สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรปู แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๙ มกราคม ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) การประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
ก. พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง
ข. พิ จ ารณายุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความปรองดองแห่ ง ชาติ โดยจั ด ทํ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการไปแล้ว
ตลอดจนการเตรียมการวางแผนเพื่อดําเนินการต่อไปในอนาคตด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและองค์กรอิสระ
ข. ได้พิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทําความผิด จึงให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทําการรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนประเด็นที่ต้องการให้บัญญัติเป็น
กฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิ การปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
(๑) พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยเห็นควรให้มีการทบทวนวรรณกรรมด้วยการสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนได้เสียใน
เรื่องดังกล่าวจํานวน ๑๐ คน เพื่อให้ได้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
(๒) พิจารณาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเห็นว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ยาวนาน จึงให้มีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
(๓) จั ด เตรี ย มโครงการสั ม มนาและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “๑๐ ประเด็ น เด่ น
นวัตกรรมการเมืองไทย” เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

-๒๒. คณะกรรมาธิการการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
คณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
กําหนดโครงสร้าง และอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกรอบ
การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ดังนี้
๒.๑) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ มีอํานาจหน้าที่ใน
การศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของรัฐที่เหมาะสม รูปแบบหน่วยงานของรัฐ การ
จัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐแต่ละประเภท และความสัมพันธ์ของข้าราชการฝ่ายการเมืองกับ
ข้าราชการประจํา รวมทั้งการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลของภาครัฐ
๒.๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน และความมั่นคงแห่งรัฐ มี
อํานาจหน้าที่ในการศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน การเข้าถึงบริการภาครัฐและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งความมั่นคงของรัฐ
๒.๓) คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบงบประมาณและการคลั ง มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการศึ ก ษาและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง
๓. คณะกรรมาธิการการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ กํ าหนดให้มีการพิจารณาร่ างพระราชบัญ ญัติซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมเสนอให้มีการผลักดันเป็นกฎหมาย จํานวน ๓ ฉบับ คือ
ก. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
ข. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
ค. ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย กําหนดกรอบแนวทางการทํางานของคณะอนุ
กรรมาธิการ ดังนี้
(๑) ศึกษาความหมายของการบังคับใช้กฎหมาย
(๒) ศึกษาปัญหา และสาเหตุที่ทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
(๓) ศึกษากระบวนการที่จะก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
(๔) กําหนดกรณีศึกษาซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อนํามาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดทํากฎหมาย ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย กําหนดกรอบและ
แนวทางการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) ศึกษากระบวนการร่างกฎหมายในปัจจุบันเพื่อนํามาสู่การพิจารณาลดขั้นตอนการจัดทํา
ร่างกฎหมาย พร้อมให้มีบันทึกแสดงเจตนารมณ์ คําอธิบายกฎหมาย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของภาค
วิชาการและภาคประชาชน

-๓-

(๒) กําหนดบทบาทของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐบาลและสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
(๓) กํ า หนดบทบาทอํ า นาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการกฤษฎี กา และคณะกรรมการพั ฒ นา
กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดทําร่างกฎหมายให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือกระทรวง ทบวง กรม ที่มีการเสนอร่างกฎหมาย
(๔) กําหนดกระบวนการให้กระทรวง ทบวง กรม ที่จะมีการเสนอร่างกฎหมาย จะต้องรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาควิชาการ ก่อนที่จะมีการเสนอร่างกฎหมาย
(๕) นํ า กฎหมายที่ ค้ า งพิ จ ารณามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
(๖) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการค้าขายระหว่างประเทศที่ล้าสมัยและไม่
ทันต่อสถานการณ์ เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป โครงสร้ า ง อํ า นาจหน้ า ที่ และกระบวนการทํ า งานตํ า รวจเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชน กําหนดกรอบแนวทางการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) ควรแยกพนั ก งานสอบสวนให้ เป็ น องค์ ก รอิ ส ระ โดยให้สํ า นัก งานตํ า รวจแห่ง ชาติ เ ป็ น
หน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความมั่นคงภายใน
(๒) ควรปฏิรูปโครงสร้าง หลักสูตร และเนื้อหา ในการเรียนการสอนของโรงเรียนตํารวจ และ
เพิ่มหลักสูตรในด้านกฎหมายให้มากขึ้น
(๓) ควรกระจายภารกิจของตํารวจที่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยต้องพิจารณาความพร้อมของ
หน่วยงานที่รับโอนภารกิจนั้น
(๔) ควรพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายตํารวจโดยใช้ระบบอาวุโส ประกอบกับการพิจารณาความ
ประพฤติของแต่ละบุคคล
(๕) พัฒนาระบบคุณธรรมของตํารวจ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่ขาดคุณธรรมและความ
รับผิดชอบ
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการตํารวจที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ กําหนดกรอบและแนวทางการ
ทํางานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยพิจารณาศึกษาโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ กระบวนการดําเนินงาน ภารกิจ
รวมทั้งปัญหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีระบบการทํางานที่ซ้ําซ้อน โดยอาจรวมภารกิจของบาง
องค์กรอิสระที่ซ้ําซ้อนกันเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทําหน้าที่ด้านความยุติธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและเสมอภาค รวมถึงศึกษาขอบเขตและการสร้างแนวทางการถ่วงดุลอํานาจขององค์กรอิสระให้ชัดเจน
(Check and Balance) และคํานึงถึงระบบการคัดเลือกบุคลากรและเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ขององค์กร
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
(ไม่มีการประชุม)

