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รายงานการพจิารณาศึกษา 
เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็น 

และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในรูปแบบออนไลน์ (Online)” 

ของ 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาผู้แทนราษฎร 

 
 

 

 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมือง 

การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 



 



สารบัญ 
 
 

                หน้า 
สารบัญ            ก 
บทสรุปผู้บริหาร           ง 
หลักการและเหตุผล           

บทที่ ๑ บทน า           ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมา          ๑ 
 ๑.๒ สภาพปัญหา         ๒ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์         ๔ 
 ๑.๔ ประเด็นการศึกษา         ๕ 
 ๑.๕ ระยะเวลาการศึกษา         ๕ 
 ๑.๖ วิธีการพิจารณาศึกษา        ๕ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        ๕ 
 ๑.๘ นิยามศัพท ์          ๖ 

บทที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)     ๘ 
 ๒.๑ ความหมายและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน    ๘ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน     ๘ 
  ๒.๑.๒ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน     ๙ 
 ๒.๒ ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชน      ๑๐ 
 ๒.๓ ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนออนไลน์     ๑๒ 
  (Public Participation Online Platform) ของต่างประเทศ 
  ๒.๓.๑ สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Republic of Estonia)     ๑๒ 
  ๒.๓.๒ สาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน (Republic of China)     ๑๕ 
  ๒.๓.๓ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)     ๑๖ 
  ๒.๓.๔ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)     ๒๐ 
  ๒.๓.๕ สหราชอาณาจักร (United Kingdom)      ๒๑ 
  ๒.๓.๖ สหรัฐอเมริกา (United States of America)     ๒๕ 
 ๒.๔ ดัชนีการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Participation Index : EPI)    ๒๕ 

บทที่ ๓ ความเห็นของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพื่อพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็น ๒๙ 
  ของประชาชนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๓.๑ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ    ๓๒ 
  (Data Platform) 
  ๓.๒ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายของรัฐ    ๓๕ 
  (Policy Platform) 
 



(ข) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

                   หน้า 
 

  ๓.๓ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย    ๓๗ 
  (Law Platform) 
  ๓.๔ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ   ๔๐ 
  (Budget Platform) 
  ๓.๕ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารของรัฐ    ๔๕ 
  (News Platform) 
  ๓.๖ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร้องเรียนและร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐ  ๔๘ 
  (Complaint Platform) 
  ๓.๗ สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็น  ๔๙ 
  และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อค าชี้แจงของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 
  ในการรับฟังความเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๓.๘ การออกแบบเพื่อสร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๕๐ 
  ในรูปแบบออนไลน์ โครงการ Parliament Hackathon : Participation Platform 

บทที่ ๔ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ       ๕๕ 
 ๔.๑ สรุปผลการศึกษา         ๕๕ 
 ๔.๒ ข้อเสนอแนะ         ๖๐ 
 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ผลงานของทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน การจัดท าแพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) 
  แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) 
  แพลตฟอร์มละ ๒ ทีม จ านวน ๖ ทีม 

ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมการออกแบบเพ่ือสร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในรูปแบบออนไลน์โครงการ Parliament Hackathon : Participation Platform 

ภาคผนวก ค - รายนามคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - รายนามของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิม 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - รายนามท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการที่ไม่มีค่าตอบแทน 
 - รายนามท่ีปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 



 (ค) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 - รายนามท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 - รายนามเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน  
   และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - ประกาศคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม  
   ของประชาชน 

 



 



 
 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือการที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานภาครัฐ
ได้มีโอกาสรับทราบและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ และมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นของประชาชน
จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเองถูกบัญญัติไว้ว่า 
เป็นสิทธิของประชาชน และถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลายมาตรา 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประโยชน์ต่อภาครัฐในหลายด้าน ทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และศักยภาพในการท างานของภาครัฐ เพราะจะท าให้ภาครัฐมีข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการ 
จากประชาชนโดยตรง ท าให้การตัดสินใจตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ดีมากขึ้น และความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะได้ข้อมูลในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น เพ่ือท าให้  
ผู้มีอ านาจตัดสินใจของภาครัฐมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น และลดการใช้ทรัพยากรภาครัฐ  ทั้งบุคลากร 
และงบประมาณในการศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ การมีส่วนร่วมจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐ 
และประชาชน เพ่ิมความเข้าใจ เชื่อใจ และการยอมรับมากขึ้นในหมู่ประชาชนและส่งเสริมสิทธิของประชาชน 
ให้ประชาชนรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
และท าให้ประชาธิปไตยในประเทศเข้มแข็งขึ้น 
 จากการวัดมาตรฐานการมีส่วนร่วม E-Participation Index ของสหประชาชาติ พบว่าการมี 
ส่วนร่วมในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีการพัฒนาที่ล่าช้ากว่าต่างประเทศที่การมีส่วนร่วม
ของประชาชนถูกให้ความส าคัญมากข้ึนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและพัฒนาตามเทคโนโลยีออนไลน์ได้รวดเร็วกว่า
ประเทศไทย จากการเชิญ ๑๓ หน่วยงานมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบว่าปัจจุบันหลายหน่วยงานรัฐยังให้
ความสนใจเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด และในกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของภาครัฐในปัจจุบันยังคงเป็นเพียงกระบวนการที่จัดท าตามกฎหมาย แต่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญในการเพ่ิมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น ซึ่งพบว่าจะมีปัญหาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนตามที่ประชาชนต้องการทราบ และท าให้
ข้อมูลภาครัฐที่ประชาชนต้องการกลายเป็นการเปิดเผยเมื่อประชาชนร้องขอ 
 ๒. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐยังไม่มีมาตรฐานในการเปิดเผยในรูปแบบที่ประชาชนสะดวกในการ
ใช้งานต่อ เช่น API Excel ท าให้ประชาชนมีต้นทุนและความยุ่งยากในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 ๓. ไม่มีมาตรฐานในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท าให้หน่วยงานรัฐ
สามารถละเลยและไม่มีการตอบกลับต่อความคิดเห็นของประชาชนได้ และการรับฟังความคิดเห็นไม่สามารถ 
ให้ประชาชนเลือกที่จะเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะได้ ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนไม่ถูกต่อยอด  
หรือสนับสนุนเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบกลับหรือตัดสินใจของภาครัฐได้ 
 ๔. ไม่มีกลไกตรวจสอบว่าหน่วยงานรัฐได้เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ ท าให้
หน่วยงานรัฐบางหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งมีงบประมาณจ ากัด ท าให้มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ ที่ไม่สามารถมีเว็บไซต์ และท าให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตามที่
กฎหมายก าหนดได ้และไม่มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 



 
 

(จ)  
 
 จากปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีข้อเสนอ คือการสร้าง ๖ ช่องทางกลาง (Centralized 
Platform) ซึ่งรับผิดชอบโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) 
เพ่ือเป็นช่องทางกลางของทุกหน่วยงานรัฐทั้งในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างช่องทาง 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละจุดข้อมูลภาครัฐที่เปิดเผย ท าให้สามารถก าหนดและสร้างมาตรฐานทั้ง
ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ และประหยัดทรัพยากร
ทั้งงบประมาณและบุคลากรภาครัฐที่หลายหน่วยงานรัฐต่างพัฒนาระบบของแต่ละหน่วยงานแยกจากกัน ซึ่งท าให้มี
ปัญหาในการบูรณาการในภายหลัง และกลายเป็นโครงการซ้ าซ้อน ขาดการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  จากข้ อจ ากั ด เ รื่ อ ง งบประมาณ และท า ให้ ประชาชน ไม่สะดวกที่ จะเข้ ามามีส่ วนร่ วม 
ซึ่งช่องทางกลาง (Centralized Platform) จ าเป็นต้องมี ๔ โครงสร้างที่ส าคัญเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิม 
การมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ 
 ๑. Digital ID ในการยืนยันตัวตนของประชาชน ท าให้ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมสามารถยืนยัน
ได้ว่าทุกความคิดเห็นมาจากประชาชนจริง 
 ๒. Common Standard Open API ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบอ่ืน ๆ 
ทั้งหน่วยงานรัฐด้วยกันหรือเอกชน ภายใต้การเข้าถึงที่ก าหนดไว้ได้สะดวก 
 ๓. Open Data มาตรฐานการแสดงความคิดเห็นที่สามารถเลือกให้ผู้แสดงความคิดเห็น 
สามารถเลือกที่จะเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะเพ่ือให้มีการต่อยอดสนับสนุนกับความคิดเห็นได้ 
และผู้แสดงความคิดเห็นสามารถเลือกท่ีจะปกปิดตัวตนต่อสาธารณะหรือต่อหน่วยงานรัฐได้ เพ่ือความสะดวกใจ 
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
 ๔. Open-Source ระบบที่ใช้ควรท าการเปิดเผยข้อมูล Source Code เพ่ือให้ระบบช่องทางกลาง
สามารถตรวจสอบและพัฒนาต่อยอดได้โดยภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และมีการอัพเดทให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
โดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณภาครัฐในการพัฒนา 
 เมื่อเปรียบเทียบการสร้าง ๖ ช่องทางกลาง (Centralized Platform) ต่อระบบที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
เพ่ือให้เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น อีกทางเลือกคือการพัฒนาระบบเดิมให้เพ่ิมความส าคัญต่อการ
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีข้อสรุปเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องต่อระบบเดิม
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. Data Platform ควรจะมีการก าหนดข้อมูลภาครัฐที่จะถูกเปิดเผยโดยทุกหน่วยงานรัฐ 
ให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น และให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อทุกชุดข้อมูลภาครัฐ  
ที่เปิดเผย โดยให้เปิดเผยโครงสร้างหน่วยงานราชการและโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชน
สามารถเลือกที่จะประเมินผลงานของทุกหน่วยงานรัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานรัฐให้ความส าคัญต่อการบริการ
ประชาชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมากข้ึน 
 ๒. Policy Platform ควรจะมีการรวบรวมและเปิดเผยแผนพัฒนา ความคืบหน้าของแผน 
และร่างแผนพัฒนาในทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนา
ปัจจุบันและร่างแผนพัฒนาก่อนการอนุมัติ และสร้างช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนวทางนโยบายใหม่
ต่อภาครัฐและแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐที่ก าลังจะด าเนินการได้ 
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 ๓. Law Platform ควรที่จะมีการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลกฎหมายที่เชื่อมโยงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงค าพิพากษาและค าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง และเปิดให้ประชาชนสามารถแสดง  
ความคิดเห็นต่อกฎหมายปัจจุบันได้ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมายใหม่ของทุกหน่วยงานรัฐ 
และสร้างช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอร่างกฎหมายใหม่จากประชาชนเองได้ 
 ๔. Budget Platform ควรที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างงบประมาณ 
ก่อนการอนุมัติในทุกระดับ เปิดเผยงบประมาณเชื่อมโยงกับจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามมาตรฐานสากล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสังคม การศึกษาผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างช่องทางให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน และสร้างช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอ
โครงการงบประมาณและให้ประชาชนร่วมสนับสนุนโครงการจากประชาชนได้ 
 ๕. News Platform ควรที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถเลือกที่จะติดตาม (Subscribe) ข่าวสาร 
ที่ประชาชนสนใจได้ตามหมวดหมู่ พ้ืนที่ หน่วยงาน เพ่ือเข้าถึงข่าวสารภาครัฐที่น่าสนใจ และให้หน่วยงานรัฐสามารถ
เลือกที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ตรงกลุ่มประชาชนเป้าหมายได้ 
 ๖. Complaint Platform ควรที่จะให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องร้องเรียน 
ต่อสาธารณะได้ และผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะปกปิดตัวตนผู้ร้องต่อสาธารณะหรือหน่วยงานรัฐได้  
เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน 
 นอกจากนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่ วนร่วมตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 
รัฐต้องมีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ และผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้เป็นกฎหมายส าคัญในการส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ทางออนไลน์และน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลต่อไป 
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รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในรูปแบบออนไลน์ (Online)” 
ของ 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาผู้แทนราษฎร 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้มีหน้าที่และอ านาจตามข้อบังคับการประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๐ (๒๔) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมและเผยแพร่
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติ  
ที่เป็นประชาธิปไตย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน การคุ้มครองผู้เสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ  นั้น 

 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙๐ ก าหนดให้คณะกรรมาธิการ 
แต่ละคณะมีจ านวนกรรมาธิการ ๑๕ คน ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย 

 ๑. นายปดิพัทธ์   สันติภาดา   ประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒. นางสาวธณกิานต์  พรพงษาโรจน์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายวรภพ  วิริยะโรจน์   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๕. นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
 ๖. นางสาวปิยะรัฐชย์  ติยะไพรัช  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
 ๗. นายภูมิศิษฏ์  คงมี   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก 
 ๘. นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๙. นายศิริพงษ์  รัสม ี   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐ นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๑. นางสาวฐิติภัสร์  โชติเดชาชัยนันต์  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๒. นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล  เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๑๓. นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร   กรรมาธิการ 
 ๑๔. นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย ์  กรรมาธิการ 
 ๑๕. นายกรวีร์   ปริศนานันทกุล  กรรมาธิการ 
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 โดยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
และกรอบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยพิจารณาเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็น
ประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการพิจารณาศึกษา เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีบทบัญญัติก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย การด าเนิน
นโยบายของรัฐที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย 
อ่ืนใดของประชาชน ซึ่งรัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หรือของผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจนการที่ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะได้
รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติและเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 

 ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกิดประสิทธิผล
ประชาชนมีช่องทางในการแสดงความเห็นและมีข้อเสนอเกี่ยวกับการตรากฎหมายและการด าเนินนโยบาย  
ของรัฐทุกระดับ ตลอดจนรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของรัฐและเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็วมากยิ่งขึ้น จึงควรพิจารณาศึกษา 
เพ่ือพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมาธิการ 
จึงอาศัยอ านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๖ ตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษา 
ช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ประกอบด้วย 

 ๑. นายวรภพ  วิริยะโรจน์   ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นายไกลก้อง  ไวทยการ   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นางสาวจิราทิพย์  ปักษิณ   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๕. นางถวิลวดี  บุรีกุล   อนุกรรมาธิการ 
 ๖. นายดิษฐ์ธนิน  ภาคย์อิชณน์  อนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายปณิธาน  สืบนุการณ์   อนุกรรมาธิการ 
 ๘. นางสาวยุพาพักตร์  วัชราภัย  อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นายสุทธิชัย  วีรกุลสุนทร   อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 
 ๑. นายประวิช  นิลวัชรมณี 
 ๒. นายยิ่งชีพ  อัชฌานนท์ 
 ๓. นายคณิศร  เปรมประเสริฐ 

  



 
(๓) 
 
 

 โดยให้คณะอนุกรรมาธิการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 ๑. พิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์ช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายและด าเนินนโยบายของรัฐทุกระดับ 
 ๒. พิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
กฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความเห็นของประชาชน  และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายและด าเนินนโยบายของรัฐทุกระดับ 
 ๓. เพ่ือพัฒนาแก้ไขเพ่ิมเติมและมีข้อเสนอเกี่ยวกับช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน 
และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 

 บัดนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ได้จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในรูปแบบออนไลน์ (Online)” เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



 



 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำ 
 ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาการตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการและกรอบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยพิจารณาเห็นว่าการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนถือเป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการพิจารณาศึกษา เนื่องจากรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีบทบัญญัติก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ตรากฎหมาย การด าเนินนโยบายของรัฐที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชน ซึ่งรัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจน 
การที่ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของรัฐ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติและเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 

 ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกิดประสิทธิผล
ประชาชนมีช่องทางในการแสดงความเห็นและมีข้อเสนอเกี่ยวกับการตรากฎหมายและการด าเนินนโยบาย  
ของรัฐทุกระดับ ตลอดจนรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของรัฐและเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ วมากยิ่งขึ้น จึงควรพิจารณาศึกษา 
เพ่ือพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมาธิการ 
จึงอาศัยอ านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๖ ตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษา 
ช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ประกอบด้วย 
 ๑. นายวรภพ  วิริยะโรจน์   ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นายไกลก้อง  ไวทยการ   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นางสาวจิราทิพย์  ปักษิณ   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๕. นางถวิลวดี  บุรีกุล   อนุกรรมาธิการ 
 ๖. นายดิษฐ์ธนิน  ภาคย์อิชณน์  อนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายปณิธาน  สืบนุการณ์   อนุกรรมาธิการ 
 ๘. นางสาวยุพาพักตร์  วัชราภัย  อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นายสุทธิชัย  วีรกุลสุนทร   อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 
 ๑. นายประวิช  นิลวัชรมณี 
 ๒. นายยิ่งชีพ  อัชฌานนท์ 
 ๓. นายคณิศร  เปรมประเสริฐ 



 

๒ 
 
 

 โดยให้คณะอนุกรรมาธิการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 ๑. พิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์ช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายและด าเนินนโยบายของรัฐทุกระดับ 
 ๒. พิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
กฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความเห็นของประชาชน  และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายและด าเนินนโยบายของรัฐทุกระดับ 
 ๓. เพ่ือพัฒนาแก้ไขเพ่ิมเติมและมีข้อเสนอเกี่ยวกับช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน 
และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 

๑.๒ สภำพปัญหำ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกฎหมายอ่ืน ๆ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรากฐานที่ส าคัญ 
ของกระบวนการประชาธิปไตย หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นย่อมจะช่วยให้มีการตรวจสอบ  
การท างานของภาครัฐ และท าให้ภาครัฐมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้
ภาครัฐก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชน  
จะมีคนรับฟัง รวมทั้งความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ ก าหนดไว้ว่า การใดที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพ่ือให้เกิดแก่ประชาชนโดยตรงย่อมเป็นสิทธิ  
ของประชาชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้
ประชาชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติรับรอง
สิทธิของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมโดยการใช้สิทธิทางตรง โดยก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น มาตรา ๔๑ 
สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ หรือฟ้องหน่วยงานของรัฐ มาตรา ๑๓๓ สิทธิเข้าชื่อ 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๒๕๔ 
สิทธิเข้าชื่อของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ มาตรา ๒๕๖ สิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 
มาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกลไกส่งเสริม  
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต มาตรา ๗๘ รัฐต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน 
มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลให้ประชาชนทราบ 
และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย มาตรา ๖๕ ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน มาตรา ๕๘  
การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา



 

๓ 
 
 

ด าเนินการหรือ มาตรา ๗๗ ก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน 
นอกจากนั้น ยังได้ก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ส่วนราชการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อสอบถามขอข้อมูล หรือแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของส่วนราชการและน าความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการ
พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้เสนอความคิดเห็นทราบ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานรัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
 แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมา ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติและรองรับสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ แต่การใช้สิทธิของประชาชน  
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมยังไม่สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ เท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้จากผลการจัดอันดับ  
และรายละเอียดของดัชนีการมีส่วนร่วมซึ่งจัดท าโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) พบว่า
ดัชนีการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (E - Participation Index : EPI) ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ทั้งในส่วนของการให้ข้อมูล 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Information) การท าประชาพิจารณ์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Consultation) 
และการท าประชามติอิเล็กทรอนิกส์ (E – Decision Making) ของประเทศไทยลดลงจากเดิม ซึ่งประเทศไทย 
เดิมอยู่ในล าดับที่ ๓ ของอาเซียนปัจจุบันตกลงมาอยู่ในล าดับที่ ๕ แม้ว่าคะแนนของทั้ง ๓ ระดับจะเพ่ิมสูงขึ้น 
ก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่า การพัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (E - Participation) โดยมี 
การน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล รับฟังความเห็น และเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐยังไม่เท่าทันกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับอาเซียน 
โดยเฉพาะการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายของรัฐ (E – Decision Making) 
นอกจากนั้นในกระบวนการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความเห็นและการวิเคราะห์นั้น
ต่อประชาชน โดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น มาตรา ๑๓ 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลาง และจะใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานรัฐนั้น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีจ านวนประชาชนที่เข้าไปแสดงความเห็น  
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานรัฐเป็นจ านวนค่อนข้างน้อย จะเห็นได้จากร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเพียง ๘ ข้อคิดเห็น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะท าให้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลได้จริงทางปฏิบัติ 
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  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่มี
มาตรฐานกลางในการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ประชาชนจะน าไปต่อยอดใช้งานต่อได้อย่างสะดวก  
เช่นในรูปแบบ API หรือ Excel แต่หน่วยงานรัฐยังนิยมเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ PDF หรือ JPG มากกว่า 
เพราะหน่วยงานรัฐกังวลต่อปัญหาการปลอมแปลงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นมากกว่าประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับ
จากการเปิดเผยข้อมูลและสามารถน าไปต่อยอดใช้งานได้อย่างอย่างสะดวก อีกทั้งจ านวนข้อมูลภาครัฐ  
ที่เปิดเผยยังไม่ครบถ้วนตามที่ประชาชนต้องการทราบและยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Open Contracting Data Standard และภาครัฐ 
ยังไม่สามารถบังคับใช้ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลหรืออัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยตามที่ กฎหมายก าหนดได้ 
เช่น ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดท าหรือดูแลระบบเว็บไซต์ 
เพ่ือแสดงข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนดได้ 
  นอกจากนี้  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่ งเป็นส่วนส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ยังไม่มีมาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานรัฐด าเนินการ ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้ถูกให้
ความส าคัญในการเป็นส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของภาครัฐ เช่น การที่ประชาชนไม่สามารถเลือกท่ีจะเปิดเผย
ความคิดเห็นต่อสาธารณะได้  ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนถูกละเลยไม่มีการตอบรับจากภาครัฐ 
ในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ และความคิดเห็นของประชาชนไม่ถูกน าไปต่อยอดหรือสนับสนุนจากประชาชนคนอ่ืน
ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่ไม่สามารถท าให้ความคิดเห็นของประชาชนเป็นส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจภาครัฐได้ 
สุดท้ายประชาชนจะเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ และในที่สุดจะน าไปสู่ความขัดแย้ง 
ประชาชนไม่พอใจภาครัฐตามมาได้ง่ายขึ้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของกระบวนการประชาธิปไตย
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสได้แสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่  
ของประชาชน รวมถึงการน าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ  
ของภาครัฐตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับปัจจุบัน
ประเทศไทยอยู่ในยุคดิจิทัล ที่มีระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว 
ทันสมัย ไร้พรมแดน ประชาชนใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย เห็นได้จากสถิติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ของคนไทย ทั้งหมด ๕๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๗๔ ของประชากรทั้งประเทศ และใช้งาน 
Social Media ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สาย (Mobile Device) มีมากถึง ๔๙ ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ ๗๑  
จึงเห็นควรพิจารณาศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่สามารถเกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติและมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 

๑.๓ วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
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๑.๔ ประเด็นกำรศึกษำ 
 แนวทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) จ านวน ๖ ช่องทาง ได้แก่ 
 ๑. ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ (Data Platform) 
 ๒. ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายของรัฐ (Policy Platform) 
 ๓. ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย (Law Platform) 
 ๔. ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (Budget Platform) 
 ๕. ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารของรัฐ (News Platform) 
 ๖. ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร้องเรียนและร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐ (Complaint Platform) 

๑.๕ ระยะเวลำกำรศึกษำ 
 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑.๖ วิธีกำรพิจำรณำศึกษำ 
 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ได้พิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน” ได้ศึกษาจาก 
 ๑. เอกสาร งานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนของต่างประเทศ 
 ๒. ช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนของหน่วยงานรัฐ 
 ๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และผู้แทนประชาชน  
 ๔. สรุปผลการจัดกิจกรรมการออกแบบเพ่ือสร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ โครงการ “Parliament Hackathon : Participation Platform” 

๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. ประชาชนมีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและต่อยอดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตามความต้องการกับหน่วยงานรัฐ 
 ๒. มีต้นแบบ (Prototype) ของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ที่เสนอโดยประชาชน จ านวน ๖ แพลตฟอร์ม ได้แก่ ๑) แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) 
จ านวน ๒ แพลตฟอร์ม ๒) แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) จ านวน ๒ แพลตฟอร์ม และ 
๓) แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) จ านวน ๒ แพลตฟอร์ม ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ต่อไป 
  



 

๖ 
 
 

๑.๘ นิยำมศัพท์  
 API (Application Program Interface) หมายถึง ค าสั่ง (Code) ที่อนุญาตให้ Software Program 
สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ และเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 
 Big Data หมายถึง ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูล  
การพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น 
 Blockchain หมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการ
เข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามล าดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้  
ในเครือข่ายที่ก าหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้  ผู้ ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการเปลี่ยนแปลง 
ในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา 
 Crowdfunding หมายถึง การระดมทุนจากฝูงชนคนละจ านวนไม่มาก เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 
โครงการ หรือธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์กลาง หรือที่เรียกว่า Platform การระดมทุนในรูปแบบดังกล่าวเหมาะส าหรับ
ธุรกิจที่เพ่ิงเริ่มกิจการ เนื่องจากท าได้ง่ายและสะดวก 
 Github หมายถึง https://github.com/ มีไว้เพ่ือเก็บข้อมูลหรือเป็นศูนย์กลางข้อมูล มีไว้ใช้
อ านวยความสะดวกในการเก็บไฟล์ ในกรณีที่มีการท าโครงการที่ต้องช่วยกันท าหลายคน ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้วยกันได้ Github มีการท างานเช่นเดียวกัน Git เพียงเเต่เปลี่ยนที่ไปอยู่บน internet โดยสามารถจัดตั้ง
ข้อมูลได้ฟรี เเต่ source code ต่าง ๆ จะถูกเผยแพร่ให้สาธารณะด้วย 
 Hackathon มาจากค าว่า Hack รวมกับค าว่า Marathon โดยที่ค าว่า Hack ก็คือ Hacker 
หมายถึงบุคคลที่ชอบคิดใหม่ ท าใหม่ ส่วน Marathon คือ การวิ่งระยะยาว หมายถึงการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน Hackathon คือการระดมความคิดของคนที่ชอบคิดใหม่ ท าใหม่ ช่วยกันคิด ช่วยกัน
ผลิตผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมา โดยใช้เวลาท าแบบต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืน มีทั้ง ๑๒ ชั่วโมง ๒๔ ชั่วโมง หรือยาวนาน
จนถึง ๔๘ ชั่วโมง และนอกจากนี้ Hackathon จะมีการแข่งขันกันระหว่างผู้สมัครทีมต่าง ๆ โดยจะต้อง 
มีตัวแทนของแต่ละทีมออกมาน าเสนอไอเดีย มีกรรมการตัดสินว่าทีมใดจะได้รางวัล และในระหว่างการ Hack นั้น 
แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันจะได้รับค าแนะน าจากทีมพ่ีเลี้ยงซึ่งมีประสบการณ์  เพ่ือปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือแก้ไข
ผลงานของทีมตนเองให้สามารถน าไปใช้ได้จริงอีกด้วย 
 JSON (Java Script Object Notation) หมายถึง โครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งที่สามารถท างาน
ร่วมกับภาษา Java Script ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงสร้างส าหรับการจัดเก็บข้อมูล และใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้ง  สามารถแปลงให้เป็นโครงสร้างของภาษา XML 
(eXtension Markup Language) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 Machine Readable หมายถึง ข้อมูลซึ่งสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านหรือท างานต่อได้ 
เช่น Excel File   
 Open - source หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สามารถน าไปใช้งาน ศึกษา แก้ไข และเผยแพร่ได้อย่างเสรี 
ปราศจากเงื่อนไขเพ่ิมเติม โดยการพัฒนาต้องเปิดเผย Source code (รหัสต้นฉบับ) ให้สาธารณะน าไปพัฒนา
ต่อยอดได้ ท าให้เกิดการร่วมมือกันท างานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  

https://github.com/
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 Platform หมายถึง ระบบตัวกลางส าหรับเชื่อมโยง ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการ ที่มีจ านวนหลากหลาย
มาใช้บริการบนระบบตัวกลางนี้ได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
 Prototype หมายถึง ต้นแบบ หรือแบบจ าลอง เป็นสิ่งสร้างขึ้นจากไอเดียที่เป็นนามธรรม  
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ทีมหรือคนที่ท าเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่เตรียมจะสร้างหรือพัฒนาขึ้นมา 
 Source code หมายถึง รหัสต้นฉบับหรือรหัสต้นทาง code ที่เป็นตัวก าหนดค าสั่งการท างาน
ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 
 UX/UI Design หมายถึง UI หรือ User Interface เป็นการออกแบบแพลตฟอร์มเพ่ือติดต่อกับผู้ ใช้ 
ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เกม ฯลฯ โดยมีดีไซน์ที่สวยงาม ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ส าหรับให้
นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเมอร์สามารถน าไปใช้ต่อยอดได้ทันที UX หรือ User Experience เป็น
ความคาดหวังผลลัพธ์ที่อยากได้จากการแก้ปัญหา เช่น ความง่าย ความสนุก ความหรูหรา หรือการท า 
แอปพลิเคชันใหม่ให้คนที่เคยใช้กดปุ่มให้น้อยลงหรือระบบที่สั่งการได้เร็วขึ้น ก่อนจะเริ่มท า UX ต้องรู้จัก 
คนใช้งานเสียก่อนถึงจะเข้าใจความคาดหวังของผู้ใช้ได้ แล้วจึงน าเอามาบอกนักออกแบบ UI ให้ออกแบบ 
ในกรอบที่ UX ก าหนด 



 



 
บทที่ ๒ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Public Participation) 

 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตย และเป็นสิ่งที่
สังคมมีความคาดหวังให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพราะหากการมีส่วนร่วมของประชาชนมีมากขึ้นก็จะช่วยให้  
การตรวจสอบการท างานของผู้บริหารและท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้มีการก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน  
เป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟังและความต้องการของประชาชนจะได้รับการ
ตอบสนอง ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) เป็นต้นมา 

๒.๑ ความหมายและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)  
    การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่สามารถให้ค าจ ากัดความที่ตายตัวได้ แต่มีการให้ความหมาย
ต่าง ๆ กันในแต่ละภาคส่วนขึ้นอยู่กับความจ ากัด หรือแม้กระทั้งภายในประเทศเดียวกันในการจะเข้าใจ
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น จะต้องดูบริบทของแต่ละภาคส่วนของแต่ละประเทศ  
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนั้น จึงมีผู้ที่ให้นิยามและความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
    องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้ค านิยาม “การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การเกี่ยวข้องของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ออกนโยบาย ซึ่งรวมถึงการก าหนดระดับ 
การให้บริการ การใช้งบประมาณ และการด าเนินโครงการก่อสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชน พร้อมทั้งสร้างแรงสนับสนุนจากสาธารณะ” 
    ถวิลวดี  บุรีกุล ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมถึงการน าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและตัดสินใจของภาครัฐ การมีส่วนร่วม  
ของประชาชน เป็นการสื่อสารสองทาง คืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการประกอบด้วย การแบ่งสรร
ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสั งคม ทั้งนี้ เพราะการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้าง
ฉันทามติและท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกท้ังหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีท่ีร้ายแรงที่สุดช่วยให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน (ถวิลวดี  บุรีกุล, ๒๕๔๘, น.๕ 
และ ๒๕๖๑, น. ๑๐๕ – ๑๖๖) 
  



 

๙ 
 
 
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ดังนี้ 
    ๑. กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการ
หรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะแสดงความคิดเห็น 
 
การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิ ดแนวทางแก้ไขปัญหา การร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา 
    ๒. กระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วม
และเพ่ือให้การพัฒนานโยบายและบริการสาธารณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและสนอง 
ความต้องการของประชาชนมากขึ้นโดยเน้นที่กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีโอกาสเรียนรู้ท าความเข้าใจประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมกันปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือแสวงหาทางเลือก  
ที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากท่ีสุด และมีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด 
    ๓. กระบวนการที่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไข
ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ร่วมกันหาทางออกส าหรับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในทางสันติเป็นที่ยอมรับหรือเป็นฉันทามติ
ของประชาสังคมและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยน าความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการตัดสินใจและก าหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะ 
ที่ภาครัฐจะด าเนินการ (อรทัย พระทัด, ๒๕๕๘, น. ๙ – ๑๐) 
    กล่าวโดยสรุป “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือสมาชิก 
ของชุมชนออกมากระท าการในลักษณะของการท างานร่วมกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้องการและความสนใจ
ร่วมกันที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง และเกิดการต่อรอง ในการท างาน
ของภาครัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เข้าร่วม ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงแสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ของ “ประชาชน” ที่มีบทบาทต่อการท างานของ “รัฐ” ในด้านต่าง ๆ 
 ๒.๑.๒ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๑) เพ่ิมศักยภาพในกระบวนการท างานของภาครัฐ การมีส่วนร่วมช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูล
ประกอบการพัฒนาการท างานให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนอ่ืนได้อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุม  
คนทุกกลุ่มและโปร่งใส ซึ่งล้วนส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศในภาพรวม อีกทั้ง IAPP ได้ชี้ให้เห็นว่า การมี 
ส่วนร่วมเปรียบเสมือนเป็นระบบส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning system) ที่ช่วยให้ภาครัฐทราบถึง
ข้อกังวลและความเสี่ยงของการตัดสินใจจากประชาชนและหาแนวทางป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบล่วงหน้า 
   ๒) ลดความขัดแย้งทางการเมือง ความโปร่งใสในขั้นตอนการให้ข้อมูลมีส่วนช่วยสร้าง 
ความเข้าใจในหมู่ประชาชนต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของภาครัฐ ท าให้ลดแรงต่อต้านซึ่งอาจเกิดจาก 
ความเข้าใจเจตนารมณ์ของภาครัฐผิดหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
ให้แก่การตัดสินใจของภาครัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมยังช่วยสร้างส านึกความเป็นเจ้าของ ( Sense of 
belonging) ให้ประชาชน ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



