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๑ ดาน
การเมือง 
 

22 ธ.ค.
2557 

สื่อสารมวลชน รู ป แ บ บ ก า ร ไ ด ม า ข อ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เหมาะสม
กั บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขของประเทศไทย 

รูปแบบการไดมาของ สส. ของประเทศไทยที่ผานมา
จะมี 2 ระบบ ประกอบดวย 
สส. ที่มาจากการแบงเขตเลือกตั้งในแตละจังหวัด 
และ สส. ที่มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ องคประกอบที่สําคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเปน
รูปแบบการปกครองที่นิยมกันในนานาประเทศ โดย 
คําวา ประชาธิปไตย แปลวา ประชาชนเปนใหญ 
หมายถึง การที่ประชาชนมีอํานาจอธิปไตย หรือมี
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แตประชาชน
คนไทยเกือบ 70 ลานคน จะเขาไปปกครองบริหาร
ประเทศทั้งหมดดวยตนเองยอมเปนไปไมได จึงตอง
มอบอํานาจอธิปไตยใหแกตัวแทนที่ตนเลือก เพื่อให
ไปทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ (การออกกฎหมาย) และ
ดานการบริหารแทนประชาชน (คณะรัฐมนตรี) 

กระทรวงมหาดไทย ปจจุบัน
มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับการ
ส ง เ ส ริ มก า รปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
และสนับสนุนการเลือกตั้งทุก
ระดับในพื้นที่ใหเปนไปดวย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนั้น 
กระทรวงมหาดไทย ควร
ดําเนินการดังนี้ 
1 .  สร า งกระบวนการให
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การ เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยทรงเปน
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ดังนั้น จึงเกิดใหมีการเลือกตั้ง สส. ขึ้นมา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีหนาที่พอสรุปไดดังนี้ 
1. พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี 
2. พิจารณาการออกกฎหมาย 
3. การควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการ
แผนดิน โดยการตั้งกระทูถามการเสนอญัตติ 
อภิปรายทั่วไป อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
หรือ รัฐมนตรี เปนรายบุคคลหรือคณะ 
4. ควบคุมการใชจายงบประมาณของรัฐบาล โดย
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนดินอยางเปน
ธรรม เพื่อใชในการพัฒนาประเทศ 
5. เปนปากเสียงของประชาชน นําปญหาของ
ประชาชนเสนอใหรัฐบาลแกไข 
รูปแบบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กอนมีการเขา
ควบคุมอํานาจในการบริหารประเทศ จะมี 2 
รูปแบบ ดังนี้ 
1. ส.ส.แบบแบงเขต  โดยมีแนวคิดวา แตละเขต
เลือกตั้งควรมี สส. จํานวนเทาเทียมกัน โดย
ประชาชน 1 คน ตองมี 1 เสียงเทากัน มีความเสมอ
ภาคกัน ไมวาจะมีภูมิลําเนาอยูในพื้นใด หรือจะยาก

ประมุข โดยใหสอดคลองวิถี
ชี วิ ต  ทั ศ น ค ติ  ค า นิ ย ม     
ความเชื่ อ และวัฒนธรรม   
ของชุมชน หมูบาน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด กลุมจังหวัด 
ในแตละภูมิภาค 
2. สรางกระบวนการมีสวน
รวมและสรางเครือขายในทุก
ภาคสวนในการสรางความ
มั่นคงและยั่งยืนของการเมือง
ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริ ยทรงเปน
ประมุข ด วยวิ ธี การสร า ง
บรรยากาศความปรองดอง
สมานฉันท 
3. สงเสริมเผยแพรขอมูล
ขาวสารบทบาทหนาที่ชอง
ทางการสื่อสาร ใหประชาชน
ในทุกภาคสวนใหเขาใจใน
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ดีมีจน ก็มีสิทธิเทาเทียมกัน และกากบาทเลือกตั้งได
เพียง 1 เบอร เทานั้น 
2. ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่  โดยมีแนวคิดวา พรรค
การเมือง จะตองหาบุคคลที่เปนผูมีความรู 
ความสามารถทั้งเชิงวิชาการ เชิงการบริหาร แตหา
เสียงและลงพื้นที่ไมเปนหรือโนนนาวใจคนไมได เขา
มาสมัครเปน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรค
การเมืองจะตองจัดทํารายชื่อผูสมัครไดเพียงบัญชี
เดียว สวนใครจะอยูลําดับเทาไร เปนเรื่องที่แตละ
พรรคจะดําเนินการแตตองไมเกินที่กฎหมายกําหนด 
และการเลือกตั้งแบบนี้ ถือวาประเทศไทยเปนเขต
เลือกตั้ง (บัญชีแตละพรรคใชบัญชีเดยีวทั้งประเทศ 
การวิเคราะห ขอดี – ขอเสีย ของรูปแบบการไดมา
ของ ส.ส. แตละรูปแบบ พบวา 
ขอดี (จดุแข็ง) ของการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบงเขต 
1. การกําหนดเขตการเลือกตั้งแบบแบงเขตทําให
เขตเลือกตั้งมีขนาดเล็กลง 
2. ผูสมัครตองลงพื้นที่ทําใหมีความใกลชิดกับ
ประชาชนเปนอยางมาก 
3. พรรคการเมือง ตองใหความสําคัญกับการสรรหา

บทบาท หนาที่ ของรัฐสภา 
ส .ส .  สว .  ครม.  ให เปนที่
ยอมรับ สรางความเชื่อมั่น 
ศรั ทธา  และ เป นที่ พึ่ งพา
ให กั บประชาชนได อย า ง
แทจริง 
4. สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน ใน
ก า ร ไ ป ใ ช สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง 
รวมทั้งตรวจสอบการทํางาน 
ตัวแทนที่ไดรับการเลือกตั้ง 
อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อ
สรางบรรยากาศการแสดง
ความรับผิดชอบทางการ
เมืองตามวิถีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
5. กําหนดใหการสงเสริมการ
ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย เปนวาระของ
กระทรวงมหาดไทย โดย
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บุคคลเขาเปนผูสมัครโดยตองสรรหาคนที่มีคุณภาพ
อยางแทจริง 
4. เปนรูปแบบของการเปนตัวแทนของระบอบ
ประชาธิปไตยที่แทจริง 
ขอเสีย (จุดออน)การเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต 
1. การแบงพื้นที่เขตการเลือกตั้งซึ่งมีขนาดเล็ก     
หากหนวยงานที่รับผิดชอบไมมีความเปนกลาง     
ยอมเอื้อประโยชนหรือสรางความไดเปรียบ
เสียเปรียบของฝายการเมืองได 
2. เกิดระบบหัวคะแนน การซื้อขายเสียงไดงาย 
3. มีการแบงพรรค แบงฝาย สรางความแตกแยก     
ขาดความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชน 
ขอดี (จดุแข็ง) ของการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อ 
1. เปดโอกาสใหบุคคลที่มีความรู ความสามารถ       
มีชื่อเสียงและประสบการณเขามาทํางานทางการ
เมือง ซึ่งกลุมคนเหลานี้ ไมมีความถนัดในการลงพื้นที่
เพื่อหาเสียง 
 
