สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณากําหนดหลักการปฏิรูปสมัชชาพลเมือง การปฏิรูประบบพรรคการเมืองไม่เป็นของ
นายทุน การปฏิรูปการคัดเลือกคนดีเข้าสภา และการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระ ของคณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิ รู ป กลไกและระบบการเลื อ กตั้ ง และคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบพรรคการเมื อ ง โดยคณะอนุ
กรรมาธิการได้นําเสนอประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ ประเด็นการปฏิรูป ขอบเขตของงาน เครือข่ายพันธมิตร
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นและขอบเขตของการปฏิรูปให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ข. พิจารณาการปฏิรูปกระบวนการสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการ
ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหา ส่วนประเด็นปัญหาและขอบเขตการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระจะ
นํามาพิจารณาต่อไป
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ได้พิจารณาความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ตั้ง
คณะอนุกรรมาธิ การขึ้นมาคณะหนึ่ งเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขเพิ่ มเติมกฎหมายดังกล่าว โดยจะมีการ
พิจารณาศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและองค์กรอิสระ ได้พิจารณาแนวทางการ
จัดสรรที่ดินให้กับประชาชนและการปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการดําเนินการ
จัดสรรที่ดินและการปฏิรูปที่ดินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ โดยผู้แทนของ
หน่วยงานข้างต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่
ประชุมขอให้ผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวรวบรวมประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อกฎหมายที่เห็นว่าควรปฏิรูป
สําหรับในส่วนของข้อกฎหมายให้จัดทําเป็นร่างกฎหมายหรือร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยขอให้ส่งความเห็น
และข้อเสนอประเด็นดังกล่าวมายังคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นระบบพรรค
การเมือง กลุ่มการเมือง และการอุดหนุนเงินทุนให้แก่พรรคการเมือง โดยที่ประชุมเห็นควรเพิ่มเติม “เหตุผลที่
ไม่สนับสนุนให้มีกลุ่มการเมือง” และเพิ่มเติม “ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและพรรคการเมืองโดยการ
บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง

-๒(๒) พิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อนําไปสู่การปฏิรูประบบพรรคการเมือง โดยศึกษาเปรียบเทียบและแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา ๕๘ การบริจาค
โดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณามาตรการป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ
ระดับสูง เพื่อบรรจุเป็นประเด็นปฏิรูปเร็ว (Quick win) เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
(๑) ให้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร
(๒) องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้ บ ริ ห าร มี ทั้ ง หมด ๗ คน ประกอบด้ ว ย
ปลัดกระทรวง เป็นประธาน และกรรมการจากผู้บริหารของหน่วยงานที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง จํานวน ๓
คน และคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จํานวน ๓ คน
(๓) คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารมีวาระดํารงตําแหน่ง ๓ ปี
(๔) เพื่อให้การดําเนินการของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ควรเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการในระดับกรมหรือเทียบเท่า รวมกลุ่มกันเป็นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ
ข. พิจารณาเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดย
(๑) เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ตามร่างรัฐธรรมนูญได้กําหนดให้มีคณะกรรมการ
กลางจํานวน ๗ คน มีหน้าที่พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้ง/โยกย้ายข้าราชการระดับสูง ที่ประชุมเห็นว่าอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ได้รวมถึงระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า จึงมีข้อสังเกตเป็น ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่
หนึ่งควรกําหนดให้มีคณะกรรมการกลางพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และแนวทาง
ที่สองไม่ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการกลางไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ แต่ควรกําหนดให้หน่วยงานนําหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไปปรับใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในระดับต่าง ๆ
(๒) เรื่ ององค์การบริหารภาค ตามร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ ๕ การปฏิรูปด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มาตรา (๔/๑/๕) (๒) และ (๖) กําหนดให้มีองค์การบริหารภาค เป็นราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่
ในภูมิภาค ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ รวมทั้งมีอํานาจ
ในการตราพระราชกฤษฎีกาโอนอํานาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
หรือส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว แต่เห็นว่าควรเปลี่ยนจากองค์การบริหารภาคเป็นการ
กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดหรือกลุ่มภารกิจ และกําหนดให้ชัดเจนว่าการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทยประกอบด้วยส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
(๓) ควรมีการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน
และเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทํางานร่วมกันของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน และความมั่นคง
แห่งรัฐ ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

-๓(๑) ควรนําแนวคิด TQA หรือ การประเมินรางวัลคุณภาพชีวิตแห่งชาติ มาปรับใช้กับทุก
ภาคส่วน และให้เป็นเครื่องมือหลักในการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งควร
บูรณาการเกณฑ์ในการประเมินทั้ง PMQA, SEPA และ EdPex ให้มีมาตรฐานและมีการประสานการทํางาน
ร่วมกัน
(๒) ควรกําหนดให้ “สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นองค์กรอิสระ มีความโปร่งใส
และแยกบทบาทในการประเมินรางวัลออกจากบทบาทการให้คําปรึกษา
(๓) การนําแนวคิดเรื่องการจัดการองค์การ เช่น Balanced Scorecard (BSC) และ Key
Performance Indicators (KPIs) มาปรับใช้ ควรคํานึงถึงการเพิ่มผลิตภาพขององค์การเป็นหลัก สําหรับการ
กําหนดตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ในการประเมินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติควรคํานึงถึงภารกิจเฉพาะขององค์การ
และนําผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาองค์การอย่างจริงจัง
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ได้กําหนดกรอบแนวคิดการปฏิรูป
ระบบงบประมาณของไทย โดยแบ่งเป็น งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) งบประมาณ
แบบบู ร ณาการ (Integrated Budgeting) และงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์ (Results-Oriented
Budgeting)
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้มีข้อเสนอการปฏิรูป
โครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลในภาค ๔ ส่วนที่ ๕ การปฏิรูปด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดย
(๑) การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
ประเทศและครอบคลุมถึงแผนการปฏิรูปทุกด้าน
(๒) การกําหนดให้มีการบริหารราชการภาคในมาตรา ๔/๑/๕ (๒) และ (๖) นั้น เห็นว่าไม่
สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งประกอบไปด้วยราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับการกําหนดให้มีองค์การบริหารภาค โดยเสนอให้เปลี่ยนเป็นการบริหารกลุ่ม
จังหวัดหรือกลุ่มภารกิจแทน
(๓) ควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๗๙ โดยเพิ่มความว่า “การกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ประกอบไปด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น”
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๖ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้พิจารณา ๖ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณากรอบหลักการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ และกําหนดเวลาแล้วเสร็จ
โดยคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารแต่ ล ะคณะได้ แ ถลงเสนอกรอบหลั ก การปฏิรู ป ของคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร รวมทั้ ง
ระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาแล้วเสร็จ โดยที่ประชุมขอให้คณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๖ คณะ พิจารณาตาม
กรอบหลักการปฏิรูปของแต่ละคณะ

-๔ข. พิจารณารายงานผลความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยที่ประชุม
ได้รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ ทั้งในส่วนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
และในส่วนที่กําลังจะดําเนินการต่อไป
นอกจากนี้ ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งการแยกระบบงานสอบสวนและพั ฒ นาหน่ ว ยงานด้ า นนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกระบวนการทํางานตํารวจ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยรับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีข้อดีและข้อเสียของการแยก
ระบบงานสอบสวนออกจากองค์กรตํารวจ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประเด็นดังกล่าวต่อไป
ค. พิจารณาความคืบหน้าการจัดสัมมนาเรื่อง “ประเด็นการอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน” โดยที่ประชุมได้กําหนดจัดสัมมนาใน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ง. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “มาตรการลงโทษที่มิใช่การคุมขัง” โดยที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในประเด็นการทดลองใช้กําไลอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น และการวาง
มาตรการการใช้กําไลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดประเภทคดีที่จะใช้อุปกรณ์ให้มีความชัดเจน
รวมถึงการจัดทํางบประมาณที่โปร่งใสในการสั่งซื้อกําไลอิเล็กทรอนิกส์
จ. พิ จ ารณาการจั ด ทํ า รายงานและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ “การไกล่ เ กลี่ ย ทั้ ง ระบบ” ของ
คณะทํางานจัดทํารายงานการไกล่เกลี่ยทั้งระบบ โดยที่ประชุมมีติให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท เพื่อศึกษาประเด็นดังกล่าวแล้วเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
ฉ. พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลกระทบให้ประชาชนเดือดร้อนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น การขายฝาก การแย่งสิทธิการครอบครองที่ดิน ๑ ปี เป็นต้น
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิรู ป โครงสร้ า ง อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละกระบวนการทํ า งานตํ า รวจเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชน ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ไปให้หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องดําเนินการแทน ซึ่งผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
และกรมบัญชีกลาง ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับโอนภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปยังท้องถิ่น
โดยกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนงานจราจรแต่ควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีอํานาจ
สอบสวนคดีจราจร ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นควรให้สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของ
ตํารวจและการแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่ไม่เอื้ออํานวย
(๒) พิจารณาแนวทางและสถานะหน่วยงานสอบสวน ที่ประชุมเสนอความเห็น ดังนี้
(๒.๑) ควรแยกหน่วยงานสอบสวนออกเป็นองค์กรอิสระ มีสายบังคับบัญชาแยกจาก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีอาญาแห่งชาติ
(๒.๒) ควรปรับสายงานพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เป็น ๓ ระดั บ คือ ระดับสถานี ตํารวจ ระดั บจังหวัด และระดับภาค นอกจากนี้ควรพัฒนาคุณภาพ
พนั ก งานสอบสวนโดยปรั บ ระดั บ ตํ า แหน่ ง พนั ก งานสอบสวน ปรั บ คุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต่ํ า ปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ น
เทียบเคียงพนักงานอัยการหรื อนิ ติกรสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้มีองค์กรวิชาชี พพนักงาน
สอบสวนเพื่อควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