-๔๕. คณะกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาแนวปฏิบัติในการนําเสนอประเด็นการปฏิรูป ๓ แบบ ได้แก่ การปฏิรูปเร็ว (Quick
Win) การปฏิรูป ๑ ปี (ระยะปานกลาง) และการปฏิรูประยะยาว โดยมีขั้นตอน คือ การกําหนดวิสัยทัศน์ การ
เผยแพร่เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุน เช่น การกระจายอํานาจ
ไปสู่โรงเรียน ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล โดยรัฐต้องจัดให้มีกองทุนสํารองรองรับการกระจายอํานาจ
ข. พิจารณาร่างรายงานผลการพิจารณาศึกษาประเด็นการปฏิรูปแบบ “การปฏิรูปเร็ว (Quick
Win)” โดยแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นปัญหาอุปสรรคและความจําเป็นในการปฏิรูปการศึกษา และให้มีการกําหนด
เป้าหมาย ทิศทางและวิธีการดําเนินการปฏิรูปในภาพรวม เช่น การเพิ่มสัดส่วนเวลาที่ครูสอนในห้องเรียน โดย
กําหนดเป็นตัวเลขให้ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณ โดยให้งบไปลงที่ตัวเด็กโดยตรง แก้ระบบการสรรหา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่ดี ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก
๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการกําหนดวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตการศึกษาและพัฒนามนุษย์
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยพิจารณาจากกรอบแนว
ทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยว่ามีการ
กําหนดไว้อย่างไร
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานผลการพิจารณาประเด็นการปฏิรูปแบบ “การปฏิรูปเร็ว” (Quick Win) ใน
ส่วนข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปและแนวทางการดําเนินการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและ
การพัฒนาทรัยพากรมนุษย์ต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์
กําหนดแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจาก
การแทรกแซง โดยเบื้องต้นให้มีการปฏิรูป ๕ ด้าน โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ ดังนี้
(๑) การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
(๒) การปฏิรูปครู คณาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ
(๓) การปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
(๔) การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ
(๕) การปฏิรูปการเงินงบประมาณการศึกษาทุกระดับ
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) กรอบประเด็นการพิจารณา
(๒) กรอบแนวทางการดําเนินงาน
(๓) กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน

-๕๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) ข้อเสนอการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ในระยะเวลาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ
ก. การปฏิรูปทันทีจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ทันที และภาคประชาชนสามารถรับรู้
และเข้าถึงได้ ได้แก่ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์
ข. การปฏิรูปภายในระยะเวลา ๑ ปี ได้แก่
(๑) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง และภาษีอากรแห่งชาติ
(๒) จัดตั้งสํานักงบประมาณแห่งรัฐสภา
ค. แผนแม่บทการปฏิรูปเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการและเป็นเรื่องที่ควรต้องบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่
(๑) จัดตั้งองค์กรเพื่อทําหน้าที่จัดทํายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน
(๒) กําหนดสิทธิของผู้เสียภาษี
(๓) กําหนดหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีและบทบังคับรัฐบาลในการออกกฎหมายภาษี
(๔) การจัดระบบภาษีเป็น ๒ ระดับ คือ ภาษีระดับชาติและภาษีระดับท้องถิ่น
๖.๒) การปฏิ รูประบบรั ฐ วิ สาหกิจ ภาครั ฐจะต้องมียุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนเกี่ยวกั บการดําเนิ นการของ
รัฐวิสาหกิจ ต้องพิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการดํารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจ หรือการคงเป็นรัฐวิสาหกิจ
การพิจารณาแยกประเภทของรัฐวิสาหกิจ และการทําหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน
หลังจากนั้น จึงพิจารณาว่ารัฐวิสาหกิจใด ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้เป็นแบบบริษัทที่มี
รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับภาคธุรกิจเอกชน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน โดยมีข้อเสนอในการดําเนินการและการบริหารงาน ดังนี้
ก. องค์ประกอบ และการเข้าสู่ตําแหน่งของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มาจากข้าราชการ ควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจที่ไปบริหาร และต้องปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
ข. ควรแก้ ไ ขกฎหมาย กฎและระเบี ยบ ให้ นัก ลงทุน ต่า งชาติส ามารถถือ หุ้น ในรัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี
ศักยภาพได้เพิ่มมากขึ้น
ค. วิ ส าหกิจ บางประเภทเปิ ดให้มี ก ารแข่งขั น ระหว่า งรัฐ กั บเอกชน แต่ มีก ารให้ สิท ธิ พิเ ศษบาง
ประการแก่รัฐวิสาหกิจ จึงส่งผลให้เกิดการได้เปรียบทางธุรกิจ จึงควรแก้ไขให้เกิดความเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
วิสาหกิจบางประเภทเป็นการผูกขาดทางธุรกิจจากภาครัฐ ควรเปิดให้เอกชนเข้ามาแข่งขันเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการในอนาคต
ง. ปฏิรูปบุคลากรของรัฐวิสาหกิจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มกําลัง
ควบคู่ไปกับการวางระบบในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
จ. พิจารณาทบทวนบทบาทและเจตนารมณ์ในการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ปฏิรูป ควบรวม หรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีความจําเป็น
๖.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ ได้สรุป
แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีและภาคกลางตอนล่าง ๑ โดยแบ่ง
การพิจารณาเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้

-๖(๑) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
(๒) ธุรกิจบริการ
(๓) ธุรกิจการท่องเที่ยว
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน ได้พิจารณาแนวทางการปฏิรูป
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยจะดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามที่สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) เหตุผลของการปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๒) การประเมินระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๓) แนวทางการปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยจะมุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ ได้แก่
(๑.๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดช่องว่างทางการเงิน เพื่อให้กลุ่ม SMEs และกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
(๑.๒) การพัฒนาระบบการกํากับดูแล เนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการรับฝากเงิน
จากประชาชนเป็นการทั่วไป จึงควรมีระบบการกํากับดูแลในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการกํากับดูแลธนาคาร
พาณิชย์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่ควรมีกรอบการดําเนินงานที่อ้างอิงผลกําไรเป็นหลัก
(๑.๓) การพั ฒ นาระบบบรรษั ท ภิ บ าลและกรอบการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ
บรรษัทภิบาลให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของธนาคารพาณิชย์
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
กองทุนการออมชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนและแหล่งการออมให้กับชุมชน ดังนี้
(๑) กลไกการสนับสนุน ได้แก่
(๑.๑) การพัฒนาเครื่องมือประเมินตนเอง ๒ มิติ และเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างความสามารถในการจัดการ และการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางการเงินกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(๑.๒) ขยายกลุ่มองค์กรโดยใช้ทุนทางสังคม โดยควรใช้ระบบเครือข่ายและกลุ่มย่อยที่ยึด
โยงสมาชิกด้วยทุนทางสังคม
(๑.๓) ควรกําหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ทําหน้าที่ส่งเสริมความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินและการประกัน โดยมีธนาคารออมสินทําหน้าที่
อบรมพี่เลี้ยงเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
(๑.๔) สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมจะให้การดูแลกองทุนที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ด้านการสร้างโอกาสในการลงทุนทางสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรมีความเข้มแข็งมากขึ้น
(๑.๕) ส่งเสริมในการสร้างการเรียนรู้ผ่านสื่อให้กับสมาชิกขององค์กร
(๒) กลไกการกํากับดูแล ได้แก่
(๒.๑) ประเด็ น เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลของกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร ควรเน้ น เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว ม การ
เผยแพร่ best practice และควรกําหนดให้มีเครือข่ายตรวจสอบข้ามกลุ่มและการตรวจสอบข้ามเครือข่าย
(๒.๒) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ควรหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงการคลัง เรื่องกลไกการกํากับดูแลกองทุนชุมชนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบการ
ดําเนินการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

