สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรปู แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
-------------------------------๑)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. กําหนดกรอบการปฏิรูปที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาทบทวน แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) พิจารณาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการทํางานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.)
(๓) พิจารณาแก้ไขที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
(๔) พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องการปรองดอง โดยเฉพาะระหว่างพรรคการเมือง
ข. ศึกษาแนวทางการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ค. กําหนดให้คณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๔ คณะ พิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูปแบบ
ยั่งยืนและกําหนดกรอบการดําเนินงานของแต่ละคณะ
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
ก. ศึ ก ษาร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน โดยตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ
พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าว
ข. ศึ ก ษาวิเ คราะห์ แ นวทางในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญัติ ข้อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
กําหนดแนวทางการดําเนินงานขั้นตอนต่อไปของคณะกรรมาธิการ ดังนี้
๒.๑) กํา หนดแนวทางการปฏิรูป เร็ ว (Quick Win) โดยตั้ง “คณะกรรมการจริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลแห่งชาติ” เพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและธํารงรักษาจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๒) ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๓ คณะ ได้แก่
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและความมั่นคงแห่งรัฐ

-๒-

ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารราชการแผ่นดิน
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง
๓)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) ตั้ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารเพิ่ ม เติ ม ๑ คณะ คื อ คณะอนุ ก รรมาธิก ารปฏิ รู ป โครงสร้ า ง
อํานาจหน้าที่ และกระบวนการทํางานตํารวจเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๓.๒) กําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๖ คณะ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล
(๑) ศึกษาการปฏิรูปองค์กรอัยการ ทนายความ และหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม
(๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย หรือร่างกฎหมายใหม่ ขององค์กร
อัยการ และทนายความ
(๓) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปองค์กรอัยการ ทนายความ และ
หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
(๔) ศึกษาการแก้ไขปัญหาและการยุติคดีก่อนคดีไปสู่ศาล
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล
(๑) ศึกษาการปฏิรูปองค์กรศาล ด้านโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกระบวนการ
ทํางาน
(๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย หรือร่างกฎหมายใหม่ ขององค์กรศาล
(๓) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปงานศาล
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย
(๑) ศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ปัญหา
(๒) รวบรวมกฎหมายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดทํากฎหมาย ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย
(๑) ศึ ก ษาปั ญ หากระบวนการจั ด ทํ า กฎหมายและปรั บ ปรุ ง บทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ต้องดําเนินการให้เสร็จภายใต้รัฐบาลหรืออายุของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(๒) รวบรวมกฎหมาย แบ่งหมวดหมู่ และเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายแต่ละฉบับ
(๓) ให้การช่วยเหลือในการจัดทํากฎหมายของคณะกรรมาธิการคณะอื่น ๆ
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ
(๑) ศึกษาปัญหาการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระในกระบวนการยุติธรรม
(๒) ศึกษาโครงสร้างอํานาจหน้าที่และปัญหาอุปสรรคขององค์กรอิสระ
(๓) จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทํางานในองค์กรอิสระ
ฉ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกระบวนการทํางานตํารวจ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน

-๓-

(๑) ศึกษาการปฏิรูปองค์กรตํารวจ ด้านโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกระบวนการ
ทํางาน
(๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย หรือร่างกฎหมายใหม่ ขององค์กรตํารวจ
(๓) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะขององค์กรตํารวจ
(๔) ศึกษาการแก้ไขปัญหาและการยุติคดีก่อนคดีไปสู่ศาล
๔)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) พิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจ ดังนี้
ก. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ค. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ง. ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
จ. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ....
๔.๒) กํ า หนดแนวทางการปฏิ รู ป เร็ ว (Quick Win) ด้ า นการปกครองท้ อ งถิ่ น โดยต้ อ งเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสามารถดําเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนี้
ก. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ข. แก้ไขปัญหายาเสพติด
ค. แก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง
ง. แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่จะถ่ายโอนไปยัง
ท้องถิ่น
จ. แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ฉ. ลดการกํากับดูแลของรัฐ
๕)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุม ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ กรณีการนําเสนอประเด็นการปฏิรูปแบบ
การปฏิรูปเร็ว ๒ ประเด็น ดังนี้
(๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาผู้เรียนทันที โดยการคืนครู
(๒) ทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

-๔-

๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์
พิจารณากําหนดกรอบแนวทางเบื้องต้นในการดําเนินงานปฎิรูประบบการศึกษาและ
พัฒนามนุษย์ โดยมีเป้าหมายหลักในการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาไว้ ๕ เรื่อง ได้แก่
(๑) คุณภาพการศึกษา
(๒) ลดความเหลื่อมล้ํา
(๓) สามารถตอบโจทย์ชุมชน อุตสาหกรรม สังคม และประเทศ
(๔) มีความโปร่งใส
(๕) มีประสิทธิภาพ
และ มีการกําหนดแนวทางปฏิรูปเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ๕ ข้อ ดังกล่าว ดังนี้
(๑) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการ
แทรกแซง
(๒) ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ (เช่น หลักสูตร กระบวนการถ่ายทอดกระบวนการเรียน
การสอนของครูและผู้เรียน)
(๓) ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู (ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น)
(๔) การจัดการเพื่อให้เกิดการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวกับการศึกษาและ
พัฒนามนุษย์
พิจารณากําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมด้านการศึกษา
(๒) กระจายอํานาจการจัดการศึกษา
(๓) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ด้านการศึกษาโดยกําหนดให้การศึกษาเป็นนโยบาย
ระดับชาติที่มีความสําคัญสูงสุด
และในประเด็นการปฏิรูปแบบ การปฏิรูปเร็ว โดยในขณะนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น
คือ
(๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาผู้เรียนทันที
(๒) ทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
และพัฒนามนุษย์ พิจารณากําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา
โดยบุคคล ครอบครัว สังคม ภาคเอกชน และอื่น ๆ และพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์
๖)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้

