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ด้านการเมือง

 รูปแบบรัฐสภา
 สภาพปัญหา
ระบบการเมือ งไทยในปัจ จุ บั นเป็ น ระบบที่ก าหนดให้ เสี ย งข้า งมากในสภาเป็ น
ผู้แต่งตั้งรัฐบาลมาบริหารงานซึ่งเป็นการเปิดช่องให้นายทุนใช้อานาจทุนของตนเองจัดตั้ง
พรรคการเมืองมีการซื้อเสียง ซื้อหัวคะแนน เพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาล ซึ่งระบบนี้ ไม่สามารถแยก
ฝ่า ยบริหาร และฝ่ายนิติบั ญญัติออกจากกัน โดยเด็ดขาด ทาให้ ระบบการถ่วงดุลหรือการ
คานอานาจกันไม่เกิดขึ้น
 รัฐสภา แบบเลือกตัง้ นายกรัฐมนตรี
เพื่อทาให้การซื้อเสียงเป็นไปได้ยากมากขึ้น และเป็นการถ่วงดุลอานาจ
ของพรรคการเมืองที่มี ส.ส.มาก แล้วเลือกนายกรัฐมนตรีไม่เหมาะสม
 รัฐสภา แบบเลือกตัง้ นายกรัฐมนตรีโดยอ้อม
ให้มีส ภาเดี่ยว โดยกาหนดให้มีส ภานิติบัญญัติอย่างเดียว ทาหน้าที่
ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ในรูปแบบของบอร์ดควบคุม CEO (ฝ่ายบริหาร) มี ส.ส.
ได้จั งหวัดละ 2 คน ห้ามยุ่ ง เกี่ย วกั บฝ่า ยบริหาร เพื่อ ออกกฎหมาย อนุ มัติ ควบคุม และ
ตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน
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 พรรคการเมือง
 สภาพปัญหา
สมาชิกของพรรคการเมืองไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและกาหนดนโยบายต่างๆ
ของพรรค
 การจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองที่จะจดทะเบียนได้อย่างแรก ต้องมีสมาชิกพรรคอย่าง
น้อย 5% ของผู้สิทธิเลือกตั้ง และสมาชิกพรรคจะต้องกระจายให้ได้สัดส่วนครอบคลุมกับผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทุกภูมิภาค เพื่อให้การจดทะเบียนของพรรคการเมืองมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ประชาชนทุกภาค และกาหนดให้ส มาชิกพรรคสามารถมีส่ วนร่วมในการขับเคลื่ อนการ
กาหนดนโยบาย การเลือกผู้บริหารพรรค รวมทั้งการกาหนดนโยบายของพรรค เพื่อที่จ ะ
นาไปเป็นนโยบายในการบริหารประเทศ และการส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
จะต้องผ่านการทาไพรมารีโหวตก่อนด้วย
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ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 กฎหมาย
 สภาพปัญหา
กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อส าหรั บ ใช้ ในการรั กษาและอ านวยความยุ ติ ธรรม รั กษา
ความสงบสุขของประชาชน แต่สภาวะแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบัน และกระแสโลกาภิวัตน์
มี ผ ลท าให้ ก ฎหมายมี ช่ อ งโหว่ ใ ห้ ผู้ ก ระท าผิ ด สามารถละเมิ ด สิ ท ธิ ข องคนอื่ น โดย ไม่ ผิ ด
กฎหมายได้
ความคาดหวัง
การแก้ไขกฎหมายในบางเรื่องที่สาคัญ ทาให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
 กรอบความเห็นร่วม
 ปรับปรุงกฎหมาย
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้มีโทษหนักขึ้น รวมถึงการ
ยึดทรัพย์สินของส่วนตัวและครอบครัว ตลอดจนไปถึงบริษัท เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาความผิด
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 ระบบงานตารวจ
 สภาพปัญหา
ตารวจเป็นองค์กรต้นน้าของกระบวนการยุติธรรมที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและ
มีอานาจให้คุณ หรื อ ให้โทษแก่ประชาชนมาก เพราะเมื่อมีเหตุล ะเมิด สิทธิของประชาชน
ตารวจมีหน้าที่ในการสืบสวน จับกุม คุมขังและสอบสวนดาเนินคดีอาญา ก่อนถึงขั้นอัยการ
และศาลยุติธรรม จากสภาพปัจจุบัน ตารวจมีโครงสร้างองค์กรที่ใหญ่ และมีการบริหารแบบ
รวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง ทาให้การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับชุมชน ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นทาได้ง่าย ส่งผลให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการสอบสวน นอกจากนั้น ภาระงานตารวจมีปริมาณมากไม่ เหมาะสมกับ
จานวนตารวจในระดับปฏิบัติการ สถานีตารวจมีน้อยเมื่อเทียบกับ ขนาดพื้นที่ และจานวน
ประชาชนที่รับผิดชอบ
ความคาดหวัง
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใสและเป็นธรรม
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 กรอบความเห็นร่วม
