สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรปู แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมาธิการ ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองของ
ชาติ โดยเห็นควรให้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย
ผู้แทนของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูป
แห่งชาติ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
หน่วยงานละ ๑ คน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มขัดแย้งต่าง ๆ เพื่อนํามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างความปรองดอง และมีเป้าหมาย คือ เพื่อสร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
(๑) การศึก ษา วิเคราะห์แนวทางการปฏิรู ปการเรียนรู้ ทางการเมืองของประชาชน โดย
จะต้องศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอาชีพ
(๒) การศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) เกี่ยวกับมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ทั้งในเชิงการบริหารและในเชิงกฎหมาย
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและองค์กรอิสระ ได้พิจารณาศึกษาสภาพ
ปัญหาโครงสร้างขององค์กรอิสระ โดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างด้านบุคลากรของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากการพิจารณาคดีของ ป.ป.ช. มีจํานวนมาก กระบวนการ
บริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ จึงต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา อีกทั้ง ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ที่สามารถ
ช่วยแสวงหาความจริงในพื้นที่ และสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. ที่มีหน้าที่พัฒนา
บุคลากรนั้น ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเพิ่มอัตรากําลังหรือพัฒนาบุคลากร ดังนั้น จึงเห็นควรให้
ป.ป.ช. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เสนอต่อ
คณะอนุกรรมาธิการ เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระนี้ต่อไป
๒. คณะกรรมาธิการการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะกรรมาธิการได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๒ คณะ คือ (๑) คณะ
อนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ และ (๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและ
กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงแห่งรัฐ โดยได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการบริหาร
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ราชการแผ่นดินของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น รวมทั้ ง ตั้ ง คณะทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งาน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๓. คณะกรรมาธิการการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับมาตรการการลงโทษที่ไม่ใช่การคุมขัง โดยมาตรการ
ดังกล่าวใช้ในรูปแบบการคุมประพฤติ (Probation) เป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนเพื่อป้องกันสังคมให้
ปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยการสืบเสาะเกี่ยวกับตัวผู้กระทําผิดเพื่อเสนอข้อมูลให้ศาลหรือผู้มีอํานาจหน้าที่
ใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจาณาวิธีการที่เหมาะสมกับผู้กระทําผิดแต่ละราย เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดในระบบบังคับบําบัด และการใช้กําไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือเครื่องมือควบคุม
ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ต้องขังในรูปแบบของการลงโทษระดับกลาง เป็นต้น
ในขณะนี้ยังไม่มีการบังคับใช้มาตรา ๘๙/๒ ของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๐ จึงขอให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติยื่นต่อศาลพิจารณาเพื่อให้สั่งใช้
วิธีการในมาตรา ๘๙/๒ โดยอาศัยช่องทาง “หรือเมื่อศาลเห็นสมควร”
สําหรับการใช้กําไลอิเล็กทรอนิกส์ ควรได้รับการสนับสนุนโดยการจัดซื้อไม่ใช่การเช่า เพื่อให้มีการใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่และลดความแออัดในเรือนจํา และควรศึกษาข้อมูลการใช้กําไลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้และ
บุคคลรอบข้างเพื่อประเมินผลว่าควรสนับสนุนให้ใช้ต่อไปหรือไม่
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล ได้กรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน โดยแบ่งขั้นตอนการทํางานออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
(๑) ขั้นตอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพปัญหาและอุปสรรค
ที่จําเป็นต้องทําการปฏิรูป ผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้น ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิรูป หรือ
เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้น โดยต้องมีอนุกรรมาธิการอภิปรายสนับสนุนอย่างน้อย ๓ คน จึงจะถือว่าเป็น
ประเด็นที่จะพิจารณา
(๒) ขั้นตอนการพิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการ โดยกําหนดให้อนุกรรมาธิการผู้ซึ่งเสนอ
ประเด็น ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา และเมื่อมีอนุกรรมาธิการ
เสียงข้างมากให้ความเห็นชอบในประเด็นที่เสนอ จึงจะนําประเด็นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมในชั้ น ศาล ได้ พิ จ ารณาการปฏิ รู ป ศาล
รัฐธรรมนูญ ดังนี้
(๑) โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มาและองค์ประกอบตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๙ คน อาจพิจารณาปรับปรุงที่มาและองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับคดี
ภายใต้บริบทสภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๒) ควรปรับปรุงเงื่อนไขและวิธีการยื่นคําร้องของประชาชน ตามมาตรา ๒๑๒ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อให้การใช้สทิ ธิของประชาชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญได้สะดวกมากขึ้น
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(๓) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย หรือการจัดทําร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องของศาล
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลกระทบอย่างกว้างขวางและเป็นเด็ดขาด ผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๓๐๐ วรรคห้า จะกําหนดให้มีการตรากฎหมายองค์ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาภายในระยะเวลาที่
กําหนดก็ตาม แต่ที่ผ่านมากฎหมายว่าด้วยเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะตราขึ้นมาบังคับได้ อันเนื่องมาจากข้อกําจัด
ทางด้านการเมืองเพราะเหตุที่มีการยุบสภาทําให้ร่างกฎหมายว่าด้วยการนี้ต้องเป็นอันตกไปถึง ๒ ครั้ง
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้
(๑) คณะทํางานปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
(๒) คณะทํางานปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายด้านสังคม
(๓) คณะทํางานปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายด้านเศรษฐกิจ
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดทํากฎหมาย ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย ได้กําหนดกรอบ
และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ศึกษาข้อมูลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมาย
ในประเทศไทย” โดยเฉพาะการแบ่งภารกิจของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย ว่าจะให้ปรับการทํางานให้เกิดผลในทางปฏิบัติและ
ปรับบทบาทของทั้ง ๓ หน่วยงานอย่างไร
(๒) ควรปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยให้ เหมาะกับสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาจากกรอบ
ความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รวมทั้งพิจารณากฎหมายที่ค้างการพิจารณาจากรัฐสภา
(๓) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับประชาชน
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ กฎหมายทะเบียนราษฎร การจัดการบุคคลในทะเบียนราษฎรไทยเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จ. คณะอนุ กรรมาธิ การปฏิรู ปโครงสร้าง อํานาจหน้ าที่ และกระบวนการทํ างานตํารวจเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
(๑) กําหนดกรอบ แนวทาง การดําเนินงาน โดยเห็นควรปฏิรูป ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตํารวจและลดการแทรกแซงทางการเมือง (๒) การกระจายอํานาจการบริหารราชการ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (๓) การถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้
