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สรุปโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น1 

เรื่อง  
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ :  

เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย 
วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสาม สถาบันพระปกเกล้าและออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live 
............................................ 

 การสัมมนาระดมความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไกภาคประชาชน จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและมี
ความหมาย ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการส าคัญ 
กรอบหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วม สถานะกฎหมายกลางและผลบังคับใช้ ระบบและวิธีการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง กลไกหลักที่มีบทบาทก าหนดแนวนโยบายและหลักการพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของ
ผู้เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่  

 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า  
 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและผลักดันกฎหมายว่า 
   ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดทางวิชาการจากเวทีสัมมนาสาธารณะได้ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 
  
  

                                                           
1 ผู้สรุป นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และนางสาวอัจจิมา แสงรตัน์ 
นักวิชาการ ส านักส่งเสรมิวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกลา้ 

ดร. ถวิลวดี บรุีกุล อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ นายอิทธพิล ช่างกลึงดี ศ.ธงทอง จันทรางศุ 
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การสัมมนาเริ่มต้นจากการกล่าวเปิดโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดย
ศาสตราจารย์วุฒิสาร  กล่าวว่าปัจจุบันนี้กระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participatory Public Policy Process) มีความส าคัญ ซึ่งสอดรับกับมาตรา 77 ก าหนดหลักการตรากฎหมาย 
รวมทั้งนโยบายที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นกฎหมาย แต่เป็น
ทิศทางและแนวทางที่รัฐบาลจะด าเนินการ ประชาชนในฐานะ
ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบจากนโยบายและกฎหมาย
นั้น ๆ ย่อมมีสิทธิในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น  
รวมไปถึงประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้ควร ก าหนดเป็น
นโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาในระดับประเทศหรือ
แก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ควรมีพ้ืนที่ให้ประชาชน  ในการ
ปฏิรูปการเมือง คณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองได้เสนอ
ร่างกฎหมายเร่งรัด ในเรื่องนี้ที่ถือว่าเป็น Big Rock เพ่ือท าให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน มีรูปธรรมอย่างแท้จริง 
ดังนั้น สถาบันพระปกเกล้าในฐานะที่เป็นสถาบันวิชาการภายใต้ก ากับของประธานรัฐสภา จึงเห็นว่าการด าเนินการ
ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ จะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ
ผู้ใช้อ านาจกับประชาชนผู้รับผลของอ านาจนั้น เกิดความเข้าใจและมีความเห็นพ้องต้องกันถึงทิศทางที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตร่วมกัน ทั้งนี้ กล่าวว่าผลจากการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ จะได้น าเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงที่ร่าง
กฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณา จากนั้น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงความมุ่งหวังในช่วงท้ายก่อนเปิด
การสัมมนา ว่า “หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายตามชื่อคือ การมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและมี
ความหมาย บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
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ความเป็นมาของการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. .... 

โดย ดร. ถวิลวด ีบุรีกุล   
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

 
ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ได้น าเสนอความเป็นมาของกฎหมาย
การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ มีการริเริ่มด าเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรษ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้
แ ข็ ง แก ร่ ง ใ นสั ง ค ม ไทย  ต าม รั ฐ ธ ร รมนู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้มีการศึกษาการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมและมีการร่าง
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ จนปี 2550 คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการ
จัดท าร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.  .... เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมีสถาบัน
พระปกเกล้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย ได้ท าการศึกษาและได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จนน าไปสู่การรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนได้ทั้งหมด 
13,167 ชื่อ แต่ทว่ากลับเกิดสถานการณ์ทางการเมือง จึงเป็นผลให้การเสนอร่าง พ.ร.บ. ต้องชะงักลง 
 
 ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดให้ประชาชนหนึ่ง
หมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามที่บัญญัติ
ไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
และหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้จัดท าร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 
.... เสนอต่อสภานิติบัญญัติอีกครั้ง แต่สุดท้ายแล้วนั้น
กลับไม่มีการรับรองร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เพราะถูกตีความว่าส่งผลกระทบต่อภาระด้านงบประมาณที่จะเกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้มีความส าคัญ จึงยังมีการขับเคลื่อนเพ่ือจัดท าร่าง พ.ร.บ. นี้ต่อไป ปัจจุบันมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือ นายวรภพ วิริยะโรจน์ และคณะได้จัดท าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยใช้ร่างภาค
ประชาชนเป็นฐานในการจัดท าร่างปัจจุบัน 
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หลักการเหตุผล เจตนารมณ์ และสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใ น
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
 