 

๑๐ 
 
 
   ๓) สร้างทุนทางสังคม (Social capital) การสื่อสารระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน 
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันแล้ว
ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งก่อให้เกิดทุนทางสังคม (Social capital) 
เครือข่ายอันเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและผู้ เชี่ยวชาญจากภาคส่วนอ่ืนจะช่วยให้สังคม  
มีความเข้าใจถึงประเด็นปัญหามากขึ้น (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ๒๕๖๐, น. ๙) 
   ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานภาครัฐ และลดทรัพยากรภาครัฐทั้งงบประมาณ 
และบุคลากรในการรับทราบปัญหา ศึกษาและระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ 
ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาครัฐ 
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 
   ๕) ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อภาครัฐและการเมืองมากข้ึน 
และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าการเมืองหรือภาครัฐเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนฐาน
ประชาธิปไตยในประเทศเข้มแข็งและมั่นคงเพราะประชาชนทุกคนจะตระหนักและหวงแหนในสิทธิ  
ทางการเมืองและมุ่งมั่นในการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

๒.๒ ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๑) ปัญหาด้านการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ปัญหาด้านการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในส่วน 
ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและความเชื่อดั้งเดิมที่คิดว่า ข้าราชการคือนายของประชาชน ประชาชนไม่มีความรู้
ความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจใด ๆ ได้ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ 
จึงมีจ ากัด นอกจากนี้ แม้ในปัจจุบันประชาชนจะมีความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย มีความต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น 
มีการท าประชาพิจารณ์ ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นมาตรฐานของประเทศ 
แต่ผลที่เกิดขึ้นหลายครั้งก่อให้เกิดความขัดแย้งของประชาชนหลายฝ่าย หรือระหว่างประชาชนกับรัฐเอง  
การไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการมีส่วนร่วมท าให้รัฐบาลมีการตัดสินใจลงไปโดยปราศจากการจัดให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจทางนโยบาย จึงต้องลุกข้ึน
ต่อสู้เรียกร้องสิทธิเมื่อพวกเขาพบว่าพวกเขาก าลังสูญเสียจนทนไม่ได้อีกต่อไป ทั้งนี้ เพราะคนไทยเป็นคน  
ที่อดทน ยินยอมง่าย ไม่อยากมีความขัดแย้ง และการเคยชินกับวิธีการปกครองแบบเดิม ๆ ที่รัฐเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด 
ท าให้ประชาชนไม่ต้องคิดอะไรเพียงแต่รอรับผลจากากรตัดสินใจนั้นทั้งผลลบและผลบวก 
 ๒) ปัญหาด้านโครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายที่ไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เนื่องจากช่องทางเข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปโดยยาก และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่จะช่วยเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมเหล่านี้ยังไม่ออกมาใช้ ท าให้ความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมไม่ชัดเจน 
และตีความต่าง ๆ กันไปในหลาย ๆ ฝ่าย จนประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตามปกติได้ 
  กฎหมายต่าง ๆ ที่ควรจะออกมาโดยเร็วแต่มิได้ออกมา อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน (ซึ่งมิใช่เพียงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเท่านั้น) กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อที่จะให้การรับรองสื่อของชุมชนหรือไม่ กฎหมายเกี่ยวกับ  
ป่าชุมชนที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนจะได้ดูแลรักษาป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่ท าลายป่าในชุมชน 
 



 

๑๑ 
 
 
ของตน เป็นต้น นอกจากนี้ในการปรับโครงสร้างกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้
อย่างแท้จริงในกระบวนการดังกล่าว ยังเป็นไปได้ยาก และการยกเลิกกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิของประชาชน  
หรือกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยังห่างจากความเป็นจริงอยู่มาก 
 ๓) ปัญหาการใช้เครื่องมือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เนื่องจากความรู้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง ๆ และประชาชน
ไม่เท่ากัน ประกอบกับเทคนิคของการมีส่วนร่วมมิได้มีการเรียนการสอนกันมาก่อน การมีเพียงเครื่องมือ  
ไม่กี่ประเภทที่มักใช้กันเพ่ือเป็นเครื่องแสดงถึงการจัดให้มีการมีส่วนร่วมแล้ว จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งที่จริงแล้ว
เครื่องมือในการมีส่วนร่วมมีมากมายและสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทของสังคมนั้น ๆ และสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ประกอบกับประเทศไทยยังขาดแคลนผู้มีทักษะในการน ากระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 
(Meaningful Public Participation) ที่เพียงพอโดยเฉพาะในวงการราชการเพราะในอดีตประชาชนเป็นเพียง
ผู้รับฟัง และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับฟังประชาชน แต่เป็นผู้สั่งการ จึงแทบไม่มีการสื่อสารสองทาง ช่องว่าง
ระหว่างสองกลุ่มนี้จึงห่างกัน 
  เมื่อเครื่องมือในการมีส่วนร่วมมีจ ากัดและไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร โอกาสก็มีจ ากัด 
หากการพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสันติเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีใครรับฟัง อาทิ การยื่นหนังสือ
เรียกร้องสิทธิของตน การรวมตัวกันเพ่ือสร้างพลังกลุ่มในการต่อรองจึงเกิดขึ้น และเมื่อชุมชุมโดยสันติแล้ว  
ไม่มีใครรับฟังการประท้วง การสร้างสถานการณ์เพ่ือให้มีการฟังอย่างตั้งใจจึงเกิดข้ึน 
 ๔) ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองและความพร้อมของประชาชน 
  นับแต่อดีตมีการใช้วัฒนธรรมเชิงอ านาจ ที่เห็นการใช้อ านาจเหนือ (Power Over) ประชาชน
เป็นเรื่องปกติ เมื่อประชาชนเกิดรู้สิทธิของตนในการมีส่วนร่วมและเรียกร้องสิทธินั้นบ้าง ก็จะถูกผู้เคยชิน  
กับวัฒนธรรมแบบเดิม ๆ ที่เน้นการใช้อ านาจเข้าจัดการ และน าไปสู่ความรุนแรงหลายครั้งหลายคราดังเช่น 
ในอดีต และในที่สุดน าไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และไม่มีใครชนะเลยแม้แต่น้อย เพราะถึงแม้จะมี  
ผู้ชนะแต่เป็นชัยชนะเพียงชั่วคราวเพราะผู้แพ้ก็จะเอาคืน และโต้กลับในที่สุดตามหลักธรรมชาติของมนุษย์  
ที่ไม่พยายามก้าวข้ามวัฒนธรรมเชิงอ านาจและธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่ความอดทนมีจ ากัด เมื่อถูกกระท า
จนถึงจุดหนึ่ง ก็จะโต้กลับและเกิดความรุนแรงในที่สุด 
  นอกจากนี้ ในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนชาวไทยที่ไม่ค่อยสนใจในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากนักเพราะเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ท าให้เป็นโอกาสของผู้ต้องการ 
แสวงหาอ านาจเข้ามาได้โดยง่ายและแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนและพวกพ้อง นอกจากนี้ยังไม่มีการเตรียม  
ความพร้อมให้ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมและปกครองตนเองตามหลักการการกระจายอ านาจเท่าที่ควร
ท าให้ไม่เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 ๕) ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ 
  ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐโดยเฉพาะความเคยชินของข้าราชการที่คอยรับฟังค าสั่ง
ตามล าดับชั้นนของสายการบังคับบัญชา ไม่จ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การสนับสนุนด้านงบประมาณที่มาจากภาครัฐท าให้ข้าราชการตอบสนองต่อฝ่ายบริหาร
เสียส่วนมาก 
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  นอกจากนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐยังไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่ประชาชนต้องการทราบ 
ทั้งท่ีมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนยังยึดติดกับรูปแบบ
การท างานแบบเดิม ๆ ท าให้เข้าใจว่า “ปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้น” ท าให้ข้อมูลที่ประชาชนควรรับรู้
มีจ ากัด ตัวอย่างของการตัดสินใจทางนโยบายที่มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อประชาชน แต่ในกระบวนการ
ตัดสินใจ หรือในขั้นตอนก่อนหน้าตั้งแต่การเสาะหาข้อมูล มิได้เปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง ทันการณ์ 
เข้าใจง่าย ๆ อาทิ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เป็นต้น 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาที่มิได้ค านึงถึงรูปแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากเท่าไรนักและส่วนใหญ่ 
มักจะน ามาหรืออาจน ามาซึ่งความเดือดร้อนจากผลกระทบทางลบ 
 ๖) ปัญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ปัญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในด้านการเมืองและมิใช่ด้านการเมือง
เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง หรือหน่วยงานของรัฐ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท างานให้ดีขึ้นได้ 
เพราะไม่มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๕๙, น. ๑๒ – น. ๑๕) 

๒.๓ ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนออนไลน์ (Public Participation Online Platform) 
ของต่างประเทศ 
 ๒.๓.๑ สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Republic of Estonia)  
   รัฐกร  พูลทรัพย์ (๒๕๖๑) กล่าวว่า เอสโตเนีย เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก 
ในการเปลี่ยนแปลงบริการภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัล  (E-Government) และให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการ 
จะสร้างให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลได้ สิ่งที่ส าคัญคือ จะต้องมีเจตจ านงทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
โดยทั้งภาครัฐ และเอกชนท างานร่วมกันเพ่ือสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สาธารณรัฐเอสโตเนียอาจจะเรียกได้ว่า
เป็นประเทศดิจิทัล โดยมีการปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
ส่งผลให้สาธารณรัฐเอสโตเนียนั้นสามารถที่จะลดต้นทุนแรงงานด้านบุคลากรไปถึง ๘๐๐ ปีของการท างาน 
จากการให้บริการในภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล ประชาชนของเอสโตเนียจะเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ 
แทบทุกธุรกรรมที่จะต้องติดต่อกับภาครัฐ ประชาชนสามารถขอบริการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้เกือบทั้งหมด  
โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อ เสียเวลารอเข้าคิวในการรับบริการ และเสียค่าใช้จ่าย  ในการจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือยื่นค าร้องใด ๆ มีเพียงแค่ ๓ บริการที่ภาครัฐไม่ยอมให้ท าผ่านระบบดิจิทัล คือการจดทะเบียนสมรส การ
จดทะเบียนหย่าร้าง และการโอนกรรมสิทธ์ในอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น โดยมีการพัฒนาไปสู่ E-estonia ดังนี้ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งเดิม ไปสู่การเลือกตั้งออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม  
“i-voting” มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบดิจิทัลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งหมดจ านวน ๙ ครั้ง ในครั้งแรก 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบดิจิทัล เพียงแค่ร้อยละ ๒ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความ
เชื่อมั่นต่อภาครัฐ ในครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบดิจิทัลสูงถึงร้อยละ ๓๐ 
โดยมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาจากต่างประเทศถึงร้อยละ ๗ 
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  ๒. บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้การเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ของเอสโตเนียทั้งหมด เป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการให้บริการของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
คือ ระบบการยืนยันตนเองของประชาชนผ่านระบบดิจิทัลเพ่ือเข้าสู่การให้บริการของภาครัฐแบบออนไลน์ 
สาธารณรัฐเอสโตเนียเริ่มพัฒนาการยืนยันตนเองของประชาชนผ่านระบบดิจิทัลโดยใช้ Electronic-ID ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยที่ประชาชนสามารถใช้ Electronic-ID ในการขอบริการจากภาครัฐผ่านเว็บไซต์
ได้แทบทุกบริการ การออกแบบวิธียืนยันตนเองของประชาชนผ่านระบบดิจิทัลจึงเปรียบเสมือนประตูทางผ่าน  
เข้าสูร่ะบบดิจิทัลของภาครัฐ 
  ๓. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ (X-Road) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนสื่อสาร และเชื่อมโยงกันได้ (Data Exchange Platform) 
เชื่อมโยงระบบและฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจากหลายหน่วยงาน จ านวนถึง ๙๐๐ ฐานข้อมูล โดยปกติประชาชน
ของเอสโตเนียสามารถเข้าถึง ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ฐานข้ อมูลภาษี ฐานข้อมูลประวัติสุขภาพ 
และฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ผ่านเว็บไซต์กลางของภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง X-Road ท าให้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลปลอดภัย มีการลงนามและเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งออกท้ังหมดแบบดิจิทัลและรับรองความถูกต้อง
และบันทึกข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมด ทั้งนี้ ระบบ X-Road ของเอสโตเนีย มีความปลอดภัยสูง เพราะฐานข้อมูลต่าง ๆ 
จะถูกเก็บไว้ตามหน่วยงานต้นสังกัด ไม่มีการรวมศูนย์กลางข้อมูล ท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลปลอดภัย การลงชื่อ 
และเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งออกทั้งหมดแบบดิจิทัล รับรองความถูกต้อง มีการบันทึกข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมด 
ท าให้กระจายความเสี่ยงหากระบบถูกโจมตี อีกทั้งสะดวกและใช้งานง่าย เพราะเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ใช้ภาษา  
และระบบที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องแปลงฐานข้อมูลเดิม เพราะสามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับระบบทุกรูปแบบ 
และทุก protocol 
  ๔. ใช้ Blockchain เพ่ือสร้างบริการสาธารณะที่ดีขึ้นได้ เทคโนโลยี Blockchain ท าให้
พิสูจน์ความเป็นตัวตน มีความแม่นย า และปลอมแปลงได้ยาก ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของความส าเร็จ
คือความโปร่งใส เทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลทั้งหมดจะคงอยู่แบบมั่นคง 
ในระบบดิจิทัล การเข้าไปท าธุรกรรมต่าง ๆ จะมีการเก็บประวัติไว้ทั้งหมดเพ่ือการตรวจสอบถึงความโปร่งใส 
ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันด้านกฎหมายและชั้นศาลได้ เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชน
สามารถยืนยันตัวตนผู้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ ท าให้การด าเนินธุรกรรมทั้งหมดของภาครัฐมีความน่าเชื่อถือ  
เป็นที่มั่นใจของประชาชน ตัวอย่างเช่น ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง
ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดเข้ามาดูข้อมูลที่เกี่ยวของกับของตนเองบ้าง โดยการเข้ามาดูข้อมูลดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องสามารถชี้แจงถึงเหตุผลในการเข้าดูข้อมูลได้อย่างชัดเจน และหากประชาชนไม่พอใจ
สามารถร้องเรียนทางออนไลน์ได้ทันที่ ที่น่าสนใจคือประวัติการเข้าดูข้อมูลของประชาชนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งไม่ว่าใครและมีสิทธ์แค่ไหนก็ไม่สามารถมาลบประวัติดังกล่าวได้ 
  ๕. ระบบการจัดเก็บภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลสะดวกมากข้ึน โดยประชาชนสามารถ
ยื่นได้ภายใน ๓ นาที และท าให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับเงินคืนจากการช าระภาษีอีกด้วย 
  ๖. บริษัทต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนทางธุรกิจออนไลน์ (e-Business) ส าหรับธุรกิจใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว โดยจากการทดสอบด้วยการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้น พบว่าใช้เวลาเพียง ๒๐ นาที และส่งเรื่องภาษีเงินได้
ประจ าปีได้ภายใน ๒ นาทีเท่านั้น 



 

๑๔ 
 
 
  ๗. การลงทะเบียนที่สามารถท าได้โดยใช้ “บัตรเอสโตเนีย e-Residency” ท าให้ผู้ประกอบการ
ชาวต่างชาติที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจในประเทศสามารถเริ่มต้นได้รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากใช้ฐานข้อมูล และลายนิ้วมือ
สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบได้ 
  การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพียงแค่วันเดียว 
แต่ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ ๑๗ ปี โดยเริ่มจาก (แสดงเฉพาะระบบหลัก ๆ ที่ส าคัญดังต่อไปนี้) 
  • ระบบช าระภาษีผ่านออนไลน์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  • ระบบทะเบียนราษฎร์ดิจิทัล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  • ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ (X-Road) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  • ระบบยืนยันตนเองโดยใช้ Electronic-ID ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  • ระบบธุรกรรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Land Registry) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  • ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (EHIS) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  • การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบดิจิทัล (i-vote) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  • ระบบต ารวจอิเล็กทรอนิกส์ (e-police) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  • ระบบยืนยันตนเองโดยใช้ Mobile-ID ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  • ระบบความมั่นคงฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (KSI Blockchain) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  • ระบบข้อมูลประวัติสุขภาพดิจิทัล (Digital Healthcare Data) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  • ระบบจ่ายยาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Prescription) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  • โครงข่ายส าหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Grid)  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  • เครือข่ายระบบชาร์จเร็วส าหรับรถยนต์ระบบไฟฟ้า (ev quick charging network) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  • ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐระหว่างประเทศในยุโรป (X-Road Europe) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  • ระบบธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-residency) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  • ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  • การเปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
  ๑. การสร้างระบบ Infrastructure โดยผ่านเครื่องมือที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นที่
น่าเชื่อถือเพ่ือสร้างระบบบัตรประจ าตัวประชาชน ที่มีการใช้เป็นเครื่องมือมัลติฟังก์ชั่นส าหรับการเข้าถึงโซลูชั่น 
การให้บริการที่จ าเป็นต่าง ๆ ผ่านระบบฐานข้อมูลของรัฐบาล โดยการใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย 
ของข้อมูลที่ควบคุมโดยกฎหมาย ได้แก่ การลงนามในเอกสารดิจิทัล การลงคะแนนออนไลน์ เป็นต้น รวมถึง 
การใช้บริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นของบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ เป็นบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ใบสั่งยา
อิเลคทรอนิกส์ และการยื่นภาษี เป็นต้น  
  ๒. มุ่งเน้นการน าข้อมูลเข้าระบบเพียงครั้งเดียว (Once-only) ก าจัดข้อมูลที่ซ้ ากันและการท างาน
ที่ซ้ าซ้อนของระบบราชการ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันด้วยความมั่นคงและเชื่อถือได้ 
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  ๓. เริ่มต้นทุกอย่างด้วยระบบดิจิทัล (Digital-by-default) ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรใหม่ ๆ 
ของภาครัฐที่ให้บริการสาธารณะจะต้องเป็นแบบอัตโนมัติ ใช้ระบบดิจิทัล ไม่ใช้กระดาษ ปรับปรุงให้เป็นสังคม
ดิจิทัล พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการท างานภายใต้ระบบดิจิทัล 
  ๔. เน้นความโปร่งใสในการออกแบบ (Transparency-by-design) การรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การบันทึกหลักฐานในการเข้าถึงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งข้อมูลหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยวิธีการพิสูจน์ได้ 
ทางคณิตศาสตร์จึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าภาครัฐมีโปร่งใสในการจัดการและบริหาร 
  ๕. แพลตฟอร์มเปิด (Open Platform) หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐร่วมกันใช้ระบบเปิด 
หรือแพลตฟอร์มเปิด ไม่มีฐานข้อมูลกลาง หน่วยงานต่าง ๆ เลือกระบบของตนเอง แต่ต้องเชื่อมต่อข้อมูล  
เข้าร่วมกันและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างปลอดภัยและท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 
 ๒.๓.๒ สาธารณรัฐจีน หรือไต้หวัน (Republic of China) 
  Woranat (๒๐๑๘) กล่าวว่าไต้หวันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจในการน า Civic Tech 
เข้ามามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดส่วนร่วมทางการเมืองจากภาคประชาชน จากแต่เดิมที่มีช่องว่างอยู่มาก
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน หรือแม้กระทั่งในรัฐเองก็ยังมีช่องว่างระหว่างหน่วยงานหรือกระทรวงต่าง ๆ 
การใช้เทคโนโลยีมาผสานช่องว่างนั้นจะช่วยเพ่ิมพลังภาคประชนในการท างานร่วมกับรัฐ และน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมทางสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
  Chia Jie Lin (๒๐๑๘) กล่าวว่า country’s civic tech community – g๐v (read as 
‘gov zero’) เกิดจากกลุ่ม Civic Tech ที่รวมโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ NGOs ข้าราชการ ไปจนถึง 
ภาคพลเมืองทั่วไป ร่วมกันผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง 
มีการจัด Hackathon หรืองานสัมมนาระดับนานาชาติเป็นประจ า จุดประสงค์คือการสร้างให้เกิดความโปร่งใส
ในการท างานของรัฐบาล และสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจัง เพ่ือผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อสาธารณะ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการใช้ทักษะที่มีอยู่ การเสนอไอเดีย  
หรือในแง่ของการสนับสนุนเงินทุน 
  ๑. ท าข้อมูลงบประมาณให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (Simplifying budgets) 
   ทีม g๐v ได้ท าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ของใต้หวันใหม่ ที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
มากขึ้นมีการศึกษาเว็บไซต์เดิมและสร้าง g๐v.tw ขึ้น มีการปรับปรุงรูปแบบของข้อมูลรายงานงบประมาณ
ประจ าปีซึ่งมีเอกสารจ านวนมากและอยู่ในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้ยาก ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
เห็นภาพการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน มีโปรเจค Government Budget Visualization สร้างแผนภูมิ Bubble 
เข้าใจง่ายเห็นภาพว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง จากปกติที่ตัวเลขงบประมาณจากภาครัฐจะถูกน าเสนอ 
ในรูปแบบไฟล์เอกสารสกุล PDF กว่าร้อยหน้า โปรเจค Government Budget Visualization จาก g๐v ใช้พลัง
ของ “การท าให้เห็นภาพ” ช่วยให้ภาคประชาชนสามารถเห็นภาพได้อย่างง่ายว่ารัฐใช้จ่ายงบประมาณ 
ไปกับอะไรบ้าง สามารถเปรียบเทียบได้อย่างสะดวกกับทิศทางการใช้งบประมาณในอดีต หรือเปรียบเทียบ 
การใช้งบประมาณระหว่างกระทรวงต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงหนึ่ง ๗.๘ พันล้าน 
เทียบได้กับจ านวนโทรศัพท์ไอโฟน ๓๐๐,๐๐๐ เครื่อง เป็นต้น มี Map ซึ่งประชาชนสามารถคลิกเพ่ือดูข้อมูล 
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งบประมาณของท้องถิ่นที่สนใจได้ด้วย เมื่อสงสัยหรือห่วงใยในงบประมาณด้านใด มีระบบ “Direct Conversation 
Platform” คือการถามตอบระหว่างประชาชนกับข้าราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการให้ Feedback 
สามารถตั้งค าถามกับการใช้งบประมาณได้โดยตรง 
  ๒. vTaiwan.tw แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างข้อกฎหมาย 
แพลตฟอร์มที่เปิดให้ภาคประชาชนสามารถเรียนรู้การท างานของรัฐบาล เปิดโอกาสให้สามารถท าความเข้าใจ
และน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อกฎหมาย กรณีตัวอย่างที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ vTaiwan 
ต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะจากภาคประชาชนคือเรื่องของ Uber ที่จะเข้ามาในไต้หวัน มีการ
ถกเถียงกันบนแพลตฟอร์มจากความเห็นที่แตกต่างจนสามารถหาข้อสรุปที่มีผลทางกฎหมายร่วมกันในสังคมได้ 
  ๓. Pol.is เครื่องมือส ารวจความคิดเห็นออนไลน์ที่สามารถบูรณาการความคิดเห็น 
ที่แตกต่างกัน จนหาข้อตกลงร่วมกันได้ พ้ืนที่ออนไลน์ส าหรับการส ารวจความคิดเห็น เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้  
ใน vTaiwan.tw เพ่ือสร้างบทสนทนาข้อถกเถียงในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ทุกคนสามารถสร้างแอคเคาท์  
เพ่ือโพสต์คอมเมนท์ และสามารถโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ได ้
   Pol.is, มีความพิเศษกว่าพ้ืนที่สนทนาออนไลน์ทั่วไป คือ การไม่สามารถตอบกลับ 
ความคิดเห็นของใครได้ สิ่งที่ท าได้มีเพียงการโพสต์เสนอความคิดเห็นของตัวเอง และกดโหวตเห็นด้วยหรือ  
ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคนอ่ืน จึงลดโอกาสที่จะเกิดการถกเถียงที่ไม่สร้างสรรค์ อีกประเด็น คือ 
การโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่แตกต่างกันจะถูกสร้างเป็น Map ให้เห็นภาพง่าย ๆ ท าให้
สามารถรวมกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันและกลุ่มความเห็นตรงกันข้ามได้แม้จะมีการแสดงความคิดเห็น
จ านวนมาก หลังจากนั้นคนจะเริ่มเสนอความเห็นที่จะได้รับการโหวตจากทั้งสองฝ่ายที่แบ่งแยกกัน เป็นการ 
ค่อย ๆ ลดช่องว่างของความแตกต่างจนได้ข้อสรุปร่วมกันในที่สุด 
   ปัจจัยที่ท าให้ไต้หวันประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยผ่านดิจิทัล 
(Digital Democracy Movement) 
   ๑. การมีวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นการปฏิวัติกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น   โดยเปิดโอกาสให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยการริเริ่มของ group of civic-minded hackers 
   ๒. ความตั้งใจในการปรับปรุงภาครัฐให้มีความโปร่งใส โดยการสร้างระบบและเครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่อเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงานของภาครัฐ 
 ๒.๓.๓ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
   ๑. ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๑ กฎหมาย/กฎระเบียบด้านการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ 
     ในปี ๒๕๔๙ ส านักงานพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสิงคโปร์ ( Info-
communication Development Authority: IDA) ได้จัดท าแผนแม่บท Intelligent Nation ๒๐๑๕ (iN๒๐๑๕) 
เพ่ือเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีโทรคมนาคมในระยะ ๑๐ ปี ภาครัฐในฐานะ
ผู้น าการขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าวจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Increasing Citizens’ Mindshare in e-Engagement) โดยมุ่งเน้นให้เกิดผล
ส าคัญ ๒ ประการ คือ 
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     ๑) ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และชัดเจนผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่น่าสนใจ 
(Deliver Clear and Useful Information Online in a Vibrant and Interesting Manner) โดยการปรับปรุง
เว็บพอร์ทัลแห่งชาติ (www.gov.sg) ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการค้นหาและน าเสนอข้อมูล 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้รูปภาพ การใช้วิดีทัศน์ เป็นต้น 
     ๒) ดึงดูดการมีส่วนร่วมผ่านการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ (Attract 
Participation in Online Public Consultations and Feedback) ปรับปรุงเว็บพอร์ทัลส าหรับรับฟังความคิดเห็น 
(Government Consultation Portal) เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน/ภาคเอกชน
ในกระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบาย 
    ต่อมาในปี ๒๕๕๔ IDA ได้จัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ระยะ ๕ ปี หรือ e-Government Master Plan ๒๐๑๕ (eGov๒๐๑๕) โดยมีแนวคิดต่อยอดจากแผน iN๒๐๑๕ 
และ eGov๒๐๑๐ ในการเปลี่ยนการท างานของภาครัฐจากรูปแบบ “government-to-you” เป็น“government-
with-you” ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
ที่สามารถรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ 
    eGov๒๐๑๕ ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ 
     ๑) Co-creation for Great Value พัฒนาแพลตฟอร์มบนมือถือเพ่ือเชื่อมต่อ 
กับประชาชน และพัฒนาบทบาทจากผู้ให้บริการสู่ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายของภาคส่วนอื่น
ในการพัฒนาชุดข้อมูลและบริการ 
     ๒) Connecting for Active Participation พัฒนาช่องทางให้ผู้ใช้บริการภาครัฐ 
จากภาคส่วนอื่นได้มีส่วนร่วมในระดับนโยบาย โดยเพ่ิมศักยภาพของช่องทางสื่อสารภาครัฐ การใช้ประโยชน์  
จากสื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีการระดมความคิดเห็นสาธารณะ (Crowdsourcing) 
     ๓ ) Catalysing Whole-of-government Transformation เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาของภาครัฐให้เกิดการบูรณาการกันอย่างสมบูรณ์ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การน าเทคโนโลยี
คลาวด์มาใช้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ 
    ๑.๒ ช่องทางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
      Data.gov.sg (https://data.gov.sg/) เป็นเว็บพอร์ทัลข้อมูลเปิดภาครัฐของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่รวบรวมข้อมูลจาก ๗๐ หน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันมีชุดข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งสิ้นจ านวน 
๑,๔๗๘ รายการ จาก ๙ หัวข้อข้อมูล (Topic) คือ เศรษฐกิจ การคลัง สังคม การศึกษา สาธารณสุข เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐาน และการคมนาคม โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ (Format) ต่าง ๆ และ
จ านวนในแต่ละรูปแบบดังนี้ 
 



 

๑๘ 
 
 

 
 
     จากตารางแสดงให้เห็นว่า ชุดข้อมูลเกือบทั้งหมดที่เผยแพร่บน Data.gov.sg 
มีลักษณะเป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ (Machine-readable) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถิติ
และข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในขณะที่ข้อมูลรายงาน (Report) หรือสรุปสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์
ที่ระบุในไฟล์ประเภท CSV นอกเหนือจากจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐแล้ว Data.gov.sg ยังมีเป้าหมายให้
ข้อมูลที่เผยแพร่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและตรงต่อความต้องการ โดยมีการแสดงแผนภูมิรูปภาพสรุป
ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศ และบล็อก (Blog) เผื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล รวมถึงส่งเสริมการใช้
ข้อมูลจากทุกภาคส่วน โดยมีไฟล์ API ให้นักพัฒนา (Developer) สามารถดาวน์โหลดเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ 
ต่อยอดได้ ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐสามารถค้นหาได้โดยสะดวกผ่านระบบค้นหาขั้นสูง (Advanced 
Search Engine) ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้จากค าส าคัญ หน่วยงานผู้เผยแพร่ข้อมูล หัวข้อ และรูปแบบข้อมูล 
   ๒. ช่องทางการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ในการท างานของภาครัฐ 
   ๒.๑ ช่องทางการมีส่วนร่วมในบริการของรัฐ จากวิสัยทัศน์การให้สาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นชุมชนของนวัตกรรมที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์โดย Smart Nation and Digital 
Government Office (SNDGO) และ Government Technology Agency (GovTech) ได้ใช้แนวคิด “การระดม
ความคิดเห็นสาธารณะ (Crowdsourcing)” เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการแก้ปัญหา 
ในประเด็นด้านต่าง ๆ และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ “eCitizen Ideas!” 
เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มกลางสาธารณะในการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาของการให้บริการภาครัฐกับภาคประชาชน 
   หน้าที่ของเว็บไซต์ eCitizen Ideas คือ เป็นพ้ืนที่ให้หน่วยงานภาครัฐใช้ตั้งโจทย์ 
(Challenge) ให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งประกวดข้อเสนอแนะ ซอฟต์แวร์ หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือให้หน่วยงาน
เจ้าของโจทย์พิจารณาน าไปใช้ โดยแต่ละโจทย์จะมีการชี้แจงข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) ประเด็นปัญหา (Problem statement) 
   ๒) คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (Eligibility) 
   ๓) รางวัล 
   ๔) วิธีการเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าประกวด (Registration and Submission) 
   ๕) ข้อตกลงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ (Terms & Conditions & FAQs) 



 

๑๙ 
 
 
   ผู้ที่สนใจสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือยืนยันผลงานได้ผ่านระบบยืนยันตัวตนแห่งชาติ 
ของสิงคโปร์ หรือ SingPass และเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเข้าถึงของกลุ่มผู้ใช้งาน จึงมีการรองรับ 
การเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีอ่ืน ๆ ได้แก่ Facebook Twitter Instragram Google Account และ Yahoo Account 
เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนได้  แม้ว่ ารายละเอียดและกระบวนการตัดสินจะแตกต่างกันไปตามโจทย์   
แต่โดยส่วนมากหน่วยงานเจ้าของโจทย์จะพิจารณาข้อเสนอจากผลกระทบ (Impact) ความเป็นไปได้ (Feasibility) 
ความยากง่ายในทางปฏิบัติและความยืดหยุ่น (Ease of Implementation & Scalability) และความสามารถ
ทางนวัตกรรม (Innovativeness) ของแต่ละข้อเสนอ และอาจมีการคัดเลือกข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจ านวนหนึ่ง
พร้อมให้เงินทุนกับผู้เสนอน าไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ก่อนคัดเลือกหาผู้ชนะในขั้นสุดท้าย ส่วนของรางวัล 
ที่หน่วยงานเจ้าของโจทย์มอบให้นั้น อาจเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าหรือเงินรางวัลก็ได้ 
   ๒.๒ ช่องทางการมีส่วนร่วมในโครงการและการใช้งบประมาณของรัฐ “SingaporeBudget 
(Singaporebudget.gov.sg)” เป็นเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง  (Ministry of Finance) 
ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจ าปีของรัฐบาล โดยมีการจัดท ารายงานแจกแจงรายรับ 
และการใช้จ่ายของโครงการในแต่ละกระทรวง พร้อมท าการเปรียบเทียบการใช้งบประมาณในแต่ละปี 
โดยละเอียด นอกจากนี้ ในรายงานยังให้ข้อมูลดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานหลักของแต่ละกระทรวงอีกด้วย ซึ่งมีการ
ให้บริการข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF XLSX และ DOCX 
     นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์จะน าเสนอแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อรัฐสภาพร้อมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Live stream)  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์และกระตุ้น
การมีส่วนร่วมจากประชาชนแบบเป็นปัจจุบัน (Real-time) โดยเว็บไซต์ SingaporeBudget จะท าการเผยแพร่
เทปบันทึ กรายการสดพร้ อมสรุ ปสาระส าคัญของการอภิปรายในรู ปแบบไฟล์  PDF และ DOCX  
ด้วยภาษาอังกฤษ จีน มลายู และทมิฬ ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของรัฐสิงคโปร์ 
หรือ REACH (Reaching Everyone for Active Citizenary@Home) ได้หลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ (www.reach.gov.sg) 
อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook และ Twitter) 
   ๒.๓ ช่องทางการมีส่วนร่วมในการออกฎหมายสาธารณะ ข้อมูลข้างต้น “REACH 
เป็นแพลตฟอร์มหลักของภาครัฐด้านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอ่ืนต่อประเด็นด้านโครงการ  
และนโยบาย” ที่มีคณะกรรมการควบคุมดูแล (REACH Supervisory Panel) ที่ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา 
(Members of Parliament) และผู้แทนจากภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดทิศทาง 
และกิจกรรมของ REACH และเพ่ิมการเข้าถึงและความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยประชาชนสามารถ
ยืนยันตัวตนผ่านบัญชี Facebook เพ่ือเข้าใช้งานระบบได้ REACH มีฟังก์ชันการท างานที่ส าคัญดังนี้ 
     ๑) กระทู้สนทนา (Discussion Forum) เว็บไซต์ REACH มีการน าบทความ 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ อาทิ แนวทางการออกกฎหมาย การแก้ไขกฎระเบียบ การใช้งบประมาณ 
จากส านักข่าวมาเผยแพร่ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เผยแพร่ และสามารถ  
ตั้งกระทู้สนทนาได้ด้วยตนเอง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นได้เช่นกัน 
  