-๕(๓) พิจารณาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ไปให้หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องดําเนินการแทน โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง แต่
การเปลี่ยนแปลงต้องนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ข้าราชการตํารวจต้องได้รับเกียรติ มี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกรุงเทพมหานครสามารถรับโอนภารกิจด้านจราจรและภารกิจอื่น ๆ โดย
ให้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ อํ า นาจแก่ ก รุ ง เทพมหานคร และแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจน นอกจากนี้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าการถ่ายโอนภารกิจทั้งระบบ
สามารถดําเนินการได้ โดยมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกําหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน
สําหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นว่ายังไม่มีความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ เพราะการรถไฟต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ตํารวจในบริการด้านความปลอดภัย และกรมป่าไม้สามารถรับโอนภารกิจได้ แต่การเพิ่มงาน
สอบสวนจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ได้แก่
(๑.๑) การปรับโครงสร้างศาลยุติธรรม
(๑.๒) การกระจายความยุติธรรมสู่ภูมิภาค
(๑.๓) ระบบคดีพิเศษตามรัฐธรรมนูญ
(๑.๔) ระบบอุทธรณ์ฎีกา
(๑.๕) การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองค์คณะ
(๑.๖) องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
(๒) พิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างศาลยุติธรรม โดยผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรมได้ให้
ข้อมูล ดังนี้
(๒.๑) ควรมีการดําเนินการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบฎีกาเป็นการอนุญาตให้ฎีกา
ทั้งหมด
(๒.๒) ควรกระจายความยุติธรรมสู่ภูมิภาค เช่น จัดตั้งศาลแขวงในส่วนภูมิภาค การ
จัดบุคลากรด้านผู้พิพากษาและฝ่ายธุรการ
(๒.๓) ควรแก้ ไ ขระบบคดี พิ เ ศษตามรั ฐ ธรรมนู ญ เช่ น แผนกคดี อ าญาของผู้ ดํ า รง
ตําแหน่งทางการเมือง ควรเริ่มที่ศาลอุทธรณ์และให้อุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง
(๓) พิจารณาศึกษาการปฏิรูปศาลยุติธรรม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับโครงสร้างศาลยุติธรรม โดยเห็นว่าผู้พิพากษาควรพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยสามารถตรวจสอบได้ และในการเข้าสู่ตําแหน่งและการดํารง
ตําแหน่งของผู้พิพากษาต้องคํานึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้การเลื่อนตําแหน่งเป็นไปตามชั้น
ศาลในศาลนั้น ๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษา

-๖ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ ได้พิจารณาศึกษาการบริหาร
จัดการและแนวทางการปฏิรูปการทํางานของผู้ตรวจการแผ่นดิน สรุปได้ดังนี้
(๑) ภารกิ จ ของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ที่ สํ า คั ญ คื อ การเสนอเรื่ อ งพร้ อ มความเห็ น ต่ อ ศาล
รัฐ ธรรมนู ญ หรือศาลปกครอง หากผู้ตรวจการแผ่ นดิ นสามารถผลั กดันเรื่ องต่า ง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณะ องค์กรนี้ก็จะเป็นช่องทางสําคัญในการบรรเทาทุกข์และสร้างประโยชน์สาธารณะ
(๒) ภารกิจด้านการตรวจสอบจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญ แต่มีความเป็นนามธรรม จึงควรปรับให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินควรติดตามการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐาน
ด้านจริยธรรมให้กับองค์กรภาครัฐ
(๓) กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินจัดทําข้อเสนอเรื่อง “การเพิ่มอํานาจหน้าที่ในการฟ้องคดีแพ่ง
และคดีอาญาให้ผู้เสียหาย” ถือเป็นแนวทางที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชน แต่ควรพิจารณาถึงอัตรากําลังและ
ความสามารถของบุคลากรสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งพบว่ามีอัตรากําลังเพียง ๒๒๘ อัตราเท่านั้น
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้กําหนดกรอบการทํางานของคณะอนุ
กรรมาธิการ ดังนี้
(๑) พิจารณาประเด็นปัญหา ได้แก่การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
ของผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ บทบัญญัติของกฎหมายไม่มีความชัดเจนทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและ
เจตนารมณ์ทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีอุปสรรค ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่มีความรู้ในกฎหมายนั้น ๆ อย่างแท้จริง
และผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายไม่เคารพกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
(๒) วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร เพื่ อ ให้ มี ก ระบวนการตรา
กฎหมายด้วยถ้อยคําภาษาที่เรียบง่ายและชัดเจน จัดทําคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
และจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ เป็นต้น
(๓) การปฏิรูป/พัฒนา กําหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการที่ต้องเผยแพร่กฎหมายที่ไม่
เป็นที่แพร่หลายและยังไม่เป็นที่เข้าใจของประชาชน เช่น อนุบัญญัติ เทศบัญญัติ เป็นต้น
(๔) ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อประเทศ ต้องทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพื่อให้
การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดทํากฎหมาย ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย ได้กําหนดแนว
ทางการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการจัดการประชาชนอาเซียน เพื่อขจัดปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
ในบริบทอดีตและปัจจุบัน คือความเป็น “คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้กับประชาชนอาเซียน”และตั้งรับกับการรับรอง
สถานะบุ ค คลตามกฎหมายในบริ บ ทปั จ จุบั น จนถึ ง อนาคต คื อ ความเป็ น “คนหลายรั ฐ หลายสั ญ ชาติข อง
ประชาชนอาเซียน” เพื่อแก้ไขปัญหาในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้อย่างเป็น
รูปธรรม
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในภาค ๒ หมวด ๗
การกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

-๗ก. มาตรา (๒/๗/-) ๑ วางหลักไว้ว่า รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรบริหารท้องถิ่นตามหลัก
แห่ ง การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ต้ อ งกระจายอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ และต้องส่งเสริมให้องค์กรบริหารท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะตลอดจน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การจัดทําบริการสาธารณะใดที่ชุมชนหรือบุคคล
สามารถดําเนินการได้โดยมีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าองค์กรบริหารท้องถิ่น รัฐหรือ
องค์ กรบริหารท้องถิ่นต้ องกระจายภารกิจดั งกล่ าวให้ชุมชนหรือบุค คลดําเนินการภายใต้การกํ ากับดู แ ลที่
เหมาะสม
ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังนี้
(๑) ประเด็นเรื่องชุมชน หรือบุคคล
(๒) ประเด็นการกระจายภารกิจให้ชุมชนหรือบุคคล
(๓) ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่
(๔) ประเด็นการเปลี่ยนชื่อองค์กร
ข. มาตรา (๒/๗/-) ๒ วางหลักไว้ว่า องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งหรือความเห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอื่น โดยอย่างน้อยสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ นต้ อ งมี สั ด ส่ วนของสตรีไ ม่ น้อ ยกว่ าหนึ่ ง ในสาม สมาชิก สภาท้ องถิ่ น คณะผู้บริห ารท้อ งถิ่นหรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ องค์กรบริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะย่อมมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ต้องบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล และการคลัง
ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้
(๑) ประเด็นที่มาของผู้บริหารท้องถิ่น กรณี “ความเห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอื่น”
(๒) ประเด็นสัดส่วนของสตรีในสภาท้องถิ่น
(๓) ประเด็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
ค. มาตรา (๒/๗/-) ๒/ วางหลักไว้ว่า ให้มีประมวลกฎหมายท้องถิ่น โดยต้องให้มีการกระจาย
อํานาจที่เพิ่มขึ้น มีหน่วยงานรับผิดชอบการกระจายอํานาจที่เป็นเอกภาพสามารถดําเนินการให้การกระจาย
อํานาจเป็นผลสําเร็จ มีการจัดสรรภาษีและรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรบริหารท้องถิ่นที่เหมาะสมกับอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรบริหารท้องถิ่นแต่ละประเภท และมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการกระจายอํานาจ
ในมาตรานี้ที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นรูปแบบและรายละเอียดของประมวล
กฎหมายท้องถิ่น
ง. มาตรา (๒/๗-) ๓) วางหลักไว้ว่า การกํากับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องกระทําตามกฎหมาย
เท่าที่จําเป็นและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม และเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนจากการใช้อํานาจขององค์กรบริหารท้องถิ่น รัฐอาจดําเนิน
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานให้องค์กรบริหารท้องถิ่นปฏิบัติและติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานนั้น
(๒) ทําสัญญาแผนระหว่างรัฐ ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรบริหารท้องถิ่น

-๘(๓) ส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎคําสั่ง มติ หรือการกระทําใด ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๔) การอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในมาตรานี้กรรมาธิการได้มีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นดังต่อไปนี้
(๕) ประเด็นสัญญาแผนระหว่างรัฐ ตามความ (๒)
(๖) ประเด็นข้อความ “เป็นไปโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” ตามความใน (๓)
จ. มาตรา (๒/๗/-) ๔ วางหลักไว้ว่า ประชาชนหรือชุมชนย่อมมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์กรบริหารท้องถิ่น ในการกําหนดรูปแบบขององค์กรบริหารท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการ
ปกครองท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่น การออกเสียงประชามติระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการดําเนินงาน
การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือการออกเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น องค์กรบริหารท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตาม
มาตรานี้บังเกิดผล โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานงบการเงิน
และสถานการณ์การคลังท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ส่งเสริมสมัชชาพลเมือง รวมทั้งต้องจัดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตัดสินใจในการดําเนินงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ในมาตรานี้กรรมาธิการได้มีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) ประเด็ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น งานที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ประชาชน
(๒) ประเด็นสมัชชาพลเมือง
ฉ. มาตรา (๒/๗/-) ๕ วางหลักไว้ว่า การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่นต้องเป็นไป
ตามความเหมาะสมและความจําเป็นขององค์กรบริหารท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) บุคลากรของท้องถิ่นมีสถานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างส่วนท้องถิ่น และ
สามารถย้ายหรือสับเปลี่ยนสังกัดระหว่างองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบต่างกันได้
(๒) ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่นทุกรูปแบบ ในระดับชาติ
และระดับจังหวัด ร่วมกันเป็นองค์กรเดียว และมีองค์ประกอบสี่ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์การบริหารท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจํานวนเท่ากัน
ส่วนองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะได้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(๓) ให้มีคณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบบคุณธรรมในแต่ละ
จังหวัดเพื่อคุ้มครองข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากการแทรกแซงของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในมาตรานี้กรรมาธิการได้มีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) ประเด็นการการบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่น
(๒) ประเด็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
(๓) ประเด็นคณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบบคุณธรรม
๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ กํ า หนดกรอบการ
ดําเนินงาน โดยเบื้องต้นเห็นควรพิจารณาปัญหาการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น เช่น หมวดบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณ และการพัสดุ หมวดการจัดบริการสาธารณะ หมวด
การบริหารงานทั่วไป หมวดบริหารงานบุคคล หมวดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และหมวดอื่น ๆ โดยพิจารณา