หน่วยราชการอื่นดําเนินการแทน (๔) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (๕) สร้างกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ (๖) พัฒนาคุณภาพข้าราชการตํารวจ และ (๗) พัฒนาระบบงาน
สอบสวนและกระบวนการยุติธรรมในชั้นตํารวจ
(๒) แนวทางในการถ่ายโอนภารกิจการปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกระบวนการ
ทํางานตํารวจ ดังนี้

-๔-

(๒.๑) ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เป็นเจ้าของพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญา ซึ่งได้เคยแสดงเจตจํานงไว้แล้วว่าจะสามารถพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมายของตนเองได้ทั้งระบบ
เร่งรัดพัฒนาระบบงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สามารถบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนภายใน
๓ ปี เพื่อแบ่งเบาภารกิจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
(๒.๒) เร่ ง รั ด การโอนภารกิ จ ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามแผนงานเดิ ม ที่
กําหนดไว้ โดยแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และสามารถบังคับใช้
กฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนเองได้ทั้งระบบ
(๒.๓) ยุบเลิกหน่วยงานตํารวจที่มีภารกิจซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือที่ซึ่งหน่วยงาน
อื่นสามารถดําเนินการได้เอง หรือที่ซึ่งซ้ําซ้อนกันเองภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในแต่ ล ะเรื่ อ งมี เ อกภาพ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานตํ า รวจที่ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ทั ก ษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ฯลฯ ให้ยังคงหน่วยงาน
ดังกล่าวไว้ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
สําหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลงานและความคุ้มค่า
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) คณะกรรมาธิการได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ รวมจํานวน ๖ คณะ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการจัดระบบและโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารการกํ า กั บ ดู แ ลตรวจสอบ และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น
ง. คณะอนุกรรมาธิการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
ฉ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประเบียบเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
๔.๒) พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ รวม ๙ ด้าน ดังนี้
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
ข. ด้านโครงสร้าง/การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ด้านภารกิจ/อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จ. ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ
ฉ. ด้านการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น
ซ. ด้านการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

-๕-

๕. คณะกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่อง ออกแบบอนาคตการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในโลก
ยุคใหม่สรุปได้ดังนี้
ก. เสนอรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานในการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ต่อสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
ข. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการ
ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์
ค. ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อ
พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์
๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน โดยให้ปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีกลไก
ระดับชาติร่วมกัน เน้นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาลงสู่หน่วยจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเน้นให้คน
เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข. คณะอนุ กรรมาธิการปฏิ รูปการศึกษาและพัฒนามนุ ษย์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้ กําหนด
ประเด็นการพิจารณาในเชิงเขตพื้นที่ของกลุ่มชนพหุวัฒนธรรมต่าง ๆ และแบ่งกลุ่มชนพหุวัฒนธรรมในเชิงพื้นที่
โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มชนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
(๒) กลุ่มชนพหุวัฒนธรรมตะเข็บชายแดน กลุ่มชนพื้นที่สูง ชุมชนเมือง/ชายขอบ และชาวเล
(๓) กลุ่มชนพหุวัฒนธรรมชุมชนคนต่างชาติในประเทศไทยและคนไทยในต่างแดน
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์
(๑) กําหนดประเด็นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแบ่งเป็นกลุ่มกฎหมาย ได้แก่
(๑.๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑.๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑.๓) พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑.๔) การตรากฎหมายใหม่ ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้รับการศึกษา
(๑.๕) ประเด็นการลดขนาดห้องเรียน
(๒) รับรองรายงานยุทธศาสตร์และกลไกการปฏิรูปการศึกษา โดยให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหา
เกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการอาชีวศึกษาและระดับการอุดมศึกษา ในประเด็นให้โรงเรียนขนาด
ใหญ่ลดจํานวนนักเรียน แต่ต้องควบคู่กับการมีคุณภาพการศึกษา และเพิ่มเติมเนื้อหาระบบการเทียบโอนที่มี
มาตรฐาน

-๖-

๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. สาเหตุของความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
(๑) งบประมาณรายจ่ า ยต่ อ ปี จํ า นวนมาก ผนวกกั บ โครงสร้ า งของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ นักการเมืองเข้าไปแทรกแซงการบริหารจัดการรัฐวิ สาหกิ จ
เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
(๒) อํานาจผูกขาดและสิทธิพิเศษหลายประการที่รัฐวิสาหกิจได้รับ ไม่ว่าในทางกฎหมาย
หรือในทางการเงิน ทําให้รัฐวิสาหกิจไม่มีความจําเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับเอกชนอย่างแท้จริง
(๓) การสนับสนุนทางการเงินของรัฐบาล ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบถึงความเสียหายที่เกิด
จากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือการทุจริต
(๔) กลไกบรรษั ท ภิ บ าลที่ ไ ม่ไ ด้ม าตรฐาน ปราศจากความโปร่ ง ใสและการตรวจสอบที่ มี
ประสิทธิภาพ ทําให้ยากต่อการบ่งชี้ถึงประเด็นที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
ข. ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
(๑) ลดขนาดและจํ านวนของรัฐ วิสาหกิจ โดยทบทวนความจําเป็ นในการคงสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจของแต่ละแห่งและยุบเลิกรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีความจําเป็น โดยแนวทางการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจอาจทํา
ได้โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรให้กลับไปเป็นหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรมหาชน หรือแปรสภาพให้เป็นของ
เอกชนโดยสมบูรณ์
(๒) ปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัด
ให้มีองค์กรเจ้าของแบบรวมศูนย์ ซึ่งจะช่วยลดการแทรกแซงจากกระทรวงต้นสังกัด
(๓) เพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจให้ทัดเทียมกับภาคเอกชน มีกลไกตลาด
เท่าเทียมกับเอกชน และต้องไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่เอกชนอื่นไม่ได้รับ
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ พิจารณา
ข้ อ แตกต่ า งระหว่ า งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนเข้ า ร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสรุป
ข้อเสนอแนะให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นําไปดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้บูรณาการระบบ Single Window และทําเป็นต้นแบบเช่นเดียวกับการจัดการข้อมูลของ
กรมศุลกากร
(๒) ให้มีการประชาสัมพันธ์โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระราชบัญญัติการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้เอกชนรับทราบสาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว
อย่างถูกต้อง และเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมลงทุนกับรัฐในโครงการต่างๆ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณาการปฏิรูป
กฎหมายการคลังและการงบประมาณ โดยสํานักงบประมาณได้มีข้อเสนอแนะกรณีการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
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(๑) ระดับประเทศ ความสําคัญขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีมีจํากัด การเลือกจัดสรรงบประมาณไปดําเนินยุทธศาสตร์ใดย่อมส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
อื่น การจัดลําดับความสําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการอนุมัติงบประมาณ
(๒) ระดั บ กระทรวง การกํ า หนดเป้ า หมายของกระทรวงต้ อ งสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
(๓) ระดับหน่วยงาน การกําหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานให้สอดคล้องและสัมพันธ์
กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และวัดผลการดําเนินงานได้ เพื่อขจัดความ
ซ้ําซ้อน เกิดการบูรณาการ และมีการจัดลําดับความสําคัญในแต่ละปีตามนโยบาย
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รูป ด้ า นความเหลื่อ มล้ํ า ทางเศรษฐกิ จ มี ข้ อ เสนอแนะการพัฒ นา
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม เนื่องจากกองทุนชุมชนมีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรม
ด้านแรงงานและรายได้
(๑) ส่งเสริม ให้ กองทุ นสวัส ดิ การชุมชนต่าง ๆมี ระบบการจัดการที่ดี มีการตรวจสอบที่มี
มาตรฐาน
(๒) ใช้ social media เป็นสื่อกลางของกองทุนฯ
(๓) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนควรเน้นให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจในการบริหาร
เป็นต้น
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน ได้มีแนวทางการปฏิรูประบบ
สหกรณ์ ดังนี้
(๑) สหกรณ์แต่ละแห่งควรมีการจัดการประชุมเป็นประจําทุกเดือน และรายงานผลการประชุม
ตลอดจนงบการเงินต่อกรมตรวจบัญชี เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
(๒) สมาชิกสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องงบการเงิน และระบบบัญชี แต่ให้ความสําคัญ
กับผลประโยชน์ตอบแทน จึงควรปลูกฝังให้สมาชิกยึดมั่นอุดมการณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้การดําเนินงาน
ของสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
(๓) ควรมี ก ารทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล ของสมาชิ ก สหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อแก่สมาชิกซึ่งสหกรณ์บางแห่งมีความประสงค์
เป็นต้น
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิจารณารายงานผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายางพาราระยะเร่งด่วน และแนวทางการ
แก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร ดังนี้
ก. ให้มีนโยบายแทรกแซงราคาอย่างต่อเนื่อง เร่งจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกร เร่งปรับปรุง
และสนับสนุนหลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็น
ต้น
ข. สนับสนุนกองทุนอีทีเอฟในการซื้อขายยางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
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ค. ให้องค์กรเอกชนและองค์กรเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับภาครัฐ
ง. ปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยางทั้งระบบ
จ. จัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา ลดหย่อนภาษีสําหรับภาคธุรกิจที่มีการนําผลิตภัณฑ
ยางพาราไปใช้ ส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปประเภทต่างๆ
ฉ. ส่งเสริมระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรยางพารากับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพารา เป็นต้น
๗.๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ พิจารณาศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว
(Quick Win) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ก. กรณีการสร้างสถานีพักรถบรรทุกสินค้า (Truck Rest Area)
ข. กรณี ก ารเร่ ง ดํ า เนิ น การสร้ า งทางรถไฟทางคู่ จ ากสถานี ร ถไฟแหลมฉบั ง ไปที่ ท่ า เรื อ
แหลมฉบังระยะทาง ๓.๔ กิโลเมตร
ค. กรณีปัญหาการขึ้นภาระยกตู้สินค้า (Terminal Heading Charge : THC)
๗.๓) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม พิจารณาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อุตสาหกรรมไทย ดังนี้
ก. บู ร ณาการงานในทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละวิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ ต รงกั น
เพื่ อ สามารถทํ า งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยนํ า ตั ว อย่ า งจากอาเซี ย นมาใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไทย
ข. SMEs มีความจําเป็นต้องมีหน่วยงานผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย นอกจากนี้จะต้องปฏิรูปหน้าที่
กรอบโครงสร้างโดยการทําเป็นกฎหมายรองรับที่ชัดเจน ตลอดจนส่งเสริมและจัดหาตลาดให้กับ SMEs และ
สร้างมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาด
ค. การพัฒนาอุตสาหกรรมต้องสร้างความร่วมมือ ๓ ประสาน คือ ระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน
และราษฎร โดยใช้หลักการ “ตลาดนําการผลิต” ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลเป็นเจ้าของด้วย
ง. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจชุมชน หรือ SMEs ในระดับชุมชน หรือเศรษฐกิจชุมชน ให้
สามารถเชื่อมโยงและแข่งขันในตลาดได้ ตลอดจนส่งเสริมให้ SMEs รวมตัวกันและสร้างความเข้มแข็งให้
สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียน
จ. สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มต้ อ งเปลี่ ย นบทบาทจากผู้ ค วบคุ ม
มาเป็นผู้ใ ห้บริการ (Facilitator) และบูร ณาการให้เป็นรูปธรรม โดยต้องให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึ ง
เชื่อมโยง สนับสนุนส่งเสริม และประสานงานกับ SMEs เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ฉ. พิจารณา Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่า) ในทุกด้าน เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและนําไปสู่การ
ปฏิรูปที่ชัดเจนและยั่งยืน
๗.๔) คณะอนุกรรมาธิ การปฏิ รูปการพาณิ ชย์และการบริการ พิจารณากรอบการปฏิรูปโครงสร้ าง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยเสนอให้มีการ
ปฏิรูปการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน และให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ในพื้นที่อนุรักษ์โดยผู้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ทั้งนี้ต้องให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และต้องมีการ
กําหนดกฎระเบียบ เช่นกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลดการคอร์รัปชั่น เป็นต้น
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๗.๕) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยว พิจารณาแนวทางการจัดทํา Free-wifi ว่าควรจะต้อง
ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่มีอยู่แล้วและต่อยอดไป ซึ่งจะไม่เกิดการลงทุน ที่ซ้ําซ้อน ในกรณีนี้คือ สายใย
แก้วนําแสงที่มีในปัจจุบัน ทําให้ระหว่างทางจนถึงปลายทางสามารถมีอินเตอร์เน็ตใช้ได้ โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก
คือ ICT CAT และกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณการลงทุนควรนํามาจาก “งบยูโซ่” งบยูโซ่ คือ การจัดเก็บ
๔ % ของรายได้จากหน่วยงานด้านการสื่อสารภาคเอกชน เช่น ais true และ dtac ซึ่งแนวทางการใช้ งบยูโซ่
เป็นแนวทางสากลที่ใช้กันทั่วโลก Free-Wi-Fi นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ต่อไปต้องพัฒนา Content การใช้งาน
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในภาคการเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว การคมนาคม เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งาน
Free-Wi-Fi ได้อย่างคุ้มค่า แนวทางในการพัฒนา Content ให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการ “ชุมชนเข้าถึง
ลูกค้าได้เลย” โดยการใช้ร้านค้าออนไลน์ในการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เมื่อทุกอย่างอยู่ในระบบเราก็สามารถ
จัดการเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้นด้วย