2. คะแนนเสียงสะทอนคะแนนนิยมพรรคไดอยาง

กําหนดใหทุกภาคสวนของ 
องคกรของ 
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
ตระหนักถึงการเสริมสราง
ความรู  ความเขาใจ ใหแก
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ  ผ า น
ทางการกําหนดเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรที่มีการอบรม 
การประชุมในทุกระดับ เพื่อ
ขยายผลอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 
เปนรูปธรรม 
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สมเหตุสมผล โดยทุกคะแนนเสียงของประชาชน      
มีคว ามหมาย เพราะจะนํ ามาคิ ด เป นสั ดส วน          
ของจํานวน ส.ส. ที่จะไดรับดวย 
3. เปนการเปดโอกาสใหมีนักการเมืองรุนใหม 
ความคิดกาวหนา เขาสู เสนทางการเมือง โดย
นักการเมืองรุนเกา จะผันตัวเขาสูระบบบัญชีรายชื่อ
และสนับสนุนใหนักการเมืองรุนใหมลงแทนในระดับ
แบงเขตเลือกตั้งตอไป 
4. สรางโอกาสใหพรรคการเมืองขนาดเล็ก ไดมี
โอกาสเขามาเปน ส.ส. ได เชน พรรคขนาดเล็ก ไมมี 
ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง แตไดรับเลือกเปน ส.ส. 
ผานระบบบัญชีรายชื่อ 
5. สรางความเขมแข็งใหประชาชนในการมีสวนรวม
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยประชาชน
จะสนใจนโยบายของพรรคการเมืองมากกวาตัว
ผูสมัคร 
จุดออน (ขอเสีย) ของการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชี 
รายชื่อ 
1. สงเสริมการเลนพรรค เลนพวก โดยเฉพาะพรรค
การเมืองใหญ ๆ ที่คิดวาพรรคตนไดคะแนนเสียง
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แนนอน มักจะเอาญาติ พี่ นอง มาใสในบัญชีลําดับที่
ตน ๆ เพื่อใหไดรับเลือก 
2. ประชาชนขาดความสนใจประวัติความเปนมา    
ของบุคคลที่อยูในบัญชีรายชื่อ แตจะคํานึงถึงพรรค
การเมือง และประโยชนของพรรคการเมืองที่จะให
ประชาชน (นโยบายประชานิยม) 
3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากบัญชีรายชื่อ 
เมื่อไดเขามาเปนผูบริหารประเทศจะขาดความรู
ความเขาใจ ในวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน
อ ย า ง แ ท จ ริ ง  เ พ ร า ะ ไ ม เ ค ย สั ม ผั ส ห รื อ 
ลงพื้นที่ ในการหาเสียงกับประชาชน ซึ่งจะมีผลตอ
การกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ 
จากขอดี ขอเสีย จุดออน จุดแข็ง ของ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตละรูปแบบคณะทํางานฯ 
ของ สน.มน. ไดระดมความคิดเห็น โดยคํานึงถึง
หลักการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมี
ความหมายวา ประชาชนเปนใหญ มีความเห็นวา 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลื อกตั้ ง   เหมาะสมกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยมากที่สุด โดยมีเหตุผล 
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ดังนี้ 
1. การปกครองระบอบการปกครองประชาธิปไตย 
เปนการปกครอง โดยประชาชน เพื่อประชาชน    
ของประชาชน ซึ่งหมายถึง ผูที่ เปนตัวแทนของ
ประชาชนจะตองสามารถเขาถึงได ใกลชิดประชาชน 
สัมผัสประชาชน พบปะพูดคุยกับประชาชน และ
ประชาชนตองรูจักประวัติความเปนมาของผูสมัคร 
ทั้งที่เปนตัวผูสมัคร ครอบครัว ภรรยา สามี ญาติพี่
นอง เพื่อใหไดคนดี มีคุณธรรม มีศีลธรรม ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ เขาไปเปนตัวแทนในการบริหารประเทศ 
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนที่ไดรับเลือกตอง
เปนบุคคลที่เคยลงมาทํางานทางการเมืองในพื้นที่
เปนเวลานาน ตั้งแต การเมืองภาคชุมชน หมูบาน 
 ตําบล อํา เภอ จังหวัด ซึ่ งจะเปนการสรางสม
ประสบการณ ผานการตรวจสอบ คัดเลือกโดยการ
เลือกตั้ง จากประชาชนในทุกระดับ อยางยาวนาน 
หากสามารถรักษาคุณภาพการเปนนักการเมืองใน
ระดับชาติได จึงเชื่อมั่นไดวา ส.ส. ทานนั้นจะตอง
เปน ส.ส. ที่มีคุณภาพ และ สามารถบริหารประเทศ
ไดอยางดีเยี่ยม มีทศพิธราชธรรม 
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3. ประชาชนในแตละเขตเลือกตั้งสามารถรูจักสราง
ความคุนเคยเปนการสวนตัว หากเมื่อไดรับความ
เดือดรอนสามารถรองขอความชวยเหลือในฐานะเปน
ตัวแทนของประชาชนไดอยางแทจริง และประชาชน
ยังสามารถตรวจสอบการทํางานของ ส.ส. ดังกลาว
อีกดวย ทําให ส.ส. ที่ไดรับเลือกไมกลาทุจริต เพราะ
หากสรางความไมพึงพอใจใหประชาชนแลว จะไมได
รับเลือกตั้งอีก ทั้งนี้ เพราะมีคูแขงทางการเมืองที่
พรอมจะเขามาแทนที่ไดเสมอและตลอดเวลา 

12 ม.ค.
๒๕๕๘ 

สื่อสารมวลชน รูปแบบการไดมาของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เหมาะสมกับการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของ
ประเทศไทย 

รูปแบบการไดมาของสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับ
การปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตย  อั นมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศไทย  
คําตอบ รูปแบบการไดมาของ สว. ของประเทศไทย
ที่ ผ า นมาจ ะมี  2  ร ะบบ  ป ร ะกอบด ว ย  ส ว .  
ที่มาจากการเลือกตั้ง 76 คน และมาจากการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา 74 คน รวมทั้งสิ้น   150 
คน (โดยคณะกรรมการสรรหา มีจํานวน 7 คน ซึ่ง
มาจากประธานองคกรอิสระตาง ๆ จํานวน4 องคกร 
ไดแก ประธาน กกต./ประธานผูตรวจการแผนดิน/
ประธาน ปปช./ประธานตรวจเงินแผนดิน และมา

ความเกี่ยวของกบั
กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย ปจจุบัน
มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับการ
ส ง เ ส ริ มก า รปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
และสนับสนุนการเลือกตั้งทุก
ระดับในพื้นที่ใหเปนไปดวย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนั้น 
กระทรวงมหาดไทย ควร
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จากตุลาการทางศาลตาง ๆ อีก 3 ศาล คือ ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกวุฒิสภา  คือ  กลุมบุคคลประเภทหนึ่งที่อยูใน
ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ทํา
หนาที่ เสมือนเปนผูชวยเหลือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร โดยมีแนวคิดวาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเปนประชาธิปไตย 
ที่ยั งมีราษฎรอีกเปนจํ านวนมาก ที่ยั งไม ไดรับ
การศึกษาเพียงพอที่จะจัดการปกครอง ปองกัน
ผลประโยชนของตนเองไดบริบูรณถาขืนปลอยให
ราษฎรเลือกผูแทนโดยลําพังผลรายก็จะตกอยูแก
ราษฎร เพราะผูที่จะสมัครไปเปนผูแทนราษฎร อาจ
เปนผูที่มีกําลังในทางทรัพย และหากเมื่อราษฎรไดมี
การศึกษาเพียงพอแลว ก็ยินดีที่จะปลอยใหราษฎรได
ปกครองตนเอง โดยไมจําเปนตองมีสมาชิกวุฒิสภา 
ดังนั้น จึงอนุมานสมาชิกวุฒิสภาจึงเปนเสมือนพี่เลี้ยง
ที่จะชวยประคองการงานใหดําเนินไปสมตามความ
มุ ง ห มายขอ งรั ฐ ธ ร รมนูญและ เป น ผู ป อ งกั น
ผลประโยชนอันแทจริง  (นายปรีดี  พนมยงค แถลง

ดําเนินการดังนี้ 
1 .  สร า งกระบวนการให
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การ เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยทรงเปน
ประมุข โดยใหสอดคลองวิถี
ชีวิต ทัศนคติ คานิยม ความ
เชื่ อ  และวัฒนธรรมของ
ชุมชน หมูบานตําบล อําเภอ 
จังหวัด กลุมจังหวัด ในแตละ 
ภูมิภาค 
2. สรางกระบวนการมีสวน
รวมและสรางเครือขายในทุก
ภาคสวนในการสรางความ
มั่นคง และยั่งยืนของ
การเมืองในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ดวยวิธีการสราง
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ตอสภาผูแทนราษฎร) 
สมาชิกวุฒิสภา  มีหนาที่พอสรุปไดดังนี้  
1. ดานนิติบัญญัติ 
2. ดานการควบคุมและตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผนดิน 
3. ดานการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
4. ดานการเลือกหรือใหความเห็นชอบบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระและศาล 
5. ดานการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง 
6. ดานการเปนผูแทนของประชาชนชาวไทย 
7. ดานการพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องตาง ๆ 
ไดแก 
    7.1 การใหความเห็นชอบในการประกาศ
สงคราม 
    7.2 การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น 
ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ เขตพื้นที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมี
เขตอํานาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรือจะตองออก พ.ร.บ. เพื่อใหการ

