สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ ารณาระบบการเลื อ กตั้ ง แบบสั ด ส่ ว นผสม (Mixed Member
Proportional : MMP) ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มจะนําระบบการเลือกตั้งดังกล่าวมา
เป็นหลักในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาการเกิดเสียงข้างมากเด็ดขาด อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่า การนําระบบ
การเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมมาใช้ในประเทศไทยควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะการปฏิรูปจะต้องทําให้
รัฐบาลมีเสถียรภาพในการบริหารประเทศโดยมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ได้กําหนดให้มีการพิจารณาศึกษาประเด็นวาระการปฏิรูป เรื่อง สมัชชาพลเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกําหนดเป็นกรอบหลักในการปฏิรูป แล้วเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเมืองพิจารณาต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและองค์กรอิสระ ได้พิจารณาสภาพปัญหา
โครงสร้ า งขององค์ ก รอิ ส ระ เฉพาะสํ า นัก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ในภาครั ฐ
(ป.ป.ท.) พบว่าสภาพปัญหาที่สําคัญ คือ (๑) บุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ท. มีจํากัด และถูกแทรกแซงทั้งใน
ส่วนของสํานักงานและคณะกรรมการ ป.ป.ท. (๒) ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ ทํา
ให้การขับเคลื่อนและการแก้ปัญหา ของ ป.ป.ท. ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร (๓) บทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ไม่ได้ให้อํานาจสํานักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการได้
และ (๔) มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของสํานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่ประชุมเห็นว่า
ควรสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต การสร้างเครือข่ายในชุมชน และการสร้างระบบ
คุณธรรมในส่วนราชการ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้ง ได้กําหนดแนวทางการปฏิรูปเพื่อให้
ประเทศไทยมีนักการเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีระบบการเลือกตั้งและกระบวนการกลั่นกรองการเข้าสู่ตําแหน่งของ
นั ก การเมื องที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพ ปราศจากการทุจริ ตซื้ อสิ ท ธิข ายเสี ยงและการแทรกแซงจากนายทุ น พรรค
การเมือง และได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น การนํ าระบบการ
เลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม (MMP) มาใช้ในประเทศไทย การมีรัฐบาลผสม และกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรในนามอิ ส ระ รวมทั้ ง การเลื อ กตั้ ง สองรอบโดยผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ ๕๐ ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และการกําหนดให้
สมาชิ ก พรรคการเมื อ งแต่ ล ะพรรคเลื อ กกั น เอง เพื่ อ คั ด เลื อ กสมาชิ ก พรรคไปลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

-๒ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้พิจารณาการจัดทําข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
การยกร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่สําคัญ คือ ระบบพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง การอุดหนุนเงินทุน
ให้แก่พรรคการเมือง (Political Finance) โดยเห็นควรให้มีการสนับสนุนเงินทุนให้แก่พรรคการเมือง ดังนี้
(๑) การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยต้องมีกฎกติกาควบคุมอย่างเคร่งครัด ยุติธรรมและเสมอ
ภาค
(๒) การสนับสนุ นโดยภาคเอกชน จะต้องมีการตรวจสอบได้และผู้สนับสนุนสามารถนํา
หลักฐานไปประกอบการลดหย่อนภาษีได้
(๓) การสนับสนุนโดยสมาชิกพรรคการเมือง โดยสามารถสนับสนุนเงินแก่พรรคของตนและ
นําหลักฐานไปใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีได้
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. กําหนดประเด็นการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้ (๑) การบริหารราชการแผ่นดินต้องมียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว (๒) กําหนดขอบเขต
ภารกิ จ และอํานาจหน้ าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยยึดการมีส่วนร่ ว มและ
ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก (๓) สร้างกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ปรับระบบงบประมาณและการคลัง
ให้มีประสิทธิภาพ และ (๔) การบริหารงานบุคคลต้องคํานึงถึงระบบคุณธรรมและจริยธรรม
ข. เห็นชอบในหลักการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ เพื่อเสนอให้บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ได้พิจารณา ๒ เรื่อง คือ
(๑) กําหนดกรอบการดําเนินงานด้านการปฏิรูประบบงบประมาณ ได้แก่ การปฏิรูประบบ
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ระบบงบประมาณตามภารกิจ และระบบงบประมาณเชิงพื้นที่
(๒) สรุปสภาพปัญหาระบบงบประมาณและการคลังที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จ ได้แก่
การวางแผนงบประมาณขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและท้าทาย การจัดทํางบประมาณมีกรอบระยะเวลาพิจารณา
จํากัด และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถชี้แจงตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้อย่างชัดเจน เป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงแห่ง
รัฐ ได้สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ๓ แห่ง ดังนี้
(๑) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีภารกิจในการประเมินคุณภาพ ให้คําปรึกษา แนะนํา
ฝึกอบรมและวิจัย เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้หน่วยงานหรือองค์กรเป้าหมาย แต่พบว่ามีปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่
เพียงพอ และหน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความสําคัญในการประเมินผลโดยเห็นว่าเป็นภาระ ดังนั้นสถาบันจึงร่าง
ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพของประเทศ โดยเสนอให้มีการสร้างระบบการเพิ่มผลผลิตที่ครอบคลุม ๓ เสาหลัก
คือ ภาคเกษตร ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม
(๒) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทในการเสนอแนะ และ
พัฒนานโยบาย แนวทาง มาตรการ กฎและระเบียบ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาระบบราชการและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการติดตามและประเมินผล โดยพบว่าหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่ให้

-๓ความสําคัญในการประเมินผล จึงควรปรับระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสากลและลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละองค์กร รวมทั้งกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลบางรายการให้เป็นภาคบังคับ
(๓) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา (สมศ.) มี ภารกิจในการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยพบว่าปัญหาในการดําเนินงาน คือ ตัวชี้วัดมี
ความเป็นนามธรรมสูง วัดผลยาก พื้นฐานของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรกําหนดตัวชี้วัดที่
แตกต่างกัน
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้กําหนดข้อเสนอการปฏิรูป
ดังนี้
(๑) ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น หลักการกระจาย
การบริการสาธารณะสู่ท้องถิ่น การจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค หลักการบริหารราชการแนว
ใหม่ เป็นต้น
(๒) ข้อเสนอการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจํา โดยเฉพาะ
การบริ ห ารงานบุ ค คล เช่ น ตั ด อํ า นาจการใช้ ดุ ล พิ นิ จ แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการประจํ า ของนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะรั ฐ มนตรี อ อก การสร้ า งระบบคณะกรรมการให้ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย และสร้ า ง
หลักเกณฑ์ กฎ กติกา เงื่อนไข หรือวิธีการในการแต่งตั้งโยกย้ายไว้ในกฎหมาย เป็นต้น
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๔ เรื่อง ดังนี้
ก. รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ ในประเด็นการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา และประเด็นการดําเนินงานในระยะต่อไป
ข. เห็นควรให้มีการจัดสัมมนาประเด็นการอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่เป็นปัญหาใน
ปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
ค. เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อ ง มาตรการควบคุม นักโทษแทนการคุ ม ขังใน
เรือนจําโดย โดยให้เพิ่มเติมร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการกําหนดอุปกรณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. ...
เพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน
ง. รับทราบการดําเนินงานของคณะทํางานในการพิจารณาเพื่อจัดทํา “รายงานเกี่ยวกับการไกล่
เกลี่ยทั้งระบบ”
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาศึ ก ษาการปฏิรู ปศาลทหาร ตามพระราชบัญ ญัติ ธรรมนูญ ศาลทหาร พ.ศ.
๒๔๙๘ มาตรา ๕ ได้บัญญัติให้ศาลทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยแยกออกเป็นศาลทหารในเวลาปกติ ศาล
ทหารในเวลาไม่ ป กติ และศาลอาญาศึ ก โดยที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ค วรมี ก ารปฏิ รู ป ศาลทหาร
เนื่องจากความจําเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ แต่ในอนาคตอาจมีการเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นที่
ยอมรับในทางสากลต่อไป

