รายงาน
ของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา”

สำนักกรรมำธิกำร ๒
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ปฏิบัติหน้ำที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปประเทศ

สารบัญ
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง “การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา”
หน้า
๑. ความเป็นมา

๑

๒. หลักการและเหตุผล

๓

๓. แผนการปฏิรูปและวิธีการปฏิรูป

๖

๓.๑ การปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา
๓.๑.๑ การปฏิบัติภารกิจและอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
(๑) ที่มาของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและญัตติ
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๓) การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๔) การตั้งกระทู้ถาม
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๕) การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๖) คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของรัฐสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๗) การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ประชุมสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๘) การสร้างมาตรฐานจริยธรรม
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป

๖
๖
๖
๖
๗
๗
๗
๘
๘
๘
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖

(ข)
สารบัญ (ต่อ)
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง “การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา”
หน้า
(๙) การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๑๐) การยกเลิกการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัวแบบพกพาให้แก่สมาชิกรัฐสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๓.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
๓.๑.๓ ฝ่ายสนับสนุนการทางานของสมาชิกรัฐสภา
(๑) ที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๒) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงานประจาตัวสมาชิกรัฐสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๓.๒ การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา
๓.๒.๑ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๑) การจัดตั้งหน่วยงานเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๒) การจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๓) การสร้างนักกฎหมายนิติบัญญัติ และข้าราชการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกฎหมาย
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๔) การให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านวงงานรัฐสภามาปฏิบัติหน้าทีส่ นับสนุนงานนิติบัญญัติ
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป

๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๙
๒๐
๒๐
๒๐
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๓
๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๒๔
๒๕
๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๖
๒๖

(ค)
สารบัญ (ต่อ)
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง “การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา”
(๕) การปรับและบรรจุตาแหน่งพนักงานราชการให้เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๖) การจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
๖.๑) โครงการสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๖.๒) การจัดรถรับ – ส่ง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๓.๒.๒ การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้กับสมาชิกรัฐสภา
(๑) สานักวิชาการและสานักกฎหมายของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๒) ระบบหอสมุดรัฐสภา (Library of Parliament)
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๓.๒.๓ การจัดตั้งสานักงบประมาณของรัฐสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๓.๒.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๓.๒.๕ สถาบันพระปกเกล้า
(๑) การสนับสนุนงานวิชาการ
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป

๒๗
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๒๗
๒๗
๒๗
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐
๓๐
๓๐
๓๔
๓๔
๓๕
๓๗
๓๗
๓๙
๓๙
๔๐
๔๐
๔๐

(ง)
สารบัญ (ต่อ)
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง “การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา”

(๒) การศึกษาวิจัย ค้นคว้าข้อมูล เพื่อนาเสนอแก่สมาชิกรัฐสภา
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๓) การรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
(๔) การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้การศึกษาทางการเมือง
และระบอบประชาธิปไตยและดาเนินงานตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๓.๒.๖ การจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงได้
สภาพปัญหา
วิธีการปฏิรูป
๓.๓ ข้อเสนอแนะในส่วนของรัฐสภาแห่งใหม่

หน้า
๔๑
๔๑
๔๑
๔๒
๔๒
๔๒
๔๓
๔๓
๔๓
๔๓
๔๔
๔๔
๔๔

๔. กาหนดเวลาการปฏิรูป

๔๖

๕. แหล่งที่มาของงบประมาณ

๔๖

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔๖

๗. ข้อเสนอแนะ

๔๗

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง “การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา”
-------------------------๑. ความเป็นมา
คณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการเมื อ ง สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป
ประเทศ ได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมื อง เรื่ อง การปฏิรู ปการปฏิ บั ติ งานในรั ฐ สภา ซึ่งตามข้ อบั งคั บสภาขั บเคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๓ กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. นายเสรี สุวรรณภานนท์
๒. นายกษิต ภิรมย์
๓. พลเอก ฐิติวัจน์ กาลังเอก
๔. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
๕. นายชัย ชิดชอบ
๖. นายสุชน ชาลีเครือ
๗. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
๘. นายวันชัย สอนศิริ
๙. นายคานูณ สิทธิสมาน
๑๐. นายดารงค์ พิเดช
๑๑. พลตารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
๑๒. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๑๓. นายนิกร จานง
๑๔. พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
๑๕. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
๑๖. นายวิทยา แก้วภราดัย
๑๗. นายสมพงษ์ สระกวี
๑๘. นายอรุณ จิรชวาลา
๑๙. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
๒๐. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
๒๑. นางนรรัตน์ พิมเสน

ประธานกรรมาธิการ
รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
ทีป่ รึกษากรรมาธิการ
โฆษกกรรมาธิการ
โฆษกกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ (ลาออก)
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ (ถึงแก่อนิจกรรม)
เลขานุการกรรมาธิการ
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ

อนึ่ ง บุ คคลล าดั บที่ ๑๖ นายวิ ทยา แก้ วภราดั ย พ้ นจากต าแหน่ งกรรมาธิ การ ตามข้ อบั งคั บ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๑ (๓) และบุคคลลาดับที่ ๑๙ พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
พ้นจากตาแหน่งกรรมาธิการ ตามข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๑ (๒)
คณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้มีการจัดทาแผนการปฏิ รูป
ประเทศด้านการเมือง เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ความเห็นชอบ ประกอบกับที่ประชุม
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบรายงาน เรื่อง แผนการปฏิรูป

๒
ประเทศด้ า นการเมื อ ง ซึ่ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการเมื อ งดั งกล่ าวมี ความสอดคล้ องกั บรั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๙/๒ ประกอบมาตรา ๒๗ ซึ่งกาหนดให้
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศดาเนินการให้ เกิดการปฏิรูป ด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบต่อสภาปฏิรู ป
แห่งชาติ และข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๓ กาหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีอานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทาง แผนการปฏิรูป
วิ ธี ก ารปฏิ รู ป พร้ อ มก าหนดเวลาการปฏิ รู ป และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการเมืองให้สัมฤทธิผล โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองคานึงถึงความสาคัญ
เร่งด่วนและสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ และเป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ในช่วงเวลา ๑ ปีครึ่ง (ในช่วงรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และ ๒๐ ปี ในช่วงรัฐบาลต่อ ๆ มา เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ที่เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒. ระบบพรรคการเมือง
๓. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
๔. การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๕. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๖. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง
การประชุมสภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ ซึ่ง เป็นประเด็นหนึ่งของแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการเมือง โดยแผนการปฏิรูปในเรื่อง
ดังกล่ าว ได้มีข้อเสนอแนะขอให้ มีการปฏิรูปการควบคุมและตรวจสอบข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ ใช้ อ านาจรั ฐ และด าเนิ นการในเรื่ องคุ ณธรรมจริ ยธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง และข้ าราชการ
อย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ เกิ ดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ประชุมได้พิจารณา
และเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษาระบบการปฏิบัติงานของรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา รวมทั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พร้อมทั้ง มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
ศึ ก ษา จั ด ท าข้ อ เสนอแนะแนวทาง การปฏิ รู ป การปฏิ บั ติ ง าน และการท างานในรั ฐ สภา ตลอดจน
มีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ยกร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานสนับสนุน
การทางานของรัฐสภา เพื่อ ปรับปรุงการทางานและระบบงานของรัฐสภาในอนาคตเสนอต่อสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา ประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ
และที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ดังนี้
๑. นางนรรัตน์ พิมเสน
ประธานอนุกรรมาธิการ
๒. นายชัย ชิดชอบ
ประธานที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการ
๓. นายสุชน ชาลีเครือ
ที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการ
๔. นายกษิต ภิรมย์
ที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการ

๓
๕. นายนิกร จานง
๖. นายไพโรจน์ โพธิไสย
๗. นางรัตนา ศรีสิยวรรณ
๘. นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
๙. นายสิทธิพงษ์ ส่งศรี
๑๐. นางสาวรุ่งรัตนา เจริญจิตต์
๑๑. นายเป็นไท วิมุกตายน
๑๒. นางสาวเพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ
๑๓. นางพรรณิภา เสริมศรี
๑๔. นางสาวฉัตรทิพย์ กวีวัฒนา
๑๕. นายสุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์

ที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย
๑. นายวิทยา แก้วภราดัย
๒. นางนาที รัชกิจประการ
๓. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
๒. หลักการและเหตุผล
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา เป็นแผนการปฏิรูป
ซึ่งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเห็นว่า รัฐสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่เป็นอานาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศอีกอานาจหนึ่ง ที่มีหน้าที่สาคัญในการตรวจสอบ ถ่วงดุลและคานอานาจ
ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายตุ ลาการ ซึ่ งนอกจากมี บทบาทหน้ าที่ และอ านาจในการตรากฎหมายแล้ ว ยั งมี หน้ าที่
และอานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ อาทิ การตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน การตั้งคณะกรรมาธิการ และเพื่อให้การทาหน้าที่ในการ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากที่ผ่านมาการทาหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
ในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญ การให้ความ
เห็นชอบและการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรต่าง ๆ ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิ บัติเท่าที่ควร
รวมทั้งการปฏิบั ติหน้ าที่ของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา ประกอบด้วย สานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการสนั บ สนุ น งานด้ า นวิ ช าการและฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติยังมีความไม่สมบูรณ์ ตลอดจนสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ในการกากับดูแลของประธานรัฐสภายังให้การสนับสนุนและส่งเสริมข้อมูลและงานด้านวิชาการ เพื่อการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภาไม่ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการและความคาดหวั ง จึ ง ควรมี ก ารปฏิ รู ป การ
ปฏิบั ติงานในรั ฐ สภา เพื่อให้ การปฏิบั ติห น้า ที่ ข องรัฐ สภาในฐานะที่ เป็น องค์ กรที่ท าหน้ าที่ ด้านนิติ บั ญ ญั ติ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติมากขึ้น
ในการนี้ การพิ จ ารณาศึ ก ษาเพื่ อ เสนอแนวทางการปฏิ รู ป การปฏิ บั ติ ง านในรั ฐ สภา
เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ งานในส่ ว นของรั ฐ สภาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบั ญญัติ คาสั่ งเรีย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑

๔
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
และกฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนเอกสารบทความทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และได้ เ ชิ ญ บุ คคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่หอสมุดรัฐสภา ผู้แทน
สานักงบประมาณของรัฐสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการวุฒิสภา สานักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภา ที่ ก ากั บ ดู แ ลส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ และผู้ แ ทนสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศน์ รั ฐ สภา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการใช้เป็นแนวทาง
พิจารณาและจัดทารายงาน เรื่องการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา
ดังนั้ น การที่ “รั ฐ สภา” ได้แบ่งส่ ว นงานออกเป็นสองส่ ว น ได้แก่ สภาผู้ แทนราษฎรและ
วุฒิสภา โดยในหน่วยงานของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีองค์กรที่ทาหน้าที่ราชการฝ่ายรัฐสภา ได้แก่
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีข้าราชการรัฐสภาสามัญปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจของทั้งสองสภาดังกล่าว ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการในปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการฝ่ า ยรั ฐ สภา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพื่อให้การปฏิบัติงานในการสนับสนุนของรัฐสภาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรมี
การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภาเพื่อรองรับการทาหน้าที่ดังกล่าวของรัฐสภา
บัดนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยคณะอนุกรรมาธิ การ
ขับเคลื่อนการปฏิรู ปการปฏิบัติงานในรัฐสภา ได้ดาเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูปการปฏิบัติงาน
ในรั ฐสภา เพื่ อน าไปสู่ การท าหน้ าที่ ด้านนิ ติบั ญญั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
เป็นรูปธรรม จึงขอเสนอรายงาน เรื่อง “การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา” ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อพิจารณา โดยได้จัดทาแนวทางแผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป และกาหนดเวลาการปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรู ป การปฏิ บั ติ งานในรั ฐสภา โดยกาหนดประเด็ นการปฏิรู ปการปฏิบัติ งานในรั ฐสภาออกเป็น ๓ ส่ วน
ประกอบด้วย
๑. การปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา
๒. การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา
๓. ข้อเสนอแนะในส่วนของรัฐสภาแห่งใหม่
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา ประกอบด้วย
๑.๑ การปฏิบัติภารกิจและอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๑) ที่มาของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
(๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและญัตติ
(๓) การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
(๔) การตั้งกระทู้ถาม
(๕) การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๖) คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของรัฐสภา
(๗) การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ประชุมสภา
(๘) การสร้างมาตรฐานจริยธรรม

๕
(๙) การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
(๑๐) การยกเลิกการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัวแบบพกพาให้แก่สมาชิกรัฐสภา
๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
๑.๓ ฝ่ายสนับสนุนการทางานของสมาชิกรัฐสภา
(๑) ที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ
(๒) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงานประจาตัวสมาชิกรัฐสภา
๒. การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา
๒.๑ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๑) การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(๒) การจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
(๓) การสร้ างนักกฎหมายนิติบัญญัติ และข้าราชการที่มี ความรู้ ความเชี่ย วชาญ
เฉพาะด้านกฎหมาย
(๔) การให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวงงานรัฐสภา
มาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานนิติบัญญัติ
(๕) การปรับและบรรจุตาแหน่งพนักงานราชการให้เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
(๖) การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ พนั ก งานราชการ และ
ลูกจ้างประจา
๖.๑) โครงการสร้ างอาคารที่ พั กสวั สดิ การข้ าราชการรั ฐสภาสามั ญ พนั กงาน
ราชการและลูกจ้างประจา
๖.๒) การจั ด รถรั บ – ส่ ง ข้ าราชการรั ฐ สภาสามั ญ พนั กงานราชการ และ
ลูกจ้างประจา
๒.๒ การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้กับสมาชิกรัฐสภา
(๑) สานักวิชาการและส านักกฎหมายของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๒) ระบบหอสมุดรัฐสภา (Library of Parliament)
๒.๓ การจัดตั้งสานักงบประมาณของรัฐสภา
๒.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
๒.๕ สถาบันพระปกเกล้า
(๑) การสนับสนุนงานวิชาการ
(๒) การศึกษาวิจัย ค้นคว้าข้อมูล เพื่อนาเสนอแก่สมาชิกรัฐสภา
(๓) การรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
(๔) การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้การศึกษาทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตย
และดาเนินงานตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
๒.๖ การจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงได้
๓. ข้อเสนอแนะในส่วนของรัฐสภาแห่งใหม่
เนื่องจากรัฐสภาจะต้องย้ายที่ทาการไปยังรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งการย้ายที่ทาการดังกล่าวนั้น
จะต้องมีความพร้อมในการที่จะรองรับการดาเนินงานและการทาหน้าที่ของสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติให้เกิดความ
ต่ อเนื่ อง มี ความเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมาธิ การขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศด้ านการเมื อง

๖
จึงเห็นควรให้มีเสนอแนะในส่วนของรัฐสภาแห่งใหม่อย่างรอบด้าน และให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้โอกาส
ประชาชนมีส่วนร่วม ได้เข้าเยี่ยมชมและใช้สอยหอสมุดรัฐสภา
๓. แผนการปฏิรูปและวิธีการปฏิรูป
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา”
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกรั ฐสภาและการสนับสนุนการดาเนิน งานของสมาชิ ก
รัฐสภาของหน่วยงานสังกัดรัฐสภาในด้านนิติบัญญัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควรมีการปฏิรูป
การปฏิบัติงานในรัฐสภา ดังนี้
๓.๑ การปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา
๓.๑.๑ การปฏิบัติภารกิจและอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๑) ที่มาของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
(๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและญัตติ
(๓) การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
(๔) การตั้งกระทู้ถาม
(๕) การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๖) คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของรัฐสภา
(๗) การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ประชุมสภา
(๘) การสร้างมาตรฐานจริยธรรม
(๙) การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
(๑๐) การยกเลิกการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ส่วนตัวแบบพกพาให้แก่สมาชิกรัฐสภา
๓.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
๓.๑.๓ ฝ่ายสนับสนุนการทางานของสมาชิกรัฐสภา
(๑) ที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ
(๒) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงานประจาตัวสมาชิกรัฐสภา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑.๑ การปฏิบัติภารกิจและอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๑) ที่มาของประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา
สภาพปัญหา
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุ ฒิ ส ภาต้ อ งวางตั ว เป็ น กลางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาก าหนดให้
ประธานสภามีอานาจและหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสภา กากับดูแลการดาเนินกิจการของสภา ควบคุม
และรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในการประชุ ม สภา แต่ ในทางปฏิ บั ติ ที่ ผ่ า นมา บางครั้ ง ในการประชุ ม สภา
สมาชิกได้กล่าวหาว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาไม่มีความเป็นกลาง เนื่องจาก
๑) ที่ มาของประธานสภาผู้ แทนราษฎรส่ วนใหญ่ มาจากพรรคการเมื องที่ มี เสี ยง
ข้างมาก ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาถูกครอบงาโดยพรรคการเมือง

๗
๒) การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของประธานสภาผู้ แทนราษฎรขาดความเป็ น อิ ส ระและ
ขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ บางครั้งมีการเลื อกข้างในการปฏิบัติหน้ าที่และสนับสนุนการทาหน้าที่
เฉพาะสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรฝ่ ายของตน ในบางกรณีการปฏิบัติห น้าที่ข องประธานวุฒิ ส ภาที่ ไม่ว างตั ว
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการปฏิรูป
เพื่อให้ การปฏิบั ติห น้ า ที่ ข องประธานสภามี ความเป็ น กลางและเป็น ที่ ย อมรั บ
ของสมาชิก คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
ที่จะมีขึ้นในอนาคตใช้ดุลพินิจในการเลือกประธานสภา ดังนี้
๑) ประธานสภาผู้แทนราษฎรควรมาจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
และเป็ นที่ยอมรั บ โดยไม่จ าเป็ นต้ องมาจากพรรคการเมื องเสี ยงข้ างมาก และประธานวุ ฒิ สภาต้องเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสมาชิกวุฒิสภา เช่นกัน
๒) ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิ ส ภา
แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภาก่อนมีการลงมติ
๓) การปฏิบัติห น้ า ที่ ข องประธานสภาผู้ แทนราษฎรต้ องไม่ ร่ วมหรื อสนั บสนุ น
กิจการทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดตลอดระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
๔) ที่ผ่านมา ได้พบว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่มาจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจากพรรคการเมืองขนาดกลางหรือขนาดเล็ ก สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ด้วย
ความเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ
๕) ให้ ประธานสภาควบคุ มการประชุ มสภาให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพและให้ ยึ ด มั่ น ใน
การปกป้องและรักษาไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องไม่ใช้อานาจไป
ในทางใช้เสียงลงมติในสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาข้างมากที่ขาดธรรมาภิบาล หรือขาดคุณธรรมจริยธรรม
จึงจะปกป้องและรักษาไว้ซึ่งมติของอานาจอธิปไตยในส่วนงานนิติบัญญั ติให้เป็นอานาจสูงสุดของประเทศได้
เช่นเดียวกับอานาจฝ่ายบริหารและอานายฝ่ายตุลาการ
(๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและญัตติ
สภาพปัญหา
๑) การพิจ ารณาร่างพระราชบัญญัติในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
มีการสงวนความเห็นและสงวนคาแปรญัตติเป็นจานวนมาก เมื่อร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของ
ที่ประชุมสภา ทาให้ต้องใช้เวลาในการอภิปรายมาก ส่งผลให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ ต้องใช้
เวลานานและหากที่ป ระชุ มสภามีม ติเห็ นชอบให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มตามที่สงวนความเห็ นและสงวนค าแปรญั ตติ
บางครั้ งทาให้ การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มร่ างพระราชบัญ ญัติเ กิด ความไม่ รอบคอบ ทาให้ เกิดข้อผิ ดพลาดและอาจมี
ผลกระทบต่อกฎหมายอื่น
๒) การพิจารณาญัตติที่เสนอต่อสภา ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ
และหาข้อสรุปเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องนานเกินความจาเป็น ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ผลจากการพิจารณาศึกษาจึงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ

๘
วิธีการปฏิรูป
๑) เพื่อให้ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในที่ประชุมสภาเกิดความรวดเร็ ว
และรอบคอบ การสงวนความเห็นและการสงวนคาแปรญัตติ ควรมีข้อยุติในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ กรรมาธิการที่สงวนความเห็น หรือสมาชิกที่ สงวนคาแปรญัตติจะอภิปรายในสภาได้
ต้องมีการเสนอรายละเอีย ดและเหตุผ ลต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการและที่ประชุมได้มีการพิจารณาแล้ ว
พร้อมบันทึกเหตุผล ไม่ใช่เพียงแต่การชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการให้ทราบว่าขอสงวนความเห็น หรือ
สงวนคาแปรญัตติเพื่อจะอภิปรายในที่ประชุมสภาเท่านั้น
๒) เมื่อมีการกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาปัญหาจากการเสนอญัตติแล้ว
ไม่ ส มควรให้ มี ก ารขยายเวลาเกิ น กว่ า ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ยกเว้ น ในกรณี ที่ มี
ความจาเป็นให้นาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการกิจการสภา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทันต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นและเป็นการประหยัดงบประมาณ
๓) ให้ลดระยะเวลาการแปรญัตติหรือระยะเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ
ลงมาครึ่งหนึ่งของที่เคยกาหนดเวลาไว้ ในกรณีที่สภามีมติเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระที่ไม่ซับซ้ อน
ไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณามาก เพื่อลดเวลาการทางานของรัฐสภา
(๓) การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
สภาพปัญหา
๑) การตั้ งกรรมาธิ การแต่ ละคณะ มิ ได้ ก าหนดคุ ณสมบั ติ ความรู้ ความสามารถ
ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือภารกิจของคณะกรรมาธิการนั้น ๆ
๒) มีเรื่องร้องเรียนบางเรื่อง หรือบางประเด็นที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการเป็นเรื่อง
ของปัจเจกชน หรือข้อพิพาทของเอกชนกับเอกชนหรือเป็นประเด็นปัญหาที่ไม่สาคัญ และมีผลกระทบต่อประชาชน
ในวงแคบ การนาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
และเวลา ซึ่งคณะกรรมาธิการควรพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมเป็นสาคัญ
๓) การพิ จ ารณาศึ ก ษาและตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
คณะกรรมาธิการเกิดความซ้าซ้อน เนื่องจากมีการร้องเรียนในเรื่องเดียวกันต่อคณะกรรมาธิการหลายคณะ แม้จะมี
การกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา โดยกาหนดไว้ว่า “การพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด
เรื่ องหนึ่ งโดยคณะกรรมาธิ การหลายคณะ ให้ เป็ นอ านาจของที่ ประชุ มร่ วมกั นของประธานสภา และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมาธิการสามัญคณะใดพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเรื่องนั้น”แต่ปัญหาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการยังคงเกิดความซ้าซ้อนกันเช่นเดิม ทาให้
สิ้นเปลืองงบประมาณและบุคลากรเกินความจาเป็น
๔) การท าหน้ าที่ ของคณะกรรมาธิ การบางคณะในการน าเรื่ องร้ องเรี ยนเข้ าสู่
การพิจารณา หรือการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีการเรียก รับผลประโยชน์
เป็นการตอบแทน หรือคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นสาคัญ
๕) การแต่งตั้งกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งบางคนไม่มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมาธิการ
ในด้านนั้นโดยตรง

๙
วิธีการปฏิรูป
๑) การตั้งกรรมาธิการแต่ล ะคณะ ควรกาหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับอานาจหน้าที่ในกรรมาธิการนั้น ๆ
๒) การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการควรพิจารณาในเรื่องที่มี
ความสาคัญและที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยรวม และการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องร้องเรียน
ที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารหลายคณะ ต้ อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ของประธานสภา
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่กาหนดให้คณะกรรมาธิการคณะใด
พิจารณาศึกษาหรือสอบสวนเรื่องนั้น ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาโดยเคร่งครัด
๓) กาหนดมาตรการป้องกันและลงโทษกรรมาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เรียก
รับ หรือยอมจะรับผลประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนในการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ และควรกาหนดให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านดารงตาแหน่งประธานกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องสาคัญ ๆ เพื่อให้การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐโดยคณะกรรมาธิการ
เกิดประสิทธิภาพ
๔) พรรคการเมืองควรคัดกรองบุคคลที่จะมาทาหน้าที่กรรมาธิการให้เหมาะสม
๕) ในการสอบหาความจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอานาจหรือมอบหมาย
ให้บุคคลอื่น หรือคณะบุคคลใดกระทาการแทนมิได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒๙
(๔) การตั้งกระทู้ถาม
สภาพปัญหา
๑) การตั้งกระทู้ถามทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่มุ่งหวังเพื่อการ
หาเสียง สร้างผลงาน หรือสร้างกระแสในสื่อสาธารณะมากกว่าที่จะเป็นการควบคุมและตรวจสอบการทางาน
ของรั ฐ บาล ซึ่ ง มั ก จะหยิ บ ยกเฉพาะปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ข องตน หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ
ของประชาชน หรือเรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่ซึ่งสามารถสอบถามหน่วยงานเกี่ยวข้องได้โดยตรง
และหากเป็นการตั้งกระทู้ถามโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลก็มักจะเป็นการสนับสนุนรัฐบาลมากกว่า
ที่มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทาให้มีการยื่นกระทู้ถามเป็นจานวนมาก
๒) การตั้งกระทู้ถามสดหรือกระทู้ถามด่วน บางครั้งเป็นการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับ
เรื่องส่วนตัวของรัฐมนตรีเพื่อมุ่งทาลายชื่อเสียงของรัฐบาลหรือทาลายกันทางการเมืองมากกว่าที่จะคานึงถึง
ความจาเป็นเร่งด่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมุ่งที่จะตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
อย่างแท้จริง
๓) กระทู้ถามสดหรือกระทู้ถามด่วน การจัดวาระการนาเข้าที่ประชุมมีความล่าช้า
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการตั้งกระทู้ถาม
๔) ในการตอบกระทู้ ถ ามของนายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี หรือรัฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามแทน ไม่มีการกาหนดมาตรการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการตอบกระทู้ถาม
หรือการติดตาม และรายงานผลการดาเนินการตามกระทู้ถามดังกล่าวต่อสภาเพื่อทราบ ทาให้นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีไม่ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา เพื่อมาตอบกระทู้ถาม หรือแก้ไขปัญหา
ตามที่มีการตั้งกระทู้ถามดังกล่าว มีการเลื่อนการตอบกระทู้ถามบ่อยครั้งทาให้เลยเวลาที่ต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือปัญหาดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ส่งผลให้กระทู้ถามหมดความสาคัญ

๑๐
๕) นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ไ ม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการมาตอบกระทู้ ถ าม
บางครั้ งจะมอบหมายให้ รั ฐ มนตรี อื่น ที่ ไม่ เกี่ยวข้ องมาตอบกระทู้ ถามแทนนายกรัฐ มนตรี หรือมอบหมาย
ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาตอบกระทู้ถามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทาให้กระบวนการตอบกระทู้ถาม
ไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อมีการตอบกระทู้ถามแล้วไม่มีการติดตามผลการดาเนินการตามที่มีการตั้งกระทู้ถาม
ดังกล่าว
วิธีการปฏิรูป
๑) กาหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองกระทู้ถามและให้คาแนะนาเกี่ยวกับกระทู้ถาม เพื่อไม่ให้ มีการตั้งกระทู้ถามเพื่อหวังผล
ในทางการเมืองหรือมุ่งทาลายชื่อเสียงในทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลมากกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้น
๒) การบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมในการตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภา เพื่อให้ข้อมูลและ
ตอบกระทู้ถามของฝ่ายนิติบัญญัติทุกครั้ง
๓) กาหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายมาตอบกระทู้ ถามโดยไม่ให้มีการเลื่อนการตอบกระทู้ถามและให้เปิดเผยข้อมูลการไม่มาตอบ
กระทู้ถามตามกาหนดเวลาต่อสาธารณะ โดยบัญญัติไว้ในข้ อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา และเมื่อเป็นกระทู้ถามสดหรือกระทู้ถามด่วน การจัดวาระการนาเข้าที่ประชุม ควรกาหนด
วันตอบกระทู้ของรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ตั้งกระทู้ถามเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้ ง
แต่กลับมาตอบกระทูถ้ ามในช่วงเวลาน้าท่วม อย่างนี้เป็นต้น
๔) ก าหนดให้ ตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ หรื อคณะกรรมาธิ การสามั ญ หรื อ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินการของรัฐบาลตามที่ตั้งกระทู้ถาม
และรายงานต่ อสภาเพื่ อทราบ โดยกาหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการในเรื่ องดั งกล่ าวในข้ อบั งคั บ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา
(๕) การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สภาพปัญหา
๑) การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน แม้จะมีข้อมูลพยานหลักฐานต่าง ๆ มาเสนอ
อย่างชัดเจนก็ไม่สามารถลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลให้พ้นจากตาแหน่งได้ เนื่องจากรัฐบาลมีเสียงข้างมาก
ในสภา การลงมติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งเป็นจานวนคะแนนเสียงที่มาก และแม้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จะกาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไม่อยู่ ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือครอบงาใด ๆ แต่เมื่อต้องลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อให้รัฐมนตรี
หรื อคณะรั ฐมนตรี พ้นจากตาแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังต้องทาตามแนวทาง
ของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ ดังนั้น ในทางปฏิบัติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารพ้นจากตาแหน่ง
จึงเป็นไปได้ยาก
๒) การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในบางเรื่อง หรือบางประเด็น
มีลั กษณะวนเวีย น ซ้าซาก หรื ออภิป รายเนื้อหาซ้าซ้อนกัน การจัดสรรบุ คคลผู้ มาทาหน้าที่อภิปรายบางครั้ง
เป็นการจัดสรรเพื่อให้มาเรียนรู้และซักซ้อมการอภิปรายโดยไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อนาเสนอข้อมูลหรือพยานหลั กฐาน
อันจะนาไปสู่การลงมติไม่ไว้วางใจ ส่งผลให้น้าหนักของเนื้อหาในการอภิปรายลดลงและการใช้เวลาเพื่ออภิปราย

๑๑
ไม่ไว้วางใจไม่เกิดความคุ้มค่า ทาให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ได้รับประโยชน์จากการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเท่าที่ควร
๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ฝ่ายค้านนามาใช้อภิปรายในบางเรื่องหรือบางประเด็น
ยั งไม่ ชั ดเจน เป็ นเรื่ องเล็ กน้ อย หรื อ เป็ นข้ อมู ลที่ มี การเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขไปแล้ ว ท าให้ การอภิ ปรายไม่ เกิ ด
ประสิทธิภาพ ข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่มีน้าหนักเพียงพอที่จะทาให้ฝ่ายบริหารพ้นจากตาแหน่งได้
วิธีการปฏิรูป
๑) เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาการเมื อ งและส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ควรดาเนินการให้ ความรู้และสร้างความเข้าใจให้ประชาชน
ได้ทราบถึงวิธีการและกระบวนการในการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางให้รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องสาคัญของการควบคุมและตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือมีการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องในทางการเมืองเท่านั้น
๒) การอภิ ป รายไม่ ไ ว้ว างใจของฝ่ า ยค้ านต้อ งอภิ ปรายตรงประเด็ นในเนื้ อหา
และข้อมูล พยานหลั กฐาน และเป็ น ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญที่แสดงให้ เห็ นถึงความบกพร่องเสียหายในการ
ทาหน้ าที่ของฝ่ ายรั ฐบาลที่เกิดจากการกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรือมีการบริหารราชการแผ่นดินที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดินอย่างชัดเจน เพื่อนาไปสู่การ
พ้น จากตาแหน่ ง ของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยผู้อภิปรายต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่อภิปราย
และมีข้อมูลพยานหลักฐานอย่างชัดเจนครบถ้วน
๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานของฝ่ายค้านที่นามาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ต้องแสดงให้เห็นถึงการกระทาผิดหรือการทุจริตของฝ่ายรัฐบาลที่ชัดเจน และทาให้ เชื่อได้ว่าฝ่ายบริหารกระทา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
และเมื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง ต้องมีผลให้
คณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ มี มติ ส่ งส านวนการไต่ ส วนไปยั ง อั ย การสู ง สุ ด
เพื่อดาเนิ นการฟ้ องคดีต่ อศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง พิจารณาและพิ พากษา
ให้ ผู้ กระท าผิ ดพ้ นจากต าแหน่ ง ต่ อไป ทั้ งนี้ ควรมี การติ ดตามผลการด าเนิ นการของคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว และให้มีบทบัญญัติบังคับให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติแจ้งผลการพิจารณามายังสภาโดยเร็ว เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม
๔) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจกลั่นแกล้ง
ในทางการเมือง ควรกาหนดมาตรการลงโทษบุคคลที่ใช้ข้อมูลและพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ในการอภิปราย
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจดังกล่าว โดยให้มีโทษทั้งทางอาญาและโทษทางจริยธรรมด้วย
๕) ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ในการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เวลาในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดความคุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน
(๖) คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของรัฐสภา
รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีบทบาท
อานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารงานราชการแผ่นดิน
โดยการอภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจ การเสนอญั ต ติ การตั้ ง กระทู้ ถ าม และการด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่
ของคณะกรรมาธิ ก ารคณะต่ า ง ๆ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล รวมถึ ง รั บ ทราบการด าเนิ น งานขององค์ ก รอิ ส ระ

๑๒
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องทารายงานประจาปี และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ สภาทราบ ที่ผ่านมาไม่มี
การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของรายงานดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภา
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่รัฐสภาเสนอไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการติดตามผล การติดตามผล
ไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น คณะกรรมาธิการแต่ละคณะอาจมีการติดตามผล แต่บางคณะ
ไม่มีการกาหนดให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่จะติดตามเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามข้อเสนอของรัฐสภา
ทาให้ การดาเนิ น งานตามภารกิจ ของรั ฐสภาก็ยังไม่ส ามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การดาเนิ น งานของรัฐสภาบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติห น้าที่ ของรัฐสภาในฐานะ
ฝ่ายนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการปฏิรูปการติดตามการดาเนินงานของรัฐสภา
สภาพปัญหา
การติ ด ตามการด าเนิ นงานตามบทบาทอ านาจหน้ าที่ ข องสภาผู้ แ ทนราษฎร
และวุฒิสภา ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงมีแต่หน่วยงานฝ่ายเลขานุการของรัฐสภา คือ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจะติดตามเพียงเพื่อให้รู้สถานะของเรื่องที่รัฐสภาส่งไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
อันเป็นการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ตามข้อบังคับการประชุมสภาเท่านั้น แต่ไม่ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
ของรั ฐ สภาในรายละเอี ย ด ถึงแม้ในสภาผู้ แทนราษฎรจะมี คณะกรรมาธิ การ ๒ คณะ คือ คณะกรรมาธิ การ
กิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ และวุฒิสภามีคณะกรรมาธิ การ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ
มีอานาจหน้าที่ในการติดตามการดาเนินงานของแต่ละสภา แต่การดาเนินการของคณะกรรมาธิการทั้ง ๒ คณะ
ดังกล่าว ก็ไม่ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยังไม่มีความชัดเจน
ในบางเรื่องคณะกรรมาธิการไม่สามารถเข้าไปติดตามได้ การดาเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติมีปัญหาที่ ควร
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) การตรากฎหมาย
กฎหมายที่รัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
รัฐสภาไม่มีการติดตามผลของการใช้กฎหมายนั้น ๆ ไม่มีการติดตามว่ามีการปฏิบัติตามข้อสังเกตของรัฐสภา
หรือไม่ และไม่เคยมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียภายหลังการใช้กฎหมาย กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบ
ของรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมาเพื่อให้สภาพิ จารณามากกว่ากฎหมายที่เสนอ
โดยสมาชิก จึ งไม่มีการติด ตามจากรั ฐ สภาว่า ควรปรั บปรุ งแก้ ไขหรื อควรยกเลิ ก กฎหมายใดที่ อาจล้ า หลั ง
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒) การเสนอญัตติ
การพิ จ ารณาญั ต ติ ที่ ส มาชิ ก เสนอซึ่ ง อาจเป็ น เรื่ อ งของการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นเรื่องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการ
เมื่อส่งเรื่องไปแล้วรัฐสภาไม่ได้มีการติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจไม่ได้รับการแก้ไขหรือ
ดาเนินการตามมติของรัฐสภาหรือดาเนินการล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์
๓) คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา ในการดาเนินงานบางครั้งในการพิจารณามีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือญัตติและสภาเห็นชอบให้เสนอเรื่องไปยังฝ่ายบริหาร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่จะติดตามผลการดาเนินงาน คือ คณะกรรมาธิการกิจการสภาของทั้ง ๒ สภา

๑๓
โดยในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารจะแจ้งมายังสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่ง
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ ส านั ก การประชุ ม และส านั ก การประชุ ม จะแจ้ ง คณะกรรมาธิ ก าร
กิจ การสภาของทั้ง ๒ สภา เพื่อแจ้ งคณะกรรมาธิ การที่เ กี่ยวข้ อ งต่ อไป หากเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิ ก าร
แต่ละคณะส่งไปเองแต่ละคณะก็จะติดตามเรื่องเองซึ่งบางคณะอาจมีการติดตามเรื่อง แต่บางคณะอาจไม่มี
การติดตาม เนื่องจากคณะกรรมาธิการไม่มีอานาจบังคับที่จะให้หน่วยงานดาเนินการตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
๔) กระทู้ถาม
การตั้งกระทู้ถาม มีการถามที่ให้ตอบในที่ประชุมสภาและให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
การถามกระทู้ถามที่ถามให้ตอบในที่ประชุมสภา เมื่อถามและตอบเสร็จแล้ว สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ไม่มีการติดตามเรื่องกระทู้ถามนั้น แต่สมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถามอาจจะมีการติดตามเอง ส่วนกระทู้ถามที่ขอให้ตอบ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อหน่วยงานตอบกระทู้ถามแล้ว สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจะแจ้งผู้ตั้งกระทู้ถามทราบและสาเนาคาตอบที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
โดยสภาทั้ง ๒ สภา ไม่มีการติดตามผลการดาเนินการตามคาตอบของกระทู้ถามนั้น
๕) การรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่น
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ เป็ น การด าเนิ น การตามกฎหมายขององค์ ก รนั้ น ๆ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รดั ง กล่ า ว
ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณต่อรัฐสภา เพื่อทราบ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รัฐสภามีหน้าที่รับทราบการดาเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยองค์กรเหล่านั้นจะจัดทารายงานประจาปีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สภาทราบ
โดยที่ผ่านมาการจั ดทารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อสภาในบางองค์กรดาเนินการล่ าช้า และไม่ มี
การรายงานผลปีต่อปี และในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว สมาชิกจะมี การอภิปรายซักถาม
ซึ่งบางครั้งสมาชิกจะทักท้วงว่าเวลาในการพิจารณารายงานในสภามีน้อยไม่สามารถพิจารณาในรายละเอียดได้
อีกทั้ง รายงานที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติที่ส่งมาในแต่ละปีไม่มีหน่วยงาน
ศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดก่อนที่จะเสนอให้สภาพิจารณา
วิธีการปฏิรูป
การติดตามการดาเนินงานของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินงานในขั้นคณะกรรมาธิการ
หรื อในที่ป ระชุมสภา แม้จ ะมีการกาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาให้มีการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามมติ ของสภา หรื อให้ ฝ่ ายบริ หาร หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องแจ้ งผลการด าเนิ นการตามมติ ไปยั งรั ฐสภา
แต่ ในทางปฏิ บั ติ ยั ง ไม่ เ ป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของรั ฐ สภามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เป็นรูปธรรม จึงเห็นควรปฏิรูปการติดตามผลการดาเนินงานของรัฐสภา ดังนี้
๑) กาหนดอานาจหน้าที่ในการติดตามงานตามบทบาทอานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารแผ่นดิน กรณีที่สภามีข้อสังเกตในเรื่องใดให้ มีก าร
ติ ด ตามและรายงานต่ อ ที่ ป ระชุม สภาเพื่ อ ทราบ โดยก าหนดไว้ใ นข้ อ บั ง คั บการประชุม สภาผู้ แ ทนราษฎร
ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา และข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ของรั ฐ สภา โดยให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารกิ จ การสภา

