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1

1. บทนา
ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้ให้ความสาคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการทางหลวงเป็ น อย่ างยิ่ ง โดยได้ มีก ารกาหนดเป็ น นโยบายที่ ชัด เจนของกรมทางหลวงในการให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาทางหลวงในปัจจุบัน
ตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผน การสารวจและออกแบบรายละเอียด การก่อสร้าง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
การบารุงรักษาทางหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการก่อสร้างและการบูรณะบารุงรักษาทางหลวงซึ่ง
สานักทางหลวง สานักงานทางหลวง แขวงการทาง และสานักงานบารุงทางเป็นผู้ รับผิดชอบดาเนินการ ถือ
ได้ว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สาคัญของกรมทางหลวงและมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ และต้องมีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ
ได้ เพราะหากประชาชนเกิดความไม่เข้าใจหรือได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ก็อาจก่อให้เกิด ทัศนคติในแง่ลบต่อ
โครงการ ซึง่ จะนาไปสู่การต่อต้านและคัดค้านการดาเนินงานของโครงการได้ในที่สุด
ดังนั้น บุคลากรของสานักทางหลวง สานักงานทางหลวง แขวงการทาง และสานักงานบารุงทาง
ซึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างและบูรณะบารุงรักษาทางหลวง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการของการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อจะได้นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีความเหมาะสม ซึ่งจะทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อเกิดความหมายอย่างแท้จริงได้ และยัง
ส่งผลให้การพัฒนาทางหลวงเป็นไปอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

2. แนวทางการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนสาหรับโครงการก่อสร้างและบูรณะ
บารุงรักษาทางหลวง
การก่อสร้างและบูรณะบารุงรักษาทางหลวง เป็นภารกิจหลักที่สาคัญของกรมทางหลวง ซึ่งในการ
ดาเนินการดังกล่าวมักจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ก่อนเริ่มดาเนินการก่อสร้าง
และบูรณะบารุงรักษาทางหลวงสาหรับโครงการที่มีลักษณะดังกล่าวก็ควรจะต้องมีการดาเนินงานการมีส่วน
ร่วมของประชาชนก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พั ฒ นาโครงการ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ โ ครงการสามารถตอบสนองกั บ ความต้ อ งการของประชาชนได้ ม ากที่ สุ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่สองข้างทางในบริเวณพื้นที่โครงการและผู้ใช้ เส้นทาง ซึ่งการดาเนินงานการมี
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ส่วนร่ว มของประชาชนนั้ นควรจะเริ่ มดาเนินการก่อนที่จะดาเนินการจัดจ้างหรือก่อสร้างโครงการ จึงจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาโครงการ
ส าหรั บ ขั้น ตอนการดาเนิ น งานการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนส าหรับโครงการก่อสร้ างและบูรณะ
บ ารุ ง รั ก ษาทางหลวงที่ น่ า จะมี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ได้ แ สดงไว้ ใ นรู ป ที่ 1 และมี
รายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้

ตั้งคณะทางานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
แจ้งส่วนกลางเพื่อ
พิจารณา
ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใช่

ศึกษารายละเอียดโครงการ

ศึกษาสภาพพื้นที่ตั้งโครงการ

หากเข้าข่ายต้องดาเนินการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามกฎหมายเฉพาะ

ไม่ใช่
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กาหนดรูปแบบและเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชะลอโครงการ

จัดทาแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปฏิบัติตามแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนสาหรับโครงการก่อสร้างและ
บูรณะบารุงรักษาทางหลวง
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2.1 การจัดตั้งคณะทางานการมีส่วนร่วมของประชาชน
หากจะดาเนินงานการมีส่ว นร่วมของประชาชนให้ประสบความสาเร็จ ก็จาเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้อง
ดาเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทางานที่ต้องมีการสัมผัสกับ ประชาชน
จึงจะสามารถประยุกต์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงได้ ดังนั้น คณะทางานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะจัดตั้งขึ้นจึง
ควรประกอบด้วย ประธานและคณะทางานอีกจานวนหนึ่ง โดยบุคลากรเหล่านี้ควรจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของ
กรมทางหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งโครงการตั้งอยู่และมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่จาเป็น เช่น เป็นบุคลากร
ที่มีศักยภาพในการตัดสินใจ เป็นบุคลากรที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือผ่าน
การอบรมทางด้านการดาเนินงานด้ านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาเป็นคณะทางาน ก็จะช่วยให้
การทางานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและยังเป็นการสนับสนุน บทบาทของภาคประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ
และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดาเนินงาน เนื่องจากประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความจาเป็นของโครงการและให้ความร่วมมือในการดาเนิน งาน รวมทั้ง
สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สามารถช่วยสะท้อนความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาโครงการได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในคณะทางานควรจะมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการทางด้านการดาเนินงานด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เพื่อช่วยในการเสนอแนะองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในการดาเนินงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับ อนึ่ง จานวนของคณะทางานที่
ตั้ ง ขึ้ น ไม่ ค วรจะเกิ น 15 คน แต่ ทั้ ง นี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ น ส าคั ญ ตั ว อย่ า งโครงสร้ า งของ
คณะทางานการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้อานวยการสานักทางหลวง
รองผู้อานวยการสานักทางหลวง
ผู้อานวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผู้อานวยการส่วนแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนสารวจและออกแบบ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการโรงเรียน.......
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
ผู้อานวยการแขวงการทาง
รองผู้อานวยการแขวงการทาง

