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“UNDP ร่วมกับรัฐสภาไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโอกาสวันรัฐสภาสากล”
กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 2565: วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกป=เป>นวันรัฐสภาสากล ซึ่งเป>นวันที่รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา
ไดJคำนึงถึงบทบาทหนJาที่และความมุOงมั่นในการเปQดโอกาสใหJประชาชนทุกกลุOมเขJามามีสOวนรOวมในภารกิจของรัฐสภา
โดยเฉพาะกลุOมเปราะบาง ซึ่งหมายรวมถึง สตรีและเยาวชน นอกจากนี้ยังเป>นโอกาสในการทบทวนบทบาทของ
รัฐสภาในการสนับสนุนการบรรลุเปWาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยนำเทคโนโลยีเขJามาชOวยใหJการดำเนินการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองวันรัฐสภาสากลโดยความรOวมมือของสหภาพรัฐสภา (IPU) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ โครงการ
พัฒนาแหOงสหประชาชาติ (UNDP) และรัฐสภาไทย ไดJรOวมกันจัดกิจกรรม ในหัวขJอ “การมีสOวนรOวมของประชาชนใน
ภารกิจของรัฐสภา” ณ รัฐสภาไทย
สมาชิกสภาผูJแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูJเชี่ยวชาญของ UNDP ภาคประชาสังคม และกลุOมเปราะบาง ไดJแกO กลุOม
LGBTI และกลุOมชาติพันธุr ไดJมาเขJารOวมกิจกรรมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพรJอมสรJางความตระหนักใน
การมีสOวนรOวมของประชาชนตOอภารกิจของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อสOงเสริมความรูJความเขJาใจและชOองทางการเขJาถึงของ
ประชาชนทุกกลุOมตOอภารกิจของของรัฐสภาไทย
พรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูJแทนราษฎร กลOาววOา:
“วันที่ ๓๐ มิถุนายนของทุกป= ถือเป>นวันรัฐสภาสากล ตามขJอมติสมัชชาแหOงสหประชาชาติ ซึ่งจากการนำเสนอ
Global Parliamentary Report ฉบั บ ที ่ ๓ ของ IPU และ UNDP ภายใตJ ห ั ว ขJ อ หลั ก คื อ “การมี ส O ว นรO ว มของ
ประชาชนในภารกิจของรัฐสภา” ผOาน Webinar เมื่อวันที่ ๓๐ และ ๓๑ พฤษภาคมที่ผOานมา ทำใหJเห็นถึงความมุOงมั่น
ในความพยายามที่จะรOวมสรJางแนวทางใหJกลไกของสถาบันนิติบัญญัติยืนหยัดเคียงขJางประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัย
เครื่องมือการมีสOวนรOวมของประชาชนทุกกลุOมในการแสดงความคิดเห็นตOอประเด็นวิกฤติทJาทายของโลกในขณะนี้ เพื่อ
กJาวไปขJางหนJาภายหลังสถานการณrการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งไดJกOอใหJเกิดความรุนแรงของ
วิกฤติในดJานตOาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ไดJแกO การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลJอม ความ
เหลื่อมล้ำ ความยากจน และความไมOมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนวิกฤติตOอความเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลทั่วโลก ซึ่งสOงผล
กระทบโดยตรงตOอการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยเฉพาะอยOางยิ่งในเปWาหมายที่ ๑๖ ความสงบสุข
ยุติธรรมและสถาบันที่เขJมแข็ง”
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เรอโน เมแยรr ผูJแทน UNDP ประจำประเทศไทย กลOาววOา:
“ความมุOงมั่นของเราในการสOงเสริมการมีสOวนรOวมของประชาชนทุกกลุOมจะยังคงมีการดำเนินและขยายบริบทตOอไป
ซึ่งการมีสOวนรOวมของประชาชนในภารกิจของรัฐสภานั้นเป>นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอยOางยิ่งเพื่อการบรรลุ SDGs พรJอม
การสรJางกลไกที่โปรOงใสและสามารถตรวจสอบไดJในนานาประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงภาคเอกชน CSO และผูJมีสOวนไดJ
เสียอื่น ๆ”
