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รายงานผลการดาํเนนิงานของสภาปฏิรปูแหงชาต ิครั้งที่ ๗
(๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

๑. ดานการเมือง โดย กรมการปกครอง

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

๑. ดาน
การเมือง

27 ธ.ค.
2557

ไทยรัฐออนไลน
โดยนายคํานูณ สิทธิ
สมาน โฆษก
คณะกรรมาธิการ (กมธ.)
ยกรางรัฐธรรมนูญได
โพสตเฟซบุกสวนตัวตอน
หนึ่งวา กมธ.ยกรางฯ
เสร็จสิ้นการตัดสินใจ
เบื้องตน ในหลักการ
สําคัญเพ่ือยกรางเปน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
รายมาตราแลว โดยมี
หลักการใหมๆ หลาย
ประการดวยกัน แตการ
พูดถึงบางหลักการ
แยกกันไปตามขาวท่ีมา
จากการแถลงในแตละ

๑.พลเมืองเขมแข็ง นักการเมืองมี
คุณธรรม

1.1 ระบอบการเมืองใหม
ตองมีการปลูกฝงความเปนพลเมืองทุก
ระดับและใหมีสมัชชาพลเมือง (ระดับ
พ้ืนท่ี )  ซึ่ งประกอบดวยผูแทนสภา
องคกรชุมชน ผูแทนประชาสังคม
ผู แ ท น ภ า ค เ อ ก ช น  ผู แ ท น
สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษา  ผู นํ า ศ า ส น า
ปราชญชาวบาน ฯลฯมีหนาท่ีในการ
จั ด ทํ าแผน พัฒนา พ้ืน ท่ี  เห็ นชอบ
งบประมาณพัฒนาพ้ืนท่ีและมีสวนรวม
อ่ืนๆ กับภาครัฐ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
รวมท้ังสวนรวมในการตรวจสอบ

1.พลเมืองเขมแข็ง นักการเมืองมีคุณธรรม

เห็นดวย (ขอ 1.1)
- เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูมีสวนได สวนเสีย
(Stakeholder) ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี ไดมีสวน
รวมกิจกรรมทางการเมืองอยางเปนรูปธรรม

- เพราะเปนหลักคิดสากลในประเทศท่ีมี
แนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(การมีสวนรวม)
มีขอเสนอแนะ ควรมีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม และตองไมใชกระทรวงมหาดไทย
เพราะจะถูกโจมตีวาชี้นํา

- เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในระบบ
การเมือง ตรวจสอบและคัดเลือกนักการเมือง
ท่ีมีคุณธรรม

- มีเครือขายท่ีเขมแข็งในการปฏิบัติงาน
รวมกัน

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจาก มท. มีหนาท่ี
กํากับ ดูแล อปท. จะไดรับ
ผลกระทบโดยตรง เพราะ
ถูกแทรกแซงอํานาจการ
บริหารโดยตรง  มท. ควร
ตองกําหนดมาตรการรองรับ
และมีภารกิจอํานาจหนาท่ี
ในการสงเสริมระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
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วันนั้น อาจทําใหมองไม
เห็นภาพรวมท้ังหมด จึง
ขอใหพิจารณาภาพรวม
หลักการใหมเก่ียวกับ
ระบบการเมืองท้ังระบบ
ท่ี กมธ.ยกรางฯ มีฉันทา
มติรวมกันในเบื้องตน
ผานเอกสาร 5 หนานี้
พรอมไดโพสตเอกสาร
ประกอบท้ังหมดดวย
ผูสื่อขาวรายงานวา ในท่ี
ประชุมไดหารือภาพรวม
เก่ียวกับระบบการเมือง
ท้ังหมด หลังเห็นพองใน
หลักการ จากนั้น นาย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธาน กมธ. ยกรางฯ
จึงไดใหเจาหนาท่ีพิมพ
เอกสารดังกลาว ชื่อ
"หลักการใหมเก่ียวกับ
ระบอบการเมือง

1.2ในระดับชาติใหมีสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
และ คุณธรรมเป น ท่ียอมรับอย า ง
กวางขวางจากสังคมมีหนาท่ีสงเสริม
และพิทักษคุณธรรม จริยธรรมและ
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง นั ก ก า ร เ มื อ ง
เจาหนาท่ีรัฐ และเอกชนทุกระดับ และ
มีหนาท่ีตรวจสอบไตสวนการละเมิด
จริยธรรมของบุคคลสาธารณะ และ
ประกาศผลใหสาธารณชนทราบพรอม
สงเรื่องใหผูมีอํานาจดําเนินการ เชน
ถอดถอน

มีขอเสนอแนะใหสวนราชการควรเขาไปมีสวน
รวม     ในการใหคําแนะนําความรูท่ีถูกตอง
ในการปฏิบัติงาน
- ไมเห็นดวย เพราะไมมีท่ีมาของกลุมบุคคล
การสรรหา บทบาทหนาท่ี และยังไมรูวาจะ
เปนท่ียอมรับหรือไม
เห็นดวย (ขอ 1.2)

- เปนการเสริมสรางมาตรการปองการ
ทุจริตคอรัปชั่น และการประพฤติมิชอบ ของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
ผู ท่ี เ ก่ียวของ มีขอเสนอแนะ ให มีอํานาจ
ตรวจสอบ หนวยงานเอกชนท่ีทําธุรกรรมกับ
สวนราชการ แลวทําใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ

- เปนหลักสากลในประเทศท่ีมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย (การถวงดุลอํานาจ)

- เ พ่ือให มีระบบตรวจสอบปองกันการ
ละเมิดจริยธรรมของนักการเมือง เจาหนาท่ี
ของรัฐ    และเอกชนทุกระดับ

- สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนมาก
ยิ่งข้ึนมีขอเสนอแนะควรเปดโอกาสใหผูมี

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจาก มท. มีภารกิจ
อํานาจหนาท่ีในการสงเสริม
ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
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นักการเมืองและสถาบัน
การเมือง ความยาว 5
หนา กระดาษเอ 4 มี
13 หัวขอ

2. ความเปนกลางในการกําหนดวัน
เลือกตั้งและการรักษาการระหวาง
เลือกตั้ง หลังการยุบสภารอเลือกตั้ง
ภายใน45-60วัน ใหปลัดกระทรวงทํา
ห น า ท่ี รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร  แ ล ะ ใ ห
ปลัดกระทรวงเลือกกันเองใหมีผู ทํา
หนาท่ีนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯใน
กรณีเรื่องจําเปนเรงดวนท่ีตองตัดสินใจ
ตองใชเสียง 3 ใน 4 ของ
ปลัดกระทรวงท้ังหมดและตองไดรับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.)

ความรูความสามารถอยางกวางขวาง
- ไมเห็นดวย เพราะเห็นวาสภาวการณใน
บานเมืองยังไมถึงข้ันเลวรายท่ีจะตองมีสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติ     เปนเรื่องความคิดเห็น
ทางการเมืองท่ีแตกตางกัน

เห็นดวย (ขอ 2)
- เพ่ือรักษาความเปนกลางในการเลือกตั้ง

หมดขอครหาในการใชอํานาจของนักการเมือง
ในการทําหนาท่ีเปนรัฐบาลรักษาการ

- เพ่ือความเปนกลางทางการเมือง  และลด
ความไดเปรียบของพรรครวมรัฐบาลท่ีอาจ
กําหนดนโยบายท่ีเอ้ือตอการหาเสียง
- เพ่ือใหเกิดความเปนกลางทางการเมือง
เพราะหากใหพรรคการเมืองท่ีมีเสียงขางมาก
ซึ่งเปนรัฐบาลอยูนั้น บริหารราชการตออาจ
สงผลตอการเอ้ือประโยชนตอพรรคการเมือง
ของตน ในชวงหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งไมเปน
ธรรมตอพรรคการเมืองอ่ืนๆ ท่ีไมไดเปน
รัฐบาล

- ถือหลักการเสียงขางมาก มีขอเสนอแนะ

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจาก กรณียุบสภา
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
ความเหมาะสมท่ีทําหนาท่ี
นายกรัฐมนตรีมากท่ีสุด
- มท. มีภารกิจอํานาจหนาท่ี
ในการสงเสริมระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
- มท. มีภารกิจอํานาจหนาท่ี
ในการสงเสริมระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
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3. โครงสรางทางการเมืองท่ีสมดุลโดย
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนทาง
สังคม

โครงสรางทางการเมืองท่ีดีตอง
ผนวกรวม (Inclusive) ทุกภาคสวนใน
สั ง คม เข า ไ ว ใน โครงสร า ง โ ดย ไม
จําเปนตองนับท่ีจํานวนหรือตองมีท่ีมา
ทาง เดี ยว  ดั งนั้ น ใน โครงร า งทาง
การเมืองใหมจะประกอบดวย 2
สภา คือ

3.1 สภาผูแทนราษฎร ซึ่งมี
สมาชิกไมเกิน 480 คน ดังมี
รายละเอียดในขอ 6 - 8 ซึ่งมาจาก
การการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ท่ีสามารถสะทอนเจตนารมณทาง
การเมืองท่ีแทจริงของประชาชนเปน
สภาซึ่งบริหารโดยอาศัยหลักเสียงขาง
มาก(Majoritarian Chamber) เปน
ท่ีมาและความชอบธรรมของรัฐบาล

จะตองชี้แจงเหตุผลใหประชาชนรับทราบดวย
เพ่ือความเปนกลางทางการเมือง

เห็นดวย (ขอ 3.1)
- มีจํานวนท่ีเหมาะสม และเปนไปตาม

หลักการประชาธิปไตย หลักเสียงขางมาก
- เปนไปตามแนวคิดการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยอํานาจการปกครองเปน
ของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน
มีขอเสนอแนะ กกต. ควรเนนบทบาทดาน
การปองกันการทุจริต ซื้อ – ขาย เสียง

- เพ่ือใหเปนตัวแทนของประชาชนอยาง

ประมุข

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจากมท. เปนหนวยงาน
หลักในการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้ง เพราะมี
บุคลากรครอบคลุมในทุก
พ้ืนท่ี และทุกระดับ
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3.2 วุฒิสภาซึ่งมีสมาชิกไม
เกิน 200 คน ซึ่งมาจากความ
หลากหลายทางวิชาชีพและกลุมตางๆ
ท่ีหลากหลายเปนสภาพหุนิยม
(Pluralist Chamber) ซึ่งควรมีสวนใน
โครงสรางการเมืองโดยไมเปนสมาชิก
พรรคการเมืองโดยมีวาระดํารง
ตําแหนง 3 ป และเปนไดไมเกิน 2
วาระ คือ

1) ผูเคยดํารงตําแหนงสําคัญระดับ
สูงสุดของอํานาจท้ังสาม ในอดีตท่ีไมมี
ลักษณะตองหาม (เชน ไมเปนสมาชิก
พรรคการเมือง) โดยเฉพาะอดีต
นายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา
อดีตประธานศาลฎีกา

2) ผูเคยดํารงตําแหนงระดับสูงใน

แทจริง และคํานึงถึงประชาชนทุกภาคสวน
- ไมเห็นดวย เพราะสภาผูแทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อมากไปเม่ือเทียบอัตราสวน ไม
สะทอนเจตนารมณท่ีแทจริง

ไมเห็นดวย
- อดีตผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีกลาว

มานั้นลวนแตอยูในแวดวงการเมืองมาอยาง
ยาวนานเปนไปไดนอยมากท่ีจะไมมีอคติใดๆ
เหลืออยู จะกอใหเกิดความลําเอียงทางการ
เมืองข้ึนได

- เพราะขัดกับหลักความเสมอภาค  เพราะ
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ภาครัฐโดยเฉพาะอดีตปลัดกระทรวง
หรือเทียบเทา และอดีต ผบ. เหลาทัพ
และ ผบ.ตร. อดีตอัยการสูงสุดซึ่งเลือก
กันเองตามจํานวนท่ีกําหนดใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

3) ผูซึ่งเปนหัวหนาองคกรวิชาชีพท่ี
มีกฎหมายรองรับ หรือผูแทน อาทิ
สภาหอการคาฯ สภาอุตสาหกรรม
สภาวิชาชีพตาง ๆ เชน แพทยสภา
สภาทนายความฯลฯ

4) ผูซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ
องคกรตางๆตามจํานวนท่ีกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญกําหนด
อาทิ ผูแทนสหกรณการเกษตร ผูแทน
สหภาพแรงงาน
ผูแทนสภาองคกรชุมชนและสมัชชา
พลเมือง ผูแทนอธิการบดีและ
ประธานสภาอาจารยจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน ผูแทนองคกรอ่ืนๆ ท่ีกําหนดใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เชน

ทุกคน ทุกตําแหนงเปนคนไทย  ควรมีสิทธิ์ใน
การมีสวนรวมในการเมืองการปกครองของ
ประเทศอยางเทาเทียมกัน

- การกําหนดคุณสมบัติวาตองผานการ
ดํารงตําแหนงท่ีสูง อาจทําใหเกิดความไม
หลากหลายในการคัดเลือก และไมเปน
ตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง

- วุฒิสภาควรมาจากเสียงของประชาชน
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน การ
คัดเลือกเปนคนของใคร ก็เปนคนของคนนั้น