 

๒๐ 
 
 
     ๒) ประชาพิจารณ์ (Public Consultation) เว็บไซต์ REACH มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเมื่อหน่วยงานภาครัฐท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยมีทั้งในรูปแบบของข่าว
ประชาสัมพันธ์ เวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมช่องทางส ารองที่นั่งทางอินเทอร์เน็ต และรูปแบบ 
การรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ที่ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นผ่านระบบเว็บไซต์ไปยังหน่วยงานได้โดยตรง 
     ๓) แบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Poll) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ระบบ 
แบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ของ REACH ในการรวบรวมผลการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือบริการของหน่วยงานได้ อีกท้ังหลังจากการส ารวจแต่ละครั้ง จะมีการรวบรวมข้อมูล 
และเผยแพร่รายงานสรุปผลการส ารวจในเว็บไซต์ REACH 
     ๔) ข้อเสนอแนะทางตรง (Feedback) เว็บไซต์ REACH ให้บริการ “ระบบรับ
ข้อเสนอแนะทั่วไป (General Feedback Form)” ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาลายู และภาษาทมิฬ 
ซึ่งนอกเหนือจากให้ผู้ใช้บริการส่งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงบริการเว็บไซต์แล้ว ยังสามารถส่งความคิดเห็น  
ต่อประเด็นด้านนโยบายของรัฐบาลได้อย่างสะดวก โดยระบบจะด าเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และท าการตอบกลับไปยังรายละเอียดติดต่อที่ให้ข้อมูลไว้ตามแบบฟอร์ม 
 ๒.๓.๔ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) 
   การรับฟังประชาชนโดยตรงเพ่ือน ามาจัดท า “นโยบาย” ของภาครัฐ ที่เป็นกรณีตัวอย่าง 
ที่ดีและน่าศึกษาเรียนรู้คือ การริเริ่มของประเทศเกาหลีใต้ผ่านโครงการ “Gwanghwamoon ๑st street”  
ซึ่งได้รับการยกย่องไปทั่วโลก โดยตั้งแต่ปลายฤดูใบไม้ร่วงปี ๒๐๑๖ ประชาชนกว่าล้านคนได้มารวมตัวกันที่
จัตุรัสควังฮวามุน ใจกลางกรุงโซล ทุกเย็นวันเสาร์เพ่ือประท้วงอย่างสันติโดยจุดเทียนคนละแท่ง ซึ่งเป็นผลให้
ประธานาธิบดีพัก กึน-ฮเย (Park Geun-hye) ถูกฟ้องร้อง ต้องออกจากต าแหน่ง ต่อมาประธานาธิบดีมุน แจ อิน 
(Moon Jae-in) ประธานาธิบดีคนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งและเริ่มวาระการท างาน ๕ ปี ได้เรียนรู้ความล้มเหลว
จากรัฐบาลก่อน จึงตั้งใจจะเน้นความส าคัญกับการสื่อสารและการท างานร่วมกันกับประชาชน 
   โครงการ “ถนนหมายเลข ๑ ควังฮวามุน” จึงได้เกิดขึ้นเพ่ือสะท้อนเจตนารมณ์ดังกล่าว 
โดยการตั้งชื่อโครงการมีการเล่นค าเล็กน้อย โดยการน าค าว่า “ควังฮวา (Gwanghwa)” อันเป็นสถานที่ 
ที่ประชาชนหลายล้านคนมาประท้วงนานนับ ๖ เดือนนี้มารวมกับชื่อของประธานาธิบดี คือ “มุน (Moon)” 
โครงการตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “แพลตฟอร์ม” ส าหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับประชาชน 
โดยตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centric governance) 
   แพลตฟอร์มนี้ เริ่มจากการเปิดตัวส านักงาน People’s Transition Office (PTO) 
เพ่ือเป็นช่องทางในการเปิดรับข้อเสนอแนะจากประชาชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งทางเว็บไซต์ของ
แพลตฟอร์ม (www.gwanghwamoon๑st.go.kr) และการตั้งส านักงานชั่วคราวที่จัตุรัสควังฮวา และส านักงาน
ท้องถิ่นทุกพ้ืนที่  รวมถึงการรับข้อเสนอผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์ ส่งผลให้ประชาชนทั่วประเทศ  
ได้ส่งข้อเสนอให้ส านักงานถึง ๑๘๐,๗๐๕ ข้อเสนอ ในช่วงเวลาเพียง ๔๙ วัน ส านักงาน PTO ท าหน้าที่วิเคราะห์
และคัดเลือกข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดจ านวน ๒,๒๐๐ ข้อเสนอเพ่ือน าไปหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมิน
ความถูกต้อง ซึ่งในที่สุด จึงได้น าข้อเสนอแนะจากประชาชนทั้งหมด ๑,๗๑๘ ข้อน าไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ของรัฐบาลใหม ่และ ๙๙ ข้อเสนอแนะได้น าไปผนวกไว้ในวาระแห่งชาติ (National Agenda) 



 

๒๑ 
 
 
   นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมน่าสนใจที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ ได้แก่ “ฟอรัมสาธารณะ” 
(Open Forum) “ไมโครโฟนประชาชน” (People’s MIC) และ “ชั้นหนังสือประธานาธิบดี” (The President’s 
Bookshelf) โดย 
   ๑. “ฟอรัมสาธารณะ” เป็นการเปิดเวทีให้มีการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลเป็นประจ า 
โดยเฉพาะเรื่องที่ถูกละเลยจากรัฐบาลก่อนหน้า สิ่งที่ท าให้ฟอรัมสาธารณะแตกต่างจากอดีต คือ ฟอรัมนี้เปิดให้
ผู้ พูดซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่โดยปกติเป็นคนวิจารณ์ให้มาเป็นคนพูด ในขณะที่รัฐบาล 
และเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปกติเป็นคนพูดให้มาเป็นผู้รับฟัง 
   ๒. “ไมโครโฟนประชาชน” เป็นโปรแกรมพูดอิสระ ๓ นาที จัดขึ้นทุกวันเสาร์ 
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยผู้คนมากกว่า ๑๐๐ คนจะมารวมตัวกันและพูดต่อสาธารณชนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ 
จากรัฐบาล โดยที่ผ่านมามีหัวข้อที่หลากหลาย เช่น “สิทธิที่เท่าเทียมกันของ LGBT” “สิทธิการออกเสียงของผู้ที่มี
อายุมากกว่า ๑๘ ไม่ใช่ ๒๐” หรือ“ไม่เอาบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปส าหรับคนชราวัย ๘๓ ปีอีกต่อไปแล้ว” เรื่องราว 
ที่พูดทั้งหมดจะถูกบันทึก และพิมพ์ส่งไปยังหน่วยงานเพื่อด าเนินการต่อไป 
   ๓. “ชั้นหนังสือประธานาธิบดี” เป็นโปรแกรมที่เปิดให้บริจาคหนังสือให้กับชั้นวางหนังสือ 
ที่ติดตั้ งไว้ที่หัวมุมถนนชั่วคราว โดยทุกคนสามารถขีดเส้นใต้ข้อความในหนังสือที่พวกเขาต้องการ  
ให้ประธานาธิบดีอ่าน เพ่ือน าไปพิจารณาบริหารรัฐบาล ซึ่งประชาชนและผู้มีชื่อเสียงได้บริจาคหนังสือ ๕๗๙ เล่ม 
ซึ่งต่อมาได้น าไปวางไว้ที่ชั้นวางหนังสือที่ส านักงานของประธานาธิบดีมุน 
    โครงการ “ถนนหมายเลข ๑ ควังฮวามูน” ดังกล่าวจึงเป็นการสะท้อน “การรับฟังเสียง
ประชาชน” ของเกาหลีใต้ ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างน่าสนใจ โดยในประเทศไทย ก็เป็นที่น่ายินดีว่า เราเริ่มเห็น
สัญญาณของกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างแล้ว ดังเช่นกรณีช่วงก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมา ที่มีบางพรรคการเมือง
ได้ใช้กระบวนการจัดท านโยบายผ่านการสร้างนโยบายร่วมกันกับประชาชนผ่านการท า  Hackathon 
สร้างนโยบาย (Policy Hackathon) โดยใช้  “การคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) ในภาคอีสาน 
และภาคใต้เพ่ือสร้างนโยบายที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในส่วนของภาครัฐก็ได้เริ่มจัดท าห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Lab) และห้องปฏิบัติการนวัตกรรมบริการภาครัฐ (Government Lab) 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและปรับปรุงบริการภาครัฐ 
 ๒.๓.๕ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 
   ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๑. กฎหมาย/ กฎระเบียบด้านการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ เป็นต้นมา 
สหราชอาณาจักรเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การโฟนอิน 
(Phone-in) เข้ามาในรายการวิทยุเอกชนเพ่ือสร้างเวทีแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้น
มา มีจ านวนเว็บไซต์ส าหรับแสดงความคิดเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ช่องทางการแสดงความคิดเห็น  
ของประชาชนเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนผู้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกลับลดลง จากรายงาน “The Governance 
of Britain Green Paper ๒๐๐๗” ได้ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากระบบการเมืองของสหราชอาณาจักร
ในขณะนั้นไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและมีการรวมศูนย์มากเกินไป ท าให้ประชาชน  
เบื่อหน่ายกับการมีส่วนร่วม นอกเหนือจากข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการเลือกตั้ งให้สะดวกต่อผู้มีสิทธิ 
ออกเสียงแล้วยังเสนอแนะให้เพ่ิมกลไกการมีส่วนร่วมทางตรง ( Improve Direct Democracy) ซึ่งส่วนหนึ่ง
กล่าวถึงการใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นในญัตติต่าง  ๆ ในปี ๒๕๕๑ ส านักเลขาธิการ 



 

๒๒ 
 
 
รัฐบาลท้องถิ่นและชุมชน (Secretary of State for Communities and Local Government) ได้น าเสนอ
รายงาน Communities in Control: Real People, Real Power ต่อรัฐสภาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะ
การสร้างกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพ่ิมอ านาจ (Empowerment) แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่น 
ในกระบวนการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เนื่องจากจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ  
มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก จึงมีการกล่าวถึงแนวทางการใช้เว็บไซต์ในรูปแบบต่าง  ๆ ตั้งแต่การให้ข้อมูล 
(Information) รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Complaint) ยื่นญัตติ (Petition) และสร้างเครือข่าย 
(Befriending) 
  นอกจากนี้ ยังมีการบรรจุแนวทางการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม (e-Participation) ลงในแผนปฏิบัติการรัฐบาลเปิดแห่งชาติ ๒๐๑๖-๒๐๑๘” (UK Open Government 
National Action Plan ๒๐๑๖-๒๐๑๘) ซึ่งประกอบไปด้วย ๑๓ แผนงานที่มีเป้าหมายในการยกระดับความโปร่งใส
(Transparency) ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption) และการเปิดข้อมูลภาครัฐ (Open Government) 
ผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ผสานกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีแผนงานที่ใช้ e-Participation 
เป็นเครื่องมือส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) แผนงานที่ ๑๐ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ข้อมูลในการก าหนดทิศทางข้อมูลเปิด 
(Involving Data Users in Shaping the Future of Open Data) - เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และภาคธุรกิจในการก าหนดทิศทางการใช้ข้อมูลเปิดของภาครัฐ เช่น การเปิดเผยนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐ 
ทางช่องทางออนไลน์ การอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ เป็นต้น 
  ๒) แผนงานที่ ๑๒ พัฒนา Gov.uk – เพ่ิมศักยภาพในการเป็นพอร์ทัลแห่งชาติ 
ของ Gov.uk ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเปิดมากขึ้น และเพ่ิมการเชื่อมโยงกับประชาชนจากการพัฒนา
เครื่องมือรับฟังความคิดเห็นดิจิทัล (Digital Consultation Tools) 
  ๓) แผนงานที่  ๑๓ สร้ างแนวทางการมีส่วนร่วม (Ongoing Collaborative 
Approach to Open Government Reform) - พัฒนาให้  UK Open Government Partnership (OGP) 
เป็นแพลตฟอร์มกลางในการสร้างพ้ืนที่ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ที่น าไปสู่แนวทางการสร้างความโปร่งใส 
ในการท างานของภาครัฐ 
  ๒. ช่องทางข้อมูลเปิดภาครัฐ Data.gov.uk (https://data.gov.uk/) เป็นเว็บพอร์ทัล
ข้อมูลเปิดภาครัฐของสหราชอาณาจักร ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยเว็บไซต์ได้รวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานกลางภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรของรัฐอ่ืน  ๆ ปัจจุบันมีชุดข้อมูลทั้งสิ้น 
จ านวน ๔๕,๓๐๔ รายการ และมีชุดข้อมูลที่เผยแพร่ (Published) สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Data.gov.uk 
จ านวน ๔๒,๑๕๖ รายการชุดข้อมูลส่วนใหญ่ หรือเท่ากับร้อยละ ๕๘.๖ ที่เผยแพร่บน Data.gov.uk มีลักษณะ
เป็นข้อมูลที่ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ (Machine-readable) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถิติ 
และข้อมูลภูมิสารสนเทศ และร้อยละ ๔๑.๔ เป็นข้อมูลในรูปแบบ HTML และ PDF ซึ่งเป็นข้อมูลรายงาน  
(Report) หรือสรุปสถานการณ์ต่าง ๆ โดยที่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐสามารถค้นหาได้โดยสะดวก 
ผ่านระบบค้นหาข้อมูล (Find Open Data Service) ที่เป็นระบบค้นหาขั้นสูง (Advanced Search Engine)  
ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้จากค าส าคัญ หน่วยงานผู้เผยแพร่ข้อมูล หัวข้อ รูปแบบข้อมูล และลิขสิทธิ์รัฐบาลเปิด 
(Open Government License) 
  



 

๒๓ 
 
 
   ๓. ช่องทางการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ในการท างานของส่วนภาครัฐ 
    รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาท
ในการก าหนดทศิทางการท างานของภาครัฐในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๑) ช่องทางการมีส่วนร่วมในบริการของรัฐ รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้ความส าคัญ  
กับประชาชนในฐานะผู้รับบริการ จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงปรับปรุงการให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการ 
ของประชาชน 
    ๒) การมีส่วนร่วมในการออกแบบบริการ (Alpha-Beta) หน่วยงาน  Government 
Digital Service (GDS) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) 
ได้จัดท าคู่มือส าหรับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบริการดิจิทัลให้มีมาตรฐานก่อนน าขึ้น
เว็บไซต์ Gov.uk ซึ่งเป็นพอร์ทัลแห่งชาติ โดยคู่มือประกอบด้วยสิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ ๑๘ ขั้นตอน ทั้งนี้ 
ขั้นตอนแรก คือ “เข้าใจความต้องการของผู้ ใช้บริการ (Understand User Needs)” เ พ่ือให้บริการ 
ตรงต่อความต้องการและขจัดอุปสรรคของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ถูกน ามาใช้ 
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นได้จากการส ารวจสอบถาม  
กับประชาชนอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) ผ่านการสนทนาภาพทางไกล 
(Video Call) เป็นต้น ท าให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการที่กระจัดกระจายตามพ้ืนที่ต่าง  ๆ และเข้าถึง
ผู้ใช้บริการที่มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวหรือเป็นโรคกังวลต่อการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder) อีกทั้ง 
ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลอีกด้วย 
    ๓) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงบริการ (Live) ก่อนเปิดให้บริการเว็บไซต์ Gov.uk 
ทุกหน่วยงานได้จัดท าเพจ (Page) ส าหรับรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการ และวัดระดับความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการ โดย Government Digital Service หรือ GDS มีระบบเก็บข้อมูลและแสดงผลการใช้งาน 
ของแต่ละบริการออนไลน์แบบเป็นปัจจุบันผ่าน Dashboard เพ่ือให้หน่วยงานและบุคคลทั่วไปสามารถตรวจวัด
ระดับความส าเร็จของบริการได้ ทั้งนี้ ยังได้จัดท าคู่มือแนะน าให้หน่วยงานเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลอ่ืนในการ
รวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ การเก็บข้อมูลจากระบบช่วยเหลือ การใช้งาน (Helpdesk) 
และการตั้งกระทู้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการในสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ GDS ยังได้ส ารวจ
ความพึงพอใจประชาชนหลังการใช้งานเว็บไซต์ Gov.uk ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือปรับปรุงบริการ 
บนเว็บไซต์ในภาพรวมด้วย เช่น การจัดท าแบบส ารวจอุปกรณ์ช่วยเหลือการใช้เว็บไซต์ (Assistive 
Accessibility Survey) เป็นต้น 
    ๔) การให้ข้อมูลประสิทธิภาพการให้บริการ Gov.uk มีการให้ข้อมูลบริการทั้งหมด 
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งหมวดหมู่ตามหัวข้อของบริการ เช่น สวัสดิการสังคม ภาษี การศึกษา เป็นต้น 
อีกทั้ง ประชาชนสามารถค้นหาบริการของรัฐได้จากค าส าคัญด้วยระบบค้นหา (Search Engine) นอกจากนี้ 
Gov.uk ยังมีบริการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Dashboard ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
เป็นรายบริการ เพ่ือให้ประชาชนสามารถประเมินศักยภาพการให้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการได้ 
  



 

๒๔ 
 
 
   ๔. ช่องทางการมีส่วนร่วมในโครงการและการใช้งบประมาณของรัฐ 
    สหราชอาณาจักรใช้การกระจายอ านาจ (Decentralized) สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Council) โดยเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกหลักในการด าเนินโครงการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือที่น่าสนใจ ๒ รูปแบบ คือ 
    ๑) “การใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting)” โดยมีรูปแบบ 
การมีส่วนร่วมแตกต่างกันไปตามลักษณะการด าเนินงานของแต่ละท้องถิ่น แต่ยังคงแนวคิดการให้ประชาชน 
ในท้องที่ทุกคนมีอ านาจในการก าหนดทิศทางการใช้งบประมาณผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาท  
ในการเป็นช่องทางเชื่อมโยงประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การตัดสินใจสามารถสะท้อนความต้องการของท้องที่นั้น
ได้อย่างแท้จริง เช่น “สหพันธ์ชุมชนหมู่บ้านแมนตัน (Manton Community Alliance)” สภาของหมู่บ้าน 
แมนตัน (Manton Village) ได้ด าเนินการ “Budget Bingo” โดยส ารวจความต้องการของคนในชุมชน 
ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือหาโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการมากที่สุด ๑๐ โครงการจากการลงคะแนนเสียง 
(Vote) ก่อนน าเข้าสู่กระบวนการสภาเพ่ือจัดสรรงบประมาณในขั้นตอนต่อไป 
    ๒) การระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) สภาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรได้ใช้
แนวทางดังกล่าวเพ่ือระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ให้แก่บุคคล องค์กรการกุศลท้องถิ่น วิสาหกิจเพ่ือสังคมบริษัท 
หรือแม้แต่หน่วยงานรัฐผู้เป็นเจ้าของโครงการในการด าเนินการโครงการเชิงสังคมที่เป็นประโยชน์และตรงกับ
ความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการเติมเต็มข้อจ ากัดและช่องว่างด้านงบประมาณในการให้บริการของรัฐ
และสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น โดยสภาท้องถิ่นหลายแห่งมักใช้บริการแพลตฟอร์มของเอกชนหรือองค์กร 
ไม่แสวงหาผลก าไรในการระดมทุน เช่น Spacehive ซึ่งเปิดให้บริการในปี ๒๕๕๕ โดยสามารถสมัครใช้บริการได้ 
ทั้งในนามองค์กรหรือบุคคลและสามารถใช้บัญชี Facebook ในการสมัครใช้บริการเว็บไซต์ได้ ปัจจุบันสามารถ
ระดมทุนได้ทั้งสิ้น ๙.๑ ล้านปอนด์ จากผู้ระดมทุนกว่า ๒.๓ ล้านคน และริเริ่มโครงการไปแล้วถึง ๔๑๕ โครงการ 
ตั้งแต่โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการจัดกิจกรรม หรือแม้แต่โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
   ๕. ช่องทางการมีส่วนร่วมในการออกฎหมายสาธารณะ 
    อีกฟังก์ชันหนึ่งของเว็บพอร์ทัลแห่งชาติ Gov.uk คือ การเป็นช่องทางสาธารณะ 
ให้หน่วยงานภาครัฐประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย หรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ตลอดจนรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น โดยเพจ Consultation มีระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและ 
คัดกรองกระทู้ได้จากข้อมูลหลายประเภท อาทิ “สถานะของกระทู้” (อยู่ในระหว่างช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็น/
ปิดรับความคิดเห็นแล้ว) “ด้านที่ผู้ใช้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ  “รายชื่อหน่วยงานเจ้าของกระทู้ตั้งแต่ระดับ
กระทรวงลงไป” และ “ช่วงระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์” นอกจากนี้ ยังมีระบบ RSS และให้
ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนรับแจ้งเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหวทางอีเมลตลอดเวลา ทุกวัน หรือรายสัปดาห์
อีกด้วย เมื่อครบก าหนดช่วงระยะเวลารับฟังความคิดเห็นและหน่วยงานที่รับผิดชอบน าข้อมูลไปวิเคราะห์แล้ว 
จะท าการเผยแพร่รายงานผลการสรุปความคิดเห็นผ่าน Gov.uk ด้วยเช่นกัน โดยในรายงานมีการระบุ 
ความเป็นมาของญัตติ ลักษณะของประชากรผู้แสดงความคิดเห็น สรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 
ของหน่วยงานต่อความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมกับแนวทางการน าความคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับใช้ 
  



 

๒๕ 
 
 
 ๒.๓.๖ สหรัฐอเมริกา (United States of America) 
   ส านักงบประมาณของรัฐสภา (๒๕๖๒, น. ๕๙) ตัวอย่างงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
ของท้องถิ่นรูปแบบใหม่ของ New York City Council จะเปิดให้ประชาชนโครงการและความคิดเห็นในการใช้
งบประมาณของเมืองผ่านเว็บไซต์ภายใต้แนวคิด Real Money, Real Projects, Real Power โดยประชาชน 
ที่เสนอโครงการหรือความคิดเห็นจะต้องลงทะเบียนเ พ่ือแสดงตัวตนว่าเป็นชาวเมือง และแสดงโครงการ 
ผ่านการระบุต าแหน่งพร้อมให้รายละเอียดคร่าว ๆ ว่าต้องการให้ใช้เงินไปกับการท าอะไร การเสนอโครงการต่าง ๆ 
จะแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น โรงเรียนและการศึกษา สิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุ ถนนและทางเท้า เป็นต้น หากประชาชน
ทีไ่ม่มีโครงการของตัวเองก็สามารถโหวตโครงการของคนอ่ืน ๆ ที่ชอบหรือที่ต้องการสนับสนุนได้ 
 จากการศึกษาตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนออนไลน์ (Participation Online 
Platform) ของต่างประเทศ พบว่าหลายประเทศมีการพัฒนาโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความปลอดภัยสูง เป็นที่น่าเชื่อถือ และใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งสามารถน ามา
เป็นแนวทาง หรือรูปแบบเพ่ือพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยได้  
เช่น การใช้ระบบการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลเพ่ือการเข้าสู่การให้บริการภาครัฐแบบออนไลน์ หรือระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (X-Road) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยน
สื่อสารและเชื่อมโยงกันได้ทางออนไลน์ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ระบบการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดท างบประมาณ  
ของภาครัฐผ่านเว็บไซต์ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ
สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกาจะมีการก าหนดช่องทางเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจน 
ซึ่งรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลและแสดงผลของข้อมูลของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสาธารณรัฐเกาหลี  
จะเป็นรูปแบบที่ท าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด  
ได้สะดวกและรวดเร็ว และเพ่ือเป็นการยืนยันว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
ในกรณีของสาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการออกกฎหมายและระเบียบ 
เพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน 
 ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้กลไกเหล่านี้ไปสู่ความส าเร็จ คือ ผู้น ามีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญ
ต่อความโปร่งใส และให้ความส าคัญต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคดิจิทัล โดยให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

๒.๔ ดัชนีการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Participation Index : EPI) 
 เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับภาครัฐโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการท างาน เพ่ือให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น การน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือส่งเสริมส่วนร่วม
หรือการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นอีกมิติที่ส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลที่ UN ให้ความส าคัญ ซึ่ง EPI
ประกอบด้วยการประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
  



 

๒๖ 
 
 
 ๑. การให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Information) 
  เป็นการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) จากภาครัฐเพ่ือให้ข้อมูลแก่ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรัฐเองจะต้องจัดเตรียมในส่วนของการให้ข้อมูล
ทางด้านนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย กฎระเบียบ งบประมาณการบริการและข้อมูล 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. การท าประชาพิจารณ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Consultation) 
  เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
อาจเริ่มจากภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจเข้ามาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น
ตามหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งภาครัฐจะต้องรับทราบข้อเสนอแนะและคอยตอบค าถามจากภาคประชาชน 
และนอกจากนี้ e-Consultation ยังเกี่ยวกับการรายงานผลจากการโต้ตอบค าถามและสนทนา โดยประชาชน
สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ในการมีส่วนร่วม เช่น บล็อก เครือข่ายสังคมออนไลน์ ห้องสนทนาและเครื่องมือ
โต้ตอบอื่น ๆ 
 ๓. การท าประชาคมมติ (E–Decision Making) 
  เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 
โดยการเปิดช่องให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือที่จะน าไปก าหนดเป็นนโยบาย
ร่วมกัน ภาครัฐจะต้องแจ้งผลจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของกระบวนการการให้ค าปรึกษา 

 
 

ดัชนีการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Participation Index : EPI) 
 
 โดยการส ารวจปี ๒๕๖๑ ได้เพ่ิมการพิจารณาแนวโน้มและรูปแบบการเข้าถึงประชาชนของภาครัฐใน
การก าหนดด าเนิน และประเมินนโยบายสาธารณะ โดยเพ่ิมเติมค าถามที่สะท้อนถึงการเผยแพร่ข้อมูล  
โดยหน่วยงานภาครัฐ การแจ้งสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ การรับฟังข้อร้องเรียนของประชาชน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบริการออนไลน์ภาครัฐ และการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 



 

๒๗ 
 
 
 ๒.๔.๑ ผลการจัดอันดับและรายละเอียดของดัชนีย่อยเปรียบเทียบ EPI ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑
ของประเทศ ๑๐ อันดับแรกของโลกและประเทศไทย (ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๖๑, สื่อออนไลน์,  
น. ๙ – น. ๑๐) 
   ข้อมูลจากตารางที่  ๓ แสดงให้เห็นว่าประเทศฟินแลนด์ เดนมาร์ก และเกาหลีใต้   
มีการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (EPI) เป็นอันดับที่ ๑ ของโลกร่วมกันด้วยค่าคะแนนเต็ม ๑ อีกทั้งยังได้ 
คะแนนเต็มในการประเมินทั้งสามระดับของการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ส าหรับประเทศเดนมาร์ก  
มีผลการจัดอันดับปรับตัวขึ้นมากถึง ๒๑ อันดับ โดยค่าคะแนนในระดับที่  ๒ มีการปรับตัวขึ้นสูงสุด 
โดยเปรียบเทียบกับระดับอ่ืน ๆ ตามมาด้วยล าดับที่ ๔ คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วย ๐.๙๘๘๘ คะแนน 
โดยได้รับค่าคะแนนระดับที่ ๑ ๐.๙๗๖๖ และค่าคะแนนเต็มในระดับที่ ๒ และ ๓ และในล าดับที่ ๕ มี ๖ ประเทศ 
ที่ได้คะแนนเท่ากัน คือ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยได้รับ 
ค่าคะแนนในระดับที่ ๑ และ๓ เต็ม แต่ในส่วนของระดับที่ ๒ ค่าได้คะแนนอยู่ที่ ๐.๙๕๖  

 
 
 ๒.๔.๒ ผลการจัดอันดับและรายละเอียดของดัชนีย่อยเปรียบเทียบ EPI ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   จากการเปรียบเทียบคะแนนในตารางที่ ๔ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะคะแนนในระดับที่ ๒ และ ๓ ส่งผลให้การจัดอันดับโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นเดียวกัน
สิงคโปร์  ซึ่ งอยู่ ในอันดับที่  ๑๓ ของโลก ยังคงเป็นผู้น าของอาเซียน ตามด้วยประเทศฟิลิปปินส์   
ซึ่งมีอันดับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากจากอันดับที่ ๖๗ ในปี ๒๕๕๙ เป็นอันดับที่ ๑๙ ของโลกและอันดับที่ ๒ ของอาเซียน 
เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่มีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นในทั้ง ๓ ระดับ โดยเฉพาะในระดับที่ ๓ เวียดนามซึ่งเป็น
อันดับสองของอาเซียนในปี ๒๕๕๙ และมีคะแนนลดลงเล็กน้อยในปี ๒๕๖๑ ท าให้ตกมาเป็นที่ ๔ ของอาเซียน 
ประเทศไทยนั้นตกจากที่ ๓ ร่วมกับฟิลิปปินส์ในครั้งก่อน มาอยู่ในอันดับที่ ๕ ของอาเซียน แม้ว่าคะแนนของ 
ทั้ง ๓ ระดับจะเพ่ิมสูงขึ้นก็ตาม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงข้างต้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าประเทศไทยจะมี
พัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) โดยมีการน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้
 



 

๒๘ 
 
 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของภาครัฐ 
แต่ไม่เท่าทันประเทศอ่ืน ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ 
ในระดับ ๓ หรือระดับท่ีให้ประชาชนมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย (e-Decision Making) 
 

 



 



 

