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รายงานผลการดําเนินงานของสภาปฏิรปูแหงชาต ิครั้งที่ ๑๕ 
(๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

 
๑. ดานการเมือง โดย กรมการปกครอง 

 
ที ่ ประเด็น

การปฏิรูป 
วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ

กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหต ุ

๑. ดาน

การเมือง 

 

วันที่ 15 
พ.ค. 58 

ที่รัฐสภา 
นายดิเรก ถึงฝง 
ประธานอน ุกมธ. 
ไดรวบรวม
ประเด็นในการยื่น
ญัตติแกไขราง
รัฐธรรมนูญ กมธ.
ปฏิรูปการเมือง 
ภายหลังการรับ
ฟงความคิดเห็น
ของประชาชน
และพรรค
การเมือง เพื่อการ
แกไขราง
รัฐธรรมนูญ 
ปรากฏวา 74 

1. เรื่องกลุมการเมือง สวนใหญเหน็ดวย

ใหตัดทิ้ง  

    กลุมการเมือง สวนใหญไมเห็นดวย

เนื่องจากเห็นวาจะทําใหเกิดการเมืองสอง

มาตรฐาน เพราะกลุมการเมืองยังไมมี

กฎหมายรองรับ สงผลใหประเทศยอนยุค

สูประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ เกิดการขาย

เ สี ย ง แ ล ะ นํ า ไ ป สู ก า ร ยึ ด อํ า น า จ 

นอกจากนั้น ในการเลือกตั้งพรรคการเมือง

จะสามารถผลักดันนโยบายไดดี ชัดเจน

กวา กลุมการเมือง จึงควรจดทะเบียนเปน

พรรคการเมืองเพื่อไมใหมีความยุงยาก  

เหน็ดวย เพราะวา 

- กระบวนการพัฒนาทางการเมือง 

นั้ น  เ ริ่ มตนจากการรวมกันของ

ประชาชนที่แนวความคิดและมีความ

สนใจทางการ เมือง เปน  “กลุ ม

การเมือง” โดยมีการพัฒนาตอยอด

ไปสูการจัดตั้ง “พรรคการเมือง” ที่มี

กฎหมายรองรับการจดทะเบียน

พรรคการเมือง การที่กําหนดให 

“กลุ มการ เมือ ง”  ส งผู สมัครรั บ

เลือกตั้งได อาจมีการวิ่งเตนซื้อขาย

ตําแหนงเพื่อเขารวมจัดตั้งรัฐบาล              

ทํ า ให เ กิ ด รั ฐบาลผสมที่ อ อนแอ 
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พรรคการเมือง
คานไมเอาโอเพน
ลิสต โดย
คณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) ปฏิรูป
การเมือง สภา
ปฏิรูปแหงชาติ
(สปช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายพรรคการเมืองจะไมถูก

นํามากําหนดเปนนโยบายของรัฐบาล

ได สถานภาพของพรรคการเมืองก็จะ

ออนแอลง สมาชิกพรรคการเมือง       

ก็จะลาออกจากพรรคการเมืองไป

จัดตั้ง “กลุมการเมือง” แทน และก็

นํ า ไปสู ก า ร เ ลิ กพรรคการ เมื อ ง          

ในที่สุด 

- การตั้งพรรคการเมือง หมายถึง 

การรวมกลุมของสมาชิกที่มีความ

คิ ด เห็ นทา งการ เมื อ ง เป น ไป ใน

แนวทางเดียวกัน โดยมีการรับจด

ทะเบียนพรรคการเมืองที่มีกฎหมาย

รองรับ จึ งไมควรมีการจัดตั้ งกลุม

กา ร เมื อ ง  เ พ ร า ะ จ ะทํ า ใ ห ง า น

การเมืองออนแอ และอาจถูกซื้อตัว

จากพรรคการเมืองที่มีทุนมากไดงาย 
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2 .  ระบบ เลื อกตั้ ง แบบสัดส วนผสม       
ยังไมชัดเจน  
    เรื่ องบัญชีรายชื่อแบบเปด (Open 