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผOานมา UNDP รOวมกับ IPU ไดJเปQดตัว Third Global Paliamentary Report ซึ่งรายงาน
นี้จะนำเสนอภาพของการมีสOวนรOวมและการมีสOวนรOวมของประชาชนทุกภาคสOวนในภารกิจของรัฐสภา โดยรัฐสภา
ตระหนักดีวOาตนมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับความทJาทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยOางรวดเร็วในป•จจุบัน โดยเปQด
โอกาสใหJประชาชนมีสOวนรOวมในการออกกฎหมาย การกำหนดนโยบาย และกระบวนการกำกับดูแลที่สOงผลตOอการ
ดำเนินชีวิตทั้งในป•จจุบันและอนาคต
การเขJามามีสOวนรOวมจะทำใหJประชาชนไดJมีความรูJความเขJาใจในสOวนของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
ประชาชนยังสามารถมีสOวนรOวมในกระบวนการการตัดสินใจอีกดJวย รัฐสภาไทยมีชOองทางใหJประชาชนเขJามามีสOวนรOวม
ในกระบวนการตOาง ๆ เชOน กลไกของคณะกรรมาธิการ การรับเรื่องราวรJองทุกขr การเขJาชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งป•จจุบัน
มีระบบ e-initiative คือการนำ Digital Technology เขJามาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของประชาชนผูJมีสิทธิ
เสนอรOางกฎหมายโดยเชื่อมโยงขJอมูลกับหนOวยงานภายนอก ทำใหJการดำเนินการเป>นไปอยOางรวดเร็วทันทOวงทีและ
ยืนยันความถูกตJองไดJถึงรJอยละ ๑๐๐ พรJอมทั้งเปQดโอกาสใหJประชาชนเขJามีสOวนรOวมแสดงความคิดเห็นผOานระบบรับ
ฟ•งความคิดเห็นตOอรOางพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ”
Charles Chauvel, UNDP Global Lead on Inclusive Processes and Institutions กลOาว
“การมีสOวนรOวมของประชาชนในภารกิจของรัฐสภานั้นถือเป>นขJอกำหนดพื้นฐาน มิใชOทางเลือก และไมOเพียงแตOเป>น
ประโยชนrรOวมกันสำหรับรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้งเทOานั้น แตOยังชOวยใหJรัฐสภาสามารถเขJาถึงขJอมูลและ
แนวคิดในวงกวJางและเชิงลึกที่จำเป>นสำหรับการเป>นผูJแทนประชาชน การออกกฎหมาย การกำหนดนโยบาย
สาธารณะ และการกำกับดูแลเพื่อใหJเป>นไปตามความคาดหวังและปณิธานของชุมชน”
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะ กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสOวนรOวมของ
ประชาชน กลOาว “รัฐสภาไทยและ UNDP จะรOวมกันสOงเสริมการมีสOวนรOวมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติ
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ตOางๆ ไดJแกO ความเทOาเทียมทางเพศและสิทธิการมีสOวนรOวมสาธารณะ ภายใตJบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อ
สรJางความมั่นใจในการมุOงมั่นเดินหนJาไปสูOวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนรOวมกัน”
โครงการพัฒนาแหOงสหประชาชาติ (UNDP) มุOงมั่นที่จะสนับสนุนรัฐสภาไทยในการสOงเสริมการมีสOวนรOวมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติตOาง ๆ เชOน ความเทOาเทียมทางเพศและการมีสOวนรOวมของประชาชนเพื่อใหJ
มั่นใจวOาแนวคิดการ “ไมOทิ้งใครไวJขJางหลัง”จะรวมอยูOในการทำงานของรัฐสภาไทยและการดำเนินงานตามวาระ 2030
ของประเทศไทย
###

โครงการพัฒนาแห-งสหประชาชาติ (UNDP) เป<นองค>กรชั้นนำของสหประชาชาติที่ต-อสูFเพื่อยุติความอยุติธรรมของความยากจน ความไม-เท-าเทียมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ-านการทำงานร-วมกับเครือข-ายผูFเชี่ยวชาญและพันธมิตรกว-า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสรFางการแกFปYญหาแบบบูรณาการที่
ยั่งยืนสำหรับผูFคนและโลกใบนี้ เรียนรูFเพิ่มเติมที่ th.undp.org และ Twitter/Facebook: @UNDPThailand
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