บรรยากาศความปรองดอง
สมานฉันท 
3. สงเสริมเผยแพรขอมูล
ขาวสารบทบาทหนาที่ชอง
ทางการสื่อสาร ใหประชาชน
ในทุกภาคสวนใหเขาใจใน
บทบาท หนาที่ ของรัฐสภา 
ส.ส. สว. ครม. ใหเปนที่
ยอมรับ สรางความเชื่อมั่น 
ศรัทธา และเปนที่พึ่งพา
ใหกับประชาชนไดอยาง
แทจริง 
4. สงเสริมและสนับสนุน   
การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
รวมทั้งตรวจสอบการทํางาน 
ตัวแทนที่ไดรับการเลือกตั้ง 
อยางจริงจังและตอเนื่อง    
เพื่อสรางบรรยากาศการ
แสดงความรับผิดชอบ
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เปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือ มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน 
หรืองบประมาณของประเทศ 
7.3 การพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการเจรจา
ในการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรือ กับ
องคการระหวางประเทศ ซึ่งเสนอและชี้แจงโดย
คณะรัฐมนตรี 
7.4 การพิจารณาใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.      
ซึ่ง ครม. ไดระบุไวในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
กอนเขาบริหารประเทศวาจําเปนตอการบริหาร
ราชการแผนดิน และไมไดรับความเห็นชอบจากสภา
ผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็น 
ชอบไมถึงกึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู 
7.5 การพิจารณา ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม หรือ ราง พ.ร.บ. ที่รัฐสภายังมิไดให
ความเห็นชอบตอไปไดภายหลังจากการเลือกตั้ง ส.ส. 
เปนการทั่วไป ตามที่ ครม.  
ชุดใหมรองขอภายใน 60 วัน นับแตวันเรียกประชุม

ทางการเมืองตามวิถีการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
5. กําหนดใหการสงเสริมการ
ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย เปนวาระของ 
มท. โดยกําหนดใหทุกภาค
สวนขององคกรของ มท.
ตระหนักถึงการเสริมสราง
ความรู  ความเขาใจ ใหแก
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ  ผ า น
ทางการกําหนดเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรที่มีการอบรม 
ก า ร ป ร ะชุ ม ใ นทุ ก ร ะดั บ    
เพื่อขยายผลอยางตอเนื่อง 
ยั่งยืน เปนรูปธรรม 
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รัฐสภาครั้งแรกกลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับที่ผานมา กําหนดให
วุฒิสภา มีบทบาทอํานาจหนาที่เปน “สภา
กลั่นกรอง” พิจารณากลั่นกรอง รางกฎหมายที่ผาน
ความเห็นชอบจาก สภาผูแทนราษฎรแลว ซึ่งอํานาจ
หนาที่ดานนิติบัญญัตินี้ สภาผูแทนราษฎรถูก
กําหนดใหมีอํานาจหนาที่มากกวาวุฒิสภา”
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทที่สําคัญในการเปน “สภา
ตรวจสอบ” ซึ่งตองควบคุมตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐ
จํานวนมากมาย ทั้งผูดํารงตําแหนงในฝายบริหาร 
ฝายตุลาการ และฝายนิติบัญญัติดวยกันเองรวมทั้ง
กรรมการองคกรอิสระตาง ๆ จึงเห็นไดวา วุฒิสภา 
จึงมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง ในการบรรลุผลของการ
ปฏิรูปการเมืองไทย และประชาชนชาวไทยในฐานะ
ที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยใชอํานาจผานการ
เลือกตั้ง เพื่อมอบอํานาจใหแก ผูแทนของประชาชน
และตองติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผู
แทนทีเ่ปนทั้ง สส. และ สว. ดวย ดังนั้น ประชาชน
จึงเปนสวนสําคัญที่มีผลตอการแสดงบทบาทอํานาจ
หนาที่ของ สว. 
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คุณสมบตัิที่พงึประสงคของผูสมัครเปน สว.        
ควรมีดังนี้ 
1. ควรเปนผูมีบุคลิกภาพรอบรู รอบคอบถี่ถวน มีองค
ความรูหลากหลาย และ มคีวามรู ความสามารถ ใน
การทําหนาที่กลั่นกรอง ตรวจสอบไดดี 
2. ควรเปนผูที่มีความกลาหาญที่จะใชอํานาจหนาที่
ในการควบคุม ตรวจสอบ ผูถูกตรวจสอบทุกคน ไม
วาบุคคลนั้นจะเปนใครก็ตาม 
3. ควรเปนผูที่มีจุดยืน มีอิสระทางความคิด เปน
กลาง และ ปลอดจากการเมือง 
การวเิคราะห ขอด ี– ขอเสยี ของรูปแบบการไดมา 
ของ สว. แตละรูปแบบ   พบวา   
ขอดี (จดุแข็ง) ของการไดมาของ สว. แบบเลือกตัง้ 
1. สว. และ ประชาชน สามารถเขาถึงไดงายเพราะ
ตองลงพื้นที่หาเสียง 
2. รับทราบความตองการของประชาชนในทุกดาน
ทั้งดานนิติบัญญัติ การบริหาร ความตองการความ
ชวยเหลือดานตาง ๆ  
3. สว. จะตองทํางานหนักตลอดเวลา หากตองการ
กลับเขามาเปน สว. ใหม เพราะตองสรางผลงาน 
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เพื่อแลกกับคะแนนเสียง 
4. สว. ตองตอบแทนประชาชน เพราะประชาชน
เปนผูเลือกเขามา 
5. เปนวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่
เปนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน 
6. สรางกระแสการเรียนรู การปกครอง ดวยวิถีการ
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน 
ขอเสีย (จุดออน) ของการไดมาของ สว. แบบ
เลือกตัง้ 
1. เนนการหาเสียง โฆษณา ชวนเชื่อ สรางภาพ 
เพื่อใหไดคะแนนเสียง และเมื่อไดรับเลือกแลว ไมมี
กฎหมาย เอาผิดหากไมดําเนินการตามที่หาเสียงไว    
2. ประหยัดงบประมาณที่ใชสําหรับการเลือกตั้งได
เปนจํานวนมาก  
3. ไมตองรับผิดชอบ หรือ พึ่งพาระบบพรรค
การเมือง หรือ นักการเมือง ในการเขาสูตําแหนง ทํา
ใหเชื่อไดวาจะมีความเปนอิสระ และปลอดการ
ครอบงําจากพรรคการเมือง 
4. มีภารกิจชัดเจนไมของเกี่ยวกับประชาชน ไมตอง
กังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไมตองหาเสียง ไมสามารถ
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สรางฐานอํานาจได เพราะอยูในตําแหนงไมนาน 
ขอเสีย (จุดออน) ของการไดมาของ สว. แบบสรรหา 
1. ขัดแยงกับระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง เพราะผูแทนในรัฐสภา 
ควรมาจากการเลือกตัง้จากประชาชน โดยตรง หรือ 
โดยออม เพื่อแสดงความเชื่อมโยง หรือ ความ
รับผิดชอบตอประชาชนในฐานะเจาของอํานาจ
อธิปไตย  
2. คณะกรรมการสรรหา 7 คน สามารถเลือก สว. 
เปนจํานวน 74 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหา  เพียง 
7 คน ไมสามารถรูขอมูลของผูสมัครทั้งหมดได และ
เปนการใชอํานาจแทนประชาชน ซึ่งไมเปนไปตาม
หลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
3. ประชาชน ผูเปนเจาของอํานาจประชาธิปไตย ไม
เคยมีสวนรวมในการเลือก คณะกรรมการสรรหา 7 
คน มาแตตน ทําให สว. ที่มาจากการเลือกตั้ง โดย 
คณะกรรมการ 7 คน เปนคนของคณะกรรมการสรร
หาอยางแทจริง เพราะเปนผูเลือกมา จึงขาดความ
เชื่อมโยงกับประชาชนอยางสิ้นเชิง 
จากขอดี ขอเสีย จุดออน จุดแข็ง ของการไดมาของ 
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 ส ว . ที่ ผ า นมาดั ง กล า ว ข า งต นแต ล ะรู ปแบบ 
คณะทํางานของ สน.มน. ไดระดมความเห็นโดย
คํานึงถึงหลักการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งมีความหมายวา อํานาจเปนของประชาชน เพื่อ 
ประชาชน โดยประชาชน พบวาการไดมาของ สว. 
ควรมีวิธีการ จากการเลือกตั้ง เทานั้น โดยมีเหตุผล 
ดังนี้ 
1 .  สั ง ค ม ไ ทย  ไ ด มี ก า รปก ครอ ง ใ น ร ะ บอ บ
ประชาธิปไตยมายาวนาน ประมาณ 82 ป แลว ซึ่ง 
นายปรีดี  พนมยงค ไดกําหนดระบบวุฒิสภา ขึ้นมา
เปนครั้งแรก โดยอางวา ประชาชนยุคนั้น ขาด
ความรู ความเขาใจ แตปจจุบัน ประชาชนไมไดเปน
เชนนั้น มีความรู ความเขาใจ และรับขอมูลขาวสาร
จากระบบมัลติเมเดีย ไดหลากหลาย หากยังคง
สมาชิกวุฒิสภาไว ควรมาจากประชาชนโดยผานการ
เลือกตั้งทั้งหมด 
2. ในขอเท็จจริง สส. และ สว. มีหนาที่หลักดานนิติ
บัญญัติ เพื่อออกกฎหมายบังคับใชกับประชาชนทั้ง
ประเทศ ดังนั้น หาก สส. และ สว. ที่มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชน ยอมมีความรู ความเขาใจ ใน
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วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน ไดดีกวาและ
มากกวา สว. ที่มาจากการสรรหา ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ 
เปนนักวิชาการที่ไมเคยลงพื้นที่ และในขอเท็จจริง 
ประชาชนคนรากหญา ไมไดใหความสนใจ ใสใจ 
นักวิชาการ หรือผูทรงคุณวุฒิเหลานี้ เพราะตําแหนง
ทางวิชาการไมมีผลตอปากทองการทํามาหากิน แต
ประชาชนจะใหความสนใจกับใครก็ไดที่สามารถ
ชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยู 
อาทิ นักการเมืองทองถิ่น เปนสําคัญ 
3. เปนการเตรียมพรอมสําหรับนักการเมืองอาชีพที่
เปน สส. แลว ตองการปรับบทบาทเปน สว. และ 
สว. ตองการปรับบทบาทเปน สส. หากสังคมไทย มี
นักการเมืองที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท และเคย
เปนทั้งสองบทบาท ยอมเปนผลดีตอการปกครอง
ประเทศ เพราะจะเขาใจในบทบาททั้ง 2 มิติ และลด
ความขัดแยงระหวาง 2 สภาได ซึ่งจะนํามาซึ่งความ
สงบเรียบรอย ความปรองดองสมานฉันท สรางความ
มั่นคงทางการเมือง และประชาชนจะไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจากการลงทุน สรางงาน จาก
การคาขายกับตางประเทศ สรางความมั่งคั่ง มั่นคง 
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๑๘  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
 

