สรุปโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น1
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไก
ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาม สถาบันพระปกเกล้าและออนไลน์ผ่าน
ระบบ ZOOM และ Facebook Live
............................................
การสัมมนาระดมความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไกภาคประชาชน จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและมี
ความหมาย ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการสาคัญ
กรอบหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วม สถานะกฎหมายกลางและผลบังคับใช้ ระบบและวิธีการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง กลไกหลักที่มีบทบาทกาหนดแนวนโยบายและหลั กการพื้นฐานในการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่
 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและผลักดันกฎหมายว่า
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อานวยการศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดทางวิชาการจากเวทีสัมมนาสาธารณะได้ ดังต่อไปนี้
การสัมมนาเริ่มต้นจากการกล่าวเปิดโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
โดยศาสตราจารย์วุฒิสารกล่าวว่ากระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนสอดรับกับ
มาตรา 77 ในการกาหนดการตรากฎหมาย นโยบายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นกฎหมาย แต่เป็นทิศทางและแนวทาง
ที่รัฐบาลจะดาเนินการ ดังนั้นประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายนั้น ๆ ย่อมที่จะมีสิทธิในการเสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายดังกล่าว นอกจากนั้นในการปฏิรูปการเมือง คณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง
ได้เสนอร่างกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็น
เครื่องมือสาคัญที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างรัฐและประชาชน
ความเป็นมาของการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. ....
โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
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ผู้สรุป นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชานาญการ สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และนางสาวอัจจิมา แสงรัตน์
นักวิชาการ สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

ดร. ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล ได้ น าเสนอความเป็ น มาของกฎหมายการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนว่ า ร่ า ง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มีการริเริ่มดาเนินการมาแล้วกว่า 2
ทศวรรษ เพื่อเป็นการเสริ มสร้างประชาธิป ไตยแบบมีส่ วนร่วมให้แข็งแกร่งในสั งคมไทย ตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้มีการศึกษาการจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมและมีการร่าง
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ จนปี 2550 คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการ
จั ด ท าร่ า ง พ.ร.บ. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน พ.ศ. .... เสนอต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ โดยมี ส ถาบั น
พระปกเกล้าซึ่งได้รับ การสนับสนุน จากมูลนิธิเอเชีย ได้ทาการศึกษาและได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จนนาไปสู่การรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนได้ทั้งหมด
13,167 ชื่อ แต่ทว่ากลับเกิดสถานการณ์ทางการเมือง จึงเป็นผลให้การเสนอร่าง พ.ร.บ. ต้องชะงักลง
ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ที่กาหนดให้ประชาชนหนึ่งหมื่นคน
สามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด 5 หน้าที่
ของรัฐ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้จัดทาร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... เสนอต่อสภานิติบัญญัติอีกครั้ง แต่สุดท้ายแล้วนั้นกลับไม่มีการรับรองร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
เพราะถูกตีความว่าส่งผลกระทบต่อภาระด้านงบประมาณที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้มีความสาคัญ
จึงยังมีการขับเคลื่อนเพื่อจัดทาร่าง พ.ร.บ. นี้ต่อไป ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือ นายวรภพ วิริยะโรจน์
และคณะได้จัดทาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยใช้ร่างภาคประชาชนเป็นฐานในการจัดทาร่างปัจจุบัน
หลั ก การเหตุ ผ ล เจตนารมณ์ และสาระส าคั ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้เริ่มต้นในการอธิบายถึงหลักการของร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ 1) ชื่อร่างและขอบเขตการบังคับใช้
จากการศึกษาความเป็นมาของร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการเสนอหรือเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายมาแล้วหลายฉบับแต่
ก็ประสบกับความล้มเหลวมาตลอด ปัจจุบันมีการนาร่างกฎหมายดังกล่าวในฉบับประชาชนมาปรับและพิจารณา
ใหม่เพื่อที่ จ ะเสนอต่ อ ไปยั งสภานิ ติบั ญ ญัติ แ ห่ งชาติ 2) จาเป็นที่จะต้ อ งมี การเปรี ยบเทีย บร่ างกฎหมายฉบั บ
ประชาชนและฉบับอื่น พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนามาพิจารณาและปรับแก้ไขให้ร่างกฎหมาย