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) คณะกรรมาธิการเสนอแนวทางการดําเนินการเรื่อง การเปิดให้สัมปทานรอบที่ ๒๑ ต่อสภาปฏิรูป
แห่งชาติ โดยดําเนินการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ ด้วยระบบสัมปทาน Thai III Plus ตามแผนงานที่
มีอยู่ในปัจจุบัน และให้กระทรวงพลังงานศึกษาและเตรียมการให้มีระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing
Contract: PSC) ที่เหมาะสมกับศักยภาพทางปิโตรเลียมให้พร้อมไว้ เพื่อเป็นทางเลือกให้รัฐบาลตัดสินใจในการ
ให้สิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งต่อไป
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน พิจารณา
เกี่ยวกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีแผนงานในการรองรับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ทุนวิจัยแก่สถาบันการศึกษา เช่น การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างสถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่ กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต
พร้อมที่จะดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมด้านภาษี สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของยานยนต์ไฟฟ้ายัง
ไม่มีมาตรฐานที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าโดยตรง และสถาบันยานยนต์มีการศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
(๑) พิ จ ารณาการจั ด ทํ า ค่ า พยากรณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ระยะยาว (load Forecast)
โดยกระทรวงพลังงานได้เห็นชอบแนวทางการจัดทําแบบ PDP ๒๐๑๕ เพื่อให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแบบ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดทําแผน AEDP และแผน EEDP ให้มีกรอบระยะเวลาของแผน
ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ เป็นไปในแนวทางเดียวกับแผน PDP ๒๐๑๕
(๒) ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(๒.๑) ควรมีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
(๒.๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงาน ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลงานตามเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงาน
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๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) คณะกรรมาธิการได้เสนอรูปแบบในการปฏิรูประบบสาธารณสุ ข โดยกําหนดประเด็นปฏิรูป
เป็น Master Plan เพื่อให้เกิดการปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน (Quick Win) ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งจะทําให้
เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิรูปที่ยั่งยืนต่อไป
๙.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาการสื่อสารข้อมู ลด้าน
สุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง (Health Information for Self Care) สรุปได้ดังนี้
(๑) ควรเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ประชาชนได้ ตระหนั กถึ งหน้าที่ ในการดูแ ลสุขภาพของตนเองโดยมีกลไกการสื่อสารข้อมูล ด้านสุ ขภาพ
เพื่อการดูแลตนเอง (Health Information for Self Care) ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อประชาชน
(๒) ควรกําหนดแนวทาง และกระบวนการวางแผนเพื่อให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(๓) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น เนื่องจากบุคลากรทาง
การแพทย์ในบางพื้นที่มีจํานวนไม่เพียงพอกับจํานวนของประชากร
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย
(๑) พิจารณาเรื่องสืบเนื่องเพื่อการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) โดยเพิ่มหน่วยขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาแผนโบราณในเขตบริการสุขภาพซึ่งมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังนี้
(๑.๑) การกระจายอํานาจให้กับจังหวัด โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขแต่ละจังหวัดมี
อํานาจในการขึ้นทะเบียนยาได้
(๑.๒) จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาเพิ่มขึ้นและให้มีอํานาจในการขึ้น
ทะเบียนยาได้
(๑.๓) พิจารณาการผลักดันการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) พิจารณาร่างข้อเสนอปฏิรูประยะสั้นตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ๖ ประเด็น
ดังนี้
(๒.๑) การสร้างและการจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทย
(๒.๒) การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและระบบบริการสาธารณสุข
(๒.๓) การพัฒนากําลังคน
(๒.๔) การพัฒนาระบบยาจากระบบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒.๕) การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย
(๒.๖) การสื่อสารสาธารณะ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ
(๑) พิจารณาศึกษาร่างรายงานเรื่อง “การปฏิรูประบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ” เพื่อ
จัดทําข้อเสนอปฏิรูปเร็ว (Quick Win) โดยเพิ่มเติมประเด็นการศึกษาประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อมีการ
ตั้งศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และให้เพิ่มวิธีการพิจารณาศึกษา รวมทัง้ ผลงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวในภาคผนวก
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(๒) พิจารณาร่างรายงานเรื่อง “ฉลากโภชนาการ” และเรื่อง “การควบคุมโฆษณาอาหาร
ในรายการโทรทั ศ น์ สํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชน” โดยเพิ่ ม ประเด็ น การศึ ก ษาผลกระทบที่ มี ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและ
ผู้ประกอบการ กลไกการติดตามผลการดําเนินงานและการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปบริหารจัดการระบบสุขภาพ
(๑) พิจารณาร่างข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปเร็ว โดยผลักดันร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบข้อมูล
สารสนเทศบริการสุขภาพของประเทศ และจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานและการจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติ
(๒) พิจารณาเรื่องความเหลื่อมล้ําของกองทุนสุขภาพ เนื่องจากที่มาของงบประมาณแต่ละ
กองทุนแตกต่างกัน อีกทั้งผู้ใช้สิทธิของแต่ละกองทุนเป็นประชาชนคนละกลุ่ม จึงไม่อาจนิยามได้ว่าเกิดความ
เหลื่อมล้ําอย่างไร โดยอาจเป็นเพียงดุลยภาพของระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศก็เป็นได้
(๓) พิจารณาการประกันสุขภาพภาคเอกชน โดยพิจารณาศึกษาประเด็นการประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน (นักท่องเที่ยว) และการประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. กํ า หนดให้ มี ก ารเข้ า พบรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการปฏิรูป
ข. พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่
โดยเห็นชอบข้อเสนอปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ และให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการผังเมือง
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ด้านการกลั่นกรองโครงการ ด้านการจัดทํารายงาน
พิจารณารายงานและการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน ด้านกระบวนการของรายงาน
EHIA และการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการ EHIA และแนวทางการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชน พิจารณาสรุปความก้าวหน้า
และแนวคิดของกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปได้ดังนี้
(๑) แนวคิดโครงสร้างในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน
คือ ด้านนโยบาย ด้านสถาบันปฏิรูปความคิด และด้านงานรูปธรรมเครือข่าย
(๒) คณะทํ า งานถอดกลไกและกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ นํ า เสนอแนวทางในการถอด
บทเรียนเพื่อสรุปเป็นแนวทางและข้อเสนอในการพัฒนากลไกและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นหลัก ๒ ประเด็น คือ
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(๒.๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕ กระบวนการ ประกอบด้วย การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การคิดและวางแผน การตัดสินใจ การรับประโยชน์
และการติดตามประเมินผล
(๒.๒) กลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗ กลไก ประกอบด้วย
กฎหมาย การมี ส่ ว นร่ ว ม กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย การวางแผนอย่ า งบู ร ณาการ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบการผลิ ต