-๗ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การคลั ง การงบประมาณ และการภาษี อ ากร พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติ การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาและฝ่ายการเมืองเป็นผู้เสนอ โดย
เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความใกล้เคียงกับประเด็นที่คณะอนุกรรมาธิการเสนอให้มีการบรรจุไว้ใน
ร่างรัฐธรรมนูญโดยให้มีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังและภาษีอากรที่เป็นองค์กรอิสระ และเป็นผู้ดูแล
ระบบการเงินการคลังภาครัฐ ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการหลายคณะ ซึ่ง
อาจไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาของประเทศในระยะยาวได้ โดยเห็ น ว่ า ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะให้ ทั้ ง รั ฐ มนตรี แ ละ
ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นข้าราชการประจําเข้ามาเป็นประธานและกรรมการเพราะอาจมีปัญหากรณีอํานาจบังคับ
บัญชาในระหว่างตัวบุคคลผู้เป็นกรรมการกับข้าราชการประจํา อีกทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการที่กําหนดขึ้น
ให้มีหลายคณะ ควรจะตั้งเป็นคณะอนุกรรมการและกําหนดไว้ในกฎกระทรวงแทน
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
ก. พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศและการพัฒนาการค้าและ
บริการต่าง ๆ
ข. ปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจของ
ไทยซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลังรับไปดําเนินการ
ค. ต้องมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ ท่องเที่ยวและบริการ
ง. จัดทําโมเดลเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรให้สามารถ
ดํารงอยู่ด้วยตัวเอง โดยมีส่วนอื่น ๆ เข้าไปสนับสนุน
จ. นโยบายการค้าและเศรษฐกิ จ สร้ างกลไกการคุ้ม กั นการค้าเป็น ธรรมและเปิดเสรี โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping) และมาตรการป้องกัน (Safeguard)
รวมทั้งมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐานอุตสาหกรรม
ฉ. จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ
รวมทั้งแผนแม่บทและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการปฏิรูป
ช. เสนอให้มีการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมาธิการ เพื่อเป็นการเผยแพร่งานของ
คณะกรรมาธิการให้ภาคประชาชนรับทราบ
๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เรื่อง
ข้าวเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปในการเพิ่มมูลค่าสินค้า รายได้ของเกษตรกร และเป็นการยกระดับตลาดการค้า
ตลอดจนลดปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางในการแก้ไข ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(๑) ประเด็นเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าว ปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงและได้รับการรับรอง
พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าวมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๓ พันธุ์ เป็นข้าวเจ้า ๑๐๐ พันธุ์ และข้าว
เหนียว ๒๓ พันธุ์ ซึ่งข้าวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเด่นของพันธุ์แต่ละชนิด

-๘(๒) ประเด็นการโซนนิ่งพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นําเสนอโครงการปรับโครงสร้าง
การผลิตข้าวระยะเวลาดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ
(๓) ประเด็นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนยุทธศาสตร์ข้าวด้านการผลิต จุดแข็งคือประเทศไทย
สามารถผลิตข้าวได้หลายชนิด คุณภาพดี มีเสถียรภาพในการผลิตสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการ
ปลูกข้าวสามารถปลูกข้าวได้หลายชนิด จุดอ่อนคือประเทศไทยขาดการวางแผนการผลิตข้าวต่ําและต้นทุนการ
ผลิตสูง คุณภาพข้าวไทยมีแนวโน้มตกต่ํา ชาวนายังขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มยังมีน้อย
(๔) ประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การวิจัยเรื่องข้าวแห่งชาติของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศไทยสามารถครองความเป็นหนึ่งด้านสินค้าข้าวของโลก ได้วาง
ยุทธศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว การพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการตลาดข้าว การพัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(๕) ประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดข้าวในประเทศ เช่น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้าวหอม
มะลิของไทยในต่างประเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในตลาดต่างประเทศ การตรวจสอบมาตรฐาน
ข้าว การรวบรวมข้าวในตลาดต่างประเทศ รวมถึงการระบายข้าวในคลังของกรมการค้าต่างประเทศ
(๖) ประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยคุณภาพของข้าว โดยเฉพาะการทําข้าวเพื่อประโยชน์ในการบํารุง
ร่างกายและสามารถป้องกันโรค
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร
(๑) ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาข้าวทั้งระบบ ดังนี้
(๑.๑) ควรขึ้นทะเบียนแรงงานชาวนาเกษตรกรให้ชัดเจน
(๑.๒) ควรเร่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
(๑.๓) กําหนดมาตรการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในอนาคต
(๑.๔) ควรส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับชาวนา
(๑.๕) ส่งเสริมโครงการสมาร์ทฟาร์เมอร์ โมเดิร์นฟาร์เมอร์ และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการผลิต
(๒) การแก้ปัญหายางพาราได้แบ่งมาตรการเป็น ๒ ระยะ ได้แก่
(๒.๑) ระยะเร่งด่วน (Quick Win)
(๒.๑.๑) กําหนดนโยบายการแทรกแซงราคาอย่างต่อเนื่อง เร่งขับเคลื่อนโครงการ
เร่งด่วนซึ่งไม่คืบหน้า พิจารณาการช่วยเหลือและชดเชยผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง
ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
(๒.๑.๒) กํ า หนดนโยบายส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างระยะ
เร่งด่วน สนับสนุนศูนย์ข้อมูลกลางและแก้ปัญหายางพารา เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของตลาดยางพาราไทยรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรับปัญหาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรยาง โดยให้มีการจัดตั้งนําร่องใน ๔ ภาคของประเทศไทย สนับสนุนกองทุนอีทีเอฟ และให้องค์กร
เอกชนและองค์กรเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม

-๙(๒.๒) ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน
(๒.๒.๑) ควรปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้ง
ระบบ
(๒.๒.๒) กําหนดมาตรการด้านการตลาด โดยการสนับสนุนและพัฒนาตลาดกลาง
ยาง โครงการนําร่องตลาดกลางเชื่อมโยงกั บเกษตรกร การเร่งรัดโครงการพัฒนาตลาด และระบบตลาด
ยางพารา โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา
(๒.๒.๓) กําหนดมาตรการทางด้านการคลัง โดยให้มีการพิจารณาหักลดหย่อน
ภาษีสํา หรับภาคธุ ร กิจ ซึ่ งมีก ารนํ าผลิ ตภั ณฑ์จ ากยางพาราไปใช้ใ นธุ ร กิ จ โดยต้องเป็น ผลิ ตภัณฑ์ที่ มี การขึ้ น
ทะเบียนไว้ชัดเจน จัดโรดโชว์ส่งเสริมการลงทุนผลิตภัณฑ์ยางโดยให้สิทธิประโยชน์สูงสุด สนับสนุนอุตสาหกรรม
ผลิตภัณ ฑ์ยางแปรรู ปประเภทต่างๆ ผ่อนปรนกฎระเบียบในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
แต่ต้องคงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
(๒.๒.๔) จั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยางและศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยาง
(๒.๒.๕) ให้ มี โ ครงการควบคุ ม ปริ ม าณการผลิ ต ยางและการโซนนิ่ ง โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและลดต้นทุนการผลิตยาง
(๒.๒.๖) ควรปฏิรูปหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยยาง
(๒.๒.๗) ควรทบทวนแนวทางการควบคุมคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ยางทั้งระบบ และการส่งเสริมระบบการแบ่งปันผลประโยชน์
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยว
(๑) ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปการท่องเที่ยวตามกรอบแนวทาง ๕ ด้าน ดังนี้
(๑.๑) ขั้นตอนที่ ๑ อนุกรรมาธิการพิจารณาหยิบยกเรื่องปัญหาและสาเหตุที่จะดําเนินการ
ปฏิรูปภายใต้กรอบหัวข้อการปฏิรูปทั้ง ๕ ด้าน
(๑.๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ นํ า เรื่ อ งปั ญ หาและสาเหตุ ที่ พิ จ ารณาตามข้ อ ๑.๑ มาสรุ ป เป็ น
รายละเอียดที่จะดําเนินการปฏิรูป
(๑.๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดทําข้อเสนอในการปฏิรูปของเรื่องปัญหาและสาเหตุ
(๑.๔) ขั้นตอนที่ ๔ จัดทํารายงานการปฏิรูปตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอสภาปฏิรูป
(๒) กําหนดให้ดําเนินการปฏิรูปการท่องเที่ยวในเขตอุทยานทั้งระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความมีประสิทธิภาพของแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) ข้อสรุปความเห็นการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ โดยแบ่งเป็น ๓ แนวทาง ดังนี้
ก. การดําเนินการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมให้ใช้ระบบสัมปทานตามเดิม
ข. การดําเนินการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต
ค. เห็นสมควรให้ใช้ระบบสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ โดยให้กระทรวงพลังงานไปศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับระบบแบ่งปันผลผลิต และอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบดังกล่าว

- ๑๐ ๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารและการกํากับกิจการพลังงาน/สารสนเทศ พิจารณา
เกี่ยวกับกลุ่มภาคีเพื่อสร้างความโปร่งใสในกิจการสํารวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ (ปิโตรเลียมและสินแร่)
โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้ประสานกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นองค์กรร่วมกันในการทํา EITI เนื่องจากมีข้อกําหนดเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ธาตุต่าง ๆ
ทั้งหมด รวมทั้งทรัพยากรปิโตรเลียมทําให้อยู่นอกขอบเขตการปฏิรูปด้านพลังงาน
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พิจารณาการวางแผนรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
เห็นว่าการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้ เนื่องจากปัจจุบันมีราคาสูงเกินไป แต่หากส่งเสริมให้มีการใช้หรือผลิต ยาน
ยนต์ขนาดเล็ก เช่น จักรยานไฟฟ้า หรือจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีระบบไม่ซับซ้อน และมีราคาถูก ก็จะเข้าถึง
ประชาชนได้และควรส่งเสริมการผลิตโดยใช้ตราหรือยี่ห้อของประเทศไทยเอง โดยได้มีความคืบหน้าการ
ดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้
(๑) การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย ได้ ว างแผนรองรั บ การผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า โดย
ทําการศึกษาวิจัย และคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากถึง ๑ ล้านคัน และมีการชาร์ต
แบตเตอรี่ไฟฟ้าของยานยนต์พร้อมกันทั้ง ๑ ล้านคัน จะใช้ไฟฟ้าประมาณ ๓,๐๐๐ เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นการใช้
ปริมาณไฟฟ้าต่ํากว่า ร้อยละ ๑๕ ของการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน จึงสามารถผลิตไฟฟ้าให้พอเพียงได้
(๒) การไฟฟ้านครหลวงได้ดําเนินการรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
จํานวน ๑๖ คัน และติดตั้งเครื่องชาร์จไฟแบบเร็ว เพื่อศึกษาทดสอบและเก็บข้อมูลสําหรับการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้าและผลกระทบการชาร์จไฟต่อระบบจําหน่ายไฟฟ้า
(๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการรองรับการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า เช่น ดําเนินโครงการสาธิตรถโดยสารไร้มลพิษ สําหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทําโครงการพัฒนา
ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในเมือง รวมทั้งจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนามอเตอร์
และระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงชนิดไม่ใช้แม่เหล็กถาวรสําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน พิจารณา
เกี่ยวกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ในประเทศไทย เห็นว่าการส่งเสริม EV ในประเทศ
ไทยสามารถดําเนินการได้ ภาครัฐและภาคเอกชนมีความพร้อมในการรองรับการส่งเสริม EV แต่จะต้องมีการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย เพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมทางภาษี มาตรฐานของ
แบตเตอรี่และส่วนควบ การเตรียมการทางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) ได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อเสนอปฏิรูปเร็ว (Quick Win) ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการฯ
เพื่อจะได้มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดการบูรณาการเกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขในภาพรวม
๙.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