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 3) ข้อจากัดของร่างกฎหมายตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีในการไม่รับ
ร่างกฎหมายที่เคยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นคือ การตั้งหน่วยงานใหม่ซึ่งถูกมองว่าเป็น
ภาระต่องบประมาณของประเทศจึงจาเป็นต้องคานึงถึงหลักการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพราะจะเป็นตัวถ่ว งให้
กฎหมายไม่สามารถเดินหน้าได้ 4) ร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องทาให้กระชับรัดกุมมากที่สุด โดยระบุเพียงหลักการ
กลไกสาคัญและแนวทางในการทางานสาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ
สุดท้าย 5) คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน
คาสั่งแต่งตั้งตามข้อเสนอของสานักงานปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี ประกอบกับคณะกรรมการจากหน่วยราชการ
ต่าง ๆ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการไม่จาเป็นต้องมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะจะทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางาน

และจาเป็นต้องมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่ มีประสบการณ์และทางานด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพให้เกิดกับร่างกฎหมายฉบับนี้
ต่อจากนั้ น ศาสตราจารย์ พิเ ศษ ธงทอง จันทรางศุ กล่ าวว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะสามารถ
ดาเนินการไปได้อย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ชุมชน และประเทศชาติโดยรวมอย่าง
แท้จริง การมีกฎหมายกลางว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นไปเพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้งวิธีการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์และหลั กการที่ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ก าหนดไว้ นั บ ว่ า เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของกระบวนการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Democracy) ดังนั้นตามเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองและรับรองวิธีการที่ประชาชน
จะมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกขั้นตอน ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
จึง จ าเป็น ต้อ งตราพระราชบัญ ญัตินี ้ ต ลอดจนเพื่อ ให้มีห ลัก ประกัน ในการกาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที ่ มี
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล อัน จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ว นร่ว มในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
หรือประโยชน์สาธารณะอื่นใดอย่างมีนัยสาคัญ
หลังจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง ได้มีการอธิบายถึงคานิยามของคาสาคัญที่ปรากฏในร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
1. นโยบายสาธารณะ หมายความว่า การจัดทานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนา
การเมือง แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาหน่วยงานรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพื้นที่
หรือการออกกฎหรื อระเบี ยบของหน่ว ยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงการจัดทาโครงการ ที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือประโยชน์สาธารณะอื่นใดอย่างมี
นัยสาคัญ จากคานิยามข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าจาเป็นต้องมีการรับฟังในเรื่องของแผน แต่สาหรับโครงการอาจ
เป็นเรื่องยาก จึงอาจไม่สามารถรับฟังความเห็นได้ทุกโครงการ ดังนั้นจาเป็ นต้องมีการคัดสรรโครงการที่ส่งผล
กระทบโดยตรงกับผู้คนส่วนมากเป็นหลัก
2. กระบวนการนโยบายสาธารณะ หมายความว่า การริเริ่ม การให้และรับรู้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น
การร่วมตัดสินใจ การร่วมดาเนินการ การร่วมติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการดาเนินนโยบายสาธารณะ
รวมทั้งการพิจารณา แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนโยบายสาธารณะ กล่าวโดยสรุปคือจาเป็นต้องมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดของกระบวนนโยบายสาธารณะ
3. หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ในกากับของรัฐ
หน่วยงานอื่นของรัฐและหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับสัมปทานหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจแทนหน่วยงาน
ของรัฐ อันหมายรวมถึงฝ่ายบริหารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์ ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจาก
นโยบายสาธารณะ
5. ฉันทามติ หมายความว่า ผลที่เกิดจากกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง โดยไม่ต้องมีการลงมติหรือลงคะแนนเสียง และผลดังกล่าวไม่จาเป็นต้องเป็นความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ ฉันทา

มติถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพราะทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแต่ผลอาจไม่จาเป็นต้องเป็นเอก
ฉันท์ เพราะเป็นการยากที่จะให้ผลเป็นเอกฉันท์ได้ แต่สิ่งสาคัญของฉันทามติคือการได้พูดคุยกัน มีการแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวร่วมกัน