-๔(๒) พิจารณาศึกษาการปฏิรูปศาลปกครอง ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ แบ่งศาลปกครองออกเป็นสองชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาล
ปกครองชั้นต้น ที่ประชุมเห็นว่าศาลปกครองต้องมีการปฏิรูปทั้งกระบวนพิจารณา การรับฟ้อง การทําคํา
พิพากษา ที่มาของตุลาการศาลปกครองสูงสุด และควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในชั้นศาล การพิจารณาคดี การทําคําพิพากษา การ
จัดการบริหารคดี
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการ แรงงานและการลงทุน เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกระทรวงยุติธรรมได้
กําหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายเป็น ๓ กรอบ คือ
กรอบที่ ๑ การพัฒนากฎหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
กรอบที่ ๒ การพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
กรอบที่ ๓ การพั ฒ นาองคาพยพและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้กฎหมายของไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
ทั้งนี้ กฎหมายที่ควรเร่งดําเนินการพิจารณาศึกษา คือ การแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาของ The Hague Conference on Private
International Law / Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี
หน่วยงานใดรับเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไข อีกทั้งนักกฎหมายของไทยยังไม่มีความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าว ทั้ง
ที่ ก รณี ก ารขั ด กั น แห่ ง กฎหมายทั้ ง กฎหมายแพ่ ง และกฎหมายพาณิ ช ย์ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งเร่ ง
ดําเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ ได้พิจารณาการบริหารจัดการ
และแนวทางการปฏิรูปสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ได้กําหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง แต่พบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(๑) สํานักงานการตรวจเงิน แผ่ นดินมีอํานาจเพี ยงการตรวจสอบและชี้มู ล ความผิด เมื่อ
ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตเรื่องเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคในการนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกระบวนการ ส่งผลให้ไม่
สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างแท้จริง และเมื่อมีการส่งคดีไปยังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว มีคดีจํานวนมากที่ค้างการพิจารณาเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ
(๒) ปัญหาบุคลากรและงบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีจํานวนจํากัด ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจํานวนมาก
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขในกรณีการเรียกคืนและติดตามทรัพย์ของแผ่นดินที่ศาล
มีคําพิพากษาให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อให้กระบวนการทํางานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถติดตามทรัพย์ของแผ่นดินได้อย่างแท้จริงในทุกกรณี และเห็นควรให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถยื่นสํานวนคดีทางการเงินไปยังอัยการเพื่อส่งฟ้องได้เองเพราะมีหลักฐานครบถ้วน และเป็นการแก้ไข

-๕ปัญหาคดีค้างพิจารณาใน ป.ป.ช. รวมทั้งควรศึกษาการเพิ่มอัตรากําลังของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
เพียงพอต่อการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐกว่า ๗๐,๐๐๐ แห่ง
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) คณะอนุกรรมาธิการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
ก. กําหนดกรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะหลักการบริหารงานบุคคลใน
๓ ประเด็น คือ ประเด็นคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเด็นการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ประเด็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น
ข. กําหนดอํานาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ดังนี้
(๑) กําหนดโครงสร้างให้มีเพียง ๑ องค์กร ไม่แยกประเภทท้องถิ่น เพื่อให้มีมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน
(๒) สร้างความคล่องตัว – ยืดหยุ่น โดยให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นกระจาย
อํานาจในรูปแบบอนุกรรมการระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว
โดยแบ่งเป็น
(๒.๑) คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในฐานะองค์กรบริหารงานบุคคล
จะต้องกําหนดอํานาจหน้าที่ให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคลตามหลัก HRM และ HRD มีสํานักงาน
ก.ถ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านธุรการ มีการติดตามประเมินผล และเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม
(๒.๒) คณะอนุกรรมการข้ าราชการส่ วนท้องถิ่ นจังหวัด (อ.ก.ถ.จังหวัด) มีอํานาจ
หน้าที่ ตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎ
ประกาศระเบียบ มาตรฐาน และมติที่ ก.ถ. กําหนด และการให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ
และการให้พ้นจากตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒.๓) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจ
หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบโครงสร้ า งองค์ ก รและอั ต รากํ า ลั ง การให้ ค วามเห็ น ชอบในการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
ค. กําหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่เรียกว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อ
เป็ น การสร้ า งหลั ก ประกั น ระบบคุ ณ ธรรม โดยเป็ น องค์ ก รกึ่ ง ตุ ล าการ มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย และมติ ข อง
คณะกรรมการมีสภาพบังคับ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษตามกฎหมาย
๔.๒) คณะอนุกรรมาธิ การการจัดระบบ โครงสร้าง และอํานาจหน้ าที่ของการปกครองท้องถิ่น ได้
พิจารณารูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการกําหนดภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้
ก. การบัญญัติกฎหมายในเรื่องอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นควรบัญญัติแบบ Rule of principle
ข. การจั ด บริ ก ารสาธารณะของเทศบาล ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ า ง
เทศบาล หรือการดําเนินการร่วมกันของเทศบาลกับเอกชนในลักษณะพันธมิตร
ค. สนับสนุนให้มีการจ้างเอกชนบริหารงานเฉพาะกิจกรรม (contracting out)
ง. การบัญญัติอํานาจหน้าที่ โดยอย่างน้อย (at minimum requirement) ให้ท้องถิ่นจัดบริการ
สาธารณะในเรื่องใดบ้างไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

-๖๔.๓) คณะอนุกรรมาธิการการกํากับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่น ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. กํ าหนดแนวทางการกํากับ ดู แลองค์กรปกครองท้ อ งถิ่น โดยเห็ นว่าการกํากั บดูแลองค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จําเป็น รัฐต้องลดการกํากับดูแล และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลมาก
ขึ้น โดย ๔ องค์กรหลัก ได้แก่ ประชาชน รัฐ (อําเภอ จังหวัด) ศาล และองค์กรอิสระ ต้องมีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกับลักษณะการกํากับดูแลที่สําคัญ ๔ ประการ คือ
(๑) การกํากับดูแลองค์กร เช่น การให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอให้มีการยุบสภาท้องถิ่น
หรือมีการจัดตั้งศาลปกครองท้องถิ่น
(๒) การกํากับดูแลตัวบุคคล เช่น ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือประชาชนสามารถยื่นฟ้องผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลปกครองท้องถิ่น
(๓) การกํากับดูแลการกระทํา เช่น ให้ประชาชนมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ
งบประมาณท้องถิ่น อํานาจในการควบคุมกํากับให้ดําเนินการตามกฎหมาย
(๔) การกํากับดูแลทางการคลัง เช่น อํานาจในการออกกฎ ระเบียบให้ปฏิบัติตาม
ข. กําหนดแนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนี้
(๑) หลักการกํากับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การกํากับดูแล
เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองบนพื้นฐานของหลักความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐ การกํากับดูแลต้องกระทํา
เท่าที่จําเป็นโดยไม่กระทบต่อหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่น การกํากับดูแลต้องมี
มาตรฐานการกํากับดูแลที่เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ เป็นต้น
(๒) ลักษณะการกํากับดูแล ได้แก่ กํากับองค์กร กํากับตัวบุคคล กํากับการกระทํา กํากับ
การเงินการคลัง โดยการสร้างกลไกในการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบโดยองค์กรศาล การตรวจสอบโดย
องค์กรของรัฐ เช่น รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ การตรวจสอบโดยประชาชน และการตรวจสอบ
โดยองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.)
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมจํานวน ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ ารณาวาระการปฏิ รู ป และวาระการพั ฒ นาของคณะกรรมาธิ ก ารฯ
ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติกําหนดให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาฯ รับผิดชอบหลักในการพิจารณาวาระปฏิรูป
ด้านการศึกษา ๓ วาระ ได้แก่ ระบบจัดการศึกษา ระบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) และระบบการ
เรียนรู้
๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ ได้พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานในการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ ได้เป็น ๒ แนวทาง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
(๒) โครงสร้างการบริหารการศึกษาใหม่

