่งชี้หรือกําหนดการ
ดําเนินงานของพนักงานรัฐที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละชิ้นงาน  

การจัดทําแผนการดําเนินการเพ่ือการปรึกษาหารือสาธารณะ เอกสารจะต้องถูกแก้ไขให้ทันสมัยและ
หรือแก้ไข ยุทธศาสตร์และโลจิสติกส์ที่ต้องเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมกระบวนการปรึกษาหารือที่อาจจะต้อง
ดําเนินการเพิ่มเติม   
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บทที่ 7  

การท าข้อตกลงกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) 

การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเชิญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกระบวนการมี
ส่วนร่วมนั้น มีความสําคัญอย่างมาก  

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ต้องจัดเอกสารในการ
ดําเนินการปรึกษาหารือสาธารณะ นําเสนอในเว็ปไซต์ของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องเตรียมข้อมูลอย่างน้อย
ในเรื่อง ดังนี้ 

 สรุปผลกระบวนการมีส่วนร่วมในการทบทวนนโยบายและหรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงจํานวน
ขั้นตอนของการจัดทําการปรึกษาหารือสาธารณะก่อนการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีสุด 

 เอกสารทุกชนิดบนเว็ปไซต์ต้องสามารถดาวน์โหลดได้ เช่น ประเด็นนโยบาย ร่างรายงาน , และ
กระบวนการมีส่วนร่วม หรือขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือปรึกษาหารือหรือทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางกฎหมาย ก่อนได้ข้อสรุป 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือทุกชนิด เช่น วัตถุประสงค์ วัน เวลา และห้อง
ประชุม เป็นต้น  

 ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนและส่งข้อมูล ข้อความ ความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรทําอย่างไร 

 กรอบเวลาในการยืนหรือส่งข้อมูล ข้อความ ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 การเผยแพร่ทุกข้อความ ข้อคิดเห็น ความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสงสัยหรือต้องการสอบรายละเอียดเพ่ิมเติม 
จะเป็นในรูปของที่อยู่อิเมล์ และเบอร์โทรศัพท์  

7.1 การชวนเชิญเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาหารือ 

การส่งจดหมายทางอิเมล์หรือไปรษณีย์ เพ่ือชวนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมภายในเวลาที่กําหนด 
และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบรับและยืนยันเข้าร่วมภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งควรส่งจดหมายเชิญออกไปก่อนมี
การประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และถ้าให้ดีที่สุดควรเป็น 4 สัปดาห์ สําหรับการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 
เช่น การประชุมสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง และการเสวนาโต๊ะกลมที่ต้องการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามาร่วมประชุมจํานวนมาก การประชุมแบบนี้จะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสในการเตรียมตัว
เพ่ือการเข้าร่วมประชุม เช่น การเตรียมข้อมูล ผลการศึกษา เพ่ือนําเสนอในที่ประชุม เป็นต้น อิเมล์เป็นวิธีการ
แบบตอบสอบย้อนกลับ กล่าวคือการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้อิเมล์ และผู้รับก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ภาครัฐต้องการเชิญให้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ และจะเป็นหลักฐานสําคัญว่าภาครัฐต้องเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับข้อเสนอทางกฎหมายนั้นๆ และที่สําคัญช่วยลดข้อวิจารณ์สาธารณะว่าภาครัฐ
มิได้ตั้งใจที่จะปรึกษาหารือในประเด็นนี้กับเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น  

การประชุมสาธารณะและการเชิญชวนให้มีการเสนอความเห็นสาธารณะด้วยวิธีการเขียนข้อความ 
เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด 
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7.2 การจดบันทึกผลลัพธ์ของการประชุมปรึกษาหารือ 

ทําการบันทึกและจัดทําเอกสารสรุปประเด็นหรือสาระหลักที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอหรือหยิบยกขึ้น
มาเสวนาในเวทีปรึกษาหารือ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานจากประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมดังกล่าวว่า 
มีความก้าวหน้าไปถึงไหน 