๑๔
ผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการกิจการของรัฐสภาทาหน้าที่ติดตาม
งานของแต่ละสภา เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีคณะกรรมาธิการกิจการสภาดูแลและประสานงาน
กิ จ การของแต่ ล ะสภา ติ ด ตามการด าเนิ น งานของแต่ ล ะสภาอยู่ แ ล้ ว แต่ ก ารก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมาธิการกิจการสภาของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นการกาหนดหน้าที่อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาติดตามการทางานของ
แต่ ล ะสภาได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เห็ น ควรก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมาธิ ก ารกิ จ การสภาผู้ แ ทนราษฎร
และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาไว้ในข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
ครอบคลุมการติดตามงาน การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละเรื่อง
๒) ตั้งคณะกรรมการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อร่วมกันติดตาม
งานของรัฐสภาหรือพิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยคณะกรรมการ
ควรประกอบด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาและรองประธาน
วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ๒ ท่าน และผู้แทนจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา ๒ ท่าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือกาหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
การดาเนิ น งานของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิ สภา แม้ทั้งสองสภาจะมีภารกิจ
ที่แตกต่างกัน และมีการกาหนดอานาจหน้าที่ไว้ชัดเจนแล้วในรัฐธรรมนูญ แต่บางครั้งอาจเกิดปัญหาที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน หรือการปฏิบัติงานที่ทับซ้อนกัน แต่เป็นอานาจหน้าที่
ของแต่ละสภา ซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่สามารถไปก้าวล่วงอีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิ ส ภาพิจ ารณาศึกษาเรื่ องเดีย วกัน สร้างภาระให้ แก่ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินทางมาประชุม
เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล หรื อ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารของทั้ ง สองสภา จึ ง ควรมี ค ณะกรรมการกลาง
เพื่อทาหน้าที่แก้ไขปัญหาและประสานงานในการทางานของทั้งสองสภา
๓) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรกาหนด
หน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบของหน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบงานการประชุ มสภาและการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก าร
คือ สานักการประชุมและสานักกรรมาธิการ ให้สามารถสนับสนุนการติดตามผลการดาเนินงานของรัฐสภา
และผลการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๔) ให้รัฐสภาเร่งรัดองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ต้องส่ งรายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจ าปี เพื่อใช้เป็นข้ อ มูล ประกอบการติ ดตามการใช้ จ่า ยงบประมาณ
และพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับองค์กรดังกล่าว
(๗) การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ประชุมสภา
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ คยปรากฏให้ เ ห็ น ในที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา สภาผู้ แ ทนราษฎร
หรื อแม้แต่ในที่ประชุมวุฒิ สภาเคยมีสมาชิกสภาบางคนพูดจาไม่สุ ภาพ เสี ยดสี บุคคลอื่น มีการทะเลาะชกต่อยกัน
ท าให้ เ กิ ด ความวุ่ น วายสั บ สน จนเป็ น การขั ด ขวางการประชุ ม สภา ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ ใ ช้ อ านาจ
ตามข้อบังคับการประชุมสภา ตั้งแต่ระดับเบาจนถึงสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมสภา แต่ก็ยังขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม
จนประธานสั่งให้ตารวจรัฐสภานาตัวออกจากที่ประชุม หรือออกไปให้พ้นบริเวณที่ประชุมสภา ตารวจรัฐสภา
ก็ยั งไม่ส ามารถดาเนิน การได้ ท าให้ เกิดภาพเหตุการณ์กรณีความวุ่นวายโกลาหลแสดงถึงความขัดแย้งกัน
เป็นภาพที่ทาให้สมาชิกรัฐสภาเสียหาย

๑๕
สภาพปัญหา
๑) สมาชิกรัฐสภาบางคนไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่ประชุมสภาตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับการประชุมสภา ไม่เคารพและเชื่ อถือประธานของที่ประชุม ซึ่ง อยู่ต่างพรรคการเมือง จึงไม่ให้
ความสาคัญที่จะปฏิบัติตามคาสั่งของประธานของที่ประชุม
๒) เมื่อประธานของที่ ประชุมนั้นมีคาสั่งให้ตารวจรัฐ สภานาตัวสมาชิกผู้ฝ่าฝืน
ข้อบังคับการประชุมออกไปจากที่ประชุมสภา สมาชิกที่อยู่พรรคเดียวกันก็ออกมาช่วยกันปกป้อง ขัดขวางไม่ให้
ตารวจรัฐสภาดาเนินการได้ ทาให้ภาพที่ออกไปสู่สาธารณะยิ่งดูสับสน วุ่นวาย ไม่สวยงามอย่างมาก
๓) ตารวจรัฐสภาเกรงกลัวสมาชิกรัฐสภา ไม่กล้าปฏิบัติการแตะเนื้อต้องตัวสมาชิก
วิธีการปฏิรูป
๑) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภา
๑.๑) ให้สมาชิกที่มีพฤติกรรมดื้อดึง ขัดขวางไม่ยอมออกจากที่ประชุมสภา
ตามคาสั่ งประธานของที่ประชุมสภา เป็ นเหตุให้ การประชุมครั้งนั้นวุ่นวายต้องหยุดชะงักเสียเวลาของที่ประชุมสภา
ให้ถือว่าเป็นการไม่ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการพิจารณาลงโทษ
ทางจริยธรรม
๑.๒) สมาชิกสภาผู้ที่ออกมาขัดขวางไม่ให้ตารวจรัฐสภาดาเนินการนาสมาชิก
ที่ป ระธานของที่ป ระชุมสั่งให้ ออกไปจากที่ประชุมสภาทาให้เกิดความวุ่นวาย สั บสน การประชุมสภาต้อง
หยุดชะงักลง ถือว่าเกิดความเสียหายต่อการประชุมสภาครั้งนั้น เป็นการไม่ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการพิจารณาลงโทษทางจริยธรรม เช่นกัน
๒) เจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภา ต้องได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ให้สามารถระงับเหตุวุ่นวายที่เกิดจากบุคคลที่มีอานาจเหนือตนเอง บุคคลที่ตนเกรงกลัว คือ สมาชิกรัฐสภา
ด้วยวิธีละมุนละม่อม มีความกล้าหาญ สุภาพ อดทนยืนหยัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จ
(๘) การสร้างมาตรฐานจริยธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ ได้กาหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น และให้มีการระบุอย่างชัดแจ้งว่า
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง ซึ่งหากมีการจัดทามาตรฐาน
ทางจริยธรรมและมีการประกาศใช้บังคับแล้ว ก็ให้นามาตรฐานทางจริยธรรมนี้มาใช้บังคับแก่สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาด้วย ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอาจกาหนดมาตรฐานจริยธรรมเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม
แก่การปฏิบั ติหน้ าที่ ของตนด้ วยก็ ได้ โดยมาตรา ๑๒๘ ได้กาหนดให้ สภาผู้ แทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภามี อ านาจ
ตราข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ประมวลจริ ย ธรรมของสมาชิก และกรรมาธิก าร ซึ่ ง จะต้ อ งสอดคล้ อ งและไม่ ขั ด ต่ อ
มาตรฐานทางจริยธรรมที่จัดทาอยู่เดิมโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ได้กาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กร
ที่ เ ข้ า มาท าหน้ า ที่ ใ นส่ ว นของการควบคุ ม ให้ เป็ น ไปตามจริย ธรรมในกรณี ค วามผิ ด ร้า ยแรง แต่ ก าหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้แทนตามมาตรา ๒๓๔
โดยการให้ทาหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และมีอานาจในการเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา
ดังนั้น ในการตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ควรมีการระบุให้ชัดแจ้งว่าการกระทาใด เนื่องจากการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริย ธรรมที่มีลักษณะร้ายแรง ที่ผ่ านมาเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

๑๖
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้มีการกาหนดว่ากรณีใดเป็นความผิดลักษณะร้ายแรง เพียงแต่ให้
เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละสภาเป็นผู้พิจารณา เช่น กรณีที่มีการกระทาผิดที่ไม่
ร้ายแรง ให้ลงโทษโดยการตักเตือน ตาหนิ ขอโทษต่อที่ประชุม หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์ หรือกรณีที่
คณะกรรมการมาตรฐานจริ ยธรรมมี มติ ว่ าเป็ น ความผิ ดร้ ายแรง จึ งจะให้ มี การลงโทษโดยเสนอชื่ อถอดถอน
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนว่าการฝ่าฝืน ลักษณะการกระทาใดควรได้รับโทษแบบใด
และรุนแรงมากน้อยเพียงใด
สภาพปัญหา
๑) ที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาบางส่วนยังขาดจิตสานึกในการทาหน้าที่เป็นผู้แทนของ
ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ขาดอุดมการณ์ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองและไม่ได้
ผ่านการคัดกรองจากพรรคด้วยระบอบประชาธิปไตยภายในพรรคและระบอบคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มงวดเพียงพอ
ทาให้ประชาชนไม่มีความเชื่อถือศรัทธา
๒) บทบาทและการทาหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการประชุมสภาพบว่า การอภิปราย
ของสมาชิกรัฐสภามีการแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีหรือเชิงประชด หรือมีการกระทาผิด
อย่างโจ่งแจ้ง เช่น การเสียบบัตรแทนกัน เป็นต้น รวมถึงมีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภา
บ่อยครั้ง ส่งผลให้การดาเนินงานในการประชุมสภาเป็นไปด้วยความล่าช้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบัน
๓) ประมวลจริ ยธรรมของสมาชิ กรั ฐสภายั งขาดความชั ดเจนในการปฏิ บั ติ ตาม
มาตรฐานจริยธรรม อีกทั้งมีปัญหาด้านการตีความเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม การกาหนดโทษทางวินัย รวมถึง
ยังมิได้มีการกาหนดระดับความร้ายแรงของการกระทาที่ถือว่าเป็นการฝ่าฝื นจริยธรรมและขั้นตอนการลงโทษ
ตามระดับความร้ายแรงของการกระทาดังกล่าว
๔) การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกับสมาชิกรัฐสภายังไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ฝ่าฝืน
ได้จริ งในทางปฏิบั ติ ท าให้ หลั กย่ อหย่ อน ไม่เป็นบรรทัดฐานของสั งคม เนื่องจากคณะกรรมการที่ควบคุมดู แล
เรื่องจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยบุคคลที่เป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกันเอง ทาให้เกิดความเกรงใจหรือ
เอื้อประโยชน์ต่อกัน ส่งผลต่อการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมได้อย่างแท้จริง
๕) รั ฐสภายั งขาดการส่ งเสริมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีทางด้านจริยธรรมแก่สั งคม
ส่งผลให้สังคมภายนอกมองเห็นแต่ภาพเชิงลบของสมาชิกรัฐสภา
วิธีการปฏิรูป
๑) ให้ มีมาตรการและกลไกการควบคุ มตรวจสอบทางจริยธรรม ระบบคุ ณธรรม
และการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยปราศจากการขั ดกันแห่ งผลประโยชน์ ของสมาชิ กรัฐสภา โดยการจั ดท ามาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื องและคู่ มื อการปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่ อใช้ เป็ น
แนวทางการปฏิบัติและป้องกันปัญหาการตีความมาตรฐานทางจริยธรรมที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรที่ทาหน้าที่
ควบคุมตรวจสอบจริยธรรมและผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
๒) การจั ดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กร เพื่อทาหน้าที่ควบคุ มดู แล
การปฏิบัติตนของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้คัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง
เป็นที่ประจักษ์และเป็นผู้ที่สมาชิกให้ความเคารพเชื่อถือศรัทธาโดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมสภา
๓) การจั ดทามาตรฐานทางจริยธรรม เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้ นแล้ ว นอกจากการ
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ควรให้มีการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบผ่ านสื่อ
ต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ ประชาชนและภาคประชาสั งคมต่าง ๆ จะได้ ร่วมกันสอดส่ อง

๑๗
การกระทาและความประพฤติของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้สร้าง
ความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อดาเนินกิจกรรมเผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไป
๔) รัฐสภา ควรกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐาน
ที่กาหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกัน ให้ชัดเจน หลังจากเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกอย่างเป็น
ทางการเรียบร้อยแล้ว โดยนามาตรฐานจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วางมาตรฐานกลางไว้เพื่อนามาบังคับใช้
กับทุกองค์กร และต้องกาหนดประเภทความร้ายแรงของการกระทาที่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม รวมถึง
ขั้นตอนการลงโทษตามระดับความร้ายแรงของการกระทาผิดดังกล่าว ดังนี้
๔.๑) กรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมที่ไม่ร้ายแรง ควรกาหนดโทษโดยการว่ากล่าว
ตักเตือนและให้ผู้ฝ่าฝืนลงนามรับรองการฝ่าฝืนในครั้งนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นข้อมูล หลักฐานในการ
พิจ ารณาการลงโทษครั้ งต่อไป ซึ่งหากมีการฝ่ าฝื นจริยธรรมเกิดขึ้นอีก นอกจากการว่ากล่ าวตักเตือนแล้ว
ผู้ฝ่าฝืนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทานั้น ๆ โดยการขอโทษต่อที่ประชุมสภา และหากมีการกระทาผิด
มากกว่าสองครั้งขึ้นไปซึ่งเป็นการกระทาผิดซ้าซาก ให้ถือว่าเข้าข่ายกระทาผิดร้ายแรง เช่น การขาดประชุม
การเซ็นชื่อโดยไม่เข้าประชุม
๔.๒) กรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมที่ร้ายแรง เช่น การเสียบบัตรแทนกัน การใช้
ความรุนแรงโดยการชกต่อยกันในห้องประชุมสภา การแสดงความไม่พอใจต่อกันโดยการขว้างปาสิ่งของต่าง ๆ
ในที่ประชุมสภาการแสดงพฤติกรรมคุกคาม ข่มขู่ต่อสมาชิกด้วยกัน เอง รวมถึงพฤติกรรมในการประพฤติ
ผิดศีลธรรมหรือมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันสร้างความเสียหายทีก่ ระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของการเป็น
สมาชิกรั ฐ สภา เช่น นี้ ให้ ถือเป็ น ความผิ ดร้ายแรง ต้องมีการลงโทษทั้ง ทางประมวลจริยธรรม และลงโทษ
ทางสังคมควบคู่กันไปด้วย โดยกาหนดโทษให้เข้มงวดเพิ่มขึ้นด้วย
๕) ให้มีการตรวจสอบและรายงานพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบพฤติกรรมและไม่สนับสนุนให้กลับมาดารงตาแหน่งสมาชิกรัฐสภาในครั้งต่อไป
อีกทั้งต้องแสดงความรั บผิ ดชอบโดยการขอโทษต่อที่ประชุมสภา มี การตัด สิ ทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เคยได้ เช่น
ค่าเดินทาง ค่าตอบแทน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในการนี้ สื่อของรัฐต้องทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเท็จจริงของการกระทาผิดเหล่านั้นให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
๖) รั ฐสภา ควรจั ดท ารายงานประจ าปี ของรั ฐสภาที่ สะท้ อนให้ เห็ นบทบาทและ
การทาหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งในรายงานประจาปี
ควรแสดงให้เห็นการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีของสมาชิก รัฐสภา เช่น จานวนร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณา
ของสภา จานวนร่ างกฎหมายที่ได้พิจารณาและมีการตราใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว การใช้งบประมาณ
จานวนวันในการเข้าประชุมสภา สถิติการอภิปราย สถิติการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา เป็นต้น โดยรวม
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน ซึ่ง รายงานประจาปีจะเป็นเครื่องมือสาคัญของประชาชนในการเฝ้าดู
และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปทาหน้าที่ในรัฐสภา
๗) รั ฐสภา ควรมี การเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ นงานของคณะกรรมการจริ ยธรรม
ขององค์กรและประชาสัมพันธ์สมาชิกรัฐสภาที่มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มุ่งมั่นในจริยธรรม รวมถึงอุทิศตน
ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภาที่ดี โดยการมอบโล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิกแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการพัฒนาจริยธรรมให้กับรัฐสภา
ในทางกลับกัน สมาชิกรัฐสภาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในกรณีกระทาผิดจริยธรรมร้ายแรงต่อสื่อสาธารณะ
นอกจากจะได้รั บ การลงโทษตามประมวลจริยธรรมของรัฐ สภาแล้ ว ยัง สมควรได้รับการลงโทษทางสังคม
จากทุกภาคส่วนร่วมกับภาครัฐผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อมิให้มีการปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อไป

๑๘
๘) ผู้พิจารณาเรื่องผิดจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา โดยเสนอให้ส่งเรื่องจริยธรรม
ให้ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัย แทนให้องค์กรของตนเองเป็นผู้วินิจฉัย
๙) เพิ่มโทษทางจริยธรรม โดยให้มีบทลงโทษทางจริยธรรมที่เป็นโทษปรับทางแพ่ง
เช่น ปรับเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท อีกส่วนหนึ่ง นอกจากตักเตือน ทาทัณฑ์บน หรือประณาม
(๙) การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
สภาพปัญหา
การปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมาธิ ก ารทั้ ง สองสภา
และสมาชิกรัฐสภาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไปเที่ยว) โดยใช้ภาษีอากร
ของประชาชน เป็นเงินจานวนมากในทุก ๆ ปีงบประมาณ โดยไปทุกสมัยประชุม และไปกันทุกกรรมาธิการ
ซึง่ ปรากฏว่าสมาชิกเป็นคณะกรรมาธิการมากกว่าหนึ่งคณะ ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของ
ประชาชนทุก ๆ ปี และไม่สามารถประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณดังกล่าวได้ ทาให้รัฐสภาหรือ
หน่วยงานในประเทศนั้นต้องต้อนรับคณะกรรมาธิการจากประเทศไทยหลายคณะ ทาให้มีการตั้งข้อสังเกต
มายังรัฐสภา รวมทั้งทาให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยประจาประเทศต่าง ๆ ต้องมีภาระในการต้อนรับดูแล
อันทาให้เสียเวลางานราชการของสถานทูตไปอีกจานวนมาก
วิธีการปฏิรูป
๑) ให้ ย กเลิ กการจั ดสรรงบประมาณค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ นทางไปศึ ก ษาดู ง าน
ต่างประเทศของสมาชิกของทั้งสองสภา
๒) การเดินทางไปประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ หรือ เดินทางไปร่วม
ประชุมทวิภาคีระหว่างรัฐสภาต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยเคร่งครัด
(๑๐) การยกเลิ ก การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ส่ ว นตั ว แบบพกพาให้ แ ก่
สมาชิกรัฐสภา
สภาพปัญหา
เมื่ อ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด ใหม่
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก
ในการดาเนินการจัดหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัวแบบพกพาให้แก่สมาชิกรัฐสภาทุกคน เพื่อใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการ เช่น ใช้ค้นหาข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อการทางาน
ระหว่างสมาชิกรัฐสภากับคณะกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น แต่โดยข้อเท็จจริงจะมีสมาชิกบางคนเท่านั้น
ได้นามาใช้เพื่อปฏิบัติงานอย่างแท้จริง อีกทั้งในปัจจุบันเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนมีใช้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใช้ งานอย่ างหลากหลายเช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใช้ ส่ วนตัวแบบพกพาที่ ส านั ก งาน
เลขาธิการทั้งสองสภาจัดให้ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ส่วนตัวแบบพกพาให้แก่สมาชิกรัฐสภาไม่ได้มีการ
นามาใช้งานอย่างจริงจัง ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป จึงเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์
วิธีการปฏิรูป
๑) ให้ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ส่วนตัวแบบ
พกพา ให้แก่สมาชิกรัฐสภา เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาทุกคนมีเครื่องโทรศัพท์มือถือ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัวแบบพกพา ที่สานักงานเลขาธิการทั้งสองจัดให้