การพัฒนาและการอนุรักษ์อย่างสมดุล การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน และสื่อ
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การจั ด การป่ า ไม้ แ ละที่ ดิ น ได้ เห็ นชอบให้ มี การผลั กดั นร่ า ง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ให้เป็นกฎหมายต่อไป
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาการดําเนินงานของ
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดให้มีกองทุนไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานและการจัดสรรกองทุน
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) คณะกรรมาธิการกําหนดวิสัยทัศน์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
ก. สื่อมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. ยกระดับมาตรฐานของสื่อให้มีคุณภาพ ทั้งด้านเนื้อหา วิชาการ บุคลากร และเทคโนโลยี
ค. สื่อได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและสวัสดิการในการปฏิบัติหน้าที่
ง. มุ่งเน้นความหลากหลายในสื่อทั้งเนื้อหา ช่องทางสื่อสารและความเป็นเจ้าของ
จ. ส่งเสริมให้มีสื่อทางเลือก สื่อชุมชน และเพิ่มพื้นที่สาธารณะบนสื่อมวลชน
ฉ. ส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และบทบาทการเป็นโรงเรียนของสังคม
เป็นต้น
๑๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสิทธิ เสรีภาพ จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองของสื่อ ได้
พิจารณาเกี่ยวกับการกํากับดูแลกันเองของสื่อว่าปัจจุบันสื่อมีองค์กรวิชาชีพที่เกิดจากผู้ถูกกํากับดูแลรวมตัวกัน
โดยวางหลักเกณฑ์และร่างข้อบังคับด้านจริยธรรมใช้บังคับกันเองระหว่างสื่อที่สมัครใจเข้าเป็นองค์กรสมาชิก
เท่านั้น ทั้งไม่สามารถลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิผล จึงควรมีหน่วยงานที่เป็นสภาวิชาชีพ
กลาง เช่น สภาวิชาชีพสื่อมวลชนไทย เพื่อการควบคุมกํากับดูแลอย่างได้ผล
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการกํากับดูแลและประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการสารสนเทศ พิจารณากําหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) ตั้งคณะทํางานขึ้นมาจํานวน ๓ คณะ คือ
(๑.๑) คณะทํางานปฏิรูปสื่อเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
(๑.๒) คณะทํางานปฏิรูปการกํากับสื่อภาครัฐ
(๑.๓) คณะทํางานปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปสื่อสิ่งพิมพ์
(๒) กํ า หนดกรอบการทํ า งานของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารโดยจะพิ จ ารณาภาพรวมการ
ดําเนินงานขององค์กรในการกํากับดูแลในปัจจุบัน คือ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
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โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือประเด็นการให้ความชัดเจนให้การพิจารณาการให้
คํานิยามความหมายของคําว่า “สื่อ” ที่ต้องนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปในบริบทต่าง
ๆ และมีผลต่อกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นช่องว่างทางกฎหมาย ตลอดจนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกํากับดูแลและการรู้เท่าทันสื่อ
พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อทําหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมภาคประชาชนในการ
กับดูแลและการรู้เท่าทันสื่อ โดยแยกภารกิจต่าง ๆ ออกมาจากอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ องค์ประกอบเบื้องต้นประกอบด้วย องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการเฝ้าระวังสื่อ สมาคมโฆษณา สภาทนายความ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
นั ก ข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไ ทย สมาคมหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ หลอมรวม
คณะกรรมการสิท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ง ชาติ คณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโ ภค สถาบั นสื่ อเด็ก และเยาวชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยด้านปฏิรูปสังคม ดังนี้
ก. สิทธิชุมชน และระบบ กลไก กระบวนการในชุมชน
ข. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
ค. สภาพลเมือง
ง. การปฏิรูปสังคมเชิงระบบ สังคมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล กลไกปฏิรูประยะยาว
เป็นต้น
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
(๑) พิจารณาพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
(๑.๑) จัดทํารายงานสรุปข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมาธิการ
พิจารณา
(๑.๒) เสนอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาการเข้าพบหรือเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าร่วมการประชุม เพื่อขอทราบทิศทางและ
แนวนโยบายในการปฏิรูประบบสลากในปัจจุบัน และการปฏิรูปสลาก
(๑.๓) เสนอให้มี ก ารจัดเวทีรั บฟั ง ความคิด เห็น แลกเปลี่ยน ร่ว มกับ เครื อข่า ยภาค
ประชาชน
(๑.๔) เสนอให้มีการใช้เครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วีดิทัศน์ หรือช่องทางอื่น เพื่อให้สังคมได้รับทราบประโยชน์จากการ
ปฏิรูประบบสลาก
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(๒) พิจารณาประเด็นคนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางการทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย โดยเสนอ
ให้มีการทบทวนการร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางการทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... เนื่องจากมีการกําหนด
ถ้อยคําไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องสถานะบุคคล และไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติของประเทศไทย
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว ได้กําหนดกรอบและแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) ระบบสวัสดิการสําหรับเด็กแรกเกิด โดยเน้นการพิจารณาระบบสวัสดิการสําหรับเด็กแรกเกิด
ในช่วงอายุ ๐ – ๒ ขวบ
(๒) การปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อการเข้าถึงและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเป้าหมาย
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) พิจารณาศึกษาการจัดทําแผนปฏิรูปเร็วด้านแรงงาน (Quick Win) ใน ๒ ประเด็น คือ
ก. เรื่องอัตราค่าจ้างของลูกจ้างตามสัญญาจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ
ข. เรื่องแรงงานต่างด้าวและการจัดทําความเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเร็วด้านแรงงาน
(Quick Win) เพื่อนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานปฏิรูปด้านแรงงานในภาพรวม
เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
พร้อมกับเสนอแนวทางการปฏิรูปด้านแรงงานในอนาคต ๒๐ ปี
๑๓.๒) พิจารณาโครงการสัมมนาเรื่อง “สานพลังประชาชนในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ยกร่างรัฐ ธรรมนูญ และการปฏิรูป ด้า นแรงงาน” และได้กํา หนดให้มีก ารจัด สัม มนาในวัน พฤหัส บดีที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
๑๓.๓) ตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก าร เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นงานและภารกิ จ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมาธิการ จํานวน ๔ คณะ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม
ข. คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน
ค. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาธนาคารแรงงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
ง. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) กําหนดกรอบการปฏิรูปประเทศไทยให้ปลอดจากการทุจริต โดยมียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ดังนี้
ก. ยุทธศาสตร์ด้าน “คน” ได้แก่ ผู้นําทุกระดับ ประชาชน ข้าราชการ เด็ก
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ข. ยุทธศาสตร์ด้าน “กลไกภาครัฐ” ได้แก่ ระบบคุณธรรม กระบวนการยุติธรรม รัฐวิสาหกิจ
ตราพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรับปรุง
กลไกระบบราชการ
ค. ยุทธศาสตร์ด้าน “การมีส่วนร่วม” ได้แก่ ภาคประชาชน สื่อมวลชน
ง. ยุทธศาสตร์ด้าน “ปราบปราม” ได้แก่ หลักกฎหมายและบทลงโทษ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
อิสระและหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐ
จ. เห็นชอบในหลักการและมาตราที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปใช้