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ  
ประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน- 

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้เริ่มต้นในการอธิบายถึงหลักการของร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ 1) ชื่อร่างและขอบเขตการบังคับใช้ 
จากการศึกษาความเป็นมาของร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการเสนอหรือเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายมาแล้วหลายฉบับแต่
ก็ประสบกับความล้มเหลวมาตลอด ปัจจุบันมีการน าร่างกฎหมายดังกล่าวในฉบับประชาชนมาปรับและพิจารณา
ใหม่เพ่ือที่จะเสนอต่อไปยังฝ่ายนิติบัญญัติ 2) ในการจัดท าร่างกฎหมายจ าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบร่างกฎหมาย
ฉบับประชาชนและฉบับอ่ืน พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเพ่ือน ามาพิจารณาและปรับแก้ไขให้ร่างกฎหมาย
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 3) ข้อจ ากัดของร่างกฎหมายฉบับเดิม คือ การตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา
รับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงในประเด็นนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นภาระตอ่งบประมาณของประเทศ และถือเป็นพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวด้วยการเงิน ดังนั้น ในการจัดท าร่างกฎหมายฉบับนี้จึงต้องค านึงถึงหลักการ และความเหมาะสมในการตั้ง
หน่วยงานใหม่ขึ้นเพราะจะเป็นสิ่งฉุดรั้งให้กฎหมายไม่สามารถเดินหน้าได้ 4) ร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องท าให้
กระชับรัดกุมมากที่สุด จึงระบุเพียงหลักการ กลไกและแนวทางในการท างานส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ส าคัญ และสุดท้าย 5) คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้
เป็นคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งตามข้อเสนอของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งส่วนหนึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากหน่วยราชการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องมี
ขนาดใหญ่ เพราะจะท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการท างาน ในขณะที่ก็จ าเป็นต้องมีกรรมการที่มาจาก
หน่วยงานที่มีประสบการณ์และท างานด้านนี้โดยเฉพาะเพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพให้เกิดกับร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มีเจตนารมณ์และหลักการที่มุ่งเน้นการคุ้มครองและรับรองวิธีการ
ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกขั้นตอน ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ตลอดจนเพื่อให้มีหลักประกันในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ 
เพ่ือให้กระบวนการนโยบายสาธารณะสามารถด าเนินการไปได้อย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง หลังจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง ได้มีการ
อธิบายถึงค านิยามของค าส าคัญที่ปรากฏในร่างกฎหมายฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
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 1. นโยบายสาธารณะ หมายความว่า 
การจัดท านโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาหน่วยงานรัฐเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพ้ืนที่ หรือ
การออกกฎหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐ 
และให้หมายความรวมถึงการจัดท าโครงการ ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ประโยชน์สาธารณะอ่ืนใดอย่างมีนัยส าคัญ จากค านิยามข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าจ าเป็นต้องมีการรับฟังในเรื่อง
ของแผน แต่ส าหรับโครงการอาจเป็นเรื่องยาก จึงอาจไม่สามารถรับฟังความเห็นได้ทุกโครงการ ดังนั้นจ าเป็นต้องมี
การคัดสรรโครงการที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้คนส่วนมากเป็นหลัก 
 2 .  กระบวนการน โยบายสาธ ารณะ 
หมายความว่า การริเริ่ม การให้และรับรู้ข้อมูล การ
รับฟังความคิดเห็น การร่วมตัดสินใจ การร่วม
ด าเนินการ การร่วมติดตามประเมินผลและการ
ตรวจสอบการด าเนินนโยบายสาธารณะ รวมทั้ง
การพิจารณา แก้ไข เปลี ่ยนแปลง หร ือยกเลิก
นโยบายสาธารณะ กล่าวโดยสรุปคือจ าเป็นต้องมี
การรับรู ้ข้อมูลข่าวสารตั ้งแต่เริ ่มจนถึงสิ ้นสุดของ
กระบวนนโยบายสาธารณะ 

3. หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานอื่นของรัฐและหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับ
ส ัมปทานหร ือได ้ร ับมอบหมายให้ใช ้อ านาจแทน
หน่วยงานของรัฐ อันหมายรวมถึงฝ่ายบริหารทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 4. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์ ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจาก
นโยบายสาธารณะ 
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5. ฉันทามติ หมายความว่า ผลที่เกิดจาก
กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่ วมอย่ างแท้จริ ง  โดยไม่ต้ องมีการลงมติหรือ
ลงคะแนนเสียง และผลดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องเป็น
ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ ฉันทามติถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพราะทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นแต่ผลอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นเอกฉันท์ 
เพราะเป็นการยากที่จะให้ผลเป็นเอกฉันท์ได้ แต่สิ่ง
ส าคัญของฉันทามติคือการได้พูดคุยกัน มีการแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวร่วมกัน 
 ต่อจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้อธิบายถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่าประชาชนย่อมมีสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ทั้งในด้านการให้ข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
นั้น รวมไปถึงหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  โดยในร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดไว้เป็นโครงร่างใหญ่ ๆ เพ่ือให้
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปขยายความต่อถึงภาระหน้าที่ อ านาจและกระบวนการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐนั้นให้เป็นไปตามหลักการ มาตรฐานหรือองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ตามที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนด รวมทั้งหลักการพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมซึ่งคณะกรรมการฯ ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ 
หน่วยงานของรัฐสามารถปรึกษาหารือหรือขอค าแนะน าจากคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบ รวมทั้งการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหรือระเบียบของหน่วยงานได้ เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีคุณค่า และมีความหมาย  
 ส าหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้น
ได้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 18 ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นประธาน (2) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ (3) ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสองคน
ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนดเป็นกรรมการ 
(4) ผู้แทนจากภาคประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับสรรหาจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนจ านวน 3 คนเป็นกรรมการ (5) ผู้แทนสื่อมวลชน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านสื่อมวลชน จ านวน  1 คน 
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เป็นกรรมการ (6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
หรือประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีด้าน
กฎหมายมหาชน และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและธรรมาภิบาลด้วยจ านวน 6 คน เป็นกรรมการให้ปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการและ
มอบหมายเจ้าหน้าที่อ่ืนในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ  
  คณะกร รมกา รมี บทบาท
อ านาจหน้าที่หลักคือในการก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้งหลักการ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการ รวมไปถึงก ากับ แนะน า
ช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน ซึ่งเป็น
บทบาทในเชิงนโยบายมากกว่าลงไปปฏิบัติหรือจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง 
 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง ยังกล่าวถึงโครงสร้างของส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่มีศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของการท างาน โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นหน่วยงานในการจัดการเรื่อง
ทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องงานทางด้านธุรการ เนื่องจากต าแหน่งปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
และรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  
ดังนั้น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงถือว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ และอาจไม่ส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณแผ่นดิน เพราะเป็นองค์กรที่มีอยู่แล้ว หากแต่ต้องมีระบบการจัดการเรื่องงบประมาณให้มีคุณภาพ 
รวมทั้ง ต้องพิจารณาเรื่องจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณภาพมากที่สุด 

ในช่วงท้ายศาสตราจารย์พิเศษธงทอง กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการท าให้ประชาชนและ
ชุมชนได้รับรู้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั้งหลายได้อย่างสะดวกและครบถ้วน ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม อีกทั้งยังก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน าผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนไปใช้
ประกอบในกระบวนการตัดสินใจก าหนด อนุมัติ หรือเห็นชอบในนโยบายสาธารณะ ตามมาตรา 12 มาตรา 13 
และมาตรา 14 และเพ่ือความโปร่งใสก าหนดให้มีการประกาศการตัดสินใจให้ประชาชนทราบพร้อมเหตุผล ความ
จ าเป็น มาตรการในการป้องกันหรือเยียวยา การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ความคุ้มค่าของประโยชน์
สาธารณะ และทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดด้วย  
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สรุปสาระและความคิดเห็นของประชาชน และความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ 
 

โดย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี  
ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 
 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี กล่าวว่าในฐานะที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายฉบับนี้  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ โดยที่ผ่านได้ได้จัดให้มีขั้นตอนและวิธีการรับฟังความคิดเห็น 2 วิธี ได้แก่ การแสดง

ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.law.go.th  ซึ่งมี
ประชาชนจ านวน 905 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และ การจัดส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปยังส่วนราชการระดับกระทรวง 
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่ งในกรณีนี้  มี
หน่วยงานที่ร่วมแสดงความคิดเห็น จ านวน 217 
หน่วยงาน และ จากผลการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ใน 2 ช่องทางข้างต้น ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีได้สรุปผลการรับฟังความ