List) เสียงสวนใหญไมเห็นดวย และเห็นวา

ไมสมควรบัญญัติ ไวในรางรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนั้น ไดเสนอใหใชการเลือกตั้ง

แบบคูขนาน คือ แบบแบงเขตและแบบ

บัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ ไมเห็นดวยกับแบงเขต

เปน 6 เขต แตใหใชประเทศเปนเขตอยาง

เดิมแทน 

 

ความเห็น/ขอเสนอแนะ   

- การตั้งพรรคการเมือง ควรกําหนด
หลักเกณฑที่สะดวกตอการจัดตั้ ง
พรรคการเมืองใหมากขึ้น เพื่อรองรับ
ประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวมทางการเมืองใหมากขึ้น 
 
เหน็ดวย เพราะวา 
- ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนผสม 

เ ป น ร ะ บ บ ที่ ค น ไ ท ย ไ ม คุ น เ ค ย        

อาจเกิดปญหาการรองเรียนเกี่ยวกับ

ผลการเลือกตั้งเนื่องจากประชาชน

เกิดความสับสน ไมเขาใจวิธีการคิด

คํานวณระบบการเลือกตั้ งที่ลอก

เลียนมาจากตางประเทศ สําหรับ

บัญชีรายชื่อแบบเปด (Open List) 

แบง เขตเปน 6 เขต นั้ น ที่ ให

ประชาชนเลือกทั้งบัญชีและรายชื่อ

ผูสมัครดวยในคราวเดียวกัน ผูสมัคร
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แบบบัญชี ร า ช ชื่ อ ที่ ต อ ง ก า ร ให

ประชาชนเลือกก็อาจตองลงทุนซื้อ

สิทธิขายเสียงเพื่อใหประชาชนรูจัก 

และเลือกตน ซึ่งก็จะแตกตางจาก

ผูสมัครแบบแบงเขต ควรใหใชระบบ

การเลือกตั้งแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 

- การแบงเขตเลือกตั้ งแบบบัญชี

รายชื่อเปน 6 เขต หรือ 6 ภาค      

อาจกอใหเกิดความนิยมพรรคนั้น

พรรคนี้ เปนภูมิภาคนิยม ซึ่งสุมเสี่ยง

ตอการแบงพรรคแบงพวกเหมือน     

ในอดีตที่ผ านมา ควรใชแบบเดิม      

ที่ประชาชนคุนเคย 

ความเห็น/ขอเสนอแนะ   

- การเลือกตั้งที่ผานมา มีการทุจริต

การเลือกตั้งโดยการซื้อเสียงของพวก
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3. ที่มาของวุฒิสภา ควรจะมาจากการ

เลือกตั้งทั้งหมด สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ

คอนขางมากถอดถอนประชาชนที่เลือกตั้ง  

   ที่มา ส.ว. สวนใหญเห็นวาควรมาจาก

การ เ ลื อกตั้ ง  เ พราะต องสอดคล อ ง          

นักการเมือง เพื่ อ เข าสู อํ านาจรั ฐ     

ไมใชเพราะระบบเลือกตั้งเดิมไมดี        

แต เพราะคนในประ เทศยั ง เห็ น

การเมืองเปนเรื่องของผลประโยชน

เฉพาะตนและพรรคพวก ตอใหคิด

ระบบการเลือกตั้งดีอยางไร ก็ไมมี

ประโยชน เพียงแตจะทําใหการทุจริต

เลื อกตั้ ง มี คว ามซับซอนมากขึ้ น

เทานั้น 

- ควรกําหนดไวในกฎหมายรอง 
(กฎหมายลูก) เพราะมีรายละเอียด
มาก 
 
 
ไมเห็นดวย เพราะวา  
- ส.ว. ควรมีที่มาจาก 2 ทาง ทั้งการ

เลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน รวม 77 

คน และการสรรหา จํานวน 73 คน 

ตามแบบเดิม เพื่อใหมีสัดสวนของ     



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๖  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

กับอํานาจ เชน ถามีอํานาจเพียงพิจารณา

กลั่นกรองกฎหมายอยางเดียว เชน ญี่ปุน

และอังกฤษ ฯลฯ ส.ว. มาจากการแตงตั้ง

ได แตหาก ส.ว. มีอํานาจในการถอดถอน

ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

ฯลฯ ถาจะมีอํานาจถอดถอนเต็มที่ ส.ว. 