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน

4

2.2 ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะจัดให้มีการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการต้องดาเนินการตรวจสอบ
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่ วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนามาพิจารณาว่าการ
ดาเนินการของโครงการเข้าข่ายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างครบถ้วน
และสอดคล้องกัน ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายและระเบียบที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้
แก่
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
สิ่งสาคัญที่สุด คือ ผู้ที่ดาเนินการตรวจสอบจะต้องมีความเข้าใจในหลักการและเนื้อหาของกฎหมาย
และระเบียบดังกล่าวข้างต้นอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
2.3 ศึกษารายละเอียดของโครงการ
เนื่องการก่อสร้างและการบูรณะบารุงรักษาทางหลวงซึ่งสานักทางหลวง สานักงานทางหลวง แขวง
การทาง และสานักงานบารุงทางเป็นผู้ดาเนินการ มีลักษณะของโครงการที่หลากหลายขึ้นกับแบบก่อสร้าง
ดังนั้น จึงต้องทบทวนทาความเข้าใจในรายละเอียดของลักษณะการดาเนินงานของโครงการให้ชัดเจน จึงจะ
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นที่สนใจหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนมากน้อย
เพียงไร ซึ่งโครงการที่ ประชาชนให้ความสนใจมากหรือมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อประชาชนในชุมชนจานวน
มาก โครงการนั้นอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความขัดแย้ง หรือได้รับการต่อต้านจากประชาชน ดังนั้น ผู้ที่
รับผิดชอบต่อการวางแผนและดาเนิ นงานการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการ
ดาเนินการเป็นอย่างมาก
2.4 ศึกษาสภาพพื้นที่ตงั้ ของโครงการ
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมบริเวณที่ตั้งของโครงการ จะช่วยให้เข้าใจในลักษณะสภาพ
ภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะของข้ อ จ ากั ด ของพื้ น ที่ ลั ก ษณะโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารของชุมชนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสาคัญ รวมทั้งบทบาทของผู้นาชุมชนหรือ

5

ผู้นาทางความคิด ทั้งที่มีลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็น ข้อมูลสาคัญที่
จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งช่วยให้ สามารถวางแนวทางหรือ
กาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เหมาะสมกับชุมชนในบริเวณโครงการอย่างแท้จริง
2.5 ประเมินการเข้าข่ายตามกฎหมายที่ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเฉพาะ
กรณีที่ได้ศึกษาตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.3 แล้ว พบว่า การดาเนินโครงการจะเข้าข่ายตามกฎหมายที่มี
การระบุขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ หรือต้องดาเนินงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไปพร้อมกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คณะทางานก็จะต้องรายงานให้
ส่วนกลางรับทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งโครงการที่ไม่ต้องทาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ก็อาจจะสามารถดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไปตามขั้นตอนได้ แต่อาจต้องมี
การดาเนินงานบางอย่างเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกาหนด ส่วนโครงการที่จาเป็นต้องทาการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อม กรมทางหลวงในส่ ว นกลางก็ อ าจพิ จ ารณาให้ ช ะลอการด าเนิน งานด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนไว้ก่อน หรือให้ชะลอโครงการไป เพื่อดาเนินงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ต่อไป
2.6 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)
หลักการสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้เข้า
มามีบทบาทในการรับรู้และแสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง ดังนั้น การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
จาแนกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการให้ครอบคลุมและชัดเจน จึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่มีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีประเด็นที่สนใจหรือ
กังวลใจแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงจาเป็น ต้องมั่นใจได้ว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทุกกลุ่มได้เข้ามามี
โอกาสในการรับรู้และแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้สามารถกาหนดรูปแบบในการดาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญได้ทั้งหมด และ
ยังช่วยให้ผู้ดาเนินการสามารถนาข้อมูลที่ได้รับฟังมาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการได้อ ย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น อนึ่ง การวิเคราะห์เพื่อจาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถดาเนินการได้หลายวิธี เช่น การสอบถามจากผู้นาชุมชนและให้ผู้นาชุมชนเป็นผู้จาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ ร่วมกันพิจารณากาหนดและจาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์ความสาคัญและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น การจะเลือกใช้วิธีใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ
สภาพข้อเท็จจริงของชุมชน ลักษณะโครงการ เวลา และงบประมาณ เป็นสาคัญ
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ตัวอย่างของการจาแนกประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสามารถนามาเป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างของการจาแนกประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลาดับที่
1