7.3 การจัดการกับข้อความ ข้อมูล และความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งมาให้หน่วยงาน 

ต้องดําเนินการส่งจดหมายทางอิเมล์หรือไปรษณีย์ แจ้งว่า ได้รับแล้วและขอขอบคุณเมื่อได้รับข้อความ 
ข้อมูลและความเห็นที่ส่งมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้คนหรือกลุ่มคน หรือองค์กรเหล่านั้นรับรู้ว่าหน่วยงาน
รัฐได้รับข้อความข้อมูล หรือความเห็นไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

ภายหลังจากรัฐบาลได้ดําเนินการเลือกประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หน่วยงานภาครัฐควรต้องมีจดหมายอิเมล์หรือมีจดหมายแจ้งกลับไปยังบุคคล ธุรกิจ และองค์กรที่ได้นําส่ง
ข้อมูล ข้อความหรือประเด็นสําหรับใช้ในประกอบการพิจารณาข้อเสนอ นโยบายและกฎข้อบังคับนั้นๆ พร้อม
ระบุเหตุผลที่ได้เลือกหรือไม่เลือกข้อความหรือประเด็นที่เคยส่งมาใช้ประกอบในการพิจารณา 
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บทที่ 8  

การติดตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) 

การติดตามและประเมินผลผลการดําเนินการจัดเวทีปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐได้ประเมินหรือวิเคราะห์มูลค่าหรือคุณค่าของสิ่งที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ช่วยเสริมกระบวนการพัฒนานโยบาย กฎข้อบังคับ และการนํานโยบายสู่การปฏิบัติและหรือบังคับ
ใช้กฎหมายนั้นๆ และศึกษาว่าการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการทําให้การออกแบบหรือกําหนด
นโยบายหรือกฎข้อบังคับเปลี่ยนไปจากของเดิม และเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการโครงการจัดเวทีปรึกษาหารือสาธารณะเพ่ือการมีส่วนร่วม และได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติของการจัดเวทีปรึกษาหารือสาธารณะในอนาคต ต่อไป 

การประเมินผลจะต้องทบทวนทั้งปัจจัยภายในที่ภาครัฐต้องเผชิญในขณะที่ดําเนินการและปัจจัย
ภายนอกที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเวทีปรึกษาหารือนี้ 

8.1 การทบทวนปัจจัยภายใน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในเวทีปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เหมาะสมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาในกระบวนการจัดเวที
ปรึกษาหารือสามารถช่วยเสริมและสนับสนุน จนทําให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหรือนโยบายเดิมก่อนการจัด
เวทีปรึกษาหารือเพ่ือการมีส่วนร่วม 

การกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการพัฒนานโยบายและพิจารณาชนิดของ
การสนับสนุน เช่น ข้อมูล ข่าวสาร และคําแนะนํา เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทําให้ ความเป็นมาและขอบเขต
ปัญหา ต้นทุน และผลประโยชน์ และแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เสนอ มีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม
หรือไม ่

การกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยทําให้เกิดการปรับปรุงเครือข่ายระหว่างภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือไม่ การอํานวยความสะดวกของการประชุมพบปะกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบเฉพาะ
กลุ่มมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน และช่วยทําให้รู้ว่า การจัดการการประชุมมีปัญหาอุปสรรค และควรแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไร 

การบริหารจัดการโครงการเพื่อจัดเวทีปรึกษาหารือ 

ประเมินว่า การดําเนินการจัดเวทีการปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ประสบ
ความสําเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และเป็นไปได้ตามเวลาและงบประมาณที่กําหนดหรือไม่  

กิจกรรมอะไรยังไม่ได้ดําเนินการ หรือทําได้ไม่สมบูรณ์ พร้อมระบุเหตุผล เพ่ือใช้เป็นบทเรียนในการ
ทํางานในอนาคต 

มีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่วางไว้ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุม พร้อมให้เหตุผลที่ไม่ได้เข้าร่วมใน
กระบวนการปรึกษาหารือ 

พิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์โดยใช้เป็นข้อมูลว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ 
อาจต้องตัดออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะในครั้งถัดไป 
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8.2 การทบทวนปัจจัยภายนอก 

ภาครัฐ ควรจัดให้มีการสํารวจเพื่อติดตามและประเมินผลคุณภาพการตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อความที่มีส่วนสนับสนุนต่อการพัฒนานโยบายของข้อเสนอกฎข้อบังคับ และสํารวจ
ประเมินกระบวนการจัดเวทีปรึกษาหารือสาธารณะเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง ซึ่งการสํารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว หรือประชุมกลุ่มต่อกลุ่มใน
เวลาที่กําหนด 
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บทที่ 9  

รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดการในการ
ปรึกษาหารือสาธารณะ 

รายการเพื่อตรวจสอบว่าการจัดเวทีปรึกษาหารือสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
วิเคราะห์ประเด็นนโยบายและกฎข้อบังคับ 

1. การวิเคราะห์ชนิดและผลกระทบของประเด็นนโยบายและกฎข้อบังคับ รวมทั้งการจัดกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

2. จัดทําแผนที่และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. วิเคราะห์ขอบเขตความรู้ในประเด็นนโยบาย ความรู้ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ
นโยบาย กฎข้อบังคับ และทางเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเลือกวิธีการจัดการเวที
ปรึกษาหารือเพ่ือการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม 

4. การจัดทําแผนเพ่ือเตรียมการจัดเวทีการปรึกษาหารือ พร้อมตารางเวลาของแต่ละวิธีการจัดเวที
ปรึกษาหารือ และวางแผนเตรียมการต่างๆ เช่น สถานที่ ห้องประชุม เครื่องมือประกอบการ
ปรึกษาหารือ เป็นต้น รวมทั้งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําหรับเชิญให้เข้าร่วมในแต่ละเวท ี 

5. จดบันทึกการประชุม ประกอบด้วย ชื่อผู้ที่เข้าร่วมเวทีปรึกษาหารือทั้งภาครัฐ บุคคล และองค์กร 
วัน เวลา และสถานที่ของการประชุม ประเด็นทีไ่ด้หยิบยกข้ึนมาเสวนาในทีป่ระชุม และประโยชน์ที่
ได้รับจากการประชุม 

6. ปรับปรุงแผนการจัดการเวทีปรึกษาหารือ เมื่อต้องมีการจัดเวทีปรึกษาหารือเพ่ิมเติมจากที่กําหนด
ไว้ในแผน  

7. ดําเนินการตอบกลับทุกข้อความหรือข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบุคคลทั่วไปได้ส่งในลักษณะ
ข้อมูล เพ่ือแสดงให้เห็นว่ารับทราบและขอบคุณ 

8. เผยแพร่ เอกสาร ข้อความ ข้อมูล และความเห็นที่รับเป็นลายลักษณ์อักษรบนเว็ปไซต์ของผู้ที่เสนอ 
นโยบายหรือกฎข้อบังคับ 

9. รายงานผลการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของภาครัฐ พร้อมเหตุผลว่า ทําไมจะรับหรือไม่รับข้อความ 
ความเห็น ข้อมูล และอ่ืนๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งมาให้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในรูปของบุคคล 
หรือองค์กร 

10. ประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11. หลังจากได้ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละวิธีการที่ใช้ในการจัดเวที
ปรึกษาหารือเพ่ือทบทวนข้อเสนอนโยบายและหรือกฎข้อบังคับ หรือกระบวนการจัดทํากฎ
ข้อบังคับ รวมทั้งสรุปบทเรียนจากความผิดพลาดและความสําเร็จที่ผ่านมา (lessons learnt) 
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