บทที่ ๓ 

ความเห็นของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน 
เพื่อพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรากฐานที่ส าคัญ 
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะท าให้ฝ่ายบริหาร 
ได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบ  
การตัดสินใจว่าสมควรด าเนินการอย่างไรกับประเด็นที่รับฟังความคิดเห็นนั้น และก าหนดแนวทางที่เหมาะสม
และเพียงพอในการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น ซึ่งการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนตามหลักสากลที่ใช้ในบรรดาประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายนั้น  
มีสองแนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านผู้แทนราษฎร และแนวทาง 
ที่สอง เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจของรัฐ
โดยตรง ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นควรใช้ทั้งสองแนวทางควบคู่กันไป กล่าวคือ นอกจากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผ่านผู้แทนราษฎรตามกลไกรัฐสภาแล้ว รัฐบาลควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจของรัฐโดยตรงด้วย ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจของรัฐโดยตรงนั้น รัฐบาลไม่ควรรับฟังอย่างเดียว แต่ควรให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่รับฟังนั้นแก่ประชาชนด้วย และวิธีการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนนั้นควรมีความหลากหลาย  
 ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง อยู่บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระ
ในทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท าและมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ซึ่งการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่
การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตน ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตาม 
ประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ (ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๒) 
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวข้างต้น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอ่ืนได้บัญญัติรับรองหลักการและสิทธิของประชาชน 
ในการด าเนินการเรื่องกล่าวไว้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๙ 
ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืน
ใดที่ เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องนั้น รัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการของภาครัฐไว้ในส่วนที่ ๑๐ หมวดสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา ๕๖ 
และ มาตรา ๕๗ และส่วนที่ ๑๒ หมวดสิทธิชุมชน มาตรา ๖๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง เช่น มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ และก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
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เช่น มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๕ มาตรา ๒๕๙ รวมทั้งก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เช่น มาตรา ๗๗ มาตรา ๑๗๘ เป็นต้น นอกจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนดสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ของประชาชนไว้ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ  เพ่ือที่ประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็น 
และใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง นอกจากนั้น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้ก่อนเริ่มด าเนินโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบและจะด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยก็ได้ โดยหากโครงการของรัฐที่มีผลกระทบ
อย่างรุนแรงจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยเสมอ ทั้งนี้ ในการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐและรวบรวม
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น รวมทั้งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ด้วย ซึ่งวิธีการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐแก่ประชาชนตามระเบียบดังกล่าวก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง
เผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐแก่ประชาชนในระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส านักปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้น หรือโดยวิธีการเผยแพร่ทางอ่ืน ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐ  
ที่จะก าหนดวิธีการเผยแพร่ ซึ่งจะต้องเป็นวิธีการที่เพียงพอที่จะท าให้ประชาชนรับทราบ 
 การรับฟังความเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
และเป็นหลักการส าคัญที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ จึงจ าเป็นที่หน่วยงานรัฐ
ต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐให้แก่ประชาชนรับทราบ หรือด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามา  
มีส่วนร่วม หรือต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายของหน่วยงานรัฐ เพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติไว้ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรั ฐได้ด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลของรัฐให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ตลอดจนการเปิดช่องทาง  
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐและสามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐได้
โดยผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน แต่การด าเนินการดังกล่าวของหน่วยงานรัฐโดยผ่านเว็บไซต์นั้น พบว่า 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐของประชาชน หรือการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐทางเว็บไซต์ยังมีประชาชนเข้าไปใช้บริการค่อนข้างน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแสดง 
ความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  ซึ่งจากการ
ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า หน่วยงานรัฐยังไม่จริงจังในการด าเนินการเพ่ิมกระบวนการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน หรือบางหน่วยงานไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน 
ได้รับทราบแต่อย่างใด นอกจากนั้น เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างมีการก าหนดช่องทางในการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสาร หรือให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกเทศของแต่ละหน่วยงานเกิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจ านวนมาก ท าให้ประชาชน
เกิดความสับสนว่าการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ตนเองสนใจต้องเข้าไปด าเนินการ 
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ในช่องทางใด และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ รูปแบบที่หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานก าหนดให้ประชาชนเข้าไป
แสดงความคิดเห็นเป็นรูปแบบอินบ๊อกซ์ ( Inbox) ซึ่งข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจะเป็นการ
สื่อสารทางเดียว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวหรือน าไปต่อยอดเพ่ือด าเนินการได้ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็น 
ของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีการยกระดับการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐมากขึ้น  
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องเกิดจากหลักการที่ส าคัญ ๒ หลักการ คือ หน่วยงานรัฐ 
ต้องเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานรัฐได้ นอกจากนั้น กระบวนการด าเนินงานของภาครัฐควรมีการแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
(๑) การตั้งเป้าหมายการด าเนินงาน ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว (๒) แผนพัฒนาและนโยบาย 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (๓) งบประมาณประจ าปีงบประมาณ (๔) การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในส่วนของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกระดับควรเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
รับทราบและก าหนดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็นได้ และรัฐบาลควรมีการสร้าง
ช่องทางกลาง (Centralized Platform) เพ่ือให้หน่วยงานรัฐใช้ระบบดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ 
ให้ประชาชนได้รับทราบ หรือแสดงความคิดเห็นในช่องทางดังกล่าวเพียงระบบเดียว รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ  
จากช่องทางกลางไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ซึ่งจะท าให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ของหน่วยงานรัฐ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 
ที่อยู่ในความสนใจ หรือการเสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐได้ในช่องทางเพียงช่องทางเดียว 
โดยอาจแบ่งช่องทางได้เป็น ๖ ช่องทาง ดังนี้ 
 ๑. ช่องทางข้อมูล (Data Platform) ประกอบด้วยโครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร เป้าหมาย
และผลลัพธ์การด าเนินงาน และตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) 
 ๒. ช่องทางแผนและนโยบายการด าเนินงาน (Policy Platform) ได้แก่ แผนและนโยบาย 
ระยะสั้น และแผนและนโยบายระยะยาวเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
 ๓. ช่องทางกฎหมาย (Law Platform) ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง มติการประชุม
ค าพิพากษาของศาล รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอทางกฎหมาย  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย การเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือเสนอกฎหมายใหม่โดยภาคประชาชน 
 ๔. งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (Budget Platform) เป็นการเชื่อมโยงระบบงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณ  
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท า TOR รวมทั้งการเสนอโครงการ 
โดยภาคประชาชน 
 ๕. ช่องทางข่าวสารของหน่วยงานรัฐ (News Platform) ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ 
ของหน่วยงานรัฐได้ทุกประเภท 
 ๖. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐ  (Complaint Platform) เป็นช่องทางที่ให้
ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยประชาชน ท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่าเรื่องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาและด าเนินการจากหน่วยงานรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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 ทั้งนี้ ช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖ ช่องทาง
ดังกล่าว จะท าให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานและประชาชนได้เข้ามาใช้ข้อมูลได้ทุกประเภท และจะท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่องทางตามประเภทของข้อมูลนั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐร่วมกัน ประชาชนและหน่วยงานรัฐ
ด้วยกันเองสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน โดยผ่านช่องทางกลาง (Centralized 
Platform) เพียงช่องทางเดียวและสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานรัฐเข้าร่วมประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นและมีข้ อเสนอแนะ 
ต่อการสร้างช่องทางกลางทั้ง ๖ ช่องทาง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้ช่องทางของหน่วยงานรัฐ 
ในปัจจุบัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๓.๑ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ (Data Platform) 
 ๓.๑.๑ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
    ผู้แทนส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสรุป
ได้ว่า คะแนนตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Participation Index)  
ของประเทศไทย ทั้งในด้านการให้ข้อมูลการปรึกษาหารือ และการร่วมตัดสินใจ มีคะแนนในแต่ละระดับที่ดีขึ้น 
แต่กลับมีอันดับลดลงทุกรอบส ารวจ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยพัฒนาไม่เท่าทันประเทศอ่ืน กลไกการให้ข้อมูลของประเทศไทยอยู่ในระดับ  
ที่น่าพึงพอใจ หากแต่ยังขาดกลไกการมีส่วนร่วมที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและก าหนดทิศทาง  
การด าเนินงานของภาครัฐ ส าหรับช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ 
พบว่าส่วนใหญ่ช่องทาง (Platform) การมีส่วนร่วมของต่างประเทศจะเน้น ๓ ด้าน คือ ด้านกฎหมาย  
ด้านบริการ และด้านโครงการ โดยเป็นการให้ความเห็นในช่วงก่อนเริ่มด าเนินการหรือประกาศใช้กฎหมาย ส่วน
ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งออกได้เป็น ๖ 
ด้าน คือ ด้านข้อมูล (Data Platform) ด้านแผนและนโยบาย (Policy Platform) ด้านกฎหมาย (Law Platform) 
ด้านงบประมาณ (Budget Platform) ด้านข่าวสาร (News Platform) และด้านการร้องเรียน (Petition Platform) 
ซึ่งแต่ละด้านมีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ส าหรับปัญหา และอุปสรรค
ของประเทศไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน คือ ระเบียบ 
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนมากไม่ส่งเสริมนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐ ช่องทางในปัจจุบันขาดการประชาสัมพันธ์ 
และการออกแบบที่เข้าถึงผู้ใช้งาน (Citizen - centric) ขาดมาตรฐานรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน 
ขาดแนวทางการสื่อสารสองทาง (Two - way communication) และขาดแนวทางการน าความคิดเห็น 
ของประชาชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
 ๓.๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) 
    เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่และคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน 
และติดตามและประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใส 
ของหน่วยงานรัฐ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สรุปสาระส าคัญ 
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ได้ว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบ เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวมีกฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า  
ไม่ต้องเปิดเผยหรือเป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ที่ส าคัญ ทั้งนี้ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ดังนั้น 
หน่ วยงานรั ฐจึ งต้องจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถขอทราบข้อมูลข่ า วสาร 
ของหน่วยงานได้ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ 
ผ่านทางเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน จึงท าให้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยกับประชาชนมี ๒ ประเภท คือ 
ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับข้อมูลข่าวสารที่น าเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.oic.go.th/ginfo นั้น เริ่มต้นจัดท าฐานข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การแสดงผลให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี ๒ – ๓ ครั้ง ในส่วนข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างของผู้บริหารหน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลให้ทันสมัยพอสมควร เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  
ให้ทันสมัย แต่ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.oic.go.th/ginfo นั้นไม่ใช้ข้อมูลแบบ Open API เนื่องจาก
เว็บไซต์ www.oic.go.th/ginfo เป็นเพียง Web Service หากต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลแบบ Open API นั้น 
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายส่วนและใช้งบประมาณจ านวนมาก ส าหรับข้อมูลในส่วนของรายละเอียด 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและผู้บริหารภายในองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐแต่ละฝ่ายในองค์กร 
ตัวชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละองค์กรและฝ่ายในองค์กร จะไม่ปรากฏ 
ในเว็บไซต์ www.oic.go.th/ginfo หากต้องการสืบค้นข้อมูลในส่วนของรายละเอียดของหน่วยงานจะต้องเข้าไป
สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานนั้น เว็บไซต์ของแต่ละ
หน่วยงานจะมีกระดานถามตอบที่เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ 
    ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญในการพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ที่เพียงพอในการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
เช่น งบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการการพัฒนาระบบร้องเรียนและระบบอุทธรณ์ในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการส่วนนี้ที่เพียงพอ ในขณะที่เรื่องร้องเรียนและเรื่องอุทธรณ์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 
 ๓.๑.๓ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ของประชาชน โดยใช้ช่องทางจากสายตรงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th 
และศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น และช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางเพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ http://ele.dla.go.th การเปิดให้ประชาชน 
แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th และการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคม
และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
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    ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    ๑. ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CCIS ที่เก็บข้อมูลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
    ๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS ที่เก็บข้อมูลโรงเรียน ติดตามเงินอุดหนุน
ทางการศึกษา  
    ๓. ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Welfare เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๔. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
e-Plan เป็นระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนา ๕ ปี 
    ๕. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO เป็นระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการศึกษา สาธารณภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริหารจัดการน้ า การจัดการภายในและธรรมาภิบาล ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๖. ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS เป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย
เมื่อมีรายการที่ต้องจ่ายรับเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อจัดจ้างที่ต้องซื้อหรือจ้าง ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดท าเช็ค เพ่ือให้ระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบ 
    ๗. ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ELE เป็นระบบที่ใช้งานเป็นมาตรฐานกลางของทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมาตรฐานนี้
จะสามารถใช้ในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องกา รข้อมูล
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งผู้บริหาร และสมาชิก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เคยด ารงต าแหน่งใดมาบ้าง วาระการด ารงต าแหน่ง ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
หรือการฝึกอบรม 
    ๘. ระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น LHR เป็นระบบฐานข้อมูล
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบที่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน และประเมินผล 
อัตราก าลัง รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
    ๙. โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) โปรแกรมประยุกต์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAXGIS เป็นระบบที่บันทึก สืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย และข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการค้า 
  ๑๐. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น DLA WASTE เป็นระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน 



 

๓๕ 
 
 

และระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงผลฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูล 
ในภาพรวมของประเทศ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติของภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 

๓.๒ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายของรัฐ (Policy Platform) 
 ๓.๒.๑ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกับการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปได้ว่าตามที่
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 
ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ละ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้การรายงานดังกล่าวจัดท าผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดท าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการด าเนินการตามแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด  
และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ  
มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดังนั้น การใช้งานระบบ eMENSCR  
ในการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่ต้องด าเนินการ 
ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบได้ในบางส่วน ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลของระบบ eMENSCR จะต้องมี User Name 
Password เพ่ือบ่งบอกตัวบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นของข้อมูลตามล าดับ 
   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน 
การปฏิรูปประเทศผ่านระบบ eMENSCR แบ่งโครงสร้างข้อมูลระบบการติดตามออกเป็น แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ เช่น แผนปฏิรูป แผนแม่บท แผนความมั่นคง และแผนระดับที่ ๓ นโยบายรัฐ 
โดยมีรูปแบบข้อมูลการติดตามประกอบด้วย ๑) ความเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ ๒) ข้อมูลทั่วไป ๓) รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ ๔) แนวทางการด าเนินการ ๕) งบประมาณ ๖) ผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอ และ ๗) การอนุมัติติดตามล าดับการบังคับบัญชา โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องน าเข้าข้อมูล  
ในระบบ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก าหนด ซึ่งกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ให้ชี้แจงต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบ เพ่ือจะได้ก าหนด 
แนวทางการรายงานในรูปแบบอ่ืนโดยเร็ว ทั้งนี้ ในระบบ eMENSCR ได้ออกแบบการแสดงผลการติดตาม 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทโดยการแบ่งตามระดับว่าหน่วยงานอยู่ในสถานการณ์ตามค่าเป้าหมาย
หรือไม่ ซึ่งจะแสดงผลด้วยแถบสีประกอบด้วย ๑) สีแดง ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต ๒) สีส้ม ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ระดับเสี่ยง ๓) สีเหลือง ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ๔) สีเขียว บรรลุค่าเป้าหมาย และ ๕) สีเทา อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูล ดังนั้น ระบบ eMENSCR จึงถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาของประเทศ 
ท าให้เห็นภาพว่าเรื่องใดที่พัฒนามาแล้ว เรื่องใดที่ยังไม่พัฒนา และเรื่องใดท่ีต้องช่วยเติมเต็ม 
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 ๓.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   เป็นหน่วยงานที่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผน 
เฉพาะด้าน ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ข้อมูลส าหรับแนวคิดในการจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ในการสร้างช่องทางกลาง 
(Centralized Platform) ให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานรัฐ โดยการด าเนินการจะต้อง
ค านึงถึงระดับคุณภาพของข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน การป้องกันการเชื่อมโยงข้อมูล และความพร้อม  
ของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นกลไกในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   การด าเนินการสร้างระบบกลางเพ่ือเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเว็บไซต์ 
www.ideaxchange.onde.go.th ของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาตินั้น 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
โดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยแสดงความคิดเห็นได้ ๓ รูปแบบ คือ ๑) การเสนอความเห็นหรือ
เสนอปัญหาเพ่ือให้ภาครัฐด าเนินการแก้ไข ๒) การเสนอความคิดเห็น (Idea) ซึ่งมีการตั้งประเด็นจากหน่วยงานรัฐ 
และ ๓) ประชาพิจารณ์เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความเห็นต่อร่างแผนนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประจ าประชาชนหรือหมายเลข
โทรศัพท์ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ระบบกลางนี้ได้ผ่านการสร้างบัญชีผู้ดูแลของหน่วยงาน  
ซึ่งท าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  
ทั้ง ๓ รูปแบบการใช้งานผ่านระบบกลางนี้ได้ 
 ๓.๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
   ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในกระบวนการด าเนินการภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ทั้งออนไลน์ (Online) และออนกราวด์ (On Ground) เช่น การยกระดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การ
บริการภาครัฐอย่างมีมาตรฐาน การยกระดับการให้บริการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  
การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในชุมชน 
โดยได้น าประเด็นการบริการภาครัฐอย่างมีมาตรฐานไปจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน  
ในเรื่อง My Better Country Hackathon การประชุมหารือประเด็นแนวทางในการพัฒนางานบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับ
เรื่องราวร้องเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ส าหรับเป้าหมายของส านักงานในการด าเนินการต่อไปคือ  
น าข้อเสนอของภาคประชาชนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาบริการภาครัฐและความต้องการของประชาชน 
ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนางานบริการภาครัฐ ให้เกิด My Better Country อย่างแท้จริง น าประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในประเด็นอ่ืน ๆ นอกจากข้อเสนอของภาคประชาชนไปเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางออนไลน์ (Online) ในการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 
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 ๓.๒.๔ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
   ๑. เห็นด้วยกับหลักการในการพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออนกราวด์ (On Ground) 
ของหน่วยงานรัฐ และการที่จะน าการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน 
(KPI) ของหน่วยงานรัฐ เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ 
   ๒. การสร้างแพลตฟอร์มกลาง (Centralized Platform) เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนั้น ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบของบุคลากร 
ทั้งผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ระบบ และผู้พัฒนาระบบ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการน าไปสู่ความส าเร็จ 
   ๓. ระบบแพลตฟอร์มกลาง (Centralized Platform) ที่จะน ามาใช้นั้นต้องมีเหมาะสม 
กับภารกิจของหน่วยงาน ก าลังคน และงบประมาณที่มีอยู่ 
   ๔. ในช่วงที่มีการด าเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบแพลตฟอร์มกลาง (Centralized 
Platform) ต้องท าให้ระบบการใช้งานที่มีอยู่เดิมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

๓.๓ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย (Law Platform) 
 ๓.๓.๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    เป็นหน่วยงานที่ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กฎหมายและข้อมูล
ส าคัญ เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่ วนร่วม 
ของประชาชน สรุปสาระส าคัญได ้ดังนี้ 
    ๑. แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ก าหนดให้มีฐานข้อมูลกลางของประเทศที่ใช้ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทุกหน่วยงานเชื่อมต่อกันได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร. ) 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานกิจการยุติธรรมควบคุมก ากับดูแลจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือสร้าง
การรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสนอให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย
จัดส่งแบบตรวจสอบการเผยแพร่กฎหมาย เมื่อกฎหมายนั้น ๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีขั้นตอน
ตามแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและมอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบ โดยให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ฐานข้อมูลของกฎหมายทั้งหมด
และส านักงานกิจการยุติธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่กฎหมายและท าหน้าที่ประสานงานกับสถาบันการศึกษา 
องค์กรภาคเอกชน 
    ๒. ปัจจุบันส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแผนการด าเนินงานในการเปิดศูนย์กลางข้อมูล
ภาครัฐ (Open Government Data) ซึ่งยังไม่ได้เปิดให้เชื่อมต่อข้อมูล แต่มีการร่วมงานกันระหว่างหน่วยงาน 
ในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การเชื่อมข้อมูล ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓.๓.๒ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แล้วให้บริการค้นคว้าแก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ให้ข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีแนวทางที่มีความชัดเจนในการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง แต่ที่ผ่านมาพบว่า 
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แต่ละหน่วยงานมีการท าฐานข้อมูลในลักษณะต่างคนต่างท า ไม่มีมาตรฐานกลางที่จะสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 
หากประเทศไทยต้องการจัดท าฐานข้อมูลกลางภาครัฐเหมือนกับสาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia) ซึ่งน าระบบดิจิทัล
เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนมีระบบที่เชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐที่สมบูรณ์และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ในระยะแรกควรมีการน าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานน ามาใช้
ร่วมกันก่อน ระยะถัดไปจึงจัดท าฐานข้อมูลกลาง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน เช่น ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ยังขาดความต่อเนื่องและควรมีการพัฒนาและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการต่อไป 
    ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกลางซึ่งเป็นระบบที่ต้องจัดท าขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ซึ่งมีพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท าร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งให้ความส าคัญกับการเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมาย การจัดท าร่างกฎหมายให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ ระบบกลางที่จะด าเนินการ 
มี ๓ เรื่องส าคัญ คือ ๑) ใช้เป็นระบบกลางที่ทุกหน่วยงานใช้ในการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการที่จะจัดท า 
ร่างกฎหมายตั้งแต่ในชั้นหลักการ  ๒) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
และ ๓) เป็นฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องน าร่างกฎหมายเข้าสู่ระบบกลาง 
 ๓.๓.๓ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่สนับสนุนการตรากฎหมาย การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการตั้งคณะกรรมการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการ
และกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาขึ้นมาเพ่ือด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมาย โดยเป็นการด าเนินการ
บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ซึ่งเดิมฐานข้อมูลกฎหมายจะมีการจัดเก็บข้อมูลแยกกันทั้งในส่วนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจน  
ในส านักต่าง ๆ ที่อยู่ในการก ากับดูแลของทั้งสองหน่วยงาน จึงได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดมารวมกันไว้ 
ในฐานข้อมูลเดียวกัน โดยการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายได้รวบรวมข้อมูลกฎหมายนับตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมาย
ต่อสภาผู้แทนราษฎร การพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
วาระที่สอง การพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติเห็นชอบร่างกฎหมาย 
โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการด าเนินการรวมรวบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๐ ฉบับ ในฐานข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อตกลงร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลของทั้ง ๔ หน่วยงาน เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 
ซึ่งมีการด าเนินการไปแล้วบางส่วน การด าเนินงานในส่วนของกฎหมายอาเซียนได้ด าเนินงานร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ผู้พิพากษา และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยเปรียบเทียบในรูปแบบเมทริกซ์ (Matrix) 
   กระบวนการฟังความเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยการตั้งคณะท างาน
เพ่ือด าเนินการ ซึ่งการรับฟังความเห็นจะท าโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและประชาชน
สามารถสืบค้นได้ง่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามมาตรา ๑๓๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ในการจัดท าร่าง
กฎหมายให้กับประชาชน ในส่วนกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ และมาตรา ๒๙๑ ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศบังคับใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้สอดคล้อง  
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๓.๓.๔ ผู้แทนส านักงานโครงการอินเตอร์เพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ (iLaw) 
    เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งท างานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไป 
ในสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือไปให้ถึงหลักการประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ซึ่งการท างานจะเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือจะไปให้ถึงเป้าหมายต่าง ๆ การรณรงค์
เพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งการติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมคุมขังและการพิจารณาคดี 
ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกด้วย 
    ในกรณีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน ตามมาตรา ๑๓๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผู้แทนส านักงานโครงการอินเตอร์เพ่ือกฎหมายประชาชน 
หรือไอลอว์ (iLaw) ได้มีความเห็นและข้อเสนอในกรณีดังกล่าวว่า การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
สามารถที่จะกระท าได้ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเสนอกฎหมายให้กับประชาชน 
โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ในระบบดังกล่าวและต้องสร้างระบบตรวจสอบ  
เพ่ือยืนยันตัวตนของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วย ซึ่งอาจกระท าผ่าน E–mail หรือ ระบบ OTP 
และการใช้ช่องทางดังกล่าวจะท าให้ประชาชนสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
และความคืบหน้าของการพิจารณากฎหมายได้รวดเร็วขึ้น เพราะการด าเนินที่ผ่านมาจะด าเนินการโดยการลงชื่อ 
ในเอกสารและแจ้งผลการด าเนินการเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ ซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากและเกิดปัญหา
หากบุคคลที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ได้แจ้งที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อไว้ ก็จะไม่สามารถแจ้งผล  
การด าเนินการให้ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายทราบได้ ดังนั้น ควรให้ประชาชนใช้สิทธิเสนอกฎหมายผ่านระบบออนไลน์
ควบคู่กับระบบเอกสารที่ใช้อยู่ โดยพัฒนาระบบเอกสารที่ต้องใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นการใช้เลข
บัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักและเลขหลังบัตรแทน หากในระยะเริ่มแรกการใช้รูปแบบออนไลน์อาจจะยัง
ไม่สามารถด าเนินการในทันที ควรมีการพัฒนาการแนวทางการใช้เอกสารที่ใช้ประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
โดยให้การจัดส่งเอกสารมีความสะดวกมากขึ้นและลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารด้วย 
 ๓.๓.๕ ผู้แทนภาคประชาชน ได้กล่าวชี้แจงและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายโดยประชาชน โดยการด าเนินการกระท าได้ค่อนข้างยากและไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 
การด าเนินการต้องระดมประชาชนเพ่ือให้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการ
ด าเนินการต้องมีค่าใช่จ่ายแต่ประชาชนมีงบประมาณน้อยมากที่จะน ามาใช้ด าเนินการ อีกทั้งจะต้องสร้างความเชื่อใจ
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ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายและผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย เพราะการที่ประชาชนจะให้เอกสารส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือใช้ประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จะต้องเกิดจากความเชื่อใจต่อกันก่อน เห็นด้วย
และสนับสนุนในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) เพ่ือใช้เป็นช่องทางเสนอกฎหมาย 
และน ากฎหมายทุกฉบับมารวมไว้ในที่เดียวกัน และควรมีสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนด้านกฎหมายด้วย
เนื่องจากภาษากฎหมายเป็นภาษาที่เข้าใจยาก ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางดังกล่าวประชาสัมพันธ์และให้ความความรู้
ด้านกฎหมาย โดยท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมากที่สุด เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

๓.๔ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (Budget Platform) 
 ๓.๔.๑ กรมบัญชีกลาง 
   เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมาย 
การคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน บริหารเงินสดภาครัฐ บริหาร
การรับ – การจ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการเป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางการคลัง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการ
ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยท าให้เป็นรูปแบบสากลมากข้ึน ดังนี้ 
   ๑. การเปิดเผยข้อมูล กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลมาโดยตลอด  
โดยท าออกมาในรูปแบบ One Platform แต่ติดปัญหาส าคัญคือ การขาดข้อมูล (Data) การที่จะเปิดเผยข้อมูลได้
ต้องมีข้อมูล เดิมมีการพยายามบังคับให้ทุกส่วนราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐ  
ทั่วประเทศต้องมาบันทึกข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง หรือเรียกว่าลง e-GP เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  
โดยได้ผลักดันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนเป็นมาตรฐาน เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีเงื่อนไขบังคับให้ทุกส่วนราชการจ าเป็นต้องน าข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างเข้ามาผนวกอยู่ในระบบ e-GP ทั้งหมด เพ่ือให้เกิด One Platform หลักการ คือ ผู้ใดต้องการดูโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐต้องเข้าไปที่ www.gprocurement.go.th เท่านั้น กรมบัญชีกลางได้น าระบบ e-GP 
ไปผูกกับระบบเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่างบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดเผย  
บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น เป็นลักษณะของการควบคุมเรื่องการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากกรมบัญชีกลาง
เป็นผู้ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย จึงน าทั้งสองระบบมาเชื่อมโยงกัน คือ ระบบ GFMIS 
โดยการเปิดเผยข้อมูลจะอยู่ในช่องทาง www.gprocurement.go.th เป็นหลัก การเปิดเผยข้อมูลจะเปิดเผย
ข้อมูลเท่าที่จะสามารถจะท าได้ โดยในปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยข้อมูลมากกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 
   ๒. กรมบัญชีกลางตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก 
เพราะประชาชนไม่ทราบว่าการตรวจสอบข้อมูลได้นั้นต้องเข้าไปดูข้อมูลหรือเอกสารอะไร จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ 
เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลส าหรับประชาชนโดยเฉพาะ หากประชาชนต้องการข้อมูลโครงการ ตัวเลข และข้อมูล  
ส าคัญต่าง ๆ สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ ซึ่งจะเห็นกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ช่วยให้ประชาชน  
เข้าใจง่าย โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาระบบจาก บุญมีแล็บ ปัญหาส าคัญคือพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล  
เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลมีปริมาณมาก ปีละ ๕ ล้านบิต ซึ่งต้องอาศัยพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลและมี 
ระบบการประมวลผลที่ก้าวหน้า (Advanced) โดยในเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ จะมีการเปิดตัวเว็บไซต์นี้ 
เพ่ือผู้ประกอบการโดยเฉพาะมีการออกแบบให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ด้วย 
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   ๓. การท าให้เป็นมาตรฐานสากล ได้ปรับการท างานให้เข้ามาตรฐานความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) โดยให้โครงการก่อสร้างต้องมีการ
เปิดเผยตามมาตรฐาน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
   ๔. Open Contracting มีระดับการด าเนินการ ๔ ขั้นตอน กรมบัญชีกลางท าระดับต้น 
Basic และพยายามพัฒนาไปจนถึง Extension โดยปลายทางท้ายที่สุด คือ ต้องการให้เป็นระบบ Machine 
Readable และเชื่อมต่อโดย API แต่ปัจจุบันมีข้อจ ากัดด้าน Hardware ที่ยังไม่มีการอัพเดท ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อการเชื่อมต่อระบบ 
   ๕. การลดการส่งข้อมูลระหว่างกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ในอดีตส่วนราชการ 
ต้องส่งประกาศทุกฉบับให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และประกาศวงเงิน ๑ ล้านบาทส่งให้กรมสรรพากรด้วย 
เกิดความซ้ าซ้อนในการส่งเอกสารให้กับ ๒ หน่วยงาน จึงได้สร้างระบบเชื่อมโยงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีหนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการว่าไม่ต้องส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกแล้ว 
กรมบัญชีกลางเป็นผู้ส่งให้แทน ซึ่งกรมบัญชีกลางสามารถส่งต่อให้หน่วยงานได้ ท าให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และยังสามารถข้อมูลกลับไปที่ต้นทางได้ เพ่ือน าข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
   ๖. กรณีที่คณะอนุกรรมาธิการเสนอให้มีการประเมินผลจากความคิดเห็นของประชาชน
กลับมาเป็น Feedback เพ่ือน าไปพิจารณาเลือกผู้ประกอบการถือเป็นเรื่องใหม่ ในกฎหมายเดิมจะพิจารณา
จากการด าเนินการครบถ้วนตามสัญญา แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ประชาชนอาจมีทั้งพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
จึงต้องไปบรรจุไว้ในกฎหมายที่เปิดทางให้กรมบัญชีกลางสามารถด าเนินการได้ ในเบื้องต้น ได้ให้อ านาจ
หน่วยงานในการให้คะแนน (Rating) กับผู้ประกอบการ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะรับข้อเสนอที่คณะอนุกรรมาธิการ
เสนอให้การน า Feedback ของประชาชนมาพิจารณาร่วมกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๗. ระบบ One-PMIS ของสาธารณรัฐเกาหลี เกิดขึ้นจากปัญหาการจัดการโครงการ  
ซึ่งมีปัญหาที่หน้างาน การก่อสร้างล่าช้า จึงสร้างระบบที่สามารถติดตามงานได้ทุกวัน น าผู้เกี่ยวข้องมาร่วม
ด าเนินการทั้งระบบ มีการจัดท ารายงานรายสัปดาห์ และแชร์รายงานให้ประชาชนเห็นความก้าวหน้าแต่ละขั้น  
มีกล้องวงจรปิดเพ่ือให้เห็นหน้างานที่แท้จริง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณในการด าเนินการ และได้มีการพยายามผลักดันให้บรรจุในแผนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 
   ๘. การรับฟังความคิดเห็นเฉพาะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันกรมบัญชีกลางก าหนดให้
น าเอกสารการประกวดราคามาเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนมีการประมูล (bid) ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามาเสนอความคิดเห็น หากเป็นความคิดเห็นที่หน่วยงานรับฟัง จะต้องน าไปแก้ไขภายใน ๓ วัน  
ซึ่งกลไกนี้ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษและอีเมล ยังไม่ได้พัฒนาเป็น Platform แต่มีแนวคิดท าเป็นรูปแบบออนไลน์ 
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยหากต้องแก้ไข TOR ต้องมีการประกาศขึ้นไปใหม่ เป็นการป้องกันกรณีที่ 
ผู้เข้ามาประกวดราคาส่วนใหญ่เมื่อประมูลได้แล้วมักจะไม่แก้ไข เนื่องจากเกรงว่าจะเสียเวลาในการท างาน 
   ๙. กรมบัญชีกลางจะรับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการไปพิจารณาในการเปิดช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะการประเมินผลจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีทั้งด้านลบและด้านบวก  
แต่หากมองในด้านบวกจะมีประโยชน์ เช่น การจ้างท าความสะอาด ประชาชนผู้ใช้ประเมินผลสะท้อนสิ่งที่
เกิดขึ้นในการรับสินค้า จะส่งผลต่อการประกวดราคาในปีต่อไป ซึ่งจะเป็นการป้องกันผู้เสนอราคาต่ าแต่งาน  



 

๔๒ 
 
 

ไม่มีคุณภาพ ตลอดจนจะน าแนวคิดการเปิดแสดงความเห็น (Comment) ไปด าเนินการ ซึ่งคาดว่าสามารถ
ด าเนินการได้ไม่ยากเพราะเป้าหมายคือการเข้าถึงของประชาชน 
  ๑๐. กรมบัญชีกลางเห็นสอดคล้องกับคณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะเรื่องระบบมาตรฐาน 
CoST รวมถึงการสร้างเว็บไซต์จ านวนมากจะยิ่งท าให้ประชาชนสับสนในการเข้าถึงข้อมูล ในแผนระยะยาว  
จึงมีแนวทางที่จะยุบรวมกัน แต่ยังคงปฏิบัติให้เข้ากับมาตรฐาน 
  ๑๑. การเปิดเผย TOR จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ปัญหาผู้ประกอบการ คือ ผู้ประกอบการ
มักไม่รู้ขั้นตอนและรายละเอียดของภาครัฐว่าการเข้ามาประกวดราคาท าอย่างไร ปัญหาพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ
คือไม่เข้าใจเอกสาร ไม่เข้าใจวิธีการยื่น จึงได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ คือ e-Biding และจัดท ารายละเอียด
ของรายการเอกสารที่ต้องยื่นให้ โดยมีการวางเป้าหมายที่จะลดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดลง ปัจจุบัน  
ได้มีการขอเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด ๘ หน่วยงาน ๑๖ เอกสาร เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคกับผู้ประกอบการในการยื่น
เอกสารเพื่อประกวดราคา 
  ๑๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่ากระทบกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย 
ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือ e-Government ซึ่งเป็นโครงสร้างกลางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ในจุดเดียว จะสามารถช่วยลดภาระของส่วนราชการโดยมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การด าเนินการยังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากติดปัญหาตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๓. การเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความ
เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ประกอบด้วย ๑) e-Budget ๒) e-GP และ ๓) GFMIS ทั้ง ๓ ระบบ 
ท าหน้าที่เฉพาะตามภารกิจ โดยมีงบประมาณต้นทางมาจากส านักงบประมาณส่งมากรมบัญชีกลาง เมื่อมีการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล จะมาเข้าระบบการเบิกจ่ายที่ระบบ GFMIS ทั้งสามระบบท างานร่วมกัน 
ตามที่คณะอนุกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่าต้องการให้เกิดระบบบูรณาการข้อมูลนั้น ยังประสบปัญหาเรื่องการบริหาร
และติดปัญหาเรื่อง Field ที่ต้องแก้ไขโดยการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกัน 
  ๑๔. กรณีของท้องถิ่น กรมบัญชีกลางมีความพยายามที่จะหากลไกเพ่ือดูแลท้องถิ่นเพ่ือให้มี
การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน โดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดี  
ที่ไม่สามารถปิดบังข้อมูลได้ และง่ายต่อผู้ประกอบการในการรับข้อมูลและส่งเอกสาร ซึ่งได้มีความพยายาม
ผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาแนวทางการบูรณาการเข้ากับระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น e-LAAS ซึ่งคล้ายกับระบบ GFMIS เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และมุ่งไปสู่การสร้างระบบ New 
GFMIS ด้วย โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณของท้องถิ่น แต่จะดูแลเรื่องมาตรฐานการเบิกจ่ายเงิน 
ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่นยังไม่ด าเนินการในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เนื่องจากยังมีการเบิกจ่ายเงินผ่านเช็ค 
  ๑๕. กรณีอนุกรรมาธิการเสนอให้จัดท าไฟล์ JSON เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Open 
Contacting ซึ่งมี ๔ ขั้นตอนนั้น กรมบัญชีกลางด าเนินการในขั้นตอน Basic คือ การเปิดเผยข้อมูล และพยายาม
มุ่งไปให้ถึงมาตรฐาน แต่ยังติดปัญหาส าคัญคือ Hardware เมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามารวมอยู่ด้วย ซึ่งมีข้อดีในการควบคุม
มาตรฐานในภาพรวมของภาครัฐ แต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การมี User ที่เพ่ิมข้ึน มีจ านวนบิตที่เพ่ิมขึ้น ช่วงเดือน
สิงหาคมและกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นช่วงที่หน่วยงานต้องเร่งก่อหนี้เพ่ือให้ทันการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้



 

๔๓ 
 
 

เกิดปัญหาระบบล่ม จึงเกิดแนวคิดว่าควรแยก Database ออกจากกันเป็น Database ของการปฏิบัติงาน 
กับ Database การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือไม่ให้กระทบกับผู้ใช้งาน 
  ๑๖. กรมบัญชีกลางเห็นสอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการในการน าระบบ  
Red Flag มาเป็นเครื่องมือและกลไกหนึ่งในการช่วยป้องปรามในการสุ่มเสี่ยงที่จะกระท าผิด โดยจะรับไปศึกษา
วิธีการในการน าระบบ Red Flag มาปรับใช้ 
  ๑๗. การบูรณาการฐานข้อมูล กรมบัญชีกลางมีระบบฐานข้อมูลประมาณ ๗ - ๘ ระบบ  
ได้พยายามน าร่องในการบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยน าข้อมูลมาเก็บไว้ตรงกลางก่อน และดูว่ามีข้อมูลที่จะ
สามารถเผยแพร่และเชื่อมโยงกันได้ เนื่องจากบางข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ปัจจุบันนี้มีโครงการที่ได้รับ  
การพิจารณาอนุมัติแล้ว คือ การท า Big Data คือทดลองน าฐานข้อมูลของทุกระบบบูรณาการลงในฐานข้อมูล
เดียว และสังเกตผลลัพธ์ว่าได้ประโยชน์ เสียประโยชน์ และมีปัญหาอย่างไร นอกจากนี้ปัญหาของภาครัฐ คือ  
มีปริมาณข้อมูลมาก ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้มุ่งให้ความส าคัญกับ Hardware ที่จะต้องซื้อทั้งหมด 
ในรูปแบบ Cloud เพ่ือให้สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างระบบได้ 
 ๓.๔.๒ ส านักงบประมาณ 
   เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐและแนวทางการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรี
และให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณแก่ส่วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพ่ิมการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. การสร้างแพลตฟอร์มงบประมาณจัดซื้อจ้างให้เป็นแพลตฟอร์มกลาง และการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากขึ้น 
   ๑)  ส านักงบประมาณมีความเห็นสอดคล้องกับคณะอนุกรรมาธิการในการจัดท า
แพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกลไกการจัดท างบประมาณ และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วงจรการจัดท างบประมาณ (Budget Cycle) ประกอบไปด้วย การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณ 
การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดท างบประมาณนั้น 
ส านักงบประมาณไม่ได้ด าเนินงานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง แต่ในช่วงการเสนองบประมาณ  
ต่อคณะรัฐมนตรีมีข้อก าหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง พระราชบัญญัติ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท าเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่ด าเนินการ ๓ ขั้นตอน 
    (๑) การประชุมร่วมกับตัวแทนของหน่วยงานรับงบประมาณ (Agency) จ านวน 
๔๙๙ หน่วยงาน ๒๐ กระทรวง 
    (๒) การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน พบหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือรับฟังว่า
งบประมาณที่เสนอถูกต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน ความสอดคล้องเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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    (๓) การรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน คือ www.bb.go.th 
เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
   ๒) การเชื่อมระบบงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลางโดยตรง โดยงบประมาณเมื่อผ่านรัฐสภาแล้วจะอยู่ในระบบ GFMIS ซึ่งเชื่อมโยง 
กับระบบ e-Procurement ของกรมบัญชีกลาง โดยส านักงบประมาณจะดูแลติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ความล่าช้าในการด าเนินการ 
   ๓) ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดซื้อจัดจ้าง การป้องกันการล็อคสเปคหรือ 
การฮ้ัวประมูล มีกฎหมาย ๒ ฉบับ ซึ่งตัวแทนหน่วยงานที่ของบประมาณต้องปฏิบัติ คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้องเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ การจัดซื้อจัดจ้างมีการเปิดเผย 
ขึ้นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง มีช่องทางที่ประชาชนจะได้เห็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
   ๔) ช่องทางการประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเหมามีการด าเนินการตามกฎหมาย  
โดยกรมบัญชีกลางจะเผยแพร่ข้อมูลผู้รับเหมาที่ทิ้งงานไปหรือผู้รับเหมาที่มีประวัติไม่ดี ผู้รับจ้างที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้จะถูกขึ้นบัญชีด า (Blacklist) ไว้ และประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 
   ๕) ช่องทางการเสนอโครงการโดยประชาชน ส านักงบประมาณต้องการให้เกิดช่องทาง 
การเสนอโครงการโดยประชาชน ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง มีความพยายามรับฟัง  
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ แต่ค าของบประมาณในวงจรงบประมาณนั้นมาจากหน่วยงานราชการ  
ของบประมาณเข้ามา ซึ่งหน่วยงานต้องเป็นผู้พิจารณาความต้องการของประชาชน แต่ส านักงบประมาณ 
จะตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นความต้องการของประชาชนแท้จริงหรือไม่ ดังนั้น กลไกการรับฟังความคิดเห็น  
จะมีองค์ประกอบ ๓ ฝ่าย คือ ภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐบาล  
   ๒. ประเด็นการการมีส่วนร่วมในกระบวนการของบประมาณจากระดับล่างขึ้นบน 
   การของบประมาณปัจจุบันมาจากส่วนกลาง ซึ่งอาจไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริง 
ของประชาชน กระบวนการมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากของบประมาณจากท้องถิ่นขึ้นมา แต่ปัจจุบันการด าเนินการ
สวนทางกัน เช่น ชุมชนต้องการถนนสาย A แต่เมื่อของบประมาณกลับไปสร้างถนนสาย B ซึ่งไม่ตรงกับ 
ความต้องการ มองว่าประชาชนยังถูกปิดกั้นการมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ต้องเริ่มจากระดับล่างขึ้นบน ส านักงบประมาณจะสามารถสร้างช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้หรือไม่ 
   ๑) ส านักงบประมาณ ได้กล่าวชี้แจงว่ากรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ท้องถิ่น
ด าเนินการโดยมีรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) แต่ประเทศไทยเป็นระบบราชการส่วนภูมิภาค 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Authority) ซึ่งที่มาและอ านาจแตกต่างกัน แต่ส านักงบประมาณมีความ
พยายามหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชาชน 
   ๒) ส านักงบประมาณพิจารณางบประมาณตามแผนจังหวัดที่จัดล าดับความส าคัญ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้กว่า ๒ หมื่นล้านบาท 
เป็นการเตรียมงบประมาณไว้เติมเต็มในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนสาธารณูปโภค เช่น ประปา บาดาล 
เป็นช่องทางในการด าเนินการได้ ส านักงบประมาณท างานทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออนกราวด์ 
(On Ground) มีการประชุมทางไกล (Teleconference) กับเขตพ้ืนที่ ส่งข้อมูลทางออนไลน์ ประชาชน 
ในจังหวัดสามารถแสดงความต้องการแล้วสะท้อนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งต่อมาที่ส านักงบประมาณ 
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ก็จะสามารด าเนินการได้ โดยต้องเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี เนื่องจาก 
ในวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่สามารถกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ ปีที่ผ่านมางบประมาณ 
ตกไปจ านวนมาก เนื่องจากไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน บางเรื่องตั้งงบประมาณแต่ไม่มีความพร้อม 
ในการด าเนินการงบประมาณก็ตกไป การท าถนนในเขตพ้ืนที่ต่างจังหวัดอาจติดปัญหาเนื่องจากไม่มีการเวนคืน
ที่ดินแต่ใช้วิธีการบริจาคที่ดินเพ่ือท าถนน หรือการขอขยายถนนประชาชนในพื้นที่ต้องการจริง แต่อาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากต้องมีการพิจารณาเชื่อมโยงกับวิชาการด้วย เช่น ความปลอดภัย 
   ๓) ส านักงบประมาณมีความเห็นสอดคล้องกับการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
ต้องมาจากระดับล่างขึ้นบน มีความต้องการให้เกิดช่องทางที่ประชาชนมีส่วนร่วมและพร้อมรับข้อเสนอแนะ  
จากคณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะกลไกท่ีสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณตั้งแต่ระดับล่าง
ขึ้นมาถึงระดับบน แต่ส านักงบประมาณไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน แต่จะพยายามหากลไก  
ให้ตัวแทนหน่วยงานรับข้อเสนอจากประชาชน ทั้งนี้ ส านักงบประมาณได้ให้ความส าคัญและพยายามเชื่อมโยง
กับประชาชน โดยในการจัดท างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดท าในรูปแบบ Infographic เพ่ือช่วยให้
ประชาชนเข้าใจงบประมาณได้ง่าย สามารถเข้าดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ 
   ๔)  ในอดีตข้ อมูลของส านั กงบประมาณอยู่ ในรูปแบบ Machine Readable 
แต่เกิดปัญหาการน าข้อมูลไปบิดเบือน มีการน าข้อมูลไปขาย เป็นต้น จึงท าเอกสารในรูปแบบ PDF เข้าใจว่า
ปัจจุบันมีความต้องการน าข้อมูลตัวเลขไปวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ส านักงบประมาณไม่ได้ต้องการเก็บข้อมูล
แต่ยังมคีวามกังวลกับปัญหาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Excel ด้วยแล้ว 
   ๕) การมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานของประชาชน ในส่วนของส านักงบประมาณ  
เป็นผู้ให้ค าแนะน าพร้อมกับการบูรณาการการท างานร่วมหน่วยงานต่าง ๆ มีการบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอน  
การท างาน รวมไปถึงท้องถิ่นด้วย ส่วนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ การเป็นอาสาสมัครทางหลวงชนบท 
(อส.ทช.) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการตรวจรับงานด้วย แต่รูปแบบนี้ไม่สามารถใช้กับกรมทางหลวงได้ เนื่องจาก  
มีพ้ืนที่และลักษณะงานที่แตกต่างกัน 

๓.๕ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารของรัฐ (News Platform) 
 กรมประชาสัมพันธ์ 
 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการ
ต่าง ๆ และด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูล
ข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดี  
ของประเทศไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่และการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารของรัฐ (News Platform) สรุปได้ว่า 
 ๑. การสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน เป็นภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ 
ส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชน ข้อมูลข่าวสารมีปริมาณมาก จึงมีหลักการในการคัดเลือกเพ่ือส่ง
ข่าวสารไปยังประชาชน โดยพิจารณาจากสิ่งที่ประชาชนต้องรู้และสิ่งที่ควรรู้ และเมื่อรู้แล้วจะน าไปใช้ประโยชน์
อะไร ที่มาของข้อมูลภาครัฐจึงมาจาก ๒๐ กระทรวง โดยกรมประชาสัมพันธ์จะน าเสนอโครงการ นโยบาย 
ตลอดจนการด าเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กรมประชาสัมพันธ์มีอยู่   
กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินงาน ๒ ด้าน คือ ๑) ท าหน้าที่เป็นส่วนราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย 
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ของรัฐบาล ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการท างาน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืน ๒) ท าหน้าที่
เป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐอ่ืนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย และเป็นช่องทางที่สื่อสารกับประชาชน  
สื่อที่อยู่ในความดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ โดยมีส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ดูแลเนื้อหา  
มีแพลตฟอร์ม (Platform) ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออนแอร์ (On Air) เช่น Facebook Instragram 
และ Twitter ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง Line@ ข่าวจริงประเทศไทย โดยยึดนโยบายการท างาน
คือ ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ 
  การเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการในทุกช่องทาง  
แต่ความนิยม (Rating) อาจสู้สถานีโทรทัศน์อ่ืนไม่ได้ เนื่องจากเป็นสถานีข่าว มีรายการบันเทิงไม่มาก 
กรณีมีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเข้ามาในช่องทางต่าง ๆ จะท าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชน  
โดยกรมประชาสัมพันธ์ต้องจัดท ารายงานความคิดเห็นของประชาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุก ๓ เดือน  
ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ เช่น การลงพ้ืนที่ของคณะรัฐมนตรี หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยแสดง
รายละเอียดถึงจ านวนคนที่เข้าถึงข้อมูล ร้อยละของผู้เสนอความคิดเห็นในเชิงบวกและลบ ในส่วนของช่องทาง
ออนกราวด์ (On Ground) มีเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ โดยจะท าหน้าที่เป็นกรมประชาสัมพันธ์
ในพ้ืนที่ ท าหน้าที่รับและส่งข่าวสารและท าหน้าที่สร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ให้ด้วย ดังนั้น  
การเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม เข้ามาแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล และการให้ผลตอบรับกลับ 
(Feedback) นั้น กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการด าเนินการอยู่แล้ว 
  ส่วนแพลตฟอร์ม (Platform) ที่จะให้ประชาชนเข้ามาติดตาม (Subscribe) ยังไม่ได้
ด าเนินการ แต่ให้ประชาชนเข้ามาค้นข้อมูลและดาวน์โหลดไปใช้ได้จากหน้าเว็บไซต์ Facebook และ Line 
โดยประชาชนสามารถแสดงความเห็น (Comment) กลับมาได้ด้วย 
 ๒. การบูรณาการ News Platform ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ คือ prd.go.th กับ G-News นั้น 
G-News เป็นความพยายามของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ในการรวมศูนย์ของข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ ๒๐ กระทรวงโดยไม่ต้องเข้าหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงนั้น  
ซึ่ง prd.go.th ของกรมประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นก่อน แต่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ G-News ทั้งนี้ G-News  
ยังมีข้อจ ากัด คือ ยังไม่มีการจัดระบบของเนื้อหา เน้นความส าคัญกับ Hardware ดังนั้น Software จึงเป็น
ความรับผิดชอบของทั้ง ๒๐ กระทรวงที่เป็นผู้ส่งออกไปไว้ที่ G-News ซึ่งแต่ละกระทรวงจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
แตกต่างกัน จึงต้องมีเวทีที่จะพิจารณาร่วมกันว่ารูปแบบของ G-News ควรเป็นอย่างไร และมีจุดยืนอย่างไร 
โดยไม่กระทบกับเว็บไซต์หลักของแต่ละกระทรวง ซึ่งแต่ละกระทรวงยังมีความจ าเป็นต้องมีหน้าเว็บไซต์หลัก
เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงของแต่ละกระทรวง โดย G-News ท าหน้าที่คล้ายกับการน าเนื้อหาในหนังสือ ๒๐ เล่ม 
มารวมกันไว้ แต่อาจไม่ได้เนื้อหาเต็มรูปแบบเหมือนกับการอ่านเฉพาะเล่มใดเล่มหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องมีทางเลือก
ให้ประชาชนที่อยากดูเรื่องย่อให้เข้าไปที่ G-News ส่วนที่ต้องการรายละเอียดก็ยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๓. การเปิดเผยข้อมูลเป็นนโยบายหลักของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีการเปิดเผยรายละเอียด 
ของงบประมาณที่ได้รับแต่ละปีว่าได้งบประมาณเท่าใด โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  



 

๔๗ 
 
 

 ๔. มีความเห็นสอดคล้องกับคณะอนุกรรมาธิการเรื่องการประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยประชาชน เนื่องจากประสบปัญหาคุณภาพของบริษัทเอกชนที่เข้ามารับจ้างมีคุณภาพไม่เท่ากัน เช่น การให้ดาว
กับบริษัทรับจ้างจะช่วยท าให้ทราบถึงคุณภาพของการท างาน และเป็นการช่วยกันระหว่างภาครัฐด้ วยกัน  
และจะท าให้ภาคเอกชนที่เข้ามารับจ้างมีความตื่นตัว 
 ๕. การดูแลระบบ (Maintenance) กรมประชาสัมพันธ์มีปัญหาเช่นเดียวกันทั้ง Hardware และ 
Software แต่ภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์คือ Software ที่จะใส่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
กับประชาชนมากที่สุด แต่ในบางครั้ง Software ที่มีอยู่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับ Hardware เนื่องจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าส่งผลให้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แต่กรมประชาสัมพันธ์มีความ
พยายามที่ปรับแก้ไขการด าเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องการรวม Server ซึ่งปัจจุบันยังแยกกันอยู่ของส านักข่าวไทย 
NBT และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 
 ๖. การเปิดเผยข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในการเปิดเผย
ข้อมูลทุกรูปแบบ หรือการเปิดรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์มีข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ส่งมา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๗. ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  ๑) กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักและภารกิจเสริม โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์  
ให้กับหน่วยงานอ่ืน การสนับสนุนสิ่งแรกที่ส าคัญคือ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวใจส าคัญของข้อมูล เพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจส าหรั บประชาชน เช่น  
ท าออกมาเป็นละคร ข่าว Spot หรือ Infographic เป็นต้น หน่วยงานทุกหน่วยงานจึงต้องให้ความส าคัญ 
กับการประชาสัมพันธ์ด้วยการเตรียมข้อมูลให้กับหน่วยงานที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้ ปัจจุบันมีการตั้ง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมาท าหน้าที่ในการพิจารณาว่างานด้านการประชาสัมพันธ์มีปัญหาอะไร 
เมื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคแล้วจะน าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขับเคลื่อนในระดับจังหวัดให้ท างานสอดรับกันอย่างมีเอกภาพจากส่วนกลางไปยัง ๗๖ จังหวัด 
  ๒) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้สร้างระบบตัวชี้วัดให้กรมประชาสัมพันธ์
ด าเนินการ คือ กรณีประชาชนร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยให้หน่วยงานราชการชี้แจง หน่วยงานต้องชี้แจงภายใน 
๒๔ ชั่วโมง ผ่านช่องทางของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และชี้แจงผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีอยู่ 
ตลอดจนมีการแถลงข่าวเพ่ือตอบค าถามที่ประชาชนสงสัยหลังจากมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา หากไม่สามารถชี้แจงได้
จะส่งผลให้ไม่ผ่านตัวชี้วัด ส่งผลให้บางครั้งหน่วยงานไม่ผ่านตัวชี้วัดเนื่องจากติดปัญหาผู้บริหารติดภารกิจ  
ที่ไม่สามารถชี้แจงได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เช่น ไปต่างประเทศ แต่ก็ได้แก้ปัญหาโดยการมอบหมายให้ผู้แทน 
มาชี้แจง โดยกรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่น าค าชี้แจงของหน่วยงานไปผลิตข่าว และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุก ๓ เดือน 
  ๓) การของบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องการถูกตัดงบประมาณส่วนปัญหา 
ของส านักข่าวในปัจจุบัน คือ ขาดเครื่องปั่นไฟและงบบ ารุงรักษา การแก้ไขปัญหาคือการขอความช่วยเหลือ  
จากหน่วยงานพันธมิตร เช่น การไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยในกรณีฉุกเฉิน และมีแนวโน้มว่าจะได้รับจัดสรรให้เขตละ 
๑ เครื่องใช้หมุนเวียนกัน ซึ่งเป็นปัญหาการขาดสภาพคล่องของการท าสื่อ รวมถึงความไม่คล่องตัวในการซื้ออุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น การซื้อคอมพิวเตอร์ตัดต่อหรือพัฒนาระบบ ต้องเสนอเข้าไปยังคณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งใช้กระบวนการในการด าเนินการประมาณ ๖ เดือน 
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๓.๖ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร้องเรียนและร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐ (Complaint Platform) 
 ๓.๖.๑ ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
   เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริง 
ติดตามผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรียน ตลอดจนปัญหา  
ความเดือดร้อนอ่ืนของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่มีมาถึงรัฐบาล 
ซึ่งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ส าคัญของรัฐบาล และส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้พัฒนาให้มี “ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์” เพ่ือใช้เป็นระบบปฏิบัติการ 
ในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนภายใต้ชื่อสอดคล้องกัน
คือ “๑๑๑๑” มีเครือข่ายผู้ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์ที่ร่วมกันปฏิบัติงานบนระบบการจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์ จ านวน ๓๓๐ หน่วยงาน ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ  
จากการส ารวจพบว่า ความต้องการและความคาดหวังต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
และปัญหาการให้บริการที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ ๑) ช่องทางการยื่นเรื่องร้องทุกข์
ไม่ครอบคลุมผู้รับบริการทั่วประเทศและทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒) ผู้ร้องคาดหวังต่อการแก้ปัญหาที่ต้องรวดเร็ว 
และคาดหวังให้ผลเป็นไปตามความต้องการ ๓) ขาดการรวบรวมฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ที่ เป็นเอกภาพ  
ไม่สามารถตรวจสอบการร้องทุกข์ซ้ า การประมวลผลไม่สะท้อนปัญหาในภาพรวมของประเทศ ๔) ขาดการ 
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ประสานส่งเรื่องให้ด าเนินการ ๕) มีการยื่นเรื่องหรือข้อเรียกร้อง
เพ่ิมมากขึ้น ปัญหามีความซับซ้อน ท าให้การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์มีความยุ่งยากมากขึ้น และ ๖) มีข้อจ ากัด
ด้านสถานที่ที่จะรองรับและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเร่งสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และให้ศูนย์  
รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลเชื่อมโยงการท างานกับศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างครบวงจรและสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส าหรับ  
การพัฒนาการให้บริการและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพนั้น 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ “ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์”  
ให้เป็นระบบกลางที่ทุกหน่วยงานเข้าร่วมใช้งานได้ ก าหนดแนวทางการใช้งานระบบกลางและการเชื่อมโยง  
และการเปลี่ยนข้อมูลระบบสารสนเทศของส่วนราชการไว้ และก าหนดประเภทเรื่องร้องทุกข์ในระบบการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งในการก าหนดประเภทเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงประเภทเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเข้าร่วมใช้ได้โดยได้น าข้อมูล
ประเภทเรื่องของหน่วยงานและความต้องการของหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกัน และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ทราบแล้ว โดยแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๗ เรื่อง เรื่องรอง ๖๐ เรื่อง เรื่องย่อย ๓๓๐ เรื่อง 
   ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาให้แอปพลิเคชัน (Application) ให้มีความสะดวกและใช้งานง่าย 
ให้ในสิ่งที่ประชาชนต้องการ และมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงการด าเนินการ
เรื่องราวต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  



 

๔๙ 
 
 

 ๓.๖.๒ ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
   เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจอ านาจหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประสานเร่งรัดติดตาม 
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลแยกแยะเรื่องร้องทุกข์จากช่องทางหรือหน่วยงาน  
และให้ค าปรึกษาแนะน ากับประชาชน ได้แสดงความเห็น ดังนี้ 
   ๑. ปัญหาและอุปสรรคหลักที่ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ประสบในการพัฒนา  
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ปัญหาด้านงบประมาณ 
   ๒. ในการจัดท าฐานข้อมูลกลางเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นั้นยังคงมีปัญหา เนื่องด้วยแต่ละ
หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน การเข้าสู่ระบบไม่เหมือนกัน ท าให้เกิดปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูล  
ระหว่างหน่วยงาน วิธีแก้ปัญหาจึงควรมีหน่วยงานภาครัฐหนึ่งหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ 
 ๓.๖.๓ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
   ได้แสดงความเห็นว่า อุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ที่เพียงพอในการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ในขณะที่
เรื่องร้องเรียนและเรื่องอุทธรณ์มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี 

๓.๗ สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อค าชี้แจงของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
 จากการรับฟังข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุ
กรรมาธิการ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการ
ได้มีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐยังขาดกฎหมาย หรือระเบียบที่ จะน ามาบังคับใช้หรือเป็น 
แนวปฏิบัติได้จริง เพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ๒. ขาดมาตรการบังคับที่จะน ามาใช้บังคับให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนช่องทางตามที่  
กฎหมายก าหนด 
 ๓. การด าเนินการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนยังขาดระบบฐานข้อมูลกลาง 
ที่เป็นมาตรฐานกลางในการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
 ๔. หน่วยงานรัฐยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและกระบวนทัศน์ที่ให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๕. การจัดท าช่องทางเพ่ือการรับฟังความเห็นของประชาชน หรือการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนทราบ ยังขาดงบประมาณที่ต่อเนื่องและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีข้อจ ากัดท าให้การพัฒนาปรับปรุงระบบเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีความต่อเนื่อง
และไม่ทันสมัยต่อบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  



 

๕๐ 
 
 

 ๖. การด าเนินนโยบายของหน่วยงานรัฐยังขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนรับรู้
ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ 
 ๗. ขาดกลไกที่ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมต่อภาครัฐที่ง่าย สะดวก  
และไม่มีค่าใช้จ่าย 

๓.๘ การออกแบบเพื่อสร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์
โครงการ Parliament Hackathon : Participation Platform 
 ๓.๘.๑ หลักการและเหตุผล 
   คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สภาผู้แทนราษฎร เป็นกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติ เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๐ (๒๔) มีหน้าที่ 
และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริม และเผยแพร่การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย รวมทั้งปัญหา  
และอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 
   จากหน้าที่และอ านาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนา
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการพัฒนาประเทศ  
จะเกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ แต่รัฐ 
ยังประสบกับปัญหาการเผยแพร่ข้อมูล หน่วยงานของรัฐต่างมีช่องทางของตนเองขาดการรวมศูนย์ของช่องทาง
ออนไลน์ที่จะอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
   ดังนั้น การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม
บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สอดรับกับยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและพัฒนา
ไปอย่างก้าวไกล จึงจ าเป็นที่รัฐต้องปรับเปลี่ยนและยกระดับรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นและเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยเห็นว่ารัฐควรสร้างแพลตฟอร์มการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online Participation Platform) ขึ้น และใช้เป็นแพลตฟอร์มกลาง
(Centralized Platform) ของประเทศ โดยคณะกรรมาธิการได้คัดเลือกประเด็นที่ควรน ามาจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ 
โดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคมเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย 
   ๑) แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) 
   ๒) แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) 
   ๓) แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) 
   เพ่ือจัดโครงการ “Parliament Hackathon : Participation Platform” ซึ่งเป็นการแข่งขัน
ออกแบบเพ่ือสร้างต้นแบบ (Prototype) ของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 
 



 

๕๑ 
 
 

ทั้ง ๓ แพลตฟอร์ม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มนักออกแบบ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรม
การออกแบบ Prototype ของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถสร้างนวัตกรรมของช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ๓.๘.๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการ “Parliament Hackathon 
 : Participation Platform” 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ในแต่ละแพลตฟอร์ม สรุปหลักการส าคัญได้ ดังนี้ 
   แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) 
   ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายอยู่เป็นจ านวนมาก แหล่งข้อมูลกฎหมายกระจัดกระจาย
ไม่มีฐานข้อมูลที่รวมไว้เป็นที่เดียวกัน และเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลกฎหมายกระท าได้ 
ค่อนข้างยาก ท าให้ประชาชนไม่สามารถหาแหล่งเรียนรู้กฎหมายได้ อีกทั้ง ภาษาทางกฎหมายมีความเป็นทางการ 
มากเกินไป ท าให้ประชาชนเข้าใจในตัวบทกฎหมายได้ยาก และท่ีส าคัญกฎหมายแต่ละฉบับยังไม่มีช่องทางในการ 
รับฟังความเห็นของประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงควรออกแบบแพลตฟอร์ม Easy Law เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
กฎหมายและน าเสนอข้อคิดเห็นได้ง่าย และประชาชนสามารถเข้าใจกฎหมายแต่ละฉบับเพ่ือน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างชัดเจน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายสามารถแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือแก้ไขกฎหมายให้ดีขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งนักกฎหมายยังสามารถน าข้อมูลกฎหมายเหล่านั้น 
ไปให้บริการทางกฎหมายเชิงลึกได้ต่อไปด้วย 
   การพัฒนาการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในด้านกฎหมาย ทั้งในส่วนการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนและการรับฟั งความเห็นของประชาชน 
ในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประชาชนโดยตรง รวมถึงการมีช่องทางในการสืบค้นข้อมูลและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับกฎหมายแต่ละฉบับได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ควรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนา 
การรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านกฎหมาย โดยได้เสนอรูปแบบ
แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) ซึ่งมีหลักการส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. การใช้บริการข้อมูลทางกฎหมายมีการออกแบบให้ใช้บริการได้ง่าย สามารถพิมพ์ค้นหา
ในแพลตฟอร์มระบบได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเสนอให้มีสารบัญทางกฎหมาย เพ่ือท าให้ทราบถึงความเก่ียวข้อง
ของกฎหมายแต่ละมาตรา 
   ๒. การแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายต้องมีระบบในการ  
Log In เพ่ือเป็นการแสดงตัวตนให้ทราบ และมีการสร้าง Hyper Link จากกฎหมายหลักให้ไปหากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหา โดยจ าแนกหัวข้อออกเป็น ๓ หัวข้อ คือ การร้องเรียน ประเด็น
ปัญหา การเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย และการลงชื่อเสนอกฎหมายใหม่ 
   ๓. เปิดให้มีการตั้งกระทู้โดยประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาช่วยแสดง 
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน และข้อความที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Top comment) จะมีการแสดงสัญลักษณ์ด้วยสี 
เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามาใหม่สามารถรับรู้ถึงข้อความที่ได้รับความชื่นชอบ ซึ่งข้อความที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
จะมีการน ามาแสดงในหน้าโหวต เพ่ือให้ได้รับการด าเนินการต่อไป โดยให้ประชาชนที่แสดงความมีสิทธิโหวตได้
คนละ ๑ เสียง และจะมีการแสดงให้ทราบถึงสถานะของข้อความที่ได้รับความนิยมสูงสุดว่าอยู่ในสถานะใด 
ด าเนินการไปถึงหน่วยงานใดซึ่งเป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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   ๔. Knowledge เป็นช่องแสดงถึงคลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย หรือผู้ที่สนใจกฎหมาย มาเขียนบทความและวิเคราะห์บทความ เพ่ือเสนอให้กับ
ประชาชน และจะเป็นช่องทางที่จะแปลภาษากฎหมายให้ออกมาเป็นภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นเพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจในกฎหมายเพ่ิมขึ้น 
   การใช้งานในเว็บไซต์แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) สามารถเข้าใช้งานได้ 
โดยการลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าว จะท าให้ประชาชนเข้าถึง
กฎหมายได้ง่ายขึ้น มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น สามารถตั้ง
ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายได้ 
   แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) 
   มีการเสนอรูปแบบการจัดท าแพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) โดยมีแนวคิด
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของรัฐในทุกข้ันตอน โดยมีการหลักการส าคัญ สรุปได้
ดังนี้ 
   ๑. การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม Participatory Budgeting Platform เป็นแนวคิด
ที่ควรจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบปัญหา 
ในแต่ละพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรมและการท างานที่แตกต่างกัน ซึ่งต้นแบบแพลตฟอร์มงบประมาณก าหนดรูปแบบเป็น 
๕ ขึ้นตอน คือ Process Ideas Proposals Vote และ Projects โดยแบ่งออกเป็น ๔ เมนู คือ Conversation 
Proposal Project และ Donation 
    Conversation จะให้ทางผู้ ใช้บริการ (User) เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ หรือต้องการที่จะมีโครงการใหม่ ๆ ที่ผู้ใช้บริการ (User) ต้องการที่จะให้
เกิดข้ึน หรือสามารถดึงข้อมูลมากจากแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียนเป็นอีกทางหนึ่งได้ 
    Proposal การแก้ ไขปัญหาของหน่ วยงานภาครั ฐมีความเห็นในแนวทางใด 
และสามารถน าไปต่อยอดได้ ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดให้เป็น Project ได ้
    Project เป็นโครงการที่ได้รับผลโหวตจากผู้ใช้บริการ (User) เพ่ือที่หน่วยงานภาครัฐ
มองเห็นความส าคัญต่อโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ ใช้บริการ (User) ได้มาแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนกัน  
ซึ่งในการโหวตนั้น ผู้ใช้บริการ (User) จะมีเหรียญ (Coin) ในการโหวตจ านวนจ ากัด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ (User) 
สามารถพิจารณาก่อนที่จะท าการโหวต 
    Donation การบริจาค ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ (User) สามารถท าการบริจาค
ให้กับหน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถติดตามเงินบริจาคได้ 
    แพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถจัดล าดับความส าคัญได้ว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ควรด าเนินการโครงการไหนก่อน/หลัง ท าให้ประชาชนสามารถเข้ามาดูรายละเอียดโครงการ เพ่ือท าการตรวจสอบ
ความโปร่งใสของตัวโครงการได้ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน 
   ๒. การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท างบประมาณ 
    การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวม
ความต้องการของประชาชนที่แสดงความคิดเห็นและความต้องการ เพ่ือเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐน าไปตั้ง  
ค าของบประมาณ และหน่วยงานสามารถน าความเห็นและความต้องการของประชาชนประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภาได้ เมื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
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งบประมาณ ประชาชนสามารถรายงานผลการด าเนินการโครงการที่เราได้ผลลัพธ์โดยตรงและสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการต่อไป 
    โดยตัวระบบมีชื่อว่า “Budnow” เริ่มต้นตั้งแต่การลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน ระบบจะสามารถ
เก็บข้อมูลการใช้งานเพ่ือน าไปประมวลผลในอนาคต เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถเลือกด้านที่สนใจ เพ่ือให้ระบบ
ช่วยกรองข้อมูลที่เกี่ยวกับงบประมาณที่ผู้ใช้บริการสนใจ 