 ปรับกระบวนการทางานของตารวจ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรตารวจในด้า นความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และการมี จิ ต อาสาในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ต ารวจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสังคม
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 ระบบศาลยุตธิ รรม
 สภาพปัญหา
ศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ปัจจุบันระบบศาล
ของประเทศไทย เป็ นระบบศาลคู่ กล่า วคือ เป็นระบบที่ให้ศ าลยุ ติธรรมมีอ านาจหน้า ที่
พิจารณาวินิจฉัยคดีแพ่ง และคดีอาญา เป็นหลักเท่านั้น และให้มีศาลเฉพาะทางทาหน้าที่
วินิจฉัยคดีอื่นที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ ศาลปกครอง ทาหน้า ที่พิจ ารณาวินิจ ฉัยคดีปกครอง
การควบคุม และตรวจสอบการใช้ดุล ยพินิจของผู้ใช้อานาจตุล าการ ได้แก่ หลักการค้นหา
ความจริงแห่งคดี หลักการฟังความทุกฝ่าย หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย และหลักการ
พิจ ารณาคดีโ ดยเร็ว นอกจากนั้นการพิจ ารณาคดีข องศาลยุติธ รรมยังต้องค านึงถึงความ
ยุติธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
ความคาดหวัง
ศาลยุติธรรมมีการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธา
ต่อสังคม
 กรอบความเห็นร่วม
 ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดี
การตัดสินคดีของศาลยุติธรรม เป็นการใช้ดุลยพินิจ ตามหลักนิติธรรม
คือ มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และตามกฎหมาย และ
ศาลฎีกา ได้วางหลักการใช้ดุล ยพินิจต้องสมเหตุส มผลอย่างวิญญูชนพึงใช้ มิฉะนั้นต้องรับ
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โทษทางอาญา ตามฎีกาที่ 3509/2549 เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการใช้ดุลยพินิจ ของ
ผู้พิพากษา สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อประชาชน
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ด้านการศึกษา

 โครงสร้างและการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ
 สภาพปัญหา
ประเด็นโครงสร้างและการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีปัญหา
นโยบายการศึกษาไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ นโยบายการศึกษาไม่ตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มการพัฒนาประเทศ และงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็ก
มีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ความคาดหวังการปฏิรูป ได้แก่ การกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนา และตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ถูกแทรกแซง
จากนักการเมือง และโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณเพียงพอกับการพัฒนาโรงเรียน
 กรอบความเห็นร่วม
 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงาน
ปรั บ ปรุ ง ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายการจั ด
การศึกษา และนโยบายการศึกษาไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามนักการเมือง เพื่อป้องกันการ
กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาจากผู้ที่ไม่รู้ปัญหาที่แท้จริง และลดการถูกแทรกแซงจาก
นักการเมือง
ควรส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ เช่น ประเทศมีรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม
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และการท่ องเที่ ยว การจั ดการศึก ษาควรสนั บสนุน หรื อ ส่ง เสริม ให้ เยาวชนไทยเข้ ารั บ
การศึกษาในสาขาดังกล่าว เพื่อให้การศึกษาสามารถผลิตกาลังคนมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
 ปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณที่เพียงพอ และสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น
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 การจัดการศึกษา
 สภาพปัญหา
ประเด็น การพัฒ นาหลัก สู ต ร พบว่ า หลั ก สูต รปั จ จุบั น ไม่เ หมาะกั บ ช่ ว งวั ย ของ
