การปฏิรูป : ด้านการเมือง

ด้านการเมือง
 พรรคการเมือง

 สภาพปัญหา
เรื่องนโยบายประชานิยม หากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตี
โจทย์ผิด ด้วยการวางกลไกทางกฎหมายเพื่อสกัดกั้นไม่ให้นโยบายประชานิยมเกิดขึ้น โดย
คาดว่าหากดาเนินการในลักษณะนั้นจะทาให้เกิดผลกระทบตามมา เพราะการที่รัฐธรรมนูญ
บังคับไม่ให้รัฐบาลมีนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เท่ากับเป็นการจากัดเสรีภาพของรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง และจะทาให้ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นได้

 กรอบความเห็นร่วม
 การสนับสนุนเงินทุนพรรคการเมือง
ควรแก้กฎหมายเลือกตั้ง โดยกาหนดให้พรรคการเมืองต้องแจ้งต้นทุนของ
นโยบายที่หาเสียง
ควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ทาหน้าที่เป็น “ธรรมนูญการคลัง” โดย
กาหนดให้การจ่ายเงินแผ่นดินต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
ควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กาหนดกรอบวินัยทางการคลัง
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ควรจัดตั้งสานักงบประมาณประจารัฐสภา เพื่อเป็นหน่วยวิเคราะห์
งบประมาณและการคลังของรัฐสภาที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

สภาพปัญหา
ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่สามารถคัดสรรคนดีมีความสามารถ เข้าไปทาหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม มีการซื้อสิทธิขายเสียง โกง
การเลือกตั้ง การแข่งขันการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม ระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติหรือระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมอื่นที่มีผลต่อการเลือกตั้ง นอกจากนั้นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อานาจของ ส.ส. โดย ส.ว. และ องค์กรอิสระ ไม่มีประสิทธิภาพ ส.ส. ถูกครอบงาโดยนายทุน
พรรคการเมือง เนื่องจากต้องยึดปฏิบัติตามมติพรรค อีกทั้งระบบการเลือกตั้งไม่ทาให้ได้
ตัวแทนที่หลากหลาย และไม่สนองตอบต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

กรอบความเห็นร่วม
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง โดยผู้ ที่ จ ะเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรระบบบัญชีรายชื่อต้องเคยเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตมาก่อน

เพื่อให้เป็นตัวแทนของ

ประชาชนโดยแท้จริง ไม่เป็นนายทุนพรรคหรือเป็นผู้มีอิทธิพล และทาให้นโยบายต่าง ๆ มี
ความต่อเนื่อง
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 คณะรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี)
 สภาพปัญหา
รัฐบาลทาหน้าที่บริหารประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า และคณะรัฐมนตรี
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ใช้ อ านาจบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น
รัฐธรรมนูญกาหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ได้รับความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักการแบ่งแยกอานาจและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่าย
บริหารตามระบบรัฐสภา จากข้อมูลพบว่า ที่มาของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในลักษณะ
ดัง กล่ า วท าให้ รัฐ บาลมีก ารยึ ดโยงกั บเสีย งข้า งมากในสภา ผู ก ขาดอ านาจ และสามารถ
ครอบงาฝ่ายนิติบัญญัติได้ การถ่วงดุลการใช้อานาจบริหารของรัฐบาลไม่สามารถทาได้ ส่งผล
ให้รัฐบาลมีการใช้อานาจเกินขอบเขต และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เกิดการทุจริตเชิง
นโยบาย และมีข้อจากัดในการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศเมื่อเกิดประเด็นความขัดแย้งใน
การบริหารประเทศ
 กรอบความเห็นร่วม

 รูปแบบการคัดเลือกนายกรัฐมนตรี
โดยการเลือกตั้ง
 เลือกตั้งทางตรงโดยประชาชน โดยจัดการเลือกตั้งพร้อมกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
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 การถ่วงดุลการใช้อานาจของคณะรัฐมนตรี โดย ส.ส. และ ส.ว.
ให้ลดอานาจของนายกรัฐมนตรีลงในเรื่องการไม่มีสิทธิในการประกาศยุบสภา
แต่ยังสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้โดยไม่มีการลงมติ เพื่อยังคงการตรวจสอบการทางาน
ของคณะรัฐมนตรีได้ ทาให้สังคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการอภิปราย
ในช่วงเลือกตั้ง หรือช่วงยุบสภา ให้คณะรัฐมนตรี พ้นจากตาแหน่ง และ
ให้ปลัดกระทรวงต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรี
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ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน


ระบบราชการ

 สภาพปัญหา
ระบบราชการมีขนาดใหญ่ โครงสร้างซ้้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจ บทบาท และอ้านาจ
หน้ า ที่ ท้ า ให้ ไ ม่ ค ล่ อ งตั ว ขาดความยื ด หยุ่ น ไม่ ส ามารถตอบสนองในเรื่ อ งที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในกระบวนการด้าเนิ นงานของ
ภาครัฐ
ความคาดหวัง
ให้มีการปฏิรูประบบราชการให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ลดการ
แทรกแซงจากทางการเมือง มีแผนการท้างานในระบบราชการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการท้างานให้เป็นรูปธรรม รวมถึงขยายต้าแหน่ง ให้แต่ละหน่วยเพื่อให้
มีข้าราชการรับผิดชอบงานอย่างทั่วถึง