-๕-

๖.๑) เสนอมาตรการในการปฏิรูปที่ดินเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ดังนี้
ก. จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและกระจายการถือครองที่ดิน
ข. จัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยนํารายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าร้อยละ ๗๐
มาจัดตั้งเป็นกองทุนธนาคารที่ดิน
ค. ออกหนังสือเพื่อรับรองสิทธิชุมชน ในรูปแบบของ โฉนดชุมชน เพื่อรับรองขอบเขต
ที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกันของชุมชน
ง. ยกระดับสถานะของกองทุนยุติธรรมให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของ
เงินทุนให้กับผู้ยากไร้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน
(๑) การปฏิรูประบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนี้
(๑.๑) ทบทวนเจตนารมณ์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และส่งเสริมให้ยึดมั่น
ในเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จัดตั้ง
(๑.๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงิน และ
การบริการทางการเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อย
(๑.๓) กําหนดกระบวนการในการสรรหาผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มี
ความเหมาะสม โปร่งใส ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารอย่างแท้จริง
(๒) การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีบทบาทในเรื่องการออมระยะยาว
(๓) การปฏิรูประบบประกันชีวิต ควรพัฒนาระบบประกันชีวิต ระบบประกันภัย
ให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และการภาษีอากร โดยจะปฏิรูป
กฎหมายภาษีในมาตรการเร่งด่วน ดังนี้
(๑) ให้ นั ก การเมื อ งทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น กรรมการและผู้ บ ริ ห าร ใน
หน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ เปิดเผยการยื่นแบบการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง ๕ ปีต่อสาธารณชน
เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างวัฒนธรรมการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีของบุคคลผู้มีสถานะ
ในสังคม
(๒) ให้หน่วยงานราชการกําหนดเงื่อนไขการให้คะแนนแก่ผู้ชนะการประมูลงานของส่วน
ราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ต้องมีการยื่นเสียภาษีเงินได้มาก่อนไม่น้อยกว่าสองปีก่อนชนะการ
ประมูล หากกรณีที่เป็นบริษัทใหม่ไม่มีประวัติการเสียภาษีให้พิจารณาว่าบริษัทแม่ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น
ผู้มีประวัติการเสียภาษีย้อนหลังไม่น้อยกว่าสองปี รวมทั้งหากเป็นบริษัทต่างประเทศต้องดูประวัติการเสีย
ภาษีย้อนหลังของบริษัทแม่ในต่างประเทศด้วย
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน พิจารณาแนวทางการให้ความรู้ทางการเงินกับ
ประชาชน
(๑) ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการเงินผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ และจัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงิน

-๖-

(๒) ผลักดันการให้ความรู้ทางการเงินเป็นวาระแห่งชาติ โดยบรรจุเป็นยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๓) จัดทําการสํารวจระดับความรู้ทางการเงินของคนไทยทั้งประเทศ
(๔) จัดทําหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางการเงินสําหรับกลุ่มเป้าหมาย
(๕) จั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ ก ลางเพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวบรวมความรู้ ท างการเงิ น สํ า หรั บ คนไทย
ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมคํานวณทางการเงินและการประเมินระดับความรู้ทางการเงินด้วยตนเอง
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่า งประเทศ และประเด็ นอื่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ
ได้สรุปแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
(๑) ยุทธศาสตร์บริเวณชายแดน
(๒) ยุทธศาสตร์เอเชีย
(๓) ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ในแต่ละระดับต้องพิจารณาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาใน ๓ ด้าน ได้แก่
(๑) สินค้า ต้องมีการควบคุมมาตรฐานสินค้า
(๒) บริการ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา และสร้างมาตรฐานวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพ
(๓) โครงสร้ างพื้ นฐาน ต้ องมี การเพิ่ มบทบาทให้ เอกชนสามารถเข้ ามาร่ วมลงทุ น
ในกิจการของรัฐมากขึ้น
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ได้เสนอแนวทางการ
ปฏิรูป ดังนี้
(๑) ควรมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดิน
ที่เป็นธรรมให้ยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้
มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
(๒) ควรมีการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน เพื่อให้รัฐสามารถรักษาที่ดินไว้ได้
และส่งเสริมให้ประชาชนที่รวมตัวกันเป็นชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต โดยให้ชุมชนควบคุมสิทธิกันเอง ลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ
และประชาชน
(๓) ฐานภาษีในการคํานวณภาษีที่ดิน ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดิน โดยให้ใช้ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ อัตราภาษีที่จัดเก็บสําหรับที่ดินขึ้นอยู่กับขนาดการถือ
ครองและประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
๗)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้

-๗-

๗.๑) ได้มีการวางประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์ของการปฏิรูป ให้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยควรมีกรอบการทํางานที่ชัดเจนและมีการสื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องที่จะนําเสนอ เพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุน โดยช่วงแรกของการปฏิรูป จะต้อง
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนํามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม หากเป็นการแก้ไขกฎหมายก็ต้อง
นําเสนอสภานิติบัญญัติต่อไป
๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
(๑) ปัญหาการขึ้นอัตราการยกตู้สินค้าจากสายการเดินเรือ มีข้อเสนอแนะให้จัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อพิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่ายของการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เหมาะสม
เพื่อเป็นต้นแบบและราคากลางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) แผนงานเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและอํานวยความสะดวกการนําเข้าส่งออกสินค้าทางภาคตะวันออก มีข้อเสนอแนะให้ผลักดันหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการนําเข้าส่งออกสินค้าตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และตั้ง
หน่วยงานพิเศษในการกําหนดพิกัดสินค้า
(๓) แผนการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในเรื่องเขตปลอดอากรบริเวณสนามบิน
สุวรรณภูมิ การใช้เขตปลอดอากรเพื่อสนับสนุนการเป็นชาติการค้าในภูมิภาคและระดับโลก โดยมีแผนการ
ส่งเสริมสนับสนุนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการที่มาดําเนินกิจกรรมในเขตปลอดอากร ดังนี้
(๓.๑) เสนอให้ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กรรมโดยปลอดใบอนุ ญ าต ตามระเบี ย บของ
กฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออก เฉพาะในเขตปลอดอากรของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
(๓.๒) เสนอให้กรมศุลกากรออกประกาศความเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของการ
ดําเนินธุรกรรมในเขตปลอดอากร กับกรมสรรพากร ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายเขตปลอด
อากรของศุลกากร
(๓.๓) เสนอเร่งกําหนดรูปแบบพิธีการศุลกากร ให้มีเอกสารที่สามารถอ้างอิง
กับหน่วยงานสรรพากรในกรณีที่มีการขายสินค้าหลายทอดในเขตปลอดอากรของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนรายเดียว
(๓.๔) เสนอให้กรมศุลกากรยกเว้นค่าปรับในกรณีที่มีการสําแดงพิกัดสินค้าเมื่อมี
การนําออกจากเขตปลอดอากร ที่แตกต่างไปจากที่สําแดงพิกัดสินค้า ณ ขณะนําเข้า โดยไม่เป็นเหตุให้อัตรา
อากรแตกต่างกัน
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม ได้พิจารณาการปฏิรูปด้านอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ดังนี้
(๑) ผลักดันนโยบายของรัฐในการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น
(๒) มุ่งส่งเสริมให้ SMEs ในประเทศไทยใช้ยางพาราในการผลิตสินค้าให้มากขึ้น
ตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถนํามาใช้ในทางปฏิบตั ิได้จริง
(๓) รั ฐ ต้ อ งวางแผนโครงสร้ า งการผลิ ต และการแปรรู ป รวมทั้ ง จะต้ อ งพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการผลิตแปรรูปยางพารา โดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