ต่อจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้อธิบายถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่าประชาชนย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ทั้งในด้านการให้ข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม การวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม และการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ และการติ ดตามประเมินผลตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
นั้น รวมไปถึงหน้าที่หน่วยงานของรัฐ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดไว้เป็นโครงร่างใหญ่ ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปขยายความต่อถึงภาระหน้าที่ อานาจและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐนั้น ให้เป็นไปตามหลักการ มาตรฐานหรือองค์ประกอบพื้นฐานตามที่กฎหมาย
ฉบับนี้กาหนด รวมทั้งหลักการพื้นฐานในการมีส่วนร่วมซึ่งคณะกรรมการฯ กาหนดขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ
สามารถปรึกษาหารือหรือขอคาแนะนาจากคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎหรือระเบียบ รวมทั้งการ
ทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบของหน่วยงานได้ เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีคุณค่า และมีความหมาย
สาหรับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นได้กาหนดไว้ใน
ร่างมาตรา 18 ซึ่งประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
(2) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ (3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน
สองคนซึ่งมาจากการเลื อกกันเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดเป็นกรรมการ (4) ผู้แทนจากภาคประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับสรรหาจากผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ย วชาญ หรื อประสบการณ์ ด้า นการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนจ านวน 3 คนเป็นกรรมการ (5) ผู้ แทน
สื่อมวลชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้าน
สื่อมวลชน จานวน 1 คน เป็นกรรมการ (6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้ซึ่งมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีด้านกฎหมายมหาชน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและธรรมาภิบาลด้วยจานวน 6 คน
เป็ น กรรมการให้ ป ลั ดส านั กนายกรั ฐ มนตรี มอบหมายให้ รองปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการและมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ในส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี อี ก ไม่ เ กิ น 2 คนเป็ น
ผู้ ช่ว ยเลขานุการ คณะกรรมการฯ มีบ ทบาทอานาจหน้าที่หลั กคือในการกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้ง
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการ รวมไปถึงกากับ แนะนาช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ซึ่งเป็น
บทบาทในเชิงนโยบายมากกว่าลงไปปฏิบัติหรือจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง
อาจารย์ยังกล่าวถึงสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีที่มีโครงสร้างศูนย์รั บเรื่องราวร้องทุกข์ของการทางาน
โดยสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นหน่วยงานในการจัดการเรื่องทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องงานทางด้านธุรการ

เนื่องจากตาแหน่งปลัดฯ ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและรองปลัดฯ เป็นเลขานุการโดยตาแหน่ง ดั งนั้นสานัก
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีไม่ได้ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน แต่เป็น
องค์กรที่มีอยู่แล้วจึงจาเป็นต้องมีระบบการจัดการเรื่องงบประมาณให้มีคุณภาพ มีการพิจารณาว่าสามารถเพิ่มเติม
หรือปรับลดงบประมาณ จานวนบุคลากรให้มีคุณภาพและเหมาะสมมากที่สุด
จึงกล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ให้ความสาคัญกับการทาให้ประชาชนและชุมชนได้รับรู้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั้งหลายได้อย่างสะดวกและครบถ้วน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังกาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องนาผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนไปใช้ประกอบในกระบวนการตัดสินใจกาหนด
อนุ มั ติ หรื อเห็ น ชอบในนโยบายสาธารณะ ตามมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 14 และเพื่อความโปร่ ง ใส
กาหนดให้มีการประกาศการตัดสินใจให้ประชาชนทราบพร้อมเหตุผล ความจาเป็น มาตรการในการป้องกันหรือ
เยี ย วยา การแก้ ไ ขปั ญ หาและผลกระทบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ความคุ้ ม ค่ า ของประโยชน์ ส าธารณะ และทางเลื อ กที่
เหมาะสมที่สุดด้วย
สรุปสาระและความคิดเห็นของประชาชน และความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ
โดย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อานวยการศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีความเกี่ยวข้องทางสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานของรัฐ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนและวิธีการรับฟังความคิดเห็น ได้แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1) การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
www.law.go.th จานวน 905 คนและ 2) จัดทาหนังสือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังส่วนราชการ