- เปนองคกรอิสระในการบริหารงาน เห็น
ควรไดรับเลือกจากประชาชนโดยตรง

เห็นดวย
- เปนองคกรอิสระในการบริหารงาน
- เปนผูท่ีมีประสบการณในการบริหาร

ราชการ แตตองไมมีคุณสมบัติลักษณะ
ตองหาม (เชน ไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง)

- เพ่ือใหเกิดความหลากหลายและเปน
ตัวแทนของประชาชน
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ผูแทนองคกรประชาสังคมตางๆ
5) ผูซึ่งมาจากการสมัครและการ

เลือกสรรดานตางๆ ทํานองเดียวกับท่ี
เลือกสรร สมาชิก ส.ป.ช.ท้ังนี้ตาม
จํานวนและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

4. การกรองผูสมัครรับเลือกตั้งท้ัง ๒
สภาท่ีอาจมีปญหาเรื่องความสุจริต
กอนเลือกตั้งการใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเลือกกันเองตองแสดงบัญชี
ทรัพยสินหนี้สิน การเสียภาษีและการ
แสดงกิจกรรมและท่ีมาของรายไดกอน
วันสมัครรับเลือกตั้งและใหมีคณะผู
ตรวจสอบการแสดงขอมูลดังกลาวหาก
ไมอาจชี้แจงท่ีมาของรายไดก็ไมให
สมัครรับเลือกตั้ง

เห็นดวย
- เปนการคัดกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

ตองหามในเบื้องตน และคณะผูตรวจสอบฯ
ตองสรรหามาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไม
นอยกวา 15 คน จากหนวยงานตาง ๆ เชน
ป.ป.ช. ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา สรรพากร
ฯลฯ)

- เพราะเปนแนวคิดเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริต คอรรัปชั่นท่ีเปนรูปธรรม มี
ขอเสนอแนะ  ควรขยายตัว ขรก. ทุกคนทุก
ตําแหนง

- เพ่ือใหกระบวนการคัดเลือกโปรงใส
ตรวจสอบได และมีคุณธรรม ซือ่สัตย สุจรติ มี
ความสามารถ
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5. กําหนดใหมีการตรวจสอบการหา
เสียง

5.1 กําหนดใหนโยบายทุก
นโยบายตองระบุจํานวนเงินแผนดินท่ี
ตองใชและระบุท่ีมาของรายไดท่ีจะ
นํามาใช

- เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน มี
ขอเสนอแนะ การชี้แจงทรัพยสิน หนี้สิน ควร
จะรวมท้ังครอบครัว บุคคลนั้นๆ ดวย

- ความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได

เห็นดวย
- เพ่ือไมใหมีการนําเสนอนโยบายประชา

นิยม ในลักษณะท่ีมีความเสี่ยง และอาจสงผล
กระทบตอฐานะทางการคลังของประเทศ
อยางรุนแรงในอนาคต
- เปนแนวคิดเก่ียวกับการปองกันการทุจริต
คอรัปชั่นท่ีเปนรูปธรรม  และเปดโอกาสให
ประชาชนผูเสียภาษี  ไดมีโอกาสตรวจสอบ
และมีสวนรวมในการใชงบประมาณ มี
ขอเสนอแนะ  ควรขยายตัว นักการเมือง
ระดับทองถ่ินดวย

- เพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตเชิง
นโยบาย

- ทําใหทราบแหลงท่ีมาของงบประมาณ
- เพราะจะไดทราบวาผูท่ีจะมาดําเนินงาน
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5.2 ใหหัวหนาพรรคการเมืองท่ีมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ลําดับท่ี 1 -
4 ในสภาครั้งท่ีแลวตองข้ึนดีเบตใน
โทรทัศนกอนวันลงคะแนนเสียงตามท่ี
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนด

ตามนโยบายมีความรูความสามารถในการ
จัดทําแผน และบริหารงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- ไม เห็นดวย เพราะเปนการลงลึกใน
รายละเอียดมากเกินไป และเปนการกอใหเกิด
ขอผูกพัน ควรใหเปนอํานาจการตัดสินใจของ
ประชาชนเอง
ไมเห็นดวย

- ใหสิทธิ์เฉพาะ 4 พรรคเทานั้น เพราะทุก
พรรค ควรไดรับโอกาสนําเสนอนโยบายของ
พรรค อยางเทาเทียม เสมอภาคกัน

- หัวหนาพรรคทุกพรรค  ควรไดรับสิทธิ์
ดังกลาวเพ่ือความเสมอภาค เปนธรรม มี
ขอเสนอแนะ ควรจัดเวทีในระดับจังหวัด
อําเภอ  ตําบล  หมูบานฯ

- ไมจําเปน ควรใหเปนเรื่องการหาเสียง
นโยบายของแตละคนตอประชาชนเอง เพราะ
การดีเบตอาจกอใหเกิดการโตเถียงกัน เชน
พูดเรื่องสวนตัว
เห็นดวย
- เพ่ือเปนขอมูลใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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6. ใหมีระบบเลือกตั้ง ส.ส. ท่ีสะทอน
เจตนารมณท่ีแทจริงของประชาชน
และทําใหคะแนนเสียงทุกคะแนนของ
ประชาชนมีความหมายอยางแทจริง

6.1 ใชระบบการเลือกตั้งส.ส.แบบ
สัดสวนผสม ใหมี ส.ส.จํานวน 450
แตไม เกิน 480 คน เปน ส.ส.เขต
250 คน ส.ส.สัดสวน 200 คน ใช
หลักสัดสวนของส.ส.บัญชีรายชื่อตอ
ส.ส.เขตแบบ 4:5 โดยเรียก ส.ส.บัญชี
รายชื่อใหมนี้วา บัญชีรายชื่อเติมเต็ม
เพ่ือกําหนดสัดสวน ส.ส.ท่ีแตละพรรค
หรือกลุมไดรับจริงใหสัมพันธจํานวน

ไดตัดสินใจกอนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
- เ พ่ือใหประชาชนเขาใจและทราบวา

นโยบายของแตละพรรคการเมือง รวมถึง
แนวคิดและทัศนคติของนักการเมืองดวย

- จะไดรับทราบถาวุฒิภาวะของผูนําแตละ
พรรคตลอดจนไดเห็นวิสัยทัศนท่ีจะนําพา
ประเทศไทยไปในทิศทางใด

เห็นดวย
- จะทําใหทุกคะแนนเสียงของผูมาใชสิทธิ

มีความหมาย เป น เปด โอกาสใหพรรค
การเมืองเล็ก ๆ  ไดมีผูแทนในสภา ผูสมัครท่ีมี
ความรูความสามารถไดมีโอกาสเปนตัวแทน
ของกลุมประชาชนท่ีหลากหลายอาชีพ

- เพราะเปนการนําตัวอยางการเลือกตั้ง
ส ส .  จ า ก ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ป รั บ ใ ช  มี
ขอ เสนอแนะควร มีการปรับปรุ งวิ ธีการ
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ส.ส.เขต ท่ีสําคัญคือไมทําใหเกิดการ
กินรวบเหมือนเดิมชงโละบัตรเลือกตั้ง
ไมใชเบอร ใชชื่อแทน

6.2 บัญชีรายชื่อตามรายภาคนั้นจะมี
มาตรการกําหนดใหเปน “บัญชีเปด”
(open list) โดยใหประชาชนเปนผู
“จัดลําดับ” ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรบัญชีรายชื่อท่ีจะไดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมใชให
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดดังแตเดิม

เลือกตั้ง สส. เปนของ ปท. ไทยเองเพ่ือให
ตางประเทศนําไปใชได
- เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม ยึดเสียงสวนใหญ
และเคารพเสียงสวนนอย

เห็นดวย
- เปนการนําตัวอยางการเลือกตั้ง สส. จาก

ตางประเทศมาปรับใช มีขอเสนอแนะ  ควรมี
การปรับปรุงวิธีการเลือกตั้ง สส. เปนของ ปท.
ไทยเองเพ่ือใหตางประเทศนําไปใชได

- เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
ในการคัดเลือกตัวแทนเขามาบริหารงานของ
ประเทศ

ไมเห็นดวย
- ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกผูสมัครอยู

แลวผานการประกาศรายชื่อของพรรค
การเมือง  หากไมถูกใจก็เปนเรื่องสวนตน
พรรคการเมืองก็ตองรับผิดชอบอยูแลว
โดยตรง มีขอเสนอแนะ  ควรใหเปนอํานาจ
ของ คกก. พรรคการเมืองสาขาภาค ได
พิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการกลาง
พิจารณา จํานวนไมนอยกวา 2 เทา ของ
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6.3 อนึ่ง ตองกําหนดใหมีการนับ
คะแนนการไมเลือกผูใด (Vote no)
ดวยและกําหนดใหผูชนะเลือกตั้งตอง
ไดคะแนนเกินคะแนนท่ีไมเลือกผูใด
เพ่ือใหประชาชนสามารถประทวงการ
เลือกตั้งท่ีตนไมเห็นดวยไดอยางมี
ความหมาย

7. ทําใหการซื้อเสียงยากข้ึน โดยการ
ปรับการเลือกตั้ง

จํานวนรายชื่อผูสมัคร
- ใหประชาชนเลือกเองเลย ไมตองมา

จัดลําดับ เพราะจะเกิดปญหาการหาเสียง
เห็นดวย
- เพ่ือเปนการสะทอนเจตนารมณของ

ประชาชน และรับประกันวาเสียงของ
ประชาชนทุกเสียงจะไมถูกตัดท้ิงแบบสูญ
เปลา
- เปนการนําตัวอยางการเลือกตั้ง สส. จาก
ตางประเทศมาปรับใช มีขอเสนอแนะ  ควรมี
การปรับปรุงวิธีการเลือกตั้ง สส. เปนของ ปท.
ไทยเองเพ่ือใหตางประเทศนําไปใชได

- เพ่ือสะทอนความตองการทางเมืองของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
ไมเห็นดวย

- ควรแยกความคิดเห็นออกจากกัน ไมควร
มีผลตอการเลือกตั้ง เพราะจะทําใหการ
เลือกตั้งเปนโมฆะบอย ๆ การโนโหวตจะเปน
ชองทางใหเกิดการทุจริต ลมการเลือกตั้ง
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7.1 ยกเลิกการใหหมายเลขบน
บัตรเลือกตั้งใหใสชื่อ - นามสกุล และ
ภาพถายผูสมัคร (กรณีส.ส.เขต) และ
ชื่อพรรค กับหัวหนาพรรคและ
เครื่องหมายพรรค (กรณีบัญชีรายชื่อ)

เห็นดวย
- เพ่ือใหผูท่ีลงคะแนน ไดเห็นรายละเอียด

เก่ียวกับผูสมัครและพรรคการเมือง แตอาจไม
สามารถแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม
เนื่องจากกระบวนการ ซื้อสิทธิ–ขายเสียง
เกิดข้ึนกอนการลงคะแนน มีขอเสนอแนะ
ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การจัดการเลือกตั้ง โดยใหผูมีสิทธิลงคะแนน
ผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส (เสียบบัตรเลือกตั้ง)
มีการประมวลผลและการรายงานผลการ
เลือกตั้ง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

- เปนการนําแนวคิดการเลือกตั้ง สส. จาก
ตางประเทศมาปรับใช มีขอเสนอแนะ
ประเทศไทย ควรมีแนวคิดเปนของตนเองเพ่ือ
เปนแบบอยางใหตางประเทศนําไปศึกษาและ
นําไปใชตอไป

- ปองกันการทุจริตเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ
ขายเสียง

- จะทําใหประชาชนจําไดงายข้ึนวาควรจะ
เลือกคนใด  พรรคใด
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7.2 การหามผูซื้อเสียงหรือทุจริตเขาสู
การเมือง และหามดํารงตําแหนงใดๆ
ในภาครัฐและบริษัท มหาชนจํากัด
ตลอดชีวิต

7.3 ใหมีการ “ลอขาย” เพ่ือจับผู
ซื้อเสียงในทํานองเดียวกับ “ลอซื้อ”ใน

ไมเห็นดวย
- การใหตัวเลขเปนสัญลักษณท่ีเปน

มาตรฐานอยูแลว เปนสากล รับรูโดยท่ัวไป
การใชรูปจะทําใหเกิดการสับสน เพ่ิมภาระใน
การพิมพ

เห็นดวย
- เปนการเสริมสรางมาตรการปองการ

ทุจริตคอรัปชั่น และการประพฤติมิชอบ ของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
ผูท่ีเก่ียวของ

- เปนการแกไขปญหาอยางจริงจัง  ยั่งยืน
และเปนรูปธรรม

- ปองกันการทุจริตเม่ือเขามาบริหาร
ประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติ

- ปองกันเอ้ือการทุจริต เอ้ือพวกพอง
ไมเห็นดวย
- ผูท่ีถูกจํากัดสิทธิ์ดังกลาวอาจจะถูกใส

รายอยางไมเปนธรรม
เห็นดวย
- จะทําใหประชาชนผูมีสิทธิเกิดความเกรง



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๑๕

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

คดียาเสพติด กลัว ไมกลากระทําความผิด
- ขอเสนอแนะ ดําเนินคดีกับผูกระทํา

ความผิดอยางเฉียบขาดไมรอลงอาญา โดยให
มีการพิจารณาเพียง 2 ศาล (ศาลชั้นตน และ
ศาลฎีกา)