คิดเห็นใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นค านิยาม ประเด็นสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ประเด็นหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และ ประเด็นคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ  

ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับ “ค านิยาม” ในมาตรา 3 มีข้อเสนอแนะ
ว่าควรก าหนดค านิยามให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ค านิยามของ 
“นโยบายสาธารณะ” ที่เสนอให้เพ่ิมเติม
กรณีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 
เพ่ิมเติมค าว่า “เศรษฐกิจ” ต่อท้ายคุณภาพ
ชีวิต และเพ่ิมเติมค าว่า “แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด” “แผนพัฒนาท้องถิ่น” รวมถึง 
“หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใดอย่างมี
นัยส าคัญ” ให้ชัดเจนมากขึ้น  อีกทั้ ง  มี
ข้อเสนอให้ก าหนดประเภทของโครงการให้

ชัดเจน เพราะจากค านิยามในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมไปถึงโครงการทุกประเภทหรือเฉพาะโครงการรัฐ หรือ
โครงการรัฐร่วมเอกชน  และ ค าว่า “ผู้เกี่ยวข้อง” มีข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิมองค์กรภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดความ
ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนค านิยามของ “กระบวนการนโยบายสาธารณะ” นั้น มีข้อเสนอแนะว่า ควร
เปิดให้การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกนโยบายสาธารณะ โดยการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน เนื่องอาจบางกรณี
อาจจะกระทบต่องบประมาณที่ได้ด าเนินการไปแล้ว อีกทั้ง ในการท าประชาพิจารณ์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ท าให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือน าเสนอข้อมูลในมุมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน  นอกจากนี้ ยังมี
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ข้อเสนอต่อการนิยามของค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” โดยเสนอแนะว่าให้เพ่ิมเติมค านิยามให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ครอบคลุมทุกองค์กรที่ใช้อ านาจทางบริหารของรัฐและ
ควรเพิ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด้วย 

ประเด็นสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มีข้อเสนอว่าควรแก้ไข
และเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 6 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 3 และมาตรา 7  ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่
ยังไม่ครอบคลุม เพราะในร่างกฎหมายมีเพียง 2 ด้านเท่านั้น   

ประเด็นเรื่องหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  
มาตรา 7  เสนอให้มีการเพ่ิมข้อความให้มี

ความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอ
ให้มีการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด้านการ
ประชาสัมพันธ์  เช่น กรมประชาสัมพันธ์  เ พ่ือ
สนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนในเรื่องนโยบายสาธารณะภายใต้กรอบ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  

 
มาตรา 8 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ถ้อยค าว่า “...เพ่ือให้เกิดความเห็นร่วมกันของที่ประชุม” ว่าข้อความ

ดังกล่าวอาจจะท าให้เกิดเข้าใจว่าจะต้องมีมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้นหรือไม่ รวมทั้งข้อสังเกต 
มาตรา 8 และมาตรา 11 กรณีการก าหนดนโยบายสาธารณะและการด าเนินนโยบายสาธารณะ ที่มี

ลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยเพ่ิมผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง  

มาตรา 12 เห็นควรให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ (4) ผลกระทบของการด าเนินการ ทั้ งผลดีและผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกัน การแก้ไขฟ้ืนฟู และ
การเยียวยา  

มาตรา 14 มีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐ
เผยแพร่ หรือ ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นให้
ประชาชนทั่วไปทราบก่อนการตัดสินใจด าเนินโครงการ
ด้วย  

มาตรา 17 มีข้อสังเกตว่า ค าว่า “...โดยไม่
ชักช้า...” ควรก าหนดระยะเวลาพิจารณาด าเนินการ
ตามค าร้องให้ชัดเจนว่าจะต้องด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จเป็นจ านวนกี่วัน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผน
ด าเนินการต่อไปได้  

มาตรา 18 เสนอแนะให้ที่มาขององค์ประกอบกรรมการประเภทผู้แทนภาคประชาชนให้มีอิสระจากฝ่าย
การเมืองหรือภาครัฐมากขึ้น  

และมาตรา 24 ให้เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หากมีกรณีการร้องเรียนหรือกรณีพิพาท
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะตามกฎหมายฉบับนี้ 
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ประเด็นคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยมีการเสนอ
ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ชัดเจน 