-๗ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละออกแบบอนาคตการศึ ก ษาและพั ฒ นามนุ ษ ย์
ได้พิจารณากําหนดวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตการศึกษาและพัฒนามนุษย์ โดยที่คนไทยยุคใหม่จะต้องมี
คุณลักษณะอย่างไร และจะสร้างความเป็นไทยอย่างไร ประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
คนจะต้องมีคุณภาพ และอยู่เย็นเป็นสุข
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิจารณา (ร่าง) รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง การปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ สรุปดังได้นี้
ก. การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ จําเป็นต้องกําหนดขอบเขตหน้าที่และแบ่งแยกอํานาจให้ชัดเจนระหว่าง
ผู้กําหนดนโยบาย (Policy-maker) ผู้กํากับดูแล (Regulator) องค์กรเจ้าของ (Ownership) และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ (Operator) นอกจากนี้จําเป็นต้องกําหนดนิยามของรัฐวิสาหกิจที่จะอยู่ภายใต้องค์กรเจ้าของด้วย
ข. องค์กรเจ้าของ (Ownership) ซึ่ งทําหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นรัฐ วิ สาหกิ จแทนประชาชน จึ งเป็น
องค์กรที่มีบทบาทสําคัญมาก การดําเนินงานขององค์กรจะต้องมีธรรมาภิบาลและปลอดจากการแทรกแซงทาง
การเมือง และสามารถถูกควบคุมตรวจสอบได้
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน
(๑) พิจารณาแนวทางการปฎิรูปสหกรณ์ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังนี้
(๑.๑) ควรกําหนดให้สหกรณ์มีระบบคุ้มครองเงินฝาก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทาง
การเงินให้แก่สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์
(๑.๒) ควรสนั บ สนุ น สหกรณ์ ใ ห้มี บริ ก ารทางการเงิน ที่ ตรงตามความต้ อ งการของ
สมาชิก
(๑.๓) ควรผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รอิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลสหกรณ์
โดยเฉพาะ เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
กํากับดูแล อาจไม่สามารถเข้าไปดูแลสหกรณ์ได้ทั่วถึง
(๑.๔) ควรสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
(๑.๕) ควรมีการทบทวนเรื่องการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ และนํามาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ในประเทศไทย
(๒) พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(Specialized
Financial Institutions : SFIs) สรุปได้ดังนี้
(๒.๑) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
ควรให้ความสําคัญกับ Public Service Account (PSA) เพื่อให้รัฐให้ความสนับสนุนทางการเงิน
(๒.๒) ธพว. ควรให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
(๒.๓) ธพว. ควรจัดให้มีระบบการตรวจสอบการให้สินเชื่อที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาหนี้สญ
ู (NPL)

-๘ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ พิจารณาแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดยการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม
(๑) แนวทางการปฏิรูประบบการส่งเสริมการลงทุน สรุปได้ดังนี้
(๑.๑) ควรจํากัดประเภทกิจการที่ควรได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทําให้กิจการอีกกลุ่มหนึ่งต้องรับภาระแทน
(๑.๒) ควรกํ า หนดให้ ก ารให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น แก่ กิ จ การมี ค วาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
(๑.๓) ควรสนับสนุนให้ BOI ดําเนินการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมเปรียบเทียบกับเงินรายได้ที่รัฐสูญเสียจากการยกเว้นภาษี (Cost-Benefit)
(๒) แนวทางการปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สรุปได้ดังนี้
(๒.๑) ควรปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล
กับหน่วยงานอื่น
(๒.๒) ควรปฏิรูปกฎหมายภาษี ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๒.๓) ควรปรับปรุงหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดเก็บภาษีให้เป็นองค์กรอิสระ ปราศจาก
การแทรกแซงจากฝ่ายต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐ (Semi –
Autonomous Revenue Agency : SARA)
(๒.๔) ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุ ลกากร จากที่ จัดเก็บภาษีตามประเภทของภาษี ให้ เปลี่ ยนมาเก็บภาษี ตามหน้ าที่ (Functional
Model) เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่
(๒.๕) ควรปรับปรุงการจัดเก็บภาษี โดยการกําหนดฐานภาษีใหม่ให้ผู้มีเงินได้ทุกราย
ต้องนําเงินได้ที่ได้รับเข้าสู่ระบบภาษี และใช้ระบบภาษีแบบ Negative Income Tax
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน
(๑) พิจารณาทบทวนรายงานการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง โดยการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้มีองค์กรกลางในรูปแบบ Super board เพื่อทําหน้าที่บริหาร
จัดการและวางนโยบายโครงสร้างรัฐวิสาหกิจระยะยาวให้สอดคล้องกับองค์กรรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ตลอดจนการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการในองค์ก รรัฐ วิส าหกิจ ทุก แห่ งจึงเป็ นเรื่อ งที่มี ค วามสํ าคัญ อย่ างยิ่ง เพื่อ ให้ก ารปฏิรู ป
รัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องมีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ Super board โดย
Super board ทั้งนี้ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจึงต้องมีการออกกฎหมายเพื่อรองรับการจัดองค์กรกลางในรูปแบบ
Super board ก็เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
(๒) พิจารณาการปฏิรูประบบบํานาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ เนื่องจากมีปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายระหว่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับพระราชบั ญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยวั ตถุประสงค์ของการก่ อตั้งกองทุนประกันสังคมกับกองทุนการออมมีความแตกต่ างกัน
กล่าวคือ กองทุนประกันสังคมมีวัตถุประสงค์ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยเน้นในลักษณะรูปแบบสวัสดิการ
หรือเป็นทุนให้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ แต่กองทุนการออมมีวัตถุประสงค์ให้กับ
กลุ่มแรงงานนอกระบบโดยเน้นในลักษณะเพื่อส่งเสริมการออมเพื่อการชราภาพและเป็นหลักประกันการจ่าย

-๙บํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก เมื่อมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเรื่องเงินสมทบโดยให้การจ่ายเงินสมทบมีอัตราเท่า
เที ย มกั บ การจ่ า ยเงิ น สมทบของกองทุ น ประกั น สั ง คม จากจ่ า ย ๑๐๐ บาท รั ฐ สมทบตามอายุ เป็ น จ่ า ย
๑๐๐ บาท รัฐสมทบ ๑๐๐ บาท โดยทันที ซึ่งจะแก้ปัญหาการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณาการปฏิรูป
ระบบภาษีของประเทศไทย โดยสาระสําคัญของการปฏิรูปคือการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ความโปร่งใส โดยเฉพาะเรื่องฐานราคาที่จะใช้คํานวณภาษีจากเดิมตามกฎหมายสรรพสามิตภาระภาษีจะ
เกิดขึ้นหน้าโรงงาน สําหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศ ส่วนสินค้าที่นําเข้าภาษีเกิดขึ้นตามกฎหมายศุลกากรจาก
ฐานราคาแบบ Cost Insurance Freight (C.I.F) ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าราคาดังกล่าวไม่สะท้อนถึงราคาซื้อขาย
จริงเกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตในประเทศและผู้นําเข้า ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงเห็นควรปรับมาใช้
ราคาขายปลีกแนะนําทั้งหมด ในส่วนของกรมศุลกากรเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ทางการค้าและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตโดยใน
ปัจจุบันคณะทํางาน ได้ดําเนินการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรม
ศุลกากร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามผล
การดําเนินงาน
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิจารณาวาระปฏิรูปและวาระการพัฒนาของคณะอนุกรรมิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเกษตรฯ ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ก. วาระการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ มี ๓ เรื่อง ได้แก่
(๑) การผูกขาดการแข่งขัน เป็นการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
(๒) การปฏิรูปภาคเกษตร เป็นการพัฒนาภาคเกษตรสาขาต่างๆ
(๓) การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เป็นการพัฒนา SMEs และ Entrepreneurship เกี่ยวกับ
การเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างนวัตกรรม
ข. วาระการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ มี ๓ เรื่อง ได้แก่
(๑) การเป็น Center of Excellence ด้านเกษตรและอาหาร ด้านท่องเที่ยวและสุขภาพ
ด้านยานยนต์ และการพัฒนาด้านการค้า(Trading Nation)
(๒) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้เป็น Logistic Hub
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
ค. การปฏิรูปที่จะสร้างสังคมเศรษฐกิจและชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่
(๑) นโยบายชาติ ต้ อ งมี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ชั ด เจน ในการสร้ า งสั ง คมผู้ ป ระกอบการ
เป็นวาระแห่งชาติ มีการเอื้อประโยชน์ส่งเสริมภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการให้สามารถแข่งขัน
ได้สามารถกระจายรายได้