- เนื่องจากกระบวนการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มี
การทําเปนกระบวนการยากตอการตรวจสอบ
และดําเนินคดี  การลอขายจะทําใหสามารถ
จับกุมผูทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงได ท้ังนี้ เพ่ือให
กระบวนการเลือกตั้งโปรงใส เปนไปตามหลัก
ประชาธิปไตย

ไมเห็นดวย
- อาจเปนเครื่องมือสําหรับกลั่นแกลงฝาย

ตรงขาม หรือคูแขงทางการเมือง มี
ขอเสนอแนะ ควรดําเนินคดีอาญา  แพง  การ
ยึดทรัพย  ท่ีมีความผิดชัดแจงและคําสั่งศาล
ถึงท่ีสุด

- จะมีการกลั่นแกลงใสรายกัน
- ควรจะจับผูกระทําผิดท่ีมีหลักฐานชัดเจน
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7.4 ใหมีการจัดการเลือกตั้งใหมใน
เขตท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการ
เลือกตั้งท่ีไมสุจริตหรือเท่ียงธรรม และ
ใหเปดสภาไดตามปกติภายใน 30 วัน
นับแตวันเลือกตั้งถาสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท่ีไดรับการรับรองแลวถึง 85%
(เพราะรัฐธรรมนูญใชคําวา “มี ส.ส. ไม
เกิน480 คน) การใหเลือกตั้งใหมนี้ให
กระทําก่ีครั้งก็ไดตามท่ีมีหลักฐานอัน
ควรเชื่อวาการเลือกตั้งไมสุจริตหรือ
เท่ียงธรรมเปนนัยสําคัญจนกวา
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเชื่อวา
การเลือกตั้งสุจริตและเท่ียงธรรมอยาง
แทจริง

8. การทําให ส.ส.เปนผูแทนราษฎรท่ี
แทจริงไมใชลูกจางของพรรคการเมือง
หรือหัวหนาพรรค

8.1 การไมบังคับใหผูสมัคร ส.ส.

เห็นดวย
- เพ่ือใหการจัดการเลือกตั้งเกิดความ

โปรงใส เท่ียงธรรม ไดนักการเมืองท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ไมซื้อสิทธิ ขายเสียง มี
ขอเสนอแนะ  แตตองมีมาตรการปองกันใน
กรณีท่ีผูแพการเลือกตั้ง ใชวิธีการท่ีผิด
กฎหมายเลือกตั้งเพ่ือประสงคในการใหมี
เลือกตั้งใหมดวย

- เปนหลักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

- เพ่ือใหกระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์
ยุติธรรม เปนไป ตามหลักประชาธิปไตย เปน
ระบบการเมืองท่ีมีคุณภาพ สามารถได
ผูบริหารประเทศท่ีซื่อสัตยสุจริต และมี
ความสามารถ

ไมเห็นดวย
- อาจทําใหเกิดการซื้อตัวนักการเมือง มี

การตอรองผลประโยชนเพ่ือแลกกับการยกมือ
โหวตและนโยบายของพรรค อาจไมสารมารถ
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เขตตองสังกัดพรรค ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวได ตามท่ี
เคยหาเสียงกับประชาชนกอนการเลือกตั้ง มี
ขอเสนอแนะ ออกกฎหมายหามพรรค
การเมืองบังคับให ส.ส. กระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง  ท่ีเปนการผิดธรรมนองครองธรรม
และผิดตอคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณท่ี
ดีของนักการเมือง รวมท้ังการกระทําท่ี
เล็งเห็นผลประโยชนตอตนเอง หรือพวกพอง
โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอสาธารณชน
อยางแทจริง

- การสังกัดพรรคจะชวยกําหนดนโยบายท่ี
ชัดเจน มีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ
เขาสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือบริหารประเทศ
เปนไปตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

- ตองสังกัดพรรค เพราะจะทําใหเกิดการ
รวมกันคิดรวมกันทํา ผิดหลักการตามระบอบ
ประชาธิปไตยตามกฎหมายระบบพรรค
การเมือง เพ่ือรวมกลุมใหทํากิจกรรมทางการ
เมือง ใหพรรคการเมืองเขมแข็ง ไมงั้นจะเกิด
การแยงชิงกัน สนับสนุนใหมีพรรคการเมืองท่ี
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8.2 การให “กลุมบุคคล” สามารถลง
สมัครแบบบัญชีรายชื่อไดโดยไมตอง
สังกัดพรรคการเมืองใด

เขมแข็งและควบคุมเสียงไดมาก
- ผูจะเสนอตนใหประชาชนเลือกเปนผูแทน

ของตนเขาไปบริหารบานเมือง  ควรจะตองมี
อุดมการณท่ีชัดเจน  เพ่ือประชาชนจะไดใช
เปนตัวเลือก

เห็นดวย
- เปนไปตามหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ถาประชาชนทุกคนมีสิทธิ์
เลือกตั้งเปนผูแทนของประชาชนชาวไทย มี
ขอเสนอแนะ กกต. ควรใหความสําคัญกับ
พรรคการเมืองทุกขนาดอยางเทาเทียมกัน
(เสมอภาค)

- เปนการใหโอกาสบุคคลนั้น เปน
ความสามารถ

ไมเห็นดวย
- จะทําใหเกิดกลุมการเมือง กลุมเล็ก กลุม

นอย มีการตอรองกันสูงเพ่ือแลกผลประโยชน
กับการโหวต และทําใหการพัฒนาพรรค
การเมือง ท่ีจะเปนองคกรสงเสริมการเรียนรู
ของประชาชนในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ไมเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน
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8.3 การไมกําหนดใหการไมปฏิบัติ
ตามมติพรรคในการลงมติในสภาทําให
พรรคขับออกจากพรรคและพนจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เพราะการ
กําหนดเชนนี้ขัดกับหลัก “ความเปน
ผูแทนของปวงชน” ซึ่งไดรับเลือกตั้ง
จากประชาชนแตกลับให
คณะกรรมการบริหารพรรคปลดผูแทน
ประชาชนท่ีทําหนาท่ีในสภาอยาง
อิสระไดอันขัดตอเจตนารมณของ
ประชาชนท่ีเลือกผูนั้นเขามา)เพ่ือให

- การสังกัดพรรคจะชวยกําหนดนโยบายท่ี
ชัดเจน มีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ
เขาสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือบริหารประเทศ

- กลุมบุคคลอาจมีหลากหลาย  ทําใหการ
บริหารบานเมืองมีอุปสรรค  เพราะแตละกลุม
อาจมองแตผลประโยชนของกลุมตนเปนท่ีตั้ง

เห็นดวย
- เปนไปตามหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ถาประชาชนทุกคนมีสิทธิ์
เลือกตั้งเปนผูแทนของประชาชนชาวไทย

เห็นดวย
- การมีความเห็นท่ีไมสอดคลองกับมติ

พรรค  ไมควรถือเปนเหตุใหกรรมการพรรค
ขับออกจากพรรคได
มีขอเสนอแนะ มติพรรคควรเปนความเห็นท่ี
เกิดจากการประชุมรวมกันของคณะกรรมการ
พรรคนั้นๆ ในการกําหนดบทบาทของพรรค
ตอเรื่องตาง ๆ แตไมควรมีขอผูกมัดใดกับ
สมาชิกพรรค แตมติพรรคควรเปนเอกภาพ
ตามหลักเสียงขางมาก แตสมาชิกพรรคเสียง
ขางนอยสามารถแสดงออกไดเพียง การงด
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ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความเปน
อิสระและทําตามความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริงได

ออกเสียงในการลงมติ เม่ือมีความเห็นตาง
จากมติพรรค โดยไมถือวาเปนการขัดกับมติ
พรรค แตหามออกเสียงลงมติตรงขามกับ
ความเห็นของมติพรรคการเมืองเด็ดขาด หาก
มีการออกเสียงตรงขาม ตองถือวาขัดกับมติ
พรรค พรรคมีสิทธิลงโทษในกรณีดังกลาวได
อยางชอบธรรม

- เปนไปตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ถาประชาชนทุกคนมีสิทธิ์
เลือกตั้งเปนผูแทนของประชาชนชาวไทย

- เพ่ือให สส.มีความเปนอิสระ ตัดสินใจบน
พ้ืนฐานความเปนเหตุผล ไมใชถูกบังคับโดย
พรรคซึ่งทําใหประเทศชาติเสียหาย

ไมเห็นดวย
- การเลือกเขามาใชระบบพรรค พรรคตอง

มีวินัย ไมงั้นจะอิสระเกินไป มีกติกาตาม
กฎหมายระบบพรรค การรวมอยูของพรรค
การเมือง การรวมกลุมของคนตองมีกฎ กติกา

- เพราะเม่ือผูสมัครแสดงเจตนารมณจะ
เปนสมาชิกใดก็ตองยอมรับกติกาและนโยบาย
ของพรรคนั้นๆ ไมใชเพียงเพ่ืออาศัยชื่อเสียง
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ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

9. ปรับพรรคการเมืองใหเปน
ประชาธิปไตย ควบคุมการรับบริจาค
และการใชจายเงินของพรรครวมถึง
ผูบริหารพรรค

ของพรรคเทานั้น
เห็นดวย

- การใชจายเงินของพรรค  ไมวาจะไดรับ
เงินมาจากกรณีใดๆ ควรมีระบบการรับ –
จาย งบประมาณท่ีมีมาตรฐาน และมีระบบ
การตรวจสอบท่ีดี มีความโปรงใส ตรวจสอบ
ได มีขอเสนอแนะ  การใชจายเงินของพรรค
การเมือง  ควรสัมพันธกับการสงผูสมัครลง
เลือกตั้ง

- เปนแนวความคิดสากลท่ีเนนการมีสวน
รวมและเสมอภาค มีขอเสนอแนะ  ควรให
สตง. มีอํานาจตรวจสอบการใชจายเงินดวย
นอกจาก จนท. นายทะเบียนพรรคการเมือง
และ กกต. เพราะมีความชํานาญมากกวา

- เพ่ือใหพรรคการเมืองเปนตัวแทนของ
ประชาชนอยางแทจริง มีการบริหารงานท่ี
โปรงใส  และสรางการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนอยางแทจริง

- สรางความเปนธรรม เพ่ือใหเกิดธรรมาภิ
บาล        มีขอเสนอแนะ: ควรกําหนด
งบประมาณแตละพรรคใหเทากัน เพ่ือสราง
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ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

10. การปรับใหมีการถวงดุลในการ
บริหารในรัฐสภาระหวางฝายรัฐบาล -
ฝายคาน

10.1 เม่ือไดรับเลือกเปน
ประธานสภาผูแทนราษฎรแลวใหผูนั้น
ไมตองปฏิบัติตามมติพรรคและตอง
ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนกลาง

ความยุติธรรมแกทุกพรรคการเมือง
เห็นดวย
- ประธานสภาผูแทนราษฎร ตองทําหนาท่ี

จัดกระบวนการในสภาใหดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอย เพ่ือดํารงไวซึ่งความเท่ียง
ธรรม เปนกลาง ไมเอนเอียงเขาขางใด ขาง
หนึ่ง ตองไมทําใหเกิดขอครหาไมไววางใจ
และขยายวงกวางออกไปสูสาธารณชนทําให
เกิดการวิพากษวิจารณ การทํางานท่ีไมไดรับ
การยอมรับ จนอาจกลายเปนความขัดแยง
ของสังคมในท่ีสุด

- เปนไปตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ถาประชาชนทุกคนมีสิทธิ์
เลือกตั้งเปนผูแทนของประชาชนชาวไทย มี
ขอเสนอแนะ ควรกําหนดจรรยาบรรณให
ประธานสภาผูแทนฯ ควรเปนกลางทางการ
เมือง

- เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง
ซื่อสัตย สุจริต ไมเห็นแกประโยชนของ
พรรคการเมืองท่ีตนเองสังกัด แตเพ่ือ
ประโยชนของประเทศ
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ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

10.2 ใหผูไดรับคะแนนเปนลําดับ 2
และลําดับ 3 ในการเลือกประธานเปน
รองประธานสภาผูแทนราษฎรเพ่ือให
พรรคการเมืองฝายคานมีรอง
ประธานสภาผูแทนราษฎรดวย

- เพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีโดยตรง ก็จะไมตอง
ทําตามเงื่อนไขของพรรค มาสวมหมวกอีกใบ

- การเปนกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติงาน        มีขอเสนอแนะ:
ประธานสภาผูแทนราษฎรควรปฏิบัติงานไม
เกิน 2 วาระ และควรเปนกลางทางการเมือง

- ประธานสภาๆ เปนประมุขของฝายนิติ
บัญญัติ     ควรจะตองวางตัวเปนกลางอยาง
แทจริง

เห็นดวย
- จะทําใหพรรคการเมืองท้ังฝายรัฐบาล

และฝายคาน ไดรวมกันรับผิดชอบดําเนิน
กิจการสภาฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
รวมมือกันทํางานอยางสรางสรรค