ระดับกระทรวง จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นจานวน 217 หน่วยงาน
2. ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ จาก 2 ช่ อ งทางข้ า งต้ น ทางส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีได้ผลการรับฟังความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ประเด็นคานิยาม มาตรา 3 มีข้อเสนอแนะให้คานิยามมีความชัดเจน ครอบคลุมมากขึ้น เช่น
คาว่านโยบายสาธารณะ ให้ เพิ่มเติมกรณีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา เพิ่มเติมคาว่า “เศรษฐกิจ ” ต่อท้าย
คุณภาพชีวิต และเพิ่มเติมคาว่า “แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด” “แผนพัฒนาท้องถิ่น” รวมถึง “หรือประโยชน์สาธารณะ
อื่นใดอย่างมีนัยสาคัญ” ให้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งมีข้อเสนอให้กาหนดประเภทของโครงการให้ชัดเจน เพราะปัจจุบัน
ยั งไม่ครอบคลุ มไปถึงโครงการทุกประเภทหรือเฉพาะโครงการรัฐ หรือโครงการรัฐ ร่วมเอกชน ผู้เกี่ยวข้อง มี
ข้ อ เสนอแนะว่ า ควรเพิ่ ม องค์ ก รภาคเอกชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความครอบคลุ ม และชัด เจนมากยิ่ง ขึ้ น ค านิ ย ามของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ มีข้อเสนอแนะให้การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกนโยบายสาธารณะ โดยการ
กาหนด แนวทางที่ชัดเจน เนื่องอาจกระทบต่องบประมาณที่ได้ดาเนินการไปแล้ว การทาประชาพิจารณ์เป็นอีกหนึ่ง
วิธีที่ทาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อนาเสนอข้อมูลในมุมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน คา
นิยามของคาว่าหน่วยงานของรัฐ มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมคานิยามให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ครอบคลุมทุกองค์กรที่ใช้อานาจทางบริหารของรัฐและควรเพิ่มองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญด้วย
2.2 ประเด็ น สิ ท ธิ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการนโยบา ยสาธารณะ มี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในมาตรา 6 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 3 และมาตรา 7 ผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุม เพราะในร่างกฎหมายมีเพียง 2 ด้านเท่านั้น

2.3 หน้าที่หน่วยงานของรัฐ มาตรา 7 เสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อความให้ มีความชัดเจน และ
ครอบคลุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น และเสนอแนะให้ ค วรก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น กรม
ประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ก รกระจายเสี ย งและแพร่ภ าพ เพื่ อ สนั บ สนุ น การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร สร้ า งการรั บ รู้ ให้ กับ
ประชาชนในเรื่องนโยบายสาธารณะภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน สาหรับมาตรา 8 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การใช้ถ้อยคาว่า “....เพื่อให้เกิดความเห็นร่วมกันของที่ประชุม ” จะทาให้เข้าใจว่าจะต้องมีมติ “เห็นด้วย” หรือ
“ไม่เห็นด้วย” เท่านั้นหรือไม่ รวมทั้งข้อสังเกตสาหรับมาตรา 8 และมาตรา 11 กรณีการกาหนดนโยบายสาธารณะ
และการดาเนินนโยบายสาธารณะ ที่มีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยเพิ่มผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้อง
เปิดเผยข้อมูลหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง มาตรา 12 เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ
(4) ผลกระทบของการดาเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกัน การแก้ไขฟื้นฟู และ
การเยียวยา มาตรา 14 มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐจัดทาประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชน
ทั่วไปทราบก่อนการตัดสินใจดาเนินโครงการด้วย มาตรา 17 มีข้อสังเกตว่า คาว่า “...โดยไม่ชักช้า...” ควรกาหนด
ระยะเวลาพิจารณาดาเนินการตามคาร้องให้ชัดเจนว่าจะต้องดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จเป็นจานวนกี่วัน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนดาเนินการต่อไปได้ มาตรา 18 เสนอแนะให้ที่มาขององค์ประกอบกรรมการ
ประเภทผู้แทนภาคประชาชนให้มีอิสระจากฝ่ายการเมืองหรือภาครัฐมากขึ้น และมาตรา 24 ให้เพิ่มเติมอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หากมีกรณีการร้องเรียนหรือกรณีพิพาทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กาหนดนโยบายสาธารณะตามกฎหมายฉบับนี้
2.4 คณะกรรมการการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยให้
คณะกรรมการมีอานาจในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ชัดเจน
3. แนวทางการดาเนินงานของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากที่ได้ดาเนินการจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ทางสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้
ดาเนินการในการรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น นาความเห็นและร่างพระราชบัญญัติให้
คณะกรรมการพิจารณาและผลักดันพิจารณาและสรุปความเห็น ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็น และสุดท้ายคือ
การนาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการต่อไป
ประเด็นและวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...
โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความคิดเห็นว่าหลักการของการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่หลายประเทศยึดหลักในหลายรูปแบบ ได้แก่ การปรึกษาหารือ การประชา
พิจารณ์ และการลงประชามติ จากร่างฯ ฉบับนี้เห็นได้ว่าเป้าหมายของการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็ น ร่าง
กฎหมายฉบับนี้เป็นแบบผสมทั้งการปรึกษาหารือ และประชาพิจารณ์ ที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า มาตรฐานกลางของ
2 กลไกนี้จะเป็นไปในรูปแบบใด
ในประเทศไทยมีกฎหมายที่มีลักษณะเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540
เป็นต้นมา ได้แก่ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.
2539 ซึ่งระเบี ย บส านั กนายกฯ ดังกล่ าวอาจมีฐ านะที่ค่อนข้างใช้บังคับกับแต่ล ะหน่ว ยงานได้ยาก จึงมีความ

พยายามทากฎหมายการมีส่วนร่วมระดับพระราชบัญญัติแต่กลับได้เป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นฯ พ.ศ. 2548 แทน
ต่อมา กฎหมายว่าด้ว ยการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนโดยตรงไม่ถูกบังคับใช้ออกมา แต่มีกฎหมายที่มี
ลักษณะเช่นนี้ ได้แก่ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งไม่ได้บังคับเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้ น ผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้
กลไกจากกฎหมายฉบับนี้ในการเรียกร้องได้
ภายใต้ รัฐธรรมนูญ 2560 มีกฎหมายที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันนี้ ได้แก่ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 2560
พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 และมีร่าง พ.ร.บ.กาหนด
วิธีการที่ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของการทาหนังสือ
สัญญาหรือการค้าการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ถึง 24 มี.ค.
2565 ดังนั้น ควรพิจารณาด้วยว่ากฎหมายฉบับอื่นมีกลไกอย่างไรบ้าง เพื่อ พิจารณาว่าร่างกฎหมายการมีส่วนร่วม
ฉบับนี้จะมีตาแหน่งแห่งที่อย่างไร
สาหรับความคิดเห็นในสาระสาคัญของอาจารย์ไพสิฐต่อ ร่างฯ ฉบับนี้ เห็นว่าในฐานะกฎหมายกลางแล้ว
ยังยืนยันหลักการการมีส่วนร่วมไม่เพียงพอ เพราะหน่วยงานรัฐเพียงรับฟังไม่ได้นาไปพัฒนาต่อ ว่าจะทาอย่างไรให้
กลไกสามารถดาเนินการต่อไปได้ คณะกรรมการ ฯ มีการต่อยอดจากการรับฟังความคิดเห็นหรือการเยียวยาได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่อย่างไร ทาอย่างไรให้การวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ มีผลต่อกลไกทางการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการฯ อาจถูกนาไปใช้ให้ เป็นประโยชน์ ต่อ ศาล
ปกครองในการพิจารณากรณีร้องเรียน
คณะกรรมการฯ ควรเป็นกลไกในการค้นหาความจริงจากกรณีผลกระทบโครงการหรือนโยบายที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ ทั้งที่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นแล้วด้วยอย่างเช่น กรณีคลิตี้ ควรเป็นกลไกมากกว่าการพิจารณาความคิดเห็น
เพียงอย่างเดียว โดยใช้กลไกคณะกรรมการฯ เป็นผู้ค้นหาความจริงในกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบด้วย ส่วน
อานาจหน้าที่คณะกรรมการฯ พบว่าค่อนข้างกว้างขวาง โดยเห็นว่าร่างฯ นี้ไม่ได้ระบุขอบเขตนโยบายสาธารณะไว้
ทาให้การออกกฎหมายระดับรองลงไปอาจมีข้อควรระวังไม่ให้มีสาระที่ขัดต่อหลักของร่างฯ ฉบับนี้
การมีหลักการแบบกว้าง ๆ ของร่างนี้ ควรพิจารณาปรับปรุงให้ มีหลักการเบื้องต้นหรือไม่ในการรับฟัง
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม ติดตาม และเยียวยา ว่ามีหลักการเบื้องต้นอย่างไร เพื่อขยายความแต่อาจไม่ต้องลง
รายละเอียด ในส่วนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ความคิดเห็นที่ผ่านมาหลายครั้งไม่ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้
จะทาอย่างไรให้เกิดขึ้นจริง เช่น หากหน่วยงานไม่ได้นาไปปฏิบัติตาม จะทาอย่างไรให้กลไกของศาล หรือคณะ
กรรมการฯ มีผลสาคัญต่อการแก้ปัญหาเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ มีข้อห่วง
กังวลว่าการทาโครงการที่ผ่านมาหากมีการดาเนินการไปแล้วจะมีมาตรการในการลงโทษอย่างไร
การแสดงทัศนะความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....