2
3
4
5

6
7

8
9

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานราชการ

รายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระดับอาเภอ เช่น นายอาเภอ
ระดับท้องถิ่น เช่น อบต. /เทศบาล
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา
หน่วยงานภาคเอกชน
เช่น หอการค้า
ผู้นาชุมชน
ผู้นาชุมชนที่เป็นทางการ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชนที่ไม่เป็นทางการ เช่น เจ้าอาวาส
ชุมชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางในพื้น
กลุ่มชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้านการเกษตร
ที่ตั้งโครงการ
ชุมชน... /ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทาง
ผู้ประกอบการร้านค้าสองข้างทาง เช่น เพิงขายไก่
เพิงขายผลไม้
สถาบันการศึกษา/นักวิชาการอิสระ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ขึ้น องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มูลนิธิพิทักษ์
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สิ่งแวดล้อม)/องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่ม
น้าทะเลสาบสงขลา สมาคมอนุรกั ษ์นก
สื่อมวลชน
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ
-

หมายเหตุ: การจาแนกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละประเภทโครงการอาจมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับบริบทของสภาพพื้นที่ตั้งของโครงการและโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นั้น
ดังนั้น ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นซึ่งสามารถเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในการดาเนินการจริง
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2.7 การกาหนดรูปแบบและเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดาเนินงานการส่วนร่วมของประชาชนสาหรับโครงการที่ สานักทางหลวง สานักงานทางหลวง
แขวงการทาง และสานักงานบารุงทาง รับผิดชอบดาเนินการนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้ประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง หรื อ หลายรู ป แบบผสมกั น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Publc
Information) ของโครงการแก่ประชาชนซึ่งจะมีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียว และเปิดโอกาสให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากประชาชนซึ่งจะมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง โดยในส่วน
ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้ น สามารถดาเนินการได้ใน 2 รูปแบบ คือ หากต้องการจัดขึ้น
เพื่อประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือจัดสาหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจานวนไม่มาก ก็อาจกาหนดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นในรูปแบบของการปรึกษาหารือ (Public Consultation) แต่หากต้องการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนที่คาดว่าจะมีเป็นจานวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจานวนมาก ก็อาจกาหนดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นในรูปแบบของการจัดประชุมสาธารณะ (Public Meeting) เป็นต้น ซึ่งการดาเนินการทั้ง 2
รูปแบบนี้ ประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจใด ๆ นอกจากการให้ข้อคิดเห็นหรื อข้อแนะนา
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การให้ประชาชนได้เป็นผู้ตัดสินใจ
ต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(Decision Making) โดยในบางกรณีก็อาจสามารถกาหนดให้ มีการดาเนินการได้ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดี
ข้อด้อยแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ในการจะเลือกใช้รูปแบบใดจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในท้องถิ่นเป็นสาคัญ
เมื่อกาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเหมาะสมแล้ว จะต้องเลือ กใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วมที่มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเภทด้วย ซึ่งการดาเนินงานในแต่ละ
รู ป แบบของการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนอาจต้อ งใช้ห ลายเทคนิ คประกอบกั น จึ งจะสามารถทาให้ การ
ดาเนินงานประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดี ซึง่ สามารถจาแนกเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็น 3
กลุ่มใหญ่ ได้แก่
 เทคนิคการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน (Conveying information to the public )
เช่น การจัดทาเอกสารข้อเท็จจริง จดหมายข่าว รายงานการศึกษา การจัดทาสื่อวีดีทัศน์
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ผ่ านรายการวิทยุ การแถลงข่าว เป็นต้น สาหรับ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
ภาคผนวก ก
 เทคนิคการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Listening to public opinion) เช่น การ
สัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่มย่อย การสารวจความคิดเห็น เวทีสาธารณะ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
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 เทคนิคการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Involving the public in
decision-making) เช่น การประชุมให้คาปรึกษา (Advisory Groups) การระดมความ
คิดเห็น (Brainstorming) เป็นต้น
2.8 การจัดทาแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนถื อ เป็ น หั ว ใจหลั ก ของการด าเนิ น งานด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน เนื่องจากเป็นกรอบการทางานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนาไปปฏิบัติ เพื่อ ให้ผู้มี
ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้เข้ามามีส่ ว นร่ ว มอย่ างต่อเนื่ องเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ แผนการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนที่ดีจ ะต้องมีเนื้ อหาที่ ชัดเจน ก่อให้ เกิดความเข้าใจร่ว มกันในการนาไปสู่ การปฏิบัติ แผนที่มี
ประสิทธิภาพต้องมีรายละเอียดสมบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้นาไปปฏิบัติสามารถเข้าใจและนาไปดาเนินการ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ภายในช่วงเวลาและงบประมาณที่กาหนด โดยในแผนการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนนั้ น สามารถแยกเป็ น แผนงานย่ อ ยหลายแผนงาน ได้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ลักษณะเฉพาะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบและเทคนิคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่กาหนดให้ดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ เมื่อได้มีการดาเนินการตามแผนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่ได้จัดทาขึ้นแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจจาเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โครงสร้างของแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนการมีส่วนร่วมของประชาชนของ สานักทางหลวง สานักงานทางหลวง แขวงการทาง และสานักงาน
บารุงทาง แสดงรายละเอียดไว้เป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างโครงสร้างแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.