ตอง มาจากเลือกตั้งทั้งหมด สว. ที่มาจาก

การสรรหานั้นทําได เพราะขัดกับการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตย  

 

 

 

 

 

 

ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ ม

สาขาอาชีพ 

- การเลือกตั้งวุฒิสภา ควรมาจาก

หลากหลายสาขาวิ ช าชี พ  และ

กําหนดหลักเกณฑผูผานการสรรหา

คอนขางสูง คือ ตองเปนผูมีคุณธรรม

และความรูดีระดับหนึ่ง หากมีการ

แสดงความคิดเห็นในการถอดถอนผู

ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมืองหรื อ

เจาหนาที่ของรัฐอื่นๆ หากทําหนาที่

ดวยความสุจริต โปรงใส ก็ไมตองกลัว

การถอดถอนซึ่งในอดีตที่ผานมา ส.ว. 

ที่มาจากการสรรหาก็คอยคานอํานาจ

นักการเมืองที่คิดทุจริตไดในระดับ

หนึ่ง 

- ควรใหมี ส.ว. แบบผสมผสาน เพื่อ

จะไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ

ความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ จะเปน
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4. ที่มาของนายกฯ สวนใหญไมเห็นดวย  

    เรื่องนายกฯ ไมเห็นดวยกับการเปด

โอกาสจากคนนอก เพราะนายกฯ จะตอง

เชื่อมโยงกับประชาชน จึงควรมาจากการ

เลือกตั้ง สําหรับสถานการณวิกฤต เสนอ

ใหเขียนในบทเฉพาะกาล เชน กรณียุบ

สภา กรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไดเสนอ

ใหปลัดกระทรวงรักษาการแทน ในระยะ

สั้นๆ แลวจัดใหมีการเลือกตั้งใหมเพื่อ

แกไขวิกฤตนั้น 

 

 

 

 

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

เหน็ดวย เพราะวา 

- ในกรณีสถานการณวิกฤติ เพื่อเปด

ชองใหมีทางเลื อก  ที่ เหมาะสม 

ในทางการเมือง 

- ที่ควรเปดโอกาสจากคนนอก       

ม า เ ป น น าย ก รั ฐ ม น ตรี  เ พ ร า ะ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้  อาจทําใหไมมี

พรรคการเมืองใดไดเสียงขางมาก 

และหากตกลงกันในเรื่องการเลือก

นายกไมได ก็ควรเชิญคนนอกเขามา

แกปญหาวิ กฤติ การ เมื อ งที่ อ าจ

เกิดขึ้นได 

- โดยหลักการแลวนายกตองมาจาก
การ เ ลื อกตั้ ง ต ามที่ นิ ย มทั่ ว โ ล ก        
แตหากนักการเมืองไมสามารถเลือก
นายกได ก็ควรเปดชองทางใหนายก



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๘  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

 

 

5. การตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ ตาม

มาตรา 181 และมาตรา 182    เห็น

พองวาใหตัดออกทั้ง 2 มาตรา 

    การตรวจสอบระหวางนิติบัญญัติและ

บริหาร ตามมาตรา 181 และ มาตรา 

182 สวนใหญเห็นวาเปนชองทางที่

อันตรายอยางยิ่ง เพราะการตรวจสอบ

หมด ไม มี อํ า น าจ  เ นื่ อ ง จ ากนายกฯ 

สามารถยุบสภาฯ ไดเมื่อมีอภิปรายไม

ไววางใจแลวนายกฯ แพโหวต อีกทั้งยัง

สามารถใชการบล็อกอภิปรายไมไววางใจ 

และสามารถชิงยื่นอภิปรายไววางใจไดอีก

ดวย ซึ่งในทางปฏิบัติฝายคานอาจไม

สามารถอภิปรายไมไววางใจได เพราะยื่น

อภิรายไดเพียงปละ 1 ครั้งเทานั้น  

มาจากคนนอกไดเพื่อแกปญหาวิกฤต
ของชาต ิ
 
 
เหน็ดวย เพราะวา 
- ต า ม ห ลั ก ก า ร ต อ ง ใ ห มี ก า ร

ตรวจสอบถ ว งดุ ลซึ่ งกั นและกัน 

(Check and Balance) เพื่อความ

โปรงใส และเปนธรรม 

- รัฐบาลมีหนาที่บริหารประเทศ 

ตามที่แถลงนโยบายไวกับรัฐสภา 

รัฐสภาจึงควรมีหนาที่ตรวจสอบการ

บริหารประเทศ มิใชใหรัฐบาลเสนอ

ขอความไววางใจใหตนเอง ซึ่งเปน

เรื่องที่แปลกประหลาด 

- ไม เปนไปตามหลักการที่นานา
ประเทศปฏิบัติ ไมคอยเปนสากล 
 
 



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๙  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

6.  คณะกรรมการดํา เนินการจัดการ

เลือกตั้ง (กจต.) มีการอภิปรายอยาง

กวางขวางในที่สุดสวนใหญไมเห็นดวยกับ

การจัดตั้ง กจต. แตเห็นวาควรมี กกต. 

แบบเดิม แตตองทําหนาที่ใหมีคุณภาพ 

และมีตัวแทนพรรคบางสวนเสนอยุบ 

กกต. แลวเลือกขึ้นมาใหม 

    ประเด็นการจัดตั้ง กจต.มีการอภิปราย

เนนไปที่การใชงบประมาณ ซึ่ งหากมี        

2 องคกรอาจจะตองใชงบประมาณมาก

ขึ้น และควรที่จะพัฒนาคุณภาพในการ

แกไขปญหาซื้อสิทธิ์ขายเสียงของ กกต. 

 

 

 

 

เหน็ดวย เพราะวา 
- นาจะตองมีการสรรหา กกต. ชุด

ใหม แทนชุดที่ปฏิบัติหนาที่อยู ใน

ปจจุบัน เนื่องจากที่ผานมา กกต.     

มักสรางความสับสน ไมชัดเจน ไมให

ความสําคัญกับการแกไขปญหาการ

ซื้อสิทธิ ขายเสียง  

- ควรมีการใชองคกรภาคประชาชน

ระดับจังหวัดที่เขมแข็ง เพื่อแกปญหา

การซื้ อสิ ทธิ ข าย เสี ย ง  มี อํ านาจ

ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งระดับ

จังหวัด และควรมีรางวัลนําจับ ผูซื้อ

เสียงเลือกตั้งดวย แตควรทําในนาม

องค กรหรื อคณะทํ างานชุ ดใหญ       

หากจะตอตานหรือปราบปรามการ

ทุจริตเลือกตั้ง ภาคประชาชนตอง

รวมตัวกันเปนคณะกรรมการชุดใหญ  

เพื่อปองกันอันตรายจากผูสมัคร       



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๐  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
7 .  การทําประชามติ  ควรประชามต ิ      
ตามหลักประชาธิปไตยตามหลักสัญญา
ประชาประชาคม ถาประชามติไมผาน         

รับเลือกตั้งที่ทุจริต 

- กกต. แบบเดิมมีอยูแลว เปนการ

จัดตั้งองคกรซ้ําซอน 

- แ ต มี ข อ สั ง เ ก ต ว า  ที่ ผ า น ม า
หนวยงานที่ดําเนินการเลือกตั้งคือ
สวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ การ
ตั้ง กจต. ก็เปนการนําหนวยงานเดิม
ที่จัดการการเลือกตั้งอยูแลวมาให
ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ ย ก ฐ า น ะ ขึ้ น 
งบประมาณ ก็ไมไดสิ้นเปลืองอาจ
ประหยัดมากกวางบประมาณที่ กกต.
จัดการ เลือกตั้ ง เสี ยอีก เพราะใช
งบประมาณประจําของหนวยงานใน
บางเรื่องได กกต. ควรเนนกํากับดูแล
และจัดการกับนักการเมืองทุจริตจะ
ดีกวา 
 