 กรอบความเห็นร่วม
 ทบทวนบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของภาครัฐและองค์กร
ต่างๆของรัฐ
ให้หน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติภารกิ จที่แท้จริงของรัฐเท่านั้น ลดภาระ
ความรับผิดชอบในงานที่ไม่จ้าเป็น หรือ ให้ภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีขีดความสามารถที่เหมาะสม
กว่าด้าเนินการ และรับผิดชอบในหน้าที่นั้น ๆ ทั้งนี้การทบทวนบทบาท ภารกิ จ และอ้านาจ
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หน้าที่ของรัฐ ที่มีแนวทางเพื่อปรับลดขนาดองค์กร และเพิ่มความคล่องตัวในการท้างาน
รวมทั้งให้รัฐตอบสนองต่อความต้องการที่จ้าเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
ปรับลดขนาดองค์กร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการท้างาน และตอบสนอง
ต่อความต้องการที่จ้าเป็นของประชาชนได้เร็วขึ้น
 ให้ปรับหน่วย ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก)
กลับมาเป็นหน่วยภายใต้การบังคับบัญชาของกรมป่าไม้โดยเร่งด่วน และให้หน่วยมีอ้านาจ
สามารถเบิกจ่ายหรือบริหารงานด้านธุรการได้เอง
 กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ควรรวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน
 ปรับบทบาทหน้าที่ของ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด และศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดให้เหมือนกับส้านักงานป่าไม้จังหวัดในอดีต
 ปรับให้มหี น่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบดูแลงานป้องกันทรัพยากรป่าไม้
เนื่องจากมีหลายหน่วยดูแลด้านนี้แต่ไม่ได้ผล

 กาหนดให้มีมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศที่มี
ประสิทธิภาพชัดเจน
ขับเคลื่อนนโยบายแบบวาระส้าคัญ (Agenda Base) ที่มีการบูรณาการ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้วาระ/กลุ่มภารกิจ
เดียวกัน พร้อมกับมีการน้าเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการติดตามอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลส้าเร็จได้อย่างชัดเจน
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 จัดท้าแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนส้าหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การก้ากับดูแล
ติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ให้ มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ข้ ม ข้ น โดยท้ า การ
ประเมินด้านประสิทธิภาพการท้างาน



ข้าราชการ

 สภาพปัญหา
คุณภาพของข้าราชการ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมรวมไปถึงทัศนคติได้ลด
น้อยถอยลง ขาดความกระตือรือร้นและความเป็นมืออาชีพ ไม่สนใจการปรับตัวให้เกิดการ
พัฒนาเพื่อรองรับกับวิทยาการด้านใหม่ ๆ การท้างานค้านึงแต่ผลงานของตนเอง เห็นประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ท้าให้ระบบข้าราชการโดยรวมด้อยประสิทธิภาพ ซึ่งท้า
ให้ตัวข้าราชการเกิดการทุจริตคอรัปชั่น

ความคาดหวัง
ข้าราชการมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ท้าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
สุจริตและมีจิตส้านึกในการท้างานเพื่อประชาชน
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 กรอบความเห็นร่วม
 ยกระดับระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เทียบเท่ากับภาคเอกชน
สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ค นดี ที่ มี คุ ณ ธรรม มี เ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี และมี
ความสามารถสูงเข้ารับราชการ เพือ่ จูงใจให้ข้าราชการตั้งใจท้างานและพัฒนาตนเอง
 ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อรักษาขวัญและก้าลังใจ
ในการท้างาน
 ขยายฐานเงินเดือนข้าราชการแบบข้ามแท่ง
 ขยายกรอบต้าแหน่งเพื่อให้ข้าราชการ ขยับขึ้นในต้าแหน่งที่สูงกว่า
ระดับช้านาญการ โดยให้เปิดกรอบต้าแหน่งช้านาญการพิเศษ มากกว่าเดิม

 กาหนดมาตรการและกระบวนการในการให้รางวัลและลงโทษ
อย่างชัดเจน
ส่งเสริมความโปร่งใสที่เป็นธรรม เปิดโอกาสให้สามารถตรวจสอบได้อย่าง
ชัดเจนทุกขั้นทุกตอน มีการก้าหนดเป้าหมายค่าดัชนีชี้วัดต่าง ๆ และระบบติดตามประเมินผล
อย่างสม่้าเสมอ ระบบอุ ทธรณ์ร้องทุกข์ ไปจนถึงระบบสอบสวนทางวินัยอย่างเปิดเผยและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 ทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับรางวัลการจับกุม ควรปรับปรุงให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
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 หากเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับกระท้าความผิดและมีหลักฐานเชื่อว่าผิดจริง
ต้องพักราชการหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที และหากถูกด้าเนินคดีจนที่สุด แล้วศาลตัดสินว่า
ผิดจริงต้องปลดจากต้าแหน่ง และไม่สามารถกลับมาเข้ารับราชการได้อีก

 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการอย่างรอบด้านและจริงจัง
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
อย่างเข้มข้นภายในหน่วยงานแต่ละองค์กรของภาครัฐ
ด้าเนินการสร้างระบบบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของข้ า ราชการ ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น บนฐานของขี ด
ความสามารถของตน

 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับค่านิยมและวัฒนธรรมการทางานที่ดี
และทันสมัย
ก้าหนดนโยบาย มาตรการ อย่างจริงจัง ต่อเนื่องในเรื่องค่านิยมที่ดีของ
ข้าราชการกับความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยตั้งมั่นอยู่ในจรรยาบรรณที่ดี มีความขยัน
อดทน มีความรับผิดชอบสูง และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม
 ปรับทัศนคติการท้างานของหน่วยงาน โดยจะต้องด้าเนินงานที่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนและผู้น้าท้องที่
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 ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับชั้น
 ปฏิรูประบบข้าราชการให้ข้าราชการเป็นผู้ที่ท้าหน้าที่เพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง รวมทั้งปฏิรูปให้บุคลากรมีจิตส้านึก เพื่อให้เป็นข้าราชการของประชาชน
 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด Lean Government