เหตุผลและความจาเป็น
 แสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องจัดให้มีการดาเนินงานการมีสว่ นร่วมของประชาชน
สาหรับโครงการ โดยจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่จะเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อประชาชนและโครงการ
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ตัวอย่างโครงสร้างแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
2.

วัตถุประสงค์
 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ทราบ
 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และนาไปปรับปรุง
พัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทางหลวง

3.

ข้อมูล/ข่าวสารที่ต้องการนาเสนอ
 เหตุผลความจาเป็นของโครงการ
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 สาระสาคัญของโครงการ
 สถานที่ที่จะดาเนินการ
 ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดาเนิน
โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
 ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งระบุที่มาของเงินที่จะนามาใช้จ่าย
 อื่น ๆ ที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นในวันประชุม

4.

พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการ
 แสดงรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามีจดุ เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการช่วงกม.ใด
ครอบคลุมชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัดใดบ้าง
 แสดงแผนที่และภาพถ่ายของพื้นที่ตั้งของโครงการซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย

5.

บริเวณใด

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 แสดงรายละเอียดประเภทของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของโครงการให้ชัดเจนว่ามีกี่กลุม่ และ
ประกอบไปด้วยกลุม่ ใดบ้าง
 แสดงรายละเอียดรายชื่อกลุ่มผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสียในแต่ละประเภทให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุ
จานวนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน
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ตัวอย่างโครงสร้างแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
6.

ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีการ และเทคนิค
 แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริม่ ต้นจนสิ้นสุด
 แสดงรายละเอียดวิธีการและเทคนิคที่นามาใช้ในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงานให้ชัดเจน
โดยจะต้องระบุเหตุผลของการเลือกวิธีการและเทคนิคดังกล่าวให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึง
เหมาะสมที่จะนามาใช้

7.

อุปกรณ์/เครื่องมือ/ประเภทสื่อทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์/เครื่องมือ/ประเภทสื่อที่ใช้ เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับ เอกสารประกอบการประชุม แบบสอบถามความคิดเห็น
เครื่องบันทึกภาพและเสียง เอกสารประกอบการบรรยาย PowerPoint เป็นต้น

8.

ระยะเวลาในการดาเนินการ
 ระบุประมาณการวัน/เดือน/ปี
ในการเริ่มต้นและสิ้นสุดของการดาเนินการของแผน
รวมทั้งระยะเวลาทั้งหมดในการดาเนินการตามแผน
 นาเสนอแผนภาพที่เข้าใจได้ง่าย เช่น Bar Chart เป็นต้น แสดงรายละเอียดการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน

9.