    หน้าหลักของ Application จะแสดงรายงานโครงการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
และด าเนินการโดยสามารถกรองตามเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีเมนูให้เลือกเข้ารับบริการ ตั้งแต่การให้ความรู้
เกี่ยวกับงบประมาณ การเสนอความต้องการ การร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ด าเนินการแล้ว
หรือโครงการที่แล้วเสร็จ 
    การแสดงการแจ้งเตือน เพ่ือให้ผู้ที่ใช้บริการติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน  
ที่รายงานการด าเนินการหรือมีความเคลื่อนไหวต่อโครงการเข้ามาในระบบ 
   แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) 
   การจัดท าแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน เกิดจากการศึกษาสภาพปัญหาข้อบกพร่องของช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์ (Online) ที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีสภาพปัญหาโดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   ๑. การส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีอยู่เดิมยังไม่มีความหลากหลาย การติดตามผล 
การร้องเรียนไม่สะดวก การน าเสนอข้อมูลมีข้อความมากเกินไปท าให้ไม่น่าสนใจ ตัวอักษรมีขนาดเล็กท าให้  
ผู้มีปัญหาสายตาใช้งานไม่สะดวก ไม่มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ค าร้องที่ชัดเจน ไม่มีระบบคัดกรองข้อมูลผู้ร้องเรียน
ท าให้เกิดการร้องเรียนเรื่องซ้ า ๆ และหน้าประชาสัมพันธ์ยังไม่มีความชัดเจน  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  
ได้เสนอแนวคิดเพ่ือจัดท าแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
    ๑) เพ่ิมช่องทางในการน าเสนอเรื่องร้องเรียนให้มีมากกว่าการพิมพ์ข้อความ เช่น 
การน าเสนอเรื่องร้องเรียนผ่านรูปภาพ คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียง ซึ่งจะท าให้สะดวก รวดเร็ว และเห็นภาพ 
ความเดือดร้อนได้ชัดเจนขึ้น 
    ๒) การติดตามผลการร้องเรียนจะต้องดูแล้วเข้าใจง่าย 
    ๓) การน าเสนอข้อมูลควรมีภาพประกอบเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 
    ๔) ตัวอักษรจะต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้มีปัญหาสายตาสามารถใช้งานได้สะดวก 
    ๕) การจัดหมวดหมู่ค าร้องต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
    ๖) มีระบบคัดกรองข้อมูลผู้ร้องเรียนไม่ให้มีการร้องเรียนเรื่องซ้ า ๆ หรือเรื่องร้องเรียน 
ที่ไม่เป็นสาระ 
    ๗) จัดหน้าประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนและน่าสนใจ 
   ๒. ผู้ใช้งานหรือผู้ร้องมีความกลัวในการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลของตนเอง เพราะเรื่อง 
ที่ร้องเรียนหรือร้องทุกข์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ ผู้ใช้งานหรือผู้ร้องจ านวนมากไม่มีความถนัด 
ในการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และกระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์ (Online) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ยุ่งยากและซับซ้อน จากสภาพปัญหาดังกล่าวได้เสนอแนวคิด เพ่ือจัดท าแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
  



 

๕๔ 
 
 

    ๑) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ ากัน 
ซึ่งมาจากหลายที ่
    ๒) เพ่ิมความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานด้วยการออกแบบ UX/UI ใหม่ ให้มีความทันสมัย
และไม่ยุ่งยาก ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น 
    ๓) มีการปกปิดตัวตนของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะปกปิดตัวตนได้ 
เพ่ือให้เกิดความสบายใจ 
    ๔) ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่จ าเป็น เช่น การที่ต้องกรอกข้อมูลเดิม ๆ ซ้ า ๆ โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว 

 (รายละเอียดต้นแบบ (Prototype) ของแพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) แพลตฟอร์ม
งบประมาณ (Budget Platform) และแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) ปรากฏตามเอกสาร
ในส่วนภาคผนวก) 



 
บทที่ ๔ 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 
 การพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ความหมาย ประโยชน์และปัญหาการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน จากเอกสาร รายงาน งานวิจัย และบทความความที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรับทราบข้อมูล  
ช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวมาเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ในการจัดท าช่องทางกลาง (Centralized Platform) เพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจน 
การรับทราบปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการเกี่ยวกับช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ (Data Platform) 
ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายของรัฐ (Policy Platform) ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย (Law Platform) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
และใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (Budget Platform) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสาร
ของรัฐ (News Platform) และ ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร้องเรียนและร้องทุกข์ 
ต่อหน่วยงานรัฐ (Complaint Platform) และการออกแบบเพ่ือสร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ ในโครงการ Parliament Hackathon : Participation Platform เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี 
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
 ๔.๑.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
   เป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตย และเป็นสิ่งที่สังคมมีความต้องการ
ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพราะหากประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบการท างานของ  
ฝ่ายบริหาร ท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการป้องกันไม่ให้มีการก าหนดนโยบาย 
ที่ไม่เหมาะสมกับสังคม นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียง 
ของประชาชนจะมีคนรับฟัง ความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนตามสิทธิและเสรีภาพจะได้รับ  
การตอบสนอง ซึ่งหลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนที่จะเข้าไป
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีเจตนารมณ์ 
ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวาง ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ
เพ่ือที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้ก่อนเริ่ม 
 



 
๕๖ 

 
 

ด าเนินโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการต้องเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริงของโครงการ 
ของรัฐให้ประชาชนทราบ และจะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  
หรือหลายวิธีด้วยก็ได้ 
  แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอ่ืนจะได้บัญญัติรับรองหลักการ  
และสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ แต่พบว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นบัญญัติรับรองไว้ ยังไม่สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติได้
เท่าที่ควร ซึ่งปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจเกิดจากประชาชนยังมีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจใด ๆ ได้ค่อนข้างน้อย หรือช่องทางเข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปโดยยาก ไม่มีการ
สื่อสารสองทาง การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเป็นไปในลักษณะ “ปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้น” ท าให้
ข้อมูลที่ประชาชนควรรับรู้มีจ ากัด และไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว 
หรือยัง หรือหน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากกระบวนการ  
การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง ย่อมจะท าให้เพ่ิมศักยภาพในกระบวนการท างานของภาครัฐ 
โดยภาครัฐจะมีข้อมูลประกอบการพัฒนาการท างานให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนอ่ืนได้อย่าง  
มีคุณภาพ ลดความขัดแย้งทางการเมือง ความโปร่งใสในขั้นตอนการให้ข้อมูลมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจ  
ในหมู่ประชาชนต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของภาครัฐ ลดแรงต่อต้านซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจเจตนารมณ์ 
ของภาครัฐผิดหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) ให้แก่การตัดสินใจ
ของภาครัฐ ตลอดจนสร้างทุนทางสังคม (Social Capital) เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งก่อให้เกิด 
ทุนทางสังคม (Social Capital) 
 ๔.๑.๒ การศึกษาตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนออนไลน์ (Online Participation 
Platform) ของต่างประเทศ 
  จากการศึกษาพบว่าหลายประเทศมีการพัฒนาโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความปลอดภัยสูง เป็นที่น่าเชื่อถือ และใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งสามารถ
น ามาเป็นแนวทาง หรือรูปแบบเพ่ือพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยได้ 
เช่น การใช้ระบบการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลเพ่ือการเข้าสู่การให้บริการภาครัฐแบบออนไลน์ หรือระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (X - Road) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยน
สื่อสารและเชื่อมโยงกันได้ทางออนไลน์ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ระ บบการรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของประชาชน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดท างบประมาณ
ของภาครัฐผ่านเว็บไซต์ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี 
และสหรัฐอเมริกาจะมีการก าหนดช่องทางเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบ 
การเปิดเผยข้อมูลและแสดงผลของข้อมูลของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นรูปแบบ  
ที่ท าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้สะดวกและรวดเร็ว 
และเพ่ือเป็นการยืนยันว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  ในกรณี 
ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการออกกฎหมายและระเบียบ  
เพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน 
  



 
๕๗ 

 
 

 ๔.๑.๓ ความเห็นของหน่วยงานรัฐและผู้แทนภาคประชาชน 
   จากการรับฟังความเห็นของหน่วยงานรัฐและผู้แทนภาคประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรคในการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอ
ของคณะอนุกรรมาธิการที่จะก าหนดให้มีการรับฟังความเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) โดยการสร้างช่องทางกลาง (Centralized Platform) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   ๑) ความเห็นของหน่วยงานรัฐ 
    การด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความเห็น 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยช่องทางของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน 
ทั้งในส่วนของช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ (Data Platform) ช่องทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายของรัฐ (Policy Platform) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการตรากฎหมาย (Law Platform) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐ (Budget Platform) ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารของรัฐ 
(News Platform) และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร้องเรียนและร้องทุกข์ต่อหน่ วยงานรัฐ 
(Complaint Platform) 
    ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ก าหนดช่องทางการรับฟังความเห็น
ของประชาชนและการเข้ามามีส่ วนร่วมของประชาชน  ทั้ งในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแผนและนโยบาย งบประมาณ กฎหมาย และการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Website) ของหน่วยงานดังกล่าว ดังนี้ 
 

 
 

ตัวอย่างช่องทางปัจจุบันที่หลากหลายระบบท่ีเกี่ยวข้องของกระบวนการภาครัฐ 
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    โดยการก าหนดช่องทางเพ่ือการรับฟังความเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนข้างต้น พบว่าช่องทางที่จะให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
ได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อมูลบางประเภทกฎหมายก าหนดห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลไว้  เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลการร้องเรียน หรือผู้ร้องเรียน เป็นต้น ส าหรับการพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน 
และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถด าเนินการได้เท่าที่ควร 
เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เพ่ือด าเนินการ ดังนั้น รูปแบบและช่องทางการรับฟังความเห็น
ของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนบางประเด็นยังคงต้องใช้รูปแบบและช่องทางเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน 

    ส าหรับข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการที่จะจัดท าช่องทางกลาง (Centralized 
Platform) โดยหน่วยงานที่ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะจัดท าช่องทางกลาง เพราะจะท าให้เกิด 
ความสะดวกในการที่จะรับทราบข้อมูลและข่าวสาร การด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐอ่ืน ตลอดจนความเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินนโยบายของภาครัฐ แต่การเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานรัฐ 
จะกระท าได้ค่อนข้างยากและอาจจะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการนานถ้าขาดความตั้งใจจริงของฝ่ายการเมือง 
หรือผู้น าของรัฐบาลที่จะสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิด ช่องทางกลางในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเกิดข้ึนได้จริง 
   ๒) ความเห็นของผู้แทนภาคประชาชน 
    ผู้แทนภาคประชาชนมีความเห็นเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นและการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยเฉพาะการรับความเห็นของประชาชนในการเสนอกฎหมายตามมาตรา ๗๗ และการเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมายโดยประชาชน ตามมาตรา ๑๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมาพบว่าการด าเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนกระท าได้
ค่อนข้างยากและไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร การด าเนินการต้องระดมประชาชนเพ่ือให้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ได้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแต่ประชาชนมีงบประมาณน้อยมากที่จะน ามาใช้
ด าเนินการ อีกทั้ง การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนที่ต้องรวบรวมรายชื่อผู้เสนอกฎหมายจ านวน  
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งต้องด าเนินการทางเอกสารและใช้ระยะเวลาด าเนินค่อนข้างนาน พร้อมทั้ง  
ต้องแจ้งผลการด าเนินการเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายทราบ ท าให้เกิดค่าใช้จ่าย  
เป็นจ านวนมากและเกิดปัญหาหากบุคคลที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ได้แจ้งที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อไว้ 
ก็จะไม่สามารถแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายทราบได้ 
    ดังนั้น หากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนสามารถกระท าได้ในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) จะเป็นการเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ในระบบและต้องสร้างระบบตรวจสอบเพ่ือยืนยัน
ตัวตนของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วย ซึ่งอาจกระท าผ่าน E-mail หรือ ระบบ OTP และการใช้
ช่องทางดังกล่าว จะท าให้ประชาชนสามารถที่จะติดตามและตรวจสอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและความคืบหน้า
ของการพิจารณากฎหมายได้รวดเร็วขึ้น และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ต้องแจ้งผลการด าเนินการ ในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ด้วย นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ดังกล่าวสร้างองค์ความรู้
ด้านกฎหมายให้กับประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายได้มากข้ึน เนื่องจากภาษากฎหมาย
เป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก โดยสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
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  ๔.๑.๔ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการ “Parliament Hackathon : 
Participation Platform” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาช่องทางการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ สรุปหลักการส าคัญได้ ดังนี้ 
    แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) 
    ควรมีรูปแบบที่ใช้บริการได้ง่าย สามารถพิมพ์ค้นหาในระบบได้สะดวกและรวดเร็ว  
มีการก าหนดสารบัญทางกฎหมาย เพ่ือท าให้ทราบถึงความเก่ียวข้องของกฎหมายแต่ละมาตรา ก าหนดช่องทาง 
ในการแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายโดยใช้ระบบในการ Log In เพ่ือเป็นการ 
แสดงตัวตนให้ทราบ เปิดให้มีการตั้งกระทู้โดยประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาช่วยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
กัน โดยข้อความที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Top Comment) จะมีถูกน าไปแสดงในหน้าโหวต เพ่ือให้ได้รับ 
การด าเนินการต่อไป และมีช่องคลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (Knowledge) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้
ทางด้านกฎหมาย หรือผู้ที่สนใจกฎหมาย มาเขียนบทความและวิเคราะห์บทความ เพ่ือเสนอให้กับประชาชน 
และจะเป็นช่องทางที่จะแปลภาษากฎหมายให้ออกมาเป็นภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งการใช้งานในเว็บไซต์
แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) สามารถเข้าใช้งานได้โดยการลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประชาชน 
๑๓ หลัก 
    แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) 
    ควรมีรูปแบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของรัฐ  
ในทุกขั้ นตอน โดยแบ่ งออกเป็น  ๔ เมนู  คือ  Conversation Proposal Project และ  Donation คือ  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ หรือต้องการที่จะมีโครงการใหม่ ๆ  
ที่ผู้ใช้บริการ (User) ต้องการที่จะให้เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถน าไป
ต่อยอดได้ โครงการที่ได้รับผลโหวตจากผู้ใช้บริการ (User) เพ่ือที่หน่วยงานภาครัฐมองเห็นความส าคัญ 
ต่อโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการ (User) ได้มาแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนกัน และการบริจาคซึ่งจะเปิดโอกาส 
ให้ผู้ใช้บริการ (User) สามารถท าการบริจาคให้กับหน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถติดตามเงิน
บริจาคได้ โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถจัดล าดับความส าคัญได้ว่าโครงการที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต 
ควรด าเนินการโครงการไหนก่อน/หลัง ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้ามาดูรายละเอียดโครงการเพ่ือท าการ
ตรวจสอบความโปร่งใสของตัวโครงการได้ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานรัฐ  
และประชาชน และการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท างบประมาณ 
โดยหน้าหลักของ Application จะแสดงรายงานโครงการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและด าเนินการ  
และการแสดงการแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้ที่ใช้บริการติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วยงานที่รายงานการด าเนินการ
หรือมีความเคลื่อนไหวต่อโครงการเข้ามาในระบบ 
    แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) 
    ควรเพ่ิมช่องทางในการน าเสนอเรื่องร้องเรียนให้มีมากกว่าการพิมพ์ข้อความ เช่น  
การน าเสนอเรื่องร้องเรียนผ่านรูปภาพ คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียง ซึ่งจะท าให้สะดวก รวดเร็ว และเห็นภาพ 
ความเดือดร้อนได้ชัดเจนขึ้น การติดตามผลการร้องเรียนจะต้องดูแล้วเข้าใจง่าย การจัดหมวดหมู่ค าร้องต้องมี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย และระบบคัดกรองข้อมูลผู้ร้องเรียนไม่ให้มีการร้องเรียนเรื่องซ้ า ๆ หรือเรื่องร้องเรียน 
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ที่ไม่เป็นสาระ เพ่ิมความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานด้วยการออกแบบ UX/UI ใหม่ ให้มีความทันสมัยและไม่ยุ่งยาก  
ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีการปกปิดตัวตนของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกท่ีจะปกปิด
ตัวตนได้ เพ่ือให้เกิดความสบายใจ 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและรับทราบข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
ในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐให้แก่ประชาชนรับทราบ หรือด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
หรือรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการให้ประชาชน
ได้เสนอเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน 
ที่บัญญัติไว้โดยช่องทางปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาช่องทางการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 
  ๔.๒.๑.๑ การสร้างระบบกลาง (Centralized platform) โดยส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (สพร.) และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานรัฐเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ และสร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลจากประชาชน เพ่ือเป็นระบบหลักในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อทุกหน่วยงานรัฐและในทุกกระบวนการด าเนินงานของภาครัฐทุกระดับ และให้มีการดึงข้อมูล 
ไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐเองโดยอัตโนมัติ ท าให้มีการมาตรฐานกลางทั้งในการเปิดเผยข้อมูลและการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของทุกหน่วยงานรัฐได้สะดวกขึ้น 
 

 
 

ข้อเสนอ ๖ Centralized Platform ส าหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 การพัฒนาระบบกลางส าหรับช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางออนไลน์ จะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ จ าเป็นจะต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
 ๑. Digital ID เป็นการยืนยันตัวตนของประชาชนก่อนการแสดงความคิดเห็นในช่องทางออนไลน์ 
โดยประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นในช่องทางออนไลน์สามารถยืนยันตัวตนก่อนการแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกความคิดเห็นมาจากบุคคลดังกล่าวจริง ไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากการแอบอ้าง ปลอมแปลง  
เพ่ือเบี่ยงเบนความคิดเห็นและท าให้ความคิดเห็นของประชาชนมีความน่าเชื่อถือลดน้อยลง หรือถูกน าไปใช้  
กลั่นแกล้งกันได้ ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นนั้นมาประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติ หรือข้อมูล Big Data 
เสนอต่อหน่วยงานรัฐเพ่ือน าไปวิเคราะห์ประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐตามกลุ่มเป้าหมายของประชากร
และยังสามารถก าหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ง่ายขึ้น เช่น กลุ่มชุมชน 
ที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างโรงไฟฟ้า หรือการท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ให้ประชาชนสามารถลงมติสนับสนุน
โครงการที่อยู่ในความสนใจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการตรงกับความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่มากขึ้น 
 

 
 

ตัวอย่าง Open ID โดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ใช้ลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชน 
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ตัวอย่าง Digital ID ประเทศ Estonia ที่สามารถ Login ผ่าน mobile-ID หรือ ผ่านระบบ Digital Banking 
 

 ๒. Common Standard API เป็นมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ
ด้วยกัน และหน่วยงานรัฐกับเอกชน ภายใต้ระดับการเข้าถึงที่ก าหนดไว้และได้รับการยินยอมในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานที่เก็บข้อมูล ซึ่งจะท าให้ระบบฐานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานสามารถพัฒนา
ต่อยอดระบบฐานข้อมูล (Database) เดิม หรือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
ตามมาตรฐานกลางที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ระบบใหม่สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบเดิมที่เกี่ยวข้องได้โดยหน่วยงาน
ภาครัฐไม่ต้องท างานซ้ าซ้อนในการน าเข้าข้อมูลซ้ า และหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานรัฐด้วยกันหรือเอกชน 
มีความเข้าใจและพัฒนาระบบที่สามารถดึงข้อมูลเปิด เพ่ือน าข้อมูลนั้นไปพัฒนาต่อยอดหรือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
จาก Big Data ได้สะดวกและมีประโยชน์มากขึ้น 
  



 
๖๓ 

 
 

 
 

ตัวอย่างโครงสร้าง Common Standard API X-Road ของสาธารณรัฐ Estonia 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานกลางที่ก าหนด 

 
 ๓. มาตรฐานการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในปัจจุบัน ที่ทุกหน่วยงานรัฐให้ข้อมูลว่า 
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นมายังหน่วยงานรัฐได้หลายช่องทาง ทั้งในส่วนของ เว็บไซต์ (Website) 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) หรือยื่นหนังสือ แต่การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจะเป็นลักษณะอินบ็อกซ์ 
(Inbox) โดยประชาชนที่แสดงความคิดเห็นไม่สามารถน าความเห็นนั้นไปเปิดเผยต่อสาธารณะได้  ท าให้ 
ความคิดเห็นของประชาชนไม่ถูกน ามาพัฒนาต่อยอดโดยประชาชนคนอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
ต่อความคิดเห็นนั้น หรือเพ่ือคัดกรองและสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าวที่มีความน่าสนใจและสามารถ  
หาฉันทามติร่วมกันจากความคิดเห็นนั้นได้ และเมื่อความคิดเห็นของประชาชนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
ก็จะท าให้ความคิดเห็นของประชาชนถูกละเลยจากหน่วยงานรัฐง่ายขึ้น ดังนั้น จึงควรก าหนดมาตรฐานกลาง 
ในการมสี่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นสามารถที่จะเปิดเผย
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ และจะปกปิดตัวตนจากสาธารณะหรือหน่วยงานรัฐก็ได้ ซึ่งจะท าให้ประชาชน 
สะดวกใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนได้รับคุ้มครองความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และยังเป็น
การยืนยันเสรีภาพของประชาชนต่อการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการท างานของหน่วยงานรัฐด้วย 
แต่การแสดงความเห็นของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ต้องมีการยืนยันตัวตนออนไลน์ก่อนเสมอ 
ทั้งนี้ เพื่อยืนยันว่าความเห็นดังกล่าวเป็นความเห็นของบุคคลนั้นจริง 
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ตัวอย่างการเปิดเผยความคิดเห็นเพื่อให้มีการต่อยอดและหาฉันทามติต่อประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 
ต่อความคิดเห็น (Idea) ที่ผู้อ่ืนเสนอบนเว็บไซต์ https://betrireykjavik.is/ ของชาวเมืองเรคยาวิก ประเทศ Iceland 

 
 ๔. ควรน ารูปแบบเปิดเผย Source Code มาใช้เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT 
ของหน่วยงานรัฐ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานรัฐของประเทศไทย เป็นการจัดสรรงบประมาณ
เป็นรายปี ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ IT จะได้รับจัดสรรงบประมาณ และหากหน่วยงานรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวย่อมจะท าให้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ที่ใช้อยู่เดิมเกิดความล้าสมัยและยากต่อการใช้งานของประชาชน ซึ่งจะท าให้
ประชาชนเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามามีส่วนร่วมน้อยลง ดังนั้น การน าระบบในรูปแบบเปิดเผย Source Code 
คือ การที่ Source Code ที่ใช้ด าเนินงานถูกเปิดเผยต่อสาธารณะจะท าให้ภาคเอกชน หรือประชาสังคมเข้าถึง 
Source Code และสามารถช่วยหน่วยงานรัฐพัฒนาระบบให้ทันสมัยและตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชน 
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและต่อเนื่องได้มากขึ้น โดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณภาครัฐเป็นจ านวนมาก โดยมี  
การรวบรวม Source Code ภาครัฐทั้งหมดเปิดเผยในช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
 

https://betrireykjavik.is/
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เช่น Github โดยการสร้างระบบอาจแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ๒ รอบ คือ รอบแรกเพ่ือก าหนด Features การใช้งาน
และ UX/UI design หรือออกแบบเพ่ือให้ตอบโจทย์ประชาชนหรือผู้ ใช้บริการมากที่สุด ประชาชน 
หรือผู้ใช้บริการสามารถใช้งานในระบบได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้ามา  
มีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น และรอบที่สองเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง Source Code และด าเนินการจนแล้วเสร็จสิ้น 
ตามแบบที่ก าหนดไว้ในรอบแรก 

 ๔.๒.๑.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบเดิมในแต่ละขั้นตอนกระบวนการภาครัฐปรับปรุง 
ระบบเดิมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้ไม่จ าเป็นต้องนับหนึ่งในการสร้างระบบใหม่ 
แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือของหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจจะเกิดความล่าช้าในการเชื่อมโยง
และพัฒนาหลายระบบแยกกันได้  
 โดยข้อเสนอแนะต่อ ๖ ระบบเดิมทางอนุกรรมาธิการได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและได้มี 
การสรุปเป็นข้อเสนอแยกกันดังต่อไปนี้ 
 แพลตฟอร์มข้อมูล (Data Platform) 
 ปัจจุบัน Data Platform มีความพยายามจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการพัฒนา 
data.go.th ให้เป็นช่องทางกลาง (Centralized Platform) ในการแสดงผลข้อมูลเปิดภาครัฐทั้งหมด (Open Data) 
แต่มีข้อจ ากัดที่ข้อมูลเปิดบน data.go.th เท่านั้น และมีลักษณะที่ให้แต่ละหน่วยงานรัฐเลือกอัพโหลด 
และอัพเดทข้อมูลตามความสมัครใจ ท าให้ข้อมูลภาครัฐไม่ได้ถูกน ามาเปิดเผยบน Platform ทั้งหมด และไม่มี
การอัพเดทข้อมูล เนื่องจากไม่มีมาตรการบังคับให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลบน data.go.th ท าให้ 
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการเป็น Data Platform ตามท่ีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตั้งใจได้ 
 

 
 

www.data.go.th 
ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานรัฐปัจจุบันมีการรวบรวมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ GINFO หรือ 

http://www.oic.go.th/ginfo/ ที่อยู่ในการดูแลของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีการจัดหมวดหมู่ประเภทของหน่วยงานรัฐ  
แสดงข้อมูลโครงสร้างองค์กรภายในของหน่วยงานรัฐ รายชื่อผู้บริหาร ช่องทางติดต่อ อ านาจหน้าที่ วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นลักษณะที่ให้แต่ละหน่วยงานรัฐเลือกมาอัพโหลด
และอัพเดทข้อมูลตามความสมัครใจ ท าให้ข้อมูลไม่ถูกอัพเดทจากหน่วยงานรัฐตามวัตถุประสงค์ 
 

 
 

http://www.oic.go.th/ginfo/ 
 
 Data Platform สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
 ๑. การก าหนดข้อมูลเปิดภาครัฐที่จะต้องถูกอัพโหลดและอัพเดทบน data.go.th 
และ GINFO โดยก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน รวมทั้ง 
รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนจะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ก าหนดให้
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เป็นผู้มีอ านาจ
ติดตามการเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดไว้ 
 ๒. การสร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกจุดข้อมูลที่เปิดเผย เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการในการอัพเดทข้อมูลเปิดในแต่ละหน่วยงานรัฐ ว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่  โดยประชาชนสามารถ 
 

http://www.oic.go.th/ginfo/
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เสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ เพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันสมัยมากยิ่งขึ้นได้  
โดยสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 ๓. เชื่อมข้อมูลโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานรัฐและข้อมูลในระบบของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพ่ือที่จะได้อัพเดทข้อมูล โครงสร้างองค์กร รายชื่อผู้บริหาร 
และสามารถเปิดเผยรายชื่อข้อมูลข้าราชการได้ครบถ้วนและอัพเดทได้ทันทีตลอดเวลา และเพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบรายชื่อข้าราชการเพื่อป้องกันการแอบอ้างโดยมิชอบได้ 
 ๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกที่จะประเมินผลงานความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานรัฐได้ หรือประเมินผลงานของกองหรือส านักต่าง ๆ ภายในหน่วยงานรัฐได้  
ท าให้ทุกกอง ส านัก หรือหน่วยงานรัฐต้องกระตือรือร้นในการบริการประชาชนและมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการ
เพ่ือความพึงพอใจมากขึ้นด้วย โดยในการประเมินควรแยกการประเมินและเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ  
ในอดีต เพราะบริบทของการบริการและอ านาจหน้าที่จะท าให้ความพึงพอใจของแต่ละหน่วยงานรัฐที่ได้รั บ 
มีความแตกต่างกันมาก จึงไม่ควรเปรียบเทียบข้ามหน่วยงาน 
 ๕. ระบบ Data Platform ควรมีการรวบรวมเปิดเผยและเผยแพร่ เอกสารทั้ งหมด 
ของทุกหน่วยงานรัฐโดยจัดเป็นหมวดหมู่ ประเภทเอกสาร หน่วยงานรับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ เช่น รายงาน
การศึกษาและงานวิจัย รายงานประจ าปี วาระการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมการที่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย บันทึกภาพและเสียงของการประชุมของคณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมาย เป็นต้น 
 ๖. พิจารณาน าระบบ CKAN (https://ckan.org/) มาใช้ในบน data.go.th เพราะเป็น 
Open Source ส าหรับ Data Portal Platform ที่มีคุณสมบัติ  (Features) ครบถ้วนและถูกน าไปใช้งาน 
ในประเทศชั้นน าหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ 
การเป็น Open Source จะท าให้ระบบมีโอกาสที่จะถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการใช้งบประมาณภาครัฐเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย 
 แพลตฟอร์มนโยบาย (Policy Platform) 
 ในปัจจุบันการด าเนินแนวนโยบายของรัฐจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนั้น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้พัฒนาระบบ e - MENSCR เพ่ือเป็นระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศทั้งหมดจากทุกหน่วยงานรัฐ 
และมีแนวทางที่จะเปิดเผยผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถ  
มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและแสดงความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะกลับไปยังหน่วยงานรัฐ 
ซึ่งปัจจุบันระบบ e - MENSCR อยู่ในระหว่างพัฒนา เพ่ือเตรียมการที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ แต่ระบบ
ดังกล่าวก าหนดให้หน่วยงานรัฐสามารถรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาได้แล้วแต่ยังประสบปัญหา 
การรายงานที่ยังไม่มีการอัพเดทข้อมูลจากหน่วยงานรัฐหลายแห่ง 
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ระบบ e-MENSCR ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่อติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 ในขณะเดียวกันส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ก าลังพัฒนาเว็บไซต์ (Website) idea exchange เพ่ือเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอด้านนโยบาย
หรือปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อนโยบายใหม่ ๆ  ของหน่วยงานรัฐที่เตรียม
ด าเนินการหรือปัญหาที่หน่วยงานรัฐต้องการรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าประชาพิจารณ์
ทางออนไลน์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เสนอจากประชาชนและหน่วยงานรัฐได้สะดวกขึ้น ท าให้หน่วยงานรัฐได้รับทราบ
และเข้าใจความต้องการของประชาชนมากขึ้น และมีข้อมูลเพ่ือหาฉันทามติของประชาชนได้สะดวกขึ้น 
ก าหนดการปัจจุบันระบบ Idea Exchange จะสามารถเริ่มเปิดบริการในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
 Policy Platform สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
 ๑. ระบบ e-MENSCR ควรที่จะรวมแผนพัฒนาทุกระดับ ทุกหน่วยงานรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานให้เป็นระบบเดียว เพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ สามารถเข้าถึง
และติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
 ๒. ระบบ e-MENSCR ควรจะมีการเปิดเผยข้อมูล แผนพัฒนาและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
ในแต่ละปีและเปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าหมาย 
ที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถประเมินผลงานของหน่วยงานรัฐได้ 
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 ๓. ระบบ e-MENSCR ควรจะมีช่องให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนา
ในปัจจุบันได้ทุกระดับและทุกหน่วยงานรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานและการรายงานผล 
ของการพัฒนาตามแผนงานพัฒนาของหน่วยงานรัฐ ท าให้หน่วยงานรัฐต้องรายงานผลการด าเนินงานตามความ 
เป็นจริงและจะท าให้ผู้มีอ านาจในรัฐบาลสามารถรับรู้กรณีที่หน่วยงานรัฐรายงานหรือไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน
หรือรายงานผลการด าเนินงานที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 ๔. ระบบ e-MENSCR ควรที่จะเปิดเผยร่างแผนพัฒนาฉบับใหม่ หรือร่างแผนพัฒนา 
ฉบับปรับปรุงแก้ไขก่อนการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อร่างแผนพัฒนาได้สะดวกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา  
ของทุกหน่วยงานรัฐได้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมากขึ้น ก่อนการอนุมัติแผนพัฒนา
ระยะยาวของทุกหน่วยงานรัฐ 
 ๕. ระบบ Idea Exchange ควรเปิดเผยความเห็นหรือข้อเสนอของประชาชนเกี่ยวกับ
นโยบายต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนคนอ่ืนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุน หรือไม่สนับสนุน 
เพ่ือให้เกิดการต่อยอดข้อเสนอนโยบายนั้น ๆ ได้ โดยควรออกระเบียบเพ่ือก าหนดให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  
ต้องตอบกลับต่อความเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนกรณีที่มีความเห็นของประชาชนให้การสนับสนุน 
เกินกว่า ๑๐๐ คน 
 ๖. ระบบ Idea Exchange ควรก าหนดแนวทางให้หน่วยงานรัฐที่จะด าเนินนโยบายใหม่ 
ที่มีนัยยะส าคัญ ต้องมีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบนระบบ Idea Exchange 
ก่อนเสมอโดยก่อนการรับฟังความคิดเห็นบนช่องทางออนไลน์ (Online) ควรมีการจัดรับฟังความคิดเห็น 
บนช่องทางออนกราวด์ (On Ground) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพ่ือจะได้น าประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุป 
ที่ชัดเจนมารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมบนช่องทางออนไลน์ต่อไป 
 แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) 
 ปัจจุบัน Law Platform มีหลายช่องทาง โดยเฉพาะจากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่รวบรวมและแสดงผลสารบัญกฎหมายในทุกระดับ ทั้งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ที่แบ่งตาม
ตัวอักษร หมวดหมู่ ปีที่ประกาศ และผู้รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับกฎหมายลูกต่าง ๆ ทั้ง กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้สามารถค้นหาและเข้าถึงกฎหมายต่าง ๆ ในรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน 
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ตัวอย่างระบบห้องสมุดกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
http://www.krisdika.go.th/web/guest/law 