-๘-

(๔) ต้องมีการควบคุมมาตรฐานของสินค้า เพื่อทําให้ตลาดมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
(๕) จัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดนักลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการค้าขาย การลงทุน และการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปในการ
เพิ่มมูลค่าสินค้ารายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงควรมีแนวทางในการสนับสนุนและช่วยเหลือ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสม
(๒) จัดโซนนิ่งการปลูกข้าวเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่า
ให้สินค้า
(๓) ทําการเพาะปลูกข้าวโดยวิธีธรรมชาติปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมี
(๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อนํามาสนับสนุนในการเพาะปลูกข้าวเพื่อใช้เป็น
อาหารและยารักษาโรคได้ด้วย
(๕) จัดทํายุทธศาสตร์เกี่ยวกับข้าว และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า
(๖) ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยว
(๑) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดําเนินการปฏิรูปการท่องเที่ยว ดังนี้
(๑.๑) ลดความเหลื่อมล้ํา
(๑.๒) เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความยั่งยืน
(๑.๓) ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินด้านการท่องเที่ยว
(๑.๔) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
(๑.๕) สร้างธรรมาภิบาลและลดการคอร์รัปชั่น
(๒) เสนอแนะมาตรการปฏิรูปการท่องเที่ยวโดยเร่งด่วน ดังนี้
(๒.๑) การออกวีซ่า Multiple Entry และ Outsourcing
(๒.๒) การเร่งรัดดําเนินการเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวกับมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ ารณากรณี สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มรอบที่ ๒๑ จะต้ อ งมี ก าร
เปรี ยบเที ยบข้อดีแ ละข้อเสียกับทั้งผลประโยชน์ของประเทศในด้ านต่ างๆ ที่ จะได้ รับจากการจัด
สัมปทานครั้งนี้ เช่น ผลประโยชน์ด้านภาษี ผลกระทบกับธรรมชาติ เป็นต้น
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ทรั พ ยากรปิ โ ตรเลี ย มและราคาพลั ง งาน ได้ พิ จ ารณา
เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งภาครัฐควรมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่แน่นอนและ
ยั่งยืน สําหรับในด้านการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนั้น เมื่อมีผลผลิตทาง

-๙-

การเกษตรแล้วควรนํามาใช้ในภาคการบริโภคก่อนและเมื่อเหลือจากภาคบริโภคจึงจะมีการมาผลิต
เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า ได้มีข้อเสนอแนะการปฏิรูปด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ดังนี้
(๑) ควรยกเลิกการให้สร้างโรงไฟฟ้าแต่ใช้วิธีการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก
เอกชนรายใหญ่แทน ทั้งนี้ การจัดทําแผนพัฒนากําลังไฟฟ้าควรคํานึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน การลด
ปริมาณ การใช้กระแสไฟฟ้า รวมทั้งกําหนดราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม
(๒) ควรให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนเรื่ อ งโซลาร์ เ ซลล์ เ กี่ ย วกั บ ความเหมาะสมและ
ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในการใช้ Solar Rooftops
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน
เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย
ง. คณะอนุ กรรมาธิ การปฏิ รู ปการบริ หารและการกํ ากั บกิ จการพลั งงาน/สารสนเทศ
ได้มีข้อเสนอในการกํากับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับปิโตรเลียมและพลังงาน ดังนี้
(๑) หน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแล ตลอดทั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ จะต้องมี
การทํ า งานที่ มี ตั ว ชี้ วั ด ในเกณฑ์ ก ารกํ า กั บ ดู แ ล มี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล โปร่ ง ใสตรวจสอบได้
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ปราศจากการแทรกแซงจากการเมือง
(๒) กระบวนการในการคั ดเลือกคณะกรรมการต่ าง ๆ ในรัฐวิสาหกิจต้ องยึ ดหลัก
กฎหมาย และต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในภารกิจที่จะเข้าไปดูแล
๙) คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
อนุกรรมาธิการ ๔ คณะ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ ดังนี้
๙.๑) พิจารณาศึกษาการประกันสุขภาพสําหรับนักท่องเที่ยว (Travel Insurance) โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ก. ควรดําเนินการออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกรายที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย
ข. ควรมี การจั ดตั้ งคณะกรรมการกลางเพื่ อพิ จารณาจั ดสรรรายได้ จากการจั ดเก็ บ
ค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ค. การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวควรมีกระบวนการ
กํากับและควบคุมรวมทั้งประเมินผลการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ง. หน่วยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพนักท่องเที่ยว ควรบูรณาการการ
ดําเนินงานร่วมกัน โดยการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการดําเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน
๙.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการบริการสุขภาพ
(๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง “การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแบบปฐมภูมิ”