-๙ไปทีละหมวด พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะทํางานรวบรวมและจัดทําประเด็นปัญหาการบังคับใช้ระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอที่ประชุมต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น ได้พิจารณาหลักการบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวกับการคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งโยกย้าย ดังนี้
(๑) กําหนดหลักการของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๑.๑) ควรเปลี่ยนชื่อองค์กร จากเดิม “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็น “องค์กร
บริหารท้องถิ่น”
(๑.๒) ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่นเพียงองค์กรเดียว
คือ คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ถ.
(๑.๓) องค์ ป ระกอบขององค์ ก รกลางมี ๔ ฝ่ า ยเท่ า ๆ กั น ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรบริหารท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑.๔) องค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจมีองค์กรกลางเฉพาะตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(๑.๕) ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ทําหน้าที่คุ้มครองระบบคุณธรรม และปลอด
จากการแทรกแซง เป็นต้น
(๒) กําหนดหลักการด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล
(๒.๑) กําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ถ. จัดทํายุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น จัดการสอบแข่งขัน การคัดเลือก/เลื่อน
ข้าราชการระดับสูงขึ้นในตําแหน่งบริหาร การเพิ่มคุณภาพและสมรรถนะข้าราชการ โดยผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามที่ ก.ถ. กําหนด
(๒.๒) กําหนดให้คณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด หรือ อ.ก.ถ. ท้องถิ่น
จัดทําเรื่องการแต่งตั้ง ย้าย โอน และให้มีการย้ายสับเปลี่ยนระหว่างองค์กรบริหารท้องถิ่นต่างรูปแบบ เป็นต้น
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารการกํากั บดู แ ล ตรวจสอบ และการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกํากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น และการตั้งสมัชชาพลเมือง/สภา
พลเมือง รวมทั้งการพิจารณาบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญ ภาค ๒ ผู้นําการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง
หมวด ๗ การกระจายอํานาจ และการปกครองท้องถิ่น โดยที่ประชุมเห็นว่าการกํากับดูแลองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นควรมีการถ่วงดุลการใช้อํานาจกํากับดูแล และกําหนดมาตรฐานให้องค์กรปกครองท้องถิ่นปฏิบัติ รวมทั้ง
การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดทํามาตรฐานให้แล้วเสร็จภายใน
๒ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ สําหรับการตั้งสมัชชาพลเมือง/สภาพลเมืองนั้น ควรกําหนดรายละเอียด
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญ และบูรณาการให้มีความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปด้านต่าง ๆ
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณา สรุปผลได้ดังนี้

- ๑๐ ก. พิจารณาการยกร่างเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในร่างรัฐธรรมนูญด้านการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ โดยเห็นควรให้พลเมืองต้องได้รับสิทธิในการจัดการศึกษา รัฐต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาของภาคส่วน
ต่าง ๆ และเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ใช่
รัฐเท่านั้นที่จะจัดการศึกษาอีกต่อไป
ข. พิจารณารับรอง (ร่าง) รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เรื่อง กรอบหลักการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ก่อนเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยพิจารณา
กรอบหลักการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วยกรอบการปฏิรูป ๓ ส่วน คือ การปฏิรูประบบ
การจัดการศึกษา การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) และการปฏิรูประบบการเรียนรู้
ค. พิจารณาข้อเสนอแนะการปฏิรูปสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) โดยเห็นควรให้ สมศ. ดําเนินการอย่างจริงจังโดยประสานกับทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ประเมินคุณภาพ จะมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
พิจารณาแนวทางในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ควรให้มีการผลิตครูโดยใช้หลักความต่อเนื่องคือ ใน
การผลิตครูต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครู การพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน จากนั้นก็มีการ
พัฒนาครูประจําการอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายเมื่อวัยเกษียณฯ ต้องสร้างความมั่นคงให้แก่ครูให้สามารถมีชีวิต
หลังเกษียณฯ อย่างมีศักดิ์ศรี
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิจารณาการปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
ก. ภาค ๒ หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(๑) รัฐต้องกําหนดวิสัยทัศน์และสร้างแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวทั้งในระดับประเทศ
ในระดับพื้นที่ และในระดับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อให้มีทิศทางเป้าหมายชัดเจน และทําให้เกิดการบูรณาการ
ของภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในการทํ า ให้ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว มี ค วามมั่ ง คั่ ง
มีสมรรถนะในการแข่งขันสูง มีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ประชาชนมีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๒) กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนต้องป้องกันการผูกขาดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
(๓) กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับระบบการเงินและตลาดทุนไทย ให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับสากล
(๔) กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานทางการเงินและการลงทุน มีนิสัย
ในการออม มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และมีวินัยทางการเงินของบุคคลและ
ครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ข. ภาค ๔ หมวด ๑ ส่วนที่ ๑๔ การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

- ๑๑ (๑) ต้องดําเนินการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ความจําเป็นในการดํารง
อยู่ ความมีประสิทธิภาพ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจและธุรกิจภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน การกําหนดเป้าหมายการดําเนินการที่ชัดเจน และการยกระดับธรรมาภิบาลให้เทียบเท่าสากล โดยไม่
เพียงแต่มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการดําเนินการรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนเท่านั้น
(๒) รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนและบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในเมืองและในชนบทมีโอกาสที่
เท่าเที ยมกั นในการมีความรู้ พื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน เช่น
กองทุนการออมชุมชน สหกรณ์ชุมชน ระบบธนาคารและตลาดทุน รวมทั้ง สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคที่
สําคัญในด้านต่าง ๆ
(๓) ในการจัดสรรงบประมาณประจําปี รัฐต้องดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
เป็นพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่และในกลุ่มคนยากจน เพื่อให้เกิดชุมชนที่
เข้มแข็งและช่วยยกระดับฐานะของกลุ่มคนเหล่านั้น ให้ทัดเทียมกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในระยะยาว
ค. หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง ควรแก้ไขข้อความของร่าง
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗ (๓) โดยให้มีสาระสําคัญว่า พลเมืองมีหน้าที่เสียภาษีอากรโดยสุจริตตามความสามารถ
และเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีได้ กรณีเห็นว่ามีการประเมินภาษีไม่เป็นไป
ตามหลักการดังกล่าว
ง. ภาค ๔ หมวด ๑ ส่วนที่ ๔ การปฏิรูปด้านการเงินการคลัง
(๑) แก้ไขชื่อส่วนที่ ๔ ว่า “การปฏิรูปด้านการเงินการคลัง และภาษีอากร” เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
(๒) ควรแก้ ไ ขร่ า ง มาตรา (๔/๑/๔) ๑ และ ๒ เพื่ อ ให้ มี ค วามครอบคลุ ม ชั ด เจน โดยมี
สาระสํ า คั ญ ว่ า รั ฐ พึ ง จั ด ตั้ ง ให้ มี ค ณะกรรมการปฏิ รู ป การเงิ น การคลั ง และการภาษี อ ากรที่ เ ป็ น อิ ส ระ
ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการในอัตราส่วนที่เหมาะสม ให้มีอํานาจ ศึกษา
วิเคราะห์ เสนอแนะ ปรับปรุงกฎหมายการเงินการคลังและภาษีอากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความเป็นกลาง
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสมและดําเนินการได้ภายใน ๑ ปี
นับจากวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ โดยรัฐพึงจัดให้มีการปรับปรุงกฎหมาย การคลังและกฎหมายภาษีอากร
โดยตรากฎหมายภาษีอากร เพื่อเป็นการเพิ่มฐานภาษีประเภทต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปการเงิน การ
คลังและการภาษีอากรเสนอ
(๓) ควรเพิ่มบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้มีการปฏิรูประบบ
บํานาญแห่งชาติ เพื่อให้มีความครอบคลุมภาคแรงงานอย่างทั่วถึง สร้างรายได้ที่เพียงพอและมีความยั่งยืนทาง
การเงินในระยะยาว
จ. ภาค ๒ หมวด ๕ การคลังและการงบประมาณ กรณี มาตรา (๒/๕/-) ๓ วรรคสองในร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมนั้น นอกจากจะต้องแสดง
งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณตามหน่วยงานภารกิจและพื้นที่
แล้ ว จะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายภาษี อ ากรไปพร้ อ มกั บ การเสนอร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร การขอยกเว้นและลดหย่อน
ภาษี ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณรายรับของประเทศด้วย

- ๑๒ ๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน
(๑) พิ จ ารณาแนวทางการปฏิ รู ป สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ (Specialized Financial
Institutions : SFIs) สรุปได้ดังนี้
(๑.๑) ควรผลักดันให้ธนาคารฯ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล (Halal Food) เพื่อให้สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งทางการตลาดในอาเซียนมากขึ้น โดยสนับสนุนให้มี
คณะกรรมการฮาลาลสากล เพื่อให้มีความเป็นกลางในการรับรองเครื่องหมายฮาลาล
(๑.๒) ควรกําหนดให้ธนาคารฯ แยกบัญชีที่ดําเนินการตามนโยบายรัฐ โดยเฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ เ ป็ น Public Service Account (PSA) เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ เข้ า มาให้ ก าร
สนับสนุนทางการเงินกรณีที่ธนาคารฯ ประสบภาวะขาดทุน
(๑.๓) ควรแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย
กําหนดให้ธนาคารฯ มีฐานะเป็นบริษัทเพื่อให้สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจะทําให้ธนาคารฯ
สามารถระดมทุนได้มากขึ้น
(๒) พิจารณาแนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๒.๑) ควรเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแล
การดําเนินการและพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีบทบาทในการกํากับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกํากับดูแลธนาคาร
(๒.๒) ควรยกระดั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ มี ฐ านะการดํ า เนิ น การที่ ดี ร วมกั น เป็ น
“ธนาคารสหกรณ์” ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของบริการทางการเงินและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์
ที่เข้าร่วม
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ พิจารณาแนวทางการพัฒนา
กองทุนการออมชุมชุนเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนและแหล่งการออมให้กับชุมชน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) ควรผลักดันให้มีการยกระดับกองทุนชุมชนของกรมพัฒนาชุมชนและกองทุนหมู่บ้านให้
เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นนิติบุคคล โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการออมเงินและบริหารจัดการ
เงินทุนของชุมชนด้วยตั วเอง เพื่อส่งเสริมการออม แก้ไขปั ญหาหนี้สิน และจัดสวัส ดิการให้แก่ชุม ชน โดย
คํานึงถึงกองทุนที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มมุสลิมด้วย
(๒) ควรผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนชุมชนเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่
สามารถสนับสนุนให้กองทุนการออมชุมชนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น
(๓) ควรเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการส่งเสริมการสร้างกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องอพยพเข้ามาในกรุงเทพฯ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ
(๑) พิจารณาการเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD อย่างเต็มรูปแบบจะทําให้ประเทศมีสถานะ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว แต่อาจเสียประโยชน์จากข้อตกลงความช่วยเหลือต่างๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม ดังนั้น
ประเทศไทยควรศึ ก ษาผลดี ผ ลเสีย ของการเข้ า เป็ น สมาชิ ก OECD และการเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว และ
พิจารณาเพื่อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้ประสาน OECD เพื่อทํารายงานเชิงนโยบายระดับชาติในทุกมิติ
ต่อไป