 
 
 ในขณะที่การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เสนอหน่วยงานรัฐของฝ่ายรัฐบาล 
จะจัดรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และบนเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th/ 
แต่เนื่องจากไม่ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องท าให้การใช้งานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐ  
ก่อนออกกฎหมายต่าง ๆ ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน และเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ .ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๑๑ 
ก าหนดให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรับผิดชอบในการพัฒนาระบบกฎหมายกลาง (Law Portal) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใช้เป็นช่องทางเดียวในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน
ยังอยู่ในการพัฒนาระบบของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

http://www.krisdika.go.th/web/guest/law
http://www.lawamendment.go.th/
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 การเสนอกฎหมายโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เสนอ
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรง ท าให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ต้องด าเนินการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชน 
บนเว็บไซต์ โดยที่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนจะต้องมีประชาชนร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ รายชื่อ จึงจะสามารถเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อไปได้ 
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ตัวอย่างการรับฟังความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ 

โดยส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
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 ในขณะเดียวกันส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดท าระบบคลังสารสนเทศ
ของสถาบันนิติบัญญัติเพ่ือรวบรวมและแสดงผลข้อมูลกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา คือ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
พระราชก าหนด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าและพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

 
ตัวอย่างคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ 

 

 Law Platform สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
 ๑. ในการแสดงผลของกฎหมายทุกฉบับในปัจจุบัน หรือบน Law Portal ในอนาคต 
ควรมีช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นต่อกฎหมายว่าสมควรจะมีการปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
อย่างไร เพราะสาเหตุใดบ้าง เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับในปัจจุบันล้าสมัย ท าให้เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
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หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ล้าสมัย ท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างทั่วถึง กลายเป็นช่องว่าง
ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ รีดไถประชาชน โดยสามารถใช้ช่องทางที่จะพัฒนานี้ 
ในการระดมความคิดเห็นจากประชาชนผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายว่ามีกฎหมายใดที่ล้าสมัยและสมควรมีการ
ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้มีอ านาจได้เข้าใจในปัญหาดังกล่าว โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร
ภาครัฐในการพิจารณาศึกษาข้อมูลและความคิดเห็นทางกฎหมาย ท าให้หน่วยงานรัฐสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือท าให้กระบวนการ Regulatory Giyotin เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ทรัพยากรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๒. ควรให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถเลือกที่จะเปิดเผยความคิดเห็นต่อสาธารณะได้ 
เพ่ือท าให้เกิดการต่อยอดความคิดเห็นของประชาชนด้วยกัน และพัฒนาไปสู่ฉันทามติว่ากฎหมายปัจจุบัน  
ควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร 
 ๓. ในระบบข้อมูลกฎหมายควรมีการเชื่อมโยงกับค าพิพากษาของศาลและค าวินิจฉัย  
จากคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการและสามารถท าความเข้าใจการตีความของตัวบท
กฎหมายมากขึ้น ท าให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายความสามารถศึกษาและเข้าใจกฎหมาย
ได้มากยิ่งขึ้น 
 ๔. ในการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎหมายใหม่บนระบบกลาง Law Portal ควรให้
ประชาชนสามารถเลือกติดตาม (Subscribe) ว่ามีกฎหมายใหม่ใดบ้างที่ก าลังประกาศรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชน เพราะประชาชนอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือความสนใจกฎหมายแตกต่างกัน การเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมายใหม่ จะท าให้ประชาชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายใหม่ได้มากขึ้น 
 ๕. ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบการประเมินผลกระทบ 
ก่อนออกกฎหมายและหลังจากออกกฎหมาย จะเป็น KPI ของกฎหมายใหม่แต่ละฉบับที่ก าลังประกาศบังคับใช้ 
โดยให้ประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่าการศึกษาประโยชน์
และผลกระทบของแต่ละกฎหมายนั้นครบถ้วนหรือไม่ 
 ๖. กฎหมายที่เสนอโดยประชาชน ปัจจุบันก าหนดให้ประชาชนร่วมเข้าชื่อจ านวน 
๑๐,๐๐๐ รายชื่อ ซึ่งต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชนแนบในการลงชื่อเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก 
เสียเวลา และมีต้นทุนมาก ท าให้ร่างกฎหมายจากประชาชนนั้นเกิดขึ้นได้ยากและมีต้นทุนในการมีส่วนร่วม  
การเสนอกฎหมายเป็นจ านวนมาก ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรมีการพัฒนาระบบเว็บไซต์และน า
เทคโนโลยีดิจิทัลในการยืนยันตัวตนออนไลน์ หรือ Digital ID มาใช้เพ่ือยืนยันตัวตนในการร่วมลงชื่อเสนอ 
ร่างกฎหมายโดยภาคประชาชนได้สะดวกมากขึ้น และให้ประชาชนสามารถเสนอร่างกฎหมายบนเว็บไซต์  
เพ่ือหาผู้ร่วมสนับสนุนอ่ืน ๆ มาร่วมลงชื่อสนับสนุน หรือเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายจากประชาชน เพ่ือที่จะให้
ร่างกฎหมายจากประชาชนมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเหมาะสมที่สุดต่อไป 
 ๗. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรจะพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ โดยใช้ Digital ID เพ่ือยืนยันตัวตนก่อนแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่ก าลังเข้าสู่รัฐสภา
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ใช้แทนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายใหม่จากภาคประชาชนได้เพ่ือให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
สามารถน าข้อคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังจะสามารถแก้ไขกฎหมายเดิม 
หรือ เสนอร่างกฎหมายใหม่เข้าสู่รัฐสภาได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ประชาชนได้มากข้ึน 
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 แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) 
 ปัจจุบันระบบงบประมาณที่ส าคัญ มีอยู่หลากหลายระบบที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งระบบ 
E-Budgeting ของส านักงบประมาณ GProcurement GFMIS ของกรมบัญชีกลาง E-Plan ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ระบบภาษีไปไหน govspending.data.go.th ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 ระบบ E-Budgeting ของส านักงบประมาณ คือ ระบบส าหรับการบริหารงบประมาณ
ของประเทศ คือระบบให้หน่วยงานรัฐยื่นรายงานเพ่ือขออนุมัติงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และรวบรวม
งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 ระบบ GProcurement ของกรมบัญชีกลาง ส าหรับบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน
รัฐ ระบบสามารถเชื่อมและดึงข้อมูลโครงการจากระบบ E-Budgeting เพ่ือบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลางเพ่ือบริหารการเบิกจ่ายและส่งคืนเงินคงคลั ง 
ของทุกหน่วยงานรัฐ 
 ระบบ E-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการบริหารจัดการ 
เพ่ือการวางแผนและการประเมินผลการใช้ง่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระบบภาษีไปไหน govspending.data.go.th ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ส าหรับเปิดเผยงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเข้าด้วยกัน เพ่ือเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
 

 
 

ตัวอย่างระบบภาษีไปไหน govspending.data.go.th 
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 Budget Platform สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
 ๑. ระบบงบประมาณ E-Budgeting ควรเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ในรูปแบบ 
ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ต่อได้ง่าย เช่น API Excel (csv) แทนที่ PDF หรือ JPG ที่เปิดเผยอยู่ในปัจจุบัน 
(แต่เฉพาะ PDF จะมีลายน้ าเพ่ือก ากับความถูกต้องของข้อมูลแทนได้ ในกรณีที่กังวลเรื่องการแอบอ้างปลอมแปลง
เพ่ือการทุจริต) 
 ๒. ระบบงบประมาณ E-Budgeting ควรที่จะเปิดเผยร่างงบประมาณก่อนอนุมัติ 
ในแต่ละขั้นตอน เช่น ส านักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ให้ประชาชนเข้าถึง รับทราบและเสนอความคิดเห็น
ต่อร่างงบประมาณก่อนอนุมัติได้ เพราะปัจจุบันหน่วยงานรัฐได้ท าการของบประมาณรวมกันมากกว่า ๕ ล้านล้านบาท
ต่อส านักงบประมาณ และถูกส านักงบประมาณตัดงบประมาณเหลือเพียง ๓.๒ ล้านล้านบาทหรือเกือบร้อยละ ๔๐ 
สะท้อนให้เห็นว่ามีการเสนองบประมาณจากหลายหน่วยงานรัฐที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพอยู่มากและส านัก
งบประมาณมีทรัพยากรไม่ เพียงพอที่ จะคัดกรองหรือรับทราบว่างบประมาณควรถูกจัดสรรอย่ างไร 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น การที่เปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดง  
ความคิดเห็นต่อร่างงบประมาณในทุกขั้นตอนจะเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณได้ดีขึ้น เพราะประชาชนจะมาแสดงความคิดเห็นได้ว่าโครงการงบประมาณใดที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน หรือโครงการงบประมาณใดที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ  
ความต้องการประชาชนแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยและไม่เพียงพอ และควรเปิดเผยเอกสารที่น าส่งให้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... .  
ให้ประชาชนได้เข้าถึงและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการชี้แจงของหน่วยงานรัฐต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด้วย 
และรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายงานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องส าคัญ ๆ  ประกอบการจัดท าเสนอของบประมาณ 
เช่น รายงานการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษา 
Economic Feasibility Study และ Environmental Impact Assessment (EIA) ที่ควรจะท าการเปิดเผยและแนบมา
ในการเสนอของบประมาณอย่างโปร่งใส และเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ 
เสนองบประมาณในโครงการขนาดใหญ่อย่างยุติธรรมกับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลงทุนในโครงการ 
ขนาดใหญ่เหล่านี้ 
 ๓. ระบบงบประมาณ E-Budgeting และ E-Plan ควรที่จะให้ประชาชนสามารถเสนอ
โครงการงบประมาณจากภาคประชาชน (Participatory Budgeting) และให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น
และลงมติสนับสนุนโครงการจากประชาชนได้ทางออนไลน์ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนถึงเกณฑ์  
ที่ก าหนดจะถูกน าไปพิจารณาและผลักดันต่อไปในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดสรรงบประมาณและให้ความส าคัญได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งอาจจะเป็นข้อเสนอในระดับพ้ืนที่ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการขนาดใหญ่ส าหรับงบประมาณ
ระดับรัฐบาลส่วนกลางได้ด้วย 
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ตัวอย่างระบบ Participatory Budgeting ของเมือง New York, USA 

 

 ๔. ระบบ GProcurement  GFMIS และภาษีไปไหน ควรเปิดเผยและเชื่อมกับงบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเกิดขึ้นและติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดซื้อดังกล่าว เพ่ือให้
ประชาชนตรวจสอบตั้งแต่ร่าง TOR ว่ามีรายละเอียดหรือช่องโหว่ในการที่จะเกิดปัญหาการล็อคสเปก ราคากลาง 
ที่อาจจะมีปัญหาในการค านวณราคากลาง และผลการประมูลที่อาจเกิดการฮ้ัวประมูลได้ ซึ่งจะท าให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น และข้อมูลที่เปิดเผยในระบบ GProcurement ควรที่จะ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานสากล เช่น Open Contracting Data Standard (OCDS) ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลการด าเนินงานหลังการจัดซื้อจัดจ้างด้วย เช่น ข้อมูลเอกสารที่ต้องถูกรวบรวมและน าส่งต่อส านักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน (ซึ่งได้ท าการเชื่อมระบบระหว่างกรมบัญชีกลางและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไว้แล้ว )  
ควรจะต้องถูกเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
หรือเปิดเผยตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลงบลงทุนใน open.prd.go.th ที่เปิดเผยและอัพเดทสถานะ
ความคืบหน้าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ รายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
ต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รูปถ่ายการตรวจงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือถ้าจะ
สามารถเปิดเผยวีดีโอจากกล้องวงจรปิดหน้างานในโครงการขนาดใหญ่เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบได้มากขึ้น และควรที่จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบ API 
เพราะข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนมาก ถ้าสามารถเปิดให้เอกชนดึงข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ในการตรวจสอบ
ข้อพิรุธ หรือ Red Flag จะสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดีขึ้น 
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มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตาม Open Contracting Data Standard 

 
  ๕. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง GProcurement ควรที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถประเมิน
และแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของการจัดซื้อจัดจ้างได้ เพ่ือให้ประชาชนพิจารณาประเมินได้ว่าผลลัพธ์  
ของการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและคุ้มค่ากับภาษีท่ีใช้หรือไม่ และอาจจะ
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการสามารถร่วมประเมินผลงานของการจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย เพ่ือท าให้ 
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต้องตั้งใจท างานและใช้งบประมาณที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการงบประมาณ
อย่างเต็มที่มากขึ้น และกรมบัญชีกลางสามารถพิจารณาให้ผลการประเมิน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจคัดเลือก  
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งถัดไปได้ เพราะระบบประเมินจะช่วยคัดกรองผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างได้ดีขึ้น เป็นการ
ป้องกันผู้รับเหมาที่รับงานและส่งมอบงานได้ตาม TOR แต่คุณภาพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ของงบประมาณนั้น 
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ตัวอย่างการประเมินใน E-Commerce ที่กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค 
ที่สามารถจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

 แพลตฟอร์มข่าวสาร (News Platform) 
 ระบบข่าวสารเป็นส่วนส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะถ้าขาดการรับรู้
และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงจะท าให้ประชาชนไม่ได้รับรู้การตัดสินใจของภาครัฐที่เป็นประโยชน์  
หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาได้ 
 ปัจจุบันระบบข่าวสารของภาครัฐ มีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
ทั้งสถานีโทรทัศน์ NBT เครือข่ายวิทยุชุมชน และเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prd.go.th และ application 
G-News ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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ตัวอย่างระบบ G-News และ เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
 
  News Platform สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  ๑ . ระบบข่าวสารภาครัฐ ทั้งของกรมประชาสัมพันธ์ และ G-News ควรร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ โครงการและนโยบายใหม่ของหน่วยงานรัฐ ผลงานการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ และข่าว
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐ หรือเชื่อมข้อมูลกับการระบบเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ และเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อทุกข่าวสารที่ได้เปิดเผย 
  ๒. ระบบข่าวสารภาครัฐ ทั้งของกรมประชาสัมพันธ์ และ G-News ควรให้ประชาชน
สามารถเลือกที่จะติดตาม (Subscribe) เฉพาะข่าวสารที่ตัวเองสนใจ ตามหมวดหมู่ พ้ืนที่ หน่วยงาน ประเภท
การจัดซื้อจัดจ้าง เพราะข่าวสารปัจจุบันมีจ านวนมากและเผยแพร่หลายช่องทาง ท าให้ประชาชนไม่ได้ติดตาม
ข่าวสารจากภาครัฐได้เท่าที่ควร หรือในรูปแบบ Newsletter Email เป็นต้น 
  ๓. ระบบข่าวสารภาครัฐ ทั้งของกรมประชาสัมพันธ์ และ G-News ควรจะประยุกต์ใช้
ระบบ News Feed คือ การให้ประชาชนให้ข้อมูลคุณสมบัติ เช่น อายุ เพศ อาชีพ ที่อยู่ และให้หน่วยงานรัฐ
สามารถก าหนดเลือกที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเกี่ยวข้องต่อการประชาสัมพันธ์นั้น
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
  ๔. มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของข่าวสารตามความสนใจของประชาชน เช่น ข่าวสาร
ที่มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นหรือร่วมลงชื่อสนับสนุนเป็นจ านวนมากให้มีการแสดงผลในล าดับต้น ๆ 
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 แพลตฟอร์มร้องเรียน (Complaint Platform) 
 ปัจจุบันมีระบบร้องเรียนส าคัญอยู่สองระบบคือ ศูนย์ด ารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย 
และ PSC1111 ของศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่กลายเป็นศูนย์กลางรับเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชนต่อทุกหน่วยงานรัฐ จากหลายช่องทาง ทั้งการยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง โทรศัพท์ 
เว็บไซต์ หรือ Application เพ่ือให้ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย 
หรือทุจริตคอรร์ปัชันได ้
 Complaint Platform สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
 ๑. ระบบร้องเรียน ควรให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะร้องเรียนได้หลายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้วยการร้องเรียนเพียงครั้งเดียว เพราะเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
และต้องพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาที่ดิน ปัญหาน้ า เป็นต้น 
 ๒ . ระบบร้องเรียน ควรให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องร้องเรียน  
ต่อสาธารณะได้ และให้หน่วยงานรัฐตอบกลับหรือแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน  
ต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ ซึ่งท าให้ประชาชนร่วมกันติดตามและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และเรื่องร้องเรียนได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันผู้มีอ านาจในรัฐบาลสามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชนและสามารถออกนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนประชาชนมากขึ้น 
 ๓ . ระบบร้องเรียน ควรให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะปกปิดตัวตนของผู้ร้อง 
ต่อสาธารณะหรือต่อหน่วยงานรัฐได้ แต่ต้องยืนยันตัวตนออนไลน์ก่อนจึงจะสามารถร้องเรียนได้ เพ่ือเป็นการยืนยัน
ว่าเป็นเรื่องร้องเรียนของบุคคลดังกล่าวจริง และท าให้ผู้ร้องเรียนสะดวกใจในการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
การทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายมากขึ้น และหากจัดสรรเงินรางวัลจากค่าปรับให้กับผู้แจ้งเบาะแส  
จะยิ่งท าให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้ น เช่น กรณีแท็กซี่ที่ไม่ยอมรับ
ผู้โดยสาร จะท าให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบการลงโทษต่อผู้ที่ท าผิดกฎหมายและได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 
ท าให้คนกลัวในการท าผิดกฎหมายมากขึ้น เป็นต้น 
 ๔. ควรจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือให้มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่รับฟังข้อร้องเรียนหรือความคิดเห็นของประชาชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและติดต่อได้ง่าย เช่น 
โทรศัพท์สายด่วน และเพ่ือให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาร้องเรียนจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานรัฐทางด้านจิตใจ
อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สามารถใช้ช่องทางโทรศัพท ์
สายด่วนเป็นช่องทางในการมีส่วยร่วมแสดงความคิดเห็นไปยังหน่วยงานรัฐที่ต้องการได้อย่างสะดวก 

 ๔.๒.๑.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าระบบออนไลน์มาเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในท้องถิ่น ในขณะที่หน่วยงานรัฐส่วนกลางพัฒนาระบบส าหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นตัวเองให้มากขึ้นและสะดวกมากขึ้นได้ง่าย 
  ยกตัวอย่างเช่นระบบของ www.consulproject.org ที่ เป็นระบบ open source 
คือเป็นระบบที่เปิดให้สาธารณะน าไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาต่อยอดระบบ 
ได้เองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายเมืองในต่างประเทศนิยมใช้เป็นอย่างมาก โดยระบบนี้จะมีจุดเด่นทีส่ามารถเปิดให้ 
 

http://www.consulproject.org/
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ประชาชนสามารถเสนอนโยบายที่ต้องการพัฒนาในท้องถิ่นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและการสนับสนุนจากประชาชน
คนอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน หรือโครงการงบประมาณที่เสนอจากประชาชน (Participatory Budgeting) 
และเปิดให้ประชาชนคนอ่ืน ๆ ในท้องถิ่นสามารถมาร่วมโหวตสนับสนุนโครงการที่ภาคประชาชนเสนอมาได้ 
ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถตัดสินใจจัดสรรงบประมาณได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
 

 
 

ตัวอย่าง  www.consulproject.org Open Source ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

http://www.consulproject.org/
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ตัวอย่างเมืองท่ีน าระบบ Consul ไปใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

 ๔.๒.๒ เสนอกฎหมายใหม่และแก้ไขกฎหมายเดิม 
  ข้อเสนอแนะต่อการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นด้วยการพิจารณาเสนอกฎหมายใหม่
และปรับปรุงกฎหมายเดิมดังต่อไปนี้ 
  การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีเฉพาะบนช่องทางออนไลน์ (Online) แต่ช่องทาง
ออนไลน์สามารถช่วยท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดความสะดวกมากขึ้น ประชาชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกที่ทุกเวลาบนช่องทางออนไลน์เนื่องจากช่องทางออนไลน์ไม่มีต้นทุนในการมีส่วนร่วมมาก
แต่กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนกราวด์ (On Ground) ด้วย 
  โดยที่ประชุมได้มีการน าเสนอว่าสมควรที่จะมีการผลักดันเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีมาตรฐานทางกฎหมายที่จะบังคับให้หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตาม  
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อภาครัฐมากข้ึน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดเป็นกฎหมายกลาง โดยก าหนดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิของประชาชน 
  ๒. ก าหนดหลักการพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ กระบวนการ 
ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ เช่น หน่วยงานรัฐต้องจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อย่างต่อเนื่อง
โดยประชาชนสามารถเสนอวาระการประชุม ในการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ประชาชนสนใจได้ 
เพ่ือหาข้อสรุปและฉันทามติจากประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
  ๓. ก าหนดให้มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วม เพ่ือพิจารณาออกระเบียบการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเพิ่มเติมได้ เพ่ือเป็นมาตรฐานกลางส าหรับทุกหน่วยงานรัฐ 
  ๔. ก าหนดให้อ านาจส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการพัฒนาระบบกลาง (Centralized 
Platform) การมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนระบบออนไลน์และให้  
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นเว็บไซต์กลางให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือประหยัด
งบประมาณและทรัพยากรในการบริหารและดูแลระบบเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 





บรรณานุกรม 
 
 
หนังสือ 
ถวิลวดี  บุรีกุล. (๒๕๔๘). การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า. 
ถวิลวดี  บุรีกุล. (๒๕๖๑). หลกัธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๒),

กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า. 
ส านักงบประมาณของรัฐสภา. (๒๕๖๒). การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณ 
   กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
 
เอกสารอ่ืน 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป 
   ประเทศ. (๒๕๕๘). การปรับปรุงระบบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
   ประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  
อรทัย  พระทัด. (๒๕๕๘). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

กรณีศึกษา ชุมชนป้อมมหากาฬ การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบันฑิต, รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

คลังศัพท์ไทย. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. จาก http://www.thaiglossary.com 
 /node/25906. สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์. คู่มือโครงสร้างข้อมูลเจสัน. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชสวนสุนนัทา. จาก
 http://www.elfhs.ssru.ac.th/nutthapat_ke/file.php/1/IntroJSON3_new.pdf. สืบค้น
 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
พัชรพรรณ ศิริวัฒน์. Hackathon คืออะไร. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล. จาก https:// 
 il.mahidol.ac.th/th/i-Learning-Clinic/computer-articles/hackathon- สืบค้นวันที่ ๒๐ 
 ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ภาษาไทยภาษาสื่อ-ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. จาก http://www.royin.go.th/wp-
 content/uploads/2017/01/ภาษาไทยภาษาสื่อ-ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 
รัฐกร พูลทรัพย์. ระบบรัฐบาลดิจิทัลของสาธารณรัฐเอสโตเนีย. (กรกฎาคม ๒๕๖๑) จาก  
   https//mgronline.com/daily/detail/9610000065176 สืบค้นวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ค าศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. จาก https://www.ar.co.th 
 /news_ content/th/1160 สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ระบบ “E-government” ไทยอาจปรับใช้ได้.จาก https://siamblockchain.com/2019 /06/13/ukrainian - 
delegation-visits-estonia-to-learn-about-e-government/ สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

http://www.thaiglossary.com/
http://www.royin.go.th/wp-
http://www.royin.go.th/wp-
https://www.ar.co.th/
https://siamblockchain.com/2019%20/06/13/ukrainian%09-%20delegation-visits-estonia-to-learn-about-e-government/
https://siamblockchain.com/2019%20/06/13/ukrainian%09-%20delegation-visits-estonia-to-learn-about-e-government/


 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
วรพงศ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ.UX คืออะไร? ท าไปท าไม? ต่างจาก Marketing อย่างไร? จาก https://www. 
 krungsri.com /bank/th/plearn-plearn/UX. สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. รู้จัก และท าความเข้าใจ Crowdfunding.  
 จากhttps://www.etcommission.go.th/index.html สบืค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). (๒๕๖๑). รายงานการศึกษาแนวทางการส่งเสริม 
 การมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ จาก (e\Participation) 

 https://www.dga.or.th/upload/download 
 /file_42c3e3cca4c01aaf60a4d45aed9794f9.pdf สืบค้นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). (๒๕๖๑). รายงานการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
  ร่วมอิเล็กทรอนิกส์ จาก (e\Participation) https://www.dga.or.th/upload/download  
  /file_42c3e3 cca4c01aaf60a4d45aed9794f9.pdf. สืบค้นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย.  
  จาก https://www.dga.or.th/upload/download/file_1ca967f344114c9afcd   
  91eccbd8b0dd2.pdf. สืบค้นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
Chia Jie Lin. (2018). How Taiwan is leading a digital democracy movement. จาก https://  
  govinsider.asia/connected-gov/how-taiwan-is-leading-a-digital-democracy- 
  movement-shuyang-lin/. สืบค้นวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
Machine readable. NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH. จาก https://dictionary.sanook.com/ 
 search/ dict-en -th-lexitron/machine-readable. สบืค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
Open Source Software. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 จาก  https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/2657-open-source-software 
 สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
Platform. Dr. Krok พจนานุกรม. จาก https://dict.drkrok.com/platform/. สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
Prototype. จาก https://lexitron.nectec.or.th/2009_1/. สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
Social Media อันดับ ๑ ที่คนไทยใช้กัน ๒๐๑๙. จาก https://www.bullvpn.com/th/blog/detail/top-
 social-media-thailand-2019 สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
Supawit R. มาดีไซน์ Prototype ด้วย Figma กันเถอะ. จาก https://alchemist.itbangmod.in.th/มา
 ดีไซน์-prototype-ด้วย-figma-กันเถอะ-a36448fef487. สืบค้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
Wiput Watanasupt. (มิถุนายน ๒๐๑๙). รัฐบาลยูเครนเยอืนประเทศแห่ง Blockchain เอสโตเนีย 
 เพ่ือศึกษา. สืบค้นวนัที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  
Woranat (๒๐๑๘). ส่อง Civic Tech ในไต้หวัน เมื่อเทคโนโลยี x ประชาธิปไตย. จาก https://techsauce. 
  co/saucythoughts/civictech-technology-democracy สืบค้นวันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
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การออกแบบเพื่อสร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 

โครงการ Parliament Hackathon : Participation Platform 
 

 การออกแบบเพ่ือสร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์
โครงการ Parliament Hackathon : Participation Platform เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีหลักการ เหตุผล 
วัตถุประสงค์ และรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
เจตนารมณ์ในการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมตลอดจน 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะในมาตรา ๗๗ 
ได้บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  
และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสม และมาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือชุมชน 
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
สภาผู้แทนราษฎร เป็นกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติ เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒๙ และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๙๐ (๒๔) มีหน้าที่และอ านาจ
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริม และเผยแพร่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง  
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ด้วยหน้าที่และอ านาจดังกล่าว คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการพัฒนา
ประเทศจะเกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ 
แต่รัฐยังประสบกับปัญหาการเผยแพร่ข้อมูล หน่วยงานของรัฐต่างมีช่องทางของตนเอง ขาดการรวมศูนย์ของ 
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ช่องทางออนไลน์ที่จะอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และประชาชน ให้สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก
และรวดเร็ว 

  ดังนั้น การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมบุคคล 
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สอดรับกับยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและพัฒนา  
ไปอย่างก้าวไกล จึงจ าเป็นที่รัฐต้องปรับเปลี่ยนและยกระดับรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นและเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยเห็นว่ารัฐควรสร้างแพลตฟอร์มการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online Participation Platform) ขึ้น และใช้เป็นแพลตฟอร์มกลาง
ของประเทศ โดยคณะกรรมาธิการได้คัดเลือกประเด็นที่ควรน ามาจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเห็นว่า  
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคมเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย 
  ๑) แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) 
  ๒) แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) 
  ๓) แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) 
  เพ่ือจัดโครงการ “Parliament Hackathon : Participation Platform” ซึ่งเป็นการแข่งขัน
ออกแบบเพ่ือสร้างต้นแบบ (Prototype) ของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 
ทั้ง ๓ แพลตฟอร์ม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มนักออกแบบ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
มาร่วมกิจกรรมการออกแบบ Prototype ของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถสร้างนวัตกรรมของช่องทาง 
การรับฟังความคิดเห็นและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมาธิการ 
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันและน าไป
พัฒนาต่อยอดช่องทางของหน่วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
  ๒) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางความคิดและสร้างต้นแบบ (Prototype) ของแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ จ านวน ๓ แพลตฟอร์ม ประกอบไปด้วย ๑) แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) ๒) แพลตฟอร์ม
งบประมาณ (Budget Platform) และ ๓) แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) 

 ๓. รูปแบบของกิจกรรม 
  กิจกรรม Hackathon แข่งขันระดมความคิดเห็นเพ่ือสร้างสรรค์หรือต่อยอดช่องทางการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนออนไลน์ โดยสร้างต้นแบบ Prototype ของแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาใหม่เพ่ือเป็น
แพลตฟอร์มกลางของหน่วยงานภาครัฐจ านวน ๓ แพลตฟอร์ม ประกอบไปด้วย ๑) แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law 
Platform)  ๒) แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform)  ๓) แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint 
Platform) หรือพัฒนาต่อยอดจากช่องทางการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงที่มีอยู่แล้ว เช่น 
ด้านกฎหมายจากเว็บไซต์ http://www.krisdika.go.th/web/guest/law-library ด้านงบประมาณจากเว็บไซต์ 
https://govspending.data.go.th และด้านเรื่องร้องเรียนจากเว็บไซต์ http://www.1111.go.th โดยแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิดเห็นออกเป็น ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งทีมย่อยและแข่งขันกันเองภายในกลุ่มมีวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

http://www.krisdika.go.th/web/guest/law-library%20ด้านงบประมาณ
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ให้ความรู้ ค าแนะน า และกระตุ้นกระบวนการคิด ทั้งนี้ในการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้มีผลงานยอดเยี่ยม 
กลุ่มละ ๒ ทีม (รวม ๖ ทีม) ทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมจะได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. วิธีการด าเนินการ 
  โครงการ “Parliament Hackathon : Participation Platform” ด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. จัดประชุม ก าหนดแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
  ๒. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านสื่อแบบ Online และ On Ground 
  ๓. ประกาศรับสมัครประชาชนและนักออกแบบระบบสารสนเทศ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายประมาณ ๒๔๕ คน เข้าร่วมโครงการ 
  ๔. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละแพลตฟอร์มมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือรับฟังแนวคิดของประชาชน 
  ๕. การจัดกิจกรรม เป็นการแบ่งกลุ่มใหญ่ออกเป็น ๓ กลุ่มตามแพลตฟอร์ม ๓ แพลตฟอร์ม 
ที่ก าหนด คือ ๑) แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform)  ๒) แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform)  
๓) แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform)  โดยภายใต้กลุ่มใหญ่แบ่งทีมย่อยเพ่ือแข่งขันตามเวลา 
ที่ก าหนด ในการคัดเลือกผู้ได้รางวัลจะคัดเลือกผู้มีผลงานยอดเยี่ยมกลุ่มละ ๒ ทีม (รวม ๖ ทีม) 
  ๖. เมื่อแต่ละทีมแข่งขันกันเสร็จตามก าหนดเวลา แต่ละทีมน าเสนอ Prototype 
ของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามท่ีได้ระดมความเห็นและออกแบบไว้ 
  ๗. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมช่องทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินและเป็นคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลกับทีม  
ที่มีผลงานยอดเยี่ยม จ านวน ๖ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ผลการตัดสิน 
ของคณะอนุกรรมาธิการถือเป็นที่สุด 
  ๘. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากการให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น 
   ๑) แนวคิดสร้างสรรค์ (Idea) และ Feature ๕๐ คะแนน 
   ๒) การออกแบบ Design UX/UI ๓๐ คะแนน 
   ๓) การน าเสนอ ๒๐ คะแนน 
  ๙. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 

 ๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาผู้แทนราษฎร  

 ๖. วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม 
  วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) สามเสน กรุงเทพมหานคร 