- ๑๐ (๒) อํานาจรัฐ ต้องมีการกระจายอํานาจ กระจายการบริการ มีหน่วยงานที่จะมาสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ อาจเป็นองค์กรโดยเฉพาะเพื่อดูแลสนับสนุนในแต่ละเรื่อง
(๓) กลไกรัฐ ในการส่งเสริมโดยมีแนวคิดว่า “เราจะโตไปด้วยกัน”ซึ่งอาจจะต้องมีมาตรการ
ทางกฎหมาย มีการเชื่อมโยงภาคการศึกษา ด้านนวัตกรรมมีความเข้มแข็งและสามารถบูรณาการร่วมกันได้
๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ พิจารณาแผนโลจิสติกส์การค้า
(Trade Logistics) ของประเทศไทย และแผนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่
(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Side) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงประตูการ
ขนส่งหลัก และประตูการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกการขนส่ง/จุดเชื่อมโยงการ
ขนส่ง
(๒) ด้านบริหารจัดการ (Soft Side) ปรับปรุงพัฒนาด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ําและทางราง ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งทางถนน พัฒนาบุคลากรด้าน
การขนส่ง เช่น พัฒนาพฤติกรรมคนขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัย
(๓) การเพิ่ม ขี ดความสามารถในการบริหารจั ดการให้ กั บผู้ ใ ห้ บริก ารโลจิ ส ติกส์ แ ละการ
บริหารโซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองการค้าระหว่างประเทศ
(๔) การส่งเสริม Best Practice และการยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบต่าง ๆ ให้ได้การ
รับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
(๕) การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการและคําปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้า
(๖) การส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
(๗) การเร่งส่งเสริมการใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance
Index : LPI) ดั ช นี ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพซั พ พลายเชน (Supply Chain Performance Index : SCPI) เพื่ อ การ
เทียบวัดประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม
(๘) เร่ ง ส่ ง เสริ ม การใช้ ร ะบบสารสนเทศในการจั ด การธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม เช่ น ระบบ
Enterprise Resources Planning (ERP), ระบบ Warehouse Management System (WMS) และระบบ
Distribution Requirement Planning (DRP)
(๙) เร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานด้านโลจิสติกส์สู่ระดับสากล
เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือและเพิ่มตลาดการค้า เช่น มาตรฐานการนําเข้า – ส่งออกของยุโรป (Authorized
Economic Operator (AEO) มาตรฐานอุปกรณ์ เครื่องมือ ข้อมูล และมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทาน
ISO ๒๘๐๐๐
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร พิจารณาเรื่องอนาคตเกษตรกรไทยหลังเปิด AEC ในอีก
๑๐ ปีข้างหน้า
(๑) เน้นมาตรฐานสินค้าด้านเกษตรและความปลอดภัยของสินค้า
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานปัจจัยการผลิต (น้ํา ดิน ปุ๋ย สารเคมีและแรงงาน) ต้องมีการ
ลดต้นทุนการทําเกษตรและหาปัจจัยการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองในประเทศ
(๓) การนํ า เข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตร ภาคเอกชนต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ ประเทศคู่ ค้ า ใน
ต่างประเทศได้

- ๑๑ (๔) พัฒนาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่โดยดูตลาดเป็นสําคัญ
(๕) ให้ความสําคัญกับบุคลากรการเกษตร พั ฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเท่าทันกับ
เทคโนโลยีที่นํามาใช้
(๖) ทําสินค้าให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(๗) สร้างรากฐานให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งสามารถเชื่อมโยงกับเกษตรกรในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้
(๘) ควรมีการส่งเสริมและผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน
(๙) ควรมีการค้าขายแบบเสรีและแก้ พรบ.ค้าข้าวปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ยังไม่มี
การปรับปรุง
(๑๐) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Hub ด้านพลังงานทั้งพลังงานทดแทน (เอทานอล) และ
พลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้ปลายสินค้า ให้เป็นประโยชน์
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยว พิจารณาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้
(๑) ปฏิรูปด้านแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายแดน ส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยชุมชนและท้องถิ่น ปฏิรูปการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเอกชนในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
(๒) ปฏิ รูป การคมนาคมและการเข้าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว พั ฒ นาการเดิน ทางเข้าถึง แหล่ ง
ท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ กําหนดอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลการให้บริการให้
เป็นไปตามมาตรฐานให้ชัดเจน เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการคมนาคมในแหล่งท่องเที่ยว
(๓) ปฏิ รู ป สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก พั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้
เพียงพอ จัดตั้งศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวและอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
(๔) ปฏิรูปการบริการด้านการท่องเที่ยวกํากับดูแลมาตรฐานการให้บริการในด้านต่างๆ ให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล และควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนและดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๕) ปฏิรูปบุคลากรด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว และ
สนับสนุนการดําเนินงานของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
(๖) ปฏิรูปความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ต้องกําหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่างๆ ในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม พิจารณายุทธศาสตร์และทิศทางในการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน สรุปได้ดังนี้
(๑) รัฐต้องกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างบูรณา
การกันทุกภาคส่วน
(๒) ภาคการศึ ก ษาจะต้ อ งบู ร ณาการในการสร้ า งทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรม
(๓) องค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation institution) ควร
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ดําเนินการ
วิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

- ๑๒ (๔) รัฐต้องกําหนดนโยบายและกฎหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนา
SMEs ให้เข้มแข็ง และบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) จั ด สร้ า งนิ ค มอุ ต สาหกรรมและสร้ า งสั ง คมเพื่ อ สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตของ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนมีตลาดจําหน่ายสินค้าที่ชัดเจน
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการทุกคณะนํากรอบภาพรวมวาระการปฏิรูประบบพลังงานเพื่อ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานเพื่อกําหนดกรอบดําเนินการ
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน
(๑) มี ม ติ เ สนอข้ อ เสนอโครงการปฏิ รู ป เร็ ว (Quick Win) เรื่ อ ง โครงการยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
แห่งชาติ ให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา
(๒) กําหนดกรอบแนวคิดการปฏิรูปเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน
และอนุรักษ์พลังงาน ออกเป็น ๕ ประเด็น ได้แก่
(๒.๑) ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และพลังงาน
(๒.๒) บทบาทของประชาชน
(๒.๓) การใช้พลังงานฟอสซิล
(๒.๔) การใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน
(๒.๕) การอนุรักษ์พลังงาน
ทั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดหลักของการปฏิรูปด้านพลั งงาน คื อความมั่นคงด้ าน
พลังงาน พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ข. คณะอนุก รรมาธิ การปฏิรู ปการบริห ารและการกํากั บกิจการพลั งงาน/สารสนเทศ กรอบ
ความคิ ด (Conceptual) ของโครงสร้ า งระบบการบริ ห ารจั ด การและกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งานของชาติ โดย
แนวทางในการดํ าเนินงานเพื่อจัดให้ มี สภาพลังงานและคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายพลังงาน จะต้ อง
พิจารณาถึงที่มาของคณะกรรมการทั้งในส่วนของสภาพลังงานและคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายพลังงาน
คุณสมบัติบทบาทหน้าที่และองค์ประกอบ งบประมาณในการดําเนินการ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน พิจารณาโครงสร้างราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ ในประเด็นนโยบายเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ดังนี้
(๑) ชนิดและปริมาณ
(๑.๑) รัฐควรกําหนดเฉพาะนโยบายหรือควรกําหนดรวมถึงแผนปฏิบัติการ
(๑.๒) ความเหมาะสมของสัดส่วนผสมเอทานอลและไบโอดีเซล
(๒) ความเชื่อมโยงกับนโยบายด้านราคาสินค้าเกษตร
(๒.๑) ความเหมาะสมของการช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตร
(๒.๒) เปรียบเทียบกับต้นทุนการนําเข้าพลังงาน
(๒.๓) ผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ๑๓ (๓) เทคโนโลยี ระบบการขนส่ง และกําลังการผลิต
(๓.๑) ศักยภาพข้อได้เปรียบ และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
(๓.๒) ปรั ง ปรุ ง ระบบการผลิ ต และขนส่ ง และการกระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
รูปแบบคลัสเตอร์
(๔) การกําหนดราคาและสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล ไบโอดีเซล)
(๔.๑) กําหนดราคาเอทานอลจากต้นทุนแหล่งผลิตต่างกัน และกําหนดโดยภาครัฐซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ไม่ได้สะท้อนราคาซื้อขายจริง
(๔.๒) รัฐเป็นผู้กําหนดสัดส่วนเอทานอลจากแต่ละแหล่งผลิต
(๕) นโยบายเชื้อเพลิงขนส่งของชุมชน
(๕.๑) เอทานอล ไบโอดีเซล และ CBG (Compressed biogas)
(๕.๒) ชุมชนเป็นผู้ผลิตและค้าเชื้อเพลิงขนส่งได้ด้วยตนเอง (เสรี ควบคุม หรือกํากับ)
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการตั้งโรงไฟฟ้าและการซื้อ
ขายไฟฟ้าโดยเสรีความเห็นว่าการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในอนาคตอันใกล้คงเป็นไปยากเนื่องจากการปรับเปลี่ยน
นโยบายบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน ต้องใช้เวลานอกจากนี้ถ้าจะมีการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะต้องมีการร่าง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมรองรับกับโครงสร้างใหม่ และต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย โดยเฉพาะ
เรื่องการควบคุมราคาการกําหนดกลไกราคา รวมทั้งควรมีหน่วยงานอิสระในการควบคุมท่อแก๊ส สายส่ง และ
ศูนย์ส่งไฟฟ้าในที่ต่าง ๆ พิจารณาถึงประโยชน์ของประชาชนและความมั่งคงด้านพลังงานของประเทศควรมี
การศึกษาเรื่องการตั้งโรงไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าโดยเสรีเพิ่มเติม ควรศึกษาเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน
ศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง และการศึกษา Lao PDR ,
Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project (LT MS – PIP)
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
โดยได้สนับสนุนให้มีการผลักดัน“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่” เพื่อบังคับใช้เป็น
กฎหมายต่ อ ไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง รอบด้ า นควรมี ก ารจั ด เวที เ สวนา เรื่ อ ง “ร่ า ง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ต่อสังคมไทย” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานและประชาชนที่สนใจดังกล่าวด้วย
ข. ได้เสนอประเด็นการให้ประชาชนมีหน้าที่รักษาสุขภาพบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
ค. ได้กําหนดกรอบการปฏิรูปการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยระบบบริการสาธารณสุข ระบบ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรคใหม่ และระบบการคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วาระ
การปฏิรูป ๓๖ วาระ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