เหน็ดวย เพราะวา 
- รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศ ที่ตองสรางกระบวนการรับรู



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๑  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ก็รางกันใหม ถารางดีแลวยังไงก็ผาน 
    การทําประชามติ ตัวแทนบางสวน       
มีความเห็นวา ที่มาของคณะกรรมาธิการ 
ยกรางฯ ไมมีความชอบธรรม  จึงสมควร     
ที่จะทําสัญญาประชาคม เพื่อที่อยางนอย
แมที่มาไมชอบธรรม แตปลายทางควร
ไดรับเห็นชอบจากประชาชน กอนจะ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ 

และการยอมรับจากประชาชนสวน

ใหญของประเทศ เนื่องจากมีการ

เปรียบเปรยวา “เสียงของประชาชน 

คือเสียงสวรรค” 

- เพราะรัฐธรรมนูญที่ผานประชามติ 

เทากับเปนที่ยอมรับของประชาชน

สวนใหญของประเทศ 

- ควรจัดใหมีการทําประชามติเพื่อให 

ประชาชนเจาของงบประเทศไดมี

สวนรวมกับรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ

ดังกลาว 

- โดยหลักการแลวสุดทายตองไดรับ
การเห็นชอบจากประชาชน 

 
 

๒. ดานการบริหารราชการแผนดนิ โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. และคณะ) 
-รายงานวาไมมี- 

 



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๒  

 

๓. ดานกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม โดย สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย (สํานักกฎหมาย) 
-รายงานวาไมมี- 

 
4. ดานการปกครองทองถิน่ โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
ที ่ ประเด็น

การปฏิรูป 
วันเดือนป แหลงที่มา สรปุสาระสําคัญของการปฏิรูป ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ

กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหต ุ

1 แนว
ทางการ
ปฏิรูปการ
ปกครอง
ทองถิ่น
ดานตางๆ 

19 
พฤษภาคม 
2558 

สรุปการประชุม
คณะกรรมาธิการ
ป ฏิ รู ป ก า ร
ปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 27 

พิจารณาคําขอแก ไขร างรั ฐธรรมนูญ       
ในสวนที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ
และการบริหารทองถิ่น โดยมีประเด็นการ
พิจารณาสรุปได ดังนี้  
 ๑. กรณีนิยามคําวา “ประชาชน” 
(เจตนารมณของรางรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๖)  
 ๒ .  ก ร ณี ก า ร มี  “ก ลุ ม
นักการเมือง”“คณะกรรมการประเมิน            
ผลแหงชาติ” และ “สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ”  
 ๓ .  ก ร ณี ก า ร ร ว ม อ ง ค ก ร
ผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน  
 ๔. กรณีที่มาของคณะผูบริหาร
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสภาทองถิ่น

กระทรวงมหาดไทยควรติดตาม           
การอภิปรายดังกลาว 

  



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๓  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สรปุสาระสําคัญของการปฏิรูป ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ขององคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
(มาตรา ๒๑๒)  
 ๕. กรณีอํานาจหนาที่ขององคกร
บริหารทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
(มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง)  
 ๖.  กรณีหลักการการประกัน
รายไดใหแกทองถิ่น (มาตรา ๒๑๓)  
 ๗. กรณีการมีศาลปกครองแผนก
คดีทองถิ่น (มาตรา ๒๑๔ (๓))  
 ๘. กรณีการมีกองทุนเงินเดือน
และสวัสดิการสําหรับขาราชการทองถิ่น
และลูกจางทองถิ่น (มาตรา ๒๘๕)  
 ๙. กรณีการมีสถาบันเพื่อการวิจัย
และสงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรบริหาร ทองถ่ิน (มาตรา ๒๘๕)  
 ๑ ๐ .  ก ร ณี ที่ ม า ข อ ง ส มั ช ช า
พลเมือง  
 ๑๑. กรณีองคกรกลางในการ
บริหารงานบุคคลทองถิ่น 

 
 



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๔  

 