ในทุกโรงเรียน โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชั่นตั้งแต่ระดับ
อนุบาล มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ข. คณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระและหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐ
กําหนดกรอบและแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ดังนี้
(๑) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
(๑.๑) ปรับระบบการดําเนินการของกลุ่มภารกิจด้ านส่งเสริมจริ ยธรรม คุณธรรมและ
การป้องกันการทุจริตให้รองรับต่อการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
(๑.๒) บุคลากรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและต้องทํางานในเชิงรุก
สามารถรองรับและป้องกันสถานการณ์การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งต้องบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันและประสานกับส่วนราชการในภูมิภาคเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของแต่
ละพื้นที่
(๑.๓) การฟ้ อ งคดีห รื อ การดํา เนิน การกระบวนการพิจ ารณาคดี ใ นชั้น ศาล รวมถึ ง
การติดตามผลการดําเนินคดีกรณีผู้ที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือปกปิดข้อเท็จจริง เป็นการดําเนินคดีในชั้นศาล
ของงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินให้อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักคดี
เป็นต้น
(๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
(๒.๑) ให้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง ๕ คน มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์
ด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก รเอกชนและการบริ ห ารงานภาครั ฐ –
ภาคเอกชน ด้านละ ๑ คน
(๒.๒) ที่มา ให้มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหามีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวน ๑๕
คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครอง
สูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญเลือกมาฝ่ายละ ๑ คน มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๖ ปี
(๒.๓) อํานาจหน้าที่
(๒.๓.๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบอันจําเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมาย
รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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(๒.๓.๒) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี โดยคํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและความสุจริตเที่ยงธรรม
(๒.๓.๓) ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ผลการสรรหาและผลการออกเสี ย ง
ประชามติ
(๒.๓.๔) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรี รัฐสภา องค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่ประชาชน
(๒.๓.๕) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจากบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา ตลอดจนขอให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หรือส่วน
ราชการท้องถิ่นดําเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน
(๒.๔) การงบประมาณ ต้องได้รับการจัดสรรจากรัฐสภาให้สามารถทํางานได้ตามกรอบ
อํานาจหน้าที่ และเมื่อพิจารณารวมกับงบประมาณขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กรต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละสามของงบประมาณรายจ่าย
(๓) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
(๓.๑) ป.ป.ท. เป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเป็นศูนย์กลางทั้ง
ด้านการป้องกัน การปราบปราม และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการดําเนินตาม
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถบูรณาการการดําเนินการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้
บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓.๒) อํานาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
(๓.๒.๑) เสนอนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาต่อคณะรัฐมนตรี
(๓.๒.๒) เสนอแนะ ให้ คํ าปรึ กษาแก่ ค ณะรั ฐมนตรี เกี่ ยวกั บการปรั บปรุ ง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓.๒.๓) เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
(๓.๒.๔) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓.๒.๕) ไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง และสรุ ป สํ า นวนพร้ อ มความเห็ น ส่ ง พนั ก งาน
อัยการเพื่อฟ้องคดีอาญา
(๓.๒.๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
(๓.๒.๗) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ท. มอบหมาย
(๓.๒.๘) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ มาตรการฯ หรื อ การอื่ น ใด
เกี่ยวกับการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐตามที่ คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย
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(๓.๓) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ได้นําเสนอ
ปัญหาและอุปสรรค สรุปได้ดังนี้
(๓.๓.๑) ปริมาณคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตมีจํานวนมาก แต่ไม่มีการปรับปรุง
วิธีการทํางานจึงทําให้มีปริมาณคดีค้างเป็นจํานวนมาก
(๓.๓.๒) ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓.๓.๓) ควรให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ
ทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ
(๓.๓.๔) เสริมสร้างความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกัน
(๓.๔) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ให้ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ดังนี้
(๓.๔.๑) กํ าหนดรู ปแบบ ควรมี การจั ดตั้ งหน่ วยงานตรวจสอบการทุ จริ ตใน
ลักษณะขององค์กรอิสระ
(๓.๔.๒) วิธี ก ารได้ ม า จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานใหม่ ขึ้ น มาให้เ ป็ น อิ ส ระในสายการ
บังคับบัญชา โดยการสรรหาหรือการเลือกตั้งกรรมการ
(๓.๔.๓) อํานาจหน้าที่ ในการตั้ง กรรมการตรวจสอบให้มีก ารดํา เนิน การ
อย่างจริงจังและควรกําหนดตําแหน่งผู้ตรวจของแต่ละกรมเพื่อทําการตรวจสอบภายในของกรมเอง
(๓.๔.๔) มาตรการบังคับใช้ กําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการสอบสวน
วินัย ๑๘๐ วัน หากเกิน ๑๘๐ วัน ต้องขอขยายระยะเวลา และหากเกิน ๒๗๐ วัน ต้องเสนอ อกพ. กระทรวง
(๓.๔.๕) ความเป็นอิสระของหน่วยงานในการตรวจสอบการทุจริตยังทําได้ไม่
เต็มที่ เพราะยังคงมีสายการบังคับบัญชาตามระบบราชการ
เป็นต้น
(๓.๕) สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้นําเสนอปัญหาและอุปสรรคขององค์กร โดย
การปฏิ บัติงานตามอํา นาจหน้ าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ ผ่านมาพบว่ า มี ปัญ หาอุปสรรคทําให้ ไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนที่ได้เรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความ
ทุกข์ร้อนให้กับประชาชน และไม่สามารถตรวจสอบกํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ เนื่องจากในกฎหมายได้กําหนดไว้ว่าให้
ตรวจสอบข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ
(๓.๖) สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ นํ า เสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทํา
หรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกล่าว ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อดําเนินการต่อไป (๒) เสนอเรื่องร้องเรียนพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
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(๓.๗) ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้นําข้อเสนอข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โดยได้มีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ และกําหนดให้กองตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานกลาง รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องราวร้องทุกข์
(๓.๘) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้นําเสนอข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีคณะกรรมการจํานวน ๗ คน และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว เป็นคณะกรรมการซึ่ง