- ๑๑ (๑) โครงการริเริ่มส่งผลสําเร็จเร็ว หรือปฏิรูปเร็ว (Quick Win)
(๑.๑) การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง
(๑.๑.๑) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง
รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการดูแลสุขภาพและบําบัดอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
(๑.๑.๒) มีข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
(๑.๑.๓) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้โดยง่าย และทั่วถึง
(๑.๒) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย โดยมีข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปเร็ว(Quick Win)
(๑) การผลักดันการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
(๒) การสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร
(๓) การจัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะการปฏิรูประบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อ
จัดทําข้อเสนอปฏิรูปเร็ว (Quick Win) เนื่องจากระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ที่เกิดจากภัยต่าง ๆ อาทิ อัคคีภัย
สาธารณภัย อุบัติภัย หรือภัยต่อความปลอดภัยอื่นปัจจุบันมีหมายเลขด่วนหลายหมายเลข กระจัดกระจายตาม
หน่วยงานที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินในแต่ละเหตุ ดังนั้น เพื่อลดภาระในการจดจําหมายเลขและ
การเข้าถึงของประชาชน ตลอดจนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลและทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังนี้
(๑) การปฏิรูปการจัดศูนย์รับเรื่อง (call center)
(๒) การปฏิรูประบบสั่งการ
(๓) การปฏิรูปการบูรณาการข้อมูล
(๔) การปฏิรูปการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
(๕) การปฏิรูปการฝึกอบรมของหน่วยงานที่สนธิกําลังกัน
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การระบบสุ ข ภาพ พิ จ ารณาข้ อ เสนอเพื่ อ การ
ปฏิรูปเร็ว (Quick Win) เกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานและการจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบบริการ
สุข ภาพแห่ง ชาติ กรณี ก ารปฏิ รูป ระบบข้อ มู ล สารสนเทศบริ ก ารสุข ภาพของประเทศการจัด ตั้ งสํ า นั ก งาน
มาตรฐานและการจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ โดยมีข้อเสนอ ดังนี้
(๑) แจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เร่งดําเนินการ จัดตั้งสํานักงานมาตรฐานและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เกิดกลไกกลางมาตรฐานและการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศระบบบริการสุขภาพของประเทศ
(๒) เสนอเรื่องไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ
รัฐบาลเป็นระยะ
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๙ คณะ มีประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) พิจารณาการร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมผ่านรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

- ๑๒ ๑๐.๒) การพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชน
พิจารณาศึกษาการถอดบทเรียนกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจาก ๒๐ โมเดล
เพื่อวางแผนการปฏิรูปเร็วและการดําเนินการต่อไปของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
(๑) คณะทํางานถอดกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วม ได้นําเสนอแนวทางในการถอดบทเรียน
เพื่อสรุปเป็นแนวทางและข้อเสนอในการพัฒนากลไกและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒ ประเด็น คือ
(๑.๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑.๒) กลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) คณะอนุกรรมาธิการควรเร่งดําเนินการจัดทําความเห็นและข้อเสนอการปฏิรูปกลไกและ
การมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือพฤษภาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
สภาปฏิรูปแห่งชาติจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
(๓) ได้อนุมัติหลักการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/การระดมความคิดเห็น ระดับภูมิภาค
จํานวน ๔ ครั้ง
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่
(๑) พิจารณาโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายการปฏิรูปเร็ว เนื่องจากโครงสร้างและ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม จึงต้องปรับปรุงและผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายการผัง
เมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการขับเคลื่อนการใช้นโยบายด้านผังเมือง
(๒) พิจารณาการจัดทําประเด็นปัญหาและความจําเป็นที่ต้องมีการปฏิรูประบบผังเมืองและ
การใช้พื้นที่เพื่อรวบรวมและจัดทําประเด็นปัญหาเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
(๑) ในการตัดต้นไม้เพื่อการก่อสร้างถนนจะมีการปลูกต้นไม้เสริมทดแทนโดยจะปลูกชดเชย
เป็ น ๓ เท่า ของจํา นวนต้ น ไม้ ที่ ถูก ตั ด ไป โดยการปลู กต้ น ไม้ ริ ม ทางหลวงควรต้ อ งคํา นึง กระทบด้ า นความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสําคัญ แต่ในส่วนของพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนน ซึ่งมีพื้นที่จากการก่อสร้างถนน
เหลืออยู่น้อยมาก จะต้องมีการพิจารณาว่าสามารถดําเนินการปลูกต้นไม้ได้มากน้อยเพียงใดอีกครั้งหนึ่ง
(๒) ในการตีตั๋วรูปพรรณช้างบ้าน แต่เดิมจะมีการตีตั๋วรูปพรรณเมื่อช้างอายุครบ ๘ ปี ซึ่งเป็น
การใช้ระยะเวลาที่นานเกินไปทําให้เกิดการล่าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน หลังจากที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองช้างที่มีตั๋วรูปพรรณเดิมจะต้องนํามา
เปลี่ยนเป็นตั๋วรูปพรรณในรูปแบบใหม่ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งรูปแบบใหม่นี้มีลักษณะคล้ายกับทะเบียน
บ้าน โดยจะระบุตัวเลข ๑๓ หลัก รูปพรรณของช้าง รวมถึง DNA ของช้างแต่ละเชือกด้วย
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พิจารณาเกี่ยวกับการ
จัดทํา EIA/EHIA ซึ่งการจัดทํารายงานดังกล่าวใช้เวลานานเกินไปจนทําให้โครงการล่าช้าและไม่สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ การขาดหลักเกณฑ์การจัดทํารายงานในพื้นที่ชุ่มน้ํา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมี
ความซ้ําซ้อนและใช้เวลานานและควรให้อิสระเกี่ยวกับรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้

- ๑๓ อย่างเสรี จึงควรที่จะมีเงินกองกลางให้กับหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวกลางพิจารณาและ
กําหนดบริษัทที่ปรึกษาให้กับโครงการต่าง ๆ แต่โครงการต้องมีส่วนร่วมเพื่อกําหนดรายละเอียดบางประการ
และหน่วยงานบริหารเงินกองกลางต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อรองรับกับปริมาณงานจํานวนมาก
อีกทั้ง ภาครัฐควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพของ
รายงานอีกด้วย
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดล้อม พิจารณารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... โดยเห็นว่า การออกกฎ ได้พิจารณานํา (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... โดยสาระสําคัญที่มาจากแนวคิดและหลักการ ๗ ข้อ ดังนี้
(๑) น้ําเป็นทรัพยากรส่วนรวม
(๒) การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วม
(๓) รับประสิทธิในน้ําขั้นพื้นฐาน
(๔) ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย
(๕) สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ํา
(๖) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
(๗) หลักธรรมาภิบาล
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) ให้มีการ Work Shop ในการจัดทําวิสัยทัศน์การปฏิรูปสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา ๓ เพื่อระดมความคิดเห็นจากกรรมาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเรียบเรียง
กําหนดเป็นวิสัยทัศน์การปฏิรูปสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
๑๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ด้ า นสิ ท ธิ เสรี ภ าพ จริ ย ธรรมและการกํ า กั บดู แ ลกั น เองของสื่ อ
พิจารณากําหนดกรอบการดําเนินการ ดังนี้
(๑) กําหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านสิทธิเสรีภาพ จริยธรรม และการกํากับดูแลกันเองของสื่อ
(๒) สื่ อ กั บ ความมั่ น คง : สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ความรั บ ผิ ด ชอบ กั บ ผลกระทบต่ อ สั ง คมที่ กํ า ลั ง
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๓) สื่อกับความมั่นคง และสื่อกับกองทัพ
(๔) สิทธิเสรีภาพและจริยธรรมในโซเชียลเน็ทเวิร์ค
(๕) การกํากับดูแลโดยองค์กรวิชาชีพ
(๖) ศึกษา พิจารณากฎหมาย ประกาศ และจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
(๗) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. ....
(๘) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ.....
(๙) พิจารณาข้อเสนอจากบุคคลภายนอก
(๑๐) สรุปข้อเสนอส่งคณะกรรมาธิการ