- ๑๐ -

(๑.๑) เน้นการกระจายอํานาจเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
(๑.๒) เน้นการปฏิรูประบบบริการสุขภาพใกล้บ้าน เพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชน
ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองผู้รับบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมอีกทั้งการ
สร้างเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง (Self Care)
(๑.๓) พัฒนาระบบการนําเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ โดยปรับปรุงช่องทางใน
การสื่อสารกับประชาชนให้มีความทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพท์มาประยุกต์ใช้ในการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ
(๒) พิจารณาศึกษาโครงการริเริ่มส่งผลสําเร็จเร็ว หรือปฏิรูปเร็ว (Quick Win)
(๒.๑) นํารูปแบบโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ เช่น คปสอ. (คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ) ปรับเป็นคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในการบริหาร
(๒.๒) มีกลไกในการบริหารจัดการร่วมของกองทุนสุขภาพทั้งสามกองทุน
(๒.๓) นําข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนไปเป็นฐานข้อมูลที่จะบรรจุอยู่ใน
บัตรประจําตัวประชาชน ในรูปแบบ Smart Card
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย
พิจารณาศึกษาการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย
ที่จะส่งผลสําเร็จเร็ว หรือปฏิรูปเร็ว (Quick Win)
(๑) การเพิ่มหน่วยรับขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรในเขตบริการสุขภาพ
(๒) การกําหนดให้มีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ในโครงสร้างของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งตามกฎหมาย
(๓) การผลักดันให้ออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๔๒
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ
(๑) พิจารณาศึกษารายละเอียดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่มีความสําคัญเป็น
ลําดับต้น โดยการพิจารณาศึกษากําหนดประเด็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่จะเสนอให้มีการ
ปฏิรูป แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง พิจารณากลไกการทํางานของระบบสุขภาพโดยคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างไร
ส่วนที่สอง พิจารณากําหนดประเด็นด้านสุขภาพที่จะเสนอให้มีการปฏิรูป
ดังนี้
(๑.๑) สังคมผู้สูงอายุ
(๑.๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
(๒) พิจารณาศึกษาแนวทางจัดทําข้อเสนอ เพื่อปฏิรูปเร็ว (Quick Win)
ควรมีก ารปฏิรูป ระบบการแจ้ง เหตุฉุก เฉิน ใช้ห มายเลขเดีย วทั้ง ประเทศ
เพื่อ เป็น บริก ารในการแจ้ง เหตุฉุกเฉินที่อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย

- ๑๑ -

ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ
(๑) พิ จ ารณาศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประกั น สุ ข ภาพภาคเอกชน และการประกั น
สุขภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ได้รับอุบัติเหตุทางรถ โดย
ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยเบื้องต้นในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทางรถ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่
จะมีการขยายวงเงินชดเชยเบื้องต้นกรณีไม่ได้ซื้อประกันเพิ่มเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่คํานึงถึงว่า
เป็นผู้ซื้อประกัน และค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต ๓๕,๐๐๐ บาท แต่ในปัจจุบันกรณีซื้อประกัน คปภ. มี
การขยายวงเงินในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทางรถกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพได้รับ
เงินค่าชดเชย ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่บาดเจ็บและนอนพักที่โรงพยาบาลได้รับเงินชดเชยวันละ
๒๐๐ บาท และไม่เกิน ๒๐ วัน
(๒) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) ดังนี้
(๒.๑) การประกันสุขภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติ
(๒.๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(๒.๓) การกระจายอํานาจและบริหารจัดการระบบสาธารณสุข
(๒.๔) การลดความเหลื่อมล้ําของกองทุนสุขภาพทั้ง ๓ กองทุน
๑๐) คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๙ คณะ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) คณะกรรมาธิการเสนอให้มีการนําเสนอพื้นที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

- ๑๒ -

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่าระบบ EIA/EHIA
สามารถป้องกันและลดผลกระทบได้ หากแต่ระบบและโครงสร้างของระบบ EIA/EHIA
ที่ดําเนินการอยู่ยังมีปัญหาและข้อจํากัดหลายประการ โดยมีข้อเสนอในการปฏิรูประบบ EIA/EHIA ดังนี้
(๑) ให้ความสําคัญกับการกลั่นกรองโครงการ และสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๒) เสนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข. คณะอนุ กรรมาธิ การปฏิ รู ปกลไกและการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ได้ พิ จารณา
แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการชุมชนเข้มแข็งบนฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยแบ่งเป็น ๕ กระบวนการ ดังนี้
(๑) กระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้
(๒) กระบวนคิด การวางแผนงานโครงการ
(๓) กระบวนการตัดสินใจ
(๔) กระบวนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
(๕) กระบวนการได้รับประโยชน์อย่างยุติธรรม
โดยแต่ละกระบวนการดําเนินการเพื่อให้ประชาชน ชุมชน ภาครัฐ และภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง ผ่าน ๖ กลไก ได้แก่
(๑) กลไกกลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการเครือข่ายและสภาพลเมือง/ประชาชน
(๒) กลไกแผนงาน และยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ
(๓) กลไกสถาบันพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
(๔) กลไกส่งเสริมระบบการผลิตระบบการพัฒนา และการอนุรักษ์อย่างสมดุล
ยั่งยืน
(๕) กลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(๖) กลไกด้านกฎหมาย
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ปัญหาที่จะต้องมีการปฏิรูป
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้
(๑) การเร่งรัดทวงคืนผืนป่า
(๒) การเร่งรัดการจัดทําตั๋วรูปพรรณช้างบ้าน
(๓) การปลูกต้นไม้ประจําจังหวัดริมถนนทางหลวง
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๑) การส่งเสริมศักยภาพการศึกษาและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
พิจารณาสถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยา
ศาสตร์ทางทะเลเห็นว่าควรมีแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