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการมีมติเห็นชอบในหลักการและมาตราที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การใช้ ง บประมาณภาครั ฐ ในการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ได้
พิจารณางบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยควรมี
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมและป้องกันการใช้งบประมาณให้เกิดความโปร่งใส
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) คณะกรรมาธิการ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปแบบ “การปฏิรูปเร็ว” (Quick Win) และ
ปฏิรูประยะยาว และกําหนดแผนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ โดยให้กรรมาธิการที่จะเสนอประเด็นและ
ความเห็นต่าง ๆ ให้เสนอข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อผลักดันให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิรูปศาสนา ๓ ยุทธศาสตร์ คือ
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรทางศาสนา
ข. ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา
ค. ยุทธศาสตร์การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในองค์กร
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาประเด็นการปฏิรูปเร็ว (Quick win) ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้าง
การกีฬา ให้กีฬาเป็นวาระแห่งชาติ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) ผลักดันให้นายกรัฐมนตรี ประกาศให้กีฬาเป็นวาระแห่งชาติ

- ๑๙ -

(๒) ผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเผยแพร่วัฒนธรรมกีฬามวยไทยสู่สากล
ข. การปฏิรูปเร็ว (Quick win) นั้น ควรจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสร้าง กล่าวคือ
การปฏิรูปเร็ว (Quick win) มีความหมายถึง ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้ทันทีและปฏิบัติได้จริง โดยใช้อํานาจทางการบริหารหรืออํานาจทางกฎหมาย
เช่น การออกพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง ดังนั้น ในทั้ง ๒ เรื่อง จึงไม่สามารถดําเนินการให้เป็นเรื่อง
การปฏิรูปเร็วได้ แต่อาจดําเนินการในรูปแบบอื่นได้ คือ ในประเด็นที่หนึ่ง ควรมีการจัดทําเป็นรายงานผลการ
พิจารณาศึกษา เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลดําเนินการต่อไป ส่วนประเด็นที่สอง เห็น
ว่า ไม่สามารถดําเนินการได้ ทั้งนี้ เพราะชนิดกีฬาที่จะบรรจุในกีฬาโอลิมปิก ขณะนี้มีการกําหนดไว้ชัดเจนแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ค. พิ จ ารณาความคื บ หน้ า ตามที่ ป ระธานกรรมาธิ ก ารได้ ม อบหมายไว้ ใ นการประชุ ม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) การปฏิรูปเร็ว (Quick win) คณะกรรมาธิการเห็นว่าเรื่องที่จะต้องมีการปฏิรูปเร็ว (Quick
win) ควรจะต้องสอดคล้องคล้องกับคํานิยามเรื่องการปฏิรูปเร็ว นั่นคือ ควรจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระบบ
โครงสร้าง ดังนั้น เรื่องที่ถือว่ามีความเหมาะสมคือ เรื่อง การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้สนับสนุน
กีฬา และการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ
(๒) การประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมาธิการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติกับคณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างการกีฬา โดยเห็นควรจัดตั้งกระทรวงกีฬาขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โดยมี
เหตุผลสนับสนุน ๓ ประการ คือ
(๒.๑) กีฬามีส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ของชาติ
(๒.๒) การจัดตั้งกระทรวงกีฬาขึ้นมาโดยเฉพาะ อาจจะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรที่จะมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากล
(๒.๓) จําเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เพื่อสร้างระบบการศึกษา
ที่เป็นเลิศ
(๓) การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารดํ า เนิ น งานของคณะกรรมาธิ ก ารในทุ ก ช่ อ งทาง อาทิ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ส่วนข้อมูล
ที่ได้เผยแพร่ ไปนั้ นจะเน้น ใน ๒ เรื่ องใหญ่ คื อ การจัดสั มมนาของคณะกรรมาธิการในวันพฤหั ส บดี ที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการจัดทําเรื่องการปฏิรูปเร็ว (Quick win) โดยเฉพาะในเรื่อง
การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬา และการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ
ง. พิจารณาจัดทําแผนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา ควรจะต้องมีการปฏิรูปเร็ว
การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬา และการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ
๑๖.๒) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างการกีฬา ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างกรอบ
โครงสร้างและภารกิจงานของกระทรวงกีฬา โดยเห็นชอบกับร่างกรอบโครงสร้างของกระทรวงกีฬาในส่วนของ
หน่วยงานในสังกัด ตั้งแต่สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมส่งเสริมพัฒนาพลศึกษาและกีฬา และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ในส่วนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ และสถาบัน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มอบหมายให้คณะทํางานไปพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจงานใหม่

- ๒๐ -

๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๗.๑) พิจารณาข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยคณะกรรมาธิการได้กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อเสนอปฏิรูปเร็ว
ซึ่งได้แบ่งออกเป็น ๓ ช่วงระยะเวลา ดังนี้
ก. ระยะสั้น (สามารถทําได้ภายใน ๖ เดือน)
(๑) ปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
(๒) การปฏิรูปโครงสร้างเครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ
(๓) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ข. ระยะกลาง (สามารถทําได้ภายในระยะเวลา ๑ – ๒ ปี)
(๑) จัดตั้งสถาบันวิจัยขั้นสูงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
(๒) การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์
ค. ระยะยาว (สามารถทําได้อย่างต่อเนื่อง)
(๑) การพั ฒ นาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาและสายงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education and STEM career development)
(๒) กําหนดวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio based Industry as National Agenda Corporate Led NA)
(๓) กํ า หนดให้ ก ารส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลในการเกษตรเป็ น วาระแห่ ง ชาติ
(Agriculture Mechanization as National Agenda) และให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น เพื่ อ การพั ฒ นาด้ า นทั ก ษะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร (STI capability building in Agriculture Sector)
(๔) ปฏิรูปโครงสร้างระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศ
(๕) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นอุ ต สาหกรรมการแพทย์ แ ละสุ ขภาพ เพื่ อสร้ า งสมรรถนะ
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
๑๗.๒) พิจารณาการเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา สรุปได้ดังนี้
ก. ควรมีการปรับปรุงระบบงบประมาณด้านการวิจัย
ข. ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้แยกภารกิจด้านการ
วิจัยออกจากงานปกติของกรมต่าง ๆ
ค. ภาครัฐควรกําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไทย
ง. ควรกําหนดมาตรการและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
จ. ควรสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กมีการลงทุนการวิจัยที่สูงขึ้น
ฉ. ควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานและนักวิจัยไทย
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๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) คณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาการกําหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้
งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที ซึ่งที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และได้ข้อสรุปว่า ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมยินดีที่จะดําเนินการกําหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ใช้งานจริงโดยคิดเป็น
วินาทีในทุกโปรโมชั่น แต่ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะกําหนดโปรโมชั่นเพิ่มเติมโดยกําหนด