- เพ่ือเปนการตรวจสอบ ถวงดุลซึ่งกันและ
กัน

- เพ่ือชวยปฏิบัติงานประธานสภา
ผูแทนราษฎร
มีขอเสนอแนะ: ควรแบงหนาท่ีกันใหชัดเจน
และควรคัดเลือกจากผูมีความรู ความสามารถ
จาก สหวิชาเนื่องจากสามารถตัดสินใจบน
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ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

10.3 ใหฝายคานเปนประธาน
คณะกรรมาธิการชุดตรวจสอบท่ีสําคัญ
เชนคณะกรรมาธิการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคณะกรรมาธิการ
ติดตามงบประมาณ

พ้ืนฐานของความรูและเหตุผลท่ีถูกตอง
- ตองการใหเกิดการถวงดุลซึ่งกันและกัน
ไมเห็นดวย
- ควรให สส. เปนผูพิจารณากันเองตาม

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไมเห็นดวย
- ควรให สส. เปนผูพิจารณากันเองตาม

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- เปนเรื่องความสามารถเฉพาะบุคคล ให

เลือกกันเอง ข้ึนอยูกับการยอมรับของคณะ
กรรมาการนั้น ๆ

- ควรคัดเลือกจากบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความรูใน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มี
ขอเสนอแนะ: ควรเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมี
ความรู ไมควรระบุวามาจากฝายคาน หรือ
ฝายใด แตควรเปนผูมีความรู

เห็นดวย
- เปนการตรวจสอบถวงดุล ใหฝายคาน

สามารถควบคุม ตรวจติดตาม สอบถามการ
บริหารงาน การใชจายงบประมาณของ
ฝายรัฐบาล ในทุกข้ันตอน ไดอยางมี
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ประเด็น
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ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

11. วุฒิสภา : สภาพหุนิยมซึ่งสราง
ความสมดุลใหระบบการเมืองเม่ือ
วุฒิสภามีสมาชิก ๒๐๐ คน (ประมาณ
ก่ึงหนึ่งของ ส.ส.) มาจากหลากหลาย
อาชีพและมาจากการเลือกตั้งทางออม
แลว ดังนั้นสมาชิกวุฒิสภาจึงควรมี
อํานาจหนาท่ีสําคัญ ดังนี้

11.1 เสนอกฎหมายไดเม่ือผาน
วุฒิสภาแลวก็ใหสภาผูแทนราษฎร

ประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส ตลอดจนการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ เพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบ และเผยแพรให
สาธารณชนไดมีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลใหเปนไป
ตามแนวนโยบายท่ีวางไวทุกประการ

- เพ่ือเปนการตรวจสอบ ถวงดุลซึ่งกันและ
กัน

- อาจเกิดการปดแขงปดขาฝายบริหาร  ทําให
การบริหารงานลาชาเนื่องจากอคติท่ีบังเกิดข้ึน

เห็นดวย
- เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

โดยเฉพาะในกรณีการออกกฎหมายท่ีเปน
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เหตุ

พิจารณาตอไป

11.2 ตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีได

ประโยชนแกประชาชนสวนใหญของประเทศ
แต ส.ส. ฝายคาน และฝายรัฐบาล ไมยอม
ออกกฎหมายท่ีลดทอนอํานาจ และ
ผลประโยชนของนักการเมือง เชน กฎหมาย
มรดก กฎหมายการชุมนุมทางการเมืองในท่ี
สาธารณะ เปนตน

- สส. สว. ถือเปนฝายนิติบัญญัติ ควรมีสิทธิ์
ในการเสนอกฎหมายไดอยางเทาเทียมกัน

- เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศ โดยมีการ
เพ่ิมชองทางการเสนอกฎหมาย

- พิจารณากลั่นกรองกฎหมายมากข้ึน
ไมเห็นดวย
- วุฒิสภาควรจะมีหนาท่ีเปนผูกลั่นกรอง

กฎหมายเทานั้น
เห็นดวย
- จะเปนการตรวจสอบถวงดุล ติดตาม

ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลใหมี
ประสิทธิภาพ

- เปนการถวงดุลอํานาจระหวาง ฝาย
บริหารและนิติบัญญัติ

- เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการตรวจสอบ
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ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

11.3 เปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา
โดยไมมีการลงมติได

11.4 ตรวจสอบประวัติผูท่ี
นายกรัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปน
รัฐมนตรีและตรวจสอบประวัติหัวหนา
สวนราชการทุกสวนและเปดเผยให
สาธารณะทราบ

การบริหารงานซึ่งกันและกัน
- เปนหนวยตรวจสอบ หรือตัวแทนในการ

ซักถามแทนประชาชน มีขอเสนอแนะ: ควร
มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนท่ีแทจริง
มิใชเปนตัวแทน
ไมเห็นดวย
- ไปตั้งกระทูถามในรัฐสภา

เห็นดวย
- จะเปนการตรวจสอบถวงดุล ติดตาม

ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลใหมี
ประสิทธิภาพ

- เปนการถวงดุลอํานาจระหวาง ฝาย
บริหารและนิติบัญญัติ

- เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการตรวจสอบ
การบริหารงานซึ่งกันและกัน
เห็นดวย

- เปนบุคคลสาธารณะ ท่ีจะตองดําเนินการ
ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได

- เปนไปตามหลักการ การจัดการบริหาร
บานเมืองท่ีดี มีขอเสนอแนะควรดําเนินการใน
ทุกตําแหนงท่ีเปนระดับ หน.สวน



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๒๘

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

11.5 เสนอใหสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติตรวจสอบจริยธรรมของ
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
ขาราชการระดับสูงไดและองคกรอิสระ
หากผิดจริยธรรมก็ถอดถอนได

- เพ่ือเปนการตรวจสอบคุณสมบัติและ
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ซื่อสัตยสุจริต

- ปองกันการทุจริต
ไมเห็นดวย
- ไมใชหนาท่ี มีหนวยงานองคกรอิสระ

ตรวจสอบอยูแลว จะทําใหเกิดการซ้ําซอน
เห็นดวย
- เปนการเสริมสรางมาตรการปองการ

ทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบ ของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และผู
ท่ีเก่ียวของ

- เพ่ือเปนการตรวจสอบการบริหารงานซึ่ง
กันและกัน

ไมเห็นดวย
- เฉพาะการถอดถอน เพราะเปนการกาว

ลวงอํานาจในการบริหารงานบุคคล มี
ขอเสนอแนะ  ควรกําหนดบทลงโทษโดยใช
มาตรการทางสังคมเปนหลัก

เห็นดวย



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๒๙

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

11.6 เสนอถอดถอนนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ส.ส.  ส.ว.และขาราชการ
ระดับสูง และลงมติรวมกับสภา
ผูแทนราษฎรและใชคะแนนเสียงก่ึง
หนึ่งของสองสภา

11.7 ลงมติเลือกองคกรตรวจสอบ
ตามรัฐธรรมนูญ (กกต., ปปช., คตง.,
ฯลฯ)

- แตควรใชคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่ง
ของ 2 สภา อาจจะเปน 3 ใน 5 หรือ 2 ใน
3

- เพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบมีความ
รอบคอบ ถูกตอง

ไมเห็นดวย
- เฉพาะการถอดถอน  เพราะเปนการกาว

ลวงอํานาจในการบริหารงานบุคคล มี
ขอเสนอแนะ  ควรกําหนดบทลงโทษโดยใช
มาตรการทางสังคมเปนหลัก

เห็นดวย
- เพ่ือใหกระบวนการคัดเลือกเปนไปดวย

ความรอบคอบ
- เปนตัวแทนของประชาชน ควรมีอํานาจ

ในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
- ขอเสนอแนะ: ควรกําหนดอํานาจและ
หนาท่ีท่ีชัดเจน

ไมเห็นดวย
- เปนการครอบงําการทํางานขององคกร

ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
- ขอเสนอแนะ ควรมีคณะกรรมการสรรหา



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๓๐

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

11.8 รวมกับสภาผูแทนราษฎร ให
ความเห็นชอบวิสัยทัศนยุทธศาสตร
และแผนสําคัญประเทศเพ่ือใหฝาย
บริหารนําไปปฏิบัติตอไป

12. นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
มีท่ีมาจากสภาผูแทนราษฎรและมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพภายใต

ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสวน
ท้ังฝายนิติบัญญัติ ตุลาการและภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 15 คน กอนจะสงความเห็นให
วุฒิสภา ใหความเห็นชอบ

- ควรเนนบทบาทดานการสรางจิตสํานึก
เชิงคุณธรรม  มากกวามีอํานาจกาวลวง
ทางการบริหาร
ไมเห็นดวย

- เปนอํานาจหนาท่ีของฝายบริหาร ซึ่งตอง
รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายท่ี
กําหนดไว

- ควรเนนบทบาทดานการสรางจิตสํานึก
เชิงคุณธรรม  มากกวามีอํานาจกาวลวง
ทางการบริหาร

เห็นดวย
- เพ่ือใหการพิจารณามีความรอบคอบและ

เกิดประโยชนสูงสุด



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๓๑

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ระบบการตรวจสอบท่ีดี
12.1 นายกรัฐมนตรีมาจากการ

ลงคะแนนเลือกโดย ส.ส. และให
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรีท้ัง ๒ มาตรการนี้
ก็เพียงพอ ทําใหม่ันใจไดวาในภาวะ
ปกติผูเปนนายกรัฐมนตรียอมตองมา
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตเปดให
ในภาวะวิกฤตสามารถนําคนกลางท่ี
เปนท่ียอมรับของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาเปนผูแกภาวะวิกฤตชั่วคราว
ไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
โดยวิถีทางท่ีไมไดเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ

12.2 กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํา
ชื่อรัฐมนตรีข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย
นายกรัฐมนตรีตองใหวุฒิสภา
ตรวจสอบประวัติและเปดเผยให
ประชาชนทราบกอน อยางนอย ๒
สัปดาห

เห็นดวย
- เปนการเปดชองทางในการแกไขปญหา

ดังกลาว ทําใหการบริหารประเทศไม
หยุดชะงัก

- เปนไปตามหลักการปกครองในระบบ
รัฐสภาสากลของประเทศท่ีปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

- จะไดไมเกิดสุญญากาศ  หรือ ทางตัน
ทางการเมืองข้ึนได

ไมเห็นดวย
- ไมไดเลยท้ังสิ้น อาจมีการสราง

สถานการณวิกฤตข้ึนมา

ไมเห็นดวย
- การเสนอชื่อ รมต. ควรเปนอํานาจ

เฉพาะตัวของ นรม. เพราะหากเกิดผลกระทบ
ในเรื่องใดๆ นรม. ก็ตองเปนผูพิจารณาในการ
แกไข และรับผิดชอบ

- เปนการกาวลวงอํานาจฝายบริหาร
เพราะหากเกิดความผิดพลาดบกพรอง



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๓๒

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

12.3 หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในเวลา
เดียวกัน

นายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบอยูแลว
- มีองคกรตรวจสอบอยูแลว
- ไมจําเปนตองกําหนดเงื่อนเวลา  เพราะ

การบริหารประเทศอาจจะตองเรงดวนก็ได
เห็นดวย
- เพ่ือใหการบริหารเปนไปดวยความ

รอบคอบ
- ประชาชนจะไดทราบวานายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีคือใคร หากไดผูท่ีมีประวัติไมดี
จะไดคัดคาน มีขอเสนอแนะ: ประชาชน
สามารถท่ีจะคัดคานนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีได

เห็นดวย
- เปนการแยกอํานาจของฝายบริหารและ

ฝายนิติบัญญัติอยางชัดเจน
- เพ่ือเนนแยกอํานาจนิติบัญญัติ  และ

บริหารออกจากกันซึ่งเปนไปตามหลักการ
ปกครองในระบบรัฐสภา

- เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีไมซ้ําซอนกัน เพ่ือให
การบริหารงานไดเกิดประสิทธิภาพและ



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๓๓

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

12.4 ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทูถาม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดยบุคคล
ดังกลาวมีหนาท่ีตองมาตอบกระทู

ประสิทธิผล
- ควรดํารงตําแหนงเดียว มีขอเสนอแนะ:

ดํารงตําแหนงไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
- จะไมสะดวกในการบริหารงานท่ีมีภาระ

มากมาย
เห็นดวย
- จะทําใหมีการตรวจสอบถวงดุล ระหวาง

ฝายนิติบัญญัติ กับฝายบริหาร
- เปนหลักสากลในการถวงดุลอํานาจตาม

แนวทางการปกครองในระบบรัฐสภา
- เปนการตรวจสอบการบริหารงาน
- จะไดทราบขอมูลท่ีถูกตองท่ีตนเอง

รับผิดชอบ เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน

ไมเห็นดวย
- อาจจะดึงผูท่ีรูขอมูลดีมาใหขอมูล หรือ

ตอบคําถามก็ได



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๓๔

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

12.5 ใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตละคน
ได แตหากมีการลงมติไมไววางใจชนะ
สภาผูแทนราษฎรจะยุบไปพรอมกับ
พนตําแหนงของนายกรัฐมนตรีเพ่ือให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานไปใช
กลไกสภาคุณธรรมแหงชาติกลไกลการ
ถอดถอน การฟองศาลวินัยการเงินการ
คลัง และงบประมาณ การสงเรื่องให
ปปช.ฯลฯ แทน