- ๑๔ ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการกํากับดูแลและประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการสารสนเทศ พิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งต่าง ๆ และกําหนดกรอบการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการ
ดังนี้
(๑) จัดทําแนวทางปฏิรูปรูปแบบและโครงสร้างองค์กรการทําหน้าที่จัดสรรทรัพยากรคลื่น
ความถี่ และการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
สารสนเทศของประเทศ จัดทําแนวทางพัฒนาองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการฯ และจัดทําแนวทางการ
ส่งเสริมวิชาชีพและการวิจัย/พัฒนามาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นและประชาชนได้เข้าถึง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการดําเนินการสื่อมวลชน
(๒) วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ เพื่อปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทําข้อเสนอแนะถึงขั้นตอนการนําแผนงานปฏิรูปไปดําเนินการ เพื่อให้การปฏิรูปและ
จะต้อง
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รูป การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการกํา กับ ดู แ ลและรู้เ ท่า ทัน สื่ อ
พิจารณาแนวทางในการกําหนดกลไกสําหรับการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อของภาคประชาชน ซึ่งมีหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ศึกษาไว้แล้ว โดยเบื้องต้นคณะอนุกรรมาธิการ จะเชิญมาให้ข้อมูลกับทางอนุกรรมาธิการ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาต่อไป
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ ควรให้มีการสร้างกลไกในการทํางานร่วมกันใน
หลายคณะกรรมาธิการ โดยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบการรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทย
ขึ้น
๑๒.๒) พิจารณาร่างประเด็นความสําคัญของการปฏิรูปด้านสังคมในประเทศไทย
ก. สิทธิชุมชน
ข. ระบบกลไก กระบวนการในชุมชน
ค. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
ง. ชุมชนกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
จ. สภาพลเมือง
ฉ. การปฏิรูปสังคมเชิงระบบ
ช. ปฏิรูปด้านสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ซ. ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ฌ. การสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ร่มเย็น และเป็นสุข
ญ. สุขภาวะทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศ
ฎ. บุคคลและการคุ้มครองสิทธิ
ฏ. สิทธิการเข้าถึงการใช้ประโยชน์และการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ฐ. การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง

- ๑๕ ๑๒.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สรุปผลการพิจารณาดังนี้
(๑) พิจารณารวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการของ
คณะกรรมาธิการเพื่อจัดทําร่างประเด็นความสําคัญของการปฏิรูปด้านสังคมในประเทศไทย จาก ๔ กลุ่ม คือ
(๑.๑) กลุ่มชมชนท้องถิ่นและสังคม
(๑.๒) กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว
(๑.๓) กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(๑.๔) เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะในคณะกรรมาธิการ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม โดยพิจารณาศึกษาการ
ผลักดันข้อเสนอโฉนดชุมชนสู่การปฏิบัติ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๓)
ค. คณะอนุกรรมาธิ การปฏิ รูประบบส่งเสริ ม คุณภาพชี วิตและเสริม สร้างความเข้ ม แข็ งแก่เด็ ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว พิจาณาศึกษากรอบและแผนการดําเนินงานในประเด็นปฏิรูปด้านสังคม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) กําหนดให้การศึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวอยู่ในแผนการปฏิรูปเร็ว ของคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การแรงงาน และนํามาพิจารณาในคณะกรรมาธิการ เพื่อเร่งดําเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จ ให้มีการพิจารณา
เรื่องผลประโยชน์ของแรงงานไทยควบคู่ไปพร้อมกันด้วย
๑๓.๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๔ คณะ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม
ข. คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน
ค. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาธนาคารแรงงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ง. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะกรรมาธิการได้พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้นําเสนอประเด็นที่ควรปฏิรูปโดยเร่งด่วน ดังนี้
(๑) จัดให้มีการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขหรือออกกฎหมายเพิ่มเติมให้เป็นไปตามหลักการ
ของอนุสัญญา UNCAC

- ๑๖ (๒) จัดให้มีศาลคดีคอร์รัปชันแต่ละจังหวัดและระดับภูมิภาค
ค. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
เสนอหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปใช้ในทุกโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ง. คณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน
ภาครัฐ สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
กรอบที่ ๑ ด้านการปฏิรูปกฎหมาย
(๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรวินิจฉัยก่อนนําคดีไปสู่ศาล โดยให้พนักงานไต่สวน
เป็นผู้รวบรวมหลักฐานและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๒) จํากัดอํานาจด้านการป้องกันให้เหลือเพียงการจัดทํามาตรการและการประชาสัมพันธ์งาน
ไต่สวนและมุ่งเน้นงานด้านไต่สวนเป็นหลัก
(๓) กําหนดให้ความผิดที่เอกชนให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในอํานาจของ คณะกรรมการ
ป.ป.ช.
(๔) ให้อํานาจพนักงานไต่สวนในการรวบรวมพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
ความชัดเจนและคล่องตัว
(๕) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนทุกระดับ
เฉพาะการไต่สวนความผิดอาญา ร่ํารวย ถอดถอนและการตรวจสอบทรัพย์สินเท่านั้น
(๖) กําหนดมาตรการทางภาษีเพิ่มเติม พบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีให้กรมสรรพากรดําเนินการ
เรียกเก็บภาษีโดยยึดถือสํานวนของ ป.ป.ช. ในการดําเนินการ
(๗) ยกเลิกการตั้งคณะทํางานร่วม และกําหนดระยะเวลาให้อัยการฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน หาก
ไม่ฟ้องให้ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง
(๘) การฟ้องคดีให้ยกเลิกการตั้งทนายความซึ่งเป็นเอกชน โดยให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้นําคดี
ขึ้นสู่ศาลเอง และเห็นควรให้จัดตั้งศาลพิเศษที่มีความชํานาญโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับการทุจริต
(๙) ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อประกันความเป็นอิสระขององค์กรอิสระ โดยกําหนดให้
จัดสรรทุกปีเป็นร้อยละของงบประมาณแผ่นดิน
(๑๐) ให้คงสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดไว้โดยปรับเปลี่ยนเป็นมุ่งเน้นงานด้านไต่สวนและ
ตรวจสอบทรัพย์สินเป็นหลัก
กรอบที่ ๒ ด้านการปฏิรูปองค์กร
(๑) แบ่งแยกการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน
ป.ป.ช. และควรมีพระราชบัญญัติข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ต่างหากให้ชัดเจน
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพและอัตรากําลังด้านการไต่สวน
(๓) การกําหนดรูปแบบ ควรกําหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจสอบการเงินแผ่นดินทั้ง
ก่อนจ่ายและหลังจ่าย และให้มีอํานาจไต่สวนความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการเงินของแผ่นดิน
(๔) วิธีการได้มา การได้มาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ควร
มาจากการสรรหาซึ่งวิธีการควรต้องปลอดจากการแทรกแซงจากนักการเมือง
(๕) อํานาจหน้าที่ ควรกําหนดให้ สตง. มีอํานาจตรวจสอบและไต่สวนความผิดเกี่ยวกับ
ความผิดการเงินของแผ่นดิน และความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