- ๑๔ ๙.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดตั้งคณะกรรมการกลางระดับชาติด้านสุขภาพ สรุปได้ดังนี้
(๑) กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวคิดในการตั้งคณะกรรมการกลางระดับชาติด้านสุขภาพ ที่
มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน เพื่อทําหน้าที่กําหนดทิศทางและนโยบายหลักด้านสุขภาพของประเทศ โดย
ให้มีการเชื่อมโยงระบบผ่านกลไกระดับเขต
(๒) สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข ได้ เ สนอให้ อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการกลาง
ระดั บ ชาติ ด้ า นสุ ข ภาพมี ที่ ม าจากทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ความหลากหลายและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม โดยให้
คณะกรรมการทําหน้าที่กําหนดนโยบาย ควบคุมกํากับ และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย สรุปได้ดังนี้
(๑) ได้เสนอการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ในประเด็นต่างๆ อาทิ กําหนดโครงสร้างกระทรวง
สาธารณสุข โดยให้มีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการวิจัย การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย การกําหนดให้แพทย์
แผนไทยที่จบการศึกษาและสอบได้ใบประกอบวิชาชีพจะต้องผ่านการอบรมวิชาชีพและอยู่ภายใต้การควบคุม
ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการผลักดันร่างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. ....ให้มีผลบังคับ
ใช้เป็นกฎหมาย รวมทั้งควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ได้ทบทวนกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดของคณะกรรมาธิการและวาระการปฏิรูป ๓๖ วาระ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ อาทิ กรอบระบบบริการ
สาธารณสุขได้เสนอให้เพิ่มเติมการกระจายอํานาจการจัดบริการระดับปฐมภูมิไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกรอบระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใหม่ๆ ได้เสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้
(๓) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาการปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ โดยกลไกในการปฏิรูปมีแนวคิดจากหลักการของฐานสําคัญ ๖ ประการ (Six
Building Block) ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ๓ ประการ คื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
คณะกรรมการบริหาร และกลไกการเงิน ทําหน้าที่ขับเคลื่อนโดยต้องมีการกําหนดพื้นที่เพื่อทําการทดลอง
กระบวนการนําร่อง (Pilot Study) ก่อนนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการนําเสนอผลความคืบหน้าการ
ดําเนินงานของอนุกรรมาธิการตามที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆ เช่น ด้านทิศทางและความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ได้นําเสนอกรอบแนวทางการศึกษา (Conceptual Framework) และด้านการติดตั้ง
ระบบผลการตรวจวัดค่ามลพิษ (Real Time) ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้
โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณชน
พ.ศ. .... เป็นต้น

- ๑๕ ๑๐.๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
ก. สถานการณ์และแนวทางการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ได้เห็นควรให้มีการแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ร่วมกับผู้แทนจากกรมป่าไม้ เพื่อให้มีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์ และควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย
ข. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
๒๔๘๔ และพระราชบัญญั ติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื่องจากมีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาและรายละเอีย ดต่ า งๆ โดยขณะนี้อ ยู่ ใ นระหว่ า งขั้ น ตอน
การดําเนินการของกรมป่าไม้
๑๐.๓) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาปฏิรูประบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาหลักคือการขาดความความไว้วางใจจากภาคประชาชน จึงได้เสนอ
ให้มีการปรับปรุงในด้านต่างๆ อาทิ ด้านคณะกรรมการผู้ชํานาญการ (คชก.) และการจัดตั้งกองทุนการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๑๐.๔) คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ได้ มี ก ารจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ของร่ า ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ที่จัดทําขึ้นใหม่ เพื่อนําไปใช้ประกอบในการประชุมร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเนื้อหาของร่างกฎหมายที่มีความแตกต่างกับร่างพระราชบัญญัติ
ทรั พยากรน้ํ า พ.ศ. ..... ฉบั บของกรมทรัพยากรน้ํา อาทิ การมีองค์กรระดับชาติที่มีฐานะเทียบเท่าสํานัก
นายกรัฐมนตรีเข้ามากํากับดูแลงานด้านทรัพยากรน้ํา
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาติดตามรายงาน
ความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๓ คณะ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสิทธิเสรีภาพ จริยธรรม และการกํากับดูแลกันเองของสื่อ
พิ จ ารณาศึ ก ษาเพื่ อ กํ า หนดรู ป แบบ (Conceptual Framework) ในการกํ า กั บ ดู แ ลกั น เองของสื่ อ ควรจะ
กําหนดให้มีองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งที่เป็นอิสระเป็นองค์กรหลัก และมีอํานาจมีสภาพการบังคับ โดยมีการ
กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการในการดําเนินการและให้มีองค์กรรับเรื่องร้องเรียนกลางของสื่อมวลชน
(Ombudsman) เป็นตัวกลางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสื่อทุกประเภท
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกํากับดูแลและการรู้เท่าทันสื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ พ.ศ. .... และในที่ประชุมพิจารณาได้มอบหมาย
คณะทํางานรวบรวมประเด็นในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคณะทํางานมีความเห็นว่าควรจะเพิ่มบทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติซึ่งมีอยู่เดิมแล้วให้มีอํานาจหน้าที่เพิ่มเติมในการกํากับดูแล
และกําหนดนโยบายวางแผนประชาสัมพันธ์ของชาติในภาพรวม ซึ่งแต่เดิมจะมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการจัดการประชุม รวมทั้งโครงสร้างของผู้ทรงคุณวุฒิที่ชัดเจนครอบคลุม เป้าหมายสําคัญ คือเน้นให้มี
การใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุด

- ๑๖ ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการกํากับดูแลการประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการสารสนเทศ รายงานเตรียมความพร้อมการดําเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และในการสัมมนาช่วงบ่าย
จะมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการฯ
๑๑.๒) พิจารณาศึกษาการดําเนินธุรกิจที่อาจจะมีผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและ
การครอบงําข่าวสาร ซึ่งมีลักษณะสื่อที่มีบริบทที่แตกต่างกันในสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่ เนื่องจากสื่อเป็น
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อข้อมูล ความเชื่อแนวความคิดของคนในสังคม ทั้งภาคประชาชนและภาคพลเมือง ดังนั้น
การครอบครองสื่อที่เป็นการกระจุกตัวในฐานะความเป็นเจ้าของสื่อจะมีผลกระทบใน ๒ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ
และด้านการเมือง อาจจะทําให้คุณภาพข่าวลดลง มีมุมมองข้อคิดเห็นที่ไม่หลากหลายรวมทั้งการไม่นําเสนอ
ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ เป็นเครื่องมือทางการเมือง ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการ
แข่งขัน ส่วนการกํากับดูแลการครอบครองสื่อในต่างประเทศและในประเทศไทยส่วนใหญ่ในต่างประเทศมี
ข้อจํากัดจํานวนและประเภทของสื่อที่สามารถครอบครอง การกํากับการควบรวมธุรกิจ (Merger) การเข้า
ครอบครอง (Take Over) ของสื่อและการห้ามหรือจํากัดการถือครองหุ้นข้ามสื่อ ประเด็นการดําเนินธุรกิจที่
อาจจะมีผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการครอบงําข่าวสารในประเทศไทยมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ คือ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ และประกาศ กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสิทธิ เสรีภาพ จริยธรรม และการกํากับดูแล
กันเองของสื่อ พิจารณาภาพรวมของเนื้อหา หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... รายละเอียดได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมาธิการแล้ว
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว พิจารณาศึกษาระบบสวัสดิการสังคม : ฐานการคุ้มครอง
ทางสั ง คม (Social Protection Floor) โดยเชิ ญ ผู้ จั ด ทํ า งานวิ จั ย ฐานการคุ้ ม ครองทางสั ง คมจากองค์ ก าร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้าร่วมประชุม และพิจารณาในประเด็นที่คณะอนุกรรมาธิการจะนําเสนอการ
ปฏิรูปด้านหลักประกันการเลี้ยงดูเด็ก อายุ ๐ – ๒ ปี โดยจะได้มีการรวบรวมเอกสารข้อมูล รวมถึงงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทําขึ้นมาทําการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมเป็นประเด็นในการนําเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๑๒.๒) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และสั ง คม
พิจารณาการจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยมอบหมายการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นแกนหลักในแต่ละเรื่อง รวมไปถึง
พิจารณากลุ่มเป้าหมายรายบุคคลที่ต้องการเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

- ๑๗ ๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านแรงงานต่อการปฏิรูปด้านแรงงาน
ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูป
แห่งชาติ ได้จัดทํารายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย (Vision
Workshop)” ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชี ย ซึ่ ง ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า วาระการ
ขับเคลื่อน (Driving Agenda) ประกอบด้วย วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) จํานวน ๓๖ ประเด็น และ
ประเด็ น การพั ฒ นา (Development Agenda) จํ า นวน ๗ ประเด็ น โดยมี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน คือ วาระการปฏิรูป จํานวน ๒
ประเด็น ประกอบด้วย วาระการปฏิรูป ประเด็นที่ ๒๘ เรื่อง สวัสดิการสังคม และประเด็นที่ ๒๙ เรื่อง สังคมสูง
วัย รวมทั้งประเด็นการพัฒนา จํานวน ๑ ประเด็น คือ เรื่อง แรงงานข้ามชาติ โดยกําหนดให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญประจําสภาแต่ละคณะจัดทําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และมีกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑
เดือน ๓ เดือน และ ๖ เดือน ซึ่งประเด็นในส่วนของแรงงานข้ามชาติคณะอนุกรรมาธิการศึกษาธนาคารแรงงาน
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ อยู่ในระหว่างการพิจารณาศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว โดยจะนําข้อมูลดังกล่าวมารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป และเนื่องจากประเด็น
การปฏิรูปด้านแรงงานมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับการปฏิรูปในหลายด้าน
ข. พิจารณาเรื่องการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “สานพลังประชาชนในการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปด้านแรงงาน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาแบบสอบถาม เรื่อง การปฏิรูปแรงงานไทย ซึ่งจะแนบไป
พร้อมกับหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนาว่ามีประเด็นถามอื่นอีกหรือไม่ หากมี ให้ส่งประเด็นคําถามให้แก่ฝ่าย
เลขานุการจัดทําเพิ่มเติมและกําหนดสถานที่จัดสัมมนา คือ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
๑๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน พิจารณากรอบการดําเนินงานเพื่อ
การปฏิรูปแรงงาน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ติดตามแนวทางและข้อเสนอแนะใน
การปฏิรูปด้ านแรงงาน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและปัญ หาแรงงานใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง อนาคตแรงงานไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าและปฏิบัติงานอื่น ๆ และพิจารณากําหนด
กรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ภายใต้อํานาจหน้าที่ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มอบหมาย และ
เพื่อให้การพิจารณากําหนดกรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงได้
มอบหมายให้อนุกรรมาธิการแต่ละท่านไปพิจารณาแนวทางการกําหนดกรอบการดําเนินงาน
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารด้ า นการประกั น สั ง คม พิ จ ารณาข้ อ มู ล เอกสารที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ
จัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดประเด็นการปฏิรูป และประเด็นการพัฒนาในด้านการประกันสังคม
และใช้แม่แบบเพื่อการจัดการ (Blueprint for Change) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และ
ออกแบบอนาคตประเทศไทยสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมกับศึกษาตัวอย่าง เป็นแนวทางในการจัดทําประเด็น
การปฏิรูปและประเด็นการพัฒนาของคณะอนุกรรมาธิการ

- ๑๘ ค. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาธนาคารแรงงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
พิจารณาเรื่องธนาคารแรงงาน (ด้านการเงิน)
พิ จ ารณากรอบแนวความคิด และหลั ก เกณฑ์ใ นการจั ดตั้ งธนาคารแรงงานโดยหลั ก การนี้
ธนาคารแรงงานควรมีวัตถุประสงค์และภารกิจในการดําเนินงาน ประกอบไปด้วย ๒ ส่วนสําคัญ คือ
(๑) ธนาคารแรงงานที่เป็นฐานข้อมูลด้านกําลังคน ซึ่งถือว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่
มีค่าต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ การมีฐานข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งความต้องการของสถาน
ประกอบการ ปริมาณแรงงานอันจะเป็นตัวกําหนดให้มีอุปสงค์เท่ากับอุปทาน อีกทั้ง จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยได้อีกทางหนึ่ง
(๒) ธนาคารแรงงานที่ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น อั น เป็ น การนํ า ระบบธนาคารพาณิ ช ย์ เ ข้ า มา
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการให้กับผู้ใช้
แรงงานในทุกภาคส่วนได้อีกทางหนึ่งซึ่งประเด็นของการจัดตั้งธนาคารแรงงานมีความสําคัญและถือเป็นเรื่องที่
ต้องมีการพิจารณาและกําหนดในระดับของนโยบายของรัฐ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีความ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ
ง. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย โดยให้นําเสนอว่า เรื่องใดเป็นเรื่องที่ควรจะพัฒนาและเรื่องใดเป็นเรื่องที่
ควรจะปฏิรูป และได้กําหนดคําสําคัญ โดยนําคําว่า “มาตรฐาน” มาเป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานไทยไปสู่มาตรฐานวิชาชีพ และได้กําหนดกรอบการพิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) เรื่อง การปฏิรูปเร็ว (Quick Win) คือ “การออกบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ”
(๒) เรื่อง กําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยไปสู่มาตรฐานวิชาชีพ
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ ารณาความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่น
ภาครัฐ พิจารณากรอบความคิดหลักการปฏิรูปขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐเป็น
ลําดับแรก
ข. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ “คนไทยไม่โกง” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ค. คณะอนุกรรมาธิการการใช้งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เห็นควรให้มี
มาตรการในการแก้ไขปัญหาการใช้งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การใช้งบประมาณ
เกิดความโปร่งใสและไม่นํางบประมาณไปแทรกแซงสื่อมวลชน
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พิจารณาการกําหนดมาตรการลงโทษกับผู้ให้สินบนมากขึ้น โดยพิจารณาแนวทางการกําหนดมาตรการ
ลงโทษกับผู้ให้สินบนมากขึ้นไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