 ๗. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๒๔๕ คน ประกอบด้วย  



 

 
๔ 
 

  ๑. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๒. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมช่องทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
  ๓. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
  ๔. สื่อมวลชน 
  ๕. ประชาชนที่สนใจทั่วไป 

 ๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ประชาชนมีพ้ืนที่ในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วมพัฒนาและต่อยอดช่องทางการรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนและเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตามความต้องการกับหน่วยงานภาครัฐ 
  ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับช่องทางการมีส่วนร่วม 
และแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนรับฟังความต้องการของประชาชนเพ่ือน าไปพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
  ๓. มี Prototype ของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ จ านวน  
๓ แพลตฟอร์ม ได้แก่ ๑) แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) ๒) แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget 
Platform) และ ๓) แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางพัฒนา 
ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 

 ๙. ผลการแข่งขันและทีมที่ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม 
  การจัดการแข่งขันมี Prototype ของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) 
และแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขัน แพลตฟอร์มกฎหมาย 
(Law Platform) จ านวน ๖ ทีม แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) จ านวน ๗ ทีม และแพลตฟอร์ม 
เรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) จ านวน ๙ ทีม โดยก าหนดเงินรางวัลให้ทีมที่ผลงานยอดเยี่ยม จ านวน ๖ รางวัล 
โดยแบ่งเงินรางวัลทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นแพลตฟอร์ม ๆ ละ ๒ รางวัล ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม 
จ านวน ๖ ทีม โดยมีรายละเอียดของต้นแบบ (Prototype) ของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์ม ดังนี้ 
  



 

 
๕ 
 

แพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) 
 

 ทีมท่ีได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ๒ ทีม ได้แก่ ทีม Value.co และทีม Full Scale โดยมีต้นแบบ 
(Prototype) ของแพลตฟอร์มกฎหมาย (Law Platform) ของแต่ละทีม ดังนี้ 
 

ทีม Value.co 
 

 ปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการแบ่งประเด็น
ออกเป็น ๕ ประเภท คือ การระบุปัญหา การหาทางออก การร่างกฎหมาย การช่วยการตัดสินใจ และ การบังคับใช้
กฎหมาย จากการที่ประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่เข้าใจยาก แหล่งข้อมูลกระจัดกระจาย เว็บไซต์ใช้งานยาก  
ไม่มีช่องทางในการรับฟังความเห็น จึงได้ออกแบบแพลตฟอร์ม Easy Law เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย 
และน าเสนอข้อคิดเห็นได้ง่าย ต้องการให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และให้  
นักกฎหมายน าข้อมูลกฎหมายไปให้บริการทางกฎหมายเชิงลึกได้ และให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขกฎหมายให้ดีขึ้น โดยมีแพลตฟอร์มในภาพรวมดังนี้ 

 

 
 
  



 

 
๖ 
 

การใช้บริการข้อมูลทางกฎหมายมีการออกแบบให้ใช้บริการได้ง่าย สามารถพิมพ์ค้นหาในแพลตฟอร์ม
ระบบได้สะดวกและรวดเร็ว 

 

 

การเสนอให้มีสารบัญทางกฎหมาย เพ่ือสามารถท าให้ทราบถึงกฎมายมาตราดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างไรบ้าง 

 

 

  



 

 
๗ 
 

 การใช้ประเด็นการให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายต้องมีระบบ
ในการ Log In เพ่ือเป็นการแสดงตัวตนให้ทราบ และมีการสร้าง Hyper Link จากกฎหมายหลักให้ไปหา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหา 

 

 

 ทั้งนี้ ได้จ าแนกหัวข้อออกเป็น ๓ หัวข้อ คือ การร้องเรียน ประเด็นปัญหา การเสนอข้อคิดเห็น 
(Comment) ร่างกฎหมาย และการลงชื่อเสนอกฎหมายใหม่ 
 

  



 

 
๘ 
 

ทีม Full Scale 

 ปัจจุบันมีปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ยาก และภาษาทางกฎหมาย  
มีความเป็นทางการมากเกินไป ท าให้ประชาชนเข้าใจในตัวบทกฎหมายได้ยาก ประชาชนไม่สามารถหาแหล่ง
เรียนรู้กฎหมายได้ ดังนั้น การสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นรูปแบบเว็บไซต์ขึ้นมา เพ่ือให้ประชาชนสามารถตั้งกระทู้  
เพ่ือเพ่ิมหรือแก้ไขกฎหมายได้ และยังสามารถเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลทางกฎหมายได้ 
 

 

 โดยทางเว็บไซต์ดังกล่าวจะเปิดให้มีการตั้งกระทู้โดยประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
ช่วยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน และข้อความที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Top Comment) จะมีการเปลี่ยนสี 
เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามาใหม่สามารถรับรู้ถึงข้อความที่ได้รับความชื่นชอบ 

 



 

 
๙ 
 

 ซึ่งเมื่อข้อความที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Top Comment) จะมาแสดงในหน้าโหวต เพ่ือที่ให้ได้รับ
การด าเนินการต่อไป โดยให้ประชาชนคนมีสิทธิแสดงความเห็นได้คนละ ๑ เสียง 

 

 

 ด้าน Status จะเป็นการแสดงสถานะของ  top comment ว่าอยู่ในสถานะใด ด าเนินการไปถึง
หน่วยงานไหน ซึ่งเป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

  



 

 
๑๐ 

 
 ในหน้านี้จะแสดงถึงคลังความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้  
ทางด้านกฎหมาย หรือผู้ที่สนใจกฎหมาย มาเขียนบทความและวิเคราะห์บทความเพ่ือเสนอให้กับประชาชน 

 

 

 Knowledge เป็นช่องทางที่จะแปลภาษากฎหมายให้ออกมาเป็นภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น  
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจในกฎหมายเพิ่มข้ึน 

 

 และในเว็บไซต์ดังกล่าวจะให้ผู้ใช้บริการการท าการลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประชาชนในการสมัคร 
ทั้งนี้ แพลตฟอร์มที่กล่าวมานี้ จะท าให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้น มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกฎหมายได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น สามารถตั้งความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการออก
กฎหมายหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายได้ 

 



 

 
๑๑ 

 
แพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) 

 
 ทีมที่ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ๒ ทีม ได้แก่ ทีม HOCCO และทีมผู้ชนะสิบทิศโดยมีต้นแบบ 
(Prototype) ของแพลตฟอร์มงบประมาณ (Budget Platform) ของแต่ละทีม ดังนี้ 
 

ทีม HOCCO 

 ในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม Participatory Budgeting Platform เกิดจาก
แนวคิดที่ควรจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบ
ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรมและการท างานที่แตกต่างกัน 
 

 

 ต้นแบบแพลตฟอร์มงบประมาณก าหนดรูปแบบเป็น ๕ ขั้นตอน คือ Process Ideas Proposals 
Vote และ Projects  

 

 



 

 
๑๒ 

 
 ในการออกแบบเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น ๔ เมนู คือ Conversation Proposal Project และ
Donation 

 

 
 

 Conversation จะให้ทางผู้ใช้บริการ (User) เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ
โครงการต่าง ๆ หรือต้องการที่จะมีโครงการใหม่ ๆ ที่ผู้ใช้บริการ (User) ต้องการที่จะให้เกิดขึ้น หรือสามารถ 
ดึงข้อมูลมากจากแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียนเป็นอีกทางหนึ่งได้  

 

 

 



 

 
๑๓ 

 

 

 
 Proposal การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐมีความเห็นในแนวทางใด และสามารถน าไป 
ต่อยอดได ้ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดให้เป็น Project ได ้
 Project เป็นโครงการที่ได้รับผลโหวตจากผู้ใช้บริการ (User) เพ่ือที่หน่วยงานภาครัฐมองเห็น
ความส าคัญต่อโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการ (User) ได้มาแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งในการโหวตนั้น 
ผู้ใช้บริการ (User) จะมีเหรียญ (Coin) ในการโหวตจ านวนจ ากัด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ (User) สามารถพิจารณา
ก่อนที่จะท าการโหวต 
 Donation การบริจาค ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ (User) สามารถท าการบริจาคให้กับ
หน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถติดตามเงินบริจาคได้ 
 ในการออกแบบแพลตฟอร์มของกลุ่ม Hocco สามารถจัดความส าคัญได้ว่าโครงการที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ควรด าเนินการโครงการไหนก่อน/หลัง ท าให้ประชาชนสามารถเข้ามาดูรายละเอียดโครงการ เพ่ือท า
การตรวจสอบความโปร่งใสของตัวโครงการได้ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานรัฐ และ
ประชาชน 
 
  



 

 
๑๔ 

 
ทีมผู้ชนะสิบทิศ 

 แนวคิดในการออกแบบแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านงบประมาณ คือ การเพ่ิม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท างบประมาณ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวม
ความต้องการของประชาชนที่แสดงความคิดเห็นและความต้องการ เพ่ือเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐน าไปตั้ ง 
ค าของบประมาณ และหน่วยงานสามารถน าความเห็นและความต้องการของประชาชนประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภาได้ เมื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ ประชาชนสามารถรายงานผลการด าเนินการโครงการที่เราได้ผลลัพธ์โดยตรง และสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการต่อไป 
 

ภาพรวมของแพลตฟอร์ม การมีส่วนร่วมเก่ียวกับงบประมาณ 

 

 

  



 

 
๑๕ 

 
 โดยตัวระบบมีชื่อว่า “Budnow” เริ่มต้นตั้งแต่การลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน ระบบจะสามารถ 
เก็บข้อมูลการใช้งานเพ่ือน าไปประมวลผลในอนาคต เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถเลือกด้านที่สนใจ เพ่ือให้ระบบ
ช่วยกรองข้อมูลที่เก่ียวกับงบประมาณที่ผู้ใช้บริการสนใจ 
 

                

 
 หน้าหลักของ Application จะแสดงรายงานโครงการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและ
ด าเนินการ โดยสามารถกรองตามเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ 

 



 

 
๑๖ 

 

 

  
ซึ่งมีเมนูให้เลือกเข้ารับบริการ ตั้งแต่ การให้ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ การเสนอความต้องการ การร่วม
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ด าเนินการแล้วหรือโครงการที่แล้วเสร็จ 
 
 

                  

 
 



 

 
๑๗ 

 
 
 การแสดงการแจ้งเตือน เพ่ือให้ผู้ที่ใช้บริการติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วยงานที่รายงาน  
การด าเนินการหรือมีความเคลื่อนไหวต่อโครงการเข้ามาในระบบ 
 

 

  



 

 
๑๘ 

 
แพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) 

 ผู้แทนศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 
หรือปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์ด ารงธรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทั้งระดับจังหวัด
และอ าเภอ และส่วนท้องถิ่น รวมถึงในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมทุกมิติ
และพ้ืนที่ ส าหรับศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอนั้น 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าเพ่ือให้บริการประชาชน โดยมีภารกิจหน้าที่หลัก ๗ ประการ คือ ๑) รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน หรือเบาะแสการกระท าความผิด ทั้งนี้ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ  
ศูนย์ด ารงธรรมมีทั้งช่องทางออนกราวด์ (On Ground) โดยมีจุดบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ด ารงธรรม 
และช่องทางออนไลน์ (Online) ๒) ให้บริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นกรณีที่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้โดยง่าย ใช้เวลาไม่นาน ๓) บริการรับ – ส่งต่อ ในกรณีที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
หรือต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๔) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๕) ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า
ต่าง ๆ แก่ประชาชน ๖) จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วร่วมกับต ารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในกรณี
ที่มีการแจ้งเบาะแสการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย และ ๗) เป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายรัฐบาล 
กับประชาชน และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
 ในกรณีที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์มายังศูนย์ด ารงธรรมนั้น ผู้ร้องจะต้องระบุข้อมูลของตนเอง 
ให้ชัดเจน โดยต้องระบุชื่อ - นามสกุล และหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน แต่ทั้งนี้ผู้ร้องสามารถเลือกได้ว่า
ต้องการเปิดเผยข้อมูลตนเองหรือไม่ก็ได้ เพราะเรื่องที่ร้องเรียนร้องทุกข์บางเรื่องนั้นอาจท าให้ผู้ร้องมีความเสี่ยง
ต่อความปลอดภัย ดังนั้น ข้อมูลของผู้ร้องที่แจ้งต่อศูนย์ด ารงธรรมนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ และเมื่อเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของผู้ร้องได้รับการด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว ทางศูนย์ด ารงธรรมจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ร้อง
ทราบว่าได้มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง จากผลการด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทยนั้น ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชนส าเร็จประมาณ 
๔,๓๐๐,๐๐๐ เรื่อง จากจ านวนเรื่องที่ร้องเรียนร้องทุกข์ประมาณ ๔,๔๐๐,๐๐๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๙ และ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ด ารงธรรม พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๔ และ
มีแนวโน้มความเชื่อมั่นในการใช้บริการศูนย์ด ารงธรรมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยสังเกตได้จากลักษณะเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ท่ีเข้ามายังศูนย์ด ารงธรรมซึ่งมีเรื่องใหม่ ๆ เข้ามาเพ่ิมข้ึน 
 ส าหรับการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในระยะต่อไปนั้น จะมีการยกระดับและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมให้ดีขึ้น โดยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนกราวด์ 
(On Ground) จะมีการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมทุกแห่งทั่วประเทศให้สามารถ
รองรับการใช้บริการของประชาชนให้ดีขึ้นและคนพิการสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น ในส่วนช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์ (Online) จะมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อศูนย์ด ารงธรรม 
ให้ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ด ารงธรรมทุกแห่ง 
เข้าไว้ด้วยกัน 
  



 

 
๑๙ 

 
 ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ติชม เสนอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ มายังรัฐบาลได้ 
โดยจะมีการประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบทุกสามเดือน และมีการวิเคราะห์  
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจตามโจทย์ที่ส่วนราชการต้องการเสนอนายกรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน ส าหรับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี มี ๕ ช่องทางคือ 
 ๑) ทางเว็บไซต์ www.1111.go.th 
 ๒) ทางสายด่วน (Call Center ๑๑๑๑) 
 ๓) ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ 
 ๔) ทางแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ PSC 1111 
 ๕) ทางจุดบริการร่วม ๑๑๑๑ ที่ท าเนียบรัฐบาล 
 ในกรณีที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์มายังศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
จะมีการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นว่าเรื่องที่ร้องเรียนร้องทุกข์นั้นเป็นเรื่องเดือดร้อนของประชาชน
รายย่อยหรือส่วนรวม โดยหากเป็นกรณีเรื่องเดือดร้อนของประชาชนรายย่อยจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ปัญหานั้น ๆ แต่หากเป็นกรณี
เรื่องเดือดร้อนของส่วนรวมจะมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการแก้ปัญหานั้น ๆ โดยให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นั้นจะถูกบันทึกลงในระบบ ซึ่งบุคคลที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบนี้ได้และจะไม่มีการเปิดเผยสู่บุคคลภายนอก เพ่ือความปลอดภัยของผู้ร้อง 
 ส าหรับการออกแบบเพ่ือสร้างต้นแบบ (Prototype) ของแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint 
Platform) นั้น สิ่งที่ต้องการให้ผู้ออกแบบค านึงถึง มีดังนี้ 
 ๑) ความน่าสนใจของรูปแบบและเนื้อหา และความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ 
 ๒) ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
และผู้ถูกร้อง 
 ๓) การตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของผู้ร้อง เพ่ือป้องกันการแอบอ้างหรือการกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
 ๔) ระบบคัดกรองและจัดการข้อมูลในกรณีที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องซ้ าซ้อน ซึ่งต้องมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๕) ระบบการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้าน 
 ๖) ระบบการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จะต้องสะดวก และผู้ร้องสามารถประเมินผลความ 
พึงพอใจในการใช้งานได้ทันที 

 ทีมที่ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ๒ ทีม ได้แก่ ทีมคิดในใจและทีม Pyxis โดยมีต้นแบบ (Prototype) 
ของแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) ของแต่ละทีม ดังนี้ 
 
  

http://www.1111.go.th/


 

 
๒๐ 

 
ทีมคิดในใจ 

 มีการจัดท าแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียนจากการศึกษาข้อบกพร่องของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ทางออนไลน์  (Online) ที่มีอยู่ เดิม พบปัญหาดังนี้  การส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีอยู่ เดิม 
ยังไม่มีความหลากหลาย การติดตามผลการร้องเรียนไม่สะดวก การน าเสนอข้อมูลมีข้อความมากเกินไปท าให้  
ไม่น่าสนใจ ตัวอักษรมีขนาดเล็กท าให้ผู้มีปัญหาสายตาใช้งานไม่สะดวก ไม่มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ค าร้อง  
ที่ชัดเจน ไม่มีระบบคัดกรองข้อมูลผู้ร้องเรียนท าให้เกิดการร้องเรียนเรื่องซ้ า ๆ และหน้าประชาสัมพันธ์ยังไม่มี
ความชัดเจน 

 

 
 
 ในการจัดท าแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียนของทีมคิดในใจจึงเสนอแนวคิดดังนี้ 
 ๑) เพ่ิมช่องทางในการน าเสนอเรื่องร้องเรียนให้มีมากกว่าการพิมพ์ข้อความ เช่น การน าเสนอ
เรื่องร้องเรียนผ่านรูปภาพ คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียง ซึ่งจะท าให้สะดวก รวดเร็ว และเห็นภาพความเดือดร้อนได้
ชัดเจนขึ้น 
 ๒) การติดตามผลการร้องเรียนจะต้องดูแล้วเข้าใจง่าย 
 ๓) การน าเสนอข้อมูลควรมีภาพประกอบเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 
 ๔) ตัวอักษรจะต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้มีปัญหาสายตาสามารถใช้งานได้สะดวก 
 ๕) การจัดหมวดหมู่ค าร้องต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
 ๖) มีระบบคัดกรองข้อมูลผู้ร้องเรียนไม่ให้มีการร้องเรียนเรื่องซ้ า ๆ หรือเรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นสาระ 
 ๗) จัดหน้าประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนและน่าสนใจ 
 



 

 
๒๑ 

 

 
 

 ทีมคิดในใจน าเสนอผลงานภายใต้แนวความคิดที่ว่า “เร็ว ง่าย ได้ทุกคน ปลูกฝังทัศนคติ” 
กล่าวคือ การสมัครเพ่ือยืนยันตัวตนหรือใช้งานต้องสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ง่ายต่อการติดตามผล  
การร้องเรียน ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้งานได้ และมีการปลูกฝังทัศนคติในการรับผิดชอบเพื่อส่วนรวม 
ส าหรับรูปแบบการน าเสนอหน้าเว็บไซต์นั้น จะน าเสนอโดยใช้พ้ืนสีน้ าเงินเพ่ือสื่อถึงความน่าเชื่อถือและความจริงใจ 
ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพ่ือให้ผู้มีปัญหาสายตาสามารถใช้งานได้สะดวก ใช้สัญลักษณ์และรูปภาพเพ่ือเพ่ิม 
ความน่าสนใจมีการจัดหมวดหมู่เรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย  
 

 
 



 

 
๒๒ 

 
 ส าหรับการสมัครใช้บริการและการยืนยันตัวตนนั้น ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว กล่าวคือ 
ชื่อ – สกุล ข้อมูลติดต่อ เพศ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือลงทะเบียน มีการตั้งรหัสผ่าน ยืนยัน
รหัสผ่าน และถ่ายรูปพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัวตน 
 

 
 

 ส าหรับการเข้าใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจะเข้าสู่ระบบได้ด้วยหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ในขั้นตอนการสมัคร รวมถึงสามารถเข้าสู่ระบบผ่านการเชื่อมโยงผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก  
(Facebook) ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้  
 

 
 

ในส่วนของหน้าร้องเรียน ผู้ร้องสามารถน าเสนอเรื่องร้องเรียนผ่านรูปภาพ คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียงได้ 



 

 
๒๓ 

 
 

 
 

 ในขั้นตอนของการติดตามเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องจะต้องกรอกรหัสในการติดตามเรื่อง โดยจะมีการ
แสดงผลการด าเนินการแบ่งเป็น ๕ ระยะ คือ ระยะแจ้งเรื่องเข้าระบบ ระยะเจ้าหน้าที่รับเรื่องด าเนินการ  
ระยะเรื่องถึงหน่วยงานที่แจ้งเรื่อง ระยะหน่วยงานก าลังด าเนินการ และระยะการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์  
ซึ่งแต่ละระยะจะมีวันที่ด าเนินการในระยะนั้น ๆ ระบุไว้  
 

 
 

ส าหรับการปลูกฝังทัศนคตินั้น ทีมคิดในใจมีแนวคิดในการให้คะแนนกับผู้ที่เสนอเรื่องร้องเรียน ซ่ึง
จะมีทั้งกรณีที่เสนอความเดือดร้อนของตนเองและการเสนอความเดือดร้อนของส่วนรวม ซึ่งจะได้รับคะแนน 
ที่แตกต่างกันไป โดยผู้ร้องสามารถน าคะแนนที่ได้รับนี้ไปแลกรับสิทธิพิเศษจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลได้ 
แนวความคิดนี้ทีมคิดในใจหวังว่าจะช่วยสร้างทัศนคติในการรับผิดชอบเพ่ือส่วนรวมให้กับคนในสังคมได้  
ในประเด็นดังกล่าว กรรมการได้แสดงข้อห่วงใยว่าการเสนอเรื่องร้องเรียนแลกคะแนนอาจจะเป็นดาบสองคม 
เพราะอาจมีบุคคลบางกลุ่มที่จะอาศัยช่องทางนี้มาหาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยการรับจ้างร้องเรียนเพ่ือหวัง
คะแนนได ้



 

 
๒๔ 

 
ทีม Pyxis 

 มีการจัดท าแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียนจากสภาพปัญหาที่พบ คือ ผู้ใช้งานหรือผู้ร้องมีความกลัว 
ในการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลของตนเอง เพราะเรื่องที่ร้องเรียนหรือร้องทุกข์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยได้ ผู้ใช้งานหรือผู้ร้องจ านวนมากไม่มีความถนัดในการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และกระบวนการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์ (Online) ที่มีอยู่ในปัจจุบันยุ่งยากและซับซ้อน 
 

 
 

 ในการจัดท าแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียนของทีม Pyxis จึงเสนอแนวคิดดังนี้ 
 

 
 

 ๑) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ ากันซึ่งมาจากหลายที่ 
 ๒) เพ่ิมความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานด้วยการออกแบบ UX/UI ใหม่ ให้มีความทันสมัยและไม่ยุ่งยาก  
ท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น 
 ๓) มีการปกปิดตัวตนของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะปกปิดตัวตนได้ เพ่ือให้เกิดความสบายใจ 
 ๔) ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่จ าเป็น เช่น การที่ต้องกรอกข้อมูลเดิม ๆ ซ้ า ๆ โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว 



 

 
๒๕ 

 

 
 

 ส าหรับเทคโนโลยีที่ทีม Pyxis จะน ามาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียนนี้ ประกอบด้วย 
 ๑) Machine Learning ซึ่งจะคอยตรวจจับข้อความที่ผู้ ใช้กรอก แล้ววิเคราะห์ว่าข้อความนั้น 
จะมคีวามเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องร้องเรียนใด หรือหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๒) Big Data เป็นส่วนจัดเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ผู้ร้องร้องเรียนร้องทุกข์มานั้น  
มีความซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมหรือไม่ และสามารถแบ่งประเภทของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ 
 ๓) Block Chain ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องไม่ให้เปิดเผยไปสู่ภายนอก เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ร้อง 
 ๔) Artificial Intelligence หรือ AI ใช้ในการปรับปรุงหรือบ ารุงรักษาระบบได้ด้วยตนเอง โดยมนุษย์
ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 
 

   



 

 
๒๖ 

 
 
 ส าหรับกระบวนการท างานของแพลตฟอร์มเรื่องร้องเรียนของทีม Pyxis นั้น มีชื่อว่า “มิตร” โดยใช้
สัญลักษณ์มือประสานกัน เพ่ือสื่อถึงความเป็นมิตรในการใช้งาน ในการใช้งานเริ่มจากการที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน
เข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้  
 

   
 

   
 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจะมีการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ โดยมีการเชื่อมโยงกับข้อมูล
ที่ผู้ใช้มีอยู่แล้วในระบบราชการท าให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ าใหม่ และมีการปกปิดข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นความลับ 
 



 

 
๒๗ 

 

  
 

 เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนและยืนยันตัวตนแล้วก็จะเข้าสู่การใช้งานหน้าหลัก เพ่ือส่งเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เสนอแนะ หรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 
 

   
 

 ในหน้าร้องเรียนนี้จะมีการพัฒนาระบบการใช้งานให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ซึ่งผู้ใช้
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืนได้ และสามารถเลือกที่จะส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ผ่านข้อความหรือเสียงก็ได้ 

 



 

 
๒๘ 

 

   
 

ผู้ร้องสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ 
 

   
 

ที่หน้าหลัก ผู้ร้องสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนของตนเองได้ โดยมีการแจ้งรายละเอียดวัน  
และเวลาในการด าเนินการ 

 



 

 
๒๙ 

 

   
  

 นอกจากการร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว ประชาชนสามารถใช้บริการเพ่ือแสดงข้อเสนอแนะ  
และสอบถามหน่วยงานภาครัฐได้ 
 

 
 

 เมื่อผู้ใช้งานส่งปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องที่ร้องมานั้นก็จะเข้าสู่ระบบประมวลผลกลาง  
ก่อนที่ระบบประมวลผลกลางจะคัดกรองข้อมูลแล้วส่งข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองดังกล่าวไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน ในกรณีที่ข้อร้องเรียนนั้น
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องมีการเจรจากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานได้รับเรื่องแล้วก็จะมีการ 
แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่ายินยอมจะเจรจาหรือไม่ก็ได้ 



 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



ภาพกิจกรรม 
การออกแบบเพื่อสร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 

โครงการ Parliament Hackathon : Participation Platform 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

นายวรภพ  วิริยะโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
ศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน  

กล่าวเปิดงาน 
ร่วมกับ นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ คนที่หนึ่ง 

และนายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันน าเสนอผลงานและตอบข้อซักถามคณะกรรมการ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันน าเสนอผลงานและรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมชนะเลิศการแข่งขัน จ านวน ๖ ทีม  
น าเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมชนะเลิศการแข่งขัน จ านวน ๖ ทีม 
รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตรจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   นายวรภพ  วิริยะโรจน์  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
   ศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน กล่าวปิดงานและถ่ายภาพ ร่วมกับ 
   ทีมทีช่นะเลิศการแข่งขัน 

 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



รายนามคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
        

นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 
 
 

 
    

นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ 
       รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
       นายวรภพ  วิริยะโรจน์ 
       รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 
 
 
 
 
 
       นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์ 
       รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 
       
 



 
      
       นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์ 
       รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
 
 
 
 
 
 
        

นางสาวปิยะรัฐชย์  ติยะไพรัช 
       รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า  
 
 
 
 
 
        

นายภูมิศิษฏ์  คงมี 
       รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก 
       
 
 
 
 
       

นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ 
       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 



 
 
        

นายศิริพงษ์  รัสมี 
       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
        

นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน 
       โฆษกคณะกรรมาธิการ 
   
 
 
 
 
 
       นางสาวฐิติภัสร์  โชติเดชาชัยนันต์ 
       โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 

 
        
       นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล 
       เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 



 
 
        
       นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร 
       กรรมาธิการ  
 
 
 
 
 
 
 
       นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์ 
       กรรมาธิการ  
 
 
 
 
 
        

นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล 
       กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายนามคณะอนุกรรมาธิการ 
ศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
       นายวรภพ  วิริยะโรจน์ 
       ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
       นายไกลก้อง  ไวทยการ 
       รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 

 
 
 

 
 
       นางสาวจิราทิพย์  ปักษิณ 
       รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
 
 
 

 
 
 

       นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ 
       โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 
 



 
 
 
       นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน 
       เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
  

 
 
 
 
 

       นางถวิลวดี  บุรีกุล 
       อนุกรรมาธิการ 
        

 
 
 
 
 
 

       นายดิษฐ์ธนิน  ภาคย์อิชณน์ 
       อนุกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
       นายปณิธาน  สืบนุการณ์ 
       อนุกรรมาธิการ 
 
 
 



 
 
        นางสาวยุพาพักตร์  วัชราภัย 
        อนุกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
         

นายสุทธิชัย  วีรกุลสุนทร 
        อนุกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
ประจ าคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน  

และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 

  ๑. นายสุธี  อนันต์สุขสมศรี   ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  ก้องกีรติ  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๓. นายเอกพันธุ์  ปิณฑวณิช   ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๔. นางสาวภคมน  หนุนอนันต์   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๕. นางสาวพจีรจิต  ถนอมทรัพย์   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๖. นายพงษ์สรณัฐ  ทองลี    เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๗. นางสาวยุพาพักตร์  วัชราภัย   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๘. นายวิภพ  วิริยะโรจน์    เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๙. นายพุฒิพงศ์ พจน์จ าเนียร   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐. นางวุณิษา  โพธิจินดา    เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑. นางสาวปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒. นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓. นางสาวณัชชา แสงเรืองกิจ   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔. นายประเสริฐ  แสงสุข    เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕. นางสาวปรัชญาวรรณ  ไชยสืบ   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖. นายถิรวัฒน์  เจริญสุข    เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗. นายวรทัศน์  อินไข่    เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘. นายอัฏษกร โพธิครูประเสริฐ   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙. นางสาวพัทยา  พลอยไพลิน   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐. นางสาวลัดดาวัลย์  ชูขันธ์   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อที่ปรึกษาฯที่ไม่มีค่าตอบแทน 
ประจ าคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน  

และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 

  ๑. รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ อุณโณ 
  ๒. นายกิตติพิชญ์ พันธุมาศ 
  ๓. รองศาสตราจารย์สมชัย  ศรีสุทธิยากร 
  ๔. นายพริษฐ์  วัชรสินธุ 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา  ศรีวนิชย์ 
  ๖. นายวิกรม  เตชะธีราวัฒน์ 
  ๗. นายพิษณุพงษ์  ถิรโชติภูวนันท์ 
  ๘. นายวิโรจน์  รอดด า 
  ๙. นายพัชรปรัตถ์  ขาวสะอาด 
  ๑๐. นายทรงพจน์  เอกนิติภูมิ 
  ๑๑. นายสฤษดิ์  ไพรทอง 
  ๑๒. นางสาวเมทินี  มหาคุณาจีระกุล 
  ๑๓. นายสุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายนามที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
  ๑. นายประวิช  นิลวัชรมณี 
  ๒. นายยิ่งชีพ  อัชฌานนท์ 
  ๓. นายคณิศร  เปรมประเสริฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายนามเจ้าหน้าที่ 

ประจ ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
  ๑. นางสาวภคมน  ทิพย์โกศัย   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
  ๒. นางสาวศกิมินาภรณ์ สุวรรณรงค์  นิติกรช านาญการพิเศษ 
  ๓. นายสุคนธ์  พลบุบผา    นิติกรช านาญการพิเศษ 
  ๔. นางสาวปิติกานต์  สอนดี   วิทยากรช านาญการพิเศษ 
  ๕. นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร   นิติกรช านาญการ 
  ๖. นางสาวสุทธิดา  กณาพันธ์   วิทยากรช านาญการ 
  ๗. นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ์   วิทยากรช านาญการ 
  ๘. นายธนพจน์  พุทธรักษ์    นิติกรช านาญการ 
  ๙. นายสุวรรณพ  ดุลยสุข    วิทยากรช านาญการ 
  ๑๐. นางสาวยุรี  สุขเฟ่ืองแสง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๑๑. นางสาวรินทร์ลภัค  พิริยะธัญเลิศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๑๒. นางสาวพรสุชา  แอบเพ็ชร์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๑๓. นางสาวไอศอร  ไกรนรา   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  ๑๔. นางสาวศิริรัตน์  อยู่ฉัตร   นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
ประกาศคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาผู้แทนราษฎร 

ที่ ๔/๒๕๖๒ 
เรื่อง  ตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน 

และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาการตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการและกรอบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยพิจารณาเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ถือเป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการพิจารณาศึกษา เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีบทบัญญัติก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย การด าเนิน
นโยบายของรัฐที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย  
อ่ืนใดของประชาชน ซึ่งรัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน หรือของผู้เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจนการที่ประชาชนย่อมมีสิทธิ  
ที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ และ 
เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกิดประสิทธิภาพ ประชาชน  
มีช่องทางในการแสดงความเห็นและมีข้อเสนอเกี่ยวกับการตรากฎหมายและการด าเนินนโยบายของรัฐ  
ทุกระดับ ตลอดจนรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของรัฐมากยิ่งขึ้น  
ควรพิจารณาศึกษาเพ่ือพัฒนาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๖ ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 
ศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 
 ๑. นายวรภพ  วิริยะโรจน์   ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน  อนุกรรมาธิการ 
 ๓. นายไกลก้อง  ไวทยการ   อนุกรรมาธิการ 
 ๔. นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  อนุกรรมาธิการ 
 ๕. นางสาวจิราทิพย์  ปักษิณ  อนุกรรมาธิการ 
 ๖. นางถวิลวดี  บุรีกุล   อนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายนิทัศน์  โล่สถาพรพิพิธ  อนุกรรมาธิการ 
 ๘. นายปณิธาน  สืบนุการณ์   อนุกรรมาธิการ 
 ๙. นางสาวยุพาพักตร์  วัชราภัย  อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นายสุทธิชัย  วีรกุลสุนทร  อนุกรรมาธิการ 
 
 

/ทั้งนี้ ... 





 





 