นักเรียน เช่น การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีจานวนชั่ วโมงเรียนในห้องเรียนมาก
เกินไป
การพัฒนาการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา พบว่า หนังสือแบบเรียน
ไม่ทันสมัยกับหลักสูตร และระดับของนักเรียน การผลิตตาราภาษาไทยไม่มีประสิทธิภาพ
การจัด อุปกรณ์ ส นับสนุนการเรียนการสอน บางอย่า งล้า สมั ย และขาดการสนับ สนุนให้
เด็กไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ รักการอ่าน
ระบบการวั ดและการประเมิน ผล พบว่า ระบบการประเมิน ผลครูมี การเตรีย ม
เอกสารมากเกินไปบางครั้งมีการซ้าซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อการใช้เวลาในการ
สอนของครู
ความคาดหวังการปฏิรูป ได้แก่ การจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับระดับและ
ช่วงวัยของนักเรียน นักเรียนมีเวลาในการเรียนวิชาที่สนใจนอกจากวิชาภาคบังคับ มีการใช้
อุปกรณ์ ที่ทั นสมั ย มีป ระสิ ทธิ ภาพสนั บสนุน การเรี ยนการสอน นักเรีย นมี ตาราเรีย นที่ มี
คุณภาพถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา มีเวลาว่างสาหรับการอ่านหนังสือ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ และการประเมินผลครู
มีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อการใช้เวลาในการสอนของครู
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 กรอบความเห็นร่วม
 การพัฒนาหลักสูตร
ให้ ค รู มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดหลั ก สู ต ร โดยก าหนดให้ มี ตั ว แทน
ครูผู้สอนจากรายวิชาและจากทุกระดับ จากภาคต่างๆ มีส่วนร่วมในการกาหนดหลักสูตร
เพื่อให้การจัดการศึกษาเหมาะสมกับระดับและช่วงวัยของนักเรียน
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ควรจัดให้เรียน ตั้งแต่ 08.00 น.
ถึง 14.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาในการเรียนวิชาอื่นที่สนใจ
 การพัฒนาการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
ควรปรับหนังสือเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้หนังสือมีสาระ เนื้อหา สอดคล้องกับรายวิชาและระดับของนักเรียน เช่น ตรวจสอบ
และปรับตาราที่ใช้ในการเรียนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนมีตาราเรียนที่มีคุณภาพ
ควรปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับโรงเรียน เช่น
การจัดหา ทีวี ขนาด 50 นิ้ว และ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ ต ไว้ในห้องเรียน
เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ควรมีห้องสมุดที่เปิดบริการนอกเวลาราชการ เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทย
ใช้เวลาว่างกับการอ่า นหนังสือ และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้
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 ปรับปรุงระบบการวัด และประเมินผล
ยกเลิกการประเมินผลวิทยฐานะของครู เพื่อให้ครูใช้เวลากับการสอน
หนังสือเพิ่มมากขึ้น
ปรับระบบการประเมินผลวิทยฐานะของครู โดยลดงานด้า นเอกสาร
และให้ประเมินผลจากคุณภาพของนักเรียนโดยตรง เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทความสนใจให้กับ
การจัดการสอนเด็กนักเรียน และได้ผลการประเมินที่เป็นประโยชน์และนาผลการประเมินไป
วางแผนการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การปรับระบบการประเมินผลครู กระทาโดย
 ประเมินผลที่เกิดกับนักเรียนตามสภาพจริงมากกว่าการประเมินด้าน
เอกสาร เพื่อให้ครูสนใจการจัดการสอนให้กับเด็กนักเรียน
 ให้เน้นที่ผลผลิต คือ นักเรียน โดยใช้ผลการเรียนของนักเรียนเป็นตัว
ประเมินผล
 ให้โรงเรียนจัดทาข้อมูลการพัฒนาตนเอง และความประพฤติของครู
 เก็บข้อมูลความคิดเห็นจากนักเรียน และผู้ปกครอง เป็นส่วนประกอบ
การพิจารณา
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 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 สภาพปัญหา
ครูที่มีคุณภาพมีจานวนไม่เพียงพอ สัดส่วนจานวนครูต่อนักเรียนไม่เหมาะสม เช่น
โรงเรี ยนขนาดเล็ก มีครูไ ม่ครบทุกชั้นเรียน ทาให้ ผ ลสัมฤทธิ์ระดับชาติต่ากว่ า ร้อยละ 50
รวมทั้งกลไกการผลิตครูขาดประสิทธิภาพ
ความคาดหวังการปฏิรูป จานวนครูที่มคี ุณภาพมีเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
และมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
 กรอบความเห็นร่วม
 ปรับปรุงการผลิตครูให้มคี ณ
ุ ภาพและเพิ่มจานวนให้เพียงพออย่างเหมาะสม
ควรเพิ่มจานวนครูในระบบการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้ภาระงานของครู
เหมาะสม มีเวลาได้เตรียมการสอน ดูแลนักเรียน และตรวจการบ้านของนักเรียน
เพิ่ม จ านวนครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ทุก แห่ งให้ มีค รูค รบทุ กชั้ นเรีย น
เพื่อให้มีจานวนครูเพียงพอต่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 บรรจุค รู หรือ จ้า งโดยทาสั ญญา เช่น ทาสัญญาจ้ า งครูร าย 3 ปี
เพื่อให้มีครูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
 จัดสรรครูฝึกสอนให้โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ทุกภาคเรียน
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ให้ครูมีภาระงานด้านการสอนนักเรียนเป็นหลัก ลดภาระงานอย่างอื่น
เพื่อให้ครูมภี าระงานทีเ่ หมาะสม ใช้เวลาทั้งหมดกับการสอนหนังสือ ตรวจการบ้านนักเรียน
มีเวลาในการทางานตามบทบาทหน้าที่เต็มศักยภาพ มีความสุขกับการทางาน เช่น
 งานพัสดุ การเงิน ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไม่ควรให้ครูทาหน้าที่
ดังกล่าว
 จากัดกิจกรรมการประเมินผลโรงเรียน หรือการส่งครูไปอบรมเรื่อง
ต่างๆ ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการสอน
จั ด ครู ม าทดแทนครู ที่ เ กษี ย ณทั น ที เพื่ อ ให้ มี ค รู ท าหน้ า ที่ เ พี ย งพอ
ตลอดเวลา
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ด้านเศรษฐกิจ

 ประเด็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรม
 สภาพปัญหา
ในอดีตประเทศไทยพัฒนาด้วยแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี แต่มีการผูกขาด
สินค้า เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ปล่อยให้ธุรกิจที่มีความสามารถไม่เท่ากันมาแข่งขันกัน
ทาให้ธุรกิจรายเล็กขาดโอกาส เกิดความไม่เป็นธรรมและสร้างความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
ความคาดหวังการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า ให้โอกาสและส่งเสริม
ธุรกิจทุกขนาดทุกระดับให้มีการลงทุนที่มีคุณค่า เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
 กรอบความเห็นร่วม
 การปฏิรูปโครงสร้าง
กาหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย เป็นสังคมที่มีความสามารถในการ
แข่ ง ขั น มี ค วามเสมอภาค เอื้ อ อาทร มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ ทั ด เที ย ม ฉลาดเฉลี ย ว และใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการพัฒนา ให้บรรลุผลได้ภายในปี 2575 กาหนด
เป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนภายในปี 2563 เพื่อปรับโครงสร้างการปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศ ให้มีศักยภาพการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ มุ่งสู่ความมี
เสถียรภาพและยัง่ ยืน
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 การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
 สภาพปัญหา
ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง GDP ต่อหัวและการใช้จ่ายภาครัฐ และ
ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับต่า สัดส่วนการออมในประเทศต่อ GDP และปัจจัยพื้นฐานด้านขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมไม่ปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และโครงสร้างการผลิตของไทยที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดโลก
ทาให้ประเทศไทยถูกลดลาดับความสาคัญจากประเทศที่เป็นฐานการผลิตเหลือเพียงประเทศหนึ่ง
ที่เป็นทางเลือกของนักลงทุน
ความคาดหวังการปฏิรูป
พั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ ภ าคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาโครงสร้างการผลิตให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดโลก รวมทั้งแสวงหาโอกาสจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาโซ่อุปทาน
 กรอบความเห็นร่วม
 การวิจัยและพัฒนา