- ๑๓ (๒) พิจารณายุทธศาสตร์การค้าชายแดน โดยในอนาคตอาจมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี-ทวาย โดยจะศึกษาและพิจารณาการจัดทําร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ต่อไป
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณาการจัดตั้ง
สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํารัฐสภา โดยเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํา
รัฐสภา (PBO)” โดยจะมีการจัดทํารายงานกําหนดกรอบหลักการปฏิรูป (Conceptual Design) เสนอต่อ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง และเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป เพื่อให้มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น แล้วนําความเห็นที่ได้นํามายกร่างกฎหมายต่อไป
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิจารณาวาระการปฏิรูปและวาระการพัฒนา โดยมีการนําเสนอ วาระการปฏิรูป ดังนี้
ก. การสร้างสังคมผู้ประกอบการ ซึ่งมีประเด็นปัญหามาจากความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศที่อยู่ในระดับต่ํา โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีอัตราการเกิดและเลิกกิจการสูง ประสิทธิภาพใน
การผลิตต่ํา ไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆได้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูปประกอบด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายชาติ กลไกของรัฐ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าง
และพัฒนาผู้ประกอบการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จคือการ
เติบโตของ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงขึ้น
ข. การพัฒนาการพาณิชย์สู่ Digital Economy ตามบันได ๖ ขั้นของการปฏิรูปการพาณิชย์สู่
เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ได้แก่
(๑) โครงสร้างพื้นฐาน (Hard Infrastructure) ปฏิรูปโครงข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง
(๒) กฎหมายรองรั บ (Soft Infrastructure) ปฏิ รู ป โครงร่ า งกฎหมายรองรั บ เศรษฐกิ จ
ดิจิตอล
(๓) Platform รองรั บ ระบบ (Service Infrastructure) ปฏิ รู ป โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ
e-Commerce
(๔) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการบนเศรษฐกิจดิจิตอล
(๕) พัฒนาสังคม โดยการพัฒนาสังคมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ Digital Society
(๖) องค์ความรู้ โดยการบูรณาการบริหารจัดการองค์ความรู้ Digital Knowledge
ค. กฎหมายแข่งขันทางการค้า ที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของความไม่เสมอภาคเพราะไม่ได้ใช้
บังคับกับรัฐวิสาหกิจ รูปแบบองค์กรที่ไม่เป็นอิสระไม่คล่องตัว องค์ประกอบของคณะกรรมการที่การคัดเลือก
เข้ามาโดยฝ่ายการเมืองอาจถูกแทรกแซงได้ ปัญหาคํานิยามที่ไม่ครอบคลุมธุรกิจในเครือจึงตรวจสอบได้จํากัด
แนวปฏิ บัติ (Guidelines) ไม่ มี ส ภาพบั ง คับ ตามกฎหมาย เป็น ต้น จึง ควรมี ก ารปฏิรู ป โดยให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่
ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชนอยู่ภายใต้กฎหมาย ปรับโครงสร้างสํานักงานเป็นองค์กรอิสระ คณะกรรมการ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิปลอดจากการเมือง แก้ไขคํานิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจ” ให้รวมถึงบริษัทในเครือ กําหนดแนว

- ๑๔ ปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ส ภาพบั ง คั บ ตามกฎหมาย มี บ ทลงโทษผู้ ฝ่ า ฝื น เพิ่ ม มาตรการลดหย่ อ นผ่ อ นโทษ (Leniency
Program) และปรับปรุงให้มีโทษทางปกครอง เพื่อระงับยับยั้งพฤติกรรม บังคับใช้ทันท่วงที
ง. วิสัยทัศน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย คือต้องดูแลการท่องเที่ยวและบริการให้มีมาตรฐาน
การจัดการการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการมี ส่ ว นร่ ว มให้ กั บ
ภาคเอกชน ท้องถิ่น สังคม และภาคประชาชน และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติให้
สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ พิจารณาระบบแผนโลจิสติกส์ของ
แต่ละภูมิภาคและในภาพรวมทั้งประเทศ
(๑) จังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบ
โลจิสติกส์ เช่น โครงข่ายถนน – รถไฟเชื่อมโยงภูมิภาค, รถไฟความเร็วสูง, ถนนเลี่ยงเมือง, ศูนย์กลางการขนส่ง
ทางถนน/ทางราง เป็นต้น ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เข้ามามาก การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจําเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกต่อภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
ภายใต้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและเปิดบริการให้ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญแก่ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ ภาครัฐและเอกชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนและด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้แข่งขันกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศข้างเคียงได้ การเปิดจุดผ่อนปรนทาง
การค้าและจุดผ่านแดนถาวรกิ่วหก จะเป็นโอกาสขยายการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตามแนวชายแดน และเป็ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การพั ฒ นาการเกษตรระหว่ า งแขวงไชยบุ รี ข องสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับจังหวัดพะเยาและกลุ่มล้านนาตะวันออก
(๒) จังหวัดในภาคใต้ โครงสร้างพื้นฐานทางถนนเป็นปัจจัยหลักต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องต้องใช้
วัตถุดิบจากต่างประเทศโดยรับวัตถุดิบที่ท่าเรือน้ําลึกสงขลา แต่ท่าเรือยังมีข้อจํากัดในบางครั้งจึงส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรม สําหรับโครงสร้างพื้นฐานในด้านอื่นๆ เช่น ท่าเรือชายฝั่งหรือทางรถไฟยังมีศักยภาพที่จะช่วย
ลดต้นทุนการขนส่งในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการกระจายสินค้ามาจากผู้ผลิตในภาคกลางลงไปสู่ฐานลูกค้า
ในภาคใต้นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเกษตรด้วย
(๓) จังหวั ดในภาคอีสาน รัฐบาลได้ประกาศให้มี การจัดตั้งเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษใน
จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม เพื่อให้เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมควรมุ่งเน้นการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารควรมุ่งเน้นการค้าการลงทุนกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ส่วนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคายควรมุ่งเน้นการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาวและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มณฑลยูนนาน นอกจากนี้ควรยกระดับด่านชายแดนบึงกาฬและช่องจอมเป็นด่านสากล เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลกของประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์โดยการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ โดยปรับปรุง
เพิ่มเติมจากเส้นทางเดิม เส้นทางแก่งคอย – นครราชสีมา นครราชสีมา – หนองคาย และสร้างใหม่ในเส้นทาง
บ้านไผ่ – นครพนม เส้นทางขอนแก่น – พิษณุโลก ก่อสร้างทางหลวงพิเศษบางปะอิน – นครราชสีมาและขยาย

- ๑๕ เส้นทางนครราชสีมา – ขอนแก่น – หนองคาย และปรับปรุงท่าอากาศยานทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้ได้มาตรฐานสากล
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยว พิจารณาร่างวาระการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
(Blueprint for Change) ดังนี้
(๑) กําหนดประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ด้านการ
ท่ อ งเที่ ย ว ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
(๒) ประเด็นการพัฒนา การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในอนาคตจะต้องให้ความสําคัญกับ
การท่องเที่ยวโดยเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ การดูแลการท่องเที่ยวและการบริการให้มีมาตรฐาน การจัดการการ
ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน และกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ต้องกําหนดเป้าหมายเพื่อให้
การปรับปรุงโครงสร้างภาครัฐมีความพร้อมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ได้ในอนาคต
โดยจะเน้นไปที่ การรวบรวมการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันการท่องเที่ยวให้ชัดเจน การบูรณา
การระหว่า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ การสร้ า งความเข้ม แข็ งของหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ การท่ องเที่ ย ว
(โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้และบุคลากร) การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมให้กับภาคเอกชน ท้องถิ่น
สังคม และภาคประชาชน และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องกันมาก
ยิ่งขึ้น
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม พิจารณาเรื่อง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และทิศทางใน
การพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยในประเด็นการปฏิรูปการสร้างสังคมผู้ประกอบการ ดังนี้
(๑) รัฐต้องกําหนดให้มีการรายงานการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ให้แก่ ภาครัฐ มีการจัดทําฐานข้อมูล สถิติ ตัวเลข เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนก่อตั้งกิจการและปิด
กิจการ
(๒) นวัตกรรม ต้องมีการนําเครื่องมือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์มาทําประโยชน์ในด้านธุรกิจ
เนื่องจากกลุ่มที่คิดนวัตกรรมไม่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
(๓) ต้องมีการประสานงานและการช่วยเหลือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง เพื่อร่วมกัน
สร้างผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง
(๔) เสนอให้ มี ก ารศึ ก ษารู ป แบบ โครงสร้ า งของการสร้ า งสั ง คมผู้ ป ระกอบการของ
ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะของเกาะไต้ ห วั น ที่ รั ฐ บาลให้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ นํ า มาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการของประเทศไทย
(๕) ควรมี ก ารสร้ า งวงจรธุ ร กิ จ ที่ เ ชื่ อ มโยงจากภาคสถาบั น การศึ ก ษา นวั ต กรรม และ
ผู้ประกอบการ ให้มีกลไกที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการประกอบการ
(๖) ควรมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน และเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การเกษตร พิ จ ารณาศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ทํ า แนวทางและ
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและปฏิรูประบบสหกรณ์ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

- ๑๖ (๑) แก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในเรื่องวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสหกรณ์
เพื่ อ ให้สมาชิกสหกรณ์ ส ามารถใช้หลักการสหกรณ์บริ หารกลุ่มของตนเองได้ตามสมควร และปรั บเปลี่ ยน
โครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็น “สภาสหกรณ์แห่งชาติ”
(๒) กําหนดนโยบายให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรทดแทนการจัดตั้งกองทุนใหม่
(๓) สนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งทุน
(๔) จัดทําฐานข้อมูลการผลิตสินค้าสหกรณ์ทุกชนิด
(๕) จัดทําฐานข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตรเพื่อนํามาวางแผนการผลิตและกระจาย
ปริมาณการผลิตให้กับสหกรณ์ต่างๆ ตามศักยภาพการผลิต
(๖) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตร่วมระหว่างสมาชิก
สหกรณ์
(๗) สนับสนุนให้กระบวนการสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินการตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยให้รัฐร่วม
ลงทุน และให้สหกรณ์เป็นผู้นําในการรวบรวมผลผลิต ทําหน้าที่ควบคุม จัดชั้นคุณภาพสินค้า และให้ความเป็น
ธรรมด้านราคา
(๘) สนับสนุนการสร้างตราสินค้าสหกรณ์ให้เป็นเอกลักษณ์
(๙) เพิ่มบทบาทให้สหกรณ์มีส่วนร่วมกับภาครัฐในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในทุกระดับ
บูรณาการภารกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเกษตรเพื่อลดช่องว่าง/ข้อจํากัดและเอื้อต่อการ
พัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่
(๑๐) สนับสนุนเงินทุนในการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ ภูมิอากาศ และตามความต้องการของตลาด ผ่านช่องทางสหกรณ์โดยตรง
(๑๑) สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ไปตามตลาดที่เหมาะสมทุก
ระดับ ของตลาดระดับบน ตลาดระดับกลาง ทั้งภายในและต่างประเทศ
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายสหกรณ์ช่วยเหลือเกื้อกูล และส่งเสริมการดําเนินการ
ระหว่างกันโดยไม่แยกประเภท
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) แก้ไขร่างกรอบรัฐธรรมนูญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปพลังงาน ดังนี้
ก. มาตรา (๔/๑/๑๐) ๑ ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นเป็นทรัพยากรของชาติและมีไว้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน รัฐต้องบริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน
และดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น
การสํารวจ การผลิต และการใช้ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่น หรือพลังงานอื่นใด ต้อง
คํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนและชุมชน
รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าถึง และเข้าใจในข้อมูลด้านพลังงาน และมีสิทธิและ
มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายพลังงาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายพลังงานของภาครัฐด้วย
ข. มาตรา ๙๕ รั ฐต้องสร้ างความมั่นคงทางพลั งงาน โดยจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความ
ต้องการ และกํากับดูแลให้มีการประกอบการและการใช้ประโยชน์จากพลังงานและพลังงานทดแทนอย่างได้