12.6 ใหนายกรัฐมนตรีขอความ
ไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรไดหาก
นายกรัฐมนตรีไดคะแนนไมถึงครึ่งให
นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลใหยุบ
สภาได

เห็นดวย
- จะทําใหการตรวจสอบของฝายคานตอการ
ทํางานของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเพ่ือไมใหผูถูกตรวจสอบอยูในตําแหนง
ทางการเมือง ไปสรางอิทธิพลเหนือขาราชการ
ประจํา ตลอดจนปองกันไมใหเขาไปยุง
เก่ียวกับพยานหลักฐานตาง ๆ อันเปนการ
แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม

- เปนการทดลองนําแนวคิดของ
ตางประเทศมาปรับใช

- เพ่ือใหระบบการตรวจสอบสามารถ
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ

- หลักความรับผิดชอบรวมกันในการ
ปฏิบัติงาน มีขอเสนอแนะ ควรท่ีจะยุบพรรค
การเมือง เปนการสรางความเชื่อม่ันของ
ประชาชน
เห็นดวย

- เปนความรับผิดชอบรวมกันของสภา
ผูแทนราษฎร ในการพิจารณากฎหมาย และ
เปนความรับผิดชอบรวมกันของ
นายกรัฐมนตรี กรณีคะแนนเสียงเกินกวาก่ึง



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๓๕

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ใหนายกรัฐมนตรีแถลงวาราง
กฎหมายฉบับใดหรือสวนใดเปนการ
แสดงความไววางใจรัฐบาล ถาไมมีการ
ยื่นญัตติไมไววางใจภายใน 48 ชั่วโมง
ใหถือวารางกฎหมายฉบับนั้น หรือสวน
นั้นผานการพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎรถามีการยื่นญัตติไม
ไววางใจภายใน 48 ชั่วโมงและมีการ
อภิปรายไมไววางใจโดยผานไปโดย
ลงคะแนนเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งใหถือวา
รางกฎหมายฉบับนั้น หรือสวนนั้นผาน
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรถา
มีคะแนนเสียงไมไววางใจเกินครึ่งก็ให
รางกฎหมายนั้นตกไปและให
นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลใหยุบ
สภาได

12.7 ใหนายกรัฐมนตรีกราบ
บังคมทูลถวายคําแนะนําใหตราพระ
ราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรได
แตอํานาจกําหนดวันเลือกตั้งอยูท่ี
กกต.

หนึ่งไมไววางใจ จึงตองยุบสภา
- เปนไปตามหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และเปนการถวงดุลอํานาจ
ระหวางกัน

- เพ่ือเปนการตรวจสอบการบริหารงาน
ของรัฐบาล

- จะไดใหเปนกลไกของนายกรัฐมนตรีใน
การคืนอํานาจอธิปไตยใหกับประชาชนได

ไมเห็นดวย
- เปนการสรางเงื่อนไขเพ่ิมข้ึนมาอีก การ

ออกกฎหมายควรเปนไปตามกลไกของระบบ
รัฐสภา

เห็นดวย
- เปนการกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

กกต. ตามกฎหมาย
- เปนไปตามแนวคิดสากลของประเทศท่ีมี

กกต.
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ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

12.8 คณะรัฐมนตรีอาจสง
เรื่องใหสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
ตรวจสอบจริยธรรมองคกรอิสระ ส.ส.
ส.ว. ได หากพบวามีความผิดจริยธรรม
ก็ใหเสนอถอดถอนได

- เพ่ือใหการเตรียมการเลือกตั้งเปนไปโดย
ความเหมาะสมกับขอเท็จจริง

ไมเห็นดวย
- เห็นควรใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดวัน

เลือกตั้งใหม โดยประสานงานกับ กกต.
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย

เห็นดวย
- เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานซึ่งกัน

และกัน
- เพราะจะเปนการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและ

กัน  ใครทําผิดก็สมควรจะถูกตรวจสอบได
เชนกัน
ไมเห็นดวย

- ครม. ควรปฏิบัติหนาท่ีหลักในการพัฒนา
ประเทศ
มีขอเสนอแนะ  ส.ส. และ ส.ว. ก็สามารถ
เสนอเรื่องเองไดหากพบการกระทําความผิด
ของพวกเดียวกัน

- ขัดกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ควรเปนอํานาจของสภาผูแทน
ราษฎร และกาวลุลวงอํานาจฝายนิติบัญญัติ
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ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

13 การกําหนดใหผูซึ่งมี
หลักฐานอันควรเชื่อวาเปนผูครอบงํา
นําชักหรือสั่งการใหพรรคการเมืองผู
ดํารงตําแหนงการเมือง หรือขาราชการ
กระทําการใดๆตองมีความรับผิดทาง
อาญา ทางวินัย การเงินการคลัง และ
งบประมาณ และความรับผิดอ่ืน
เชนเดียวกับผูท่ีตนสั่ง ครอบงํา หรือชัก
นํา

และฝายบริหาร
เห็นดวย

- เปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ , 84  และ 86 เรื่อง ตัวการ ผูใช
และผูสนับสนุน

- เปนการสงเสริมการปองกันการทุจริต
คอรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม  และเปนปญหา
สําคัญของประเทศไทย    มีขอเสนอแนะควร
ดําเนินการในทุกตําแหนงท้ัง ขรก. ประจํา
ขรก. การเมือง

- เนื่องจากพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือขาราชการ เปนบุคคล
สาธารณะ เปนผูใชอํานาจในการบริหาร
ประเทศในระดับตางๆ มีบทบาทสําคัญในการ
สรางความเปนเอกภาพของประเทศ ความ
สามัคคีของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือเปนการ
ปองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอประเทศชาติ
และเปนการอุดชองวางทางกฎหมาย ท่ีไมได
กําหนดใหสามารถดําเนินคดีกับผูซึ่งครอบงํา
นําชักหรือสั่งการดังกลาวได

- ถือวาการกระทําผิด  หากกระทํารวมกัน
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ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

2 การปฏิรูป
ระบบ
ราชการ

26 ธ.ค.
2557

ประเด็นจากเวที “สาน
พลังเจาหนาท่ีของรัฐใน
การมีสวนรวมและรับฟง
ความคิดเห็นตอการยก
รางรัฐธรรมนูญ
ณ หองประชุม
คณะกรรมาธิการ
หมายเลข 213 – 216
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

“รฐัธรรมนญูทีเ่จาหนาที่ของรฐัพงึ
ปรารถนาควรเปนอยางไร? จะทาํ
อยางไรใหรฐัธรรมนูญที่พงึปรารถนา
ประสบความสาํเรจ็? (แนวทาง/
ขอเสนอแนะ)”
ประเด็นท่ี ๑ การแยกบทบาทหนาท่ี
ขาราชการการเมือง/ประจําควรมี
คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย
ผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย ฝาย
การเมืองและฝายขาราชการประจํา
สวนราชการท่ีเก่ียวของ เชน กพ. และ
อดีตปลัดกระทรวงท่ีมีคุณธรรมเขารวม
เปนคณะกรรมการ

ตองรับผิดชอบรวมกัน

เห็นดวย
- เพ่ือใหเกิดการแตงตั้งท่ีมีคุณธรรม  ลด

การวิ่งเตนในระบบการแตงตั้งเพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนระหวาง ฝายการเมือง และ
ราชการ

- ระบบการเมืองในระบบพรรคการเมือง
เปนระบบท่ีใชการอุปถัมภ (Patronage
System) ท่ีมีการตอบแทนใหแกบุคคล
ประโยชนแกพรรคการเมือง ทําใหการคัดเลือก
บุคลากรตําแหนงผูบริหารระดับสูงไมไดยึด
ระบบคุณธรรม (Merit System) ดังนั้น จึง
ทําใหการบริหารงานของผูบริหารระดับสูงท่ี
ฝายการเมืองแตงตั้งข้ึน   ไมเปนไปเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวมและการบริหารไม
โปรงใส

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจาก มท. มีผูบริหารท่ี
สามารถใหคุณใหโทษแก
ประชาชนท่ัวไป การลด
บทบาทของฝายการเมืองจะ
ทําให มท. มีความตั้งใจ
และมุงผลประโยชนของ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน
- ในฐานะท่ีเปนกระทรวง
หลักในบริหารราชการสวน
ภูมิภาค
- จะไดผูมีคุณธรรมสูงมาทํา
หนาท่ีเปนผูนําในการบําบัด
ทุกขบํารุงสุขของประชาชน
และขาราชการดวย
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ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

- เพราะจะไดมีการพิจารณาผูมีคุณสมบัติท่ี
ครบถวนสมบูรณ เปนผูนํ า ท่ี มี คุณภาพ มี
คุณธรรม มีขอเสนอแนะ ควรสรรหาโดยให
ขาราชการในสังกัดนั้นมีสิทธิในการเสนอ
กรรมการดวย เพ่ือเปนตัวแทนผูมีคุณธรรมใน
การพิจารณา

ไมเห็นดวย
- เปนการขาดเอกภาพในการบริหารงาน

อยางรายแรง ท้ังนี้เพราะผูท่ีจะรูขอเท็จจริง
ของบุคลากรท่ีจะไดรับการแตงตั้งโยกยายดี
ท่ีสุด คือ ปลัดกระทรวง ประกอบกับมี
คณะกรรมการ กพร, ศาลปกครอง, คําสั่งอยู
แลวไวสําหรับอุธรณ มีขอเสนอแนะ ระบบ
ปจจุบันมีประสิทธิภาพแลว  หากจะปรับปรุง
ควรเนนเรื่องการกําหนดคุณสมบัติท่ีคงท่ี
ตอเนื่อง  และใชเปนบรรทัดฐานไดทุกป
ติดตอกัน

- หากผูมีอํานาจแตงตั้งมีคุณธรรมแลว การ
แตงตั้งยอมเปนไปดวยความเปนธรรม ซึ่งโดย
ปกติของมนุษยเรามักจะรักพวกพอง แตไม
ควรเอาแตพวกพอง

- มท. เปนผูบังคับบัญชา
ผวจ. ซึ่งถือเปนผูบริหาร
สูงสุดของจังหวัด หากมี
คณะกรรมการดังกลาวแลว
จะเกิดการวิ่งเตนและ
บุคคลภายนอกเขามากาว
กายงานบริหารบุคคลอยาง
มากมาย
- มท. มีการแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการในทุกระดับ



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๐

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประเด็นท่ี ๒ กลไกการคุมครอง
ขาราชการควรมีการจัดตั้งสหภาพ
ข้ึนมาดูแลสิทธิประโยชนของ
ขาราชการ

เห็นดวย
- ขาราชการควรมีกลไกในการคุมครองเพ่ือ

เปนการสรางขวัญ กําลังใจในการทํางาน และ
เปนหนวยงานในการเรียกรองอยางมีเอกภาพ

- ปจจุบันหนวยงานกลางท่ีรบัผิดชอบการ
ดูแลขาราชการท้ังหมดของประเทศ ไมไดทํา
หนาท่ีชวยเหลือขาราชการใหมีความม่ันคงใน
อาชีพ ไมวาจะเปนเงินเดือน คาตอบแทน
สิทธิการรักษาพยาบาล  และความกาวหนา
ในสายงาน ซึ่งเปนเหตุผลทําใหบางหนวยงาน
แยกตัวออกจากหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ
ดูแลขาราชการท้ังหมดของประเทศ

- ชวยขาราชการไมตองตอสูกับ
ผูบังคับบัญชาท่ีขาดคุณธรรมบางดานไป
ขอเสนอแนะ: ควรสนับสนุนขอกฎหมาย
ระเบียบท่ีเหมาะสม ใหอํานาจแกองคกรให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ไมเห็นดวย
- ระบบดังกลาวเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ

เพราะผูบริหารมาจากฝายการเมือง  แตใน
ระบบราชการผูบริหารมาจากความรู

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจาก มท. เปนกระทรวง
หนึ่งท่ีอยูภายใตระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เชนเดียวกับกระทรวง ทบวง
กรมอ่ืนๆ

- ควรเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพให อกพ.
กระทรวง กพค. กระทรวง
มีบทบาทในการคุมครอง



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๑

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประเด็นท่ี ๓ ความเทาเทียมกันของ
สิทธิประโยชน คาตอบแทนควร
กําหนดใหขาราชการท่ีมีตําแหนง

ความสามารถ สรางสมประสบการณ  ผาน
การคัดเลือกตั้งแตระดับลางจนถึงชั้นผูใหญ
และมี กพร. กพ. กํากับดูแลอยูแลว
มีขอเสนอแนะ ปจจุบันมีองคกรอิสระ  กพค.
ศาลปกครอง  ทําหนาท่ีคุมครองอยูแลวแตขอ
เสนอวา การดําเนินการชี้ขาด  ควรมีความ
รวดเร็วมากกวาท่ีเปนในปจจุบัน

- การจัดตั้งสหภาพเปนเรื่องของลูกจาง
สวนขาราชการมีสํานักงาน ก.พ. เปน
หนวยงานกํากับดูแลขาราชการอยูแลว
- ขอเสนอแนะ  ควรปรับบทบาทของ
สํานักงาน ก.พ. ใหมาดูแลในเรื่องเก่ียวกับ
สิทธิประโยชนของขาราชการใหมากข้ึน มิใช
ดูแลเฉพาะการกําหนดตําแหนงของหนาท่ี
เทานั้น และระบบขาราชการตางจากเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ เพราะราชการไมหวังผลกําไร
และขาราชการไมสามารถเรียกรองสิทธิ์อะไร
ไดเพราะถูกกํากับดวยความผิดวินัย

เห็นดวย
- อะไรขาราชการควรมีกลไกในการ

คุมครองเพ่ือเปนการสรางขวัญ กําลังใจใน

สิทธิผลประโยชนของ ขรก.
อยางเสมอภาค  เปนธรรม
และเปนท่ียอมรับจากทุก
ฝายท่ีเก่ียวของ
- ขาราชการสังกัด มท. มีอยู
ท่ัวทุกภูมิภาค

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจากบุคลากรของ มท.
โดยเฉพาะ ผวจ. รองผวจ.