สรปุสาระสําคญั 
ของการปฏริูป 

 

ความเห็นของ  
Mister ปฏิรูป 

 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย    

 

หมายเหต ุ
 

ของประเทศชาติในที่สุด 
 

27 ธ.ค. 
2557 

นายบวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ ประธาน 
กมธ.ยกรางฯ ไดให
เจาหนาที่พิมพ
เอกสาร ชื่อ"
หลักการใหม
เกี่ยวกับระบอบ
การเมือง 
นักการเมืองและ
สถาบันการเมือง" 
ความยาว 5 
หนากระดาษเอ 4 
มี 13 หัวขอ 
นําเสนอโดยไทยรัฐ
ออนไลน 

หลักการใหมเกี่ยวกับระบบการเมือง
ทั้งระบบ ที่ กมธ.ยกรางฯ มีฉันทา
มติรวมกันในเบื้องตน เปนหลักการ
สําคัญเพื่อยกรางเปนบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญรายมาตราแลว  ดังนี้ 
 
1.พลเมืองเขมแข็ง นักการเมืองมี
คุณธรรม ระบบการเมืองใหมเนน
ปลูกฝงความเปนพลเมืองทุกระดับ 
ใหมีสมัชชาพลเมืองระดับชุมชนจาก
ตั วแทนฝ ายต า งๆ  ทํ าหน าที่ ทํ า
แผนพัฒนาพื้นที่ เห็นชอบงบฯ และ
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ครั ฐ แ ล ะ อ ง ค ก ร
ปกครองทองถิ่น ในระดับชาติ  มี
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติมีหนาที่
พิทักษคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลของนักการเมือง เจาหนาที่
รัฐและเอกชนทุกระดับ ตรวจสอบไต
สวนการละเมิดจริยธรรมของบุคคล
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๙  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
 

สรปุสาระสําคญั 
ของการปฏริูป 

 

ความเห็นของ  
Mister ปฏิรูป 

 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย    

 

หมายเหต ุ
 

สาธารณะและแจงใหสังคมทราบ 
พร อมส ง เ รื่ อ งต อถึ ง ผู มี อํ า น า จ
ดําเนินการเคาะส.ส.มีไมเกิน 480 
คน 
 
2. ความเปนกลางในการกําหนดวัน
เลือกตั้งและการรักษาการระหวาง
เลือกตั้ง หลังการยุบสภารอเลือกตั้ง
ภายใน45-60วัน ใหปลัดกระทรวง
ทําหนาที่รัฐมนตรีวาการ และให
ปลัดกระทรวงเลือกกันเองใหมีผูนํา
หนาที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ 
ในกรณีเรื่องจําเปนเรงดวนที่ตอง
ตัดสินใจตองใชเสียง 3 ใน 4 ของ
ปลัดกระทรวงทั้งหมดและตองไดรับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) 
 
3. โครงสรางทางการเมืองที่สมดุล
โดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ใหมี 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๐  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
 

สรปุสาระสําคญั 
ของการปฏริูป 

 

ความเห็นของ  
Mister ปฏิรูป 

 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย    

 

หมายเหต ุ
 

ส.ส.ไมเกิน 480 คน สภาบริหาร
โดยใชหลักเสียงขางมาก 4. การ
กรองผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งสองสภาฯ 
(ส.ส.-ส.ว.) ซึ่งผูสมัครลงรับเลือกตั้ง
ตองแสดงบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน การ
เสียภาษี และที่มากอนวันรับสมัคร
ตอคณะผูตรวจสอบขอมูล หากชี้แจง
ที่มาไมได ก็ไมใหลงรับสมัครเลือกตั้ง 
ทุกพรรคตองรับผิดชอบนโยบายหา
เสียง 
 
5. การตรวจสอบการหาเสียง ทุก
นโยบายที่พรรค หรือผู สมัครรับ
เลือกตั้ งจะใชหาเสียง ตองระบุ
จํานวนงบประมาณแผนดินที่จะใช
และระบุ แหล งที่ ม าของร าย ได
ดังกลาว เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมโดยรวม สวนการหาเสียง
กําหนดใหหัวหนาพรรคการเมืองที่มี
ส.ส. ลําดับที่ 1-4 ในสภาฯ ครั้งที่
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๑  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
 

สรปุสาระสําคญั 
ของการปฏริูป 

 

ความเห็นของ  
Mister ปฏิรูป 

 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย    

 

หมายเหต ุ
 

แลว ตองขึ้นดีเบตในโทรทัศนกอน
วันลงคะแนนเสียงตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 
6. ระบบเลือกตั้ ง ส.ส.ที่สะทอน
เจตนารมณที่แทจริงของประชาชน
แ ล ะ ทํ า ใ ห ทุ ก ค ะ แ น น เ สี ย ง มี
ความหมาย ใชระบบการเลือกตั้ง
ส.ส.แบบสัดสวนผสม ใหมี  ส.ส .
จํานวน 450 แตไมเกิน 480 คน 
เปน ส.ส.เขต 250 คน ส.ส.สัดสวน 
200 คน ใชหลักสัดสวนของส.ส.
บัญชีรายชื่อตอ ส.ส.เขตแบบ 4:5 
โดยเรียก ส.ส.บัญชีรายชื่อใหมนี้วา 
บัญชีรายชื่อเติมเต็ม เพื่อกําหนด
สัดสวน ส.ส.ที่แตละพรรคหรือกลุม
ไดรับจริงใหสัมพันธจํานวน ส.ส.เขต 
ที่สําคัญคือไมทําใหเกิดการกินรวบ
เหมือนเดิมชงโละบัตรเลือกตั้งไมใช
เบอร ใชชื่อแทน 



