รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
( ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ )

สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปฏิบัติหน้าที่ สํานักงานเลขาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗)

สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
-------------------------------๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการโดย
เห็นควรพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือนําเสนอให้เกิดการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ได้กําหนดให้ มีการดํ าเนินการปฏิรู ปการเรียนรู้ โดยการวิ จัยแบบเร่งด่วน
พร้อมจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันทางการศึกษา
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง
พิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิรูประบบพรรคการเมือง โดยระหว่างที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
กําลังจัดทําร่างรัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จ คณะอนุกรรมาธิการควรจัดทําร่างข้อเสนอในการ
ปฏิ รู ป ระบบพรรคการเมื อ ง เพื่ อ เสนอเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาการยกร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
การเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลสนับสนุนการอภิปรายประเด็นการ
พัฒนาระบบพรรคการเมืองของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ดังนี้
(๑) การพั ฒ นาสถาบั น พรรคการเมื อ งให้ เ ข้ ม แข็ ง โดยสมาชิ ก ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มและ
ตรวจสอบได้
(๒) พรรคการเมืองมีหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติ
(๓) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

-๒

-

๒) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
(ไม่มีการประชุม)
๓) คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(ไม่มีการประชุม)
๔) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ
๔.๑) ประเด็นด้านการกระจายอํานาจ
ก. เจตนารมณ์และหลักการการกระจายอํานาจไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น
ข. การจั ด ระเบี ย บความสั ม พั น ธ์ ด้ า นบทบาทและอํ า นาจหน้ า ที่ ร ะหว่ า งส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ค. ให้มีการกระจายอํานาจทางการคลัง
ง. จัดให้มีกลไกที่จําเป็นเพื่อการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่น
๔.๒) กลุ่มประเด็นด้านการปกครองท้องถิ่น
ก. รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. โครงสร้างระบบการปกครองท้องถิ่น
ค. ระบบการเมืองท้องถิ่นที่เป็นการประนอมอํานาจในท้องถิ่น
ง. ระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทและ
ภารกิจ
จ. ระบบการกํ า กั บ ดู แ ลและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์
พิจารณากําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ กําหนดกรอบแนวทาง
เบื้องต้นในการดําเนินงาน ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแนวทางและวิธีการ รวมทั้งข้อเสนอแนะใน
การปฏิรูประบบการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ให้ครอบคลุมการศึกษาในระบบทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ระบบการศึกษาไทย
๖) คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง

-๓

-

ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิ จารณาของคณะอนุ กรรมาธิ การปฏิ รู ปเศรษฐกิ จระหว่ างประเทศ และประเด็ นอื่ นด้ าน
เศรษฐกิจ เสนอแนะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆ
๖.๑) รัฐต้องประเมินยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งยืน
๖.๒) รัฐต้องจัดระบบการบริหารให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจในภูมิภาคและ
ในโลก
๖.๓) รัฐต้องสร้างระบบกฎหมายเพื่อส่งเสริมการทําธุรกิจในภูมิภาคและในโลก
๗) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
(ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการเกษตร ดังนี้
๗.๑) นําแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศโดยเสนอให้นําเข้าแรงงานเฉพาะฤดูกาลเพื่อ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
๗.๒) นําเทคโนโลยีมาพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณสินค้าเกษตร
๗.๓) ควรเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗.๔) รัฐควรส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
๗.๕) รัฐควรลดภาษีอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์ที่สามารถใช้พลังงานทดแทนได้
๗.๖) ควรให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตร
๗.๗) ควรให้สินค้าเกษตรปลอดสารพิษและทําให้ดินมีคุณภาพดีหากปราศจากการใช้สารเคมี
๗.๘) ควรนําผลวิจัยทางการเกษตรมาต่อยอดทําผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นโดยทําเป็น
นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
๘) คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์
พลังงาน มีข้อเสนอเห็นควรมีการสนับสนุนการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED และเสนอแนว
ทางการปฏิรูปพลังงานทดแทน ในโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิตย์สําหรับบ้านและอาคาร) เพื่อเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
๙) คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)