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๒

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ระนาบเดียวกัน ลักษณะงานเหมือนกัน
ไดรับสิทธิประโยชนและคาตอบแทน
เทาเทียมกันทุกกระทรวง ทบวง กรม

การทํางาน และเปนหนวยงานในการ
เรียกรองอยางมีเอกภาพ

- เพ่ือความเสมอภาค  เทาเทียม  และเปน
ประโยชนตอการขอโยกยายไปตางกรม ตาง
กระทรวง

- ขอเสนอแนะ ควรใหความสําคัญกับ
ตําแหนง ของ ขรก. ชั้นผูนอยเปนสําคัญ

- เพ่ือใหเกิดความเทาเทียม เสมอภาค ไม
แตกตางกัน เปนไปตามหลักทฤษฎีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้ เพียงแตวาแตละ
หนวยงานทํางานแตกตางกันไปตามหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบของตน

- บางงานมีหนาท่ีความรับผิดชอบจํานวน
คนมากกวา แตไมมีคาตอบแทน เพราะหนาท่ี
ความรับผิดชอบตางกัน
และหลักความเสมอภาคไม ทําให เ กิดขอ
เปรียบเทียบระหวางองคกร มีขอเสนอแนะ
ควรรีบดําเนินการ โดยเฉพาะงานสอบสวน
งานทะเบียน งานความม่ันคง เสี่ยงเหมือนกัน
ต อ ง ดู แ ล ป ร ะช าช น ตั้ ง แ ต เ กิ ด – ต า ย
เหมือนกัน

ปจ. นอ. ปค. นอกจาก
ปฏิบัติงานในภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย  และ
กรมการปกครองแลว  ยัง
ตองสนองนโยบายของ
รัฐบาลในอีก 19 กระทรวง
ดวย  ซึ่งเปนภารกิจท่ีหนัก
มาก  หากเทียบกับ ขรก.
ระดับเดียวกันกับสวน
ราชการอ่ืนๆ
- เนื่องจาก มท. เปน
กระทรวงหนึ่งท่ีอยูภายใต
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารทรัพยากร
บุคคลเชนเดียวกับกระทรวง
ทบวง กรมอ่ืนๆ



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๓

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประเด็นท่ี ๔ กระบวนการเขารับ
ราชการควรใหคณะกรรมการกลาง
เปนผูจัดการสอบสนามกลาง สงให
กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆโดยให
หนวยงานตาง ๆ เสนอความตองการ
ใหตรงกับภารกิจของหนวยงาน

ไมเห็นดวย
- แตละกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ มี

บทบาทหนาท่ีตางกัน คาของงานก็มีความ
หนักเบายากงายตางกัน
- ขอเสนอแนะ แตละตําแหนงควรใหมี
คาตอบแทนเชนเดียวกันท้ังหมด เพ่ือเปน
ขวัญและกําลังใจ แตกําหนดตามคางาน
ไมเห็นดวย
- การใหหนวยงานแตละหนวยดําเนินการเอง
จะสามารถคัดกรองขาราชการไดอยางตรง
ตามความตองการ  ตามระบบงานในหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพมากกวา

- ซ้ําซอนกับภารกิจของ กพ. หรือของ
กระทรวง กรม ท่ีดําเนินการอยูแลว และ
คณะกรรมการกลางไมสามารถทราบวา สวน
ราชการแตละสวนตองการบุคลากรแบบใด
ควรใหแตละสวนดําเนินการเอง มี
ขอเสนอแนะ ปจจุบันเปนระบบแลว  แตอาจ
เนนดานความโปรงใส  เสมอภาค  เปนธรรม

- ทําใหบางหนวยงานมีความจําเปน
ตองการบรรจุขาราชการเพ่ือทดแทน

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจาก มท. เปน
หนวยงานขนาดใหญ มี
ตําแหนงราชการเปนจํานวน
มากและหลากหลาย ควร
เนนการพัฒนาศักยภาพและ
ใหโอกาสให ขรก. ชั้นผูนอย
ไดมีโอกาสสอบเพ่ือดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน เชน
เสมียน เปนปลัดอําเภอ
- มท. เปนหนวยงานรฐั จึง
ตองมีการบรรจุขาราชการ
เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๔

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประเด็นท่ี ๕ กระบวนการพิจารณาขอ
รองเรียน การเยียวยาและสรางความ

ตําแหนงท่ีวาง ไมสามารถดําเนินการไดทันที
เพราะตองใหคณะกรรมการกลางดําเนินการ ทํา
ใหเกิดความไมคลองตัว สงผลกระทบตอการ
บริหารงานของหนวยงานท่ีตองการบรรจุ
ขาราชการเพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวางดังกลาว
มีขอเสนอแนะ ควรใหคณะกรรมการกลาง
กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางการสอบเขารับ
ราชการ แตข้ันตอนในการดําเนินการสอบเปน
หนาท่ีของหนวยงานเปนผูคัดเลือก

เห็นดวย
- จะทําใหการสอบเปนไปดวยความบริสุทธิ์

ยุติธรรมจริง ๆ มีขอเสนอแนะ ควรจะใชกับ
เฉพาะตําแหนงท่ัวไป ท่ีมิใชตําแหนงเฉพาะ
เพ่ือใหตรงตามเปาประสงคของหนวยงาน
นั้นๆ ท้ังนี้คณะกรรมการจะตองมีความเปน
กลาง

- ปองกันการมีสวนไดเสีย
- ขอเสนอแนะ: คณะกรรมการควรคัดเลือก
จากผูมีความรูความสามารถและผูมีคุณธรรม
ไมเห็นดวย

- การมีศาลฎีกาเพียงศาลเดียวจะทําใหการ

การสอบเลื่อนระดับ/
คัดเลือก เพ่ือดํารงตําแหนง
สูงข้ึน

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจาก มท. ควรวาง



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๕

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

เปนธรรมควรมีอนุญาโตตุลาการ เปนผู
ตัดสินกรณีการรองทุกขรองเรียน
สําหรับการพิจารณาคดี ควรมีศาลฎีกา
เพียงศาลเดียว เพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็วในการพิจารณาคดีและการ
เยียวยาแกผูเสียหาย

พิจารณาคดีขาดการตีความในประเด็นตางๆ
นอยเกินไป มีขอเสนอแนะ อาจลดเหลือแค 2
ศาล (ศาลชั้นตน และศาลฎีกา)

- ศาลฎีกาไมสามารถรับผิดชอบคดีท่ีจะมี
เปนจํานวนมากไดเพราะนับวันคดีลักษณะนี้
จะมีมากข้ึนตามความเจริญของบานเมือง
และไมมีหนวยงานอ่ืนไปเรงรัดการทํางานของ
ศาลฎีกาได มีขอเสนอแนะ ควรมีศาล
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือรองรับปริมาณงาน
ท่ีมากข้ึน หากตองอุธรณใหยื่นศาลฎีกา  ซึ่ง
เปนการลดภาระศาลฎีกาในข้ันไตสวนไดมาก

- เนื่องจากอนุญาโตตุลาการใชกับกรณีขอ
พิพาทในเรื่องสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน แต
บางกรณีไมไดเก่ียวกับสัญญา จึงควรเปน
หนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษคุณธรรม
(ก.พ.ค.) ศาลปกครองในการดําเนินการเรื่อง
ดังกลาว นอกจากนี้การพิจารณาคดีท่ี
กําหนดใหมีศาลฎีกาเพียงศาลเดียว อาจทํา
ตามกระบวนการของกฎหมายใหการพิจารณา
ไมเกิดความเปนธรรมตอคูกรณี จึงควรใชรูป
แบบเดิมท่ีมีศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาล

ระบบในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  ของผูบริหาร
ผูปฏิบัติงานอยางจริงจัง
เปนรูปธรรม เพ่ือลดการ
รองเรียนในชั้นศาลตอไป
- การปฏิบัติงานของ
ขาราชการ
กระทรวงมหาดไทย อาจเกิด
ปญหาถูกรองเรียนหรือผิด
กฎหมาย จึงตองสู
กระบวนการพิจารณาของ
ศาลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของตามกฎหมายท่ี
กําหนดไว



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๖

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประเด็นท่ี ๖การลงโทษฝายการเมือง/
ขาราชการประจํากรณีมีการกระทํา
ความผิดหรือเกิดการทุจริต ใหศาล
พิพากษาโดยไมตองรอลงอาญา และ
คดีทุจริตไมมีอายุความการสั่งการของ
ผูบังคับบัญชา ตองสั่งเปนลายลักษณ

ฎีกาแตควรกําหนดเฉพาะคดีสําคัญๆ ท่ีข้ึนสู
ชั้นศาลฎีกา นอกนั้นก็ใหสิ้นสุดท่ีชั้นศาล
อุทธรณ

- การมีคณะบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณา
ขอรองเรียนเปนสิ่งดี และเปนธรรมแกคูกรณี
แตระบบศาลควรมี 3 ศาลเหมือนเดิม เพ่ือให
การพิจารณาคดีเปนไปดวยความละเอียดถ่ี
ถวน มีขอเสนอแนะ จํากัดบางคดีท่ี
พยานหลักฐานชัดเจน ไมควรข้ึนสูศาลฎีกา
ใหจบแคชั้นอุทธรณ

เห็นดวย
- เรื่องรองเรียนควรตองรวดเร็ว การ

พิจารณาคดี ควรละเอียดรอบครอบ เพียงแต
ใหเกิดความรวดเร็วกวาเดิมก็นาจะดีกวามี 3
ศาล

เห็นดวย
- เปนมาตรการลงโทษผูกระทําความผิด ให

มีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เฉียบ
ขาด เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัวตอบทลงโทษท่ี
รุนแรง มีขอเสนอแนะ จะตองมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเด็ดขาด จริงจัง ไมเลือกปฏิบัติ

- เก่ียวของกับ มท.
เนื่องจาก มท. ควรให
ความสําคัญกับกรณีนี้เปน
อยางยิ่ง  เพราะมีอํานาจ
หนาท่ีใหคุณใหโทษ  มี
ผลประโยชนมากมาย



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๗

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

อักษร หากผูบังคับบัญชาสั่งการดวย
วาจา และผูใตบังคับบัญชาไมเห็นดวย
ตองทําบันทึกแยงไว

- เปนการยับยั้งการใชอํานาจในการท่ีมิ
ชอบของผู ท่ี เ ก่ียวของ  และมีชองทางให
ผูใตบังคับบัญชามีแนวทางในการดําเนินการเม่ือ
มีความเห็นขัดแยงอยางเปนระบบเพราะเม่ือเกิด
การทุจริตข้ึนไม มี ใครสามารถชวยเหลือได
มี ข อ เ สนอแนะ คว ร มี กา รดํ า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตอยางรวดเร็ว
หากพบใหดําเนินการอยางเด็ดขาด และ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบ

- เพ่ือเกิดระบบการตรวจสอบและปองกัน
ก า ร ทุ จ ริ ต  มี ผ ล ก ร ะ ท บ เ สี ย ห า ย ต อ
ประเทศชาติ

- การสั่งการไมวาเรื่องใดของผูบังคับบัญชา
ไม มีอายุความอยู แล ว  แตหากออกจาก
ราชการไปแลว ผูบังคับบัญชาก็ไมสามารถท่ี
จะไปสั่งการไดอีก ยกเวนเปนการออกจาก
ราชการไปโดยไมสุจริต ก็ควรมีมาตรการอยาง
ใดอยางหนึ่งดําเนินการกับขาราชการดังกลาว

- ไมตองรอลงอาญา เพราะทุกคนรูอยูแกใจ
แล วถ า เปนการ ทุจริต  แตถ า ทํ าผิดควร
พิจารณาเปนกรณีไป     มีขอเสนอแนะ

รวมท้ังกํากับ ดูแล อปท. อีก
ดวย
- การปฏิบัติงานของ
ขาราชการ
กระทรวงมหาดไทย ตอง
เปนไปตามกฎหมายท่ี
กําหนดอํานาจหนาท่ีไว เม่ือ
มีการทําผิดหรือทุจริต จึง
ตองเขาสูกระบวนการ
พิจารณาลงโทษตาม
กฎหมายท่ีกําหนดไว