 ปรับลดจานวนข้าราชการในภาพรวม และในแต่ละหน่วยงานให้
เหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบ
ปรับลดบทบาทและหน้าที่ของภาครัฐ ให้ด้าเนินการเฉพาะในภารกิจ ที่
ส้าคัญอย่างแท้จริงที่เป็นประโยชน์และมีความจ้าเป็นต่อส่วนรวมเท่านั้น
 ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นระหว่ า งข้ า ราชการ
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง ไม่ควรที่จะด้ารงต้าแหน่งคณะผู้บริหารองค์กรอิสระ ในขณะที่รับ
ราชการอยู่
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ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 กฎหมาย
 สภาพปัญหา
กฎหมายเป็นเครื่องมือสาหรั บใช้ใ นการรั ก ษาและอานวยความยุ ติธ รรม รักษา
ความสงบสุขของประชาชน ในสังคมปัจจุบันสภาวะแวดล้อมของสังคมไทย และกระแส
โลกาภิวัตน์มีผลทาให้กฎหมายมีช่องโหว่ให้ผู้กระทาผิดสามารถละเมิดสิทธิข องคนอื่นโดย
ไม่ผิดกฎหมายได้ จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมบางฉบับล้าสมัย การแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการในการออกกฎหมายใหม่มี
ความล่าช้า ประกอบกับยังไม่มีการพัฒนาหรือออกกฎหมายใหม่ในบางเรื่องที่สาคัญ ทาให้
การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ

 กรอบความเห็นร่วม
ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขกฎหมายประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมาย
ที่ล้าสมัย และการพัฒนากฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

 การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย
ปรั บป รุ ง ก ฎ ห มา ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ก า หน ดร ะ ย ะ เว ลา ด า เ นิ น ค ดี
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจน เคร่งครัด และ

1

การปฏิรูป : ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เปิดเผยต่อสาธารณชนทุกขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับและศรัทธาต่อสังคม
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไม้ของกลาง เมื่อยึดไม้ของกลางได้ต้องกาหนด
วิธีการดาเนินการให้นาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคาพิพากษา เพื่อไม่ให้ไม้ของ
กลางที่ยึดมาเก็บรักษาไว้จานวนมาก ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาล
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ เพื่อดาเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่
ออกโดยมิชอบให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ ดิน, ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานป่าไม้ ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและเวลาที่กาหนด กรณีที่มีการขัดแย้ง ไม่ได้ข้อยุติต้องกาหนดอานาจ
หน้าที่ให้ฝ่ายบริหาร ตัดสินใจสั่งการตามเวลาที่กาหนด เพื่อให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ไม่คั่งค้าง
เป็นจานวนมาก
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนหาผู้กระทาความผิดด้านทรัพยากร
ป่าไม้ที่ยังขาดประสิทธิภาพ เพราะเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สามารถ
เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ เนื่องจากจากัดเรื่องเวลา ยานพาหนะ หรือเครื่องมือที่จาเป็นเพียงพอ
การรวบรวมพยานหลักฐานและการทาสานวนจึงขึ้นอยู่กับข้อมู ลที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตรวจยึด
หรือจับกุมส่งให้เท่านั้น เพื่อป้องกันช่องว่างทาให้ไม่มีหลักฐานเพียงพอต่อการดาเนินคดี
ผู้กระทาความผิด ทาให้ผู้กระทาความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย
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 การพัฒนากฎหมาย
ให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้ที่จะดารงตาแหน่งสาคัญๆ ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ต้องมีเชื้อชาติไทย และมีผลงานแสดงว่าเป็นคนรักชาติไทย เพื่อความมั่นคง
ของประเทศชาติ
ให้มีการออกกฎหมายควบคุมคอนโดมิเนียม และตั้งหน่วยงานขึ้นดูแล
เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเสพยาเสพติด, ซื้อ -ขาย และผลิตยาเสพติด แบบครบวงจร และ
เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่พักอาศัยด้วย
ให้มีการออกกฎหมายจัดตั้งองค์กร การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อปรับปรุงและพิจารณากฎหมายรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่
ดาเนินการเป็นอิสระ
ให้ออกกฎหมายตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการยุติธรรมทุก
หน่วย ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกัน การ
กระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ให้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจยึดและจับกุมไม้ของกลาง โดยไม่ได้ตัว
ผู้ต้องหา กาหนดเวลาให้ผู้ต้องหามารายงานตัว หรื อนาหลัก ฐานสิทธิ มาแสดง หากพ้ น
กาหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการได้ตามอานาจหน้าที่ โดยไม่ต้องรอการพิจารณา
ตัดสินของศาล เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ของทางราชการอยู่แล้ว เพื่อให้การฟื้นฟูป่าไม้กระทาได้
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อย่างรวดเร็ว ป้องกันการกลับมาลักลอบใช้ประโยชน์ของผู้ต้องหาในระหว่างที่ยังไม่ถูกจับกุม
ดาเนินคดี

 ระบบงานอานวยความยุติธรรม
 สภาพปัญหา
ระบบงานอานวยความยุติธรรมประกอบด้วย การดาเนินคดี การพิจารณาพิพากษาคดี
การให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน ผู้ต้องหา และจาเลย การเยียวยาผู้เสียหาย การแก้ไข
บาบัด ฟื้นฟูผู้กระทาความผิด และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อระงับความขัดแย้งระหว่างบุคคล ทั้งนี้
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ ไ ด้รับการอานวยความยุ ติธ รรมอย่ า งเสมอภาค รวดเร็ ว โปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาของระบบงานอานวยความยุติธรรม
ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมีความล่าช้า ค่าใช้จ่ายมาก ประชาชนไม่สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ทั่วถึง และกระบวนการยุติธรรมขาดศักยภาพในการพัฒนา
ทางเลือกให้กับประชาชน