ค่าบริการเป็นวินาทีเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการ
๑๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
(๑) พิจารณากรอบและแนวทางการดําเนินงาน โดยที่ประชุมเห็นควรให้นําความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ มาเป็นกรอบในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
(๒) พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... และ
บทวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างให้มีองค์การอิสระเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทําหน้าที่ให้ความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็น
ในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลย
การกระทําอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์การอิสระ
ดังกล่าวด้วย
ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้พิจารณาสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อ
การปฏิรูปหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเห็นควรให้มีการแก้ไขกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค และดําเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๐.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. กําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในการติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดย
แบ่งออกเป็นสองระยะ ดังนี้
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ระยะที่ ห นึ่ ง ภายหลั ง จากคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด ทํ า ร่ า งแรกเสร็ จ แล้ ว
คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาว่ามีการนําความเห็นของสภาปฏิรูปแห่งชาติไปพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญราย
มาตราหรือไม่
ระยะที่สอง พิจารณาว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้นําคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
รัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ตามมาตรา ๓๖) ไปพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง
ข. จัดทําเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรากับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ว่ามีประเด็นหรือข้อเสนอแนะใดที่เหมือนหรือต่างกัน
ค. มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมาธิ ก าร กลั่ น กรอง รวบรวม สั ง เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ และฝ่ายเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการประชุมและการ
พิจารณารายมาตราของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกครั้ง
๒๐.๒ การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร กลั่ น กรอง รวบรวม สั ง เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ นและให้
ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้กําหนดแนวทางการติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้
ก. ติดตามผลการพิจารณารายมาตราของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่าได้มีการนํา
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการประจําสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑๘ คณะ ไปพิจารณาหรือไม่ และ
ผลการพิจารณาเป็นอย่างไร
ข. จัดทํารายงานเสนอต่อประธานกรรมาธิการฯ และนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกสัปดาห์
ค. จั ดทํ ารายงานผลการดํ า เนินงานเสนอต่อสภาปฏิรูป แห่งชาติ ก่อนการยกร่างรั ฐ ธรรมนู ญ
แล้วเสร็จ
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะกรรมาธิการพิจารณาจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการสัมมนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โครงการสัมมนา
“ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระเทศไทย (VISION WORKSHOP)” ซึ่ ง จะจั ด ในระหว่ า งวั น จั น ทร์ ที่
๑๙ – วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ดังนี้
๒๑.๑) กิจ กรรมกํ า หนดตํ า แหน่ง เชิง ยุท ธศาสตร์ข องประเทศไทย (Strategies Positioning of
Thailand) เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมองเห็นภาพรวมของการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยว่าควรอยู่ในตําแหน่งใดทั้งในระดับโลก ในระดับ
อาเซียน และในระดับภูมิภาคสุวรรณภูมิ ตลอดจนการพัฒนาประเทศไทยจะมีทิศทางไปในด้านใด โดยจัดกลุ่ม
ย่อย จํานวน ๘ กลุ่ม ได้แก่
ก. ระบบการเมืองและการป้องกันทุจริต
ข. ระบบบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น
ค. ระบบกฎหมายและนิติรัฐ
ง. ระบบเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การเกษตร อุตสาหกรรม บริการ พลังงาน แรงงาน
จ. ระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพคนและปัญญาของประเทศ
ฉ. ระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ช. โครงสร้างสังคม ชุมชน การดูแลสวัสดิการสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆ และการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค
ซ. โครงสร้างและสาระของการสื่อสาร และศิลปวัฒนธรรม
๒๑.๒) กิจกรรมกําหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกัน
๒๑.๓) กิจกรรมวิธีการนําไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิรูปประเทศไทย
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๘๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้พิจารณาแนวทางการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลประเด็นการปฏิรูป โดยขอความอนุเคราะห์ศูนย์รับฟังความคิดเห็น
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้จัดทําข้อมูลข้อเสนอแนะของประชาชนตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒๒.๑) ให้แยกข้อมูลต่อไปนี้จัดทําเป็นหมวดหมู่
ก. ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ข. ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปทั้ง ๑๘ ด้าน โดยให้แยกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละ
ด้าน และหากมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวให้แยกเป็นหมวดด้านอื่นๆ
ค. หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน ซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปทั้ง ๑๘ ด้าน ให้
จัดส่งไปยังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ต่อไป
๒๒.๒) ให้ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาตินําข้อมูลข้อเสนอแนะของประชาชนที่วิเคราะห์ใน
เบื้องต้นแล้ว ลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้ส่งมอบให้ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) เสนอแผนการประชาสัมพันธ์แบบเร่งด่วนและไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
จัดทําสปอตวิทยุ ๓ แบบ การจัดทําสปอตทีวี ๒ แบบ รายการวิทยุ รายการทีวี แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อักษร
วิ่งทางทีวีเป็นระยะ รายการวิทยุ อินทราเน็ต โดยมีการกําหนดช่องทางสื่อ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามแบบแผนของทางราชการ
๒๓.๒) ความคืบหน้าแผนการดําเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ โดยมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์ฯค้นหาข้อมูลที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ และมอบหมายงานด้านการประสานงานต่างๆในเบื้องต้น ทั้งนี้
จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
๒๓.๓) จะได้นําสัญลักษณ์ สปช. ที่เสนอโดยนายปรีชา เถาทอง ไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน โดย
ใช้เป็นตราหัวกระดาษ หนังสือต่างๆ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามแบบ
แผนของทางราชการ

- ๒๔ -

๒๓.๔) จะได้มีการจัดทําในส่วนของเว็บไซต์ เฟสบุ๊คแฟนเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์การดําเนินการของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ(ยังไม่ได้รับข้อมูล)
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา (ไม่มีการประชุม)
คณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ ได้วางแนวทางและขั้นตอนใน
การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ดังนี้
๒๔.๑) รวบรวมเอกสารโดยจัดทําทะเบียนกลางเพื่อคุมเอกสาร
๒๔.๒) จัดทําดัชนีย่อยเพื่อแยกประเภทเอกสารต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา
--------------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