- ๑๓ -

(๒) การควบคุ ม กิ จ การดํ า น้ํ า ลึ ก (SCUBA Diving) เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม” ด้วยวิธีการใช้อนุญาตให้ประกอบกิจการดําน้ําลึกในเขตพื้นที่
อนุรักษ์
(๓) การจัดทําเอกสารข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) เรื่อง “การนําเสนอ
พื้นที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก” เพื่อนําเสนอในที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ํา พิจารณากําหนดกรอบการ
ดําเนินงาน และพิจารณาค้นหาประเด็นปัญหาที่สมควรปฏิรูปและสาเหตุสําคัญ พร้อมทั้งจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหาที่จะปฏิรูป ซึ่งประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ํา จัดลําดับความเร่งด่วนของ
การดํา เนิน การเพื่ อ การปฏิรูป และกรอบการปฏิรู ป โดยเรื่ องแรกที่จ ะดําเนิ นการคื อการผลักดั น
กฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๑๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) ตามที่ คณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ พิ จารณาจะนํ าเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. .... เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากยังต้องศึกษา
ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อน ต่อมาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย เพราะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างของภาครัฐ รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบของส่วนราชการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ฉะนั้นเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเพื่อความรวดเร็ว และไม่ซ้ําซ้อน ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมาธิการจะ
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิจารณากับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามฯ ต่อไป
๑๑.๒) แนวทางการดําเนินงานของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการนั้น ให้พิจารณาศึกษาในกรอบ
และแนวทางการปฏิรูปด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงสร้างในภาพรวมของแต่ละ
ด้าน โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่สามารถทําให้เกิดผลสําเร็จขึ้นได้จริงและตามลําดับความสําคัญเร่งด่วนของ
ประเด็นที่ต้องการจะปฏิรูป รวมทั้งให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๑๒) คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ ประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. พิ จ ารณาศึ กษาและเร่ ง รั ดการดํ าเนิ นงานตามพระราชบั ญ ญั ติ กองทุ น การออม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงควรเร่งดําเนิ นการในการเสนอกฎกระทรวง ๗ ฉบับ เพื่อที่ จ ะได้ดําเนิ น การให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ข. พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานปฏิรูปสังคม โดยมอบหมายให้คณะอนุ
กรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ไปดําเนินการรวบรวมและประมวลข้อมูลที่ได้ทั้งหมด เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาและดําเนินการของคณะกรรมาธิการในการปฏิรูปต่อไป
ค. พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปสังคม : ร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อ
สังคม พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม
ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของ
คณะกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) กลุ่มชุมชนท้องถิ่นและสังคม ข้อเสนอการปฏิรูป คือ การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
สภาพลเมือง / สภาประชาชน / สมัชชาพลเมือง สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
(๒) กลุ่ มเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ และครอบครั ว ข้ อเสนอการปฏิ รู ป คื อ การ
ยกระดับระบบสวัสดิ การสังคมที่ มีอยู่เดิม การพัฒนาสังคมให้คนเป็นคนอยากรู้ อยากเห็น (ผ่ านระบบ
ครอบครัว และระบบการสื่อสาร) การออกกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การออกแบบระบบ
บํานาญแห่งชาติ การดูแลผู้สูงอายุ (การดูแลระยะยาว การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การสร้างเครือข่าย
และชมรม)
(๓) กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ข้อเสนอการปฏิรูป คือ พิจารณาและผลักดัน
กฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม พระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ แก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(สัญชาติ/คนเข้าเมือง) ให้รองรับการรับรองสถานะบุคคลในบริบทอาเซียน พระราชบัญญัติกองทุน
ภาคประชาสังคม/กองทุนสัมมาชีพ เป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีการพิจารณาและสรุปประเด็นได้ ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม พระราชบัญ ญัติ ก ารจั ดการศึก ษาสํ า หรั บคนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปได้ดังนี้
(๑.๑) การกํ า หนดให้ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาพิ เ ศษได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุน
(๑.๒) การกําหนดให้มีการจัดทําแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
สําหรับเด็กพิการ
(๑.๓) การกําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดสรรงบประมาณของตนเอง
เพื่อตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการส่วนท้องถิ่นได้
(๑.๔) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ คณะกรรมาธิ ก ารส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
สําหรับคนพิการ