ประเทศไทยจาเป็นต้องปรับการลงทุนโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ยกระดั บ เทคโนโลยี ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดโลก
เพื่อพัฒนาผลิตภาพผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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 ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ควรกาหนดวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ โดย ส่งเสริมการลงทุน ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและมีความ
คุ้มค่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการการส่งเสริมการ
ลงทุนควรให้ความสาคัญกับประเภทกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรม
และต่อประเทศเป็นหลัก เช่น กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการเชิงสร้างสรรค์ กิจการหรือ
บริการเพื่อรองรับการพัฒนา Digital Economy กิจการที่พัฒนาจากทรัพยากรภายในประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
และช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน และภาคเอกชนต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม ของสินค้า และพัฒนาตลาด เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
รัฐ ต้ อ งพั ฒ นาผลิ ต ภาพผลผลิ ต และโซ่ อุ ป ทานของภาคเอกชนและ
อุตสาหกรรมไทย ดังนี้
 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทยให้ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม
อาเซียน เนื่องจากเป็นโอกาสในการใช้วัตถุดิบ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา
ทั้งในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ และการขาดแคลนแรงงานในประเทศ เพื่อพัฒนาโซ่อุปทาน
(Supply Chain) และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
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 ส่งเสริมภาคเอกชนไทยไปพัฒนาตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียน ด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุน รวมทั้งรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนา
ผลิตภาพผลผลิตและการส่งออก
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ด้านพลังงาน

 โครงสร้างราคาพลังงาน
 สภาพปัญหา
ราคาพลั ง งานยั ง ไม่ส ะท้ อ นต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จริ ง ยั ง มี ก ารอุ ด หนุน ราคาพลั ง งานบาง
ประเภท ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม เป็นการบิดเบือนกลไกตลาด และเป็นอุปสรรค
ต่อการเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง รวมทั้งประชาชนไม่มีสิทธิ หรือมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
ความคาดหวัง
ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการใช้
พลังงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อรักษาวินัยทางการคลัง รวมทั้ง
ประชาชนมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
 กรอบความเห็นร่วม
 โครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิงส้าเร็จรูป
ทบทวนโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิงส้าเร็จรูป และนโยบายเกี่ยวกับ
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
 ปรับ โครงสร้ างภาษีส รรพสามิ ตน้้า มัน เชื้ อเพลิ ง ทุ กชนิด ให้อ ยู่ใ น
ระดับใกล้เคียงกัน
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 ยกเลิกวิธีการใช้ราคาพลังงานเป็นเครื่องมือในการให้สวัสดิการแก่
ประชาชน ในกรณีที่จ้าเป็นต้องใช้วิธีนี้ ให้ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการใช้งบประมาณ
อย่างชัดเจน
 ลดการพึ่งพากองทุนน้้ามันในการรักษาเสถียรภาพราคาน้้ามัน โดย
ให้ ใช้ ในการส่ ง เสริม น้้ ามั น สะอาดและพลั ง งานหมุ น เวี ย นเท่ า นั้ น และให้ เพิ่ ม เงื่ อ นไขว่ า
กองทุนน้้ามันสามารถมีหนี้สินสะสมสุทธิได้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
 ธรรมาภิบาลในกิจการพลังงาน
ประชาชนมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของตน
 ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น สามารถมี สิ ทธิ มี ส่ ว นร่ ว มในการก้ าหนด
