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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเปนแนวทางในการใหประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“โครงการของรัฐ”  หมายความวา  การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปนการพัฒนา

เศรษฐกิจหรือสังคม  ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการใหสัมปทานหรือ
อนุญาตใหบุคคลอื่นทํา  ท้ังนี้  บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพ
อนามัย  วิถีชีวิต  หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
หนวยงานอื่นใดของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 

“ผูมีสวนไดเสีย”  หมายความวา  ผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายโดยตรงจาก
การดําเนินงานตามโครงการของรัฐ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  และใหหมายรวมถึงนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
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ขอ ๕ กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ  หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ  ๗  ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ  ๙  ดวยก็ได 

หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน
เปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ  ๙  
กอนเริ่มดําเนินการ 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่ม
ดําเนินการโครงการของรัฐตามขอ  ๕  วรรคหนึ่ง  เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอ รัฐมนตรีสําหรับราชการ
สวนกลาง  ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น  หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร  จะสั่งหนวยงานของรัฐใหรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยเร็ว 

ขอ ๗ ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชนอยางนอย
ตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
(๒) สาระสําคัญของโครงการ 
(๓) ผูดําเนินการ 
(๔) สถานที่ท่ีจะดําเนินการ 
(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
(๖) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ท่ีจะ

ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งมาตรการปองกัน  แกไข  หรือเยียวยา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว 

(๘) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐเอง   
ใหระบุท่ีมาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย 

ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลท่ีตองเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบ
เครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 
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ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ  และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการนั้น  
รวมตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย 

หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูล 
แกประชาชนก็ได 

ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี้ 

(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 (ก) การสัมภาษณรายบุคคล 
 (ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร  ทางระบบ

เครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด 
 (ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐ

ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
 (ง) การสนทนากลุมยอย 
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ  ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 (ก) การประชาพิจารณ 
 (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
 (ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
 (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 
(๓) วิธีอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอื่น

นอกจากที่กําหนดไวในขอ  ๙  จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงคตามขอ  ๘  
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได  แตเมื่อดําเนินการแลว  ใหแจง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชน
ทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานที่  ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการท่ี
ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
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ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ  
และสถานที่ท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน  และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ ๑๒ เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว  ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ใหนําความในขอ  ๑๑  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๑๓ เมื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐ

โครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนตามขอ  ๗  (๗)  
ถายังมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป  หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการปองกัน  
แกไข  หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาวเพิ่มขึ้น 
ตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหประชาชนทราบ 

ใหนําความในขอ  ๑๑  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๑๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
(๑) โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หรือผูมีสวน

ไดเสียไวเปนการเฉพาะ 
(๒) โครงการของรัฐที่เริ่มดาํเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแล  สงเสริม  สนับสนุน  

ชวยเหลือ  และแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามระเบียบนี้  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําและเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ใหหนวยงานของรัฐทราบ  โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนครั้งคราวดวยก็ได 
(๒) ศึกษาหรือวิจัยเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหขอมูลและการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 
(๓) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อประโยชน

ในการประกาศ  รวบรวม  และใหบริการขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนและขอมูลเกี่ยวกับการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี้ 
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใหขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใหขอมูล  ความคิดเห็น  
หรือขอเสนอแนะดวยก็ได 

ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 