- ๑๗ มาตรฐาน มี ประสิ ทธิภาพ เป็นธรรม และคุ้ม ค่า โดยคํ านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ชุมชน
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพลังงานทุกประเภทอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งต้องสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชน องค์กรบริหารท้องถิ่น และเอกชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานเพื่อ
ใช้เองและเพื่อจําหน่ายด้วย
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน
(๑) พิจารณากรอบแนวคิดการปฏิรูปฯ โดยพิจารณาเป้าหมายของกรอบแนวคิดใหม่ใน
ประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และพลังงาน โดยเพิ่มเป้าหมายการเป็น ASEAN GREEN ENERGY HUB และทบทวน
เป้าหมายการใช้พลังงานชีวมวล (Bio-based Energy) ประเด็นบทบาทของประชาชน ได้ทบทวนสัดส่วนของ
ผลิตทางการเกษตรที่จะนําไปผลิตเป็นพลังงานชีวภาพให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
(๒) พิจารณาปรับปรุงรายงานข้อเสนอโครงการปฏิรูป เรื่อง “การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทย” ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้าต่อประเทศและประชาชน
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารและการกํากับกิจการพลังงาน/สารสนเทศ ได้เห็นชอบ
กรอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารและการกํากับกิจการพลังงาน/สารสนเทศ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การกํากับ และการปฏิบัติการด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันเสรี และแยกกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติจากการผลิตและการจําหน่าย เช่น
ระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ระบบสายส่งไฟฟ้า รวมทั้งให้ภาคเอกชนมีสิทธิใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ จะใช้วิธีการสร้างกลไกต่างๆที่มีประสิทธิผลในการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การกํากับ การ
ปฏิบัติการ การมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงาน เพิ่มทางเลือกในการสํารวจปิโตรเลียม และการตระหนัก
ถึงเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด และมีมาตรการที่ป้องกันมิ
ให้เกิดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองด้วย
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน พิจารณารายละเอียด
โครงสร้างราคา NGV และมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับไบโอแก๊ส การนําก๊าซชีวภาพมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงรถยนต์ในรูปของก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ซึ่งบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้ทําโครงการทดลองและ
พัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการใช้ NGV ในพื้นที่อยู่
ห่างไกลแนวท่อก๊าซและลดต้นทุน NGV เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการใช้พลังงานทดแทนและลดการ
นําเข้า ช่วยลดมลพิษที่เกิดจากไอเสียของรถขนส่งก๊าซ ใช้วัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรและหญ้า
เลี้ยงช้าง สําหรับมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพจะมีการติดป้ายแสดงข้อความ “สถานี
บริการสีเขียวจําหน่ายก๊าซชีวภาพอัดร่วมกับก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์” ณ สถานีบริการเพื่อเป็นการสื่อ
ความหมาย จัดให้มีการบริการให้คําปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ที่เกิดจากการใช้ CBG ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผ่านทางระบบ Call Center มีการเก็บตัวอย่างก๊าซ CBG เพื่อทดสอบคุณภาพเทียบกับประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน มีการสุ่มเก็บตัวอย่างก๊าซ CBG โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อส่งห้องทดลองที่ผ่านการรับรอง
เพื่อทดสอบคุณภาพเพื่อทดสอบคุณภาพเทียบกับประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ง. คณะอนุ กรรมาธิการปฏิรู ปกิ จการไฟฟ้า พิ จารณาการจัดทํ ากรอบแนวคิด (Conceptual
Design) การปฏิรูปกิจการไฟฟ้า ดังนี้

- ๑๘ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า
(๑.๑) เพิ่มสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงให้เกิดความสมดุล
(๑.๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสายส่ง สายจําหน่าย
(๑.๓) เร่งรัดระบบ Smart Grid และระบบ Micro Grid
(๑.๔) ส่งเสริม Distributed Generation
(๑.๕) จัดทําและติดตามแผนอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุเป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายภาค
ประชาชน
(๑.๖) จัดให้มีระเบียบ Demand Response Program
(๑.๗) ปรับปรุงมาตรฐานเทคนิคของ กฟภ. กฟน. ให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น
(๒) ลดการผูกขาดในกิจการไฟฟ้า
(๒.๑) แยก System Operator (SO) และ ระบบสายส่งไฟฟ้าออกจาก กฟผ.
(๒.๒) เปิดให้มีการผลิต และซื้อขายไฟฟ้าเสรีมากขึ้น
(๒.๓) จัดให้มีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า แบบ Third Party Access (TPA)
(๒.๔) บริหารจัดการ “กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” ให้มีธรรมาภิบาล
(๓) ให้ ทุ กภาคส่วนรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายกํากับติดตาม
กิจการไฟฟ้า
(๓.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตามกิจการ
ไฟฟ้า
(๓.๒) ส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชนเป็นทั้งผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า
(๔.๑) พัฒนาระบบสายส่ งไฟฟ้าให้สามารถรองรับ ASEAN Power Grid, Greater
Mekhong Sub-Region (GMS) Power Grid ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Asian Power Hub)
(๔.๒) ส่งเสริมการส่งออกไฟฟ้าสํารองที่เหลือสู่ประเทศต่างๆ
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
(ไม่มีการประชุม)
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณากรอบออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) การปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้
พื้นที่ เพื่อเสนอขอเพิ่มวาระการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปผังเมืองและการใช้พื้นที่ โดยได้มีการ
จัดทํากรอบซึ่งประกอบด้วย ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ ประเด็นการปฏิรูป กรอบความคิดรวบยอด และ
ผลสัมฤทธิ์
ข. ได้ พิ จ ารณารายงานเรื่ อ ง ข้ อ เสนอและแนวทางการปฏิ รู ป กลไกและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

- ๑๙ ค. ได้ พิจารณาติ ดตามผลการดํ าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรู ปการจั ดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เช่น แนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ กรรมาธิ การปฏิรู ปการจั ดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาศึกษาการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้รับทราบข้อมูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(๑) ภาพรวมของโรงไฟฟ้าถ่านหินในแต่ละโรง
(๒) วิธีการจัดการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและที่ไม่เป็นอันตราย
(๓) วิธีการป้องกันมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
(๔) หน้าที่ของผู้ขนส่งกากของเสียก่อนเข้าสู่โรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรม
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเตรียมความ
พร้ อ มการจั ด สั ม มนาเรื่ อ ง การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางการปฏิ รู ป ระบบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ได้พิจารณาวาระการปฏิรูปที่ดินและการ
จัดการที่ดินในประเด็นการจัดให้มีโฉนดชุมชน โดยหลักเกณฑ์การดําเนินงานเกี่ยวกับโฉนดชุมชนจะเป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีคณะกรรมการประสานงานเพื่อ
จัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของที่ดิน ชุมชน และประชาชน
และในปัจจุบันได้เห็นชอบให้ชุมชนดําเนินงานโฉนดชุมชนจํานวน ๖๑ ชุมชน แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้คําว่า “โฉนด
ชุมชน” มีความหมายชัดเจนขึ้น จึงได้เสนอให้แก้ไขชื่อระเบียบดังกล่าวเป็น “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการประสานการอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ....”
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) พิจารณากรอบหลักการปฏิรูป (Conceptual Design) ประกอบด้วย
ก. ด้านการกํากับดูแลสื่อ เพื่อเร่งพัฒนาโครงสร้างและกลไกการกํากับดูแลสื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมของสื่อวิชาชีพ การกํากับดูแลโดยภาคประชาชน และการ
กํากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอํานาจทางกฎหมาย โดยการปฏิรูปด้านโครงสร้างนั้นเน้นไปที่การออกกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่จําเป็น การวางโครงสร้างระบบกลไกด้านองค์กรที่เข้มแข็ง โดยจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชน และจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวิชาชีพสื่อมวลชนกับองค์กรอื่น รวมทั้งสร้างระบบกลไกด้านการเฝ้าระวังในเรื่อง
เสรีภาพและจริยธรรมด้วยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกํากับดูแลด้านการทําหน้าที่
ของสื่อให้มากยิ่งขึ้น
ข. ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ เพื่อจัดให้มีระบบที่เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
สื่อมวลชนและเร่งให้มีกลไกที่จะพัฒนาจิตสํานึก เสรีภาพ บนความรับผิดชอบของสื่อวิชาชีพ ในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและนําเสนออย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน รวมถึงยอมรับการตรวจสอบกันเองและการตรวจสอบจากสาธารณะ โดยประเด็นการปฏิรูป คือ
จัดให้มีกฎหมายที่เหมาะสม และระบบการจัดการในหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อบนความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพ วางระบบกลไกที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้านการเสริมบทบาทหน้าที่ของสื่อให้