นโยบายและผลประโยชน์ที่พึ่งได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสม
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ด้านสังคม

 การทุจริตคอรัปชั่น
 สภาพปัญหา
ระบบการเมืองในประเทศไทยเป็นระบบการเมืองเชิงพาณิชย์ กลุ่มทุนเข้ามาลงทุน
เพื่อหาผลประโยชน์กับงบประมาณแผ่นดิน กาหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน
และเครือข่าย รับผลประโยชน์จากเงินค่าคอมมิชชั่นในการให้สัมปทาน หรือประมูลโครงการ
โดยไม่ มี จิ ต อาสาเพื่ อ เข้ า มาบริ ห ารรั บ ใช้ แ ละรั ก ษาผลประโยชน์ ข องประชาชนและ
ประเทศชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศชาติ และประชาชน โดยกฎหมายที่มีอยู่
ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดได้
ความคาดหวัง
พัฒนากฎหมายให้สามารถดาเนินการเอาผิด กับผู้กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้ ได้ รับ ผลจากการกระทาผิด โดยเร็ ว และเร่ ง ดาเนิ น การตรวจสอบการทาสั ญ ญาต่างๆ
ในอดีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในการปราบปรามการกระทาการทุจริต
 กรอบความเห็นร่วม
 การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต
 ปฏิรูประบบการตรวจสอบทรัพย์สิน และยึดทรัพย์ของนักการเมือง
และนักธุรกิจ นักค้ายาเสพติด ฯลฯ ที่ได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมายโดยยึดแบบระบบของสหรัฐอเมริกัน

1

การปฏิรูป : ด้านสังคม

ที่ให้อานาจเต็มกับหน่วยงานตรวจสอบ IRS (Internal Revenue Service) ที่ทางานเป็น
อิสระ โดยออกกฎหมายให้ ป.ป.ช., ปปง. และกรมสรรพากรมีอานาจออกคาสั่งยึดทรัพย์
ที่ไม่ มีหลั กฐานพิสู จน์ว่ าได้ มาอย่า งถู ก กฎหมาย และได้ จ่า ยภาษีมาแล้ว โดยไม่ ต้องผ่าน
กระบวนการศาล ซึ่งใช้หลักการทางเอกสารแบบภาคธุรกิจว่า ถ้าพิสูจน์ว่าได้มาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายไม่ได้ ก็แสดงว่าต้องได้มาอย่างผิดกฎหมาย จนกว่าจะหาหลักฐานมาพิสูจน์
ก็สามารถขอคืนได้เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบและลงโทษการกระทาการทุจริต ให้เห็นผล
การลงโทษโดยเร็ว และสร้างความเกรงกลัวให้กับผู้ที่คิดจะกระทาการทุจริต
 การเสริมสร้างความโปร่งใสและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ระบบและกลไกการดาเนินงานที่โปร่งใส
 ตรวจสอบสัญญาสัมปทานในอดีตที่เอกชนได้รับจากรัฐบาลและมีข้อ
กล่าวหาจากสังคมในความโปร่งใสในการทาสัญญาต่างๆเพื่อสร้างความโปร่งใสและเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐ
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 ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สภาพปัญหา
การทางานโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมของหน่วยงานที่ทางานในที่
สาธารณะและการย่ อ หย่ อ นในการตรวจสอบและควบคุ ม ของหน่ ว ยที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบ เช่น การวางสายเคเบิลตามเสาไฟฟ้าที่หย่อนย้อยลงมาระโยงระยาง กองอยู่ตาม
บาทวิถีหรือบางครั้งพาดอยู่ตามราวจับสะพานลอยคนข้าม ขาดความรับผิดชอบของบริษัท
เคเบิล และมาตรการจัดการที่ไม่ เด็ดขาดจริงจังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้อง
เสี่ยงอันตรายจากการกระทาดังกล่าว
ความคาดหวัง
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีระเบียบบุคคลในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ให้หน่วยงานหรือกลุ่ มบุคคลใดๆ ละเลยหรือขาดความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมได้
 กรอบความเห็นร่วม
 การเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม
การจัดระเบียบสังคม
 กาหนดมาตรการในการตรวจสอบและการจัดการที่เข้มงวดกวดขัน
กับหน่วยงานที่ย่อหย่อนมักง่ายในการทางานในที่สาธารณะพร้อมกับกาหนดวิธีการในการ
จัดการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ใช้พื้นที่สาธารณะในระยะยาว เช่น การเก็บ
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สายเคเบิลต่างๆ ลงใต้ดินเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชน
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