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๖ (๑ – ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๒  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
 

สรปุสาระสําคญั 
ของการปฏริูป 

 

ความเห็นของ  
Mister ปฏิรูป 

 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย    

 

หมายเหต ุ
 

 
7. ทําใหการซื้อเสียงยากขึ้น โดยใน
บัตรเลือกตั้ ง ส.ส.เขต ใหยกเลิก
หมายเลขหรือเบอรผูสมัคร แตใหใส
ชื่อ นามสกุลและรูปถายของผูสมัคร
สวนบัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อใหใสชื่อ
พรรค กับหัวหนาพรรคและ โลโก
พรรค ใหมีการลอขายเสียง เพื่อจับผู
ซื้อเสียง แบบเดียวกับการลอซื้อยา
เสพติด ที่สําคัญ หากเชื่อไดวามีการ
ทุจริตหรือซื้อเสียงในการเลือกตั้งเขต
ใด ให กกต. สั่งเลือกตั้งใหม ไมจํากัด
ครั้ง โดยไมนําคะแนนทั้ง ส.ส.เขต
และบัญชีรายชื่อในเขตนั้นไปรวมกับ
คะแนนที่ ไ ด ทั้ งประ เทศ  พร อม
กําหนดหามผูซื้อเสียงหรือเคยมีคดี
ทุจริตเขาสูการเมือง โดยหามดํารง
ตําแหนงใดๆ ทั้งในภาครัฐและบริษัท
มหาชน จํากัดตลอดชีวิต และแกไข
ใหสามารถเปดสภาฯ ไดใน 30 วัน 



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๖ (๑ – ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๓  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
 

สรปุสาระสําคญั 
ของการปฏริูป 

 

ความเห็นของ  
Mister ปฏิรูป 

 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย    

 

หมายเหต ุ
 

นับแตวัน เลือกตั้ ง  โดยมี  ส .ส .ที่
รับรองผลการเลือกตั้งแลวรอยละ 
85 แบงฝายรัฐบาลและฝายคาน
เ ป น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ  แ ล ะ ร อ ง
ประธานสภาฯ 
 
8. การทําให ส.ส.เปนผูแทนฯ ที่
แทจริง ไมใชลูกจางของพรรค หรือ 
หัวหนาพรรค โดยผูสมัคร ส.ส.เขต
ไ ม ต อ ง สั ง กั ด พ ร ร ค  ส ว น ก ลุ ม
การเมืองไมสังกัดพรรคลงไดแต ส.ส.
บัญชีรายชื่อ โดย ส.ส.มีเอกสิทธิ์ ไม
ตองโหวตตามมติพรรค และพรรคไม
มีสิทธิ์ขับออกจากการเปน ส.ส.หรือ
ขับออกจากพรรคได  เพื่อให เปน
อิสระและทําตามความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 
 
9 .  ปรั บพรรคการ เมื อ ง ให เป น
ประชาธิปไตย ควบคุมการรับบริจาค 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๔  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
 

สรปุสาระสําคญั 
ของการปฏริูป 

 

ความเห็นของ  
Mister ปฏิรูป 

 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย    

 

หมายเหต ุ
 

และการใชจายเงินของพรรครวมถึง
ผูบริหารพรรค 
 
10. ใหมีการถวงดุลในการบริหารใน
รัฐสภาระหวางฝายคานกับรัฐบาล 
โดยประธานสภาผูแทนฯ ไมตอง
ปฏิบัติตามมติพรรคใหทําหนาที่เปน
กลาง ใหผูที่ไดรับคะแนนลําดับที่ 2 
และ 3 เปนรองประธานสภาฯ 
เพื่อใหฝายคานมีรองประธานสภา
ดวย สวน คณะกมธ.สภาฯ ชุดสําคัญ
ที่ทําหนาที่ตรวจสอบ ใหฝายคาน
เปนประธาน กมธ. 
 
11. วุฒิสภา สภาพพหุนิยมสราง
ความสมดุลใหระบบการเมือง ใหมี 
200 คน มีความหลากหลายเปนพหุ
นิยม มีวาระ 3 ป เปนไดไมเกิน 2 
วาระ มาจาก 5 สาย มีอํานาจเสนอ
กฎหมาย ตั้งกระทูถามนายกฯและ
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๕  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
 

สรปุสาระสําคญั 
ของการปฏริูป 
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กระทรวงมหาดไทย    
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คณะรั ฐ มนตรี  ( ค ร ม . ) ไ ด  เ ป ด
อ ภิ ป ร า ย ทั่ ว ไ ป โ ด ย ไ ม ล ง ม ติ 
ตรวจสอบประวัติผูที่นายกฯ เสนอ
เปน ครม. และหัวหนาสวนราชการ
ทุกส วน  เสนอสมั ชชาคุณธรรม
ตรวจสอบจริยธรรม รัฐมนตรี ส.ส. 
ขาราชการระดับสูงและองคกรอิสระ
ได หากผิดก็ถอดถอนได ซึ่งการถอด
ถอนใหลงมติรวมกับ ส.ส.โดยใช
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสองสภา 
ลงมติเลือกกรรมการองคกรอิสระ 
 
12. นายกฯ และ ครม.ที่มาจากสภา
ผู แ ท น ฯ  มี เ ส ถี ย ร ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพภายใต ร ะบบการ
ตรวจสอบที่ดี โดยนายกฯ ตองมา
จากการเลือกของส.ส . ในสภาฯ 
นายกฯ ตองสงชื่อ ครม.ให  ส.ว.
ตรวจสอบกอน 2 สัปดาหใหสังคม
ทราบ นายกฯ และ ครม.มีหนาที่
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๖  

 

ที ่

ประเด็น 
การ

ปฏริูป 
 

วัน/
เดือน/ป 

 

แหลงที่มา 
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ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย    

 

หมายเหต ุ
 

ตองตอบกระทู  
 
13. ใหผูซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อวา
เปนผูครอบงํา นําชัก หรือสั่งการให
พรรคการ เมืองผู ดํ า รงตํ าแหน ง
การเมือง หรือขาราชการกระทําการ
ใดๆ ตองมีความรับผิดทางอาญา 
ทางวินัย การเงิน การคลัง และ
งบประมาณ และความรับผิดอื่น 
เชนเดียวกับผูที่ตนสั่ง ครอบงํา หรือ
นําชัก 

 
 
 
 

 
๒. ดานการบรหิารราชการแผนดิน โดย สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุมพฒันาระบบบริหาร สป. และคณะ) 

 

ที ่ ประเด็นปฏริูป 
วัน/

เดือน/ป 
แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ู



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๖ (๑ – ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๗  

 

๑ ธรรมาภิบาล 12/12/
๒๕๕๗ 

 

บัญชี ส รุปประเด็ น
คว ามคิ ด เ ห็ น แล ะ
ขอเสนอแนะในการ
ยกรางรั ฐธรรมนูญ 
ของคณะกรรมการ
ปฏิ รู ปกา รบริ ห า ร
ราชการแผนดิน สภา
ปฏิรูป 

- จัดตั้ งองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมี
อํานาจสงเสริมและธํารงรักษาจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
แผนดิน ในเบื้องตนตาม รายงานของ 
คณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล เสนอใหตั้ง “สมัชชา
คุณธรรมแหงชาติ” 

 

- เปนองคกรที่เขามากํากับดูแลและ
ติดตามประเมินผลการทํางานของ 
คณะกรรมการจริ ย ธ ร รมของ
ก ร ะ ท ร ว ง แ ล ะ ก ร ม  แ ล ะ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ตลอดจนศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตกระทรวงมหาดไทย 

 

2 ค ว า ม สั ม พั น ธ
ของการบริหาร
ราชการแผนดิน 
สวนกลาง  สวน
ภู มิ ภ า ค  แ ล ะ
สวนทองถิ่น 
 
 

12/12/
๒๕๕๗ 

 

บัญชี ส รุปประเด็ น
คว ามคิ ด เ ห็ น แล ะ
ขอเสนอแนะในการ
ยกรางรั ฐธรรมนูญ 
ของคณะกรรมการ
ปฏิ รู ปกา รบริ ห า ร
ราชการแผนดิน สภา
ปฏิรูป 

กําหนดขอบเขตอํานาจ ภารกิจ และจัด
ดุลอํานาจระหวางราชการสวนกลาง 
ภูมิภาค และทองถิ่นใหชัดเจน เพิ่ม
อํานาจประชาชนในการมีสวนรวมและมี
บทบาทการบริหารงานมากขึ้น โดย
เสนอให 
  - สวนกลาง ดําเนินการไดเฉพาะใน
กิจการ 
การปองกันประเทศ  ระบบการสื่อสาร 
การตางประเทศ คมนาคม การยุติธรรม            

- เกี่ยวของกับ บทบาทและภารกิจ
และการงบประมาณของ มท. 