๑๙
๒) ให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดทาแอพพิเคชั่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้แก่สมาชิกรัฐสภา เช่น การค้นหาข้อมูล กฎหมาย
ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง ติดต่อการทางานระหว่า งสมาชิ กรัฐ สภากั บคณะกรรมาธิก าร และ
เจ้าหน้าที่ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
๓.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
เพื่อให้การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงควร
มีการจัดทาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับ
การประชุม
(๑) จั ดทายุ ทธศาสตร์การปฏิ บัติงานของรัฐสภาสู่ ความมั่นคงเป็นหนึ่งในหลั กของอ านาจ
อธิปไตยอย่างแท้จริง กาหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน
(๒) จัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ พร้อมทั้งรายงานให้แต่ละสภาทราบทุกปี
(๓) กาหนดระยะเวลาเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
และคณะกรรมาธิการของแต่ละสภาให้เป็นที่แพร่หลายโดยใช้สื่อ อิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
รับทราบและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
(๔) การปกป้องและรักษาไว้ซึ่งมติของอานาจอธิปไตยในส่วนงานนิติบัญญัติให้เป็นอานาจ
สู งสุ ดของประเทศที่ฝ่ ายสมาชิ ก รั ฐ สภาจะต้ องปกป้ อ งรั กษามติ ข องฝ่ ายนิติ บัญ ญัติ ไว้ ให้ เ ป็น อ านาจสู ง สุ ด
เช่นเดียวกับอานาจฝ่ายบริหารและอานายฝ่ายตุลาการ
(๕) ฝ่ายนิติบัญญัติต้องรักษาไว้ซึ่งอานาจฝ่ายนิติบัญญัติ โดยไม่ใช้อานาจไปในทางใช้เสียง
มติในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาข้างมากที่ขาดธรรมาภิบาล หรือขาดคุณธรรมจริยธรรม
(๖) ให้ดาเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็วในกรณีที่ไม่มีประธานวุฒิสภา และรองประธาน
วุ ฒิ สภาในระหว่ างไม่ มี สภาผู้ แทนราษฎร ซึ่ งประธานวุ ฒิ สภาต้ องท าหน้ าที่ ประธานรั ฐสภาตามบทบั ญญั ติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐
(๗) การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้กาหนดให้การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้อง
ไม่ขัดต่อหลั กนิ ติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรื อจากัดสิ ทธิหรื อเสรีภาพของบุคคลเกิ นสมควรแก่ เหตุและจะกระทบ
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ไว้ด้วย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ให้กาหนดให้มีการตรวจสอบว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ ได้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
ได้ เ ปิ ด เผยผลการรั บฟั งความเห็ นและการวิเคราะห์ นั้ นต่ อประชาชนหรื อไม่ และน ามาประกอบการพิ จารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรคสอง
(๘) การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้กาหนดไว้
ในข้อบั งคับ การประชุ ม ร่ ว มกัน ของรั ฐ สภาให้ เ ข้า ใจขั้ นตอนและการด าเนิน การตามที่รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ
ตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๓๐ – มาตรา ๑๓๒

๒๐
(๙) องค์ป ระชุมสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิ ส ภา ในกรณีที่มีส มาชิกรัฐ สภาถูกร้ อ งต่ อ
ประธานแห่ งสภาที่ตนเป็ นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งนั้นสิ้ นสุ ดลงตามมาตรา ๑๐๑ หรือ
มาตรา ๑๑๑ แล้วแต่กรณี และศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีคาวินิจฉัย มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒
(๑๐) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร และวุ ฒิ ส ภา เปิ ด เผยรายงาน
การประชุมและบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป ทั้งนี้ ให้เปิดเผย
ข้อมูลทางเว็บไซต์ของแต่ละสภา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย เว้นแต่กรณีการประชุมลับ
หรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๐ วรรคสี่
(๑๑) กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงานของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ คือ ไม่ซ้าซ้อนกัน และในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการ
จะมอบอ านาจหรื อมอบหมายให้ บุ คคลหรื อคณะบุ คคลใดกระท าการแทนมิ ได้ ตามบทบั ญญั ติ รั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๑๒๙ วรรคสอง วรรคสาม
(๑๒) ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการดาเนินการ
รายงานการสอบหาข้ อเท็จ จริ ง หรื อรายงานการศึ ก ษา แล้ ว แต่กรณี ของคณะกรรมาธิก ารให้ ประชาชน
ทราบเว้ น แต่ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภา แล้ ว แต่ ก รณี มี ม ติ มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผย ตามบทบั ญญั ติ รั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๑๒๙ วรรคหก
(๑๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖
(๑๔) การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น เพื่อดาเนินการตาม หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐
(๑๕) การจัดส่งหนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ ให้จัดส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้นาข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม
ลงในระบบฐานข้อมูลการประชุมสามารถเรียกดูได้เป็นการประหยัดการใช้กระดาษ และเป็นการลดขั้นตอน
การทางานของพนักงานเจ้าหน้าที่และของสมาชิกของทั้งสองสภา
(๑๖) การติดตามผลการดาเนินงานของรัฐสภาให้กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา
(๑๗) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในงานหรือการร่างกฎหมายต่าง ๆ
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการงานของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภา
๓.๑.๓ ฝ่ายสนับสนุนการทางานของสมาชิกรัฐสภา
(๑) ที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ
สภาพปัญหา
๑) การแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีประสบการณ์ทาให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งบางคนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานรองรับภารกิจของคณะกรรมาธิการได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับ
ภารกิจของคณะกรรมาธิการในแต่ละด้านโดยตรง
๒) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งจะได้น าความรู้ด้านต่าง ๆ มาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ แต่การกาหนดอัตรา
ค่ าตอบแทนให้ กั บผู้ ที่ ท าหน้ าที่ ดั งกล่ าวตามระเบี ยบรั ฐสภาที่ ก าหนดให้ มี จ านวนน้ อยและยั งไม่ เหมาะสม

๒๑
ทาให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการแต่ละด้านไม่ให้ความสนใจ หรือสนใจ
ที่จะมาทาหน้าที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย
๓) แต่งตั้งแล้วไม่ได้ปฏิบัติงานจริง คงมีชื่อไว้เป็นประวัติส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทุจริตลักษณะหนึ่ง
วิธีการปฏิรูป
๑) ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ
ประจาคณะกรรมาธิการที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรงที่มีความรู้หรือ
มี ค วามรอบรู้ จ ริ ง ๆ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของคณะกรรมาธิก ารในแต่ ล ะด้ าน และต้ อ งมาช่ ว ยการท างานของ
คณะกรรมาธิการอย่างแท้จริง
๒) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรกาหนด
คุ ณสมบั ติ จ านวนและอ านาจหน้ าที่ ของต าแหน่ งต่ าง ๆ ให้ เกิ ดความชั ดเจน และมี การตรวจสอบความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ที่จะมาทาหน้าที่ดังกล่าวในคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ
หรือให้กับสมาชิกแต่ละคนให้เป็นที่ประจักษ์
๓) เพื่ อให้ การท าหน้ าที่ ของคณะกรรมาธิ การเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น ควรจั ด
ค่าตอบแทนให้กับที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมาธิการในแต่ล ะด้าน
โดยตรงอย่างแท้จริง มาสนับสนุนการดาเนินงานให้กับคณะกรรมาธิการและกาหนดให้มีระบบการตรวจสอบและ
ติดตามการใช้งบประมาณดังกล่าวด้วย
๔) ควรแก้ ไขระเบี ยบรั ฐสภาว่ าด้ วยการแต่ งตั้ งบุ คคลเพื่ อปฏิ บั ติ หน้ าที่ อั นจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิ ก ารของสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ วุฒิ ส ภา หลั กเกณฑ์ และวิธี การแต่ งตั้ ง ที่ ปรึ กษา ผู้ ช านาญการ
นักวิชาการ และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ ดังนี้
๔.๑) ควรกาหนดอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
๔.๒) เพื่อให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติงานให้คณะกรรมาธิการได้เต็มที่
โดยไม่ให้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการมาทาหน้าที่
(๒) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงานประจาตัวสมาชิกรัฐสภา
สภาพปัญหา
๑) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงานประจาตัวสมาชิกรัฐสภา ยังมีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนิติบัญญัติค่อนข้างน้อย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การดาเนินงานของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) การกาหนดจานวนอัตราและค่ าตอบแทนในแต่ล ะตาแหน่งไม่เหมาะสมทาให้
สมาชิกรัฐสภาไม่สามารถบริหารบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมและความต้องการได้
วิธีการปฏิรูป
๑) ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบรัฐสภาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ
และผู้ช่วยดาเนินงานประจาตัวสมาชิกรัฐสภา ดังนี้
๑.๑) กาหนดคุณสมบัติในเรื่องวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการ
ทาหน้าที่ตามภารกิจของสมาชิกรัฐสภาอย่างชัดเจน

๒๒
๑.๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงาน โดยจะแต่งตั้ง ตาแหน่งใดก็ได้ตามความเหมาะสมตามภารกิ จของสมาชิ ก
ในแต่ละคนภายในวงเงินงบประมาณที่สมาชิกแต่ละคนได้รับจัดสรร เนื่องจากความต้องการของสมาชิกแต่ละคน
แตกต่างกันตามภาระหน้าที่และสภาพของพื้นที่
๑.๓) ก าหนดค่ า ตอบแทนให้ เ หมาะสมกั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ แ ต่ ล ะ
ตาแหน่ง ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน
นิติบัญญัติ
๒) ให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๓) ให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรและส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
และสถาบัน พระปกเกล้ า จั ด อบรมเพิ่มความรู้ งานด้านนิติบัญญัติ หรือระบบงานนิติบัญญัติและวัฒนธรรม
ทางการเมืองให้กับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
๔) สมาชิ ก รั ฐ สภาต้ อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าเดื อ นของ ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงานต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
๕) การแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ยวชาญ ผู้ ช านาญการ และผู้ ช่ วยด าเนิ นงานของสมาชิ ก รั ฐ สภา
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นประพฤติผิดจริยธรรม
ร้ายแรงต้องลงโทษตามประมวลจริยธรรมและอาจมีโทษทางอาญาด้วย
๖) การแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ยวชาญ ผู้ ช านาญการ และผู้ ช่ วยด าเนิ นงานของสมาชิ ก รั ฐ สภา
ในแต่ละตาแหน่ง ให้ประกาศเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
๗) ควรหลีกเลี่ยงการแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ และผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิก
รัฐสภา ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส บุ ตร หรือเป็นญาติ เพื่อป้องกันข้อครหาหรือความเข้าใจผิดว่าเอาญาติพี่น้อง
มารั บ เงิ น เดื อ นของรั ฐ สภา เว้ น แต่ ส มาชิ ก ผู้ นั้ น จะได้ แ สดงหลั ก ฐานการศึ ก ษา หลั ก ฐานที่ แ สดงความรู้
ความสามารถพิเ ศษที่เข้ามาช่วยทางานได้อย่างแท้ จริง และเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
เต็มเวลา และสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา
๓.๒.๑ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๑) การจัดตั้งหน่วยงานเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(๒) การจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
(๓) การสร้างนักกฎหมายนิติบัญญัติ และข้าราชการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกฎหมาย
(๔) การให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวงงานรัฐสภา
มาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
(๕) การปรับและบรรจุตาแหน่งพนักงานราชการให้เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
(๖) การจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
๖.๑) โครงการสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจา
๖.๒) การจัดรถรับ – ส่ง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา

๒๓
๓.๒.๒ การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้กับสมาชิกรัฐสภา
(๑) ส านั กวิ ชาการและสานักกฎหมายของส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร และ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๒) ระบบหอสมุดรัฐสภา (Library of Parliament)
๓.๒.๓ การจัดตั้งสานักงบประมาณของรัฐสภา
๓.๒.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
๓.๒.๕ สถาบันพระปกเกล้า
(๑) การสนับสนุนงานวิชาการ
(๒) การศึกษาวิจัย ค้นคว้าข้อมูล เพื่อนาเสนอแก่สมาชิกรัฐสภา
(๓) การรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
(๔) การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้การศึกษาทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตย
และดาเนินงานตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
๓.๒.๖ การจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๒.๑ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๑) การจัดตั้งหน่วยงานเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สภาพปัญหา
ตามที่คณะกรรมาธิ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้เสนอแผน
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” (แผนแม่บท)
ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน โดยเสนอแนวทาง
ให้ มี การเสริ มสร้ างวั ฒธรรมทางการเมื องในระบอบประชาธิปไตย เนื่ องจากประชาชนในประเทศยั งมี ความรู้
ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกัน
และยังมีความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมแบบดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมที่ปลูกฝัง
มาอย่างยาวนาน เช่น มีวัฒนธรรมในการพึ่งพาอานาจ ระบบอุปถัมภ์ มีทัศนคติยอมรับการคอร์รัปชันและ
การซื้อสิทธิขายเสียง มีทัศนคติเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ ไม่สนใจกิจกรรมทางการเมือง
เป็นต้น ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการเมืองและการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิ ปไตย” (แผนแม่ บท) ดั งกล่ าว ได้ ก าหนดให้ มี แผนแม่ บท ร่ างหลั กสู ตรการเรี ยนการสอน
และแนวทางในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึง่ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนการปฏิรูปดังกล่าว และให้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมืองดาเนินการต่อไป
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การเสริ มสร้ างวั ฒนธรรมทางการเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย
เกิ ดเป็ นรู ปธรรม และสอดคล้ องกั บบทบั ญญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๘ ที่กาหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทา
บริ การสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสิ นใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่ อประชาชน

๒๔
หรือชุมชน และมาตรา ๒๕๘ กาหนดให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองโดยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมทางการเมือง ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความคิดเห็นทางการเมื องโดยสุจริต
ที่ แตกต่ างกั น และให้ ป ระชาชนใช้ สิ ทธิ เลื อกตั้ งและออกเสี ยงประชามติ โดยอิ ส ระปราศจากการครอบง า
ไม่ว่าด้วยทางใด จึงควรมีการดาเนินการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าว
วิธีการปฏิรูป
๑) ในวาระเริ่มแรก ให้กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
ส านั กประชาสัมพัน ธ์ ส านั กงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร เป็นหน่ว ยงานรองรับภารกิจและเสริม สร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากสานักประชาสัมพันธ์มีภารกิจ พันธกิจ บุคลากร
และงบประมาณในการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ป ระชาธิป ไตย ให้ ประชาชนมี ความเป็ น พล เมื อ ง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยและมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ รู ป ประเทศ เป็ น ศู น ย์ ก ลางเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยของคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการเมื อ ง
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒) ให้จัดทาโครงสร้างอัตรากาลัง กรอบอานาจหน้าที่และงบประมาณ เพื่อยกฐานะ
กลุ่ มงานเผยแพร่ ป ระชาธิ ป ไตยและกิ จ กรรมสภาผู้ แทนราษฎร ส านักประชาสั มพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้ แทนราษฎร เป็ น ระดั บ ส านั ก เพื่ อให้ ด าเนิ นการในเรื่ องดั งกล่ าวอย่ างมี ศั กยภาพและประสิ ทธิ ภาพ
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้เพิ่มอานาจหน้าที่การดาเนินตามแผนแม่บทการปฏิรูปการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้ด้วย และให้ดาเนินการสาเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓) ให้ รั ฐ บาลจั ด สรรงบประมาณให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร
เพื่อดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
(๒) การจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
สภาพปัญหา
ส านั ก องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า งประเทศของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับงานของสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงาน
ประจ าประเทศไทยในสหภาพรั ฐ สภา องค์ ก ารรั ฐ สภาอาเซีย น สหภาพสมาชิก รั ฐ สภาเอเชี ย และแปซิฟิก
งานสมาคมรั ฐ สภางานสมาคมเลขาธิ ก ารรั ฐ สภา งานประชุ ม สมาชิ ก รั ฐ สภาภาคพื้ น เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก
งานประชุมสมาชิกรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา การประชุมสมาคมรัฐสภา
เอเชียเพื่อสันติภาพการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย – ยุโรป การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความสัมพันธ์เหนือ – ใต้
ในยุคโลกาภิวัตน์ การประชุมสมาชิกรัฐสภาโลกว่าด้วยถิ่นที่อยู่อาศัย และงานกิจการพิเศษอื่น รวบรวมข้อมูล
ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของนานาประเทศทุกภูมิภาค องค์การ
ระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ที่จ ะน าไปสู่ การพิจารณาในการประชุมองค์ก ารรัฐ สภาระหว่างประเทศ และ
การประชุมพิเศษและดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะผู้แทนในการเตรียมการเดินทางไปประชุมระหว่าง
ประเทศ
การดาเนินการสนับสนุนข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมของนานาประเทศทุกภูมิภาค องค์การระหว่างประเทศ และอื่น ๆ
ที่จะนาไปสู่การพิจารณาในการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และการประชุมพิเศษให้กับสมาชิก
รั ฐ สภาที่ ผ่ า นมาโดยเฉพาะในเวที ป ระชาคมอาเซี ย น สมาชิ ก รั ฐ สภายั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว

๒๕
อย่างครบถ้วนรอบด้านเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบที่ดีและไม่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีความรู้และความสามารถในเรื่องดังกล่าวที่เพียงพอ
วิธีการปฏิรูป
๑) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ในแต่ละครั้งและรวบรวมหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องมีการออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตาม
หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ อ าจมีผ ลกระทบต่อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการค้ า การลงทุ นของประเทศ
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธะ หรือข้อตกลง
ของฝ่ายรัฐบาล อันเป็นการสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว
๒) สนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา”
เพื่อเป็นหน่วยงานในการดาเนินการขับเคลื่อนให้รัฐสภามีบทบาทในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งรัฐสภาจะดาเนินการด้านประชาคมอาเซียนตามภารกิจ บทบาท
และอานาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎบัตรอาเซียนและตามหลักสากล อันจะเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและอาเซียน โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) ในการจั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ป ระชาคมอาเซี ย นของรัฐ สภา” นี้ ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เริ่มดาเนินการไประยะหนึ่งแล้ว แต่ยังเป็นไป
ในลักษณะต่างคนต่างทางาน ขาดการบูรณาการการทางานของทั้งสองส่วนราชการที่ชัดเจน จึงควรบูรณาการ
การด าเนิ น งานด้ า นประชาคมอาเซี ย นร่ ว มกั น ในฐานะรั ฐ สภา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น เอกภาพ ในการ
ตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อกาหนดทิศทางการทางานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒.๒) ให้มีการกาหนดบทบาทหน้าที่และขอบเขตการดาเนินงานด้านประชาคม
อาเซี ย นไม่ ใ ห้ ซ้ าซ้ อ นกั น กั บ ส่ ว นราชการภายในของส านั ก งานทั้ ง สอง แต่ ใ ห้ มี ก ารท างานที่ เ ป็ น ช่ อ งทาง
ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย
๒.๓) ในด้านบุคลากรให้เกลี่ยอัตรากาลังจากกรอบอัตรากาลังในภาพรวม
เท่าที่มีอยู่ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มงบประมาณรายจ่าย และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบั ติงานและมีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนระดับดี อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร
๒.๔) เมื่อมีการปฏิรูปโครงสร้างของส่วนราชการในรัฐสภา ควรพิจารณา
จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ป ระชาคมอาเซี ย นของรั ฐ สภา” เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ ส านั ก ในสั ง กั ด ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้ แทนราษฎรเพีย งหน่ ว ยงานเดีย ว และทาหน้าที่ส นับสนุนการทางานของสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา
(๓) การสร้างนักกฎหมายนิติบัญญัติ และข้าราชการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกฎหมาย
สภาพปัญหา
การทาหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายของนิติกรทั้งในสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้ แทนราษฎรและส านั กงานเลขาธิการวุฒิ สภาต่ อการรองรั บภารกิจของสภาผู้ แทนราษฎรและวุ ฒิ สภา
ที่ผ่านมานั้น โดยเฉพาะงานด้านการพิจารณาร่างกฎหมาย นิติกรของทั้งสองสานักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่
ได้ดีในการสนั บสนุน ข้อมูล และงานอานวยการ แต่งานวิเคราะห์ และการให้ ความเห็นทางกฎหมายในการ
พิ จ ารณาร่ า งกฎหมายยั งมี ไ ม่ เ พี ย งพอ เป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายของฝ่ า ยนิ ติ บั ญญั ติ จ ะได้รับ
การวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายจากนักกฎหมายกฤษฎีกาซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายของฝ่ ายบริหาร

๒๖
เป็ น หลั ก ส่ งผลให้ การพิจ ารณาร่ างกฎหมายนั้น ๆ อาจไม่ส มบูรณ์ เพราะได้รับข้อ มูล และความเห็ น จาก
ฝ่ายผู้เสนอร่างกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจมีมุมมองทางกฎหมายที่ไม่หลากหลายเพียงพอ จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติ จึงมุ่งประสงค์ให้มีบุคลากรที่จะเป็นมันสมองทางกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นเอง
เพื่ อ ให้ ก ารพิ จารณาร่ างกฎหมายของฝ่ ายนิ ติ บั ญญั ติ มี ความถู กต้ องและสมบู รณ์ ยิ่ งขึ้ น จึ งเป็ นที่ มาในการ
ตราพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ ก าหนดให้ มี นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ ขึ้ น
ในสองสานักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภา แต่จนถึง
ปัจจุบันทั้งสองสานักงานยังไม่สามารถมีนักกฎหมายนิติบัญญัติตามเจตจานงของกฎหมายดังกล่าวได้ ประกอบ
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผ ลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมาย และให้เปิดเผยผลการรับฟังความเห็ น และ
วิเคราะห์ดังกล่าวต่อประชาชนและนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้ง
ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาเป็นผู้ดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
วิธีการปฏิรูป
๑) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควร
ทบทวนโครงสร้างและระบบงานขององค์กร พร้อมทั้งเร่งรัดปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการทางานด้าน
กฎหมายของนิติกรทั้งสองสานักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้าน
สามารถยกร่ างกฎหมาย วิ เคราะห์ ให้ ความเห็ นทางกฎหมาย เพื่ อสนั บสนุ นการท างานของฝ่ ายนิ ติ บั ญญั ติ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องดาเนินการให้มีนักกฎหมายนิติบัญญัติตามเจตจานงของกฎหมายโดยเร็ว
๒) พัฒ นาศักยภาพของข้าราชการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตรา
กฎหมายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการตรากฎหมาย สามารถให้ความเห็นทางกฎหมาย วิเคราะห์
ข้อกฎหมาย ยกร่างกฎหมายในการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละระดับ
๓) สร้างความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้านให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายเพื่อสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรเร่ง
ดาเนินการเพื่อให้มีนักกฎหมายนิติบัญญัติโดยเร็วเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนิติบัญญัติ
(๔) การให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวงงานรัฐสภา
มาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานนิติบัญญัติ
สภาพปัญหา
ในการสนับสนุนข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในวงงานรัฐสภาให้กับสมาชิกรัฐสภา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติที่ผ่านมา บุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติโดยตรง มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อย ทาให้ขาดบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกรัฐสภา
วิธีการปฏิรูป
ให้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่เกษียณ
อายุราชการโดยให้มีระเบียบที่สามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของฝ่ า ยนิ ติ บัญ ญั ติ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น และไม่ ค วรต่ อ อายุ ร าชการ
ให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและให้เกิดความคุ้มค่า

๒๗
การพิ จารณาแต่ งตั้ งบุ คลากรดั งกล่ าว ให้ พิ จารณาจากข้ าราชการรั ฐสภาสามั ญที่
เกษียณอายุราชการก่อน และหากมีความจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่นให้พิจารณาจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
(๕) การปรับและบรรจุตาแหน่งพนักงานราชการให้เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
สภาพปัญหา
เนื่องจากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีกาหนดเวลาตามสัญญาจ้างไม่มีความมั่นคงและยังมีสิทธิประโยชน์
และความก้าวหน้าน้อยกว่าข้าราชการแต่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
วิธีการปฏิรูป
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร และส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
จึงควรเปิดโอกาสให้พนักงานราชการได้มีความเจริญเติบโตในหน้าที่ราชการ สามารถบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา
สามัญได้ พนักงานราชการบางคนมีความรู้ ประสบการณ์ในการทางาน มีความตั้งใจทางาน การบรรจุพนักงาน
ราชการเป็นข้าราชการจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการมากกว่าการบรรจุข้าราชการใหม่ และยังเป็นการสร้างขวัญ
และกาลังใจให้แก่พนักงานราชการ
(๖) การจั ด สวั สดิ การให้ กั บ ข้ า ราชการรั ฐสภาสามั ญ พนั กงานราชการ และ
ลูกจ้างประจา
๖.๑) โครงการสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจา
๖.๒) การจัดรถรับ – ส่ง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
๖.๑) โครงการสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจา
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรและส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
มีภ ารกิจ ต้องสนั บ สนุ น การทางานของฝ่ ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมสภาและการประชุม
คณะกรรมาธิการ ซึ่งการประชุมบางครั้งหากมีวาระการพิจารณามากหรือมีเรื่องสาคัญ เช่น การอภิปราย
ไม่ ไ ว้ ว างใจ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ท าให้ ข้ า ราชการและลู ก จ้าง
จากหลายส านั ก ซึ่งมี ห น้ า ที่รั บ ผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานด้า นการประชุ ม ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งบางครั้งกว่ าจะ
เสร็ จภารกิ จก็ เป็ นเวลาดึ กมากแล้ ว และต้องเดิ นทางกลั บ บ้ า นในยามวิ ก าล เสี่ ย งต่ อ ภยั น ตรายและยั ง ต้ อง
มาทางานแต่เช้าในวัน รุ่ งขึ้น ซึ่งอาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภ าพในการทางานด้ว ย และข้าราชการจานวนมาก
มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด หากมีการจัดที่พักให้ข้าราชการและลูกจ้างก็จะทาให้สะดวกและปลอดภัยต่อการ
เดินทางมาปฏิบัติงานและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้วย
สภาพปัญหา
๑) การปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติมีกาหนดเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภารกิจ
ในแต่ละเรื่องไม่ได้เสร็จสิ้นในเวลาราชการ
๒) แม้ส านักงานจะจั ดรถรับส่ งให้ ข้ าราชการแต่ ก็มีจ านวนจ ากั ด ต้องเดิ นทาง
ในเส้นทางเดียวกันหลายคน กว่าจะเดินทางถึงบ้านอาจต้องใช้เวลามาก และพนักงานขับรถยังต้องเดินทาง
เพื่อนารถกลับมาที่สานักงานก่อนเดินทางกลับบ้าน
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๓) ข้ า ราชการจ านวนมากมี ภู มิ ล าเนาอยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ไม่ มี ที่ อ ยู่ ใ นกรุ ง เทพ
ต้องเช่าบ้านอยู่อาศัย ซึ่งเป็นภาระแก่ข้าราชการที่มีรายได้น้อย
วิธีการปฏิรูป
๑) จัดหาบ้านพักให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้างให้เพียงพอต่อความต้องการ
โดยให้ มีส ถานที่ ไ ม่ ไ กลจากรั ฐ สภา เพื่อลดระยะเวลาการเดิ น ทางและค่า ใช้ จ่า ย รวมทั้งเพื่อ ให้ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น
๒) จัดที่พักเฉพาะสาหรับข้าราชการสานักต่าง ๆ และลูกจ้างที่อยู่ปฏิบัติราชการ
สนับสนุนการประชุม โดยให้หมุนเวียนสาหรับข้าราชการที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านในเวลากลางคืน
ได้พักค้างคืน เพื่อความปลอดภัย แต่ไม่ให้สิทธิ ในการอยู่ประจาเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้ข้าราชการ
และลูกจ้างที่อยู่ปฏิบัติงาน
๖.๒) การจัดรถรับ – ส่ง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
สภาพปัญหา
ข้ าราชการรั ฐ สภาสามั ญ พนั กงานราชการ และลู กจ้ างประจ ามี บ้ านพั ก
อยู่ไกลจากที่ทางาน ทาให้ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายมากในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ บางส่วนเป็นข้าราชการ
ชั้นผู้น้อย ได้รับเงินเดือนน้อยไม่สามารถที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายได้มาก รวมทั้งเส้นทางที่เดินทางไม่สะดวก รวดเร็ว
ทันเวลา เช่น เดินทางโดยรถเมล์มาต่อรถแท็กซี่
วิธีการปฏิรูป
ส านั กงานเลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎร และส านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภา
ควรจัดบริการรถรับ – ส่ง จากจุดต่าง ๆ มายังสถานที่ทางานช่วงเช้าและเย็น เพื่อให้บริการข้าราชการรัฐสภา
สามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา เดินทางมาปฏิบัติงานได้ทันเวลา อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็นขวัญและกาลังใจในการทางาน
๓.๒.๒ การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้กับสมาชิกรัฐสภา
(๑) สานักวิชาการและสานักกฎหมายของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในการดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงานของสมาชิกรัฐสภา มี สานักวิชาการ
และสานักกฎหมาย ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการสนับสนุน
การดาเนิ น งานของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร โดยส านักวิช าการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการศึกษา ค้นคว้า
วิ เ คราะห์ แ ละรวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการจั ด ท าข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะทางวิ ช าการตามความต้ อ งการ
ของสมาชิกรัฐสภา การเสนอความเห็นและให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
ของสมาชิกรั ฐ สภา และการจั ดทาเอกสารประกอบการพิจารณาร่า งพระราชบัญญั ติและญัต ติ ตลอดจน
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารทางวิชาการและเอกสารเผยแพร่ด้านการเมืองการปกครอง และสานักกฎหมาย
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างกฎหมายตามความต้องการให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
หรื อร่ างกฎหมายที่ เสนอต่ อสภาผู้ แ ทนราษฎรเพื่ อประกอบการพิจารณาให้ กั บสมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎร
ตลอดจนการจัดทาคาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การร่างญัตติ กระทู้ถาม
ค า อ ภิ ป ร า ย และหนั ง สื อ ติ ด ต่ อ ส่ ว นราชการให้ กั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ส่ ว นการสนั บ สนุ น
การดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา มีสานักวิชาการและสานักกฎหมายของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทาหน้าที่
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ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยสานักวิชาการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
ทางวิ ช าการ ตลอดจนการจั ดท าข้ อมู ลและข้ อเสนอแนะทางวิ ชาการตามความต้ องการของสมาชิ กวุ ฒิ สภา
และสานักกฎหมายมีอานาจหน้าที่ดาเนินการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเปรียบเทียบและข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา
และจั ดท าเอกสารประกอบ การพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ ร่ างพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ และ
พระราชกาหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และดาเนินการ
วินิจฉัยให้คาปรึกษา แนะนา เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายลาดับรองต่าง ๆ
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงงานวุฒิสภา
สภาพปัญหา
การสนับสนุนงานด้านวิชาการให้สมาชิกรัฐสภาของสานักวิชาการและสานักกฎหมาย
ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับความยอมรับ
และให้บริการได้ตามความต้องการของสมาชิกรัฐสภา ทาให้สมาชิกไม่ให้ความสนใจในการใช้บริการ อีกทั้ง
ช่องทางในการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการของสานักวิชาการและสานักกฎหมายของทั้งสองสานักงานยังไม่มี
การเชื่อมโยง และนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการค่อนข้างน้อย การให้บริการข้อมูลมีความล่ าช้า
ซึ่งบางครั้งไม่สามารถนาข้อมูลมาใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานได้ทันต่อสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ได้
วิธีการปฏิรูป
๑) สานักวิชาการและสานักกฎหมาย ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรทางานในเชิงรุกมากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการสืบค้นข้อมูลโดยนาระบบ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานในการให้บริการและจัดทาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
รัฐสภาอย่างต่อเนื่อง
๒) ให้ มี ระบบจั ดเก็ บข้ อมู ลที่ ทั นสมั ย เข้ าถึ งได้ ง่ ายในการจั ดเก็ บข้ อมู ลการศึ กษา
เรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการของทั้งสองสภา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการพิจารณา
ดาเนิ นการไม่ให้ ซ้าซ้อนหรื อดาเนิ นการต่อยอดในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป และให้ มี การเชื่อมโยงข้อมูลของสานั กงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
ข้อมูลแก่สมาชิกรัฐสภา
๓) ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตาแหน่ง
สายวิชาการจาเป็นต้องกาหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการ
มากที่สุดเข้ามาปฏิบัติงาน กล่าวคือ บุคลากรที่จะได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งควรมีวุฒิการศึกษาและความรู้
ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องใช้ปฏิบั ติงาน โดยบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและการให้ บริ การวิชาการจ าเป็ น
ต้องพิจารณาเป็ นพิเศษในเรื่ องพื้นฐานความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ด้านการทางานวิชาการ เพื่อให้
สามารถทางานวิจัยในสาขาวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ
นอกจากนี้ บุ คลากรที่ จะได้ รั บการคั ดเลื อกและบรรจุ แต่ งตั้ งควรมี ทั กษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่ดี เนื่ องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการแปลเอกสาร และการค้นคว้าเอกสาร
ต่ างประเทศเพื่ อน ามาวิ เคราะห์ วิ จั ย และศึ กษาเปรี ยบเที ยบ รวมทั้ งยั งเป็ นประโยชน์ ต่ อการประชุม/สั มมนา
ระหว่ างประเทศ และการสร้ างเครื อข่ ายความร่วมมื อด้ านวิจั ย/วิ ชาการของต่ างประเทศอี กด้ วย พร้อมกั นนี้
บุคลากรที่จะได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งควรมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ การเผยแพร่ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ
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(๒) ระบบหอสมุดรัฐสภา (Library of Parliament)
การสื บค้นหาข้อมูลของสมาชิก รัฐสภาเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมา
ข้ อมู ล บางอย่ า งไม่ ส ามารถสื บ ค้ น หรื อบางอย่ า งไม่ มี ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล ของหอสมุ ด รั ฐ สภา หรื อ หากมี
ก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งแม้ปัจจุบันจะมีการนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใ นการจัดการข้อมูลและ
การสืบค้นข้อมูลแต่การดาเนินการเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ยังมีความล่าช้า ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว ส่งผลต่อการทาหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการการปฏิบัติ งานและ
สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้กับสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติและด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ย วข้องผ่ านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ตลอดจนระบบการจัดเก็บข้อมูล การสื บค้นข้อมูล และ
การให้บริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติและด้านอื่น ๆ ของหอสมุดรั ฐสภา ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
มีข้อมูล ที่ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ สามารถสื บ ค้นและเข้า ถึง ข้ อ มูล ได้ อ ย่า งรวดเร็ว และหอสมุดรัฐ สภาควรเป็ น
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ในด้านนิติบัญญัติ การเมืองและการปกครองของประเทศเทียบเท่าหอสมุดแห่งชาติ
จึงควรมีการปฏิรูประบบหอสมุดรัฐสภา (Library of Parliament)
สภาพปัญหา
๑) พื้นที่ในการให้บริการและการจัดเก็บเอกสาร มีพื้นที่ค่อนข้างน้อยและจากัด
อาจจะไม่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสารที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
๒) การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารของคณะกรรมาธิการเพื่อนามาจัดเก็บในหอสมุด
ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบเท่าที่ควร เช่น รายงานของคณะกรรมาธิการ รายงาน
การประชุมของคณะกรรมาธิการ ส่งผลให้การรวบรวมและการจัดเก็บเอกสารไม่สามารถกระทาได้อย่างครบถ้วน
อีกทั้งการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการทั้งสองสภา เพื่อนามาจัดเก็บ
ในหอสมุดและฐานข้อมูล การดาเนินงานยั งไม่มีความสอดคล้องกันของระบบ Electronic และ ระบบ Manual
ทาให้เกิดภาระงานต่อเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการที่ต้องจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กับหอสมุดรัฐสภา
เอกสารบางส่วนเกิดการสูญหาย ทาให้ข้อมูลและเอกสารในส่วนนี้ไม่ครบถ้วน
๓) การจั ด สรรงบประมาณของส านั ก งานเลขาธิก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรให้ กับ
หอสมุ ด รั ฐสภามี จ านวนค่ อนข้ างน้ อย โดยเฉพาะงบประมาณในการบ ารุ งและรั กษาทรั พยากรสารสนเทศ
บางปี งบประมาณจะไม่ได้รั บ การจั ดสรร อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณจะเป็นในลั ก ษณะงบประมาณรวม
ไม่เป็นเอกเทศ สามารถนาไปใช้กับส่วนอื่นได้ด้วย เช่น การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ภายในสานักงาน
๔) ระบบความปลอดภัยภายในหอสมุดรัฐสภา ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีผู้เข้าไปใช้บริการน้อย มีการทาลายและนาเอกสารออกไปจากหอสมุดโดยไม่สามารถ
ตรวจพบได้
วิธีการปฏิรูป
๑) การพัฒนาปรับปรุงระบบหอสมุดรัฐสภาให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการให้
บริการการปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้กับสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะการให้บริการข้อมูล
ด้านนิติบัญญัติและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตลอดจนระบบการจัดเก็บข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล และการให้บริการข้อมูลด้านนิติ บัญญัติและด้านอื่น ๆ ของหอสมุ ดรัฐสภา เพื่อให้หอสมุด
รัฐสภา (Library of Parliament) มีความทันสมัยและมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติและ
ด้านอื่น ๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) โดยการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของหอสมุดรัฐสภา
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จะต้องเป็ น ระบบเฉพาะของรั ฐ สภาซึ่ง เป็นฝ่ า ยนิติบั ญญั ติ ต้องแยกออกมาต่า งหากจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
๒) บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในหอสมุดรัฐสภานั้น ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยตรง และควรมีการอบรมความรู้เฉพาะด้าน
ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
๓) การพัฒนาและปรับปรุง หอสมุดรัฐสภาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้ บริ การ
ข้อมูล ด้านนิ ติบั ญญัติและสอดคล้องรองรับกับนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยควรกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
เพื่อการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๓.๑) เป็นศูนย์เอกสารด้านนิติบัญญัติ (Parliamentary Documents Center)
เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารด้านนิติบั ญญัติ เอกสารวงงานรัฐสภา ผลงาน
บุ ค ลากรรั ฐ สภา ให้ มี ค วามครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ สามารถเข้ า ถึ ง ได้ จ ากหอสมุ ด และสื บ ค้ น ผ่ า นทางเว็ บไซต์
เป็นแหล่งในการสืบเสาะหาข้อมูลที่มีคุณค่าทางด้านนิติบัญญัติ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง อันเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรในวงงานรัฐสภาและประชาชน
๓.๒) มีระบบอัจฉริยะทางด้านการสืบค้น (Searching System)
จั ดท าระบบการสื บค้ นที่ มี ความแม่ นย า เที่ ยงตรง สามารถประมวลผล
การสื บ ค้ น คั ด กรองผลการสื บ ค้ น ตลอดจนการแสดงผลที่ ช่ ว ยผู้ ใ ช้ใ นการตัด สิ นใจเลื อ กสรรสารสนเทศ
ที่ตรงกับความต้องการ สามารถนาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที
๓.๓) ส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศสาหรับผู้ใช้ (Accessibility for all)
๓.๓.๑) พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเป็นมาตรฐาน และผู้ใช้บริการสามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ที่ ห ลากหลาย (Devices) เป็ น การอ านวยความสะดวก ลดช่ อ งว่ า ง และข้ อ จ ากั ด
ในการเข้าถึง สร้างความเสมอภาคในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ
๓.๓.๒) ส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ โดยผ่านกิจกรรมการแนะแนวทาง
การรู้ ส ารสนเทศ (Information Literacy) เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการสื บ ค้ น และเข้ า ถึ ง สารสนเทศด้ ว ยตนเอง
ส่ งเสริ มการเข้ าถึ งสารสนเทศโดยการน าเสนอข้ อมู ลรู ปแบบ Infographic (Information Graphic) เพื่ อสร้ าง
การจดจาและเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี
๓.๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Participation)
จากแนวคิ ด ที่ ว่ า หอสมุ ด เป็ น สถาบั น ทางสั ง คม หอสมุ ด จึ ง มี ห น้ า ที่
ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการกระตุ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนโดยทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ถึ ง สารสนเทศ หอสมุ ด รั ฐ สภา
เป็นหอสมุดเฉพาะทางด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านการบริการ
ทรั พ ยากรหอสมุ ด ทั้ ง การให้ บ ริ ก ารที่ อ าคารหอสมุ ด และการให้ บ ริ ก ารผ่ า นทางเว็บ ไซต์ ล้ ว นก่ อ ให้ เ กิด
การส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนได้รู้ เข้าถึง และเข้าใจเนื้ อหาด้ านนิ ติบั ญญั ติ หลั กการประชาธิป ไตย ตลอดจน
การติดตาม ตรวจสอบ การทาหน้าที่ขององค์กรทางด้านนิติบัญญัติ
๓.๕) การสร้างเครือข่าย (Partnership)
การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับหอสมุดเฉพาะทางด้านกฎหมาย
เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายการใช้การเข้าถึงสารสนเทศด้านกฎหมายในมุมที่กว้างและหลากหลาย
เครื อ ข่ า ยจะสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม การแบ่ ง ปั น การใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศ การลดต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ย
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง ได้จากแหล่งเดียว โดยได้ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน มีความหลากหลายและครอบคลุม ในด้านบุคลากรจะเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านต่าง ๆ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีในภาพรวม
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๔) อาคารและการออกแบบพื้ นที่ ใช้ สอยหอสมุ ดรั ฐสภา ควรมี การก าหนดและ
ออกแบบ ดังนี้
๔.๑) อาคารหอสมุดควรมีลักษณะ ดังนี้
๔.๑.๑) ควรเป็ นอาคารเฉพาะ มี ค วามเป็ น สั ดส่ ว น มี ค วามทั นสมั ย
มีสุนทรียภาพดึงดูดผู้ใช้ให้ต้องการเข้าใช้หอสมุด และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและอยู่บริเวณ
ศูนย์กลางของชุมชนในหน่วยงาน เพื่อความสะดวก การประหยัดเวลา และความปลอดภัยในการเดินทาง
๔.๑.๒) สภาพแวดล้อมภายนอกควรจัดให้มีทางลาดเข้าสู่ อาคารและ
สิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของ
ผู้พิการ รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานด้วย
๔.๑.๓) ควรมี พื้ น ที่ ส าหรั บ การด าเนิ น งานด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และมีพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยศูนย์อานวยความสะดวก
ทางการเรียนรู้ควรเป็นบริเวณที่สงบและสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้า มีพื้นที่เพียงพอสาหรับบริการ
คอมพิวเตอร์ ใ นการสื บ ค้ น สารสนเทศ รวมทั้งมีการจัดสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ
อย่างครบถ้วน
๔.๑.๔) มี พื้ นที่ เพี ยงพอและสามารถจั ดแบ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
มีความสั มพันธ์ กั บ การใช้ ง านและจั ด เก็ บ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ทั้ ง ที่ เ ป็ น สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
โสตทัศนวัสดุได้อย่างเป็นระบบ และสามารถรองรับสาหรับการเพิ่มปริมาณในอนาคต
๔.๑.๕) การออกแบบอาคารต้องคานึงถึงสภาพภูมิอากาศของบริ เวณ
ที่ตั้งอาคาร เพื่อให้เกิดภาวะที่สมดุลระหว่างการใช้งานภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ควรมีแสง
สว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบเสี ย ง ระบบการควบคุมความชื้นสัมพั ทธ์ และระบบป้องกันสาธารณภัย
ที่เหมาะสมและได้ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภั ยและสุ ขภาพอนามัย ที่ดี ข องผู้ ใช้ บริ การและผู้ ปฏิบั ติ ง าน
รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยรักษาสภาพของทรัพยากร
สารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ยาวนาน
๔.๑.๖) การออกแบบภายในอาคาร มีองค์ประกอบที่ควรคานึงถึง ได้แก่
การจัดพื้นที่สาหรับเคาน์เตอร์บริการยืม – คืน อยู่ใกล้ประตูทางเข้า – ออก โดยจัดให้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในจุ ดเดีย ว หรื อจั ดให้ มีเครื่ องยื มหนั งสื ออัตโนมัติที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน การเลื อกใช้ชั้นหนังสื อที่ใช้วัส ดุ
ที่แข็งแรงทนทาน มีการใช้สีภายในอาคารที่สดใส การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม
๔.๑.๗) มีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุม
พื้ น ที่ ภ ายในอาคาร และประตู ท างเข้ า – ออก มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบตรวจจั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหนั งสือ เอกสารสื่อต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ และในที่ลับตาควรมีปุ่มขอความ
ช่วยเหลือ เช่น ในห้องน้า โดยในหอสมุดจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาคอยตรวจดูความเคลื่อนไหวจากกล้องวงจร
ปิดอยู่ตลอดเวลา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะต้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลา
๔.๑.๘) ควรมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านและการบริ ก าร
อย่างเพียงพอ และจัดหาเพิ่มให้เหมาะสมกับจานวนทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการ และบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
ครุภัณฑ์ที่ใช้ควรมีลักษณะและขนาดมาตรฐานที่สมาคมหอสมุดแห่งประเทศไทยฯ กาหนดไว้
๔.๒) การออกแบบพื้นที่ใช้สอยหอสมุดรัฐสภา ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐
ตารางเมตร (ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร) โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอย เป็นดังนี้
๔.๒.๑) พื้ นที่ ปฏิ บั ติ งาน มี พื้ นที่ ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ ๒๐ ประกอบด้ วย
ห้องผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ห้องปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้แก่ งานบริการ