ในช่วงท้ายของการบรรยายนายอิทธิพล ช่างกลึงดี กล่าวถึงแนวทางการด าเนินงานของส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าภายหลังจากที่ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่

เ กี่ ย ว ข้ อ งแล้ ว  ส านั ก ง านปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีจะรวบรวมความคิดเห็นที่ได้
จากการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งร่าง
พระราชบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณา  และจะเผยแพร่ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ ขั้นตอนสุดท้าย 
คือ จะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

 
ประเด็นและวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
 

โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ให้ความคิดเห็นว่าหลักการของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่หลาย
ประเทศยึดหลักมีในหลายรูปแบบ อาทิ การปรึกษาหารือ การประชาพิจารณ์ และการลงประชามติ  ซึ่งร่าง
กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเป็นแบบผสมทั้งการปรึกษาหารือ และประชาพิจารณ์  ดังนั้น จึงควรต้องพิจารณาต่อไป 

คือ มาตรฐานกลางของ 2 กลไกนีว้่าจะเป็นไปใน
รูปแบบใด  และ หากจะพิจารณาในส่วนของ
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนนั้น จะพบว่าประเทศไทยมี
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ 
พ.ศ. 2539 ซึ่งระเบียบส านักนายกฯ ดังกล่าว
เกิดความยากในการน าไปบังคับใช้กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ดังนั้น ภายหลังจึงมีความพยายามในการ

ตรากฎหมายการมีส่วนร่วมในระดับพระราชบัญญัติหากแต่ไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น จึงเกิดระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ พ.ศ. 2548 แทน  อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยตรงบังคับใช้ แต่มีกฎหมายที่มีความมุ่งหมายในลักษณะเช่นเดียวกันเกิดขึ้น ได้แก่ พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ซ่ึง
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กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้มีผลบังคับเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เพราะ ผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้กลไกจาก
กฎหมายฉบับนี้ในการเรียกร้องได้  

ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกฎหมายที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันนี้ ได้แก่ 
พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 2560 พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.
2562 และมีร่าง พ.ร.บ.ก าหนดวิธีการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาจาก
ผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาหรือการค้าการ
ลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งรับฟังความ
คิดเห็นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2565 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการพิจารณาของร่าง
กฎหมายฉบับนี้ จึงควรพิจารณาด้วยว่ากฎหมายฉบับ
อ่ืนอาทิท่ีได้กล่าวข้างต้นมีกลไกอย่างไร เพ่ือพิจารณาว่า
ร่างกฎหมายการมีส่วนร่วมฉบับนี้จะมีต าแหน่งแห่งที่ 
(position) อย่างไร 

ส าหรับความคิดเห็นต่อสาระส าคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ อาจารยไ์พสิฐเห็นว่าในฐานะที่กฎหมายฉบับนี้
จะเป็นกฎหมายกลาง การยืนยันเพียงหลักการการมีส่วนร่วมนั้นถือว่ายังไมเ่พียงพอ เพราะหน่วยงานรัฐเพียงรับฟัง
แตไ่ม่ได้น าไปพัฒนาหรือด าเนินการต่อว่าจะท าอย่างไรให้กลไกสามารถด าเนินการต่อไปได้ คณะกรรมการ ฯ มีการ
ต่อยอดจากการรับฟังความคิดเห็นหรือการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่อย่างไร ท าอย่างไรให้การ
วินิจฉัยของคณะกรรมการฯ มีผลต่อกลไกทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความคิดเห็นต่อคณะ
กรรมการฯ อาจถูกน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อศาลปกครองในการพิจารณากรณีร้องเรียน  รวมทั้ง ในร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ คณะกรรมการฯ ควรเป็นกลไกในการค้นหาความจริง  หากมีกรณีผลกระทบโครงการหรือนโยบายที่
ก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งที่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นแล้วด้วย  อาทิ กรณีล าห้วยคลิตี้ ที่ควรเป็นกลไกมากกว่าการ
พิจารณาความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว โดยใช้กลไกคณะกรรมการฯ เป็นผู้ค้นหาความจริงในกรณีที่ประชาชนได้รับ
ผลกระทบด้วย ส่วนอ านาจหน้าที่คณะกรรมการฯ พบว่าค่อนข้างกว้างขวาง โดยเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้
มีการระบุขอบเขตนโยบายสาธารณะไว้  ท าให้การออกกฎหมายระดับรองต้องมีข้อควรระวังที่ไม่ให้มีสาระที่ขัดต่อ
หลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ 

