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 โดย โดย ::  กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผกลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ..  
      สาํนกัผูว่้าการสาํนกัผูว่้าการ 

จากกระแสโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ทําให้การบริหารจัดการขององค์กร
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนต้องคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมากข้ึน          
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับปัจจุบัน ก็ได้แสดง
เจตนารมณ์เพ่ือให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การดําเนินงานโครงการของภาครัฐท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณ
ใกล้เคียง สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง 
“หลักความโปร่งใส” และ “หลักการมีส่วนร่วม”  

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องตอบสนองควบคู่ไปกับหลักความโปร่งใส ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ได้กําหนดสิทธิของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารไว้เช่นกัน 

 ในการดําเนินงานสําคัญๆ ของ กฟผ. ท่ีอาจมีผลกระทบกับประชาชน    กฟผ. ต้องดําเนินการตาม
ข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑. มาตรา ๕๖ ประชาชนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานโดยท่ัวไปจาก กฟผ. โดยข่าวสารนั้น
จะต้องไม่กระทบต่อความม่ันคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือ
เหตุการณ์น้ําท่วมในช่วงฤดูฝนท่ีมีน้ําหลาก  กฟผ. ต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงความ
แข็งแรงปลอดภัยของตัวเข่ือนว่าสามารถรับมือกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้มากน้อยเพียงใด หรือบริหารจัดการ
น้ําอย่างไร 

๒. มาตรา ๕๗ ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจาก กฟผ. ก่อนการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีมีโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า กฟผ. ต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการฯ รวมถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือ
เยียวยาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า เช่น ปัญหา
มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง รวมท้ังปัญหาเสียงดังและพ้ืนดินสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มทําฐาน
รากโรงไฟฟ้า  รวมถึงต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบก่อน
ดําเนินการโครงการ 

 

“การเสรมิสรา้งหลกัความโปร่งใสและหลกัการมีส่วนร่วมในการดาํเนนิงานของ กฟผ.” 
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๓. มาตรา ๕๙ ประชาชนมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผล
การพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว  ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีมีโครงการ
ก่อสร้างสายส่งของ กฟผ. แนวเดินสายส่งพาดผ่านท่ีดินของชาวบ้าน 
เจ้าของท่ีดินสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ขอค่าชดเชยการรอนสิทธิ์
ในท่ีดินดังกล่าว และ กฟผ. ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของท่ีดิน
ทราบในระยะเวลาอันควร  

แต่อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีขอบเขตและอยู่
ภายใต้กฎหมายตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙ กําหนดประเภทข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐท่ีต้อง
พิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา และประเภทท่ีต้องเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด   

สําหรับข้อมูลข่าวสารท่ี กฟผ. ต้องเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกําหนดตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีดังนี้ : 

(๑)  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและคําสั่งท่ีเก่ียวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒)  นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) ได้แก่ 
กฎ  มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 
ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

(๓)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการ 
(๔)  คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
(๕)  สิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้

แพร่หลายตามจํานวนพอสมควร ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้
ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว 

(๖)  สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ 

(๗)  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้  
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีนํามาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย 

(๘)  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของ กฟผ. และคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการในลักษณะ
ท่ีอาจเข้าใจได้ตามควร  กฟผ. ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือ
บ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และข้อมูลท่ีขอนั้นมิใช่เพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า  และเป็นเรื่องท่ีจําเป็น
เ พ่ื อ ปก ป้ อ งสิ ท ธิ เ ส รี ภ าพ สํ า ห รั บ ผู้ นั้ น   ห รื อ เ ป็ น เ รื่ อ ง ท่ี จ ะ เ ป็ นป ร ะ โ ยช น์ แ ก่ ส า ธ า รณ ะ  โ ดยจั ด ต้ั ง 
คณะกรรมการบริหารข้อมูลและข่าวสาร กฟผ. (กขส.) มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือให้ได้ผู้ท่ีมีความชํานาญมากําหนด
นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ของระบบบริหารข้อมูลและข่าวสาร กฟผ.  รวมท้ังเป็นผู้พิจารณาคําขอว่า ข้อมูลสามารถ
เปิดเผยหรือให้ได้ตามท่ีร้องขอหรือไม่  

นอกจากนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน รวมตลอดท้ังเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการของรัฐอย่าง
กว้างขวาง  
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เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม
ช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึง กฟผ. ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน จึงกําหนดให้แผนแม่บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
กฟผ. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ โดยแผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ กฟผ. อาทิ แผนเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
มีกิจกรรมให้สายงานต่างๆ นําไปปฏิบัติ เช่น การให้ข้อมูลในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย การจัดกิจกรรมให้ประชาชนและภาค
ประชาสังคมเข้าเยี่ยมชมกิจการของ กฟผ.  การจัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครและ
เยาวชนท่ีมีจิตอาสาในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า  การจัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารในทุกพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า เขต เ ข่ือน              
การปรับปรุงพ้ืนท่ี กฟผ. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะประสบผลสําเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกสายงาน
ช่วยกันขับเคลื่อนแผนแม่บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟผ.   โดยมีหน่วยงาน
ระดับฝ่ายเป็นกลไกสําคัญในการนําแผนไปปฏิบัติ  

ดังนั้น ความรู้ในเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําความรู้ดังกล่าวเผยแพร่ให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของ กฟผ. ภายใต้รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกทางหนึ่ง  

 
 

เรียบเรียงจาก :  แผนแม่บทการกํา กับดูแลกิจการ ท่ีดีของ กฟผ.  
 ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  

 :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
 ๒๕๕๐ 

 :  พร ะ ร า ช บัญ ญัติ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง ร า ชก า ร  
 พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 :  คําส่ัง กฟผ. ท่ี ค. ๑๐๑/๒๕๔๙ เรื่อง การให้ข้อมูล
 ข่าวสาร 

 
 
 
 

 

 

กลุ่มงานธรรมาภบิาล กฟผ.   สาํนกัผูว่้าการ     โทรศพัท์ ๖๓๑๒๐   โทรสาร ๖๓๑๙๓ 