๓๓
สารสนเทศ งานพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ งานจั ด การและวิ เ คราะห์ ห มวดหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศ
งานด้านข้อมูล/เทคโนโลยี สาหรับทรัพยากรสารสนเทศ งานโสตทัศนวัสดุ งานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
พื้ น ที่ จั ด เก็ บ หนั ง สื อ ส ารอง พื้ น ที่ จั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ / วั ส ดุ / ครุ ภั ณ ฑ์ ห อสมุ ด ห้ อ งประชุ ม และห้ อ งพั ก ผ่ อ น
และรับประทานอาหาร
๔.๒.๒) พื้นที่ทรัพยากรสารสนเทศ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ สาหรับใช้
เป็นพื้นที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศประเภทที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยแบ่งออกเป็นห้องต่ าง ๆ ที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย รายงาน
การประชุมสภา กฎหมาย/ราชกิจจานุเบกษา หนังสือวิชาการทั่วไป รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์/ผลงานของ
ข้าราชการรัฐสภา หนังสืออ้างอิง เอกสารสิ่งพิมพ์ของรัฐสภา สิ่งพิมพ์รัฐบาล/สิ่งพิมพ์ของหน่วยงานต่าง ๆ
วารสาร/นิตยสาร/จุลสาร และหนังสือพิมพ์ (ใหม่/ล่วงเวลา) นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือหายาก
๔.๒.๓) พื้นที่บริการ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นส่วนพื้นที่สาหรับ
จั ด ให้ บ ริ การด้านต่าง ๆ แก่ผู้ ใช้บ ริ การของหอสมุด เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้า สื บค้น
สารสนเทศ เรียนรู้ด้วยตนเองในหอสมุด ประกอบด้วย เคาน์เตอร์บริการยืม -คืน เคาน์เตอร์บริการตอบคาถาม
และช่วยการค้น คว้า คอมพิวเตอร์สาหรั บการสื บค้นสารสนเทศ ที่นั่งอ่านศึกษาค้นคว้าแบบรวมและเดี่ ยว
สาหรับสมาชิกรัฐสภา ที่นั่งอ่านศึกษาค้นคว้าแบบรวมและเดี่ยวสาหรับผู้ใช้บริการทั่วไป ห้องศึกษาค้นคว้า
แบบกลุ่ ม ห้ องบริ การเรี ย นรู้ จ ากสื่ อโสตทั ศ นวัส ดุ ห้ องติดตามข่ าวสารและการประชุ มสภาทางโทรทั ศ น์
ห้องบริการวารสาร/นิตยสาร/หนั งสือพิมพ์ ห้องแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
พื้นที่บริการถ่ายเอกสาร พื้นที่จาหน่ายของที่ระลึก พื้นที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม และห้องพักผ่อน
๕) ระบบสารสนเทศ โดยมีระบบการสืบค้นสารสนเทศที่ดี ทันสมัย สามารถใช้งาน
ได้ง่ายเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด และเพื่อสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ได้ง่าย เป็นมาตรฐานสากล สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทาให้เกิดความร่วมมือในระบบเครือข่าย
๖) รูปแบบการให้บริการ หอสมุดสามารถให้บริการทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิม พ์และ
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ การบริ ก ารหอสมุ ด รู ป แบบเดิ ม (Traditional Library) ที่ ป ระกอบด้ ว ยทรั พ ยากร
สารสนเทศฉบับพิมพ์ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม หนั งสื อหายาก และการบริการในรูปแบบใหม่ เป็นหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E - library
อย่างสมบูรณ์มีความทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลอิเ ล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ
ทั้งฐานข้อมูลที่บอกรับและที่พัฒนาขึ้นเอง บริการมัลติมีเดียหลายรูปแบบ มีความพร้อมด้านกายภาพที่สวยงาม
กว้างขวางสะดวกสบาย
๗) ศูนย์เอกสารสิ่งพิมพ์ของรัฐสภา ควรมีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส่งสิ่งพิมพ์
ที่หน่วยงานของรัฐสภาผลิตในหอสมุด ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของรัฐสภาทุกชนิด
อย่างต่อเนื่อง สามารถสงวนรักษาเอกสารสิ่งพิมพ์ของรัฐสภาซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครอง
ของประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ใช้บริการหอสมุดสามารถเข้าถึงและใช้เอกสารสิ่งพิมพ์รัฐสภา
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘) การเป็นคลังความรู้ด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครองของประเทศไทย
ที่สมบูรณ์และครบถ้วน โดยการรวบรวม หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
นิติบัญญัติและการเมืองการปกครองของประเทศไทยไว้ได้มากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด

๓๔
๓.๒.๓ การจัดตั้งสานักงบประมาณของรัฐสภา
สานักงบประมาณของรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีฐานะ
เป็นกลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และจั ด ท ารายงานด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง
การงบประมาณ รวมทั้งจัดทาประมาณการภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามความประสงค์ของสมาชิกรัฐสภา ให้คาปรึกษา เสนอแนะ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
งบประมาณของรัฐสภา หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ หรือคณะอนุกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดาเนินการศึกษา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งจัดทาประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลกระทบ
จากร่างพระราชบัญญัติด้านการเงินการคลัง เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะต่อสมาชิกรัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และร่างพระราชบัญญัติด้านการเงินการคลัง
(๓) ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
คุ้มค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติที่รั ฐสภาให้ความเห็นชอบ และจัดทารายงานเสนอ
ต่อรัฐสภา
(๔) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณของรัฐสภา ทั้งข้อมูลก่อนพิจารณาโครงการ ข้อมูลระหว่างการดาเนินโครงการ และข้อมูล
หลังจากการดาเนินโครงการ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
แม้ห น่ ว ยงานดังกล่ าวจะสามารถสนับสนุน การปฏิบัติห น้ าที่ ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ที่ไม่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูป
เศรษฐกิจ การเงิน และการคลั ง ได้มีการพิจารณาศึ กษารายงานวาระปฏิรู ปที่ ๔ เรื่อง สถาบันวิเคาระห์
งบประมาณประจารัฐสภา และมีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา อยู่ในสังกัด
รัฐสภา ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบั ติงานของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีศักยภาพสูง
ในการศึกษาวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลั งและงบประมาณแผ่ นดิน จึง ควรมีการปฏิรูป ส านัก
งบประมาณของรัฐสภา
สภาพปัญหา
๑) อานาจหน้าที่ของสานักงบประมาณของรัฐสภาในการ “ติดตาม ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
ที่ รั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบ และจั ด ท ารายงานเสนอต่ อ รั ฐ สภา” ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาสามารถด าเนิ น การได้ เ พี ยง
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของรัฐบาล ไม่สามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายได้ เนื่องจาก
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอานาจหน้าที่หรือบทบาทโดยตรงที่จะเข้าไปตรวจสอบหน่วยงาน
ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินได้
๒) ในอดีตที่ผ่านมา ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีหน่วยงานในการทาหน้าที่ติดตามเงินรายได้
ของหน่วยงานที่ไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน และรัฐสภาไม่มีการพิจารณารายงานดังกล่าว