การมีหลักการแบบกว้าง ๆ ของ
ร่ า งกฎหมายนี้  โ ดยควร พิจา รณา
ปรับปรุงให้มีหลักการเบื้องต้นหรือไม่ใน
การรับฟังความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม 
ติดตาม และเยียวยา ว่ามีหลักการ
เบื้องต้นอย่างไร เพ่ือขยายความให้เกิด
ความชัดเจน แต่อาจไม่ต้องระบุใน
รายละเอียด ในส่วนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ความคิดเห็นที่
ผ่านมาหลายครั้งไม่ได้ถูกน าไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ท าอย่างไรให้เกิดการน าไปใช้จริง เช่น หากหน่วยงานไม่ได้น าไปปฏิบัติ
ตาม จะท าอย่างไรให้กลไกของศาล หรือคณะกรรมการฯ มีผลส าคัญต่อการแก้ปัญหาเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ มีข้อห่วงกังวลว่าการท าโครงการที่ผ่านมาหากมีการด าเนินการไปแล้วจะมี
มาตรการในการลงโทษอย่างไร 
 
การแสดงทัศนะความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... 
 

โดย ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 

ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา ผู้ เข้าร่วม
สั มมนา ได้ มี การแสดงความคิ ด เห็ นที่
หลากหลาย โดยหลายความคิดเห็นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอโดยวิทยากร
จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และ
อาจารย์ไพสิฐ ในภาพรวมของหลักการและ
เหตุผล  ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นว่า
จ าเป็นต้องมีกฎหมายกลางด้านการมีส่วน
ร่วม ขณะเดียวกันบางท่านก็คาดหวังว่า
กฎหมายนี้ จะ เป็นกฎหมายที่ เ ติ ม เต็ ม

กฎหมายที่มีสาระการมีส่วนร่วมฉบับอ่ืน อย่างไรก็ดี แม้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเห็นด้วยต่อการมีกฎหมายว่าด้วยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน แต่บางท่านยังมีความห่วงกังวลต่อผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนี้ในฐานะที่เป็นกฎหมายกลาง
ด้านมีส่วนร่วม 

ในส่วนของเจตนารมณ์และหลักการส าคัญของร่างกฎหมายนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ควรให้ความส าคัญแก่ภาคประชาชนมากว่าภาครัฐเป็นหลัก  
นโยบายสาธารณะจึงควรมาจากการน าเสนอของภาคประชาชนได้ด้วย อีกท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรก าหนดผู้มีส่วน
ได้ส่วนส่วนเสียทางอ้อมด้วยเพื่อให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบทั้งหมด 
 ส าหรับกรอบหลักเกณฑ์และรูปแบบการมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความเห็นอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
การวางหลักการที่ยืดหยุ่นแก่หน่วยงานปฏิบัติ ความชัดเจนของกระบวนการประชามติ การใช้สิทธิและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการเสนอ ติดตาม และยกเลิกนโยบาย ตลอดจนการน าข้อคิดเห็นของประชาชนไปเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท านโยบาย 
 ในส่วนของระบบ กระบวนการ และวิธีการรับฟังความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความส าคัญกับกลไก
คณะกรรมการฯ ตามร่างกฎหมายนี้ โดยเห็นว่าคณะกรรมการฯ ควรมีองค์กรภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการ
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มีส่วนร่วมในระดับพ้ืนที่ เพราะยังไม่มีการระบุกลไกการท างานที่ชัด เจนของคณะกรรมการฯ ในส่วนของ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการน าข้อมูลไปใช้นั้น ควรมีความชัดเจนในร่างกฎหมายนี้ที่ท าให้การเสนอ
ข้อมูลของประชาชนได้รับการรับฟังและมีการน าไปใช้พิจารณาจัดท านโยบาย ตลอดจนผลของการรับฟังจาก
ประชาชนควรมีการเผยแพร่ในวงกว้าง 
 ส าหรับกลไกป้องกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและวินิจฉัยชี้ขาดค าร้องประชาชน ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่
ยังไม่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ชัดเจนมากเท่ากับประเด็นก่อนหน้านี้ โดยมีบางท่านเพียงตั้งข้อสังเกตว่ากรณี
มีความขัดแย้งหรือแตกต่างอย่างรุนแรง ร่างฯ นี้ควรมีการก าหนดแนวทางไว้ด้วย 
 ขณะเดียวกันส าหรับประเด็นหลักประกันด้านต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าร่างกฎหมายนี้ยังขาดมาตรการในการจัดการหากไม่มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การมีส่วน
ร่วมตามกฎหมายนี้ ดังนั้น เนื้อหาส าคัญที่ควรเพ่ิมเข้าไปอาจเป็นมาตรการทั้งเชิงลงโทษหรือจูงใจตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทางการด าเนินงาน เพ่ือให้เจ้าของโครงการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ 
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังเห็นว่าควรมีการก าหนดมาตรการให้ประชาชนสามารถร้องต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ขอให้หน่วยงานรัฐจัดกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการระบุมาตรการชดเชยความเสียหาย และจริยธรรมการ
วิจัยในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้วย 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว สรุปรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 
 