5. ดานการศึกษา โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ และคณะ 
- รายงานวาไมมี – 

 
6. ดานเศรษฐกิจ โดย กรมการพัฒนาชมุชน และคณะ 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

1 ดานสังคม 20 
พฤษภาคม 

2558 

ไทยโพสต สภ าปฏิ รู ป แห ง ช าติ  เ ต รี ย ม
พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส รวมกับ
คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการ
สังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในวาระ
ปฏิรูปสวัสดิการสังคม การปฏิรูประบบ
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย 
นายอําพล จินดาวัฒนะ เปนประธาน
คณะกรรมาธิการฯ รวมกับคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
กับประเทศไทย ในวาระปฏิรูปที่ 29 : 
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม  ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยขาดความ
ยุติธรรมมีการเลือกปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน

การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมเปน
สรางหลักประกันสวัสดิการพื้นฐาน
ประชาชนตั้งแตระดับรากหญาอยาง 
ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งเปน
โครงสรางพื้นฐานที่รัฐควรจัดใหแก
ประชาชนเพื่อสรางความมั่นคงใน
ชีวิตของประชาชน เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงความมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนเปนเรื่องที่กระทรวง 
มหาดไทยควรใหความสําคัญ และ
มอบหมายทุกหนวยงานในสังกัดที่
เกี่ยวของเตรียมขอมูล และหารือ
แกไขปญหาดานสังคมที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต 

  



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๕  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ในสังคม จึ ง เสนอแนวทางการปฏิรูป
สวัสดิการสังคม 4 เสาหลัก คือ 1. การ
ปฏิรูประบบสวัสดิการดานการศึกษา ดวย
การจัดสรรทุนการศึกษาในรูป "คูปอง
การศึกษา" การใชมาตรการลดหยอนภาษี
สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต และเสนอ
ใหมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการ
บริหารการเงินการคลังเพื่อการศึกษาตาม
หลักอุปสงค พ.ศ. ... เพื่อสรางกลไกลการ
ปฏิรูปการศึกษาในระยะยาว 2. การ
ประกันสังคม ใหเกิดความโปรงใสและ
บูรณาการระบบการบริหารดวยการให
ผูประกันตนมีสวนรวม 3. การชวยเหลือ
ทางสังคม ตั้งแตปฐมวัย ผูพิการและแหลง
ทุน และ 4. การสนับสนุนหุนสวนทาง
สั ง คม  ด วยการออกฎหมายว า ด ว ย
สวัสดิการชุมชน เพื่อสรางหลักประกัน
สวัสดิการพื้นฐานประชาชนตั้งแตระดับ
รากหญ าอย า งครอบคลุมทั่ วถึ งและ
เพียงพอ ซึ่งระบบสวัสดิการสังคมถือเปน
โครงสร า งพื้ นฐานที่ รั ฐควรจัด ให แก
ประชาชนเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตของ



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๖  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
สรางความเปนธรรมในสังคม รวมถึงความ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
นอกจากนี้  ยั งมี ว า ระพิ จ า รณาของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปคานิยม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา ที่มี
นายเนาวรัตน พงษไพบูลย เปนประธานฯ 
ในวาระการพัฒนา  :  ระบบค านิ ยม 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเปนพลเมือง
ที่ ดี และมนุษย ที่ สมบู รณ  เพื่ อปฏิ รู ป
ประเทศไทยใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยการปฏิรูปเนนคนเปนศูนยกลาง
ของการปฏิ รูปดวยการพัฒนาระบบ
คานิยม คุณธรรมและจริยธรรม 

2 ดานสังคม 26 
พฤษภาคม 

2558 

ไทยโพสต         นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ประธาน
กรรมาธิการปฏิรูปดานสังคม ชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี  ผู สู งอายุ  ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส รวมกับคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 
แถลงขาวถึงปญหาขอพิพาทเรื่องที่ดิน
ระหวางรัฐและประชาชน โดยปญหา
ดังกลาวไดเสนอให ประธาน สปช.แตงตั้ง

   



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๗  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

คณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชน ที่มีองคประกอบจาก
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง คณะกรรมาธิการปฏิรูป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมาธิ การปฏิ รู ปด านสั งคมฯ 
รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ มีนายวิรัตน ศัลย
กําธร เปนประธานคณะกรรมการจัดทํา
รายงานการปฏิรูปเรื่องสิทธิชุมชนในการ
จัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ใน
รูปแบบโฉนดชุมชน ซึ่งจะนําเสนอตอที่
ประชุม สปช. เพื่ อให  สปช.ใหความ
เห็นชอบรายงาน ขอเสนอ และร า ง
กฎหมายดังกลาว 

นพ . อํ า พล  กล า ว ต อ ว า  จ า ก
การศึ กษาข อมู ลพบว า เ รื่ อ งนี้ มี ก า ร
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อให
ชุมชนไดมีบทบาทในการจัดการที่ดินและ
มีที่ทํากินเปนของตนเองตอเนื่อง ซึ่งตอมา
ไดรวมตัวกันเปนเครือขายภาคประชาชนที่
มีปญหาที่ดินทั่วประเทศ 

ดานนายวิวัฒนกลาววา ขอเสนอ



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๘  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

เพื่อการปฏิรูปเรื่องนี้เพื่อแกไขปญหาที่
สะสมมานานมี 3 ขอ คือ 1. ใหรัฐยอมรับ
สิทธิของชุมชนในการบริหารการจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ใหรัฐ
ปรับปรุงกลไกและรูปแบบการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากร และ 3. ใหรัฐ
ออกกฎหมายวาดวยสิทธิชุมชนในการ
จัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติใน
รูปแบบโฉนดชุมชน ใชแทนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2555 

“ขอเสนอดังกลาวจะสงผลเชิงบวก
ตอประชาชนอยางนอย 4 ประการ คือ 1. 
เกิดการแกไขปญหาขอพิพาทเรื่องที่ดิน
ระหวางรัฐและประชาชนไดไมนอยกวา 
5,000 ชุมชน 2. เกิดความรวมมือ
ระหวางหนวยงานของรัฐและชุมชนในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดิ น แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3. มีความมั่งคงใน
ที่ดินทํากินใหแกประชาชนในพื้นที่ และ 
4. มีการปรับปรุงระบบการผลิตและการ
ใชที่ดินใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และ



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๕  (๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑๙  

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริปู ความเห็นของ Mister ปฏิรูป ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ระบบนิเวศ” นายวิวัฒนกลาว 

 
7. ดานพลังงาน โดย การไฟฟาสวนภมูิภาค และคณะ 

- รายงานวาไมมี – 
 

8. ดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม โดย สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานักนโยบายและแผน สป. และคณะ) 
- รายงานวาไมมี – 

 
9. ดานสื่อสารมวลชน โดย สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (กองสารนิเทศ สป.) 

  รายงานวาไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงในดานนี้ แตมีประเด็นสําคัญเรื่องการใหมีกฎหมายวาดวยองคการวิชาชีพสื่อมวลชน ที่เห็น
วาควรคงเรื่อง “สวัสดิการ” ไวในมาตรา 49 วรรคทาย โดยจะตองบัญญัติทั้งสวัสดิการและสวัสดิภาพควบคูกันไป โดยใหใชคําวาคุมครอง สวัสดิภาพ และสงเสริม
สวัสดิการ เนื่องจากเห็นวาคําวาสวัสดิภาพ ครอบคลุมเพียงเรื่องการบาดเจ็บ เสียชีวิต ความปลอดภัย สวนสวัสดิการจะครอบคลุมเรื่องสิทธิประโยชนอื่น ซึ่งจะนําไปสูการ
ออกกฎหมายจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแหงชาติที่จะมาทําหนาที่กํากับจริยธรรมสื่อ 

10. ดานสงัคม โดย กรมการพัฒนาชมุชน และคณะ 

-  รายงานวาไมมี – 
 

11. ดานอื่นๆ โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองการเจาหนาที)่  
-  รายงานวาไมมี – 

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