 

 
ที ่ ประเด็นปฏิรูป วัน/เดือน/ป แหลงที่มา สาระสําคัญของการปฏิรูป ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ

กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ 



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๖ (๑ – ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๘  

 

    การพลังงาน ระบบการเงินการคลัง 
การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีของ
ประเทศ สวนการดํ า เนินการของ
กิจการอื่นที่ลงไปปฏิบัติจัดทําในสวน
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ พื้ น ที่  ใ ห ป ฏิ บั ติ ไ ด
เฉพาะงานที่เปนนโยบายสําคัญ งาน
ดานวิชาการ การกํากับดูแลตรวจ
ติดตามการบริหารงานของสวนภูมิภาค
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น  
กิจการอื่นที่มีใชกิจการที่ระบุใหเปน
อํานาจหนาที่ของสวนกลางใหเปน
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดําเนินการ 
- สวนภูมิภาค ทําหนาที่กํากับดูแล 
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อประกันความ
มีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และ
ความเสมอภาคในการจัดการบริการ
สาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

   

ที ่ ประเด็นปฏิรูป วัน/เดือน/ป แหลงที่มา สาระสําคัญของการปฏิรูป ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

3 ก า ร จํ า กั ด
อํานาจ บาบาท 

12/12/  
๒๕57 

บัญชีสรุปประเด็น
ความคิดเห็นและ

ประเด็นที่ ๑ รัฐตองปรับลดบทบาทและลด
การแทรกแซงกลไกตลาด  

- อาจมีผลกระทบตอการขอ
จั ดตั้ งหน ว ยง านระดั บ

 



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๖ (๑ – ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒๙  

 

ขนาดและการ
ข ย า ย ตั ว ข อ ง
ภาครัฐ 

ขอเสนอแนะใน 
การยกราง
รัฐธรรมนูญ ของ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผนดิน 
สภาปฏิรูป 

ประเด็นที่ ๒ การขยายและตั้งสวนราชการ
หรือหนวยงานภาครัฐใหมในสวนกลางและ
ภูมิภาค จะตองไมเปนหนวยงานที่ทําหนาที่
จัดบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และจะกระทําได
เฉพาะเมื่อมีการปรับยุบเลิกสวนราชการเดิม 

ภู มิ ภ า ค ข อ ง  ม ท .  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปภ. 
แ ล ะ ข อ เ ส น อ ใ น ก า ร
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ที่ทําการปกครองอําเภอ 
ของกรมการปกครอง 

๔ งบประมาณและ
การคลัง 

12/12/ 
๒๕57 

บัญชีสรุปประเด็น
ความคิดเห็นและ
ขอ เสนอแนะใน
ก า ร ย ก ร า ง
รัฐธรรมนูญ ของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผนดิน 
สภาปฏิรูป 

ประเด็นที่ ๑ ควรจัดทํางบประมาณที่เนนการ
ควบคุมที่ผลงาน และสรางกลไกบูรราการการ
ทํางานรวมกันของหนวยงานตามภารกิจตางๆ 
ประเด็นที่ ๒ ควรจัดระบบงบประมาณเปน
คูขนาน คือ การจัดสรรงบประมาณตาม
ภารกิจและการจัดสรรงบประมาณตามพื้นที่ 
เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจใชทรัพยากรของชาติเพื่อพัฒนาและ
แกปญหาของทองถ่ิน 

-   

 
๓. ดานกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม โดย สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย (สํานักกฎหมาย) 

-รายงานวาไมมี- 
4. ดานการปกครองทองถิน่ โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน/เดือน/ป แหลงที่มา 
 

สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๖ (๑ – ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓๐  

 

 
ที่ ประเด็นการปฏริปู วนั/

เดือน/ป 
แหลงที่มา 

 
สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 

ปฏิรูป 
ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

1 การจัดทําภารกิจ
ปฏิรูป (Quick 
win) ที่เกี่ยวของ
การปกครอง
ทองถิ่น 

12 ม.ค. 
๒๕58 

การประชุม
คณะกรรมาธิกา
รปฏิรูปการ
ปกครองทองถิ่น  
สภาปฏิรูป
แหงชาติ ครั้งที่ 
9/2557 

1. การแกไขระเบียบ หนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่
กอใหเกิดปญหาในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. การแกไขปญหายาเสพติด 
เชน การแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชน โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
     ๓.  การแกไขปญหาการทุจริต
การเลือกตั้ง เชน การรณรงคในการ
เลือกตั้ง โดยวิธีบูรณาการรวมของทุก
ภาคสวน ทั้งในหนวยงานภาครัฐ 
สถานศึกษา และชุมชน 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทยควร
ประสานความรวมมือและ
ขอมูลในการดําเนินงานและ
ศึกษาแนวทาง 

  



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๖ (๑ – ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓๑  

 

           ๔.   กฎหมายตางๆ ซึ่ งอยู ใน
ความรับผิดชอบขอกระทรวงมหาดไทย
ที่ จ ะ ถ า ย โ อน ให แ ก ท อ ง ถิ่ น  เ ช น 
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
ควบคุมหอพัก 
       ๕.  การแกไขปญหาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เชน  อารายสถาปตย 
การจัดทําทางลาดสําหรับผูพิการ การ
พัฒนาคุณภาพชี วิ ต ผู พิ ก า ร  เ ด็ ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ การจัดโครงการลด
มลพิษทางอากาศ (คารบอนต่ํา) การ
ลดการกํากับดูแลของภาครัฐ เชนการ
กํากับดูแลของรัฐควรทําเทาที่จําเปน 

   

 
 
 
 

5. ดานการศึกษา โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ และคณะ 
 

- รายงานวาไมมี – 



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๖ (๑ – ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓๒  

 

 
6. ดานเศรษฐกิจ โดย กรมการพัฒนาชมุชน และคณะ 

 
- รายงานวาไมมี – 

 
7. ดานพลังงาน โดย การไฟฟาสวนภมูิภาค และคณะ 

 
ที่ ประเดน็การ

ปฏิรูป 
วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคัญของการปฏริูป ความเห็นของ 

Mister ปฏริูป 
ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

1 การปรับอัตรา
คาไฟฟาโดย
อัตโนมัติ (Ft) 
ในงวดเดือน 
ม.ค. – เม.ย. 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ม.ค. 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับกิจการ
พลังงาน
(www.erc.or.t
h) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ไดพิจารณาคาไฟฟาตามสูตรการปรับ
อัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) สําหรับการเรียก
เก็บในเดือน ม.ค. – เม.ย. 2558 โดยมีมติให
เรียกเก็บคา Ft เทากับ 58.96 สตางค/หนวย 
หรือลดลงจากงวดที่ผานมา 10.04 สตางค/
หนวย สาเหตุสําคัญที่มีผลตอการปรับลดคา Ft 
ในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2558 เนื่องจาก
สถานการณราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโนม
ปรับตัวลดลง 