- ๑๕ -

(๑.๕) ปรั บ ฐานะสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษเป็ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
(๑.๖) การกําหนดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษมีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๑.๗) ปรั บปรุงให้ กองทุนส่ง เสริม และพัฒนาการศึ กษาสําหรั บคนพิก ารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(๑.๘) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๑.๙) ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๒) พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) ในประเด็น เรื่อง “คนไทย
พลัดถิ่น”
(๒.๑) เสนอให้ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ สํ า รวจและจั ด ทํ า ทะเบี ย นคนเชื้ อ
ชายไทยที่ยังตกหล่นในทะเบียนราษฎรโดยใช้อํานาจมาตรา ๓๘ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒.๒) เสนอให้มีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานคนเชื้อสายไทย
ที่ได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนให้มีสถานะเสมือนคนสัญชาติไทยในระหว่างที่รอการพิสูจน์และ
ลงรายการสัญชาติไทย
(๒.๓) เสนอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (กฎกระทรวงการพิสูจน์และ
การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕๗
(๒.๔) เสนอผลักดันให้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ สําหรับคนเชื้อสายไทยผู้ซึ่งมี
ลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อแก้ไขปัญหาคนเชื้อสายไทยกลุ่มอื่นๆ
อาทิ คนไทยพลัดถิ่นที่จังหวัดตาก
๑๓) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักปฏิบัติสากลที่ประเทศต่างๆ ให้การ
รับรอง อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
คํานึงถึงทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะกระทบต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศจากการรับรอง
อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ
๑๓.๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๔ คณะ ได้แก่
ก. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย
ข. คณะอนุ กรรมาธิ การศึ กษาธนาคารแรงงาน สวั สดิการคุ้มครองแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ์
ค. คณะอนุกรรมาธิการด้านประกันสังคม
ง. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแรงงานต่างด้าว
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๑๔) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการจํานวน ๑ คณะ คือ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการใช้
งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
พิจารณากําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงาน จําแนกเป็น ๙ ประเด็น
(๑) ระบบการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
(๒) ผู้บริหารและผู้นําของประเทศต้องมีจริยธรรมขั้นสูง
(๓) ให้นําหลักสูตรการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชันมาใช้
ในการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
(๔) รั ฐ ต้ อ งเป็ น ผู้ ร ณรงค์ ส ร้ า งการรั บ รู้ ถึ ง ผลร้ า ยของคอร์ รั ป ชั น และสร้ า ง
วัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการให้งบประมาณหรือจัดสรรเวลาเพื่อการรณรงค์ทางสื่อสาธารณะ
อย่างมียุทธศาสตร์และต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๐ ปี โดยให้องค์กรวิชาชีพภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินงาน
ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช.
(๕) สร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
(๖) ปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และออก พ.ร.บ.
ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ (รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายทําเป็นแบบอย่างโดยไม่ต้องรอ
กฎหมายได้)
(๗) การสร้ า งความโปร่ ง ใส่ ท างงบประมาณ โดยการจั ด ทํ า งบประมาณและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณให้เป็นไปตามหลักสากล
(๘) กํ าหนดให้ รัฐวิสาหกิจต้องใช้มาตรการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
ในการบริหารจัดการ เท่ากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(๙) เปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาด
ใหญ่ของภาครัฐ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มที่อย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยการออกพระราชกฤษฎีกา
“ข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact) ตามมาตรฐานของ Transparency International ทั้งนี้อาจ
นํากลไกที่ปฏิบัติได้ผลดีในการตรวจสอบประเมินผลของนานาชาติ มาเป็นเครื่องมือร่วม เช่น โครงการ
Construction Sector Transparency Initiative (CoST) สําหรับภาคการก่อสร้าง
ข. คณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้าน
คอร์รัปชันภาครัฐ
พิจารณากําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงาน จําแนกเป็น ๑๐ ประเด็น
(๑) กําหนดรูปแบบหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันภาครัฐ
(๒) กําหนดวิธีการได้มาของแต่ละองค์กร
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(๓) อํานาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรในอนาคตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
(๔) กําหนดมาตรการบังคับใช้เพื่อให้องค์กรมีการดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว
(๕) ความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงาน บุ ค ลากร และการถู ก จํ า กั ด ด้ ว ยกรอบ
งบประมาณจากรัฐบาล
(๖) การบูรณาการการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน
(๗) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
(๘) ความโปร่งใสในการทํางานขององค์กรอิสระ
(๙) ความมีจริยธรรมในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ ผู้ถูกตรวจสอบ และผู้ร่วม
ตรวจสอบ
(๑๐) ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละองค์กร
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พิจารณากรอบและแนวทางการดําเนินงาน
(๑) เรื่องดําเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขหรือออกกฎหมายเพิ่มเติม
ให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United
Nations Convention Againt Corruption – UNCAC ๒๐๐๓)
(๒) เรื่องดําเนินการให้มีศาลคดีคอร์รัปชัน และกําหนดให้คดีคอร์รัปชันเป็นคดี
อาชญากรรมร้ายแรงที่เป็นภัยคุมคามต่อความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องมีโทษรุนแรง
และไม่มีการรอลงอาญา
(๓) เรื่องดําเนินการแก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาท โดยเพิ่มภาระในการพิสูจน์ของ
ผู้ฟ้องคดี ในคดีที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งคดีที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน
(๔) เรื่ องดําเนิน การให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิ กของอนุสัญ ญาต่ อต้ าน
คอร์รัปชันของ OECD (OECD Anti-Bribery Convention)
(๕) เรื่ อ งห้ า มบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
๑๕) คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) คณะกรรมาธิการมอบหมายคณะอนุกรรมาธิการทุกคณะ ไปพิจารณาศึกษาเรื่องที่ควร
ทําการปฏิรูปโดยเร่งด่วน พร้อมประมวลประเด็นปัญหานําเสนอแนวทางการปฏิรูปเกี่ยวกับค่านิยม
ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ได้วิเคราะห์ผลการศึกษา
งานทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวกับค่านิยมของคนไทย โดยคัดสรรประเด็นสําคัญเพื่อนํามาปรับค่านิยม
ของคนไทยโดยการสนับสนุนหรือแก้ไขส่งเสริมแนวทางตามบทสรุปของงานวิจัย
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ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ นํ า เสนอกิ จ กรรมและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูป ดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมาธิการจัดทํากิจกรรมร่วมกับจังหวัดต่างๆ โดยคัดเลือกจังหวัดที่
มีงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมาธิการ
(๒) เสนอให้มี การร่างพระราชบัญญัติกองทุนสร้างเสริมศิ ลปะ วัฒนธรรม ภาค
ประชาชน เพื่อรองรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา ได้ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศาสนา
โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในศาสนาต่าง ๆ กับทั้งได้รับข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียนจากประชาชน ดังนี้
(๑) การจํ ากัดสิทธิเสรีภาพของสตรีไทยในการเป็นนักบวชในพระพุ ทธศาสนาอั น
เนื่องมาจากการออกมติของมหาเถรสมาคมว่าด้วยการห้ามบวชภิกษุณีในประเทศไทย
(๒) ควรจัดทําข้อมูลวารสารอาสาพัฒนาประเทศไทย ข้อมูลด้านความมั่นคงสถาบัน
พระพุทธศาสนา
๑๖) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) ให้มีการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการตามข้อเสนอของ “คณะอนุกรรมาธิการการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา” เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิรูปเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์และมูลเหตุที่ต้องทําการปฏิรูปการกีฬา
๑๖.๒) ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการกีฬาในประเด็น ดังนี้
ก. ให้รัฐบาลขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการทางภาษีในการบริจาคเงินเพื่อ
สนับสนุนการกีฬาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๕๕๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข. ให้รั ฐบาลจัดตั้งสถาบันวิ ทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ และการเสนอให้ รัฐ บาล
ผลักดันกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
๑๖.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูป
การกีฬา ได้เสนอให้มีการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป
การกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๗ กลุ่ม คือ
(๑) การแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๒) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(๓) การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ
(๔) การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕
(๕) การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา
(๖) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา
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(๗) รัฐธรรมนูญ (ด้านการกีฬา) และกฎหมายกีฬาที่เกี่ยวข้อง
ข. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างการกีฬา ได้ศึกษาแนวทางการปฏิรูป
การกีฬาในประเด็น ดังนี้
(๑) การแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๒) แนวทางในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
๑๗) คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๗.๑) คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา ๖ ประเด็น ได้แก่
ก. ทรัพย์สินทางปัญญา
ข. กองทุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ การจัดการภาษี และหน่วย
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค. การบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วนําไปขยายผล
ง. การผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
จ. งบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ฉ. การจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คําปรึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทรัพย์สิน
ทางปัญญา
๑๗.๒) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเกี่ยวกับภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคของระบบวิจัยของ
ประเทศที่ควรได้รับการปฏิรูป ดังนี้
ก. ประเทศไทยประสบปัญหาการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งภาครัฐยังขาด
การสนับสนุนเชิงนโยบายและการลงทุนด้านงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ขาดแคลนนักวิจัย
และผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ
ข. ควรให้มีการเผยแพร่งานวิจัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้มีการนําไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง
ค. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยควรมีส่วนในการรับผิดชอบผลการวิจัย และมี
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบผลการวิจัย
ง. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยของประเทศควรมีการประสานความร่วมมือกัน
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ
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๑๘) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
ปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ได้แก่
๑๘.๑) การเรียกเก็บอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เป็นธรรม ในการที่ผู้ประกอบการ
คิดค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงเป็นนาที โดยปัดเศษวินาทีเป็นหนึ่งนาที เป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้อง
จ่ายค่าบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่มีการใช้งานจริงไม่เกินสิทธิตามแพ็คเกจ โดยคณะกรรมาธิการจะได้
แจ้งประเด็นดังกล่าวไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป
๑๘.๒) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทําธุรกรรมทางการเงินจากการใช้บริการ
ของสถาบันการเงินที่ไม่เป็นธรรม
๑๘.๓) การกําหนดมาตรการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
๑๙) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๙.๑) พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
(๑) ประเด็ น การปฏิ รู ป ของคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง การนําเสนอพื้นที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก
(๒) ประเด็ น เรื่ อ ง การปฏิ รู ป คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง
คณะกรรมการการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นผู้เสนอ
ข. วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ และวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
(๑) ประเด็ น การปฏิ รู ป ของคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป พลั ง งาน เรื่ อ ง โครงการ
ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
(๒) ประเด็นการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง
ประเด็นการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓) ประเด็นการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง
การกําหนดให้บริการโทรคมนาคมคิดค่าบริการตามระยะเวลาการใช้งานจริงเป็นวินาที
๑๙.๒) รูปแบบการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการแต่ล ะด้านเพื่อ
นําเสนอต่อสภาปฏิ รู ป แห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมข้ อเสนอประเด็ นปฏิรูป โดยให้
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ทุ ก คณะจั ด ทํ า รายงานของคณะกรรมาธิ ก ารตามรู ป แบบรายงานที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทําขึ้น ดังนี้
ก. หนังสือกราบเรียนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
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ข. ปกรายงาน
ค. เนื้อหา ประกอบด้วย สารบัญ หลักการและเหตุผล ประเด็นการศึกษา วิธีการพิจารณา
ศึกษา สรุปผลการพิจารณา และข้อเสนอการปฏิรูปและแนวทางการดําเนินการที่นําเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พิจารณา
ง. ภาคผนวก (ถ้ามี)
๑๙.๓) ให้มีการจัดสัมมนาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๗ และวันอังคาร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําวิสัยทัศน์เพื่อการ
ปฏิรูปประเทศ
๒๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(ไม่มีการประชุม)
๒๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๑.๑) แนวทางการจัดทําวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ดําเนินการภายใต้หลักการ ๓ ประการ
ประกอบด้วย
ก. ภูมิทัศน์อนาคตโลก โดยพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกเป็นหลัก
ข. การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของประเทศ โดยพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดการจัดทําวิสัยทัศน์ และการกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
ค. การกําหนดแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาแนวความคิดริเริ่มการปฏิรูปแบบบูรณาการ
และรูปแบบของความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติ
๒๑.๒) กรอบโครงร่างการจัดทําวิสัยทัศน์ของประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้
ก. ฉากทัศน์ประเทศไทย
ข. วาดฝันประเทศไทย (Reimagining Thailand)
(๑) การมีภูมิทัศน์ของประเทศไทยใหม่