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๘

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประเด็นท่ี ๗ กลไกขอบเขต
กติกาการมีสวนรวมของประชาชนการ
กําหนดนโยบาย หัวหนาสวนราชการ
จะตองมีการประชุมชี้แจง ระดมความ
คิดเห็นจากขาราชการทุกระดับ
โครงการพัฒนาของรัฐขนาดใหญ ควร
ใหประชาชนเสนอความตองการ ควร
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น นําไปสู
ทางเลือกท่ีหลากหลายขาราชการควร
มีสวนรวมทางการเมือง แตตองไมเอา
เวลาราชการไปรวมการชุมนุมทาง
การเมืองและตองไมแสดงตนวาเปน
ขาราชการ

ผูบังคับบัญชาตองสั่งเปนลายลักษณอักษร
หากเปนการสั่ ง ท่ี เห็นว า ขัดตอกฎหมาย
เพราะใหทําบันทึกเสนอแยง ทําใหเหนื่อยใจ
มาก
เห็นดวย

- การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกภาค
สวนตอการจัดทําโครงการพัฒนาของรัฐขนาด
ใหญ จะทําใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย แต
กระบวนการอาจมีข้ันตอน และระยะเวลาใน
การดําเนินการคอนขางมาก และอาจสงผล
กระทบให เ กิดความลาชาตอการดําเนิน
โครงการ ซึ่งตองชี้แจงสรางความเขาใจ ใหทุก
ฝ า ย เ กิดคว ามยอมรั บ ในผลประ โ ยชน
สาธารณะท่ีจะไดรับรวมกัน

- เปนหลักสากล และเปนไปตามระเบียบ
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ ขรก. อยูแลว

- ขอเสนอแนะ ควรดําเนินการอยางจริงจัง
และรวดเร็วเปนรูปธรรมแก ขรก. ท่ีผิดวินัยไม
อยูในจารีตประเพณีของการเปน ขรก. ท่ีดี

- โครงการตางๆ ท่ีรัฐจัดทํานั้น อาจสงผล
กระทบเสียหายตอประเทศ ประชาชนในพ้ืนท่ี

- เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ม ท .
เ นื่ อ ง จ า ก  ม ท .  ค ว ร ใ ห
ความสําคัญกับประเด็นนี้
อ ย า ง ยิ่ ง   ท้ั ง นี้ เ พ ร า ะ มี
บุ ค ล า ก ร ท่ี ห ล า ก ห ล า ย
ตั้งแตระดับสวนกลางถึงราก
หญา  หากละเลยจนเกิด
ความเคยชินจะกลายเปน
ภ า พ ล บ ต อ ม ท .  อ ย า ง
แนนอน  ท้ังนี้  หาก ขรก.
กลุมใดตองการแสดงออกก็
สามารถดําเนินยื่นเรื่องตอ
ผูบังคับบัญชาท่ีเปดโอกาส
ใหอยูแลว
- เนื่องจากโครงการตางๆ ท่ี
มท.ดําเนินการตามภารกิจ
อํานาจหนา ท่ี  อาจส งผล



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๔๙

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

และนอกจากนี้ขาราชการเปนบุคคล
สาธารณะจึงดํารงตนเปนกลางทางการเมือง

- การเสนอความตองการ / นโยบายตองมา
จากผูท่ีรูปญหาและมีความตองการขององคกร
มีขอเสนอแนะ ตามประเด็นมากเกินไป ไม
สัมพันธกัน ยากแกการตอบ

ไมเห็นดวย
- ปจเจกชนยอมมีความคิดเห็นแตกตางกัน

การท่ีจะใหประชาชนมาแสดงความคิดเห็น
ยอมเปนไปไมได ยอมตองใชระบบตัวแทนใน
การแสดงความคิดเห็น ขาราชการก็เปน
ประชาชนคนหนึ่ง ยอมมีสิทธิ์มีเสียงในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง แตจะถูก
จํากัดวาตองวางตัวเปนกลางในทางการเมือง
ไมเขาขางหรือสนับสนุนนักการเมืองฝายใด
ฝายหนึ่ง และตองปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล

ก ร ะ ท บ เ สี ย ห า ย ต อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
- กําหนดแลว เปนมติแลว
ถาเปนคณะกรรมการชุดเดิม
แต เปลี่ ยนผูบั ง คับบัญชา
นาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
มติท่ีมากเกินไป



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๕๐

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประเด็นท่ี ๘ ความม่ันคง/
ตอเนื่องของนโยบายบริหารประเทศ
ควรดําเนินการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสาน
ตอนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการท่ี
กําหนดไว

เห็นดวย
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติตองเปน

แผนแมบทในการบริหารประเทศแผนพัฒนา
ในระดับรองลงมาตองมีการเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติกับแผนหลัก มีขอเสนอแนะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติควรระบุแผนท่ี
เปนรูปธรรมใหชัดเจน

- ปจจุบันสภาพัฒนเหมือนเสือกระดาษ
ฝายบริหารใหความสําคัญนอยมาก  โดยจะให
ความสําคัญกับ ครม. มากท่ีสุด  ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลา  และไม
สอดคลองกับแผนสภาพัฒนแตจะสอดคลอง
กับนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง มี
ขอเสนอแนะ ควรกําหนดเรื่องดังกลาวไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

- เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
แผนปฏิบัติราชการ เปนแผนของประเทศ
ระยะกลาง   โดยไดมีการศึกษาคาดการณไว
อยางรอบคอบ รอบดานแลว ท้ังนี้เพ่ือใหเปน
กรอบแนวทาง ทิศทางการบริหารงานของ
หนวยงานตางๆ ของรัฐเปนไปตามเปาหมายท่ี

- เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ม ท .
เนื่องจากเก่ียวของโดยตรง
กั บ ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
ยุทธศาสตรและการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง  ก ลุ ม
จังหวัด  และการบริหารงาน
จั ง ห วั ด แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
โดยตรง  และอาจไมตรงกับ
คว า มต อ ง ก า ร ข อ งฝ า ย
การเมืองในระดับพ้ืนท่ี
- การดําเนินการภารกิจงาน
ของกระทรวงมหาดไทยตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ และแผนปฏิบัติ
ราชการท่ีกําหนดไว
- นโยบายของกระทรวง
จะตองสอดคล อง กัน กับ
นโยบายบริหารประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๕๑

ที่
ประเด็น

การปฏริปู
วนั/

เดือน/ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญั

ของการปฏริปู
ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

แผนดังกลาวไดกําหนดไว
- เพราะเปนกรอบและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองตองกันของหนวยงาน
มีขอเสนอแนะผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน จะตองมี
ความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกัน

๒.ดานการบริหารราชการแผนดนิ โดย สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (กลุมพฒันาระบบบรหิาร สป. และคณะ)
ที่ ประเด็นการ

ปฏริปู
วนัที่ แหลงที่มา สาระสาํคญั ความคดิเหน็ของ Mister ปฏริปู ความเกีย่วของของ

กระทรวงมหาดไทย
หมาย
เหตุ

การบริหาร
ราชการ
แผนดิน

๒๗
มกราคม
๒๕๕๘

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมาธิการปฏิรูป
ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
แผนดิน ครั้งท่ี ๒

- จากการสัมมนา “การประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิสัยทัศนประเทศไทย”
ของสภาปฏิรูป มีประเด็นท่ีเก่ียวของ
กั บ ก ร อ บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมาธิการฯ ๕ ประเด็น ดังนี้
๑) การปองกันการทุจริต
๒) การปรับโครงสรางอํานาจการ
บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ิน



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๕๒

ที่ ประเด็นการ
ปฏริปู

วนัที่ แหลงที่มา สาระสาํคญั ความคดิเหน็ของ Mister ปฏริปู ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

๓) การปฏิรูประบบงบประมาณ
๔) การปฏิรูปกิจการตํารวจ

- คณะกรรมาธิการฯ กําหนดใหคณะ
อนุกรรมาธิการท้ัง ๓ คณะ จัดทํา
Conceptual Design ตามประเด็นท้ัง
๕ ดาน และรายงานผลการดําเนินงาน
ใหทราบ และจัดทํา Process และ
Organization Design ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน และ Legal Design
ใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน

๓. ดานกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม โดย สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (สาํนกักฎหมาย)
-รายงานวาไมม-ี



๗ (๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) ๕๓

4. ดานการปกครองทองถิน่ โดย กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่
ที่ ประเด็นการ

ปฏริปู
วนั/เดอืน/

ป
แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของMister ปฏริปู ความเกีย่วของของ

กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ

1 ประเด็น
เรื่องการ
กระจาย
อํานาจ

23 ม.ค.
2558

แบบเสนอความคิดเห็น
และขอเสนอในการยก
ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
ของคณะกรรมาธิการ
ป ฏิ รู ป ก า ร ป ก ค ร อ ง
ท อ ง ถ่ิ น  ส ภ าป ฏิ รู ป
แหงชาติ

เจตนารมณและหลักการกระจายอํานาจ
ไปสูประชาชนและทองถิ่น

รัฐตองกระจายอํานาจและสงเสริมให
ประชาชนและทองถ่ิน มีความสามารถ
และความเปนอิสระในการปกครองตนเอง
ภายใตเอกภาพแหงรัฐ เพ่ือแกไขปญหา
และสนองความตองการของพ้ืนท่ี โดยการ
มีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง
และเพียงพอ

การกํากับดูแลของรัฐให ทําเทา ท่ี
จําเปนเพ่ือเปนหลักประกันธรรมาภิบาล
และผลสัมฤทธิ์

กระทรวงมหาดไทยควรประสาน
ความรวมมือและขอมูลในการ
ดําเนินงานและศึกษาแนวทาง

2 ประเด็นดาน
การปกครอง
ทองถ่ิน

23 ม.ค.
2558

แบบเสนอความคิดเห็น
และขอเสนอในการยก
ร า ง รั ฐ ธ รรมนูญของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูป
การปกครองทอง ถ่ิน
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แบงเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ัวไป
และรูปแบบพิเศษ

รูปแบบท่ัวไป หมายถึงรูปแบบท่ี
ใชกับองคกรปกครองทองถ่ินท่ัวไป

แบงออกเปน 2 ระดับ คือ
- ทองถ่ินระดับจังหวัด

กระทรวงมหาดไทยควรประสาน
ความรวมมือและขอมูลในการ
ดําเนินงานและศึกษาแนวทาง
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ที่ ประเด็นการ
ปฏริปู

วนั/เดอืน/
ป

แหลงที่มา สรปุสาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของMister ปฏริปู ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

- ทอง ถ่ินระดับต่ํ ากว าระดับ
จังหวัด

รูปแบบพิเศษ  หมายถึงรูปแบบท่ีกําหนด
ข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษ อันมีลักษณะ
แตกตางออกไปจากรูปแบบท่ัวไป

5. ดานการศกึษา โดย กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ และคณะ

- รายงานวาไมมี –

6. ดานเศรษฐกจิ โดย กรมการพฒันาชมุชน และคณะ

- รายงานวาไมมี –
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7. ดานพลงังาน โดย การไฟฟาสวนภมูภิาค และคณะ
ที่ ประเด็นการ

ปฏริปู
วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของ

Mister ปฏริปู
ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

1. การรับซื้อ
ไฟฟาจาก
พลังงาน
หมุนเวียน
แบบFeed-in
Tariff (FiT)

26 ม.ค.
2558

สํานักงาน กกพ.
(http://www.
erc.or.th)

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(กพช.) เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 2557 เรื่องอัตรารับ
ซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT
(ไมรวมพลังงานแสงอาทิตย) โดยเห็นชอบแนว
ทางการดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานจาก Adder
เปน FiT คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) จึงไดประกาศหยุดรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ
Adder และออกประกาศการรับซื้อไฟฟาในชวง
เปลี่ยนผาน โดยผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(VSPP) ท่ีประสงคจะเปลี่ยนจาก Adder เปน
FiT
1) โครงการท่ียังไมจายไฟเขาระบบตามสัญญา
หรือไดรับอนุมัติตอบรับซื้อไฟฟาในป 2557
และไมเคยมีการตออายุโครงการหรือพนกําหนด
วันจายไฟฟาเขาระบบ สามารถยกเลิกสัญญาเดิม
และยื่นขอขายไฟใหมแบบ FiT ได
2) โครงการท่ียื่นขอขายไฟแตยังไมไดรับอนุมัติ
ตองขอยกเลิกคํารองเดิมและยื่นคํารองขอขายไฟ
แบบ FiT ใหม
ท้ังนี้ใหมายื่นคํารองขอยกเลิกสัญญาเดิม หรือคํา
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ที่ ประเด็นการ
ปฏริปู

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

ขอขายไฟภายในวันท่ี 2 ก.พ. 2558 และยื่นคํา
รองขอขายไฟฟาในรูปแบบ FiT ภายในวันท่ี 27
ก.พ.2558 ณ สํานักงาน กกพ.

8. ดานสาธารณสขุและสิง่แวดลอม โดย สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (สาํนกันโยบายและแผน สป. และคณะ)
- รายงานวาไมมี –

9. ดานสื่อสารมวลชน โดย สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (กองสารนเิทศ สป.)