กา รปรั บลดค า  Ft 
เปนสิ่ งที่ เหมาะสม
เนื่ องจาก สะทอน
ตนทุนที่ แท จ ริ งซึ่ ง
ร า ค า เ ชื้ อ เ พลิ ง ใ น
ตล าด โ ลกปรั บ ตั ว
ล ด ล ง ต า ม ภ า ว ะ
อุปทานน้ํามันดิบลน
ตลาด และราคากาซ
ธ ร ร ม ช า ติ ซึ่ ง เ ป น
เชื้อเพลิงหลักในการ
ผลิ ต ไฟฟ าปรั บตั ว
ลดลง  
 

การไฟฟาสวนภูมิภาค
และการไฟฟานครหลวง 
มีหนาที่จําหนายไฟฟาให
ประชาชนทั่วประเทศ 
 

คา Ft คือ คา
ไ ฟ ฟ า ที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่ มขึ้ นหรือ
ล ด ล ง จ า ก
ต น ทุ น ที่
กําหนดไวใน
คาไฟฟาฐาน 
โ ด ย จ ะ
เปลี่ยนแปลง
ตามตนทุนที่
ใชผลิตไฟฟา 
ค าซื้ อ ไฟฟ า
เอกชน และ
คาใชจายตาม

http://www.erc.or.th/
http://www.erc.or.th/
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓๓  

 

ที่ ประเดน็การ
ปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคัญของการปฏริูป ความเห็นของ 
Mister ปฏริูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

น โยบายรั ฐ 
ทั้ ง นี้  ค า  Ft 
จะมีการปรับ
ทุก 4 เดือน 
 

2 จัดระเบียบซื้อ
ไฟฟาพลังงาน
ทดแทนและ
พลังงาน
ทางเลือก 
 

9 ม.ค. 
2558 

 

หนังสือพิมพ
โพสตทูเดย 
 

แผนพัฒนาพลั ง ง านทดแทนและพลั ง ง าน
ทางเลือก (ป 2558 – 2579 )  กระทรวง
พลั งงานตั้ ง เป าหมายรับซื้ อ ไฟฟ าพลั งงาน
ทางเลือกไวที่ 15-20 %  ซึ่งมีเอกชนจํานวน
มากสนใจเขามาลงทุน แตอุปสรรคมาจาก
หนวยงานภาครัฐเอง เชน การกําหนดอัตรารับซื้อ
ไฟฟาที่ลาชา กระทรวงพลังงานไดเขามาแกไข
ปญหาและความไมชัดเจนในการรับซื้อไฟฟา โดย
กําหนดนโยบายรับซื้อไฟฟาและปรับปรุงอัตรา
การรับซื้อไฟฟาใหม เชน การเปลี่ยนจาก Adder 
มาเปน Feed-in Tariff (FiT) นอกจากนี้มีการ
ปรับปรุงรูปแบบการรับซื้อจากเดิมที่ รับซื้อ
ตามลําดับการยื่นขอเสนอโครงการที่มีความ
พรอมกอน มาเปนรูปแบบการแขงขันทางราคา 
Competitive Bidding ซึ่งจะชวยใหมีการ
กําหนดพื้นที่ หรือโซนนิ่ง ของโรงไฟฟาพลังงาน
หมุน เวี ยนแต ละ เชื้ อ เพลิ ง  อี กทั้ ง ยั งมี การ

- การจัดระเบียบการ
ซื้ อ ไ ฟฟ า จ ะทํ า ใ ห 
ก า ร ซื้ อ ไ ฟ ฟ า จ า ก
พลังงานทดแทนและ
พลั ง งานทาง เลื อก
เปนไปตามเปาหมาย 
     - ปจจุบันตนทุน
การผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนได
ลดต่ําลง การเปลี่ยน 
Adder เปน FiT 
กําหนดใหสะทอน
ตนทุน จะผลักดันให
นักลงทุนเขามาลงทุน
ได 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓๔  

 

ที่ ประเดน็การ
ปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคัญของการปฏริูป ความเห็นของ 
Mister ปฏริูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ตรวจสอบโครงการที่ไดรับใบอนุญาตแลวมีการ
ดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนไหนบาง หากยังไม
มีการขายไฟฟาเขาระบบตามกําหนดก็จะยกเลิก
ใบอนุญาตสัญญารับซื้อ 

 
8. ดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม โดย สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานักนโยบายและแผน สป. และคณะ) 

 
- รายงานวาไมมี – 

 
9. ดานสื่อสารมวลชน โดย สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (กองสารนิเทศ สป.) 

 
- รายงานวาไมมี – 

 
 
 

10. ดานสงัคม โดย กรมการพัฒนาชมุชน และคณะ 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

1 เดก็ เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ 

6 ม.ค. 
2558 

นสพ.แนวหนา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีความ
พยายามที่จะแกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืนสู

กระทรวงมหาดไทยควร
ใหความสําคัญในประเด็น
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓๕  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

คนพกิาร 
และ
ผูดอยโอกาส 
 

สภาวะปกติ ฟนฟูความสงบเรียบรอย แกปญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง จัดใหมีการ
ปฏิรูปในดานการเมืองและดานอื่นๆ ซึ่ งทําให
ประชาชนและประเทศชาติเกิดความสงบสุขอยาง
ยั่งยืน และไดมีการชี้แจงของหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ตอประชาชนอยางตอเนื่องใน
ทุกดาน 

ประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับสังคมนอกจากที่
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ได
ชี้แจงตอประชาชนไวนั้น ยังมีประเด็นปญหาสังคมที่
นาสําคัญในดานเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส ที่ยังเปนปญหาที่รอการ
แกไขและจะขอนําเสนอเพื่อใหคณะรัฐมนตรี สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  สภาปฏิรูปแหงชาติ  ไดนํา ไป
ประกอบการพิจารณา ดังนี ้
ผลกระทบของเขาสูประชาคมอาเซียน การเตรียม
ความพรอมของประเทศไทย ในกลุมของเด็ก 
เยาวชน สตรี และผูดอยโอกาสซึ่งจะเห็นไดวา ยังไม
มี ความพร อม เท าที่ ค วร   ผลกระทบจากการ
เคลื่อนยายแรงงานทักษะฝมือ ๗ สาขาอาชีพตาม
ขอตกลงของอาเซียน อาจสงผลใหแรงงานฝมือใน
อาชีพเหลานี้ไหลออกจากประเทศไทย คนในทองถิ่น
ที่ ไมมีทักษะทางภาษาดีพอจะตองเผชิญกับภัย

แนวคิดตางๆ ของสมาชิก
สภาปฏิรูปแหงชาติ และ
เตรียมความพรอม โดย
การประสานใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหาแนวทาง/
รูปแบบวิธีการทํางาน เพื่อ
สนั บสนุ น รั ฐบาลและ 
ค ส ช .  เ พื่ อ ร อ ง รั บ
สถ า นก า ร ณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อยางเหมาะสมตอไป 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓๖  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

คุกคามจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน มี
แนวโนมที่แรงงานขามชาติจะเขามาทํางานใน
ประเทศไทยมากขึ้น สงผลใหปญหาสังคมเพิ่มขึ้น 
เชน การคามนุษย โรคอุบัติใหม ความมั่นคงทาง
อาหารและที่อยูอาศัย ความเจริญกระจุกตัวในเขต
เมือง การที่รัฐบาลไทยตองรับภาระในการจัด
สวัสดิการใหกับแรงงานขามชาติเพิ่มขึ้น สงผลตอ
การจัดสรรทรัพยากรและการแยงชิงทรัพยากรมาก
ขึ้น รัฐบาลไทยตองใหความสําคัญกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุมแรงงานขาม
ชาติ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มี
ผูสูงอายุมากขึ้น  (aging society) จะสงผลกระทบ
ในวงกวาง เชน ทําใหแรงงานในวัยทํางานลดลงจน
อาจสงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ควรติดตามการดําเนินการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และการสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน 
สรางชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งแต
ระดับเยาวชนและสรางเครือขายการพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสรางความตระหนัก/ปลุกจิตสํานึกในการมี
สวนรวมพัฒนาของชุมชนและเสริมทักษะที่จําเปน
ใหกับชุมชนเพื่อเตรียมพรอมรับความเปลี่ยนแปลง 
ใหความสําคัญกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคกรธุรกิจ (Corporate Social  
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๓๗  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