- ๑๗ (๖) มาตรการบังคับใช้หน่วยงานให้สามารถส่งสํานวนคดีให้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลได้เองโดยมี
เหตุผลสนับสนุน
(๗) ความเป็นอิสระ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ถ่วงดุลและคานอํานาจกันเช่นเดิม
(๘) การบูรณาการ กําหนดแบ่งแยกอํานาจระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ สตง. ให้ชัดเจน
(๙) การมีส่วนร่วมของประชาชน กําหนดให้มีอาสาภาคประชาชนเพื่อช่วยในการตรวจสอบ
(๑๐) ความโปร่งใส หน่วยงานจะต้องถูกตรวจสอบจากจากทุกภาคส่วน
(๑๑) ความมีจริยธรรมในการตรวจสอบ มีมาตรฐานจริยธรรมเช่นเดียวกับองค์กรอิสระอื่น
(๑๒) ปัญหาและอุปสรรค ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปแบบ “การปฏิรูปเร็ว” เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ประสานงานของประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในประเด็นแนวคิดการปฏิรูปเร็วแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเรื่องใดที่
ดําเนินการแล้วจะเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้มีมติให้คณะอนุกรรมาธิการแต่ละชุดไปพิจารณาศึกษาเรื่องที่
ควรทําการปฏิรูปเร็ว พร้อมประมวลประเด็นปัญหา เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา สรุปได้ดังนี้
ก. ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปกิจการศาสนา ประกอบด้วยการปฏิรูปการศึกษาด้วยหลักศาสนา
และการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมืองทุกระดับโดยมีโครงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชนแต่ละศาสนา
และยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข. กํ า หนดเดิ น ทางไปกราบนมั ส การสมเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ
พระสังฆราช เพื่อรับฟังโอวาทเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการศาสนา
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) พิ จารณาผลการดํ าเนิ นงานของ “คณะอนุ กรรมาธิ การการมี ส่ วนร่ วมและรั บฟั ง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนด้ า นปฏิ รู ป การกี ฬ า” เรื่ อ งรายละเอี ย ดในการจั ด สั ม มนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
โดยกําหนดการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
๑๖.๒) พิจารณาเรื่องการปฏิรูปเร็ว คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๔ คณะ
ดําเนินการพิจารณาศึกษาประเด็นการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของแต่ละคณะ
สรุป ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างการกีฬา การปฏิรูปเร็วควรดําเนินการ ๒ ข้อ
ดังนี้
(๑) ผลักดันให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายให้กีฬาเป็นวาระ
แห่งชาติ

- ๑๘ (๒) ผลั ก ดั น กี ฬ ามวยไทยเข้ า สู่ ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ณ ประเทศญี่ ปุ่ น
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมกีฬามวยไทยสู่สากล
ข. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาการกีฬา เสนอควรดําเนินการ ๔ ข้อ ดังนี้
(๑) ผลักดันนโยบาย ๑ กีฬา ๑ ชีวิต
(๒) ผลั ก ดั น การเล่ น กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ คํ า ขวั ญ คื อ ป้ อ งกั น เสริ ม สร้ า ง ฟื้ น ฟู ซึ่ ง เป็ น การ
ดําเนินงานร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสาธารณสุข
(๓) ผลักดันให้วิชาพลศึกษา เป็นวิชาหลักในการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดําเนินงานร่วมกับ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา
(๔) ผลั ก ดั น ให้ ตั ด กี ฬ าสนุ ก เกอร์ หรื อ บิ ล เลี ยด ออกจากบั ญ ชี ก ารเล่ นที่ ถื อ เป็ น การพนั น
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยเสนอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬา
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๗.๑) พิจารณาข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปเร็ว ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญา ดังนี้
ก. การจัดสร้างระบบบูรณาการฐานข้อมูลต่างกระทรวงแบบพกพา
ข. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ค. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ง. การจัดตั้งสถาบันวิจัยขั้นสูงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
๑๗.๒) พิจารณาเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ก. ควรมีการจัดทํา Sectoral policy ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ควรส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการลงทุน และ
สร้างนวัตกรรม
ค. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.
๒๕๕๑ ในส่ ว นของคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ และระบบ
งบประมาณ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการกํ ากั บ ดูแ ลและบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมของประเทศ รองรับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อย่างเป็น
รูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ดังนี้
ก. กําหนดให้มีกลไกในการร้องทุกข์เพื่อรักษาสิทธิของตนเองสําหรับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคต่อ
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