๓๕
๓) สานักงบประมาณของรัฐสภามีกรอบอัตรากาลังตาแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ
จานวน ๓๐ อัตรา (ปัจจุบันมีนักวิเคราะห์ งบประมาณจานวน ๒๐ คน) และมีฐานะเป็นกลุ่มงานขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเพียงผู้เดียวโดยการ
ตรวจสอบและอ่านรายงานทางวิชาการและรายงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีปริมาณมากและต้องดาเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการสนับสนุนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ
๔) กรอบอัตรากาลังที่มีเพียงตาแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณเท่านั้น ไม่สอดคล้อง
กั บ ภารกิ จ ของส านั ก งบประมาณของรั ฐ สภาที่ ต้ อ งศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และจั ด ท ารายงานด้ า นต่ า ง ๆ
เช่น การเงินและบัญชี การคลัง งบประมาณ การประเมินโครงการ การศึกษาความเป็นไปและคุ้มค่าการติดตาม
และประเมิ น ผล ฐานข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ งสายงานวิเ คราะห์ ง บประมาณ เป็น “คุณวุฒิ ส าขาวิช าเศรษฐศาสตร์ หรือ บริห ารธุรกิ จ
หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ” ทาให้การสรรหาบุคลากรในตาแหน่งดัง กล่ าว
ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงบประมาณของรัฐสภา กล่าวคือ นักวิเคราะห์งบประมาณไม่สามารถ
ศึกษาวิเคราะห์ ร ายงานทางการเงิน ในเชิงลึ ก ที่มีผ ลการวิเ คราะห์ ง บประมาณเพื่ อสนับสนุ นการพิจ ารณา
ของฝ่ายนิติบัญญัติได้
๕) การศึกษาวิเคราะห์งบประมาณ เศรษฐกิจ และนโยบายมหภาคยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดแคลนอัตรากาลัง และบุคลากรที่มีความความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิธีการปฏิรูป
สานักงบประมาณของรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่เริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีฐานะเป็น
เพียงกลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แม้จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ระดับหนึ่งแล้ ว
ควรเร่งพัฒนาสานักงบประมาณของรัฐสภาให้มีศักยภาพสูงในการศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และงบประมาณแผ่นดิน สามารถสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาให้ทัดเทียมกับหน่วยงานของข้าราชการพลเรือนที่สนับสนุนฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑) ด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง ควรปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม
โดยยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับสานัก มีอัตรากาลังและบุคลากรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) บุคลากรควรกาหนดให้มีความหลากหลายในตาแหน่งและหน้าที่ให้สามารถ
ทาการวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการบริหาร
จั ดการเงิน การคลั งภาครั ฐ ด้านการบั ญชีภ าครัฐ รัฐ วิส าหกิจหรือองค์กรมหาชน โดยเฉพาะต้องสามารถ
วิ เ คราะห์ ต รวจสอบ ระบบบั ญ ชี ข องส่ ว นราชการ องค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก รมหาชนอย่ า งถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้
ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระเบียบการเงิน การคลังและงบประมาณแผ่นดิน ในระดับที่สามารถ
ให้คาปรึกษา แนะนาสมาชิกรัฐสภาได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็น
๑.๒) ขยายกรอบอัตรากาลังตาแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ และแก้ไขเพิ่มเติม
คุณวุฒิในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสายงานวิเคราะห์งบประมาณโดยเพิ่ม “คุณวุฒิสาขาการบัญชี ” เพื่อให้
ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงบประมาณของรัฐสภา
๑.๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะ
สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพราะสมาชิกรัฐสภา
ต้องการให้สนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณแผ่นดินมาก
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๒) ด้านอานาจหน้าที่และบทบาท สานักงบประมาณของรัฐสภามีข้อจากัดในการ
ประสานงานกับ หน่วยงานของฝ่ ายบริห าร จึงควรปรับปรุงบทบาทหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับคณะกรรมาธิ ก าร
หรือรัฐสภา โดยอาศัยบทบาทอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ เพื่อการติดตาม การรายงานผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของฝ่ายบริหารเพื่อการติดตามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิ น การคลัง และ
การงบประมาณแผ่ น ดิน สนั บ สนุ น ฝ่ ายนิติบัญญัติและมีการเชื่ อมโยงเป็นเครื อข่า ยกับส านัก กรรมาธิ ก าร
สานักการประชุมของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และควรสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานของฝ่ายบริหาร เช่น สานักงานเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ
การกาหนดข้อบังคับการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร และข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา ควรคานึงถึงบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในการติดตาม ตรวจสอบ และการพิจารณาอนุมัติ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง และงบประมาณแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะการพิ จ ารณา
ร่ างพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ควรมีคณะกรรมาธิ การสามัญเกี่ยวกับการงบประมาณ
ประจ าสภา เพื่ อ การพิ จ ารณาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ก ระบวนการหรื อ วงจรงบประมาณ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท า
การวิเคราะห์ การพิจารณาอนุมัติและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ โดยให้สานักงบประมาณของรัฐสภาร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการดังกล่าว เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน
ได้โดยผ่านการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าว และกาหนดให้สานักงบประมาณของรัฐสภามีห น้าที่
รับผิดชอบติดตามเงินรายได้ของหน่วยงานที่ ไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน รวมทั้งการติดตาม วิเคราะห์
และจัดทารายงานการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ โดยการดาเนินการในระยะสั้น ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรดาเนินการเร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้ าง ยกฐานะจากกลุ่มงานที่ขึ้น
ตรงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นสานัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ใกล้เคียงกับหน่วยงานต่าง ๆ
พร้อมกับการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตรากาลัง แบ่งโครงสร้างและหน้าที่ของกลุ่มงานต่าง ๆ
ให้มีความชัดเจน และการจัดตั้งสานักงบประมาณของรัฐสภาต้องระบุอานาจหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนซึ่งต้องมี
ความแตกต่างจากการทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ โดยกาหนดให้มีอานาจ
หน้าที่วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณของรัฐสภา ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐสภาทั้งระบบ
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภาเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๓) ด้านฐานข้อมูล ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง และการงบประมาณแผ่นดินของรัฐสภา ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระหว่างหน่วยงาน
ซึ่งอาจจะมีการจัดทาข้อกาหนด ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (๒) ข้อมูลที่มีการรวบรวม
วิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่สาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเวลา
ทั้งด้านยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศ การจัดเก็บรายได้ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ควรเป็น
ข้อมูลทีพ่ ร้อมสนับสนุนรัฐสภา คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๔) สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ให้มีหน่วยงานที่มี
ขีดความสามารถสูงในการทาหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และให้ความเห็นตามหลักวิชาการว่าด้วยการดาเนินนโยบาย
การคลัง นโยบายภาษี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน
และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในลักษณะอื่น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐสภาในการพิจารณางบประมาณ
แผ่นดิน โดยการพัฒนาขีดความสามารถของสานักงบประมาณของรัฐสภาที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วให้ทาหน้าที่ดังกล่าว
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยภายในอีก ๕ ปี สานักงบประมาณของรัฐสภาจะต้องพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันวิเคราะห์
งบประมาณประจ ารั ฐ สภา เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และเสนอความเห็ น ทางวิช าการเกี่ ย วกับ
การดาเนินนโยบายการคลังและภาษีระดับประเทศได้อย่างเชี่ยวชาญ
โดยสถาบันวิเคราะห์ งบประมาณประจารัฐสภา ต้องดาเนินการดังนี้ คือ (๑) ต้อง
ตรวจสอบการใช้จ่ ายเงิน แผ่ น ดิน ได้จ ริ ง และมีประสิ ทธิภ าพ (๒) มีแนวทางในการบังคับใช้ต่อบุคคล หรือ
หน่วยงานทั้งที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามผลการวิเคราะห์ของสถาบัน (๓) ต้องทาให้เกิดความสมดุล โดยให้
ประชาชนได้รับข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณของสถาบันและตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ และ (๔) สถาบันต้อง
มีอานาจหน้าที่และพันธกิจไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๕) งบประมาณของสมาชิกรัฐ สภา ควรจัดงบประมาณที่กาหนดไว้ชัดเจน และ
แยกส่วนการใช้จ่ายของสมาชิกแต่ละคนที่มีอัตราที่เท่าเทียมกัน
๓.๒.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐ สภา เป็นหน่วยงานสังกัดสานัก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สาระความรู้
และข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย กระบวนการทางด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ
และกิจกรรมของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในด้านต่าง ๆ โดยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยและแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกรัฐสภา ประชาสัม พันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐสภา สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
รัฐสภากับประชาชน และดาเนินการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
และการสั มมนาของสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิ ส ภา ทั้งในและนอกสถานที่ทั่ว ประเทศ แต่การดาเนินการ
ในภารกิจและหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถรองรับภารกิจ
ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เท่าที่ควร เนื่องจากยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
สภาพปัญหา
(๑) ด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ รั ฐ สภาก าหนดโครงสร้ า งให้
ผู้อานวยการสถานีวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโ ทรทัศน์รัฐสภา มีหน้าที่กากับและดูแลทั้งในส่ว นของสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีจานวนอัตรากาลัง ของข้าราชการ พนักงานราชการรวม
ทั้งสิ้น ๑๗๐ คนซึ่งเป็นอัตรากาลังที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่ด้านสื่อ
เช่นกรมประชาสัมพันธ์มีจานวนอัตราบุคลากรที่ทาหน้าที่เพื่อรองรั บการทาสื่อเผยแพร่ให้กับรัฐบาล จานวน
๓,๐๐๐ คน
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(๒) ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
๒.๑) บุคลากรของสานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตรายการ และสื่อต่าง ๆ เท่าที่ควร
เนื่องจากไม่ได้มีการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อมาดาเนินงานในด้านดังกล่าวโดยตรง เช่น การนานักการประชาสัมพันธ์
มาดาเนินการจัดทาเนื้อหารายการเพื่อเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ
๒.๒) อัตราบุคลากรที่มีจานวนค่อนข้างน้อยแต่ต้องมารองรับภาระงานจานวนมาก
แม้จ ะมีการจั ดฝึ กอบรมบุ คลากรให้มีความรู้และสามารถทาหน้าที่หลายด้าน แต่บุคลากรบางส่ วนเท่านั้น
ที่สามารถดาเนินการได้ ทาให้คุณภาพของงานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเมื่อมีการเสนอขอเพิ่ม
อัตรากาลังเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งในการทาหน้าที่ดังกล่าว ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ตามที่มีการร้องขอแต่อย่างใด
(๓) ด้านงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีมีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานรัฐ อื่น
ที่ ด าเนิ น งานด้ า นสื่ อ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ รั ฐ สภาจะได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ประมาณปีละ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะต้องนามาใช้เป็นค่าเช่าสัญญาณโครงข่าย หรือค่าเช่าสัญญาณที่สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องจ่ายให้เจ้าของโครงข่ายในการถ่ายทอดของสถานีโ ทรทัศน์ระบบดิจิ ต อล
ช่อง ๑๐ ที่กาหนดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เป็นจานวนเงินประมาณปีละ ๗๐ ล้านบาท ส่วนจานวนเงินงบประมาณที่เหลือต้องนาไปใช้บริหารจัดการ
ในการจัดทารายการตามผังรายการที่กาหนดไว้ในแต่ละปี อีกทั้ง ยังต้องนาไปใช้ในการว่าจ้างบุคลากร และ
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย
(๔) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔.๑) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ ง ชาติ ได้ มี ป ระกาศก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารสถานี จ ะต้ อ งไม่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ส่งผลให้การกาหนด
นโยบายการบริ ห ารงานสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ รั ฐ สภา ตลอดจนการจั ด ผั ง รายการ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายนิติบัญญัติที่มุ่งจะส่งเสริม และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองและการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๔.๒) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ได้มีประกาศกาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ต้องชาระ
ค่าเช่าโครงข่ายหรือค่าเช่าสัญญาณกับหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงข่ายที่ให้บริการสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาซึ่งเป็นสถานีบริการสาธารณะก็ต้องชาระค่าเช่าโครงข่ายเช่นกัน
(๕) การเตรียมการเพื่อรองรับการดาเนินงานในรัฐสภาแห่งใหม่
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้จัดเตรียมอาคารเพื่อเป็นสถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุ โ ทรทัศน์ รั ฐ สภาเท่านั้ น แต่ยั งไม่มีการจัดเตรียมวัส ดุ อุปกรณ์ในการดาเนินการ ในการนี้จาเป็ น
ต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่คุณภาพและประสิทธิภาพมาสนับสนุนการดาเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ อวัส ดุ
และอุปกรณ์ดังกล่าว
(๖) รัฐสภายังมีสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี ๑ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (กสทช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิ ส ภาเป็นผู้ รับผิ ดชอบในการดาเนินงาน
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในประเด็นสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓๙
และเพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ ภารกิ จ ความจ าเป็ น ในอนาคตเมื่ อ ต้ อ งถ่ า ยทอดสดการประชุ ม วุ ฒิ ส ภาและ
สภาผู้ แทนราษฎรในเวลาเดีย วกัน ณ อาคารรัฐ สภาแห่ งใหม่ ซึ่งมีห้ องประชุมสภาแต่ล ะสภาแยกจากกัน
โดยถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันต้องใช้งบประมาณและอัตรากาลังของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในระยะเริ่มแรก
วิธีการปฏิรูป
(๑) ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
๑.๑) ยกเลิกการชาระค่าเช่าโครงข่ายที่เช่าจากหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทซึ่งเป็น
เจ้ าของโครงข่ายที่ให้ บ ริ การ เนื่ องจากสถานีวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเป็นสถานี บริการ
สาธารณะ การให้ บริ การของสถานี ไม่ ได้ด าเนิ นการโดยการแสวงหาก าไร และดาเนิ นการโดยหน่ วยงานรั ฐ
จึงควรได้รับการยกเว้นค่าเช่าโครงข่ายดังกล่าว
๑.๒) ยกเลิกข้อห้ามที่ไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการในการดาเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เนื่องจากภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีการดาเนิน
รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครองในประชาธิปไตย
(๒) ควรปรับโครงสร้างอัตรากาลัง และจัดสรรบุคลากรของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กั บ การด าเนิ นงานด้ านสื่ อเช่ นเดี ยวกั บหน่ วยงานอื่ นของรั ฐ เช่ น กรมประชาสั มพั นธ์ หรื อ สถานี โทรทั ศน์
ไทยพีบีเอส เป็นต้น
(๓) ให้ บ ริ ห ารจัดการเวลาของสถานีวิท ยุก ระจายเสี ย งและวิ ทยุโ ทรทั ศน์ รั ฐ สภา
เกิดประโยชน์สูงสุด และให้มีการจัดทารายการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในรายการที่จัดทาด้วย
(๔) จั ดสรรงบประมาณให้ เพี ยงพอในการด าเนิ นงานของสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ซึ่งเป็นสถานีของฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน
(๕) ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพในการดาเนินงาน
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งใหม่ ให้สมบูรณ์ พร้อมที่จะดาเนินการทันทีเมื่อมีการ
ย้ายที่ทางาน
(๖) สนับสนุนและพัฒนาให้สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี ๑ ดาเนินการต่อไปอย่างมั่นคง
ให้ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเป็นการเฉพาะ มีการปรับโครงสร้างและอัตรากาลังอย่างชัดเจน เพื่อให้มี
บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทางด้านสื่อ และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของสภา
ทั้งสอง คณะกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภาทางวิทยุรัฐสภาไอพีทีวี ๑ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
๓.๒.๕ สถาบันพระปกเกล้า
รัฐสภาเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ โดยสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักด้านธุรการ วิชาการ และส่งเสริมการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย ที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองยังมีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ในการสนับสนุนด้านวิชาการให้กับสมาชิกรัฐสภาค่อนข้างน้อย และเพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดตั้งสถาบันพระปกเกล้าขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม
งานวิชาการของรัฐสภา

๔๐
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ กาหนดให้ สถาบันพระปกเกล้า
เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ในกากับดูแลของประธานรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันและอานาจหน้าที่
คือ (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (๓) วิจัยและสนับสนุนการวิจัย
เพื่ อ การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย (๔) เผยแพร่ แ ละสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ป ระชาธิ ป ไตยตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (๕) จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย (๖) บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัย และวิชาการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (๗) ส่งเสริม
ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศในกิจ การเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย (๘) ส่งเสริม
งานวิชาการของรัฐสภา (๙) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ และ (๑๐) กระทาการอื่นใดตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องสถาบั น หรื อ ตามที่ ส ภาสถาบั น ก าหนด แต่ ที่ ผ่ า นมาการท าหน้ า ที่ ข องสถาบั น
โดยเฉพาะการส่งเสริ ม งานวิชาการของรัฐสภาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน เนื่องจาก
การดาเนินการสนับสนุ นข้อมูลด้านวิชาการมีความล่าช้า สมาชิกรัฐสภาไม่สามารถนาข้อมูล ดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิ จ ารณาทั้ ง ในส่ ว นของการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ หรื อ การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ของคณะกรรมาธิการได้ อย่ างทันที จึ งควรจะมีการปฏิรูปการดาเนินงานของสถาบันพระปกเกล้ า โดยสถาบัน
พระปกเกล้าควรให้ความสาคัญในการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจ
หน้าที่ของการจัดตั้งสถาบันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การสนับสนุนงานวิชาการ
สภาพปัญหา
การตั้งสถาบันพระปกเกล้า ควรมีภารกิจสาคัญ ในการสนับสนุนกิจการงานของรัฐสภา
และสมาชิ ก รั ฐ สภาให้ ส ามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ป รากฏว่ า ระยะเวลาที่ ผ่ านมาสถาบั น
พระปกเกล้าไปเน้นหนักในงานวิจัยที่ไม่สอดรับกับการทางานของรัฐสภา และยังมุ่งเน้นเหมือนเป็นสถาบัน
ให้ความรู้ จัดหลักสูตรไปในแนวทางสร้างค่านิยมให้เฉพาะกลุ่มการเมืองและกลุ่มนักธุรกิจพ่อค้า ทาให้เกิดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม กลายเป็นการทางานที่ผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภา
นอกจากนี้ ด้านการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ให้กับสมาชิก
รัฐสภา ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการในการจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างนาน บางครั้งไม่สามารถรองรับ
และสนั บ สนุ น การปฏิบั ติหน้ าที่ของสมาชิกรัฐ สภาได้อย่างทันทีตามความต้องการ ทาให้ การปฏิบัติห น้าที่
ของสมาชิ ก รั ฐ สภามี ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาทั้ ง ในส่ ว นของคณะกรรมาธิ ก าร การพิ จารณาร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ หรื อ การอภิ ป รายเพื่ อ ตรวจสอบการท าหน้ า ที่ ข องฝ่ า ยบริ ห าร เป็ น เพี ย งข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น
มีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์เท่าที่ควร ควรมีการปฏิรูปการส่งเสริมวิชาการของรัฐสภาของสถาบัน
พระปกเกล้า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการปฏิรูป
๑) สถาบันพระปกเกล้า ควรเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภา คณะกรรมาธิ ก าร คณะท างานของสมาชิ ก รั ฐ สภา และฝ่ า ยวิ ช าการของ
พรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยการรวบรวมและจัดทาสรุปข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในลักษณะหอสมุดรัฐสภาอเมริกา
(Library of Congress) ร่ ว มกั บ ส านั ก วิ ช าการของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรและส านั ก งาน

๔๑
เลขาธิการวุฒิสภา โดยให้มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกา
(Library of Congress)
๒) บูรณาการการทางานเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้กับรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา
ของสถาบันพระปกเกล้ากับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการเชื่อมโยง
การด าเนิ นการของหอสมุ ดรั ฐสภา ส านั กวิ ชาการของส านั กงานเลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎรและส านั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และสถาบันพระปกเกล้า ดังนี้
๒.๑) กาหนดให้หอสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง การให้ข้อมูลกับสมาชิกรั ฐสภา
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการและผู้ช่วยดาเนินงานให้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มีลักษณะง่าย รวดเร็วและสามารถนาไปใช้ได้
ทันที โดยให้หน่วยงานบริ การหอสมุดสนับสนุนและดาเนินการ โดยมีสถาบันพระปกเกล้าสนับสนุนข้อมูลและ
ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษา วิจัยของสถาบันพระปกเกล้าด้วย
๒.๒) กาหนดให้หน่วยงานภายใน คือ สานักวิชาการ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ข้อกฎหมายที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงลึก หรือเป็นข้อมูลหรือองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการอภิปราย หรือที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่ต้องสนั บสนุนได้อย่างรวดเร็ว
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยและกาหนดให้สถาบันพระปกเกล้าทาหน้าที่ในการวิเคราะห์ หรือวิจัยข้อมูลต่าง ๆ
ที่เป็นรายละเอียดในเชิงลึก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการค่อนข้างนาน เช่น ๖ เดือน ๘ เดือน หรือ ๑๐ เดือน
เป็นต้น
๓) ควรแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็น
หน่วยงานทางวิชาการ ในการช่วยงานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิภาให้เป็นงานสาคัญ เช่นเดียวกับสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาล
๔) ให้ จั ด หลั ก สู ต รทางวิ ช าการเฉพาะส าหรั บ สมาชิ ก รั ฐ สภาและตั ว แทนของ
พรรคการเมืองเท่านั้น และให้ยกเลิกหลักสูตรอื่น ๆ ที่สร้างความเชื่อมโยงกับนักการเมือง ผู้มีอานาจ องค์กร
อิสระ และสร้างความเหลื่อมล้าให้กับประชาชน ที่ต้องวิ่งเต้นและใช้เส้นสายเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ
๕) ให้กาหนดเกณฑ์ผู้เข้าอบรมให้ มีมาตรฐาน และยกเลิกการให้สมาชิกรัฐสภารับรอง
เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ
(๒) การศึกษาวิจัย ค้นคว้าข้อมูล เพื่อนาเสนอแก่สมาชิกรัฐสภา
สภาพปัญหา
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าข้อมูลเพื่อนาเสนอแก่สมาชิกรัฐสภา มีการจัดสรรงบประมาณ
ของรั ฐ สภาเพื่ อ ให้ กั บ สถาบั น พระปกเกล้ า ด าเนิ น การในเรื่ อ งดั งกล่ า วค่ อ นข้ า งน้ อ ย ส่ ง ผลให้ นั ก วิ ช าการ
ขาดแรงจูงใจในการที่จะทาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการปฏิบัติ
หน้ าที่ของสมาชิกรัฐ สภาในฐานะฝ่ ายนิติบัญญัติ ควรมีการปฏิรูปการดาเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า
ในการศึกษา วิจัยและค้นคว้าข้อมูลเพื่อเสนอต่อสมาชิกรัฐสภา
วิธีการปฏิรูป
ควรแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้สถาบันพระปกเกล้า
เป็นหน่วยงานทางวิชาการ ในการช่วยงานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิภาให้เป็นงานสาคัญ เช่นเดียวกับสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๒
(๓) การรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
สภาพปัญหา
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๗ กาหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ ให้รัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ ที่เกี่ยวข้ อง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรั บฟังความ
คิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บั งคับ แล้ว ให้รัฐจัดให้มีการประเมินผลสั มฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด โดยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ย เพื่ อ พั ฒ นากฎหมายทุ ก ฉบั บ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการ
ตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ การบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ถือเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
การดาเนินการเสนอร่างกฎหมายของ คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมา จะมีการวิเคราะห์และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวพบว่ามียังปัญหาและไม่สามารถเกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ
เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
๑) การดาเนิ น การรับฟังความคิดเห็ นของผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องไม่มี การดาเนิ น การ
อย่ า งจริ ง จั ง และหากมี ก ารด าเนิ น การก็ จ ะมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เฉพาะบุ ค คลบางกลุ่ ม ที่ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องเท่านั้น ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินการ
๒) บุ ค ลากรของส่ ว นราชการที่ เ สนอร่ า งกฎหมาย ยั ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์ในการดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายดังกล่าวค่อนข้างน้อย
ทาให้การรับฟังความเห็นอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์เท่าที่ควร
วิธีการปฏิรูป
๑) เพื่อให้กระบวนการตรากฎหมายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งในส่วนของผู้เสนอร่างกฎหมาย ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่จะได้ทราบ
ช่ อ งทางในการแสดงความคิ ดเห็ น เพื่ อ ประกอบการจั ดท าร่ างกฎหมายและการตรากฎหมายทุ ก ขั้ น ตอน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ควรกาหนดให้สถาบัน
พระปกเกล้า ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและชานาญการด้านวิชาการและมีนักวิชาการเป็นจานวนมาก
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบในการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
๒) หากก าหนดให้ ส ถาบั น พระปกเกล้ า ด าเนิ น การรั บ ฟั ง ความเห็ น ของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ย วข้อง วิเคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิด ขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบในการตรากฎหมาย
ทุกฉบับตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งตามวัตถุประสงค์ในการ
จั ดตั้งสถาบั น พระปกเกล้ าตามพระราชบัญญัติพระปกเกล้ า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ สถาบันพระปกเกล้ า
สามารถดาเนินการได้ตามมาตราดังกล่าว แต่เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน
ควรมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อรองรับการทาหน้าที่ดังกล่าว
โดยการดาเนินการรับฟังความเห็นของสถาบันพระปกเกล้า ควรกระทาในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งเป็นอีกคณะหนึ่ง