- ๒๐ เป็นสื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อสังคม รวมถึงสร้างกลไกในการส่งเสริมจิตสํานึกของบุคคลากรใน
วิชาชีพสื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
ค. ด้านการป้องกันการแทรกแซงสื่อ เพื่อเร่งพัฒนาระบบที่เป็นหลักประกันความเป็นอิสระของ
สื่อมวลชนจากการถูกครอบงําและแทรกแซงจากอํานาจรัฐและทุน เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถเสนอข่าวหรือ
แสดงความเห็นในประเด็นสาธารณะได้อย่างอิสระ และเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
รวมถึงระบบส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อให้สื่อมีความ
เข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้ โดยลักษณะการปฏิรูปประกอบด้วย การออกกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมเพื่อเป็น
หลักประกันที่สื่อจะปลอดจากการแทรกแซงจากกลุ่มทุนและผลประโยชน์ต่าง ๆ หรืออํานาจรัฐที่มิได้เป็นไป
โดยชอบด้วยหลักแห่งนิติรัฐและนิติธรรม การวางโครงสร้างและระบบที่เข้มแข็ง มีอิสระ และพึ่งพาตัวเองของ
สื่อ โดยอาจจัดให้มีกองทุนพัฒนากิจการสื่อทั้งหลาย รวมถึงกลไกที่เหมาะสมในการคุ้มครองเสรีภาพ สวัสดิ
ภาพ และสวัสดิการของสื่อ ตลอดจนสร้างระบบส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครองสื่อที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๑.๒) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การกํ า กั บ ดู แ ลประกอบกิ จ การสื่ อ กิ จ การ
โทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ พิจารณาร่างแนวคิดสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะการปฏิรูปองค์กรกํากับ
การประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ สรุปได้ดังนี้
ก. ควรมี การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มี การจัดตั้งองค์กรเฉพาะ เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับดูแ ล
สื่ อ สารมวลชนในภาพรวม โดยให้ อ งค์ ก รดั ง กล่ า วมี อํ า นาจตามกฎหมายในการที่ จ ะสามารถกํ า กั บ ดู แ ล
สื่อสารมวลชนได้อย่างเด็ดขาด
ข. ควรให้ความสําคัญในเรื่องของความสมดุลในการกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างเมือง และ
ชนบทโดยลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างเมืองกับชนทบให้น้อยลง อาจสร้างได้โดยการสานต่อระหว่างสื่อ
ชุมชนด้วยกันเอง เพื่อให้คนในชุมชนทั้งระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดได้มีการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น
ค. ควรกําหนดไว้ในกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของกิจการ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคสาธารณะ และภาคประชาชนไว้ด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และส่งเสริมการเข้าถึงการสื่อสารในพื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ในระหว่างการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนถ่ายในยุคดิจิตอลของประเทศอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุม แล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาศึกษารายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่ งฝ่ายเลขานุการได้จัดทําเป็นร่างรายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริม ชุมชน
เข้มแข็ง (ระยะที่ ๑ ระดับหลักการและสาระสําคัญ) ซึ่งได้มีข้อเสนอให้มีการเพิ่มเติมเรื่องสิทธิชุมชนในการ
จัดเก็บรายได้ การบริหารดูแลทรัพย์สินของตนเองได้ และสิทธิในการแก้ปัญหายาเสพติด และมีมติเห็นชอบให้มี
การเสนอร่างรายงานข้อเสนอดังกล่าวต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
ข. พิ จ ารณาความคื บ หน้ า การปฏิ รู ป ระบบรองรั บ การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง วั ย ของประเทศไทยมี
ประเด็นการปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงวัย ดังนี้

- ๒๑ (๑)
(๒)
(๓)
(๔)

สภาพปัญหา สถานการณ์ หลักการและแนวทางในการปฏิรูป
การปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงวัยด้านเศรษฐกิจ
การปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงวัยด้านสุขภาพ
การปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงวัยด้านสังคมที่เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมและ

บริการ
(๕) การปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงวัยด้านสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนากลไก การดูแลด้าน
สังคม สวัสดิการ และทัศนคติ
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาประสานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและ
คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ เพื่อหนุนเสริมการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพิจารณาแนวทางในการ
ทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งอนุ ก รรมาธิ ก าร ในคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป สั ง คมฯ โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมาธิ ก าร
ประสานงานฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการและ
คณะอนุกรรมาธิการอีก ๓ คณะ เพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข. .คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุม ชนท้องถิ่นและสังคม พิ จารณาศึกษา
รายงานการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งได้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาศึกษาเรื่อง การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการกิจการ
คนพิการในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
(๑) พิจารณาข้อเสนอแนะว่าด้วยการปฏิรูปในรัฐธรรมนูญ ประเด็ น ข้ อ เสนอที่ จ ะนํ า เข้ า สู่
กระบวนการปฏิ รูปในการยกร่ างรั ฐ ธรรมนู ญฉบับปั จจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของภาคปฏิรูปสั งคมและ
ปรองดอง และบางส่วนเสนอในหมวดสิทธิและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในประเด็นกรอบแนวคิดสรุปได้
ดังนี้
(๑.๑) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยกําหนดให้รัฐต้องประเมินการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ในกิจการสาธารณะของรัฐให้ผ่านมาตรฐานก่อนที่จะดําเนินการใด ๆ
(๑.๒) การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑)
(๑.๓) การจัดการภาวะฉุกเฉินและลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
(๑.๔) ภาคประชาสั งคม (ปรับปรุงพระราชบัญญัติสํานั กงานสลากกินแบ่ งรัฐ บาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ จัดทําและเสนอร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม พ.ศ. ....)
(๑.๕) กฎหมายเพื่อปฏิรูปการจัดการประชากรอาเซียน
(๑.๖) การปฏิรูปการศึกษาพิเศษ (ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ และออกกฎหมายว่าด้วยการ
จัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส)

- ๒๒ (๒) ประเด็นเพื่อการปฏิรูปสังคมตามที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูด้ ้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติมอบหมาย ดังนี้
(๒.๑) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ประเด็นนี้ได้รวมอยู่ในประเด็นการ
จัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การตั้งกองทุนด้านสวัสดิการสังคมหรือด้านสังคม
เป็นนิติบุคคล การเปลี่ยนเป้าหมายกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลจากหารายได้เข้ารัฐเป็นกิจการสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพื่อสังคม เพื่อนํางบประมาณเหล่านี้มารองรับเครือข่ายคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เข้มแข็ง การสร้าง
กระบวนการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
(๒.๒) มาตรการรองรับเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ที่ประชุมเห็นว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับคนพิการเพราะตราบใดที่มีผู้สูงวัยมากขึ้นนั่นก็คือจะมีคนพิการมากขึ้น ตราบใดที่ผู้สูงอายุอายุยืน
ยาวมากขึ้น ตราบนั้นคนพิการก็จะมากขึ้น เพราะการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นคนพิการหรือไม่จะพิจารณาที่
การทําหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายสามารถทําหน้าที่ได้ปกติหรือไม่ หากไม่ปกติถือว่าเป็นคนพิการจะ
ชั่วคราวหรือถาวรก็แล้วแต่กรณี และแม้บุคคลจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ผู้ป่วยสูงวัยที่ติดเตียง หรือต้องพึ่งพา
ผู้อื่นทั้งหมดจึงถือเป็นคนพิการ จึงสามารถรองรับมาตรการนี้
(๒.๓) การจั ด สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า การปฏิ รู ป ส่ ว นนี้ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑
มาตรา ๒๐ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิการของคนพิการที่อยู่ในระหว่างการนําเสนอแก้ไขโดยสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ส่วนในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสจะมีการพิจารณาโดยไม่พิจารณาที่คนพิการมีสัญญาติไทย มีบัตร
ประจําตัวประชาชน เป็นคนต่างด้าวหรือจะเรียกอย่างไรก็ตาม แต่ให้ถือว่าบุคคลที่เป็นคนพิการที่มีชื่อใน
ทะเบียนราษฎรของประเทศไทย ควรได้รับการจัดสวัสดิการเช่นเดียวกับคนพิการทั่วไป
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะกรรมาธิการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านแรงงานต่อการปฏิรูปด้านการแรงงานตามที่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ให้คณะกรรมาธิการทุกคณะดําเนินการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่าน
การพิจารณาในเบื้องต้นและมีหนังสือให้ส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยให้กําหนดเนื้อหาการปฏิรูป วิธีการ และ
ระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจนและให้ส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมดังกล่าวกลับคืนไปยังคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญนั้น ซึ่งในการพิจารณาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานได้ดําเนินการพิจารณาศึกษา รวมทั้ง
ได้จัดทําความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็น ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานได้ดําเนินการพิจารณาศึกษา
รวมทั้ง ได้จัดทําความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่ออธิบายความในร่างรัฐธรรมนูญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และให้ทราบรายละเอียดที่มาของร่างรัฐธรรมนูญในส่วนเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน โดยจะได้นําเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

- ๒๓ ๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายละเอียดในร่างพิมพ์เขียวการปฏิรูป (Blueprint For Change)
โดยพิจารณารายละเอียดในกรอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้าน
การป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการปราบปราบ
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
กฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเห็นควรปฏิรูปกฎหมาย ดังนี้
(๑) ควรจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล สํ า หรั บ นั ก การเมื อ งทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละท้ อ งถิ่ น โดยเปิ ด เผยให้
สาธารณชนรับทราบ
(๒) ควรมีหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่กําหนดทิศทาง เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ข. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมใน
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ได้ พิ จ ารณาร่ า งพิ ม พ์ เ ขี ย วการปฏิ รู ป (Blueprint for Change)
ยุทธศาสตร์“คนไทยไม่โกง”โดยมีกรอบความคิดรวบยอด ดังนี้
(๑) การสร้างจิตสํานึกและปลุกจิตสํานึกกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มด้วยการใช้หลักสูตร การใช้
สื่อรณรงค์ การอบรมและเทคนิคการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(๒) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง เครื อ ข่ า ยของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ด้ ว ยการสร้ า งกลไกส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรม
(๓) สร้างพลังคุณธรรมสร้างพลังทางสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิเสธและไม่ยอมรับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างกลไกที่ส่งเสริมการเฝ้าระวังตรวจสอบ
ค. คณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่น
ภาครัฐ ได้พิจารณาและมีข้อเสนอเกี่ยวกับการบูรณาการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาพระราชบัญ ญั ติเ กี่ ย วกับ การจั ดซื้ อจั ด จ้า ง ได้พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
จ. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ได้ พิ จ ารณากรอบและแนวทางในการดํ า เนิ น งานคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) การพิจารณาการปฏิรูปศิลปะ วัฒนธรรม ให้เป็นคุณค่าและมูลค่า (ทุน) ทางสังคม ตามวาระการ
ปฏิรูป (Reform Agenda) ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระที่ ๓๕ ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า