- ๑๙ ข. กําหนดให้องค์อิสระเพื่อเป็นผู้เสียหายแทนประชาชนหรือไม่
ค. กําหนดทุนประเดิมให้มีความชัดเจนโดยมีจํานวนแน่นอนหรืออาจกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ํา ทั้งนี้
เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของคณะรัฐมนตรีเพียงพอต่อการดําเนินงานขององค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๘.๒) พิจารณารายงานการกําหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริง
โดยคิดเป็นวินาที สรุปได้ดังนี้
ก. การกําหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็น
วินาที เป็นการปฏิรูปโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบวิธีคิดโดยคิดตามการใช้งานจริง ซึ่งอาจใช้
เป็ น แบบอย่ า งในการพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด อั ต ราค่ า บริ ก ารในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ของผู้ ป ระกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม อาทิ การคิดอัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง เรื่องอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ข. การกําหนดอัตราค่าบริการโดยคิดเป็นวินาทีดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการปฏิรูป
ค. ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและใกล้ ตั ว ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคยั ง คงถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจาก
ผู้ประกอบการ ดังนั้น
ง. การกําหนดอัตราค่าบริการโดยคิดเป็นวินาทีจะส่งผลให้ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคได้รับประโยชน์
จากการกําหนดอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่
๑๘.๓) พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๙.๑) พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ก. บรรจุเรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ในประเด็น ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๖ คณะ และได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นประจําจังหวัด ๗๗ จังหวัด มีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน
อนุกรรมาธิการ และผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นเลขานุการ และจัดตั้ง
ศู นย์ประสานงานรับฟั งความคิดเห็ นจากประชาชนในพื้นที่ทุกจั งหวัด โดยมีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปมาแล้วทั้งสิ้น ๕๔๖ ประเด็น
(๒) จัดทําโครงการการดําเนินงานด้านการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป การจัดเวทีสาธารณะ
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิรูปผ่านรายการเสียงประชาชน โดยการเปิด
เวที สั ญ จรรั บฟังความเห็ นจากประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ และนําเทปบันทึกภาพเผยแพร่ทางสถานี วิท ยุ
โทรทัศน์ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา ซึ่งจะเริ่มออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ อีกทั้ง ได้ดําเนินการจัดโครงการสื่อสารสาธารณะผ่านรายการ
จุดเปลี่ยนประเทศไทย ซึ่งได้มีการออกอากาศแล้ว เมื่อวันที่ ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๕ และ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ข. บรรจุเรื่องเปิดอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรมในประเทศ
ไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไร” ในระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๘ และหัวข้ อเรื่อง “จะทํ าอย่า งไรให้ประเทศไทยมี ก ลไกป้ องกัน และขจั ดความทุ จริตและ

- ๒๐ ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ” ในระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวัน
อังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ค. บรรจุเรื่อง การเปิดให้ใช้สิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ ๒๑ ของกระทรวงพลังงาน ใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
๑๙.๒) ให้งดประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการทุกคณะในวันที่มีการประชุมสภาปฏิรูป
แห่งชาติ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน
๑๙.๓) สภาปฏิรูปแห่ งชาติ มี กําหนดจัดกิจกรรม “สภาปฏิรูปแห่งชาติพบสื่อมวลชน” ในวันศุกร์ ที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการ
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสื่อมวลชน
รวมทั้งข้าราชการ เพื่อให้การดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กร
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(ไม่มีการประชุม)
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
จัดทํายุทธศาสตร์ในการสื่อสารวิสัยทัศน์และการออกแบบอนาคตประเทศไทยกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งได้
หารือถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและภาคส่วนต่างๆ เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๒๑.๑) จัดทํายุทธศาสตร์ในการสื่อสารวิสัยทัศน์และการออกแบบอนาคตประเทศไทยต่อประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
๒๑.๒) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตแห่งประเทศไทย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทั้ง ๒๕๐ คน
๒๑.๓) การจัดทําวิสัยทัศน์ของประเทศไทย มีการสอดแทรกเนื้อหา เรื่องความสามัคคีปดรองดองของคน
ในชาติเพื่อให้ความความสงบสุข
๒๑.๔) การนํ า ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการสื่ อ สารมาใช้ กั บ สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ต้ อ งมี ก ารวางแผนการ
ดําเนินงานให้ชัดเจน เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๘๒ คณะ มีประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๒๒.๑) กําหนดแผนงานรณรงค์ทางสังคมของเด็กและเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ดังนี้
ก. การประกวดเรื่องเล่าหรือเรื่องสั้น
ข. การประกวดภาพวาด

- ๒๑ ค. การประกวดหนังสั้น
ง. การประกวดเพลง
๒๒.๒) จั ด เตรี ย ม “โครงการร่ ว มกั น หาทางออก “อนาคตประเทศไทย ในอี ก ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า ” โดย
กระบวนการประชาเสวนา (Citizen Dialogue)” เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องวิธีการสรรหากลุ่มตัวอย่างและเรื่อง
งบประมาณ จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการสํารวจและวิธีการสรรหากลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสม โดยมี
การอธิบายกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) แผนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป ที่ไม่จําเป็นต้องใช้
งบประมาณในการดํ า เนิ น การ โดยจะจั ด ทํ า เว็ ป ไซต์ ข องคณะกรรมาธิ ก ารฯ(Intranet) เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทั้งนี้ จะขอความร่วมมือจากสํานักประชาสัมพันธ์เพื่อให้การ
สนับสนุนด้านข้อมูลสรุปข่าวต่างๆและนําไปเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะกรรมาธิการ
๒๓.๒) ความคื บ หน้ า แผนการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โดยจะมี ก ารประสานไปยั ง สํ า นั ก
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการดําเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์
๒๓.๓) การจั ด ทํ า INFO GRAPHIC โดยเนื้ อ หาจะเป็ น การรวบรวมการดํ า เนิ น งานทั้ ง หมดของ สปช.
โดยการจัดทํา VDO Clip เผยแพร่ผ่านทาง Youtube โดยจะเน้นการปฏิรูปโดยฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
๒๔.๑) ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๔.๒) หลักการในโครงเรื่องจดหมายเหตุ การดําเนินงานและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ประกอบด้วย
ก. คําปรารภ
ข. คํานํา
ค. ภาคที่ ๑ การตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ง. ภาคที่ ๒ เจตนารมณ์และผลการดําเนินงานของสภาปฏิรูปในด้านต่างๆ
จ. ภาคที่ ๓ เจตนารมณ์และผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการคณะ
ต่างๆ
ฉ. ภาคที่ ๔ การจัดทําร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ช. ภาคที่ ๕ การจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ
ซ. ภาคที่ ๖ ประวั ติ ศ าสตร์ จ ากคํ า บอกเล่ า เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
(บทคัดย่อ)
ฌ. ภาคผนวก

- ๒๒ ๒๔.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ ได้วางแนวทางในการดําเนินงานโดย
จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดเก็บในระบบ
เอกสารจดหมายเหตุเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น ทั้งนี้ ได้จัดให้ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๙ เป็นที่รับ
เอกสารจากหน่วยงานที่ส่งมาเป็นการชั่วคราว
ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยได้
กําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยจะจัดทํารูปเล่มและซีดี โดยระบุโครงเรื่อง แบ่งเป็น
รายละเอียดดังนี้
(๑) คําปรารภ คํานํา
(๒) เนื้อหาแบ่งเป็น ๖ ภาค คือ การตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ ข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิรูปประเทศ
ไทยในแต่ละด้าน เจตนารมณ์และผลการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการและคณะอนุ
กรรมาธิการคณะต่างๆ การจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ การจัดทําร่างพระราชบัญญัติ และประวัติศาสตร์จากคําบอก
เล่า
(๓) ภาคผนวก
--------------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