Responsibility) ใหมากยิ่งขึ้น 
ปญหาดานเด็ก และเยาวชน  นอกจากที่หัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.).ไดกลาวมา
ขางตนยังมีประเด็นที่ควรผลักดันและดําเนินการ 
ดังนี ้ ๑.ควรมีการตรวจสอบการดําเนินนโยบายดาน
เด็กและเยาวชนที่ผานมาวาคุมทุนและควรมีการ
ดําเนินการตอไปอยางไร  อาทิ  “ศูนยเด็กเล็ก” 
กองทุนตั้งตัวได ๒. การเรงแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน หรือแมวัยใส ความเสี่ยงภัยในชีวิต สวัสดิ
ภาพ ความปลอดภัยและชีวอนามัยของเด็ก” (ขอมูล
ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานวา ในป พ.ศ. 
๒๕๕๕ มีการคลอดบุตรจํานวน ๘๐๑,๗๓๗ คน และ
จํานวน ๑๒๙,๔๕๑ คน เกิดจากคุณแมอายุ ๑๕-๑๙ 
ป ซึ่งมีจํานวน ๒.๔ ลานคน   นั่นหมายความวา ใน
ผูหญิงอายุ ๑๕-๑๙  ป ทุกๆ ๑,๐๐๐ คน จะมีผูหญิง
จํานวน ๕๔ คนในชวงวัยเดียวกันที่กลายเปนคุณแม 
ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่นาตกใจเมื่อเทียบกับ 
๓๑.๑ คนตอ  ๑,๐๐๐ คน ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่
อัตราการคลอดของแมวัยใสอยูที่ ๕๔ คนตอการ
คลอด ๑,๐๐๐  คน สูงเปนอันดับ ๒ ของอาเซียน )
๓. ปญหาไอคิวเด็กต่ํากวาเกณฑ ( กรมสุขภาพจิตได
มีผลวิจัยออกมาวาเด็กมีไอคิวเพียง ๙๙ ซึ่งต่ํากวาคา
มาตรฐานกลาง (คามาตรฐานกลางอยูที่ ๑๐๐) และ
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๓๘  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

พัฒนาการของเด็กสงผลตอการเรียนการสอนเริ่ม
ตั้งแตรากฐาน คือ เด็กปฐมวัย ) 

ดานสตรี  ๑.การติดตามการดําเนินงานใน
เรื่องตางที่ยังมีปญหา อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  ๒.ปญหาแรงงานสตรี ปจจุบันมีหญิงมากกวา
ครึ่งของแรงงานทั้งหมด หรือประมาณ ๑๘ ลานคน 
ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงการใหการคุมครองแรงงาน
ตามกฎหมาย การแกไขสัดสวนของคาแรงและ
เงินเดือนของผูหญิงกับผูชายจะตองไมมีความหาง
มากเกินไป โดยใหความสําคัญ ดานความปลอดภัย
ในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และดูแล
หลักประกันความมั่นคงในการทํางานแกผูใชแรงงาน 
ประเด็นความเสมอภาคระหวางเพศดวย  ๓.การ
ปราบปรามขบวนการคามนุษย ๔. การปรับปรุง
กฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการจัดทํา
หลักสูตรบทบาทหญิงชายของคณะกรรมการเพื่อ
จัดทําหลักสูตรบทบาทหญิงชายให เปนไปตาม
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน
ทุกรูปแบบ (CEDAW) ๕.การปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ที่ใหความคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว  ๖.การสงเสริมการจัดทํางบประมาณโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางเพศ หรือ Gender 
Responsive Budgeting ของหนวยงานภาครัฐ ๗. 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓๙  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

การสง เสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
บทบาทหญิงชายมาเปนกระแสหลักในการออกแบบ
นโยบายมาตรการและโครงการตาง ๆ เครื่องกีด
ขวางและอุปสรรคที่ผูหญิงและกลุมหลากหลายทาง
เพศเผชิญหนาอยูในทุกดานของการทํางานจะตองถูก
ขจัดออกไป 

ผูสูงอายุ   การที่ประเทศไทยกาวสูสังคม
ผูสูงอายุ จะตองมีการเตรียมการดานตางๆ เพื่อ
รองรับ (  โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปและมี
แนวโนมกาวสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น  อัตราการตาย
ลดลง อัตราการเกิดลดลง  คานิยมในการมีบุตร
นอยลง ตามที่องคกรสหประชาชาติ ไดใหคํานิยาม
วา ประเทศใดมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปในสัดสวน
เกินรอยละ ๑๐ หรือมีประชากรอายุ ๖๕ ปขึ้นไป 
เกินรอยละ ๗ ของประชากรทั้งประเทศ ถือวา
ประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และจะเปน
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ เมื่อสัดสวนประชากรที่มี
อายุ ๖๐ ป เพิ่มเปนรอยละ ๒๐ และอายุ ๖๕ ปขึ้น
ไป เปนรอยละ ๑๐ สําหรับประเทศไทยนั้นไดกาว
เขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ กลาวคือ    
มีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไป รอยละ ๑๐.๕ ) 

ดานคนพิการ ปญหาการเลือกปฏิบัติตอคน
พิการยังคงเปนปญหาสําคัญ การดําเนินการในการ
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๔๐  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทุกคนสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนได โดยใหหนวยงานภาครัฐตองตระหนัก
วาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวของอยาง
เครงครัด ภาคเอกชนตองมีเขาใจและรับผิดชอบตอ
สังคม เปดโอกาสใหทุกคน รวมทั้งผูสูงอายุ เด็ก 
หญิงตั้งครรภ  ผูมีความบกพรองทางสุขภาพและคน
พิการทุกประเภทสามารถใชพื้นที่สาธารณะทุกแหง
ไดอยางเทาเทียมกัน 

ปญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูดอยโอกาส ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงบาง
ประเด็นที่ควรผลักดัน อาจดําเนินการไดในหลาย
ช อ ง ท า ง  ทั้ ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ก ฎ ห ม า ย 
อาท ิพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ 

รุนแรงในครอบครัว การติดตามตรวจสอบ
โครงการ และการปรับปรุงหนวยงานหรือกระทรวง
บางแหงใหรองรับการปฏิบัติ โดยเฉพาะกระทรวง
หลักที่ เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรมนุษย ( เด็ก 
เยาวชน สตรี ) และที่สําคัญตองจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ  

2 เด็ก เยาวชน 
สตร ีผูสูงอายุ 

คนพิการ 
และ

1 3  ม . ค . 
2558 

รัฐสภา ศาสตราจารย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ รับยื่นขอเสนอกรอบ
รางรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่เกี่ยวกับสตรี จากนาง
เตือนใจ บุรพรัตน นายกสมาคมผูนําสตรีพัฒนา
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๔๑  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

ผูดอยโอกาส 
 

ชุมชนไทย เพื่อพิจารณาบรรจุไวในในรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม โดยเสนอใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
พิจารณา และคงไวซึ่งขอความในมาตรา ๘๗ สภา
ผูแทนราษฎร มาตรา ๙๗  และสรรหาวุฒิสภา 
มาตรา ๑๑๔ มาบัญญัติไวในการรางรัฐธรรมนูญใหม 
และควรกําหนดสัดสวนของหญิงใหชัดเจนในการมี
สวนรวมของประชาชน ดังนี้ 

๑. แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ดังนี้ 
ตาม (๑) – (๕) การมีสวนรวมของประชาชนตาม
มาตรานี้ตองมีสัดสวนของหญิงชายใกลเคียงกัน 

๒. สภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๙๗ การ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในแต
ละเขตเลือกตั้งตองมีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งครบ
ตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่
จะมีไดในแตละเขตเลือกตั้ง และตองเรียงตามลําดับ
หมายเลขแลวยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
วันเปดสมัครรับเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรแบบแบง
เขตเลือกตั้ง 

(๒) รายชื่อของบุคคล (๑) ตองไมซ้ํากับ
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๔๒  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister 
ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมาย
เหต ุ

รายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด ตองมี
สัดสวนหญิงชายใกลเคียงกัน 

๓. สรรหาวุฒิสภา ตาม มาตรา ๑๑๔ 
ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ดําเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอ
ชื่อจากองคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่น ๆ ที่ เปน
ประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภา เทาจํานวนที่จะพึงมี
ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง 

 
11. ดานอื่นๆ โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองการเจาหนาที)่  

 
-  รายงานวาไมมี – 

.................................................................................. 