- ๒๔ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และวาระที่ ๓๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็น
สถาบันหลักของสังคม โดยเห็นชอบในหลักการให้นํา (ร่าง) วาระที่ ๓๕ และวาระที่ ๓๖ เสนอสภาปฏิรูป
แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ก. ให้คณะอนุกรรมาธิการนํา (ร่าง) กลับไปพิจารณาปรับปรุงถ้อยคําให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุด
ข. ให้ นํ า (ร่ า ง) ที่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว นํ า เสนอต่ อ สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ในวั น ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ค. ให้นํา (ร่าง) เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่ง
จะได้จัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์”จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๕.๒) พิจารณาการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม
อภิปรายในเรื่องวาระการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม โดยจะเสนอเพิ่มเป็นวาระที่ ๓๗
และให้นําเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติไปในคราวเดียวกันประกอบด้วย ๓ วาระ จะเหมาะสมหรือไม่และเห็นชอบ
ให้นําการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม เพิ่มเป็นวาระที่ ๓๗ ให้นําเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติตามไปใน
ภายหลัง โดยมอบหมายให้นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานในเรื่องการขอเพิ่มวาระการ
ปฏิรูป
๑๕.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พิจารณากําหนดกรอบหลักการ
ปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม
(๑) คุณธรรม จริยธรรม/ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๑.๑) การยืนหยัดในความถูกต้องเที่ยงธรรม (Integrity)
(๑.๒) ความตั้งใจมุ่งมั่นใฝ่ เรียนรู้ กล้าทําจริง (Commitment to and pursuit of
learning and practicing)
(๑.๓) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Caring and sharing)
(๑.๔) การใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการดํ า รงชี วิ ต (Moderation,
sufficiency and reasonableness)
(๒) ค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์
(๒.๑) ขาดจิตสาธารณะ
(๒.๒) การขาดระเบียบวินัย มักง่าย
(๒.๓) ระบบอุปถัมภ์
(๒.๔) ค่านิยม “เอาตัวรอด”
(๒.๕) ฟุ้งเฟ้อ เกินตัว
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา พิจารณาวาระการปฏิรูป เรื่อง “การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็ นสถาบันหลักของสังคม” โดยวิเคราะห์ (ร่าง) พิม พ์เขียวการปฏิรูป
(Blueprint for Change) วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๖ ที่ได้ปรั บปรุงเนื้อหาตามที่คณะกรรมาธิการปฏิรูป
ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ประชุมได้มีการแก้ไขปรับปรุง
เนื้อหาในบางส่วน โดยมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหงา ชัยสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เตรียมรายงานวาระการปฏิรูป ตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูป
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ อ ๘๗ และฝ่ ายเลขานุการดํ าเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขข้ อมูลตามที่อนุกรรมาธิการ

- ๒๕ และที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็น เพื่อรวบรวมและจัดเตรียมรายงานวาระการปฏิรูป นําเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา พิจารณาในขั้นตอนต่อไป
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ ไม่มีการประชุม
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะกรรมาธิการพิจาณาพิจารณา “รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการปฏิรูปการกีฬา ของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการกีฬา” ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ (Conceptual Design)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การกีฬาเพื่อขจัดความเลื่อมล้ําและสร้างสันติสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การกีฬาเพื่อสร้างเกียรติภูมิและเศรษฐกิจของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างสัมพันธภาพทางกีฬาสู่สากล
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาการเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio – based Industry) ให้เป็น
วาระแห่งชาติ โดยประเทศไทยมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio – based Industry) ได้
เนื่ อ งจากมี ค วามพร้ อ มในด้ า นต่ า งๆ อาทิ วั ต ถุ ดิ บ และฐานการผลิ ต สํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการผลั ก ดั น
อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio – based Industry) มีทั้งหมด ๕ ด้านหลัก ประกอบด้วย ๑) การสนับสนุนการลงทุน
๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต ๔) สร้างความ
หลากหลายทางวัตถุดิบ และ ๕) การสร้างตลาด แต่อย่างไรก็ดีการจะทําให้ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) เพื่อนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมชีวภาพในอาเซียนได้ จะต้องอาศัย
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
ก. พิจารณารับรองรายงานร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
เพื่อเสนอรายงานต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาดําเนินการต่อไป
ข. พิจารณาร่างปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค (Blueprint for Change) ในประเด็นปัญหา
วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ องค์ประกอบของการคุ้มครองผู้บริโภค และกรอบความคิดรอบยอด
๑๘.๒) คณะอนุกรรมาธิ การปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ๒๖ ก. พิจารณาการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยเห็น
ควรมีการออกกฎหมายกลางเพื่อบังคับให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคจัดทํารายงาน
เสนอมาตรการการเฝ้ า ระวั ง และกลไกในการตรวจสอบสิ น ค้ า และบริ ก าร ตลอดจนวิ ธี ก ารแจ้ ง เตื อ นภั ย
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข. พิจารณาการปฏิรูปกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความชํารุดบกพร่อง (Lemon Law)
ประเทศไทยยังไม่มีการกําหนดถึงมาตรการในการให้ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ผลิตทําการซ่อมแซม รวมทั้งมีสิทธิ
ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรืออาจขอรับราคาที่ชําระไปแล้วคืนได้ หากไม่อาจทําการซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลา
จึงควรนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบ
กฎหมายไทยต่อไป
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๐.๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาติดตาม
ผลการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้
ก. คณะกรรมาธิการกําหนดเดินทางไปติดตามการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภาค ๔
การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หมวด ๑ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรม
และหมวด ๒ การสร้างความปรองดอง
ข. แนวทางในการติ ด ตามการยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให้ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(WORKSHOP) เพื่อกําหนดขอบเขตรายงานผลการติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญ (Final Report) ระหว่างวันที่
๔ – ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
ค. กําหนดจัดสัมมนาเพื่อพิจารณาการจัดทํา WORKSHOP รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ในการจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามยกร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๑๗ –๑๘ เมษายน
๒๕๕๘ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ง. ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานผลการติ ด ตามการยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ เสนอต่ อ สภาปฏิ รู ป
แห่งชาติในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
๒๐.๒) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารกลั่ น กรอง รวบรวม สั ง เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ก. พิ จ ารณาติ ด ตามความคื บ หน้ า ผลการยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาในภาคที่ ๔ การปฏิรูปและการสร้างความ
ปรองดอง หมวดที่ ๑ ประกอบด้วย ๒ มาตรา และส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย ๑๗ ส่วน
ข. พิจารณาเรื่องการเดินทางไปติดตามผลการประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ณ
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํา
หนังสือเพื่อขอเอกสารประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

- ๒๗ ๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไป เกี่ยวกับกลไกขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์
ประเทศไทย จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๒๑.๑) การผลักดันผ่านการบริหารจัดการ (Executive Action) โดยประกอบด้วย ๒ ลักษณะงาน คือ
ก. การบริหารจัดการใหม่ (Reinforcement)
ข. การบังคับใช้กฎหมายใหม่ (Realignment)
โดยทั้ง ๒ ลักษณะงานมีประเด็นต้องดําเนินการผลักดัน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย การทํางาน
บูรณาการข้ามกระทรวง และการจัดการปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
๒๑.๒) วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) โดยประกอบด้วย ๒ ลักษณะงาน คือ
ก. การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างและระบบ
ข. การปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม
โดยทั้ง ๒ ลักษณะงานมีประเด็นต้องดําเนินการปฏิรูป ได้แก่ ระบบงบประมาณ กระบวนการ
ยุติธรรม การปฏิรูปที่ดิน กิจการตํารวจ และโครงสร้างภาษี
๒๑.๓) วาระการพัฒนา (Development Agenda) โดยประกอบด้วย ๒ ลักษณะงาน คือ
ก. ตระเตรียมเพื่อไปข้างหน้า
ข. เติมเต็มให้สมบูรณ์
โดยทั้ ง ๒ ลัก ษณะงานมี ป ระเด็ นต้ อ งดํา เนิ น การพัฒ นา ได้แ ก่ การบริห าร Big Data กลไก
ขับเคลื่อนการเติ บโตชุดใหม่ การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ระบบบริหารจัดการน้ํา และระบบ
เศรษฐกิจดิจิตอล
ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงประเด็นและขอบเขตของประเด็นวาระการพัฒนาให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถนําไปกําหนดรายละเอียดในการจัดทําวาระการพัฒนาในแต่ละเรื่องให้มี
ประสิทธิภาพ โดยวาระการพัฒนามีทั้งสิ้น ๗ วาระ ได้แก่ (๑) แรงงานข้ามชาติ (๒) ศูนย์กลางของความเป็น
เลิศในด้านต่าง ๆ (๓) กลไกการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ (๔) ระบบโลจิสติกส์ (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
พื้นที่ (๖) กลไกใหม่ในการพัฒนาที่ไม่ใช่ภาครัฐ (๗) การปรับเปลี่ยน Mindset และ Skillset
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาจัดทําเกียรติบัตรของคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดําเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตร พร้อมทั้งแจ้งให้สมาชิกสภาปฏิรูปประจําจังหวัด
ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว และให้แจ้งความประสงค์ในการรับความสนับสนุนเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการ โดย
ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อ ระบุจํานวนเวทีและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่
ละเวที เพื่อจะได้สํารวจความต้องการและจัดพิมพ์เกียรติบัตรได้ครบตามจํานวนที่ต้องการ ในส่วนของจังหวัดที่

- ๒๘ ต้องการจัดพิมพ์เกียรติบัตรเองให้จัดพิมพ์โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับเกียรติบัตรที่คณะกรรมาธิการได้จัดพิมพ์ไว้
โดยในเบื้องต้นให้ดําเนินจัดพิมพ์ จํานวน ๕๐,๐๐๐ ฉบับ เพื่อมอบให้จังหวัดที่จะดําเนินการจัดโครงการ
ข. พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
(๑) คณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีผลความคืบหน้าดังนี้
(๑.๑) คณะอนุกรรมาธิการมีกําหนดจัดแถลงข่ าวเปิดตัวโครงการเยาวชนร่วมสร้าง
อนาคตประเทศไทย โดยจัดให้มีการประกวดการเขียนเรียงความ ประกวดภาพวาดการ์ตูน ประกวดภาพยนตร์สั้น
และประกวดร้องเพลง ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ พร้อมกับ
เปิดรับสมัครผลงาน และทําการปิดรับสมัครผลงานในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกิจกรรมการประกวดประเภท
ต่าง ๆ จะมีแก่นสาระของการรณรงค์เดียวกัน คือ “อนาคตประเทศไทยอีก ๒๐ ปีข้างหน้า” และจัดการประกวด
รอบสุดท้ายและประกาศผลในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
(๑.๒) การรับฟังความคิดเห็นในเวทีของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คณะอนุกรรมาธิการได้
ออกแบบการจัดเวทีเป็น ๒ รูปแบบ คือ
แบบที่ ๑ เวทีสําหรับกลุ่มเยาวชนในมหาวิทยาลัยที่ใช้สัญลักษณ์การชูสามนิ้ว
เพื่อต่อต้านรัฐประหาร ดําเนินการ ๑๐ ครั้ง
แบบที่ ๒ เวทีสําหรับกลุ่มความเห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะ ดําเนินการ
ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทํารัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑๐ ภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความ
ปรองดอง หมวด ๒ การสร้างความปรองดอง ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดําเนินการ ๒๐ ครั้ง ใช้
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองของทุก
ฝ่าย เพื่อทําการสัมภาษณ์และรวบรวมความคิดเห็น
(๒) คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป มีผลความคืบหน้าดังนี้
(๒.๑) คณะอนุกรรมาธิการได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการในการจัดทํารายงานข้อมูล
ความคิดเห็นของประชาชนที่จะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว โดยจะได้นําเสนอที่ประชุมต่อไป
(๒.๒) ปัญหาผู้สังเคราะห์ประเด็น/คัดแยกประเด็นข้อเสนอแนะ ไม่ตรงกับประเด็นที่
ต้องได้รับการปฏิรูป เพราะข้อเสนอแนะมีลักษณะคาบเกี่ยวกันหลายด้านนั้น คณะอนุกรรมาธิการได้ปรับเปลี่ยน
วิธีดําเนินการโดยกําชับให้ผู้สังเคราะห์ประเด็นทําการคัดแยกข้อเสนอแนะไปให้ครบทุกด้านที่มีความคาบเกี่ยวกัน
(๓) คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป มี
ผลความคืบหน้าดังนี้
(๓.๑) หากกรรมาธิการท่านใดมีความประสงค์เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
หรือมีประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านเวทีการรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนประจํ าจั งหวัด ขอให้ประสานมายั งฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมาธิการเพื่อจะได้
ดําเนินการส่งประเด็นให้แก่คณะอนุกรรมาธิการเพื่อดําเนินการรับฟังความคิดเห็นตามแผนการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นต่อไป
(๓.๒) คณะอนุ กรรมาธิ การได้ กํ าหนดแผนงานการจั ดการข้ อมู ลข้ อเสนอแนะของ
ประชาชนที่ได้รับมาจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนประจํา
จั งหวั ด โดยแบ่ งข้ อมู ลออกเป็ น ๒ ส่ วน คื อ ส่ วนที่ ๑ ข้ อมู ลเรื่ องร้องเรี ยน ซึ่ งฝ่ ายเลขานุ การของคณะอนุ
กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนประจําจังหวัดจะได้ทําการส่งต่อไปยังศูนย์ดํารงธรรม และส่วนที่ ๒ ข้อมูล
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ คือ ข้อมูลการปฏิรูปทั้ง ๑๘ ด้าน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ จะได้ทําการรวบรวมและจัดส่งมายังคณะกรรมาธิการต่อไป