ประเด็นหลัก ข้อคิดเหน็ 
1.หลักการและ
เหตุผล 

จ าเป็นต้องมีกฎหมายกลางด้านการมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันกฎหมายนี้อาจจะช่วยเติมเต็ม
เรื่องการมีส่วนร่วมในกฎหมายอื่น  

2. เจตนารมณ์
และหลั กการ
ส าคัญ 

o “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในร่างฯ นี้ยังให้ความรู้สึกว่าปัจจุบันยังเปิดโอกาสไม่
เต็มที่ ควรปรับให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 

o ในเชิงโครงสร้าง ร่างฯนี้ ยังให้ความส าคัญกับรัฐ ควรเขียนว่าประชาชนมีสิทธิเสนอ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดกระบวนการเสนอนโยบายขึ้นมาได้ รวมถึงการยกเลิก
นโยบายด้วย 

o หลักการของกฎหมายควรมีก าหนดไว้เป็นประเพณีว่า “เพ่ือรองรับสิทธิการมีส่วน
ร่วมของประชาชน”  

o “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ควรระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อมด้วย  
o นิยาม “การมีส่วนร่วม” ควรใช้ภาคประชาชนเป็นประธานของประโยค เพ่ือน าไปสู่

การตัดสินใจทางนโยบาย ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกนโยบาย 
o “นโยบายสาธารณะ” ไม่ได้มาจากภาครัฐเท่านั้น แต่ต้องมาจากภาคประชาชนด้วย 

เช่น คณะกรรมการประชาชนในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้มีความเป็นรูปธรรม 
o นิยามการมีส่วนร่วมควรระบุทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การตัดสินใจ 

3. ก ร อ บ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  

o ควรเปิดช่องให้หน่วยงานได้ใช้แนวปฏิบัติเดิม หากไม่ขัดแย้งหรือมีมาตรฐานที่น้อย
กว่าหลักเกณฑ์หรือหลักการของร่างฯ นี้ 
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ประเด็นหลัก ข้อคิดเหน็ 
รู ปแบบ  และ
วิ ธี ก า ร มี ส่ ว น
รว่ม 

o การลงประชามติ ยังไม่เห็นความชัดเจน ควรเขียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นเช่นว่าผล
ของประชามติน าไปสู่อะไร  

o มาตรา 8 กรณีหน่วยงานรัฐไม่ริเริ่มหรือเพิกเฉย ควรเขียนให้ประชาชนมีสิทธิเสนอ
ให้หน่วยงานรัฐจัดการมีส่วนร่วม และควรมีการระบุนโยบายสาธารณะที่มาจากภาค
ประชาชนด้วย 

o มาตรา 9 การให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ ค าว่า 
“อาจจะ” ไม่มีผลในทางปฏิบัติ ควรใช้ค าว่า “ควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม” และมี
กลไกก าหนดให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม เพราะการมีส่วนร่วมเป็นระบบส าคัญ 
ประชาชนทั่วไปหากไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมก าหนดนโยบายสาธารณะในแต่ละระดับ ควรมีกลไกคณะกรรมการภาค
ประชาชนจาก 5 ภาคเป็นการมีส่วนร่วมที่ครบวงจร 

o มาตรา 16 ยังไม่ครอบคลุมกรณียกเลิกโครงการ จึงควรครอบคลุมไปถึงการฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิต อนามัยและสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะโครงการกระทบมากกว่าตัวบุคคล 