โดย ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยหลายความ
คิดเห็นมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอโดยวิทยากรจากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และอาจารย์ไพสิฐ

ในภาพรวมของหลักการและเหตุผล ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นว่าจาเป็นต้องมีกฎหมายกลางด้านการมีส่วนร่วม
ขณะเดียวกันบางท่านก็คาดหวังว่ากฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายที่เติมเต็มกฎหมายที่มีสาระการมีส่วนร่วมฉบับอื่น
อย่างไรก็ดี แม้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเห็นด้วยต่อการมีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่บางท่านยังมี
ความห่วงกังวลต่อผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนี้ในฐานะที่เป็นกฎหมายกลางด้านมีส่วนร่วม
ในส่วนของเจตนารมณ์และหลักการสาคัญของร่างกฎหมายนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
ความหมายของการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน ที่ควรให้ ความส าคัญแก่ภ าคประชาชนมากว่าภาครัฐ เป็ น หลั ก
นโยบายสาธารณะจึงควรมาจากการนาเสนอของภาคประชาชนได้ด้วย อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรกาหนดผู้มีส่วน
ได้ส่วนส่วนเสียทางอ้อมด้วยเพื่อให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบทั้งหมด
สาหรับกรอบหลักเกณฑ์และรูปแบบการมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความเห็นอย่างหลากหลาย ได้แก่
การวางหลักการที่ยืดหยุ่นแก่หน่วยงานปฏิบัติ ความชัดเจนของกระบวนการประชามติ การใช้สิทธิและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการเสนอ ติดตาม และยกเลิกนโยบาย ตลอดจนการนาข้อคิดเห็นของประชาชนไปเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทานโยบาย
ในส่วนของระบบ กระบวนการ และวิธีการรับฟังความคิดเห็น ผู้เข้าร่ วมสัมมนาให้ความสาคัญกับกลไก
คณะกรรมการฯ ตามร่างกฎหมายนี้ โดยเห็นว่าคณะกรรมการฯ ควรมีองค์กรภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการ
มี ส่ ว นร่ ว มในระดั บ พื้ น ที่ เพราะยั ง ไม่ มี ก ารระบุ ก ลไกการท างานที่ ชั ด เจนของคณะกรรมการฯ ในส่ ว นของ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการนาข้อมูลไปใช้นั้ น ควรมีความชัดเจนในร่างกฎหมายนี้ที่ทาให้การเสนอ
ข้อมูลของประชาชนได้รับการรับฟังและมีการนาไปใช้พิจารณาจัดทานโยบาย ตลอดจนผลของการรับฟังจาก
ประชาชนควรมีการเผยแพร่ในวงกว้าง
สาหรับกลไกป้องกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและวินิจฉัยชี้ขาดคาร้องประชาชน ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่
ยังไม่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ชัดเจนมากเท่ากับประเด็นก่อนหน้านี้ โดยมีบางท่านเพียงตั้งข้อสังเกตว่ากรณี
มีความขัดแย้งหรือแตกต่างอย่างรุนแรง ร่างฯ นี้ควรมีการกาหนดแนวทางไว้ด้วย
ขณะเดียวกันสาหรั บประเด็นหลั กประกันด้านต่าง ๆ ผู้เข้า ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีความเห็นเป็น ไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าร่างกฎหมายนี้ยังขาดมาตรการในการจัดการหากไม่มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์การมีส่วน