- ๒๙ (๓.๓) ความคืบหน้าข้อมูลสถิติการตอบรับและเสนอความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับ
การปฏิรูป ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการเสนอเรื่องเข้ามา จํานวน ๒๒๘ เรื่อง ด้านที่มีการเสนอเรื่องเข้ามา
มากที่สุด คือ ด้านการปฏิรูปการเมือง และด้านการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(๑) มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบ
และเตรียมการรองรับ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะได้มีการส่งเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่
ได้รับมาจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปยังศูนย์ดํารงธรรม เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
(๒) มีหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะอนุกรรมาธิการประจําจังหวัดเพื่อให้ประสานขอข้อมูลเวที
ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และแผนการจัดเวทีของคณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทาง
สังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และคณะอนุกรรมาธิการสื่อสารสาธารณะเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วย เพื่อที่คณะ
อนุกรรมาธิการจะได้เตรียมความพร้อมในการส่งคนไปเข้าร่วมในเวทีดังกล่าว
(๓) เพื่อประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลสถิติการตอบรับและเสนอความคิดเห็นของประชาชน
จึ งมี ม ติ ตั้ ง “คณะทํ างานประสานกิ จการภายในและการสื่ อ สารเพื่ อการประชาสั ม พั นธ์ ” เพื่ อดํ าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์การทํางานของคณะกรรมาธิการ และเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารผู้เสนอความเห็น
๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย ได้พิจารณา ๒
เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศไทย ผ่านรายการ “สปช. เสียงประชาชน” มีผลความคืบหน้าดังนี้
(๑.๑) รายการ “สปช. เสียงประชาชน” มีการผลิตและออกอากาศไปแล้ว ๕ ครั้ง ตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี สงขลา จันทบุรี และพิษณุโลก
(๑.๒) เรื่องโลโก้รายการ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับแก้สีของโลโก้ “สปช. เสียง
ประชาชน” ในช่วงก่อนเข้ารายการ
(๑.๓) การติดตามชมรายการย้อนหลัง เห็นควรให้สร้างลิงค์ไว้บนหน้าเว็บบอร์ดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงไปยังคลิปรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ยูทูป เช่น เว๊บบอร์ดของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรืออาจสร้างลิงค์ไว้ที่หน้าเพจเฟสบุก หรือ
ไลน์กลุ่มเสียงประชาชน เพื่อให้ผู้ชมรายการสามารถเข้าถึงรายการได้ง่ายขึ้น เป็นต้น
(๒) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการสื่อสารสาธารณะผ่านรายการ “จุด
เปลี่ยนประเทศไทย” มีผลความคืบหน้าดังนี้
(๒.๑) รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” มีการผลิตและออกอากาศไปแล้ว ๓๕ ครั้ง
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘
(๒.๒) เรื่องเนื้อหารายการ เห็นควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเข้มข้น โดยเชิญวิทยากร
ภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมาร่วมรายการ
(๒.๓) เรื่องสารคดีสั้น (Scoop) ก่อนเข้ารายการ เห็นควรให้มีการหารือระหว่างทีมงาน
และวิทยากร เพื่อให้สารคดีมีความสอดรับกับโจทย์ที่จะนําเสนอในรายการ และทําให้รายการมีความน่าสนใจมาก
ขึ้น
๒๒.๓) คณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้

- ๓๐ ก. พิจารณาการสรรหากลุ่มตัวอย่างประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนผู้เข้ าร่วมเวทีเสวนา “โครงการ
ร่ วมกั นหาทางออก “อนาคตประเทศไทยในอี ก ๒๐ ปี ข้ างหน้ า” โดยกระบวนการประชาเสวนา (Citizen
Dialogue)” โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ ๑๘ - ๖๕ ปี จาก
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability sampling) และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage Sampling)
โดยกํ า หนดสถานที่ จั ด เวที เ สวนาทั้ ง สิ้ น ๑๓ เวที แบ่ ง เป็ น ระดั บ ภู มิ ภ าค ๑๒ เวที และ
กรุงเทพมหานคร ๑ เวที สําหรับเวทีระดับภูมิภาค เห็นควรคัดเลือกตามกลุ่มเขตพื้นที่ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย กลุ่มเขตพื้นที่ ๑ ลําปาง กลุ่มเขตพื้นที่ ๒ พิ ษณุ โลก กลุ่ มเขตพื้ นที่ ๓
กําแพงเพชร กลุ่มเขตพื้นที่ ๔ อยุธยา กลุ่มเขตพื้นที่ ๕ นครปฐม กลุ่มเขตพื้นที่ ๖ ฉะเชิงเทรา กลุ่มเขตพื้นที่ ๗
มหาสารคาม กลุ่มเขตพื้นที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มเขตพื้นที่ ๙ บุรีรัมย์ กลุ่มเขตพื้นที่ ๑๐ อุบลราชธานี กลุ่มเขต
พื้นที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี กลุ่มเขตพื้นที่ ๑๒ ยะลา และกลุ่มเขตพื้นที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ในการอนุมัติงบประมาณ เห็นควรให้ใช้งบประมาณแบบประหยัด หากมีงบประมาณ
เหลือให้นําไปใช้ในกิจกรรมอื่นแต่ต้องเป็นกิจกรรมตามแผนงานที่คณะอนุกรรมาธิการกําหนด
ข. พิจารณาความคืบหน้าการจัด “โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย” ดังนี้
(๑) กําหนดให้มีการจัดประกวด ๔ กิจกรรม ได้แก่ การจัดประกวดเพลง การจัดประกวดหนัง
สั้น การจัดประกวดภาพวาด/การ์ตูน และการจัดประกวดความเรียง โดยให้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ และกําหนดวันประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘
(๒) หน่ วยงานภาคี เครื อข่ ายที่ ร่ วมจั ดโครงการ ประกอบด้ วย สํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๒๒.๔) พิจารณาความคืบหน้าโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย ดังนี้
ก. การประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯ ภายหลั ง จากการแถลงข่ า วเปิ ด โครงการ โดยให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษาต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกไปยังบุคคลและภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคมในท้องถิ่น นอกจากนี้ควรขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ให้ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดทํา
อักษรวิ่งผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์
ข. นอกจากนี้เห็นควรให้นําโครงการดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ใน “เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การ
อภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจําปี ๒๕๕๘ เรื่อง “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม”” ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย สสส. สามารถทํางานร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ โดยการเชิญภาคีเครือข่าย
เข้ามาเป็นกําลังสําคัญ และใช้ความเชี่ยวชาญของ สสส. ช่วยรณรงค์อีกทางหนึ่ง
ค. ควรจัดทําตัวอย่างผลงานของบุคคลที่มีความชํานาญหรือผลงานของศิลปินในแต่ละสาขา เพื่อให้
เป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการส่งผลงานเข้าประกวด
ง. ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะ โดยเฉพาะแนวคิดของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มว่ามี
ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศหรือไม่ รวมทั้งพฤติกรรมและระดับการมีส่วนของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากความ
คาดหวังของโครงการคือการขับเคลื่อนทางสังคมในระยะยาว โดยมีกลไกอันเกิดจากพลังทางสังคมของกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่จะนําไปสู่การขับเคลื่อนทางสังคม

- ๓๑ จ. การจัดทําโล่รางวัล ที่ประชุมได้พิจารณาตัวอย่างรูปแบบโล่รางวัลของแต่ละประเภท โดยมี
ความเห็นให้ปรับรูปแบบ สัดส่วน และขนาด ให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสื่อถึงสัญลักษณ์ของการประกวด
แต่ละประเภท นอกจากนี้ควรส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตัดสินในประเภทต่าง ๆ ได้พิจารณาด้วย
๒๒.๕) คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป ได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินการงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการมอบเกียรติบัตรเฉพาะการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประจําจังหวัด สําหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะขอ
เกียรติบัตรก็สามารถดําเนินการได้
ข. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูป โดยเฉพาะข้อมูลและข้อเสนอแนะที่รวบรวมมา
จากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และข้อมูลที่ประชาชาชนหรือองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ เสนอมา โดย
มอบหมายให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการประจําจังหวัด
ดําเนินการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และส่งเอกสารให้คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปพิจารณา
ต่อไป ส่วนเอกสารเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ส่งไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และเอกสาร
เกี่ยวกับการปฏิรูปให้นําส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑๘ คณะ ต่อไป
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
(ไม่มีการประชุม)
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า พิจารณาข้อกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ของการดําเนินการจัดจ้างโครงการสํารวจความคิดเห็นเชิงวิชาการ เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์จากคําบอก
เล่าของสภาปฏิรูป โดยให้ปรับแก้ข้อกําหนดรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของการดําเนินการจัดจ้างฯ
และแนวคําสัมภาษณ์ โดยคณะทํางานจะเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