o มาตรา 13 การให้ข้อเท็จจริง ควรให้ข้อเท็จจริงทั้ งข้อดีและข้อเสีย ควรให้
คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมในกระบวนการให้ข้อมูลด้วย 

o มาตรา 17 ควรมีกระบวนการยกเลิกที่ต้องระบุว่าให้มีการประเมินผลกระทบ
โครงการที่ด าเนินการไปแล้ว เพราะหลายโครงการด าเนินการไปแล้วไม่เหมาะสม  

o ประกาศและหลักเกณฑ์คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกาศนี้เขียนนิยามชัดเจน
ทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ และนิยามนโยบายสาธารณะ ควรมีการพิจารณา
ร่างกฎหมายนี้ ให้เชื่อมโยงกันด้วย 

4.ระบบ 
กระบวนการ 
และวิธีการรับ
ฟังความคิดเห็น 
 

o คณะกรรมการฯ ควรมีกลไกการท างานที่มีความชัดเจน คณะกรรมการฯ ควรมี
องค์กรช่วยเหลือหรือกลไกอย่างภาคประชาสังคม เช่น มีระบบลงทะเบียนองค์กร
ประชาสังคมเพ่ือให้กับสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนที่  เ พ่ือช่วยงาน
คณะกรรมการ 

o กระบวนการรับฟังความคิดเห็น จะท าอย่างไรให้มีความเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา 
และไม่เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการเท่านั้น 

o กระบวนการเข้าถึงข้อมูล ควรมีการท าให้มากขึ้น หรือมีความชัดเจนขึ้นในการรับฟัง
ในการวางแผนงานกิจกรรมหรือนโยบาย การเสนอข้อมูลไปแล้วได้รับฟังและมีการ
พิจารณา อย่างน้อยควรมีการระบุให้ความคิดเห็นของประชาชนควรอยู่ในการ
พิจารณาของการประชุมหรือการพิจารณาทางนโยบาย 

o ผู้ช่วยเลขาในส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีควรน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังมา
เผยแพร่ให้แกป่ระชาชนในวงกว้าง  

 

 

 



การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ :   
เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมคีุณค่าและความหมาย 

ประเด็นหลัก ข้อคิดเหน็ 
5.กลไกป้องกัน
แก้ไขปัญหาข้อ
ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ
วินิจฉัยชี้ขาดค า
ร้องประชาชน 

o กรณีมีความขัดแย้งหรือแตกต่างอย่างรุนแรง ร่างฯนี้จะมีกลไกอย่างไร  
 

6.หลักประกัน
ด้านต่าง ๆ 

o กรณีนโยบายนั้นเข้าเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ พิจารณา แต่หน่วยงานรัฐไม่ได้
ด าเนินการ ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร้องต่อคณะกรรมการฯ ในการจัด
กระบวนการมีส่วนร่วมหรือขอให้ยกเลิกโครงการที่ด าเนินการไปแล้วตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการฯ 

o การบังคับใช้ตั้งแต่ต้นทางและปลายทาง ร่างฯนี้ยังไม่มี ควรเขียนไว้ว่าจะมีมาตรการ
อย่างไร อาจเป็นการจูงใจหรือลงโทษก็ได้ อยากเห็นกฎหมายนี้มีสภาพบังคับ หรือ
ส่งเสริมเพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เมื่อมีการท าโครงการขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาไม่มี
กระบวนการให้ประชาชนได้ไปฟ้องร้องกัน กฎหมายนี้ควรมีลักษณะบังคับใช้กับ
เจ้าของโครงการเหล่านั้นด้วย 

o ควรมีมาตรการชดเชย กรณีที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากนโยบาย เพราะที่ผ่าน
มามีเจ้าของโครงการที่ท าผิดหลักเกณฑ์แต่ไม่มีการชดเชย 

o การวิจัยประเมินผลกระทบโครงการที่ท าแบบระยะสั้น น่าจะมีมาตรการเรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในการประเมินผลกระทบของนักวิจัย เช่น EIA 

7. อ่ืน ๆ  o กฎหมายนี้จะมีความท้าทายเพราะเป็นกฎหมายกลาง จึงมีความห่วงกังวลเรื่องของ
ความยากและปัญหาในเชิงปฏิบัติของกฎหมายฉบับนี้  

 