ที่ ประเด็นการ
ปฏริปู

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

1 กรรมาธิการ
ยกราง
รัฐธรรมนูญ
ทบทวนหาม
hate speech
ในสื่อมวลชน

16
มกราคม
2558

แนวหนา ,
ผูจัดการ ,

โพสตทูเดย ,
ไทยโพสต

กมธ. ยกรางรัฐธรรมนูญไดมีการพิจารณาทบทวน
การกําหนดถอยคํา “เพ่ือปองกันไมใหเกิดความ
เกลียดชังระหวางคนในชาติ หรือศาสนา หรือการ
ใชความรุนแรงระหวางกัน (hate speech) ไวใน
รางรัฐธรรมนูญ

2 การจัดตั้ง
องคกรวิชาชีพ
สื่อมวลชน

16
มกราคม
2558

แนวหนา ,
ผูจัดการ ,

โพสตทูเดย ,
ไทยโพสต

กมธ. ยกรางรัฐธรรมนูญ ได มีการพิจารณา
กําหนดเก่ียวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยใหมี
กฎหมายจัดตั้งองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่ ง
ประกอบดวยบุคคลในวิชาชีพเพ่ือคุมครองบุคคล

Mister ปฏิรูปไดเคย
เสนอแนวทางการ
ปฏิรูปสื่อสารมวลชน
โดยการจัดตั้งองคกร
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ที่ ประเด็นการ
ปฏริปู

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของ
Mister ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ในวิชาชีพท้ังสวัสดิการและการปกปองเสรีภาพ
ความเปนอิสระของสื่อมวลชน สงเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานแหงวิชาชีพและพิจารณาคํารองขอ
ความเปนธรรมของผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
ใชเสรีภาพของสื่อมวลชนแตไมตัดสิทธิผูนั้นท่ีจะ
ฟองคดีตอศาล

เ พ่ือควบคุม กํากับ
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
สื่ อ ม ว ล ช น  ซึ่ ง
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ว ย
ผู แทนของภาครั ฐ
( มห าด ไทย )  ภ าค
สื่อมวลชน และภาค
ประชาชน เพ่ือกํากับ
การทํางาน กําหนด
บทลงโทษท่ีสามารถ
บังคับใชไดจริง

10. ดานสงัคม โดย กรมการพฒันาชมุชน และคณะ

ที่ ประเด็นการ
ปฏริปู

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของ Mister
ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

1 เดก็ เยาวชน
สตร ีผูสงูอายุ
คนพกิาร
และ
ผูดอยโอกาส

6 ม.ค.
2558

นสพ.แนวหนา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีความ
พยายามท่ีจะแกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืนสู
สภาวะปกติ ฟนฟูความสงบเรียบรอย แกปญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง จัดใหมีการ
ปฏิรูปในดานการเมืองและดานอื่นๆ ซึ่ ง ทําให

กระทรวงมหาดไทยควร
ใหความสําคัญในประเด็น
แนวคิดตางๆ ของสมาชิก
ส ภ า ป ฏิ รู ป แ ห ง ช า ติ
และเตรียมความพรอม
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ที่ ประเด็นการ
ปฏริปู

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของ Mister
ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประชาชนและประเทศชาติเกิดความสงบสุขอยาง
ย่ังยืน และไดมีการชี้แจงของหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ตอประชาชนอยางตอเน่ืองใน
ทุกดาน

ประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวกับสังคมนอกจากท่ี
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ได
ชี้แจงตอประชาชนไวน้ัน ยังมีประเด็นปญหาสังคมท่ี
นาสําคัญในดานเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส ท่ียังเปนปญหาท่ีรอการ
แกไขและจะขอนําเสนอเพื่อใหคณะรัฐมนตรี สภานิติ
บัญญั ติแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ ได นําไป
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี
ผลกระทบของเขาสูประชาคมอาเซียน การเตรียม
ความพรอมของประเทศไทย ในกลุมของเด็ก
เยาวชน สตรี และผูดอยโอกาสซึ่งจะเห็นไดวา ยังไม
มีความพรอม เท า ท่ีควร ผลกระทบจากการ
เคล่ือนยายแรงงานทักษะฝมือ ๗ สาขาอาชีพตาม
ขอตกลงของอาเซียน อาจสงผลใหแรงงานฝมือใน
อาชีพเหลาน้ีไหลออกจากประเทศไทย คนในทองถิ่น
ท่ีไมมี ทักษะทางภาษาดีพอจะตองเผชิญกับภัย
คุกคามจากการแขงขันท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน มี
แนวโนม ท่ีแรงงานขามชาติจะเขามาทํางานใน

โ ด ย ก า ร ป ร ะ ส า น ใ ห
หนวยงานท่ีเกี่ยวของหา
แนวทาง/รูปแบบวิธีการ
ทํ างาน เพื่ อส นับสนุน
รัฐบาลและ คสช. เพื่ อ
รองรั บ สถ า น ก า ร ณ ท่ี
เกิดขึ้นอยางเหมาะสม
ตอไป
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ที่ ประเด็นการ
ปฏริปู

วนัเดือนป แหลงที่มา สาระสาํคญัของการปฏริปู ความเหน็ของ Mister
ปฏริปู

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย

หมาย
เหตุ

ประเทศไทยมากขึ้น สงผลใหปญหาสังคมเพิ่มขึ้น
เชน การคามนุษย โรคอุบัติใหม ความมั่นคงทาง
อาหารและท่ีอยูอาศัย ความเจริญกระจุกตัวในเขต
เมือง การ ท่ีรัฐบาลไทยตองรับภาระในการจัด
สวัสดิการใหกับแรงงานขามชาติเพิ่มขึ้น สงผลตอ
การจัดสรรทรัพยากรและการแยงชิงทรัพยากรมาก
ขึ้น รัฐบาลไทยตองใหความสําคัญกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมแรงงานขาม
ชาติ การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมี
ผูสูงอายุมากขึ้น (aging society) จะสงผลกระทบ
ในวงกวาง เชน ทําใหแรงงานในวัยทํางานลดลงจน
อาจสงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ควรติดตามการดําเนินการของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และการสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน
สรางชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาทรัพยากรมนุษยต้ังแต
ระดับเยาวชนและสรางเครือขายการพัฒนาสังคม
รวมท้ังสรางความตระหนัก/ปลุกจิตสํานึกในการมี
สวนรวมพัฒนาของชุมชนและเสริมทักษะท่ีจําเปน
ใหกับชุมชนเพื่อเตรียมพรอมรับความเปล่ียนแปลง
ใหความสําคัญกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility) ใหมากย่ิงขึ้น
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ปญหาดานเด็ก และเยาวชน นอกจากท่ีหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.).ไดกลาวมา
ขางตนยังมีประเด็นท่ีควรผลักดันและดําเนินการ
ดังน้ี ๑.ควรมีการตรวจสอบการดําเนินนโยบายดาน
เด็กและเยาวชนท่ีผานมาวาคุมทุนและควรมีการ
ดําเนินการตอไปอยางไร อาทิ “ศูนยเด็กเล็ก”
กองทุนต้ังตัวได ๒. การเรงแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุน หรือแมวัยใส ความเส่ียงภัยในชีวิต 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 น่ันหมายความวา ใน
ผูหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ทุกๆ ๑,๐๐๐ คน จะมีผูหญิง
จํานวน ๕๔ คนในชวงวัยเดียวกันท่ีกลายเปนคุณแม
ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มขึ้นท่ีนาตกใจเมื่อเทียบกับ
๓๑.๑ คนตอ ๑,๐๐๐ คน ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่ี
อัตราการคลอดของแมวัยใสอยูท่ี ๕๔ คนตอการ
คลอด ๑,๐๐๐ คน สูงเปนอันดับ ๒ ของอาเซียน )
๓. ปญหาไอคิวเด็กตํ่ากวาเกณฑ ( กรมสุขภาพจิตได
มีผลวิจัยออกมาวาเด็กมีไอคิวเพียง ๙๙ ซึ่งตํ่ากวาคา
มาตรฐานกลาง (คามาตรฐานกลางอยูท่ี ๑๐๐) และ
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พัฒนาการของเด็กสงผลตอการเรียนการสอนเริ่ม
ต้ังแตรากฐาน คือ เด็กปฐมวัย )

ดานสตรี ๑.การติดตามการดําเนินงานใน
เรื่องตางท่ียังมีปญหา อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ๒.ปญหาแรงงานสตรี ปจจุบันมีหญิงมากกวา
ครึ่งของแรงงานท้ังหมด หรือประมาณ ๑๘ ลานคน
ดังน้ัน 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
ท่ีใหความคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว ๖.การสงเสริมการจัดทํางบประมาณโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางเพศ หรือ Gender
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Responsive Budgeting ของหนวยงานภาครัฐ ๗.
การสง เสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
บทบาทหญิงชายมาเปนกระแสหลักในการออกแบบ
นโยบายมาตรการและโครงการตาง ๆ เครื่องกีด
ขวางและอุปสรรคท่ีผูหญิงและกลุมหลากหลายทาง
เพศเผชิญหนาอยูในทุกดานของการทํางานจะตองถูก
ขจัดออกไป

ผูสูงอายุ การท่ีประเทศไทยกาวสู สังคม
ผูสูงอายุ จะตองมีการเตรียมการดานตางๆ เพื่อ
รองรับ ( โครงสรางประชากรเปล่ียนไปและมี
แนวโนมกาวสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น อัตราการตาย
ลดลง อัตราการเกิดลดลง คานิยมในการมีบุตร
นอยลง ตามท่ีองคกรสหประชาชาติ ไดใหคํานิยาม
วา ประเทศใดมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปในสัดสวน
เกินรอยละ ๑๐ หรือมีประชากรอายุ ๖๕ ปขึ้นไป
เกินรอยละ ๗ ของประชากรท้ังประเทศ ถือวา
ประเทศน้ันไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และจะเปน
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ เมื่อสัดสวนประชากรท่ีมี
อายุ ๖๐ ป เพิ่มเปนรอยละ ๒๐ และอายุ ๖๕ ปขึ้น
ไป เปนรอยละ ๑๐ สําหรับประเทศไทยน้ันไดกาว
เขาสูสังคมผูสูงอายุต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ กลาวคือ
มีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไป รอยละ ๑๐.๕ )
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ดานคนพิการ ปญหาการเลือกปฏิบัติตอคน
พิการยังคงเปนปญหาสําคัญ การดําเนินการในการ
จัดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนได โดยใหหนวยงานภาครัฐตองตระหนัก
วาจะตองปฏิ บัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด ภาคเอกชนตองมีเขาใจและรับผิดชอบตอ
สังคม เปดโอกาสใหทุกคน รวมท้ังผูสูงอายุ เด็ก
หญิงต้ังครรภ ผูมีความบกพรองทางสุขภาพและคน
พิการทุกประเภทสามารถใชพื้นท่ีสาธารณะทุกแหง
ไดอยางเทาเทียมกัน

ปญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส ท่ีกลาวมาขางตนเปนเพียงบาง
ประเด็นท่ีควรผลักดัน อาจดําเนินการไดในหลาย
ช อ ง ท า ง  ท้ั ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ก ฎ ห ม า ย
อาทิ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว การติดตามตรวจสอบ
โครงการ และการปรับปรุงหนวยงานหรือกระทรวง
บางแหงใหรองรับการปฏิบัติ โดยเฉพาะกระทรวง
หลักท่ีเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรมนุษย ( เด็ก
เยาวชน สตรี ) และท่ีสําคัญตองจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ
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2 เดก็ เยาวชน
สตร ีผูสงูอายุ

คนพกิาร
และ

ผูดอยโอกาส

1 3  ม . ค .
2558

รัฐสภา ศาสตราจารย บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ประธาน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ รับย่ืนขอเสนอกรอบ
รางรัฐธรรมนูญ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสตรี จากนาง
เตือนใจ บุรพรัตน นายกสมาคมผูนําสตรีพัฒนา
ชุมชนไทย เพื่อพิจารณาบรรจุไวในในรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม โดยเสนอใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
พิจารณา และคงไวซึ่งขอความในมาตรา ๘๗ สภา
ผูแทนราษฎร มาตรา ๙๗ และสรรหาวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๔ มาบัญญัติไวในการรางรัฐธรรมนูญใหม
และควรกําหนดสัดสวนของหญิงใหชัดเจนในการมี
สวนรวมของประชาชน ดังน้ี

๑. แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ดังน้ี
ตาม (๑) – (๕) การมีสวนรวมของประชาชนตาม
มาตราน้ีตองมีสัดสวนของหญิงชายใกลเคียงกัน

๒. สภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๙๗ การ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรค
การเมืองสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนใหดําเนินการดังตอไปน้ี

(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังในแต
ละเขตเลือกต้ังตองมีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังครบ
ตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนท่ี
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จะมีไดในแตละเขตเลือกต้ัง และตองเรียงตามลําดับ
หมายเลขแลวย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังกอน
วันเปดสมัครรับเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎรแบบแบง
เขตเลือกต้ัง

(๒) รายชื่อของบุคคล (๑) ตองไมซ้ํากับ
รายชื่อของผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง
และแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด ตองมี
สัดสวนหญิงชายใกลเคียงกัน

๓. สรรหาวุฒิสภา ตาม มาตรา ๑๑๔
ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ดําเนินการ
สรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอ
ชื่อจากองคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่น ๆ ท่ีเปน
ประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของ
วุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภา เทาจํานวนท่ีจะพึงมี
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหน่ึง

11. ดานอืน่ๆ โดย สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (กองการเจาหนาที)่

- รายงานวาไมมี –
..................................................................................