- ๑๙ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมาย
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว พ.ศ. ๒๕๔๒)
ข. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดของการดําเนินงานเพื่อการปฏิรูปในการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์/ทบทวน/ระดมความคิด เพื่อหามาตรการพิเศษเพื่อปลูกฝัง สร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อจัดทําเป็น
ข้อเสนอการปฏิรูประยะแรก
(๒) ศึกษา/รวบรวมข้อมูลลักษณะงานและผลการดําเนินงานด้านการปลูกฝัง สร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนํามาวิเคราะห์จัดทําข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
(๓) วิเคราะห์/จัดทําข้อเสนอยุทธศาสตร์ “คนไทยไม่โกง” เพื่อปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. วาระการปฏิรูป เรื่อง “ศิลปะ วัฒนธรรม ให้เป็นคุณค่าและมูลค่า (ทุน) ทางสังคม” พิจารณา
ความคืบหน้าในการกําหนดกรอบหลักการปฏิรูป (Conceptual Design) ในวาระการปฏิรูป เรื่อง “ศิลปะ
วัฒนธรรม ให้เป็นคุณค่าและมูลค่า (ทุน) ทางสังคม” โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรมได้
เสนอนําแนวทางการขับเคลื่อนด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ
(๑) การจัดตั้งสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๒) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) การเปิดพื้นที่สาธารณะสําหรับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
สร้างแรงบันดาลใจ
(๔) การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ข. วาระการปฏิรูป เรื่อง “ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของ
สังคม” พิจารณาความคืบหน้าในการกําหนดกรอบหลักการปฏิรูป (Conceptual Design) ในวาระการปฏิรูป
เรื่อง “ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” โดยคณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปกิจการศาสนาได้นําเสนอร่างพิมพ์เขียวการปฏิรูป (Blueprint for Change) ซึ่งประกอบด้วย ๘ หัวข้อ
สําคัญ ได้แก่ ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ ประเด็นการปฏิรูป กรอบความคิดรวบยอด ขอบเขตงานปฏิรูป
เครือข่ายพันธมิตร ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อประเทศไทย โดยเป็นการขับเคลื่อน
ภายใต้วิสัยทัศน์ / เป้าหมายหลักภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ คือ “พัฒนาศักยภาพองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยนําหลักศาสนธรรมมาใช้เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน”

- ๒๐ ๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พิจารณาค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
ไม่พึงประสงค์
(๑) ค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่
(๑.๑) ยืนหยัดในความเที่ยงธรรม
(๑.๒) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(๑.๓) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑.๔) ใฝ่เรียนรู้ กล้าทําจริง
ทั้งนี้ ค่านิยมที่เกี่ยวกับอุดมการณ์แห่งชาติ ในการสร้างความรู้สึกและเอกลักษณ์ร่วมของ
คนในชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย รวมถึงการพิจารณาค่านิยมที่ไม่พึง
ประสงค์ จะดําเนินการพิจารณาต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา พิจารณาเรื่อง “การส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” โดยวิเคราะห์ (ร่าง) พิมพ์เขียวการปฏิรูป (Blueprint for
Change) วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๖ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบตาม (ร่าง) พิมพ์เขียวการปฏิรูป (Blueprint
for Change) วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๖ เรื่อง “การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็น
สถาบันหลักของสังคม” ประกอบด้วย ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ ประเด็นการปฏิรูป/พัฒนา กรอบหลักการ
ปฏิ รู ป (Conceptual Design) กรอบความคิ ด รวบยอด (Conceptual Framework) ขอบเขตงานปฏิ รู ป
เครือข่ายพันธมิตร ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อประเทศไทย
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาดังนี้
(๑) การกําหนดกรอบการทํางานปฏิรูปศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
ตามวาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูป
(๒) กําหนดกรอบหลักการปฏิรูปศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ได้แก่
(๒.๑) การจัดตั้งสมัชชาศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๒.๒) การจัดตั้งกองทุนศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ
ทั้ ง ๒ ประเด็ น อยู่ร ะหว่ า งการศึ ก ษาและจั ด ทํา ร่ า งกฎหมายโดยคณะทํ า งานของ
ประธานอนุกรรมาธิการ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการยังได้มีการรับฟังการชี้แจงถึงที่มาเงินรายได้ของ
กองทุนซึ่งไม่ต้องพึ่งพางบประมาณของรัฐ จากตัวแทนของบริษัททิพยประกันภัย จํากัด
(๓) การเปิดพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่สื่อ พิจารณาการปฏิรูปแนวทางพัฒนาทุนวัฒนธรรม
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนําร่องในการเปิดพื้นที่ทางกายภาพ
เพื่อก่อให้เกิดผลต่อสังคม และจะเชิญผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(๔) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเสนอกฎหมายเกี่ยวกับจริยสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ และ
ศิลปสิทธิ์ พิจารณาให้เชิญผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปัญหาและ
ข้อบกพร่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

- ๒๑ ๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) คณะกรรมาธิการได้กําหนดกรอบการปฏิรูป ดังนี้
ก. การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกีฬา
ข. การตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
ค. สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา ควรเป็นองค์การมหาชน
๑๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างการกีฬา ได้พิจารณากําหนดร่างโครงสร้าง
กระทรวงกีฬา ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สํานักงานปลัดกระทรวง กรมพลศึกษาและนันทนาการ สถาบั นวิ ทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการกีฬา กรมส่งเสริมกีฬาและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย
ข. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬา ได้พิจารณาศึกษาและเตรียมการด้าน
กฎหมายในเรื่ องการจัดตั้ ง มหาวิ ทยาลัยกี ฬาแห่ง ชาติ และการแยกกระทรวงกี ฬา ออกจากกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และพิจารณาศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาเพื่อปฏิรูปการกีฬาทั้งระบบ
ค. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการด้านการกีฬา พิจารณาแนวทางการ
จัด ตั้ ง สถาบั นวิ ท ยาศาสตร์ การกีฬ าแห่ ง ชาติ (National Institute of Sports Science) และแนวทางการ
ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬา โดยเห็นควรจัดตั้งสถาบัน เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกําไร โดยขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาการเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน TMA Center for Competitiveness ได้ให้ข้อมูล
ว่าสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศไทย อยู่ใ นลําดับที่ ๒๙ ตกลงมาสองอันดับจากปี ๒๕๕๖
ในขณะที่เวทีเศรษฐกิจโลก ( World Economic Forum : WEF) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยจะอยู่ลําดับที่ ๓๑ โดยพบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและความพร้อมทาง
เทคโนโลยี ค่ อ นข้ า งต่ํ า ดั ง นั้ น เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ จึงได้มีการนําเสนอให้ดําเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ การ
เชื่อมโยงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับยุทธศาสตร์หลักของประเทศ การกําหนด
เจ้าภาพหลักในการกํากับดูแลการขับเคลื่อนในภาพรวม เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการลดความซ้ําซ้อนบทบาทหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงาน

- ๒๒ ๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ร่ า งพระราชบัญ ญัติอ งค์ ก ารอิ ส ระเพื่อ การคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. .... โดยนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้มีการอภิปรายต่อที่
ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมากําหนดเป็นกรอบในการแก้ไขเพิ่มเติม อาทิ การจัดตั้งสํานักงานประจําภูมิภาค
หรือจังหวัดต่าง ๆ การกําหนดให้มีผู้แทนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และการกําหนดให้มีกรรมการด้านเกษตร
เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครอง
ผู้ บริ โภค ได้ พิจ ารณารั บฟัง ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกั บ การจั ดทํ าร่ า งแผนแม่ บ ทการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภคแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
(๑) ควรมีการบูรณาการด้านกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายมีหลายฉบับ และกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) ควรเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในสํานักงานส่วนจังหวัดให้เห็นความสําคัญของการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณาสภาพปัญหาการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ยังคงพบปัญหา อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางธุรกิจ ปัญหาองค์กรรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ ปัญหาของเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ และปัญหาในการบังคับโทษต่อผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติ
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๙.๑) ให้ บ รรจุ เ รื่ อ ง รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม” (Social Enterprise) ของ
คณะกรรมการศึกษาและจัดทํารายงาน เรื่อง วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมร่างกฎหมาย ที่พิจารณาเสร็จแล้ว
ในระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และบรรจุ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม พ.ศ. .... ของคณะกรรมการศึ ก ษาและจั ด ทํ า รายงาน
เรื่อง วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมร่างกฎหมาย ที่พิจารณาเสร็จแล้ว ในระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๙.๒) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารตรวจรายงานการประชุ ม สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ โดยให้ ค ณะอนุ
กรรมาธิการฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ก. พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ข. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยรายงานการประชุมลับของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ค. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มอบหมาย