 กรอบความเห็นร่วม
แนวทางการปฏิ รู ป เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบงานอ านวยความยุ ติ ธ รรมที่
ครอบคลุม ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
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 การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
ให้มีการปฏิบัติ และการบังคับการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว เป็ น ธรรม และทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมกระแสหลั ก มี
ประสิทธิภาพทั้งระบบ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้ง
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และโดยบุคคลอื่น เพื่อเป็นการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเท่า
เทียมกัน
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ด้านการศึกษา


ประเด็นโครงการสร้างและการบริหารจัดการของ

กระทรวงศึกษาธิการ
 สภาพปัญหา
โครงสร้างและการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีสภาพปัญหา ได้แก่
การจัดการศึกษาพื้นฐานไม่ครอบคลุม เพียงพอให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานได้
เท่าเทียมกัน เช่น การจัดการศึกษาในเด็กลักษณะพิเศษ เด็กพิการ เป็นต้น
ความคาดหวั ง การปฏิ รู ป โครงสร้ า งและการบริ ห ารจั ด การของกระทรวง
ศึกษาธิการ คือ ให้เด็กไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานได้เท่าเทียมกัน

 กรอบความเห็นร่วม
 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงาน
สร้างระบบการศึกษาที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง เปิดโอกาสให้มีการศึกษาทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถรองรับความหลากหลายของมนุษย์
เพี่อให้เด็กไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ เพื่อดูแลให้มีการจัดการศึกษาให้
คนพิการได้ครอบคลุม เพียงพอกับความต้องการและจาเป็น
 ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดจัดให้มีสาขาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ของเด็กพิการในพื้นที่ห่างไกล
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 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา สาหรับคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
ส่งเสริมให้มีการใช้บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ เช่น ปราชญ์ชุมชนหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ตามสาขาวิชาชีพ หรือผู้รู้อื่นๆ เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน เป็น
ห้องเรียนชีวิตที่ผู้เรียนสามารถออกแบบตามความสนใจได้ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนา
ศักยภาพความเป็นตัวตนของเขาให้โดดเด่นออกมา
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การจัดการศึกษา

 สภาพปัญหา
ประเด็นการจัดการศึกษา พบว่า การพัฒนาหลักสูตรไม่ มีประสิทธิภาพ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบเดิมไม่สามารถสร้างเด็กไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การ
ประเมินคุณภาพโรงเรียนไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นภาระกับครู
ความคาดหวั ง การปฏิ รู ป การจั ด การศึ ก ษา ได้ แ ก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาที่ สามารถสร้างเด็กไทยทุกกลุ่มให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลคุณภาพโรงเรียน

 กรอบความเห็นร่วม
 พัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คานึงถึงผลกระทบในวงกว้าง
เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการป้องกันได้แก่
 มาตรการป้องกันภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาของรัฐ
 มาตรการในการนาหลักการที่ดีสู่การปฏิบัติ
 มาตรการสร้ า งความเข้ า ใจถึ ง กระบวนทั ศ น์ ข องการปฏิ รู ป หลั ก สู ต ร
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการควบคู่กันไป
 มาตรการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวของหลักสูตรเก่า

3

การปฏิรูป : ด้านการศึกษา

 มาตรการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบการศึกษา
 มาตรการทบทวนการกระจายอ านาจเพื่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษาสู่
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น ให้สะท้อนการต่อยอดการบริหารจัดการศึกษา
 มาตรการทบทวนถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สาหรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก
 มาตรการปรับปรุงการทดสอบวัดผลระดับชาติ
 มาตรการป้องกันและสร้างค่านิยมให้สถาบันการศึกษา ไม่ควรอ้างอิงกับ
การเมือง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาส่วนท้องถิ่น

 พัฒนาการเรียนการสอน เทคโนโลยี และสื่อการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ เพื่อให้การ
จัดการการเรียนรู้สร้างเด็กไทยให้เด็กไทยมีทักษะการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น
 จัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า “สอนน้อยได้มาก” หรือ “teach less
learn

more”

ลดชั่วโมงการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิมและการจัดการเรียนรู้แบบ

“Problem-Based Learning-PBL”
 สร้างโรงเรียนต้นแบบที่มีปรัชญาความเชื่อว่าการเรียนรู้สร้างได้ เด็กที่จะ
มี creativity กับ innovation เป็นของสร้างได้
 จัดการเรียนการสอนที่สร้างเด็กไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ ผนวกกับ
ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 ปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพโรงเรียนให้เป็นลักษณะการประเมิน skill
และไม่ประเมิน knowledge เพื่อให้ระบบการประเมินผลได้ ประเมินในสิ่งที่เป็นจริง
และสามารถนาผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนได้
นาระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินผลให้มีความง่ายมากขึ้น
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ด้านเศรษฐกิจ
 การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรม
สภาพปัญหา
– ระบบการเงินโลกมีแนวโน้มเลิกใช้เงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลอ้างอิง ซึ่งจะมีความ
ไม่เสถียรภาพในระบบปริวรรตเงินตรา
– คนยากจนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และการบังคับ
ใช้กฎหมายคุ้มครองหนี้นอกระบบไม่มีประสิทธิภาพ
– เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนามีต้นทุนการทาเกษตรกรรมสูง พ่อค้าคนกลางเป็นผู้
กาหนดราคาข้าว ทาให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาต่า ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้
โครงการจานาข้าวที่ผ่านมาได้ทาลายคุณภาพข้าวไทย