(๒) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน
(๓) การจัดระเบียบสังคมใหม่
(๔) การมีรูปแบบเศรษฐกิจใหม่
(๕) การมีพื้นฐานของประเทศใหม่
ค. การขับเคลื่อนประเทศไทย
๒๑.๓) นําเสนอการจัดทําวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในประเด็นเรื่องการเป็นศูนย์กลางของสุวรรณ
ภูมิ โดยเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน
ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนให้มีการ
ร่วมลงทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การสาธารณสุขและการศึกษา ซึ่งจะเป็นการลงทุน
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เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับการสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจะนําเสนอประเด็นการ
ทํ า ให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมที่ ป ระชาชนมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีแ ละมี ค วามสุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น โดยสามารถ
ดําเนินการผ่านการส่งเสริมปัจจัย ๓ ประการ
ก. การส่งเสริมให้คนไทยมีพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้มีที่พํานักอาศัยที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศในแต่ละท้องที่ มีเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมแก่อัตภาพและสภาพภูมิอากาศ และมียา
รักษาโรคที่มีคุณภาพ
ข. การส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ถูกสุขลักษณะ และ
ครบห้าหมู่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี
ค. การส่งเสริมให้คนไทยปรับใช้ภูมิปัญญาไทยและความสามารถที่เป็นทักษะเฉพาะ
ของคนไทย มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม อันจะ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนํามาซึ่งรายได้ให้แก่คนไทยได้อย่างยั่งยืน
๒๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(ไม่มีการประชุม) มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) คณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้กําหนดแผนงาน
รณรงค์ทางสังคมและเวทีเชิงคุณภาพกลุ่มเฉพาะ จํานวน ๒ แผนงาน ได้แก่
ก. แผนงานที่ ๑: การมีส่วนร่วมที่หลากหลายของเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิ รู ป ประเทศ โดยจั ด กิ จ กรรมประกวดหนั ง สั้ น เรื่ อ งสั้ น เพลง ภาพวาด และเกมส์
แอพพลิเคชั่น (Game Application) ภายใต้โจทย์ “ฝันอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรใน ๒๐ ปี
ข้างหน้า” และ “ทําอย่างไรให้ไปถึงอนาคตใน ๒๐ ปีข้างหน้า” โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและนําผลงานมาขยายผล รวมทั้งการจัดทําค่ายเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง
ข. แผนงานที่ ๒: การจั ด เวที ป ระชาเสวนา (Citizen Dialogue) ในเชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยจัด “โครงการร่วมกันหาทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า” กลุ่มเป้าหมายคือ
ตัวแทนประชาชนอายุระหว่าง ๑๘ – ๖๕ ปี จาก ๑๓ กลุ่มพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้กระบวนการ
จัดทําสื่อที่หลากหลาย (Multi media) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความ
จริงประเทศไทย (Fact and Figure) และทางเลือกอนาคตประเทศไทย (Scenario)” แล้วนําข้อมูลที่
ได้มาสรุปผลเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป
๒๒.๒) คณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย
ก. กําหนดให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ “เสียงประชาชน” เพื่อเผยแพร่ทางสถานี
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย ออกอากาศทุ ก วั น อาทิ ต ย์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิ ก า
เพื่อประชาสัมพันธ์การทํางานและการจัดเวทีสาธารณะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
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ข. กําหนดรายละเอียดแผนงานการใช้สื่อเชิงกลยุทธ์ในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
(๑) ออกแบบสัญลักษณ์ในลักษณะของขบวนรถไฟหรือลักษณะอื่น ๆ เพื่อให้เห็น
ถึงกระบวนการขับเคลื่อนการใช้สื่อสารสาธารณะ โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องสามารถนําไปใช้กับการ
สื่อสารสาธารณะทางภาคพื้น (Ground war) ด้วย
(๒) กําหนดสื่อทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อนําไปสนับสนุนกระบวนการสื่อสาร
สาธารณะ เช่น การใช้ตัวแทนเครือข่ายชุมชน การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ การใช้เครือข่ายทางสังคม
(Social Network) ผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น
(๓) ให้มีการใช้แนวทางสื่อสารไปถึงเด็กและเยาวชนให้มากขึ้นเพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นในการวางอนาคตประเทศ
๒๒.๓) คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมขององค์กรที่สําคัญ
ก. รับทราบประกาศคณะกรรมาธิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อคณะอนุกรรมาธิการ
จากเดิม “คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็น” เป็น “คณะอนุกรรมาธิการการมี
ส่วนร่วมขององค์กรที่สําคัญ”
ข. เห็ น ชอบสรุ ป ผลการจั ด ประชุ ม เชิ ง วิ ช าการ เรื่ อ ง “แนวทางการบริ ห าร
จั ด การพลั ง งานปิ โ ตรเลี ย มอย่ า งยั่ ง ยื น ” เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๕๗ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
ค. การรับฟังความคิดเห็นขององค์กรที่สําคัญในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดให้
มีการจั ดประชุ ม เชิงวิ ชาการ เรื่ อง “แนวทางการบริ หารจั ดการพลังงานปิ โตรเลี ย มอย่างยั่งยืน ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้แทนกลุ่มภาคีองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม
๒๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นการพิจารณาได้ ดังนี้
๒๓.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาความคืบหน้าแผนการดําเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์
โดยพิจารณาถึงกรอบการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ตลอดจนแนวทางในการดําเนินการ
เพื่อจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดําเนินการของศูนย์ฯ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทิศทางในการดําเนินการจะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในต้นปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๓.๒) พิ จ ารณาความคืบ หน้ า ในการจัด ทํา เพลงเสี ยงของประชาชน โดยดํ า เนิ น การแต่ ง
เนื้อเพลงเสร็จแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงได้ตามความเหมาะสม และจะมีการประสานศิลปิน
เพื่อร่วมร้องเพลงดังกล่าวต่อไป
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๒๓.๓) พิ จ ารณาความคื บ หน้ า ในการประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยการจั ด ทํ า INFO GRAPHIC
โดยเนื้อหาจะเป็นการรวบรวมการดําเนินการของ สปช. โดยการจัดทํา VDO Clip เผยแพร่ผ่านทาง
Youtube โดยกําหนดกรอบและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ดําเนิ นการจัดทําเป็นตอนๆ
มีทั้งหมด ๖ ตอนด้วยกัน)
๒๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๔.๑) แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
ก. การจัดทําจดหมายเหตุ เป็นการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ แล้วนํามา
จัดทําเป็นระบบจดหมายเหตุ โดยการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่า จัดทําระเบียน คู่มือช่วยค้น สงวนรักษา
และบันทึกเหตุการณ์เรียบเรียงเป็นจดหมายเหตุ
ข. การจัดทําบันทึกเจตนารมณ์ เป็นการจัดทําบันทึกเจตนารมณ์ของการปฏิรูปด้านต่าง ๆ
จากการพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการจะศึกษาโดยการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทําเป็นบันทึกประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า
๒๔.๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๓ คณะ ได้แก่
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ
ข. คณะอนุ กรรมาธิการเรี ยบเรี ยงจดหมายเหตุ ความเป็ นมา และบั นทึกเจตนารมณ์
การปฏิรูปแห่งชาติ
ค. คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า

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

คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