งบประมาณ
 แสดงรายการประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณที่มี ใน
กรณีที่มรี ะยะเวลายาวนานในการดาเนินการ งบประมาณที่กาหนดขึ้นต้องมีการกาหนด
เป็นงบประมาณในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งแหล่งงบประมาณในการ
ดาเนินงานให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตามแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
10. สถานที่ดาเนินการ
  ระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ดาเนินการ สถานที่ดังกล่าวจะต้องมีความสะดวกในการเดินทาง
มาเข้าร่วมประชุมและจะต้องมีขนาดความจุที่เพียงพอสาหรับจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจะต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
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ตัวอย่างโครงสร้างแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
11. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
 ระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบและตาแหน่งความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมดาเนินการ โดยเฉพาะผู้
ที่จะทาหน้าที่เป็นผูร้ ับผิดชอบหลัก (Key Staff) และผู้ที่เป็นผู้ประสานงาน
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลที่ถกู ต้องของโครงการ
 เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกรมทางหลวงและกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
 กรมทางหลวงได้ทราบถึงความสนใจ ความกังวล หรือข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
โครงการ
13. การนาผลที่ได้ไปใช้
 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
จะได้รับการนาไป
พิจารณาและวิเคราะห์ผลก่อนที่จะนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินโครงการให้มคี วาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
1) เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นซึ่งสามารถเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมตามสภาพการณ์
และข้อเท็จจริงในพื้นที่
2) เนื้อหาในข้อ 3. อ้างอิงมาจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548
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2.9 การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
เมื่อดาเนินการจั ดทาแผนการมีส่ วนร่วมของประชาชนแล้วเสร็จ แผนดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหรือผู้มีอานาจสูงสุดในการตัดสินใจ ซึ่งหากผู้มีอานาจในการตัดสินใจสูงสุดมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะให้แก้ไข ผู้จัดทาแผนต้องนาข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาดาเนินการแก้ไขปรับปรุงจนกว่าจะได้รับ
การเห็นชอบก่อนจึงจะนาไปปฏิบัติ
ในกรณีที่ผู้นาแผนไปปฏิบัติกับผู้จัดทาแผนไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ก็
จาเป็นต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจในเนื้อหาของแผนให้ตรงกันเสียก่อน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถนาแผน
ดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.10 การติดตามผลประเมินผลการดาเนินงาน
หลังจากที่ได้จัดให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่ว นร่วมในการแสดงความคิดเห็ นตามวิธีการที่กาหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกัน ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงานเป็นระยะ รวมทั้ง
ร่วมกันประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานว่า การดาเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอนนั้นมีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง มีการแก้ปัญหาอย่างไร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนได้รับการตอบสนองหรือไม่
เพียงใด และในกรณีที่ไม่สามารถตอบสนองได้นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานมากน้อยเพียงใด ผลที่ได้รับจากการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่ ซึ่งในการประเมินผลนั้นจะต้องดาเนิน การเป็นระยะ โดยเฉพาะในกรณีที่แผนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่จัดทาขึ้นประกอบไปด้วยแผนงานย่อยหลาย ๆ แผนงาน และในกรณีที่พบข้อบกพร่องหรือปัญหา
อุปสรรคก็ต้องรีบดาเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมโดยทันที นอกจากนี้เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ หมดทุก
แผนงานแล้วจะต้องมีการทบทวนผลการดาเนิน งานทั้งหมดที่ได้ทาไปในภาพรวมอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ หา
จุดอ่อน อุปสรรค และข้อจากัดต่าง ๆ ก่อนที่จะสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การปรับปรุงการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
2.11 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลที่ได้จากการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องนามาจัดทาเป็นเอกสารรายงานสรุปผล
การดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน และนาเสนอต่อผู้มีอานาจในการตัดสินใจสูงสุดเพื่อ นาผลที่ได้ไป
พิจารณาประกอบในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของโครงการให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ต่อประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน เนื้อหาของรายงานสรุปผลดังกล่าวควรได้รับการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบด้วย
สาหรับตัวอย่างโครงสร้างรายงานสรุปผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงรายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข
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3. บทสรุป
การดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนสาหรับโครงการทางหลวงที่ สานักทางหลวง สานักงาน
ทางหลวง แขวงการทาง และสานักงานบารุงทาง เป็นผู้รับผิดชอบนั้น จะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติได้นั้น จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยผู้ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
เพียงพอในระดับหนึ่ง นอกจากนี้จะต้องมีความตั้งใจและเห็นถึงความสาคัญที่จะให้ประชาชนได้ มีโอกาสที่จะ
เข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ น โครงการอย่ างแท้จริ ง จึงจะสามารถดาเนิน กิจกรรมการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนได้ดแี ละสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
“รายการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมสาหรับ การดาเนินการงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
สาหรับโครงการก่ อสร้างและบูรณะบารุงรักษาทางหลวง” ที่ได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ ได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อ ให้
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบถึงความพร้อมในการดาเนินงานตามแนวทางที่ได้อธิบายไว้ใน
เอกสารนี้ ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานการมีส่วน
ร่วมของประชาชนได้

รายการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการดาเนินการงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
สาหรับโครงการก่อสร้างและบูรณะบารุงรักษาทางหลวง
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ
รายการตรวจสอบ
1. ก่อนดาเนินการประชุม
1.1 จัดตั้งคณะทางานการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2 ประชุมคณะทางานการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
 ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
 ศึกษารายละเอียดโครงการ
 ศึกษาสภาพพื้นที่ตั้งโครงการ
 วิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
 กาหนดรูปแบบและเทคนิคการมีสว่ นร่วมของประชาชน
 จัดทาแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน

พร้อม

ไม่พร้อม
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รายการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการดาเนินการงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
สาหรับโครงการก่อสร้างและบูรณะบารุงรักษาทางหลวง (ต่อ)
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ
รายการตรวจสอบ
1.3 วางแผนการจัดประชุม
 กาหนดผูร้ ับผิดชอบเตรียมการประชุม
 กาหนดวัน เวลา สถานที่
 กาหนดหัวข้อ/ประเด็นที่จะนาเสนอในที่ประชุม
 กาหนดเจ้าหน้าที่ในการนาเสนอ ผู้นาการประชุม การรับลงทะเบียน
 กาหนดรูปแบบการประชุม วาระการประชุม เอกสารและข้อมูลที่
จาเป็น รวมทั้งอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่จะใช้ในวัน
ประชุม
 กาหนดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประชุม เช่น โสตทัศนูปกรณ์
เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องมือนาเสนอ
เป็นต้น
1.4 เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และที่จะใช้ในวันประชุม
เช่น
 บอร์ดนิทรรศการ
 แผ่นพับ
 ข่าวแจก
 ประกาศ/จดหมายเชิญประชุม/หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุม
 เอกสารประกอบการประชุม
 แบบสอบถามความคิดเห็น/ใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................
1.5 ซักซ้อมความเข้าใจกับทีมงานทั้งหมด
1.6 ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันประชุม โดยปิดไว้อย่างเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานรัฐ และสถานที่ที่จะจัดให้มีการประชุม ซึ่งข้อมูลที่จะต้องแจ้งให้
ประชาชนทราบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

พร้อม

ไม่พร้อม
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รายการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการดาเนินการงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
สาหรับโครงการก่อสร้างและบูรณะบารุงรักษาทางหลวง (ต่อ)
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ
รายการตรวจสอบ
 เหตุผลความจาเป็น
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 สาระสาคัญของโครงการ
 ผู้ดาเนินการ
 สถานที่ที่จะดาเนินการและวิธีการรับฟังความคิดเห็น
 ขั้นตอนการดาเนินการ วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลา
ดาเนินการ
 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ
อยู่ในสถานที่ที่จะดาเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบ
ดังกล่าว
 รายละเอียดอื่น ๆ ที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวันประชุม
1.7 จัดส่งข้อมูลในข้อ 1.6 ในรูป Digital File ให้ “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทางหลวง” เพื่อประกาศเผยแพร่ลงในเว็บไซด์ (ดังแสดงตัวอย่างใน
ภาคผนวก ค)
2. วันประชุม
2.1 ตรวจสอบความพร้อมของสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการ
ประชุม
2.2 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและแจกเอกสารประกอบการประชุม
2.3 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและผู้แทนกรมทางหลวงกล่าวรายงานการ
ประชุม
2.4 ดาเนินการนาเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ
2.5 พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (ถ้ามี)
2.6 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น
2.7 สรุปผลการประชุมและกล่าวปิดการประชุม
2.8 รวบรวมแบบสอบถาม/ใบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

พร้อม

ไม่พร้อม
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รายการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการดาเนินการงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
สาหรับโครงการก่อสร้างและบูรณะบารุงรักษาทางหลวง (ต่อ)
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ
รายการตรวจสอบ
3. หลังดาเนินการประชุม
3.1 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากที่ประชุม/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น/ใบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.2 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.3 ประชุมคณะทางานการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพิจารณารายงานสรุปผล
การดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและนาเสนอผู้มีอานาจตัดสินใจ
ต่อไป
3.4 ติดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นการประชุม โดยปิดไว้
อย่างเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ และสถานที่ที่จะจัด
ให้มีการประชุม

พร้อม

ไม่พร้อม
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน
1) ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุม
2) ประกาศกรมทางหลวง
3) แผ่นพับ
4) บอร์ดนิทรรศการ
5) เอกสารประกอบการประชุม
6) ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
7) ประกาศสรุปผลการประชุม

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างโครงสร้างรายงานสรุปผลการดาเนินงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

ภาคผนวก ค

ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลที่ต้องส่งให้ “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทางหลวง”
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุม
ประกาศกรมทางหลวง
แผ่นพับ
บอร์ดนิทรรศการ
เอกสารประกอบการประชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกาศสรุปผลการประชุม
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1) ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุม

2) ประกาศกรมทางหลวง
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3) แผ่นพับ
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4) บอร์ดนิทรรศการ
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5) เอกสารประกอบการประชุม

6) ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
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7) ประกาศสรุปผลการประชุม
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างโครงสร้างรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
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รายงานสรุปผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการ........................................................................................................
1. ความเป็นมาของโครงการ
 แสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องจัดให้มีการดาเนินงานการมีสว่ นร่วมของประชาชนสาหรับโครงการ
โดยจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเกิดขึ้นจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างไรต่อประชาชนและโครงการ
2. วัตถุประสงค์
 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และนาไปปรับปรุงพัฒนาโครงการ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานพัฒนาทางหลวง
3. พื้นที่ตั้งโครงการ
 แสดงรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามีจดุ เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการช่วงกม.ใด บริเวณใด ครอบคลุมทั้งหมด
ผ่านชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัดใดบ้าง
 แสดงแผนที่และภาพถ่ายของพื้นที่ตั้งของโครงการซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย
4. วัน/เวลา/สถานที่
 แสดงรายละเอียดดังนี้ “วัน...........ที่ ...... เดือน......... ปี........ เวลา ....... – ........ น. ณ ห้อง
......................... อ. ................ จ. ..................”
 แสดงเหตุผลความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้จัดประชุม เช่น สามารถเดินทางมาได้สะดวก เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เป็นต้น
5. ผู้เข้าร่วมประชุม
 แสดงรายละเอียดข้อความ ดังนี้
“มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน จานวนทัง้ สิ้น ...... คน ดังมีรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก ซึ่งสามารถจาแนกได้ ....... ประเภท ดังนี้
1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ..............
2) ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ...................
3) ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย ...................
4) ผู้ประกอบ/ร้านค้าบริเวณสองข้างทางในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ...................
5) ผู้นาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองข้างทางในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ...............
6) ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองข้างทางในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ................
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7) สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน ประกอบด้วย ...................
8) องค์การพัฒนาเอกชน (NGO) ประกอบด้วย ...................
9) สื่อมวลชน ประกอบด้วย ...................
10) ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ “
หมายเหตุ: อาจมีไม่ครบทุกประเภทกลุม่ เป้าหมายในพื้นที่ตั้งโครงการของท่าน
ความเป็นจริง

ขอให้ท่านพิจารณาตาม

6. ผู้แทนจากกรมทางหลวง
 แสดงรายละเอียดข้อความ ดังนี้
“มีผู้แทนจากกรมทางหลวงเข้าร่วมนาเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการประชุม
จานวนทั้งสิ้น
...... คน ดังนี้
1) ชื่อ - นามสกุล + ตาแหน่ง + นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เช่น ความเป็นมาของโครงการ
รายละเอียดรูปแบบโครงการ เป็นต้น
2) ........................................................................
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสานักทางหลวงที่..........แขวงการทาง.............. เข้าร่วมประชุมด้วย จานวน
ทั้งสิ้น ...... คน ดังมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก
7. ขั้นตอนการดาเนินการ
 แสดงรายละเอียดข้อความ ดังนี้
“สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ ดังนี้ และแสดงรายละเอียด
ดังภาคผนวก ข
1) สานักทางหลวงที่ ..... และแขวงการ............................. ดาเนินการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กาหนดการประชุม ความ
เป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์การประชุม ขั้นตอนและรายละเอียดในการดาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน รวมทั้งประเด็นที่ตอ้ งการให้ความสาคัญเป็นพิเศษในการประชุม เป็นต้น
2) สานักทางหลวงที่ ..... และแขวงการ............................เป็นตัวแทนของกรมทางหลวง ในการดาเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังภาคผนวก ค
3) ดาเนินการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
 ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย แผ่น
พับแสดงรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) และบันทึกข้อความ/ข้อเสนอแนะ รายละเอียด
ดังภาคผนวก ง
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 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างที่ทางผู้แทน
สานักสารวจและออกแบบได้จัดเตรียมไว้บนบอร์ดนิทรรศการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มีโอกาสซักถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจก่อนเข้าร่วม
ประชุม
รายงานสรุปผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ดาเนินการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีลาดับการนาเสนอ ดังแสดง
โครงการ........................................................................................................
รายละเอียดในภาคผนวก จ
 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ด้วยตนเอง
หรือส่งบันทึกข้อความและข้อเสนอแนะที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ทั้งนี้ เพื่อนาความเห็นทีไ่ ด้ไปพิจารณาปรับปรุงการ
ดาเนินการโครงการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ตอบข้อซักถามและอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันกับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุม
 ปิดประชุม
8. สรุปผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
1) สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุม
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การนาไปพิจารณาปรับปรุง

2) สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากบันทึกข้อความ/ข้อเสนอแนะ
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การนาไปพิจารณาปรับปรุง

3) สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะต้องมีการนามาพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปก่อนและ
ต้องนากลับไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบเพิ่มเติม
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
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8. บทสรุปการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 สรุปข้อดีและข้อจากัดในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือและผลตอบรับจากประชาชน ขั้นตอนในการจัด
ประชุม รูปแบบการจัดประชุม รูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
9. ภาคผนวก
 ภาคผนวก
 ภาคผนวก
 ภาคผนวก
 ภาคผนวก
 ภาคผนวก

ก
ข
ค
ง
จ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ภาพขั้นตอนการดาเนินการประชุม
ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อความ/ข้อเสนอแนะ
กาหนดการประชุม

ตัวอย่างปกรายงานสรุปผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลที่ต้องส่งให้
“ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ”
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ชื่อโครงการ
ระบุชื่อโครงการ
เหตุผลความจาเป็น
นาเสนอรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นที่ต้องมีโครงการนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
นาเสนอรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการว่าดาเนินการเพื่ออะไร เช่น เพื่อขยายช่องจราจรฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแนว
เส้นทางให้มีความปลอดภัย เป็นต้น ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
สาระสาคัญของโครงการ
นาเสนอรายละเอียดลักษณะสาคัญของโครงการที่จะดาเนินการ เช่น ขยายจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร สร้างแนวใหม่
ปรับปรุงแนวเดิม เป็นต้น
ผู้ดาเนินการ
นาเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการนี้ ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
สถานทีจ่ ะดาเนินการ (โครงการ)
นาเสนอรายละเอียดจุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุดโครงการ จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
นาเสนอรายละเอียดว่าขั้นตอนการดาเนินการของโครงการว่าประกอบไปด้วยขั้นตอนใดบ้าง และในปัจจุบันดาเนินการอยู่ใน
ขั้นตอนใด (ไม่ใช่ขั้นตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน)
ระยะเวลาดาเนินงาน
นาเสนอรายละเอียดระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ กาหนดวันสิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่ รวม
ระยะเวลาดาเนินโครงการเป็นเท่าไหร่ (ไม่ใช่ระยะเวลาในการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน) และขณะนี้ดาเนินการ
อยู่ขั้นตอนใด เช่น อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ เป็นต้น
ผลผลิต
นาเสนอรายละเอียดผลทีไ่ ด้เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เช่น ได้ขยายทางสาย....เป็น 4 ช่องจราจร เป็นต้น
ผลลัพธ์
นาเสนอผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดผลผลิตทีไ่ ด้นาเสนอไว้ในหัวข้อ “ผลผลิต”
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ผลกระทบ
1) ต่อประชาชนในพื้นที่:
นาเสนอรายละเอียดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างดาเนินโครงการที่อาจเกิดต่อ
ประชาชนในพื้นที่โครงการตามที่ได้นาเสนอไว้ในหัวข้อ “สถานที่จะดาเนินการ”
2) ต่อประชาชนทั่วไป:
นาเสนอรายละเอียดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างดาเนินโครงการที่อาจเกิดต่อ
ประชาชนทั่วไป
มาตรการป้องกันผลกระทบ
1) ต่อประชาชนในพื้นที่: นาเสนอรายละเอียดมาตรการป้องกันผลกระทบ เพื่อป้องกันผลกระทบตามที่ได้นาเสนอไว้
ในหัวข้อ “ผลกระทบ (ต่อประชาชนในพื้นที่)”
2) ต่อประชาชนทั่วไป: นาเสนอรายละเอียดมาตรการป้องกันผลกระทบ เพื่อป้องกันผลกระทบตามที่ได้นาเสนอไว้ใน
หัวข้อ “ผลกระทบ (ต่อประชาชนในทั่วไป)”
ประมาณการค่าใช้จ่าย
1) จานวนเงิน: ระบุวงเงินที่ได้รับในการดาเนินโครงการ
2) ที่มาของเงิน: ระบุแหล่งที่มาของเงิน เช่น เงินงบประมาณ เงินกู้.... เป็นต้น
สอบถามข้อมูลได้ที่
ระบุชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร E-mail
ไฟล์แนบ
แนบไฟล์ที่ต้องการ เช่น ไฟล์ข้อมูลโครงการ แผนที่โครงการ รายงานสรุปการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นต้น