-๔

-

ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการประกั นภั ยภาคเอกชนและการประกันสุ ขภาพของนักท่องเที่ย ว
ต่างชาติ ได้แก่
๙.๑) การประกันต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันสุขภาพ ซึ่งการประกันภัยรถยนต์ทั่วไปเกิด
ปัญหาในการเข้าถึงในการใช้สิทธิตามที่ได้สมัครกรมธรรม์ไว้ โดยเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุ มักเกิด
ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิเนื่องจากกระบวนการขั้นตอนยุ่งยากต้องมีการแจ้งความ และพิสูจน์ถูกผิด
เสนอให้มีการปรับปรุงและขยายการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยให้มากขึ้น เพื่อลด
ภาระค่าใช้ จ่ายต่ อกองทุนสุขภาพ และเสนอให้กองทุ นการประกั นภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้องกั บ
สุขภาพเข้ามาร่วมในการแบ่งข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งรับผิดชอบภาระทางสุขภาพของประชาชนร่วมกับ
กองทุนต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
๙.๒) การประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติควรมีการผลักดันให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
ในประเทศซื้อประกันสุขภาพเมื่อทําหนังสือลงตราอนุญาตเข้าประเทศ เสนอให้รัฐส่งเสริมการประกัน
สุขภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในประเทศ
๑๐) คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๙ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
๑๐.๑) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชน พิจารณาศึกษาการ
ถอดบทเรียนกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อวางแผนปฏิบัติการปฏิรูปที่สามารถ
ทําได้ทันที โดยศึกษาจากโมเดลต่าง ๆ สรุปเป็นกรอบแนวคิด กลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลไกจะต้องได้รับการ
รองรับโดยรัฐธรรมนูญ และมี “สภาพลเมือง” แทรกอยู่ในทุก ๆ กลไกของกระบวนการมีส่วนร่วม
๑๐.๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดประเด็นการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ดําเนินการให้มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
๑๐.๓) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และปรับปรุงระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก. องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ที่มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายออกมารองรั บ การทํ า งาน จึ ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาให้ กอสส. เป็นองค์ประกอบสําคัญของการให้ความเห็นชอบต่อรายงาน
EIA/EHIA
ข. คณะกรรมการ กอสส. ประสบกั บ ปั ญ หาภาระงานจํ า นวนมาก เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี
ระเบียบหรือข้อกําหนดรองรับทําให้ไม่สามารถตั้งคณะทํางานขึ้นมาแบ่งเบาภาระงาน
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ค. การใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานของ กอสส. ทุกเรื่องต้องผ่านความเห็นชอบและ
อนุมัติจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดความล่าช้าและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ง. ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และ
มาตรฐานการจัดทํารายงาน EIA ให้เกิดความน่าเชื่อถือ
๑๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ ยังไม่มีการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๓ คณะ ได้แก่
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสิทธิ เสรีภาพ จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองของสื่อ
ข. คณะอนุ กรรมาธิ การปฏิ รู ปการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการกํ ากั บดู แล และการรู้
เท่าทันสื่อ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการกํากับดูแลประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการสารสนเทศ
๑๑.๒) ให้มีการร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
ความสําคัญเร่งด่วนที่ควรจะได้รับการปฏิรูปโดยเร็ว โดยจะต้องมีการบัญญัติวิธีปฏิบัติที่จะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
๑๒) คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) แนวทางการดําเนินงานปฏิรูปสังคมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยจะจัดการประชุม work shop แบ่งกลุ่มการอภิปรายออกเป็น
๓ กลุ่ม ได้แก่
ก. กลุ่มชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ข. กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว
ค. กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม
ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ศึกษาแนวทางการดําเนินงานปฏิรูปสังคม
โดยการประชุม workshop ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม พิจารณา