ร่วมตามกฎหมายนี้ ดังนั้น เนื้อหาสาคัญที่ควรเพิ่มเข้าไปอาจเป็นมาตรการทั้งเชิงลงโทษหรือจูงใจตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทางการดาเนินงาน เพื่อให้เจ้าของโครงการดาเนินกระบวนการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังเห็นว่าควรมีการกาหนดมาตรการให้ประชาชนสามารถร้องต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
ขอให้หน่วยงานรัฐจัดกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการระบุมาตรการชดเชยความเสียหาย และจริ ยธรรมการ
วิจัยในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้วย
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว สรุปรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
ประเด็นหลัก ข้อคิดเห็น
1.หลั กการและ จาเป็นต้องมีกฎหมายกลางด้านการมีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน กฎหมายนี้อาจจะช่วยเติมเต็ม
เหตุผล
เรื่องการมีส่วนร่วมในกฎหมายอื่น

2.เจตนารมณ์ -“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในร่างฯ นี้ยังให้ความรู้สึกว่าปัจจุบันยังเปิดโอกาสไม่เต็มที่
และหลั ก การ ควรปรับให้เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนมี
สาคัญ
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่
-ในเชิงโครงสร้ าง ร่ างฯนี้ ยังให้ ความส าคัญกับรัฐ ควรเขียนว่าประชาชนมีสิ ทธิเสนอให้
หน่วยงานของรัฐจัดกระบวนการเสนอนโยบายขึ้นมาได้ รวมถึงการยกเลิกนโยบายด้วย
-หลักการของกฎหมายควรมีกาหนดไว้เป็นประเพณีว่า “เพื่อรองรับสิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน”
- “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ควรระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อมด้วย
- นิยาม “การมีส่วนร่วม” ควรใช้ภาคประชาชนเป็นประธานของประโยค เพื่อนาไปสู่การ
ตัดสินใจทางนโยบาย ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกนโยบาย
- “นโยบายสาธารณะ” ไม่ได้มาจากภาครัฐเท่านั้น แต่ต้องมาจากภาคประชาชนด้วย เช่น
คณะกรรมการประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรม
-นิยามการมีส่วนร่วมควรระบุทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การตัดสินใจ
3.ก ร อ บ -ควรเปิ ดช่องให้ห น่ วยงานได้ใช้แนวปฏิบัติเดิม หากไม่ขัดแย้งหรือมีมาตรฐานที่น้อยกว่า
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ หลักเกณฑ์หรือหลักการของร่างฯ นี้
รู ป แบบ และ -การลงประชามติ ยังไม่เห็นความชัดเจน ควรเขียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นเช่นว่าผลของ
วิ ธี ก า ร มี ส่ ว น ประชามตินาไปสู่อะไร
ร่วม
-มาตรา 8 กรณีห น่ ว ยงานรัฐ ไม่ ริเ ริ่ม หรื อ เพิ กเฉย ควรเขียนให้ ป ระชาชนมีสิ ทธิ เสนอให้
หน่วยงานรัฐจัดการมีส่วนร่วม และควรมี การระบุนโยบายสาธารณะที่มาจากภาคประชาชน
ด้วย
-มาตรา 9 การให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ คาว่า “อาจจะ” ไม่มี
ผลในทางปฏิ บั ติ ควรใช้ ค าว่ า “ควรจั ด ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม” และมี ก ลไกก าหนดให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม เพราะการมีส่วนร่วมเป็นระบบสาคัญ ประชาชนทั่วไปหากไม่ได้
รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมกาหนดนโยบายสาธารณะ
ในแต่ละระดับ ควรมีกลไกคณะกรรมการภาคประชาชนจาก 5 ภาคเป็นการมีส่วนร่วมที่ครบ
วงจร
-มาตรา 16 ยังไม่ครอบคลุมกรณียกเลิกโครงการ จึงควรครอบคลุมไปถึงการฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิต อนามัยและสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะโครงการกระทบมากกว่าตัวบุคคล