เพราะข้าวที่คุณภาพดีจะได้ราคา

เท่ากับข้าวคุณภาพต่า
– กลุ่มทุนข้ามชาติพยายามผลักดันปลูกพืช GMO

ในไทย ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและระบบการผลิตสินค้าเกษตร

ความคาดหวัง
ระบบปริวรรตเงินตรามีเสถียรภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในสกุล
เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ สามารถเพิ่ ม โอกาสให้ ค นยากจนเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น และพั ฒ นาระบบ
การเกษตรและข้าวไทยอย่างยั่งยืน
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กรอบความเห็นร่วม
 การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
ให้ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยเตรี ย มการรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงระบบ
การเงินโลกซึ่งมีแนวโน้มเลิกอ้างอิงเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการปริวรรต
เงินตรา
ใช้มาตรการปล่อยสินเชื่อให้รายย่อย หรือ “สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์” เพื่อ
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน และเพิ่มโอกาสการขอสินเชื่อราย
ย่อยซึ่งมีรายได้น้อยและไม่มีหลักประกัน

 พัฒนาระบบเกษตรให้ยั่งยืน
รัฐบาลควรสนับสนุนวิจัยเทคโนโลยีเพื่อผลิตเครื่องมือที่เหมาะสมราคาถูก
ให้เกษตรกรใช้ ส่งเสริมระบบการปลูกข้าวแบบเข้มข้น (System of Rice Intensification :
SRI) หรือการปลูกข้าวต้นเดียวซึ่งประหยัดการใช้น้า ให้มีระบบพยากรณ์อากาศที่แม่นยา
เพื่อช่วยประมาณการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งบริษัทชาวนาเพื่อกาหนดราคาข้าวและรับข้าวจากชาวนา โดยบริษัท
ออกเอกสารใบแสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของข้าว ซึ่งจะทาให้ชาวนาเป็นเจ้าของบริษัทชาวนาโดยใช้
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ใบแสดงสิทธิ์มาเปลี่ยนเป็นใบหุ้นของบริษัท ซึ่งในขั้นเริ่มต้นควรให้สถาบันการเงินช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษัทชาวนา
ทบทวนการจานาข้าวเพือ่ ให้สามารถช่วยเหลือชาวนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการค้าข้าวไทย
ห้ามไม่ให้มกี ารปลูกพืช GMO ในไทย เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้อง
การผลิตสินค้าเกษตรให้มีความยั่งยืน

 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
สภาพปัญหา
– หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีการบริหารและการ
ปฏิบัติไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ
– กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้มีช่องว่าง ล้าสมัย และมีโทษเบาเกินไป
ผู้กระทาผิดจึงไม่กลัวเกรงกฎหมาย
– สมาชิกนิคมสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลกจานวน
รวม 10,522 ราย ไม่สามารถยื่นขอเอกสารสิทธิ์ใดๆได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือแสดงการ
ทาประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– หน่วยงานที่รบั ผิดชอบการบริหารจัดการที่ดินทั้ง 8 หน่วยงานมีความขัดแย้งกัน
เนื่องจากใช้กฎหมายในการจัดการที่ดินที่แตกต่างกัน
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ความคาดหวัง
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น พั ฒ นาให้ ป ระชาชนมี ที่ ดิ น ท ากิ น
อย่างเป็นธรรม
 กรอบความเห็นร่วม
 การจัดระเบียบที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้มีการบริหารและการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดังนี้
 ปรับทัศนคติและบารุงขวัญเจ้าหน้าที่ป่าไม้
 ปรับองค์กร, สายการบังคับบัญชาและการบริหารจัดการ โดยรวม
หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้ากับกรมป่าไม้ และให้มีป่าไม้จังหวัด
และหน่วยเฉพาะในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้
 แก้ไขปัญหาการบุกรุกทากินในเขตป่าไม้อย่างยั่งยืน
 ทบทวนกฎ ระเบียบเกี่ยวกับรางวัลการจับกุมคดีทรัพยากรป่าไม้
พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ให้ทันสมัย ให้หน่วยที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีการบูรณาการปรับปรุงกฎหมายและการปฏิบัติกับกรม
ที่ดิน และฝ่ายปกครองรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
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 การจัดระเบียบที่ดิน สปก.
ปฏิรูปการบริหารและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8
ใน 5

กรม

กระทรวง คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
 กาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินนิคมสหกรณ์ให้มีความชัดเจน
 พัฒนากฎหมายในการจัดการที่ดินให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉบับ
เดียวกัน ต้องปฏิรูปกระบวนการจัดการที่ดินทั้งหมด ให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ปราศจาก
การแทรกแซงของการเมืองและการทุจริตคอรัปชั่น และเร่งรัดแก้ปัญหาการจัดการที่ดินที่
ค้างคาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
 ให้กรมประชาสงเคราะห์และกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งรัดดาเนินการ
ออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจานวน รวม 10,522 ราย เพื่อให้สมาชิกนิคมสามารถยื่นเอกสารสิทธิ์
และใช้ประโยชน์ที่ดินได้
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ด้านพลังงาน


โครงสร้างราคาพลังงาน

 สภาพปัญหา
พลั ง งานของประเทศต้ อ งพึ่ ง พาก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น หลั ก ราคา LPG

ของ

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีปริมาณการใช้มากที่สุด แต่ใช้ราคาถูกกว่าด้านอื่น และจาก
การปรับขึ้นราคา LPG ผลประโยชน์ส่วนต่างที่ได้กลับตกเป็นของบริษัทผู้ผลิตหรือ ปตท.
มากกว่า
ความคาดหวัง
ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและ
ภาคขนส่งควรให้มีราคาเท่ากัน ผลประโยชน์ส่วนต่างที่ได้จากการปรับขึ้นราคา LPG ควรตก
เป็นของรัฐมากกว่า เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมสังคม

 กรอบความเห็นร่วม
 ทบทวนโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิงส้าเร็จรูป
ทบทวนโครงสร้างราคา LPG
 ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ และหันไปใช้ถ่านหิน เพื่อลดสัดส่วนของการใช้
ก๊าซธรรมชาติจาก 70% เหลือ 30% ของเชื้อเพลิงรวมเพื่อผลิตไฟฟ้า และเพิ่มสัดส่วนถ่าน
หินเป็น 30%
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 ปรับราคา LPG ขึ้นให้เท่ากันทุกภาคส่วน เพื่อชะลอปริมาณการใช้
LPG
 เปิดเผยราคา LPG ของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีปริมาณการใช้
มากที่สุด แต่ใช้ราคาถูกกว่าด้านอื่น และปรับราคาให้เท่ากับภาคครัวเรือนและภาคการขนส่ง
ผลประโยชน์ส่วนต่างที่ได้จากการปรับขึ้นราคา LPG จะต้องตกเป็นของรัฐ ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิต
หรือ ปตท. เพื่อป้องกันข้อครหาการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเอื้อผลประโยชน์ให้บริษัทเอกชน
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การบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน

 สภาพปัญหา
เหตุที่น้ามันในไทยก้าลังจะหมด จึงมีนโยบายการให้สัมปทานครั้งที่ 21 แต่กลุ่ม
คัดค้านของนักวิชาการและองค์กรเอกชน (NGO) ได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง

คสช. และ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ระงับการให้สัมปทานครั้งที่ 21
ความคาดหวัง
กระทรวงพลังงานต้องไปสรรหาแหล่งพลังงานมาส้ารองเก็บไว้ หรือไปรับสัมปทาน
ขุดน้้ามันจากต่างประเทศ จัดการต่อผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนด้านพลังงานปิโตรเลียม และ
ควรวางแผนส่งเสริมการผลิตพลังงานน้้าและพลังงานชีวมวลทดแทน เช่น ระบบก๊าซชีวภาพ
ในบ้าน เตาถ่านประสิทธิภาพสูง เป็นต้น ให้ทันใช้ในปี 61 โดยให้ฟังเสียงประชาชน เพื่อให้
เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน

 กรอบความเห็นร่วม
 นโยบายการจัดหา การให้สัมปทาน และอื่นๆ
ปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับระบบการใช้สิทธิการส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับแหล่งปิโตรเลียมแต่ละแหล่ง
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 เมื่อน้้ามันในไทยก้าลังจะหมด กระทรวงพลังงานต้องไปสรรหาซื้อมา
ส้ารองเก็บไว้ หรือไปรับสัมปทานขุดน้้ามันจากต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานส้ารอง
ของประเทศในระยะยาว

 ชะลอหรือยกเลิกสัมปทานครั้งที่ 21 เพื่อรอให้การปฏิรูปประเทศแล้ว
เสร็จก่อน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

 ควรวางแผนบริหารพลังงานน้้าและพลังงานหมุนเวียน ทดแทนการ
พึ่งพาปิโตรเลียม ให้ทันใช้ในปี 61 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

 ปลดผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนด้านพลังงานปิโตรเลียม เพื่อสร้างความ
โปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคประชาชน

 ต้องการให้กลุ่มคัดค้านทั้งนักวิชาการและองค์กรเอกชน (NGO) รวมตัว
กันจัดตั้งบริษัทเข้ามายื่นขอสัมปทานครั้งที่ 21 เพื่อให้กลุ่มคัดค้านทราบความชัดเจนของการ
ลงทุนในธุรกิจส้ารวจและผลิตที่แท้จริงและศักยภาพที่แท้จริงด้านพลังงานของประเทศ

 ความไม่เข้าใจเรื่องพลังงาน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานต้องด้าเนินการ
พูดคุยหรือแก้ปัญหาให้เกิดรูปธรรมต่อไป เพื่อสร้างความเข้าใจด้านพลังงานแก่ประชาชนให้
เป็นรูปธรรม

 การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด
สะอาด
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านพลังงาน
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 รัฐควรสนับสนุนให้มีการผลิต และจ้าหน่ายระบบก๊าซชีวภาพภายใน
บ้าน โดยให้โรงเรียนอาชีวะ ทั่วประเทศด้าเนินการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อประชาชนสามารถมี
ระบบก๊าซชีวภาพภายในบ้าน ไว้ใช้ได้ง่ายและสะดวก

 ควรสนับสนุนให้ใช้เตาถ่านประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้ LPG
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การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

 สภาพปัญหา
จากแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ภาคประชาชนและการท่องเที่ยว โดยภาคผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้รับอัตราผลตอบแทนในรูป
ตัวเงินของระบบ Feed-in Tariff ต่้ากว่าระบบ Adder ด้านโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ยังมี
ปัญหาด้านประสิทธิภาพต่้า ค่าไฟฟ้าไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และขาดความโปร่งใส
ความคาดหวัง
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานชีวมวลอย่างจริงจัง เช่น การปลูกต้นไม้โตเร็ว
การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ควรเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากขยะ ตามนโยบาย คสช. ที่ให้น้าขยะมา
ผลิตพลังงานโดยภาคผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ต้องการให้ใช้ระบบ Adder

มากกว่า ด้าน

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าควรมีกลไกการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