แนวทางดําเนินงานเพื่อการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) เรื่องพระราชบัญญัติปฏิรูปสังคม
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(๒) เรื่องทรัพยากร อาทิ ที่ดิน ป่าชุมชน โฉนดชุมชน
(๓) เรื่องระบบสุขภาพและสวัสดิการชุมชน
๑๓) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) จัดเตรียมข้อมูลประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญด้านการ
ปฏิรูปการแรงงาน เพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๓.๒) เตรียมแผนการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป
ด้านแรงงาน เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปด้านแรงงานของประเทศไทย” ในวันพุธที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร
๑๔) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจิตและ
ประพฤติมิชอบ และได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการพิจารณาศึกษาในรายละเอียดต่อไป นอกจากนี้ยัง
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... และมีมติให้ดําเนินการในเรื่อง Quick Win จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. การออกพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาศักยภาพของกรมบัญชีกลาง
ข. สนับสนุนโครงการมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการให้บริการของภาครัฐ
๑๔.๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ได้กําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงาน จําแนกเป็น ๑๒ ประเด็น ดังนี้
ก. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขหรือออกกฎหมายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลักการของ
อนุสัญญา UNCAC ๒๐๐๓
ข. ให้มีศาลคดีคอร์รัปชั่นและกําหนดให้คดีคอร์รัปชั่นเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรง
ค. การแก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาท โดยเพิ่มภาระการพิสูจน์ของผู้ฟ้องคดี
ง. ให้ ป ระเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี ส มาชิ ก ของอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ของ OECD
(OECD Anti-Bribery Convention)
จ. ให้ใช้การตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลัง เป็นมาตรการในการตรวจสอบที่มาของ
ทรัพย์สินของนักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ฉ. ให้ ใ ช้ ม าตรการตรวจสอบการควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
คอร์รัปชั่น
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ช. กําหนดมาตรการเพื่อลงโทษเอาผิดกับผู้ให้สินบนมากขึ้น
ซ. การออกพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาศักยภาพของกรมบัญชีกลาง
ฌ. สนับสนุนโครงการสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการให้บริการของภาครัฐ
ญ. การออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้
ชี้แจงเหตุผลและเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ฎ. ห้ามบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
ฏ. การแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นเงื่อนไขให้เกิดการคอร์รัปชั่นและได้มีมติ เสนอ
เรื่องที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ดังนี้
(๑) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขหรือออกกฎหมายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตาม
หลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention
Against Corruption-UNCAC ๒๐๐๓)
(๒) ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาต่อต้านคอร์รัปชั่นของ OECD
(OECD Anti-Bribery Convention)
(๓) ให้ออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ
(๔) ห้ามบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
๑๕) คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
(ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมจากบทความ งานวิจัย และจากหน่วยงานราชการองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งค่านิยม
จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนําข้อมูลมาพิจารณาค่านิยมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ และแนวทาง
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
๑๖) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
๑๖.๑) พิจารณาข้อเสนอของ “คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา”เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานในการจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งได้มีการแบ่งการเสวนาออกเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ โดย
ประเด็นของการเสวนาคือ “คุณฝันให้การกีฬาของประเทศไทยเป็นอย่างไร” ซึ่งมีข้อมูลที่จะนํามา
ศึกษาและพิจารณาทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านบริหารจัดการ และด้านการพัฒนา
๑๖.๒) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารการมี ส่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนด้านปฏิรู ปการกีฬา ได้กําหนดกรอบการดํ าเนินงานในการจัดสัมมนา โดยจะมี วิธีการ
ดําเนินการดังนี้
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ก. แบ่งเวทีเสวนา ออกเป็น ๔ ภาค บวก ๑ ส่วนกลาง โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร
(ส่วนกลาง) และปริมณฑล ระยะเวลาดําเนินการระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ข. มีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒๕๐ คน แบ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ และ
ประชาชนทั่วไปร้อยละ ๒๐
ค. การแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการกีฬาแบ่ง
ประเด็นเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา ด้านกฎหมาย
ง. รู ป แบบการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น อาจมี แ บบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น กํ า หนด
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการกีฬา และหลังจากนั้นควรมีการจัดทําฐานข้อมูลความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการกีฬาที่ได้รับฟังจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ. สถานที่สําหรับการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นด้านปฏิรูปการกีฬา ที่ประชุมได้มีมติ
กําหนดให้มีการจัดที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันศุกร์ที่๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐
นาฬิกา
๑๗) คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
(ไม่มีการประชุม)
๑๘) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
(ไม่มีการประชุม)
๑๙) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการประชุมมาแล้ว ๑ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๙.๑) แนวปฏิบัติการนําเสนอประเด็นการปฏิรูปต่อสาธารณชน ทั้งการจัดเวทีสัมมนา ประชุมทาง
วิ ช าการ หรื อรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น โดยอาจเป็ น การจั ด ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมฯ อาจจัดผู้แทนเข้ามีส่วนร่วมใน
ขั้ นตอนใดขั้ นตอนหนึ่ ง หรื อร่ วมรั บฟั งโดยทั่ วไป ทั้ งนี้ หน่ วยงานผู้ จั ดต้ องรายงานผลของกิ จกรรม
โดยเฉพาะส่วนที่เป็ นความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสําคัญต่อการปฏิรูปประเทศไทยให้แก่สภาปฏิรูป
แห่งชาติโดยเร็ว
๑๙.๒) แนวทางการนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการเมื่อถึงระเบียบวาระการพิจารณารายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภา จํานวน ๑๘ คณะ (ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)
ให้ดําเนินการ ดังนี้
ก. ประธานกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
นําเสนอสรุปการประมวลผลและจัดหมวดหมู่ประเด็นปฏิรูปด้านต่าง ๆ ในภาพรวม จากนั้นจึงให้
คณะกรรมาธิการฯ นําเสนอรายงานต่อสภาตามลําดับที่กําหนดไว้
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ข. ให้ประธานกรรมาธิการวิสามัญประจําสภา คณะที่ถึงลําดับที่ต้องนําเสนอรายงาน
และชี้แจงประเด็นปฏิรูปต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งสรุป
ค. ให้สมาชิกสภาที่ได้แจ้งความจํานงที่จะอภิปรายในประเด็นปฏิรูปด้านนั้น อภิปราย
ได้ตามเวลาที่ ที่ประชุม สปช. จะได้กําหนดต่อไป
ง. หลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้นในแต่ละวัน ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้
ความเห็นในภาพรวมของข้อเสนอ
๑๙.๓) เสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูป
ของสภา ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณา จํานวน ๑๐ คน
๒๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(ไม่มีการประชุม)
๒๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)
๒๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๘๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
๒๒.๑) คณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย
ก. แนวทางการดําเนินงาน โดยเห็นว่าเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์และ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิรูปและการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จําเป็นต้องมีช่องทาง
การสื่อสารกับประชาชนในหลากหลายช่องทาง รวมถึงระบบเครือข่ายสื่อสารสังคม โดยในเบื้องต้น
ได้รับการจัดสรรเวลาในการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ใน ๒ ช่วงเวลา
คือ รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา
และทุกวันอาทิตย์ ช่วงเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกา (ยังไม่ได้กําหนดรูปแบบรายการ)
ข. กําหนดการสัญจรรับฟังประชาชน ซึ่งจะทําการบันทึกเทป ณ ห้องส่ง สทท. โดยจะ
เริ่มเทปแรก ณ ห้องส่ง สทท. กรุงเทพมหานคร ประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เสนอให้มี
การใช้สื่อเชิงกลยุทธ์ในการสื่อสารกับประชาชนต่อไป
๒๒.๒) คณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้กําหนดแผนงาน
รณรงค์ทางสังคมและเวทีเชิงคุณภาพกลุ่มเฉพาะ จํานวน ๓ แผนงาน ดังนี้
ก. แผนงานที่ ๑ กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดประชาชน/พลเมือง
ทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ
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โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม คือ การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการปฏิรูป
โดยมีเป้าหมาย ๔ ระดับ คือ
(๑) ต้องทําให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูป
(๒) ต้องทําให้เข้ามามีส่วนร่วม
(๓) เกิดการพลวัตรกลุ่มหรือการมีส่วนร่วมแบบกลุ่ม
(๔) เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผลให้มีการปฏิรูป
โดยมีแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
(๑) การจัดกิจกรรม ให้ดําเนินการในรูปแบบกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก
แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุเป็นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยไม่จําเป็นว่ากลุ่มเป้าหมาย
กําลังศึกษาอยู่หรือไม่
(๒) โจทย์กิจกรรมต้องง่าย สามารถเข้าถึงได้ และต้องเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ตระหนักว่าในอนาคตตัวเอง ครอบครัว และท้องถิ่น จะมีบทบาทอย่างไรต่อการปฏิรูป เพื่อนําไปสู่
จุดเปลี่ยนประเทศไทย
ข. แผนงานที่ ๒ การจัดเวทีประชาเสวนา (Citizen Dialogue) และ Focus Group
Discussion (FGD) ในเชิงคุณภาพ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องอธิบาย Fact and Figure ของ
ประเทศไทย หรือภาพจําลอง (Scenario) ของประเทศไทยใน ๒๐ ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายการจัด
๑๓ เวที และใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) ที่เป็นตัวแทนของประชาชน
โดยส่วนใหญ่
ค. แผนงานที่ ๓ การจั ด กิ จ กรรมและเวที ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในกลุ่ ม ผู้ เ ห็ น ต่ า งและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เข้าถึงยาก (ทั่วประเทศ) ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าในช่วงสถานการณ์ที่มีความ
ขัดแย้ง ยังไม่ควรจัดเวทีสาธารณะเฉพาะกลุ่มที่มีความเห็นต่าง แต่ควรใช้กระบวนการอื่นในระยะ
ต่อไป
๒๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมมาแล้ว ๑ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) การจัดทําศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางด้านกายภาพ อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์
ประชาสัมพันธ์ให้มีความสวยงาม ส่วนบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือ
กับฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านประชาสัมพันธ์
๒๓.๒) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการจัดทําเว็บไซต์ ลิงค์ , เฟสบุคแฟนเพจ,
ทวิตเตอร์, ยูทูป และ E-Newsletter
๒๓.๓) ความคืบหน้าแผนการจัดทํา Info graphic อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล เนื้อหา ในการ
จัดทํา Info graphic โดยให้มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและต้องอยู่ในความสนใจในแต่ละช่วงระยะเวลา
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๒๓.๔) โครงการประกวดเรียงร้อยถ้อยคํา เพื่อจัดทําเป็นคลิปเชื่อมโยงสภาปฏิรูปแห่งชาติกับ
เด็กและเยาวชน และเพิ่มช่ องทางในการรับฟังความคิดเห็นและสร้ างความตื่นตัวให้กับเด็กและ
เยาวชนในการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศ
๒๓.๕) โครงการประกวด “สื่อพื้นบ้านประสานใจ” เพื่อการปฏิรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อ
พื้นบ้านในการเข้าถึงชีวิตจิตใจประชาชนระดับรากหญ้าให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับการ
ปฏิรูป และเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อเปิดโอกาส และเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ
๒๓.๖) การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการครบวงจร มี ก ารบู ร ณาการทั้ ง การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การสื่อสารทางสังคมออนไลน์ (social media) การบริหารทัศนคติ และ
การบริหารพฤติกรรมของผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารเข้าด้วยกัน

---------------------------------------

คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