-มาตรา 13 การให้ข้อเท็จจริง ควรให้ข้อเท็จจริงทั้งข้อดีและข้อเสีย ควรให้คณะกรรมการฯ
ได้เข้าร่วมในกระบวนการให้ข้อมูลด้วย
-มาตรา 17 ควรมีกระบวนการยกเลิกที่ต้องระบุว่าให้มีการประเมินผลกระทบโครงการที่
ดาเนินการไปแล้ว เพราะหลายโครงการดาเนินการไปแล้วไม่เหมาะสม
-ประกาศและหลักเกณฑ์คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกาศนี้เขียนนิยามชัดเจนทั้ง
ระดับนโยบายและปฏิบัติการ และนิยามนโยบายสาธารณะ ควรมีการพิจารณาร่างกฎหมายนี้
ให้เชื่อมโยงกันด้วย

4.ระบบ
กระบวนการ
และวิธีการรับ
ฟังความคิดเห็น

-คณะกรรมการฯ ควรมีกลไกการทางานที่มีความชัดเจน คณะกรรมการฯ ควรมีองค์กร
ช่วยเหลือหรือกลไกอย่างภาคประชาสังคม เช่น มีระบบลงทะเบียนองค์กรประชาสังคมเพื่อ
ให้กับสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการฯ
-กระบวนการรับฟังความคิดเห็น จะทาอย่างไรให้มีความเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา และไม่
เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการเท่านั้น
-กระบวนการเข้าถึงข้อมูล ควรมีการทาให้มากขึ้น หรือมีความชัดเจนขึ้นในการรับฟังในการ
วางแผนงานกิจกรรมหรือนโยบาย การเสนอข้อมูลไปแล้วได้รับฟังและมีการพิจารณา อย่าง
น้อยควรมีการระบุให้ความคิดเห็นของประชาชนควรอยู่ในการพิจารณาของการประชุมหรือ
การพิจารณาทางนโยบาย
-ผู้ช่วยเลขาในสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีควรนาข้อมูลที่ได้จากการรับฟังมาเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนในวงกว้าง
5.กลไกป้ อ งกั น -กรณีมีความขัดแย้งหรือแตกต่างอย่างรุนแรง ร่างฯ นี้จะมีกลไกอย่างไร
แก้ไขปั ญหาข้อ
ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ
วินิจฉัยชี้ขาดคา
ร้องประชาชน
6.หลั ก ประกั น -กรณีนโยบายนั้นเข้าเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ พิจารณา แต่หน่วยงานรัฐไม่ได้ดาเนินการ ควร
ด้านต่าง ๆ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร้องต่อคณะกรรมการฯ ในการจัดกระบวนการมีส่วนร่ว มหรือ
ขอให้ยกเลิกโครงการที่ดาเนินการไปแล้วตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ
-การบังคับใช้ตั้งแต่ต้นทางและปลายทาง ร่างฯ นี้ยังไม่มี ควรเขียนไว้ว่าจะมีมาตรการอย่างไร
อาจเป็นการจูงใจหรือลงโทษเพื่อให้กฎหมายนี้มีสภาพบังคับ หรือส่งเสริมเพื่อให้นาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง
- เมื่อมีการทาโครงการขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาไม่มีกระบวนการให้ประชาชนได้ไปฟ้องร้องกัน
กฎหมายนี้ควรมีลักษณะบังคับใช้กับเจ้าของโครงการเหล่านั้นด้วย
-ควรมีมาตรการชดเชย กรณีที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากนโยบาย เพราะที่ผ่า นมามี
เจ้าของโครงการที่ทาผิดหลักเกณฑ์แต่ไม่มีการชดเชย
-การวิจัยประเมินผลกระทบโครงการที่ทาแบบระยะสั้น น่าจะมีมาตรการเรื่องจริยธรรมการ
วิจัยในการประเมินผลกระทบของนักวิจัย เช่น EIA
7. อื่น ๆ
-กฎหมายนี้จะมีความท้าทายเพราะเป็นกฎหมายกลาง จึงมีความห่วงกังวลเรื่องของความยาก
และปัญหาในเชิงปฏิบัติของกฎหมายฉบับนี้
ผู้สรุป นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชานาญการ
สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และนางสาวอัจจิมา แสง
รัตน์ นักวิชาการ สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