 กรอบความเห็นร่วม
 นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้า
ควรทบทวนนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้า
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 ขอให้กระทรวงพลังงานเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากขยะ เพื่อตอบสนอง
ตามนโยบาย คสช. ที่ให้น้าขยะมาผลิตพลังงาน และเพื่อสร้างแรงจูงให้ภาคเอกชนและนัก
ลงทุน สนใจหันมาลงทุนในพลังงานขยะมากขึ้น
พิจารณาปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสม
 มีกลไกการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ให้สูงเกินอัตราเงินเฟ้อ เพื่อสะท้อนต้นทุนและเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันให้
มากที่สุด
 แยกประเภทเงินอุดหนุนที่ชัดเจน โดยใช้กลไกกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้
เป็นตัวกลางในการรับและส่งผ่านเงินอุดหนุนจากผู้รับภาระไปสู่ผู้รับเงินอุดหนุน เพื่อให้
เรกูเรเตอร์มีกลไกในการก้ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ค่า
ไฟฟ้าสะท้อนต้นทุน มีความโปร่งใสชัดเจนมากขึ้น

 พิจารณาปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟ้า (PDP)
ทบทวนแผนการผลิตไฟฟ้า (PDP) ใหม่
 หยุดแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อลด
ความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนลดความเสียหายแก่การท่องเที่ยว
 ให้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งานชี ว มวลด้ ว ยการปลู ก ต้ น ไม้ โ ตเร็ ว แทน
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้ปิโตรเลียม
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 พิจารณาส่งเสริมการก้าหนดโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้า แบบ Feed-in
Tariff (FIT) ส้าหรับกลุม่ พลังงานชีวภาพ
ทบทวนแผนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 ส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าชีว มวลจากยางพาราอย่างจริงจัง เพื่อสร้าง
ความมั่ น คงด้านไฟฟ้ า และดู ด ซั บ สภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ของไม้ ยางพาราที่ มีก ารตั ด อย่ าง
สม่้าเสมอทุกๆ ปี
 ควรยกเลิกใบอนุญาตบริษัทที่ขอจ้าหน่ายไฟฟ้าไว้แล้ว แต่ไม่ด้าเนินการ
จ้าหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนที่มีความพร้อมจริงๆ เท่านั้นเข้าด้าเนินการจ้าหน่าย
ไฟฟ้า
 ภาคเอกชนต้องการให้ยกเลิกระบบ Feed-in Tariff และให้ใช้ระบบ
Adder แทนเพราะมีอัตราผลตอบแทนในรูปตัวเงินน้อยกว่าระบบ Adder เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ภาคเอกชนและธนาคารลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น
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ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ระบบสาธารณสุข

 ปรับโครงสร้าง
ควรปรับโครงสร้างแบบกระจายอานาจโดยหน่วยราชการส่วนกลางไม่ควร
แยกเป็นหลายกรม (ไม่ควรทาเพียงเพื่อจะได้มีการกาหนดตาแหน่งบริหารให้มากขึ้น) เพื่อลด
ความซ้าซ้อนของการใช้ทรัพยากร ทั้งในเรื่อง คน เงิน และอุปกรณ์
ควรยุบรวมองค์กรตระกูล ส. เข้ามาทางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โดยให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) อยู่ในกรมวิชาการ (กรมการแพทย์) เพื่อให้
ดาเนินงานในส่วนของงานวิจัยและเก็บข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ และเพื่อให้มีข้อมูลใน
การเสนอนโยบายและแผนงานในการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ให้ ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ท างาน
ร่วมกับกรมอนามัยในการช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถและแรงจูงใจในการสร้างเสริม
สุขภาพ การพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในการ
ป้องกันการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ป้องกันและควบคุมโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และลดความซ้าซ้อนของการใช้ทรัพยากร
ให้ ส านั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ท างานร่ วมกั บกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพในการบริหารจัดการด้านบริการสาธารณสุข และการจัดการด้าน
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การเงินในระบบบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในระบบโรงพยาบาล และเครือข่าย
การส่งต่อ
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) มาท างานร่ ว มกั บ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการวางแผนกาหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาและ
การบริการสาธารณสุข
ควรจะมี ก ารประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร
สาธารณสุขทุกประเภท ไม่ว่าในตาแหน่งบริหาร บริการทางวิชาการ และฝ่ายปฏิบัติการ ใน
การที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้นเริ่มจากการพัฒนาระบบสาธารณสุขตามแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรและโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องตามความจาเป็นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่ งอาจจะต้องมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์กรระดับกรมของกระทรวงสาธารณสุขใหม่ โดยการปรับปรุง
พ.ร.บ.กระทรวง ทบวง กรม ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขใหม่ให้ครอบคลุม Health
System framework ตามแบบอย่างขององค์การอนามัยโลก
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ควรจัดบุคลากรให้ตรงกับตาแหน่งงาน และทางานในตาแหน่งนั้น ๆ เช่น
ทางานในตาแหน่งที่บรรจุ ไม่ใช่รับตาแหน่งที่หนึ่งทางานให้อีกที่หนึ่ง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน
บุคคลากร
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ให้พิจารณาสวัสดิการและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับอื่นที่มิใช่บุคลากร
ทางการแพทย์ เช่น เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยใน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทุกระดับ
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
ให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อลดการใช้งบประมาณ
ผิดประเภท

 การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอย
ควรทาการแยกขยะก่อน เพื่อส่ว นที่ recycle ได้ จะสามารถนาไปใช้ได้
แทนการนาไปเผา และ ฝังกลบ ซึ่งส่วนที่ย่อยได้สามารถนามาทาปุ๋ย หรือก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีค่า
มากกว่า เพื่อให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืน
ควรมีการโฆษณาให้แยกขยะเป็นวาระแห่งชาติ และกาหนดกฎหมายบังคับ
ให้แยกขยะ โดยสามารถนาตัวอย่างจากประเทศอื่นๆมาประยุกต์ใช้
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 การบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว
ควรมีการบริหารจัดการที่ดี ยกตัวอย่างเช่น จีนมี แหล่งท่องเที่ยวอลังการ
แต่สวยสู้บ้านเราไม่ได้ สิ่งที่แตกต่างคือการจัดการ เก็บค่าเข้าชมแพงพอสมควร เพื่อเอาเงิน
มาบริหารจัดการ การก่อสร้างก็เข้ากับสภาพของพื้นที่ ไม่แปลกแยก สร้างทางเดินในถ้า เป็น
หิน กลมกลืนกับสภาพของถ้า มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแล ไม่ให้ใครมาทาลายธรรมชาติ และ ไม่
ควรให้สร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น เช่น แหล่งบันเทิงเริงรมย์ คลับ บาร์ ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าว เพื่อให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืน
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ด้านสังคม

 ความเหลื่อมล้้า
 สภาพปัญหา
สภาพปัญหาการจราจรที่แออัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษา ส่งผล
ต่อประชาชนโดยทั่วไปที่ใช้เส้นทาง และความพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิต ของ
แรงงาน โดยมุ่งเน้นการปรับขึ้นค่าจ้างขั้น ต่่าไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่แท้จริง ของ
แรงงานได้
ความคาดหวัง
การลดปั ญ หาสภาพการจราจรในช่ ว งเวลาเปิ ด ภาคการศึ ก ษา และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่แท้จริงของแรงงาน

กรอบความเห็นร่วม
 สิทธิและโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะ
การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม
 พัฒนาเส้นทางจราจร ในรัศมีรอบโรงเรียน ประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ ท่า
ให้นักเรียนสามารถขี่จักรยานไปโรงเรียนได้โดยปลอดภัย โดยโรงเรียนร่วมกับองค์กรปกครอง
ต่ารวจ และชุมชน ช่วยพัฒนาเส้นทาง และรณรงค์ การขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย เพื่อลด
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ปัญหาการจราจร เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก และลดภาระผู้ปกครองที่ไม่ต้องไปรับส่ง
ลูกหลาน

 การปฏิรปู ระบบแรงงาน
การเพิ่มอ่านาจต่อรองของแรงงาน
 พัฒนาแนวคิดทฤษฎี 1 ครัวเรือน 2 วิถีการผลิต โดยมุ่งเน้นให้แรงงาน
รวมกลุ่มกันเองสร้างอ่านาจต่อรองกับนายจ้างและสร้างฐานเศรษฐกิจพึ่งตนเองขึ้นภายใน
กลุ่ม โดยมีบ้านเป็นตัวตั้ง และมีเศรษฐกิจภาคการเกษตรในชุมชนเพื่อเป็นฐานความมั่นคง
ทางอาหาร ลดรายจ่ า ยให้ แ ก่ ค รอบครั ว การประกอบสั ม มาชี พ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
เศรษฐกิจภาคบริการในชุมชน เช่น บริการทางการเงินผ่านสหกรณ์ การออม สวัสดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ตลาดนัดสินค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโรงงาน และภาคบริการทาง
สังคม เช่น ศูนย์เด็ก ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือ เป็นต้น เพื่อแก้ไข
ปัญหาหลักของแรงงาน คือ เรื่องรายได้ เรื่องครอบครัว เรื่องสังคม เรื่องของคนทิ้งภาค
เกษตรมาอยู่ในโรงงาน ลดการพึ่งพาการท่างานล่วงเวลา เมื่อมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น
ย่อมน่าไปสู่การสร้างความอบอุ่นขึ้นในครอบครัว
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ด้านอื่นๆ

 คุณธรรมและจริยธรรม
 สภาพปัญหา
ในปัจจุบันสังคมของประเทศก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารของโลกสมัยใหม่
แพร่กระจายสู่สังคมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทาให้อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกได้ครอบงา
วิถีชีวิตของวัยรุ่นไทยจานวนไม่น้อยทั้งในด้านการรับประทานอาหารฟาสท์ฟูด การแต่งกาย
การคบเพื่อนต่างเพศ สังคมของวัยรุ่นไทยกลายเป็นสังคมบริโภคที่แทบจะไม่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ เด็กและเยาวชนถือเป็นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้
ออกนอกกรอบดั้งเดิมมากขึ้นทุกที เช่น การเลือกคู่ครอง จะถือเอา ความรัก เป็นสาคัญ
ไม่ชอบการคลุมถุงชน การคบเพื่อนต่างเพศ เป็นไปอย่างอิสระเสรี เพราะเห็นว่า ไม่ใช่เรื่อง
น่าละอาย หญิงสาวให้ความสาคัญในการครองตัวเป็นหญิงพรหมจรรย์ถึงวันแต่งงานน้อยลง
ประกอบกับ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ ทาให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
ความคาดหวังต่อการปฏิรูปคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเยาวชน การส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสานึกมีคุณธรรมและได้มีโอกาสมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา
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 กรอบความเห็นร่วม
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แก้ไขยุทธศาสตร์ป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์


ปรับปรุงกฎหมายกับปรับยุ ทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนให้ ทั น สมั ย เพื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ หาการตั้ งครรภ์ ไ ม่ พึ ง ประ สงค์ ใ นก ลุ่ ม เด็ ก
เยาวชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา


ให้ปรับกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305 โดย

กฎหมายจะลงโทษทั้งหญิงที่ทาแท้ง ผู้ที่ทาแท้งให้กับผู้หญิง และผู้ชายที่ทาให้ผู้หญิงตั้งครรภ์
จนนาไปสู่การทาแท้ง

 การปฏิรูปการศึกษา
ให้มีการเปิดสอนวิชาเพศศึกษา
 ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความรู้ด้านเพศศึกษา โดยบูรณาการให้เหมาะสม
กับเพศและวัย