- ๒๓ ง. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ต่อไป
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๐.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาการติดตามผลการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้
ก. กําหนดให้มีการจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปรียบเทียบร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยจัดทําให้แล้วเสร็จภายหลัง
จากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทําร่างแรกแล้ว
ข. กํ า หนดให้ ค ณะกรรมาธิ ก าร คณะอนุ ก รรมาธิ ก าร และฝ่ า ยเลขานุ ก าร เดิ น ทางไปร่ ว ม
สังเกตการณ์การประชุ มเพื่อพิ จารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราของคณะกรรมาธิการยกร่างรั ฐธรรมนูญ
ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ค. เห็ น ควรเสนอให้ ส ภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ จั ด ทํ า WORKSHOP ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ – ๒๖
เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อศึกษาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ก่อนที่จะมีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญดังกล่าว
๒๐.๒) คณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้
ก. ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณา
ภาค ๒ ผู้นําการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง หมวด ๗ การกระจายอํานาจและการบริหารท้องถิ่น จํานวน ๑
มาตรา
ข. มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร ติ ด ตามสรุ ป ผลการประชุ ม ของ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกวัน โดยแจ้งทาง Social media (ระบบ Line) หรือจัดทําเอกสารเสนอ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการเพื่อทราบ
ค. กําหนดให้คณะอนุกรรมาธิการร่วมเดินทางไปกับคณะกรรมาธิการ เพื่อติดตามผลการประชุม
ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี
ง. กําหนดให้คณะอนุกรรมาธิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างวันที่ ๔ – ๖
เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
และจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)

- ๒๔ ๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในการจัดโครงการ “ร่วมกันหาทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดย
กระบวนการประชาเสวนา (Citizen Dialogue)” โดยเห็นชอบให้มีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้นํา
และปราชญ์ชาวบ้านจาก ๑๓ กลุ่มจังหวัด เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องเวลาและงบประมาณในการสุ่มตัวอย่าง
และอาจทําให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับเกิดความล่าช้าจนทําให้ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถนําไปสู่การ
ปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดได้
ข. พิจารณาความคืบหน้าการจัดโครงการ “วัดอุณหภูมิความคิดประชาชน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่งทั่วประเทศ เป็นฐานในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิ รู ป ประเทศและสร้ า งแรงกระตุ้ น ให้ ป ระชาชนทุ ก ภู มิ ภ าคมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ รู ป อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยให้
ดําเนินการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อจัดโครงการร่วมกัน โดยใช้
งบประมาณจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป ได้
พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด (๗๗ จังหวัด) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้
(๑.๑) ค่าเบี้ยประชุม จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สามารถ
เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม จํานวน ๒๐ ครั้ง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การประชุม ในกรณีที่มีงบประมาณคงเหลือ ให้สามารถจัดการประชุมเพิ่มเติมได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนด
และในกรณีที่อนุกรรมาธิการมอบหมายให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจะรับเบี้ยประชุมไม่ได้
(๑.๒) ค่าดําเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน ๒๕๕,๐๐๐
บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ เวที หากมีเงิน
เหลือจ่ายสามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนวงเงินที่กําหนด
(๑.๓) วงเงินที่อนุมัติเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการฯ จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการตามข้อ (๑.๑) และ (๑.๒)
(๑.๔) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการฯ ทั้ง ๗๗
จังหวัด ให้ใช้มติที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่วน
การแต่งตั้งคณะทํางานในพื้นที่ สามารถแต่งตั้งได้โดยประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด
(๒) พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูป โดยกําหนดให้มีการคัดแยกข้อมูลที่ได้
รับเข้ามาเป็น ๓ ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูป และข้อมูลเกี่ยวกับการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขอให้ดําเนินการตั้งศูนย์ดํารงธรรม ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูป

- ๒๕ และข้อมูลเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญให้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนประจําจังหวัดดําเนินการสแกนข้อมูลเก็บไว้
ข. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้พิจารณา ๒ เรื่อง
ดังนี้
(๑) พิจารณาเรื่องการผูกขาดทางการค้าของไทยและพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดทําแนวทางการตรากฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันทางการค้าของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เนื่องจากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคด้านองค์กรและ
โครงสร้างคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ปัญหาขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
ให้ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ และปัญหาเรื่องความผิดและบทกําหนดโทษ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่ง การป้องกันการผูกขาดการแข่งขันทางการค้า การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต
การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และบทกําหนดโทษ เป็นต้น
(๒) พิจารณาประเด็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการน้ําและพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา” โดยกําหนดให้จัดโครงการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) สํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) และเครือข่าย
ลุ่มน้ําภาคเหนือ
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) พิจารณาความคืบหน้าแผนการดําเนินงานที่ไม่จําต้องใช้งบประมาณในแต่ละแผนงาน
ก. การจั ด ทํ า สปอตวิ ท ยุ ไ ด้ มี ก ารจั ด ส่ ง สปอตวิ ท ยุ ไ ปยั ง สํ า นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ เ ขต ๑ ถึ ง ๘
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกองทัพบก สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ทหารอากาศ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
ข. การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้มีการจัดพิมพ์ในคราวแรกจํานวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การปฏิรูปของประเทศไทยในครั้งนี้
ค. การจัดทําข่าวและคอลัมน์หนังสือพิมพ์ จะมีการส่งประเด็น gossip ที่เป็นข่าวสําคัญเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวในการทํางานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ง. การจัดทําอักษรวิ่งบนทางด่วนและการแจกแผ่นพับที่ด่านเก็บเงินบนทางด่วน มีการประสาน
ไปยังการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้ว โดยรอความพร้อมในการจัดพิมพ์แผ่นพับเพื่อใช้ในการแจก
๒๓.๒) พิ จ ารณาความคื บ หน้ า แผนการดํ า เนิ น งานที่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณโดยได้ จั ด ทํ า เพลงเสี ย งของ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยรอความพร้อมที่จะทําการประชาสัมพันธ์ต่อไป

- ๒๖ ๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๔.๑) พิจาณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดทําระบบเอกสารจดหมายเหตุ ได้ดําเนินการรวบรวม
เอกสารและจั ด ทํ า ระบบเอกสารจดหมายเหตุ แ ล้ ว จํ า นวน ๓๑ รายการ จึ ง ควรมี ก ารติ ด ตามเอกสารใน
เชิงรุก โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเร่งรัดและติดตามเอกสารจากกลุ่มงานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาทบทวนโครง
เรื่อง“จดหมายเหตุการณ์ดําเนินงานและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ”โดยพิจารณาปรับแก้
ภาคที่ ๔ การพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ถูกต้องเหมาะสม
ข. คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า ได้ดําเนินการพิจารณา “โครงการศึกษา
ประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าของสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ซึ่งได้ปรับแก้โครงการ และจะได้กําหนดรายละเอียดวิธี
การศึกษาเพิ่มเติม ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ พิจารณาแก้ไขข้อความใน
แผ่นพับสําหรับแจกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยให้มีเนื้อหาเพื่อให้ทราบถึงความสําคัญของการรวบรวมเอกสารจดหมาย
เหตุ ในการปฏิ รู ปของสภา และให้ บุค คลที่เกี่ ยวข้องนําส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บการปฏิรู ปต่อ คณะอนุ
กรรมาธิการเพื่อดําเนินการต่อไป
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจั ด ทํ า จดหมายเหตุ แ ละบั น ทึ ก เจตนารมณ์ ข องสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการจัดทําจดหมายเหตุ โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ช่วยค้นหาเอกสารหากต้องการจะสืบค้น และจะจัดทําระบบยืม สืบค้น ให้ได้มาตรฐานต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า พิจารณา“โครงการศึกษาประวัติศาสตร์
จากคําบอกเล่าของสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ซึ่งได้ปรับแก้โครงการ และจะได้กําหนดรายละเอียดวิธีการศึกษา
เพิ่มเติม ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท

-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