๔๓
แยกจากคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อให้การทาหน้าที่เกิดความอิสระ และป้องกันการแทรกแซง
จากฝ่ายการเมือง เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าอยู่ภายใต้การกากับของประธานรัฐสภา
(๔) การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้การศึกษาทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตย
และดาเนินงานตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
สภาพปัญหา
การดาเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าในการเผยแพร่และสนับสนุนการเผยแพร่
ประชาธิป ไตยตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย และการจัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมบุคลากร
จากภาครั ฐ ภาคประชาชน และประชาชนเกี่ยวกับ การเมื อ ง การปกครอง และการเศรษฐกิ จและสั ง คม
ในระบอบประชาธิป ไตย ตามวัตถุ ป ระสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน พระปกเกล้ า ตามพระราชบัญญัติส ถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ การดาเนินงานที่ผ่าน มีการดาเนินการในวงแคบและจากัด อยู่ในเฉพาะ
กลุ่ มนั กการเมื องระดั บชาติ ระดั บท้ องถิ่ น พรรคการเมื อง และภาคเอกชน โดยในส่ วนของภาคประชาชน
ยังไม่ได้รับการดาเนินการสนับสนุนในการดาเนินการดังกล่าวอย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีความ
เข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ ง การปกครองและการเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระบอบประชาธิ ป ไตยได้
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย มกั น ควรมี ก ารปฏิ รู ป การด าเนิ น งานของสถาบั น พระปกเกล้ า ในการเผยแพร่
และสนับสนุนการเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจัดและสนับสนุนการศึกษา
อบรมบุ คลากรจากภาครั ฐ ภาคประชาชน และประชาชนเกี่ ยวกั บการเมื อง การปกครอง และการเศรษฐกิ จ
และสังคมในระบอบประชาธิปไตย ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกล้า
วิธีการปฏิรูป
๑) สถาบั น พระปกเกล้ า ควรมี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ใ นการจั ด ท ากิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลืองานวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้าข้อมูล เพื่อนาเสนอแก่สมาชิกรัฐสภา
โดยการให้ความรู้หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการให้ความรู้หรือ
การศึกษาดังกล่าวจะต้องครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย มิใช่การจัดหลักสูตรเพื่อเปิดช่องให้นักการเมือง
ข้าราชการระดับสูง และนักธุรกิจมาพบกันเพื่อหาเครือข่ายเพื่อผลประโยชน์ของตน
๒) การจัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมบุคลากรจากภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย ควรมีการแบ่ง
ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรระหว่างภาคประชาชนกับข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองออกจากกัน
ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสร้างเครือข่ายและแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม
๓.๒.๖ การจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงได้
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ บัญญัติ
ให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐและต้องจัดให้ประชาชน
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารได้ โ ดยสะดวก มาตรา ๑๒๐ วรรคสี่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก าหนดให้ ส านั ก งานเลขาธิ การ
สภาผู้ แทนราษฎรและส านั กงานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภา ดาเนินการนารายงานการประชุมสภาผู้ แ ทนราษฎร
และวุฒิสภาเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้โดยทั่วไป และมาตรา ๑๒๙ วรรคหกบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการดาเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงาน
การศึกษาของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผย

๔๔
สภาพปัญหา
๑) แม้ ว่ า สภาผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะได้มีการดาเนินการตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติแล้ว
แต่ในปัจจุบันข้อมูลที่เปิดเผยยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย
๒) การเข้าสู่ ระบบฐานข้ อ มูล ของแต่ล ะสภามีความยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ส ะดวก
ต่อการสืบค้น ยังมีการปิดบังข้อมูลบางเรื่องที่ควรเปิดเผย ทาให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้อย่างครบถ้วน นาไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้เท่าที่ควร
วิธีการปฏิรูป
๑) ให้ ส านั กงานเลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎรและส านั ก งานเลขาธิ การวุ ฒิ ส ภา
ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูล ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ กาหนดไม่ว่าจะเป็น
รายงานการประชุมสภา บันทึกการประชุม รายงานการดาเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง รายงาน
การศึกษาของคณะกรรมาธิการ และข้อมูล อื่นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของแต่ละสภา และข้อมูลแสดง
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน เช่น ในเรื่องจานวนวันในการเข้าประชุมสภา สถิติการอภิปราย
สถิติการตั้งกระทู้ถาม การทาหน้าที่ในคณะกรรมาธิการต่าง ๆ เป็นต้น และจัดเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะในการ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ทันเวลาและเป็นปัจจุบันที่สุด
๒) พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่มี อ ยู่ใ ห้ ทั นสมัย ชัดเจน เป็นหมวดหมู่
ใช้บริการง่ายเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงซึ่งข้อมูลของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท างานของฝ่ ายนิติบัญญัติและมีส่ วนร่วมในการติดตามการทางานและ
ตรวจสอบการท างานของสภาทั้ ง สองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งอั น เป็ น การสะท้ อ นภาพการท างานความโปร่ ง ใส
ความน่าเชื่อถือของฝ่ายนิติบัญญัติ
๓) จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในกิจการและกิจกรรมของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา รวมถึงงานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของฝ่ายนิ ติบัญญัติ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
๔) กาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดาเนินการในเรื่องนี้ของทั้งสองสานักงานให้เข้มงวด
๓.๓ ข้อเสนอแนะในส่วนของรัฐสภาแห่งใหม่
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาในที่ดินราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย)
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิ ต กรุ งเทพมหานคร มีพื้นที่ ๑๒๓ ไร่ เป็นอาคารมี พื้นที่ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐
ตารางเมตร ภายในอาคารมีห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร และห้องประชุมวุฒิสภาแยกกัน จึงสามารถประชุม
สภาพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ ไม่ต้องจัดสรรเวลาประชุมสภาเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ มีห้องทางานของสมาชิก
รัฐสภา ห้องจัดเลี้ยง ห้องรับรอง หอสมุด พิพิธภัณฑ์ ห้องทางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิส ภา แยกกันคนละปีกของอาคาร พร้อมทั้งมีสถานที่
จอดรถยนต์อยู่ชั้นใต้ดินของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จอดรถได้รถยนต์ได้ประมาณ ๒,๐๐๐ คัน
ข้อเสนอแนะ
(๑) ให้เร่งรัดการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) การดาเนินการทุกขั้นตอน ทุกเรื่องต้องถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้และรายงานให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติหรือประธานรัฐสภา ทราบผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการก่อสร้างโดยเร็วเป็นระยะ

๔๕
(๓) หอสมุดรัฐสภา ควรเป็นอาคารเฉพาะ กว้างขวางเป็นสัดส่วน มี ความทันสมัย ต้องอยู่ใน
จุดที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้งานได้สะดวก มีทางลาดเข้าสู่อาคารและสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการ
ตามมาตรฐานสากล
ตามรูปแบบการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้กาหนดพื้นที่ของหอสมุดรัฐสภาจะอยู่
ในอาคารชั้นที่ ๙ ใกล้ห้องทางานสมาชิกรัฐสภา ทาให้ประชาชนไม่มี โ อกาสได้ใช้ ทาให้เสียประโยชน์และ
เสียโอกาสของประชาชนที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้สอยเช่นเดียวกับหอสมุดของรัฐสภาในประเทศอื่น ๆ ดังนั้น
จึงต้องจัดสถานที่ของหอสมุดหรือห้องสมุด ที่ทันสมัย มีหนังสือที่หลากหลาย ให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชม
และสามารถใช้หอสมุดรัฐสภาได้ง่าย สะดวก และสามารถรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
(๔) เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก รั ฐ สภาสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและท างานเต็ ม เวลา
จึงเห็นควรให้มีห้องทางานของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน มีพื้นที่เพียงพอให้คณะผู้ช่วยปฏิบัติงานประจาตัวสมาชิก
สามารถนั่งทางานได้ โดยมีอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในห้องทางานสมาชิก
(๕) จัดสถานที่ในลักษณะเป็นเรือนรับรองสาหรับประธานรัฐสภาให้สมเกียรติกับการเป็น
ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ
(๖) ให้จัดห้องทางานอย่างเหมาะสมให้กับอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตประธาน
วุฒิสภาที่กลับเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภา เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลดังกล่าว
(๗) ภายในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและห้องประชุมวุฒิสภา ในส่วนที่นั่งของประชาชน
และสื่อมวลชนที่เข้าฟังการประชุม ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสม
(๘) ระบบการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมสภา ให้เป็นระบบที่ทันสมัย ไม่สามารถเสียบ
บัตรแทนกันได้ โดยให้เครื่องลงคะแนนแต่ละเครื่องเมื่อเสียบบัตรลงคะแนนและกดคะแนนแล้ว จะไม่บันทึก
ผลลงคะแนน จนกว่าประธานของที่ประชุมจะสั่งให้ประมวลผลและแจ้งมติ หากสมาชิกคนใดเอาบัตรออกก่อน
ก็จะไม่ปรากฏผลการลงคะแนนของตนในรายงานการประมวลผล ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
ส่วนสมาชิกที่เสียบบัตรเพื่อลงคะแนนของผู้อื่นโดยเจตนา ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง
(๙) ให้มีมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้าประปา และโทรศัพท์ในส่วนราชการของทั้งสอง
สานักงาน ให้การลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า น้าประปา และโทรศัพท์ เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของทั้งสอง
สานักงาน
(๑๐) ให้มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดของระบบฐานข้อมูลของรัฐสภาด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
(๑๑) น าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และให้ มี ม าตรการการใช้ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นการประหยัดการใช้กระดาษ
(๑๒) การจัดสถานที่ทางานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสานักงาน ต้องให้มีความ
สะดวก มีบ รรยากาศดี ผ่ อนคลาย เพื่อ ส่ งเสริม ให้ มี ความสุ ข ในการทางาน รวมทั้งให้ มี อุ ปกรณ์เ ครื่ อ งใช้
สานักงานที่ครบถ้วนเพียงพอ พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
(๑๓) จัดห้องทางานให้ผู้สื่อข่าวพร้อมอุปกรณ์สื่อสารให้มีความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
สื่อมวลชนอย่างเพียงพอ และจัดให้มีห้องแถลงข่าวในส่วนอาคารของแต่ละสภา
(๑๔) จั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกรั ฐ สภาอย่ า งเป็ น ระบบ
ให้วางแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเข้มงวด ให้จัดอบรม
ตารวจรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดอบรมอย่างสม่าเสมอ
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(๑๕) ในส่วนของการคมนาคมโดยรอบหรือใกล้เคียงรัฐสภาแห่งใหม่ ให้มีการประสานและ
ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ในพื้นที่ใกล้เคียงรัฐสภาแห่งใหม่
โดยให้อยู่ในจุดที่ไม่บดบังทัศนียภาพการมองเห็น อาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือกาหนดจุดพื้นที่เหมาะสม และ
ต้องกล้าหาญในการตัดสินใจที่ชัดเจนเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาดังกล่าว
ให้มีรถไฟฟ้าใต้ดินในเส้นทางผ่านรัฐสภาและมีสถานี ณ บริเวณใกล้เคียง ควรดาเนินการ
ให้สาเร็จในระยะเวลาใกล้เคียงกับการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
รัฐสภาแห่งใหม่พื้นที่ที่มีบริเวณติดกับแม่น้าเจ้าพระยา ควรให้มีระบบขนส่งทางน้าและ
ท่าเรือรับ – ส่งผู้โดยสาร เพื่อช่วยการจราจรให้คล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว
ควรดาเนินการขยายพื้นที่ถนนหน้ารัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่จราจรให้สะดวกและ
คล่องตัวยิ่งขึ้น และให้แล้วเสร็จพร้อมกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
(๑๖) การบริ ห ารการใช้ อ าคารและดูแ ลบ ารุ งรั ก ษาอาคารสถานที่ต้ อ งใช้ บุค ลากรที่ เ ป็ น
มืออาชีพ อาจต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อให้การใช้อาคารเกิดประโยชน์สูงสุด
(๑๗) ควรจัดสถานที่ที่ให้ประชาชนเข้ามาติดต่องานราชการรัฐสภาได้โดยสะดวก
๔. กาหนดเวลาการปฏิรูป
ระยะที่ ๑ แผนปฏิรู ปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา ควรเริ่ม
นับระยะเวลาตั้งแต่ผ่านความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดย
(๑) ให้เสนอและดาเนินการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภา กฎและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงานของรัฐสภา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่ าง ๆ ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกั บ
การดาเนินงานของรัฐสภา
(๒) เสนอแนวทางเพื่ อจั ดท ามาตรฐานจริ ยธรรมของสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิ สภา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๓) เสนอแผนงานและดาเนินงานการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา
(๔) เสนอแผนงานเพื่อนาไปสู่การดาเนินงานในรัฐสภาแห่งใหม่
ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภาให้สาเร็จโดยเร็ว
๕. แหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.๑ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๖.๒ คณะรัฐมนตรี
๖.๓ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๔ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๖.๕ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖.๖ สถาบันพระปกเกล้า
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๗. ข้อเสนอแนะ
๗.๑ เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
ควรมีการดาเนินการดังนี้
(๑) ควรให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจทางการเมือง
ผู้ แทนองค์กร สื่ อมวลชนด้านต่าง ๆ สามารถเข้าฟังการประชุม สภาได้ตลอดเวลา (ยกเว้นการประชุมลับ
ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ) เพื่ อ ให้ เ ห็ น บรรยากาศการประชุ ม อี ก ทั้ ง จะได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ า ใจ
แก่ ป ระชาชนในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยจั ด ให้ มี ห้ อ งรั บ ชมการถ่ า ยทอดสดการประชุ ม สภา
ไว้เป็นการเฉพาะ
(๒) ควรพิจารณาทบทวนการส่งสมาชิกรัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา เข้าร่วม
การอบรมหลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ แบบระบบอุ ป ถั ม ภ์ เพราะเป็ น การมุ่ ง เน้ น การสร้า งเครือ ข่าย
แต่มิได้เป็นการส่งเสริมด้านการเสียสละการทางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
๗.๒ จัดให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติและภารกิจ ตามอานาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จาเป็นในการทางานให้แก่สมาชิก รัฐสภา ในช่วงเวลาที่ได้มีการ
ปฏิ ญาณตนในที่ ป ระชุ มแล้ ว เพื่ อเป็ น การช่ ว ยให้ ส มาชิ กรั ฐ ภาปฏิ บั ติ งานได้ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น และ
ให้มีการรายงานการไม่เข้าร่วมงานดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลข่าวสารในรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
แต่ละคน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
๗.๓ งบประมาณของสมาชิ ก รั ฐ สภา ควรจั ด งบประมาณที่ ก าหนดไว้ ชั ด เจน และแยกส่ ว น
การใช้จ่ายของสมาชิกแต่ละคนที่มีอัตราที่เท่าเทียมกัน
๗.๔ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ด้วยเหตุไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาเกินจานวนที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้การประชุมสภา
มีองค์ประชุมครบ สามารถดาเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงมีแต่บทบัญญัติตามมาตรา ๑๐๑ (๑๒)
และมาตรา ๑๑๑ (๕) ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาสิ้นสุดลงในกรณีขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ ของ
จานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม การประชุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถด าเนิ น การประชุ ม
ได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรมีมาตรการในกรณีที่ส มาชิกรัฐสภาขาดประชุ มในสมัยประชุมที่มีกาหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา ควรหักเงินประจาตาแหน่งตามสัดส่วนของ
จานวนวันที่ขาดการประชุม โดยบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
๗.๕ ในรายงานฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารเสนอการจั ด ท ามาตรฐานจริ ย ธรรมของสมาชิ ก รั ฐ สภาไว้
และในรายงาน เรื่ อง “การควบคุ มและการตรวจสอบการใช้ อ านาจรัฐ ” ซึ่งคณะกรรมาธิ การขั บเคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้เสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วนั้น
ได้มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นับแต่วันเริ่มบรรจุแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวย
ผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อดาเนินการต่อไป
ดั ง นั้ น ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ในต าแหน่ ง ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กาหนด
ซึง่ ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของรัฐสภา ดาเนินการ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกรัฐสภาและ
คณะกรรมาธิการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการทาหน้าที่การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
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จึ ง ควรยื่ น รายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการตามที่ เ คยเสนอไว้ แ ล้ ว
โดยเก็บเป็นข้อมูลลับไว้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดและจะนามาพิจารณาเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) หรื อ คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ในภาครั ฐ (ป.ป.ท.)
เรียกข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ส่วนราชการอื่น
๗.๖ เพื่อเป็นการพัฒนาการเมืองและพรรคการเมือง ควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่ไ ม่มี
สมาชิ ก สภาผู้ แทนราษฎรได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จกรรมทางการเมื อ ง หรื อ ได้ รั บ สั ด ส่ ว นในการเข้ ารั บ การฝึ ก อบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า หรือควรได้รับพิจารณาในการเข้าร่วม
ทาหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ตลอดจนการได้รับ
ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของรั ฐ สภาโดยให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติได้ เช่น ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรอิสระ และควรจัดสัมมนาระหว่างรัฐสภา
และสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
รัฐสภากับพรรคการเมือง
๗.๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ของสมาชิ ก รั ฐ สภา ควรมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก รั ฐ สภา โดยการออกแบบสอบถาม
เพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก รั ฐ สภา ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยสถาบั น
พระปกเกล้า หรือสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗.๘ เพื่อให้การดาเนินการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภาเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การปฏิบั ติงานในรั ฐ สภาเกิด ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ควรนาวิธีปฏิรูปตามที่เสนอไว้ ในเรื่ อ งต่ าง ๆ
ในรายงานฉบับนี้ไปบัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๗.๙ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงในการทางานของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้ แทนราษฎรและส านั กงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษให้กับ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาระบบงาน
ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สานักงานทั้งสองแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ให้เป็นที่ประจักษ์
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จึงขอเสนอรายงาน เรื่อง การปฏิรูป
การปฏิบัติงานในรัฐสภา เพื่อให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้โปรดพิจารณา หากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศเห็ น ชอบด้วย ขอได้โ ปรดส่งรายงานไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

(นางนรรัตน์ พิมเสน)
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ

