สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเตรียมความพร้อมในการนาเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเมือง เรื่อง กรอบหลักการเข้าสู่อานาจและระบบพรรคการเมือง เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย
มีประเด็นการปฏิรูปการจัดตั้งสมัชชาพลเมือง การปฏิรูปพรรคการเมืองไม่เป็นของนายทุน การปฏิรูปการ
คัดเลือกคนดีเข้าสู่สภา การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระ และการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
๑.๒) กาหนดการจั ดสั มมนาเพื่อระดมความคิดเห็ นเกี่ยวกับการยกร่างรัฐ ธรรมนูญในภาค ๒ ผู้ นา
การเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี หมวด ๓ รัฐสภา และหมวด ๔ คณะรัฐมนตรี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ได้มีการประชุมเพื่อกาหนดวิทยากรและผู้ดาเนินรายการในการจัดสัมมนา ครั้งที่ ๗ ประเด็นการ
ปฏิรูปพลังงาน ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาในวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ และที่ประชุมได้มีมติตั้ งคณะทางาน
พิจารณาศึกษาวาระการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งมอบหมายให้
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากาหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปการจัดตั้งสมัชชาพลเมืองและยกร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบพรรคการเมื อ ง ได้ มี ก ารพิ จารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า ง
พระราชบั ญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนที่ ๔ การสนับสนุนพรรค
การเมืองโดยรัฐ มาตรา ๗๓ – ๗๔ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
(๑) ที่มาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒ นาพรรคการเมือง ให้ มีสั ดส่ ว นของภาค
ประชาชนเข้าไปด้วย
(๒) กาหนดให้เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายต้องมีการติดตามตรวจสอบโดยเคร่งครัด
(๓) กาหนดให้เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๕๘ โดยไม่เกินร้อยละหนึ่งของ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

-๒(๔) การยกเว้น เงิน ค่าธรรมเนียมแก่ผู้ส มัครรั บการเลื อกตั้ง กรณีการเลือกตั้งเป็ นโมฆะ/
ยกเลิก/ไม่สาเร็จ
(๕) พิจารณาแก้ไขกาหนดจานวนและที่มาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ การปฏิ รู ป กลไกและระบบการเลื อ กตั้ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้อภิปรายผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญในประเด็นต่อไปนี้
(๑) การกาหนดให้มีกลุ่มการเมือง
(๒) การกาหนดคุณสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกาหนดให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แสดงสาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังสามปี
(๓) การกาหนดกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งกาหนดให้มีการเลือกตั้งโดยอ้อม
(๔) การก าหนดที่ ม าของนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดว่ า นายกรั ฐ มนตรี ต้ อ งเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องการจัดสัมมนาเพื่อกาหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process
and Organizational Design) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาเรื่องการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและ
จั ดตั้ง หน่ ว ยงานเพื่อรองรั บ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ ค ณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ เป็นผู้รับผิดชอบ
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้พิจารณา
เรื่องการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและการดาเนินการจัดสัมมนา โดยเห็นควรกาหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์
ชาติ กั บ การปฏิ รู ป การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ” ในวั น เสาร์ ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็ น มุมมองและความคาดหวังในการปฏิรูประบบราชการในมิติของกระบวนการและกลไกการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประธานกรรมาธิการวิสามัญประจาสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ย วข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และตัวแทนอาชีพหลักของภูมิภาค
และจังหวัดต่าง ๆ

-๓๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้พิจารณา ๔
เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาการจัดทาวิธีการและขั้นตอนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยที่
ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง กรอบการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย
มีประเด็นการวางกรอบปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จานวน ๓ วาระ ได้แก่
(๑) การปฏิรูปกิจการตารวจ ประเด็นปฏิรูป คือ โครงสร้างกิจการตารวจ กระจายอานาจ
บริหารกิจการตารวจ และภารกิจและอานาจหน้าที่
(๒) การปฏิรูปการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม ประเด็น
ปฏิรูป คือ การใช้อานาจและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปฏิรูปองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศาล
อัยการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานใน
กระทรวงยุติธรรม และองค์กรอิสระในส่วนงานกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
(๓) การปฏิรูปการจัดทากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ประเด็นปฏิรูป คือ วางรูปแบบ
แนวทางการจัดทากฎหมายให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ศึกษา รวบรวม พร้อมเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง
กฎหมาย แก้ไขกฎหมาย ยกเลิกกฎหมายบางฉบับ และการให้มีกฎหมายใหม่ และการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมมีระเบียบ เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้
ประชาชนทุกคนไม่ละเมิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ที่ป ระชุ มเห็ น ควรรายงานผลการวางกรอบและแนวทางการปฏิรู ปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้สภาปฏิรูปแห่งชาติทราบ ตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ
๘๐ วรรคท้าย
ข. พิจารณาแนวทางการยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกและเสนอกฎหมายอื่นแทน โดยที่ประชุมได้
ตั้งข้อสังเกตว่า การยกเลิกกฎอัยการศึกเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งรัฐและเป็นอานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
โดยตรง จึงไม่เป็นการสมควรที่คณะกรรมาธิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติจะก้าวล่วงพิจารณาในกรณี
ดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นควรเลื่อนการพิจารณาไปในโอกาสต่อไป
ค. พิจ ารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง มาตรการการลงโทษที่มิใช่การคุมขัง โดยที่
ประชุมให้รอการพิจารณารายงานเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กรรมาธิการแต่ละท่านได้พิจารณาศึกษารายละเอียดแล้ว
นามาพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
ง. พิจารณาศึกษาการบังคับใช้กฎหมายกรณีเกี่ยวกับความมั่นคงที่กระทาความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยได้รั บทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

-๔(๑) ส านั ก ป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้
ดาเนินการระงับการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ อาจกระทบกระเทื อนต่ อ ความมั่ นคงแห่ ง
ราชอาณาจักรตามที่กาหนดไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือมีลักษณะขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การดาเนินการดังกล่าวประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน คือ ๑) การร้อง
ขอให้ปิดกั้นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ๒) การคัดกรองยูอาแอล (URL) ๓) การใช้ดุลพินิจและเก็บหลักฐาน ๔) การ
ขอความเห็นชอบให้ระงับการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ๕) แจ้งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระงับการ
ทาให้ แ พร่ ห ลายซึ่ง ข้อมูล คอมพิว เตอร์ ภ ายหลั งศาลที่มีเขตอานาจมีค าสั่ ง และ ๖) ร้อ งทุกข์ กล่ าวโทษต่ อ
พนักงานสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทาความผิด
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง การดูแล และ
สอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้กาหนดให้อานาจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระงับการ
เผยแพร่เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ทั้ งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องและคลิปเสียงได้ทันทีโดยไม่
ต้องยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจแต่ประการใด
(๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการ
ดาเนินการให้ระงับการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ คือ ผู้กระทาความผิดดาเนินการอยู่ในต่างประเทศ
ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบกับปัจจุบันบริษัท
ผู้ประกอบการ FACEBOOK และ YOUTUBE ได้พัฒนาระบบที่ต้องเข้ารหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ จึงยากที่จะระงับและปิดกั้นได้
(๓) กองบั งคับ การปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พบว่าจากสถิติการตรวจพบเว็บไซต์ที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๔ เว็บไซต์ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับคดีอาญาตามมาตรา ๑๑๒ จานวน ๒๘ คดี ดาเนินการเสร็จสิ้น ๘ คดี คงค้าง ๒๐ คดี และ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รับคดีอาญาตามมาตรา ๑๑๒ จานวน ๗ คดี คงค้าง ๗ คดี
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะมีต่อความมั่นคงของ
ประเทศโดยส่วนรวม
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ กรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และกระบวนการทางานตารวจเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชน ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจ ารณาสรุ ป ประเด็นการปฏิรูปโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และกระบวนการทางาน
ตารวจเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนี้

-๕(๑.๑) ความเป็นอิสระของหน่วยงานตารวจ และลดการแทรกแซงทางการเมือง
(๑.๒) การกระจายอานาจการบริหารราชการไปสู่ระดับจังหวัด
(๑.๓) การถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามผู้กระทาผิดไปให้
หน่วยงานราชการอื่นดาเนินการแทน
(๑.๔) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในภารกิจตารวจ
(๑.๕) สร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ตารวจ
(๑.๖) การพัฒนาคุณภาพข้าราชการตารวจ
(๑.๗) การแยกระบบงานสอบสวนให้เป็นองค์กรอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
(๑.๘) พั ฒ นาระบบงบประมาณของต ารวจ และตรากฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น ให้
ประชาชนเสียภาษีในเขตปกครองนั้น ๆ เพื่อนาไปใช้ในกิจการตารวจ
(๒) สรุปรายงานผลการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ไปให้หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องดาเนินการแทน สรุปได้ดังนี้
(๒.๑) กรุงเทพมหานคร สามารถรับโอนภารกิจด้า นการจราจร และการสอบสวนใน
ความผิ ด บางประเภท โดยขอแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกระจายอานาจส่วนท้องถิ่น
(๒.๒) กรมอุทยานแห่ งชาติสั ตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
และกรมป่าไม้ พร้อมดาเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานรองรับภารกิจที่จะมีการถ่ายโอน
(๒.๓) กรมทางหลวง สามารถรั บ โอนเฉพาะในส่ ว นที่ เ ป็ น เรื่ อ งเทคนิ ค ทางหลวง
เนื่ องจากมีข้อจ ากัดด้านเจ้ าหน้ าที่และอุปกรณ์ กรณีรับโอนอานาจการสอบสวนมีความจาเป็นเรื่องจัดตั้ง
หน่วยงาน อัตรากาลัง การฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการทาคดีส่งให้พนักงานอัยการ
(๒.๔) การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมรับโอนภารกิจ โดยขอเพิ่มเติมในส่วนของ
อานาจการสอบสวน จับ กุมในเขตพื้นที่รถไฟ และแก้ไขมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑
เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย
(๒.๕) กรมการท่องเที่ยว จะนาข้อมูลเรื่องการถ่ายโอนภารกิจฯ เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล ได้พิจารณาศึกษา
การปฏิรูปองค์กรทนายความและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทนายความ เพื่อยกระดับวิชาชีพทนายความให้มี
ความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม โดยเห็นควรกาหนดหลักการ ดังนี้

-๖(๑) ขยายขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติทนายความให้ครอบคลุมถึงการให้คาปรึกษา
ทางกฎหมาย และการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อขอบเขตงานของอาชีพอื่น ๆ และ
ต้อ งสอดคล้ อ งกั บ บั ญ ชีท้ ายพระราชกฤษฎี กากาหนดงานในอาชีพ และวิช าชี พ ที่ห้ ามคนต่ างด้า วทา และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) กาหนดมาตรฐานวิชาชีพทนายความชั้นสูง โดยอาจนาหลักเกณฑ์ในองค์กรทนายความ
ระหว่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในประเทศไทย
(๓) กาหนดให้มีใบอนุญาตว่าความเฉพาะประเภท ๕ ปี
(๔) ให้คณะกรรมการทนายความมีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี และดารงตาแหน่งได้สูงสุด
๒ วาระ
(๕) ให้มีตัวแทนจากเนติบัณฑิต เป็นประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความเชื่อถือแก่ประชาชนว่าการพิจารณาคดีมรรยาททนายความจะดาเนินไปด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม
(๖) สร้ า งมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร Notary Services Attorney (ทนายความที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้ทาหน้าที่รับรองลายมือชื่อ ที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารฯ)
ให้เป็นระบบเชื่อมโยงกับมาตรฐานการให้บริการล่ามแปลภาษาของสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
เชื่อถือในระดับสากล
(๗) ให้มีการจัดระบบทนายขอแรงให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญในแต่ละคดี สร้างคุณภาพ
และความรู้ความสามารถให้เป็นที่พึ่งของประชาชน เพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมในการทาคดี
ค. คณะอนุ กรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิส ระ ได้พิจารณาสรุปผลการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ โดยเฉพาะแนวทางการปฏิรูปคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ โดยพบว่ามีประเด็นปัญหาดังนี้
(๑) ปัญหาเรื่องที่ค้างการพิจารณามีจานวนมาก เนื่องจากการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ จานวน ๘ คน ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมสัปดาห์ละ ๒ วัน เท่านั้น ส่งผล
ให้มีเรื่องที่ค้างการพิจารณาดังกล่าว
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หากสามารถแบ่งอานาจหน้าที่ในส่วนของการ
พิจารณาไต่สวนให้เป็นหน้าที่ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยให้
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติทาหน้าที่จัดทาสานวนคดีและส่ง
สานวนคดีให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในฐานะผู้กากับดูแลพิจารณาวินิจฉัยคดี
จะทาให้การดาเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

-๗(๒) ด้านสั่งฟ้องคดี พบว่า กฎหมายได้บัญญัติให้คดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกเรื่องต้องส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการ ส่งผลให้มีคดีที่อยู่ใน
ความรั บ ผิ ดชอบจ านวนมาก บางคดีอ าจขาดอายุความและอาจส่ ง ผลต่อการนาตั ว ผู้ กระทาผิ ดมาลงโทษ
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เป็นต้น ได้ส่งผลการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบมายังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการจึงมีจานวนมาก โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูปประเด็นดังกล่าวว่าควรมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๒.๑) ด้านคดีแพ่งหรือการตรวจสอบทรัพย์สินและติดตามทรัพย์ของแผ่นดิน และ
ความผิดทางงบประมาณและการคลัง ควรให้อานาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยและ
ส่งเรื่องให้อัยการสั่งฟ้อง
(๒.๒) ตั้ ง คณะกรรมการร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อชี้ขาดอานาจในการพิจารณา โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบในส่วนของความผิดด้านงบประมาณและการคลัง
(๒.๓) ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาตรวจสอบความผิดด้านงบประมาณ
และการคลังส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดาเนินการและส่งให้อัยการสั่งฟ้อง เพื่อเป็นการลดภาระการทางาน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงแก้ปัญหาการขาดอายุความ และทาให้
พิจารณาดาเนินคดีผู้กระทาผิดรวดเร็วขึ้น
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณาทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
(๑) ปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในภาค ๒ หมวด ๗ การกระจายอานาจและการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามลาดับมาตรา ดังนี้
มาตรา (๒/๗/-) ๑
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา (๒/๗/-) ๒
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา (๒/๗/-) ๓
มีการแก้ไขเพิ่มเติม วรรคสอง (๑)
มาตรา (๒/๗/-) ๔
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา (๒/๗/-) ๕
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา (๒/๗/-) ๖
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

-๘(๒) ปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในภาค ๔ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
มาตรา ๗ มีการแก้ไขเพิ่มเติม (๒)
ข. กาหนดกรอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น มีกรอบการ
พิจารณา ดังนี้
(๑) ด้า นรายได้ เน้ น ความเป็ น อิส ระของรายได้ ท้ อ งถิ่ น มี กลไกที่ ท าให้ ท้อ งถิ่ น มี ร ายได้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการตนเองอย่างอิสระ
(๒) ด้านการจัดทางบประมาณ พิจารณาบทบาทของท้องถิ่นระดับจังหวัด กระบวนการ
จัดทาแผนงานและโครงการ
(๓) ด้านดุลการคลัง พิจารณาการจัดการเงินคงเหลือ ระเบียบและกลไก
(๔) ด้านการใช้จ่าย พิจารณาระเบียบกากับการใช้จ่าย กลไกป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิ
ชอบ
ค. กาหนดกรอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น มีกรอบ
การพิจารณา ดังนี้
(๑) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น โดยให้มีคณะกรรมการข้าราชการ
ท้องถิ่นคณะเดียว
(๒) หลักการบริหารงานบุคคล การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง ระบบสวัสดิการ
(๓) การตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ง. กาหนดกรอบการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมาธิการปฏิรู ประเบี ยบเกี่ ยวกับ การปกครอง
ท้องถิ่น มีกรอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) การแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ต้องนาไปสู่ความคล่องตัวในการดาเนินงานของท้องถิ่น
(๒) การกากับดูแลระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ควรมีความเหมาะสมและกระทา
เท่าที่จาเป็น
(๓) การตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีมาตรฐานที่
แตกต่างกันและมีประเด็นย่อยมากเกินไป
(๔) ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ
(๕) องค์กรปกครองท้องถิ่นควรมีอานาจหน้าที่มากขึ้นเพื่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
(๖) การวินิ จ ฉัย ชี้ขาดข้อขัดแย้งขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นระหว่างหน่ว ยงานที่ทา
หน้าที่กากับดูแลและหน่วยงานตรวจสอบยังไม่ได้มาตรฐานที่ชัดเจน
จ. กาหนดกรอบการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น มีกรอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) ความหมายและแนวคิดการกระจายอานาจ
(๒) หลักการบริหารและหลักการปกครองต่าง ๆ

-๙(๓) การกาหนดความรับผิดชอบร่วมกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นและภาครัฐ
(๔) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับส่วนภูมิภาค กรณีการทางานร่วมกันหรือแบ่งงานกันทา
(๕) รายรับและรายได้ โดยกาหนดแหล่งที่มาและเงื่อนไขต่าง ๆ
๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบ โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของการปกครอง
ท้องถิ่น ได้พิจ ารณารูป แบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเด็นอานาจหน้าที่ ที่มาและจานวนของฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และสมัชชาพลเมือง ทั้งในโครงสร้างของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด สรุป
ได้ดังนี้
ก. เทศบาล ประกอบด้วยกลไก ๓ ส่วน คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และสมัชชาพลเมือง โดย
ฝ่ายบริหารทาหน้าที่หลักในการบริหาร ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติทาหน้าที่หลักในเรื่องนิติบัญญัติ สาหรับสมัชชา
พลเมืองควรมีหน้าที่ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาที่จะสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และนโยบายที่เป็น
สัญญาประชาคมของท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มีสมัชชาพลเมืองซึ่งมาจากกลุ่ม
หลากหลายในชุมชน และกลุ่มผู้นาต่างๆ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด และใน ๑ ท้องถิ่น มี ๑ สมัชชา
พลเมืองส่วนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งจานวนสมาชิกสภาในเบื้องต้น
ควรมีสมาชิกสภาท้องถิ่นต่าสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ คน สูงสุดไม่เกิน ๑๘ คน
ข. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) ประกอบด้ว ย กลไก ๓ ส่ วน คือ ฝ่ายบริห าร ฝ่ ายนิติ
บัญญัติ และสมัชชาพลเมือง โดยที่มาและหน้าที่ของสมัชชาพลเมืองใช้หลักการเดียวกันกับสมัชชาพลเมืองใน
ระดับเทศบาล ส่วนฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยสมาชิกสภา อบจ. ใช้เขต
อาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ในเบื้องต้นให้ อบจ. มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นระดับล่างดาเนินการไม่ได้
เท่านั้น และจัดทาบริการสาธารณะขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ กาหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดใน
ภาพรวมและจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งคานึงถึงความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/แผนชาติ โดยให้ อบจ. มีอานาจหน้าที่ในการจัดหารายได้ และส่งเสริมสมรรถนะ
การแข่งขันของกิจการประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงกิจการพาณิชย์ ตลอดจนดาเนินการให้ท้องถิ่นร่วมกันจัดทา
สหการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมจานวน ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ ระยะที่สอง
(มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๘) โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานใน
การปฏิรูปการศึกษา และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

- ๑๐ ๕.๒) คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณา สรุปผลได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณาเรื่อง
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเห็นควร
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โอกาส
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านครูและบุคลากร ด้านวิชาชีพและการมีงานทา การพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมพหุวัฒนธรรมและสันติศึกษา ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ การเยียวยานักเรียน
– นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ พิจารณาศึกษา รูปแบบ
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสของการศึกษาทุกระดับ กลไกและวิธีการที่จะทาให้เกิด
คุณภาพอย่างไรในการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ระบบการจัดการศึกษาทุกระดับมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า มีนิติธรรมและคุณธรรม
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ ประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิจารณาทบทวนรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง กรอบ
การปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ๓ วาระ ดังมีรายละเอียดสาคัญต่อไปนี้
ก. วาระที่ ๘ การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี
(๑) ให้แยกให้ชัดไว้ในกฎหมายว่า ภาษีของประเทศไทยมี ๒ ระดับคือ ภาษีระดับชาติกับ
ภาษีระดับท้องถิ่น และทาการจัดแบ่งให้ภาษีท้องถิ่นก่อเกิดรายได้ต่อท้องถิ่นได้มากพอหรือเกือ บพอกับการใช้
จ่ายของท้องถิ่น
(๒) ให้เร่งทาภาษีให้ครบฐานโดยดาเนินการออกกฎหมายภาษีมรดกและภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง
(๓) ให้ปรับช่วงเงินได้ของอัตราภาษีเงินได้ให้กว้างและสูงขึ้นเพื่อให้อัตราภาษีสูงสุดใช้กับเงิน
ได้สุทธิที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและรายได้ของประชาชนชาวไทย
(๔) ให้ดาเนินการยกเลิกอากรแสตมป์โดยเร็ว
(๕) ให้ดาเนินการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมถึงผู้พึงต้องเสียภาษีให้
กว้างขวางขึ้น
(๖) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลังและภาษีอากรแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการปฏิรูปภาษีอย่างถาวร

- ๑๑ ข. วาระที่๙ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
(๑) กาหนดบทบาทและภารกิจของส่ว นราชการที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับการกากับดู แลการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยให้แยกให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงาน ๔ ประเภท ได้แก่ หน่วยกากับนโยบาย
(Policy Maker) หน่ ว ยก ากั บ ดู แ ล (Regulator) หน่ ว ยงานซึ่ ง ท าหน้ า ที่ แ ทนเจ้ า ของ (Owner) และหน่ ว ย
ปฏิบัติการหรือผู้ให้บริการ (Operator or Service Provider)
(๒) กาหนดให้ ห น่ ว ยงานแต่ล ะประเภทไม่ป ฏิบั ติภ ารกิจ ทับ ซ้อ นกั น ซึ่ง จะทาให้ ล ะเมิ ด
หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest)
(๓) ให้ออกกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจขึ้น เพื่อทาหน้าที่
เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
(๔) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนในการวัดผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐ
ออกกฎหมายกาหนดให้รัฐบาลสามารถใช้รัฐวิสาหกิจในการดาเนินงานเป็นกรณีพิเศษตามนโยบายของรั ฐบาล
แต่ถ้าเป็นการขอให้รัฐวิสาหกิจเรียกเก็บราคาค่าดาเนินการในอัตราที่ต่ากว่าตลาดหรือต่ากว่าราคาที่รัฐวิสาหกิจ
กาหนดตามปกติ ก็ให้รัฐบาลชดเชยส่วนที่ต่านั้นให้รัฐวิสาหกิจ โดยให้ทาเป็นบัญชีเป็นพิเศษขึ้นโดยเฉพาะ
เรียกว่า “บัญชีบริการสาธารณะ” (Public Service Account : PSA)
(๕) ให้หน่วยงานซึ่งทาหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจทาการทบทวนเหตุผลแห่งการดารงอยู่ของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง และทาการประเมินว่ารัฐวิสาหกิจควรดารงอยู่ และเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไปหรือควรยุบเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพโดยให้ทาการทบทวนเป็นระยะ ๆ
ค. วาระที่ ๑๓ การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์
(๑) ยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประมาณ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ แห่งขึ้นเป็นกองทุน
การออมชุมชน หรือ ธนาคารหมู่บ้าน/ตาบล
(๒) บูรณาการกองทุนต่าง ๆ ในชุมชนให้เกิด synergy และง่ายต่อการบริหารจัดการ
(๓) สร้างเครือข่ายของกองทุนการออมชุมชนเหล่านี้ ในระดับต่าง ๆ
(๔) ยกระดับองค์กรที่จะมาช่วยดูแลพัฒนากองทุนการออมชุมชน
(๕) ออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินฐานราก
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบการเงิ น และสถาบั น การเงิ น พิ จ ารณาขอบเขตการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการกาหนดคุณสมบัติของผู้จัดการ กรรมการ เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องกาหนดมาตรฐานทางบัญชีและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนั้น
การพัฒนาสหกรณ์ จึงควรมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การจัดทาบัญชีที่ได้มาตรฐาน ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน เป็นต้น

- ๑๒ ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ พิจารณาเรื่อง สวัสดิการพื้นฐาน
ของประชาชน สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ดาเนินการสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่อง การเข้าถึงการศึกษา ความสามารถในการ
จัดการ การเข้าถึงแหล่งทุน และควรมีการสร้างระบบความคุ้มครองทางสังคม (social protection) รวมทั้งการ
สร้างความเท่าเทียมทางการเมือง ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ได้
(๒) ควรมีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทาพระราชบัญญัติสวัสดิการพื้นฐานถ้วน
หน้า และควรสนับสนุนให้มีกฎหมายปฏิรูปภาษี เช่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี capital
gain tax ตลอดจนควรมีการกระจายภารกิจ ภาษี และกาลังคนสู่ท้องถิ่น
(๓) ควรมีองค์กรอิสระเพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์ผลของนโยบายรัฐบาลที่สาคัญ
(๔) ควรผลักดันให้ประชาชนรากหญ้า และคนชั้นกลาง มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคม
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ
(๑) พิจารณา เรื่อง “นโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งของไทย
ในอนาคตในภูมิภาคอาเซียน โดยให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเร่งกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งของไทยในอนาคตในภูมิภาคอาเซียน และควรมีเจ้าภาพหลักในการบริหาร
จัดการเรื่องนี้
(๒) พิจารณาการเตรียมนาแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อนาเสนอคณะกรรมาธิการปฏิรูป
เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ดังนี้
(๒.๑) จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ เศรษฐกิจ ของประเทศ ซึ่ งจะท าให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ประเทศที่พัฒนาแล้วใน ๑๐-๑๕ ปี ข้างหน้า
(๒.๒) จัดทายุทธศาสตร์ชายแดน โดยใช้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นฐานการ
สร้างความเชื่อมโยงตลาดในภูมิภาคให้เป็นตลาดเดียว
(๒.๓) สร้างยุ ทธศาสตร์รายสาขา โดยเฉพาะสาขาที่ส าคัญ เช่น กลุ่มอาหาร กลุ่ ม
บริการการท่องเที่ยว กลุ่มบริการเกี่ยวกับคมนาคมขนส่ง สื่อสาร โลจิสติกส์ ยานยนต์
(๒.๔) ตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์ชาติและดูแลติดตาม
ประเมินความก้าวหน้า
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน พิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างตลาดทุน สรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย ระบบภาษี ที่ทาให้ประเทศไทยเสียเปรียบทางการแข่งขัน
(๒) เพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันให้กับตลาดทุนไทย
(๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ / โครงสร้างองค์กรที่เป็นหน่วยงานหลักในตลาดทุนของประเทศไทย
(๔) ดาเนิ นการออกกฎหมายในการจัดตั้งองค์กร ที่จะทาหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล การ
ดาเนินงานของทุกองค์กรในตลาดทุนไทย

- ๑๓ จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณาเรื่องการ
ปฏิรูปการคลังและการงบประมาณของรัฐ
(๑) มาตรา ๖ กาหนด “ให้รัฐพึงดาเนินนโยบายการคลัง การจัดทางบประมาณ การจัดหา
รายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่อหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม
และต้องดาเนินการตามกรอบวินัยทางการเงินการคลังที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
(๒) มาตรา ๙ กาหนดให้ “การดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ก่อให้เกิดภาระทางการคลังในอนาคตหรือผูกพันการตั้งงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทาแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการหรือโครงการและ
ประมาณการรายจ่ า ย พร้ อ มแหล่ ง เงิ น ที่ ใ ช้ ต ลอดระยะเวลาด าเนิ น การไปพร้ อ มกั บ การเสนอเรื่ อ งต่ อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการหรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี
คานึงถึงความจาเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
บทบั ญญัติที่กาหนดในร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. .... ทั้งสองมาตรา
ข้างต้น เป็นตัวอย่างของข้อกาหนดให้ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนา
ประเทศ
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การเกษตร พิ จ ารณาศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ท าแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการประมง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(๑) ส่วนราชการขาดองค์ความรู้ด้านการประมง จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นจึงควรแบ่ง
การประมงออกเป็น ๓ ส่วนแล้วพัฒนาใหม่คือ ประมงทะเล เพาะเลี้ยง และการแปรรูป
(๒) ภาคเอกชนควรมีกฎหมายกาหนดให้ภาคเอกชนรวมตัวกันเป็นสภาประมงเพื่อให้อยู่ใน
ระบบเดียวกัน และไม่ควรให้ภาคประมงอยู่ในสภาเกษตรกรเนื่องจากมีวิธีคิด และการบริหารจัดการที่แตกต่าง
จากเกษตรกร

- ๑๔ (๓) ปัจจุบันพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาให้เกิดปัญหาต่อการประมงไทย
เนื่องจากมีการกาหนดโทษปรับไว้สูงมากและมีบทบัญญัติบางประการที่ขัดกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เรื่องโทษจาคุกและการยึดเรือประมง และเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อ
คอยช่วยเหลือชาวประมง
(๔) สร้างจิตสานึกให้มีการอนุรักษ์และการบริหารจัดการที่เหมาะสม
(๕) ควรยุบรวมหน่วยงานด้านการประมงให้เหลือหน่วยงานเดียวและปฏิรูปองค์ความรู้ของ
บุคลากรในกรมประมง แก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคและกาหนดให้มีสภาประมง รวมทั้งพัฒนางานวิจัย
ให้มีมากขึ้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ พิจารณาศึกษาแผนการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการ โดยจะพิจารณาใน ๓ เรื่องหลัก ๆ คือ
(๑) การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า
(๒) การปฏิรูปการพาณิชย์ไปสู่ Digital Economy
(๓) การสนับสนุนนักธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศ
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) พิจารณากรอบภาพรวมวาระการปฏิรูประบบพลังงาน โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
ก. สรุปขั้นตอน ลาดับ และกาหนดการในการปฏิรูปพลังงาน
ข. สรุปกรอบหลักการ ในการปฏิรูปพลังงาน (Conceptual Design)
ค. แนวทางการจัดทาวิธีการ และกระบวนการปฏิรูป (Process & Organization Design
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน
(๑) การปฏิ รู ป การอนุรั ก ษ์ พ ลั ง งานในอาคารและหน่ ว ยราชการ โดยใช้ ก ลไกบริษั ท จั ด
การพลังงาน (ESCO) ไปใช้ในหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ปัญหาที่พบเกิดจากการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการ
ออกแบบอาคารเพื่อ การอนุ รั กษ์ พลั ง งาน (Building Energy Code) ซึ่ งสามารถแก้ ไขได้ ด้ว ยการปรับ ปรุ ง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีการงบประมาณและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกันหรืออาจ
ปรับปรุงกฎกระทรวงให้สามารถดาเนินการบังคับได้
(๒) พิจารณาร่างแผนงาน วิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process & Organizational Design)
พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน ได้กาหนดกรอบเวลาการจัดทาแผนฯ และโดยจะมี
การระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อการปฏิรูป (Legal Design) ไว้ในแผนฯ

- ๑๕ ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าพิจารณาร่างรายงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
กิจการไฟฟ้า โดยควรกาหนดหัวข้อเนื้อหาของรายงานที่ได้จากการศึกษาพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการและ
เป็นเรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่าเป็นแนวทางที่สมควรจะต้องมีการปฏิรูป และให้มีความสอดคล้องกัน
โดยจัดหมวดหมู่ สามารถแยกออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)
(๒) การสนับสนุนให้มีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าเสรี
(๓) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกิจการไฟฟ้าในกลุ่มประชมคมอาเซียนและภูมิภาค
ข้างเคียง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน
(๑) ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทย – กัมพูชา เนื่องจากปัจจุบันยัง
มีปัญหาการกาหนดแนวเขตที่ตั้งทั้งทางบกและทางทะเลที่แต่ละฝ่ายอ้างแนวเขตไม่ตรงกัน ทาให้ยังไม่สามารถ
กาหนดแนวเขตที่ชัดเจนและยังไม่สามารถเจรจาในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนได้
(๒) แนวทางการบริห ารจัดการแผนงานหรือมาตรการที่จะมารองรับทั้งก่อนและหลังอายุ
สัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุลง เห็นว่ากระทรวงพลังงานยังไม่มีแผนงานหรือมาตรการที่ชัดเจน ทาให้อาจ
ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศ ดังนั้น จึงควรเร่งดาเนินการกาหนดแผนงานให้ชัดเจน
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารและการกากับกิจการพลังงาน/สารสนเทศ
(๑) พิจารณาทางเลือกแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกาหนดนโยบายด้าน
พลังงานโดยใช้โครงสร้างสมัชชาพลังงาน (Energy Forum) ที่สมาชิกมาจากการสรรหาโดยมีคณะกรรมการสรร
หาจากภาคส่วนตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเช่น ผู้ใช้/บริโภคพลังงาน ผู้ผลิตและจาหน่าย รวมทั้งนักวิชาการเพื่อใช้
เป็นเวทีกลางเกี่ยวกับเรื่องพลังงานของประเทศ โดยให้สมัชชาพลังงานมีอานาจแต่งตั้งคณะมนตรี ซึ่งคณะ
มนตรีมีอานาจ แต่งตั้ง ถอดถอน ตัวแทนที่เข้าไปเป็นกรรมการร่วมในคณะกรรมการชุดต่างๆที่ดาเนินการด้าน
นโยบาย เช่น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
(๒) โครงการปฏิรูปเร็ว เรื่อง การจัดการสิ่งก่อสร้างในทะเลที่สิ้นอายุการใช้งานเพื่อการ
อนุรักษ์ทะเลไทยโดยรับทราบแนวคิดการจัดการสิ่งก่อสร้างในทะเลของกิจการสารวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น
แท่นขุดเจาะ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้าและแหล่งท่องเที่ยวใต้น้า
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
(ไม่มีการประชุม)

- ๑๖ ๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม โดยผู้แทนจาก
สานักงานศาลปกครอง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินคดีในศาลปกครอง อาทิ สถิติคดีสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่ศาล
ปกครอง ย้อนหลัง ๕ ปี ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคดีในศาลปกครอง และตัวอย่างคดีสิ่งแวดล้อมที่มี
ความสาคัญของประเทศไทย
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ได้พิจารณาแนวทางการ
ดาเนินการจัดตั้งป่าไม้จังหวัดและป่าไม้อาเภอ โดยในปัจจุบันกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการจัดตั้งสานักงานป่าไม้จังหวัด และดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในภาพรวมให้
แล้วเสร็จภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ส่วนการจัดตั้งสานักงานป่าไม้อาเภอ จะต้องคานึงถึงอัตรากาลังที่จะ
ลงสู่ระดับพื้นที่เนื่องจากมีข้อจากัดด้านบุคลากร
๑๐.๓) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้พิจารณาประมวลผลการจัดสัมมนาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูประบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอให้ปรับปรุงในเรื่อง
ต่างๆ อาทิ ระบบการอนุญาตและการควบคุมคุณภาพการจัดทารายงานของนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงาน และ
การจัดตั้งกองทุนสาหรับการว่าจ้างจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑๐.๔) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การจั ด การทรั พ ยากรน้ า ได้ พิ จ ารณา (ร่ า ง)
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ในหมวดที่ ๕ ตั้งแต่มาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๗๑ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติ
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การก ากั บ ดู แ ลประกอบกิ จ การสื่ อ กิ จ การ
โทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ
ก. พิจารณาแนวคิดสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะการปฏิรูปองค์กรกากับดูแลการประกอบกิจการ
สื่อ กิจการโทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ โดยผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ.ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปดังนี้

- ๑๗ (๑) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ มีโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ ทาหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม โดยมีรูปแบบกึ่งองค์กรตุลาการ มีอานาจในการออกกฎ บริหารงานการกากับดูแล
วินิจฉัยชี้ขาดและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเป็นหน่วยรับตรวจของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานให้แก่สานักงาน กสทช. โดยเฉพาะการได้มา การรักษาไว้ และ
การพัฒนาบุคลากร
(๒) การก าหนดให้ กสทช. เป็ น องค์ ก รท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รหนึ่ ง โดยไม่ ต้ อ งมี
คณะกรรมการย่ อยทาหน้าที่แยกจากกันในกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
นอกจากนั้นให้มีภารกิจหน้าที่ในการกากับดูแลเนื้อหา ที่มีการเผยแพร่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(๓) เสนอให้ มี คณะกรรมการ กสทช. จานวน ๗ คน ประกอบด้ว ยประธาน ๑ คนและ
กรรมการ จานวน ๖ คน ทั้งนี้ คุณสมบัติของ กสทช. ต้องสามารถรองรับภารกิจของการจัดสรรคลื่นความถี่และ
การกากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
คัดเลือก กสทช. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คือต้องผ่าน
ความเห็นชอบของวุฒิสภา
(๔) ให้มีกองทุนเพื่อรองรับภารกิจของ กสทช. ในการจัดให้มีบริการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึง แยกต่างหากจากกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ข. พิจารณารายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบการสื่อสารเพื่อประชาชน (Conceptual Design)
ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการกากับดูแล
ประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ โดยเห็นควรให้ความสาคัญในเรื่องการสร้าง
ความน่าเชื่อของสื่อ รวมถึงควรหันมาให้ความสาคัญในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อที่สามารถสร้างให้เป็น
มาตรฐานและเป็ น รู ป ธรรมได้จ ริ ง มากกว่าการพูด ถึงแต่ในเรื่องของจริยธรรมซึ่ งเป็ นเรื่อ งที่ค่ อนข้า งเป็ น
นามธรรม ทั้งนี้ การให้ความสาคัญในการสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปด้าน
การกากับดูแลสื่อที่จะมีผลเป็นรูปธรรมในระยะยาวมากกว่า

- ๑๘ ๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาการนาเสนอผลการรายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง การปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
เสริมชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ ๑ ระดับหลักการและสาระสาคัญ)ซึ่งมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติเกี่ยวกับรายงานเรื่องการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และข้อเสนอการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ ๑ ระดับหลั กการและสาระส าคัญ) เพื่อพัฒ นาข้อเสนอวิ ธี การและ
กระบวนการปฏิรูปพร้อมแผนการดาเนินการ (Road Map) เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. พิจารณาสาระสาคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยพิจารณาศึกษาสาระสาคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนในส่วนจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและ
ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อพัฒนาเป็นการ
ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนต่อไป
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย พิจารณา
ศึ ก ษาแนวคิ ด และรายงานผลการพิ จ ารณาประเด็ น การปฏิ รู ป ระบบรองรั บ สั ง คมผู้ สู ง วั ย ของแต่ ล ะกลุ่ ม
(พิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ
(๑) พิจารณาประเด็นและแนวทางการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจ
(๒) พิจารณาประเด็นการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ
ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีและจะได้นาไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ” ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ ถึง วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ
โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวาระปฏิรูปเพื่อ
เสริ มสร้ างชุมชนเข้มแข็ง โดยคณะอนุ ก รรมาธิ การปฏิรู ประบบที่เ กี่ยวข้อ งกับ ชุม ชนท้ องถิ่นและ สั งคม มี
กาหนดการเพื่อจั ดการประชุมเชิงปฏิบั ติการ (WORK SHOP) ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ก่อนที่จะ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

- ๑๙ ๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิ จ ารณาข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะด้ า นแรงงานต่ อ การปฏิ รู ป ด้ า นการแรงงาน
คณะกรรมาธิการได้ตั้งคณะทางานเพื่อจัดทารายงานการปฏิรูปด้านแรงงานตามรูปแบบพิมพ์เขียว เพื่อการ
ปฏิ รู ป (Blueprint for Change) และพิ จ าณาให้ ค วามเห็ น ชอบโดยก่ อ นการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
คณะกรรมาธิการได้ เพิ่มเติมรายละเอียดในหลายประเด็นในรายงานการปฏิรูปด้านแรงงานที่คณะทางานได้
จัดทาขึ้น เช่น ระบบปฏิบัติการ National Single Windows (NSW) การวิเคราะห์และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธนาคารแรงงาน เป็นต้น เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วที่ประชุมจึงเห็ นชอบตามร่างรายงานปฏิรูปด้านแรงงาน
ดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
ข. พิ จ ารณาสรุ ป ผลการเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านของคณะกรรมาธิ ก าร ณ จั ง หวั ด ระนอง
การพิจารณาผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน เรื่อง “ปัญหาแรงงานและ
การใช้แรงงานต่างด้าว” ณ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวม
ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ผู้ประกอบการ
ภาคประมงและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป
ค. กาหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “ปัญหาแรงงานและการใช้
แรงงานต่างด้าว” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ง. พิจารณาเรื่อง การจัดสัมมนา / เสวนา ของคณะกรรมาธิการ พิจารณารายงานการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน เรื่อง “ปัญหาแรงงานและการใช้แรงงานต่างด้าว” ณ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น ได้รับทราบข้อมูลจาก
ผู้แทนในกิจการประมงเพียงบางส่วน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการและเพื่อ
รับทราบข้อมูลสถานการณ์แรงงานในกิจการประมงจากทุกภาคส่วน คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้
มีการจัดสัมมนา/เสวนาของคณะกรรมาธิการขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ นาฬิกา ส่วนสถานที่ในการจัดจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
๑๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน พิจารณากรอบการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ติดตาม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทางาน การจัดระบบเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่า เป็นต้น
ข. คณะอนุ กรรมาธิการด้านการประกันสั งคม พิจารณาศึกษาการปฏิรูปแรงงานในด้านการ
ประกันสังคม พิจารณากาหนดประเด็นปฏิรูปและประเด็นพัฒนาในด้านการประกันสังคม เรื่องบริหารกองทุน
เรื่องมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องแก้กฎหมายประกันสังคม ความเป็นธรรมและขอให้
ปรับลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้ นที่เป็น
ลูกจ้างของกรมการปกครอง เป็นต้น

- ๒๐ ค. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาธนาคารแรงงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
พิจารณาธนาคารแรงงาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของแรงงานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้สอดคล้องกับสภาวะของแรงงานให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกัน
(๑) มีมติส่งรายงานให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานนาไปพิจารณา จานวน ๒ เรื่อง
ดังนี้
(๑.๑) การขึ้นทะเบียนแรงงาน ณ จุดผ่านแดนถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ผิดกฎหมาย
(๑.๒) การแก้ ไ ขปั ญ หาและช่ ว ยเหลื อ แรงงานไทยที่ จ ะเดิ น ทางไปท างานใน
ต่างประเทศ
ง. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย พิจารณาเรื่อง การพัฒนาฝีมือแรงงานไทยไปสู่
มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจานวนแรงงานไทยในปัจจุบันมีอยู่ในหลายสาขาอาชีพและการจัดทามาตรฐานวิชาชีพแต่
ละสาขาจะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์อย่างรอบคอบ รวมทั้ง การพัฒนาฝีมือแรงงานต้องเหมาะสมกับสภาพการ
ทางานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ควรมีการบูรณาการจาก
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องพิจารณาด้วยว่า จะมีวิธีการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างไร ในก าร
ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ที่จากเดิมหาเลี้ยงชีพแบบวันต่อวัน ให้เป็นการหาเลี้ยงชีพแบบมีทักษะ
ฝีมือ เพื่อเพิ่มรายได้และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
แรงงานไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาสรุปกรอบแนวคิดเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ (Blueprint for Change) ที่ได้ เสนอต่ อสภาปฏิรู ปแห่ งชาติ ซึ่ งมีอ งค์ ประกอบ ได้แ ก่ การ
ปลูกฝัง การป้องกัน และการปราบปราม
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้พิจารณากรอบการวิเคราะห์มาตรการที่ใช้ในยุทธศาสตร์ คนไทยไม่โกง
๓ สร้าง สร้างจิตสานึก สร้างความเข้มแข็ง และสร้างแรงกดดันทางสังคม ๗ กลุ่มเป้าหมาย อาทิ การขับเคลื่อน
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนในภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการขับเคลื่อนในภาคประชาชน เป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รวมถึงปัญหา อุปสรรคและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

- ๒๑ (๑) ปัญหา อุปสรรคและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร อาทิ การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายมีความล้าสมัย และการปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารไม่จริงจังและเกิดความล่าช้า
(๒) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร อาทิ ให้
ประชาชนมีอานาจตรวจสอบหน่วยงานของรัฐโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ และกาหนดสิทธิ์การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนเพื่อนาไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริง เป็นต้น
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณารายงานสรุปผลการสัมมนา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
สามพรานริเวอร์ไซด์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การพิจารณารายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(Worksshop) เรื่องการหลอมรวมยุทธศาสตร์กรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการ
ศาสนา โดยวิทยากร ดร.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ซึ่งในช่วงบ่ายของวันแรก และช่วงเช้าของวันที่สองมีการประชุม
กลุ่มย่อยพร้อมทั้งให้ แต่ละกลุ่มนาเสนอ ในช่วงเย็นของวันแรกมีกิจกรรมเที่ยวชมตลาดสุขใจ (ชาวบ้านนา
พืชผลการเกษตรเชิงอินทรีย์ล่องเรือมาขาย) และชมกิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น
ขวัญจิตศรีประจัญ ดุริยางคศิลป์ ดนตรีแจ๊สและขลุ่ย
ข. พิจารณารายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้ านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัด
เชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ค. พิจารณาวาระการพัฒนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานคณะอนุกรรมาธิการค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรม เสนอให้นาวาระเรื่องการรณรงค์ค่านิยม เป็นวาระการพัฒนา และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้
เสนอต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป
ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูป (Blueprint
for Change) วาระการปฏิรูป ลาดับที่ ๓๖ “ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลัก
ของสังคม” ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา เสนอรายงานเรื่อง
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูป (Blueprint for Change) วาระการปฏิรูป ลาดับที่ ๓๖ “ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีมติ
ให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการดาเนินการในขั้นตอนต่อไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรทางศาสนา

- ๒๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การนาหลักศาสนธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจาวันทั้งระดับบุคคลและองค์กร
เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาในการบูรณาการหลักศาสนธรรมในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาหลักศาสนาที่ถูกต้องไปเผยแผ่สู่ประชาชน
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม พิ จ ารณาก าหนดวิ ธี แ ละ
กระบวนการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม
การพิจารณาแนวทางการส่งเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์ในกลุ่มประเทศ Nordic และ Australia
พบว่า กลุ่ มประเทศเหล่ านี้ มีการใช้การเรียนรู้ในการส่ งเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่ านการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการใช้สื่อเพื่อสื่อสารถึงความเป็น Nation branding ทั้งนี้ การส่งเสริมค่านิยมที่พึง
ประสงค์ในประเทศไทยอนุกรรมาธิการเห็ นว่าควรมีการนาการเรียนรู้ห ลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
เศรษฐกิจเติบโตและมีสังคมที่ดี และมีการนาหลักศาสนามาใช้ในการปฏิรูปค่านิยม
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณากรอบโครงสร้างกระทรวงกีฬา สรุปได้ดังนี้
ก. ให้ปรับคณะกรรมการโอลิ มปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ออกจากกรอบร่าง
โครงสร้างของกระทรวงกีฬา โดยให้คณะกรรมการโอลิมปิกฯ เป็นเพียงหน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬาของประเทศ ซึ่งทาหน้าที่ในการประสานงานกับกระทรวงกีฬาและสภาการกีฬาแห่งชาติในการบริหาร
จัดการการกีฬาของประเทศร่วมกันเท่านั้น
ข. ให้ปรับสถานะของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจให้เป็นหน่วยงานในกากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬา
ค. ในส่วนของสถานะของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ควรเป็นหน่ว ยงานใน
สังกัดกระทรวงกีฬา แต่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและอยู่ในกากับดูแลของรัฐมนตรี

- ๒๓ ๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๗.๑) พิจารณาเรื่อง โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางยาของ
ประเทศ พบว่าปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางยา
ของประเทศประกอบด้วยปัญหาหลายประการ ทั้งนโยบายของภาครัฐซึ่งขาดทิศทางที่ชัดเจน อาทิ มาตรการ
จูงใจและการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่ออุตสาหกรรมยา การยื่นขอจดสิทธิบัตร
เพื่อคุ้มครององค์ความรู้ทางยาและนวัตกรรมในประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ ทาให้อุตสาหกรรมยาของประเทศไม่สามารถขยาย
ตลาดได้กว้างขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจานวนบุคลากรนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมี ไม่เพียงพอ ดังนั้น
หากภาครัฐกาหนดให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมยาเป็นวาระแห่งชาติแล้ว จะต้องเร่งพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อน
ทั้งระบบอุตสาหกรรมและนวัตกรรมควบคู่กัน ได้แก่ การพัฒนา Life Science Investment Hub เพื่อดึงดูด
การลงทุน การสร้าง Cluster ใหม่ให้เกิดการขับเคลื่ อนทางเศรษฐกิจ การบูรณาการร่วมกัน และสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public – Private – Driven National Agenda) การแก้ไขปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมยาให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ยาภายในประเทศ
๑๗.๒) พิจารณาเรื่อง ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
บทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญในภาค ๒ ผู้นาการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ และภาค ๔ หมวด ๒ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม ส่วนที่ ๑๓ การปฏิรูป
ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ยั ง มี เ นื้อ หาไม่ ค รอบคลุ ม ด้ า นการปฏิ รู ปวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา จึงเห็นควรให้เสนอประเด็นดังกล่าว
เพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณากาหนดการสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อกาหนด
ทิศทางการปฏิรู ป การคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคของประเทศ” ณ จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม
พระนครศรีอยุธยา หนองคาย และลาปาง

- ๒๔ ๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาแนวทางการ
ตรวจแก้ไขรายงานการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีแนวทางการตรวจแก้ไขดังนี้
๑๙.๑) การจัดทารายงานการประชุม ชวเลขจะเขียนรายงานทุกถ้อยคาพูดของสมาชิกผู้อภิปราย ซึ่งจะ
ไม่สามารถแก้ไขตัดถ้อยคาหรือเพิ่มเติมถ้อยคาได้ เว้นแต่สมาชิกผู้อภิปรายสามารถขอแก้ไขได้ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๙.๒) การเขียนศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะทางที่เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องเขียนคาทับศัพท์และวงเล็บ
คาภาษาอังกฤษต่อท้ายคาศัพท์นั้น
๑๙.๓) ในรายงานการประชุม ชวเลขจะวรรคตอนตามจังหวะการอภิปรายของสมาชิก ในกรณีที่การ
เขียนวรรคตอนนั้นทาให้การอ่านถ้อยคาหรือประโยคเกิดความสับสน อนุกรรมาธิการสามารถแก้ไขวรรคตอน
เพื่อให้เกิดความถูกต้องได้
๑๙.๔) การเขียนคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษจะไม่ใส่วรรณยุกต์ และกรณีที่เป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี
ความหมายในพจนานุกรมไทย จะไม่วงเล็บคาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังคาทับศัพท์นั้น
๑๙.๕) การเขียนชื่อเฉพาะของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม จะเขียนเป็นชื่อเต็มของหน่วยงาน
นั้น เพื่อความถูกต้อง
๑๙.๖) หลักเกณฑ์การใช้ตัวเลขและตัวอั กษรในการเขียนรายงานการประชุมนั้น ในกรณีเป็นถ้อยคาพูด
ที่สื่อถึงลาดับที่จะใช้เป็นตัวเลข เช่น ประการที่ ๑ เป็นต้น แต่หากเป็นกรณีที่เป็นคาพูดทั่วไปหรือถ้อยคาพูดที่มี
กาหนดไว้ในกฎหมายชัดเจนจะใช้ตัวอักษรซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ
๑๙.๗) การบันทึกรายงานการประชุมจะบันทึ กพฤติกรรมและขั้นตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องประชุม
ซึ่งอนุกรรมาธิการสามารถแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาในส่วนนี้ได้
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
๒๐.๑) พิจารณาแนวทางการจัดทารายงานผลการติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ (Final report) โดยดาเนินการจัดทาเปรียบเทียบร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อร่างแรกเสร็จสิ้นแล้ว และที่ประชุมมีมตินาเสนอรูปแบบตารางเป็น

- ๒๕ ๓ ช่อง ดังนี้ ช่องแรก คือ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)” ช่องที่
สอง คือ “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... (ฉบับปฏิ รูป)” ช่องที่สาม คือ “ข้อเสนอของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติที่นาไปบัญญัติ” ทั้งนี้ กาหนดให้จัดทาเอกสารแบ่งเป็นรายภาค ทั้งหมด ๔ เล่ม ตามโครง
ร่างการยกร่างรัฐธรรมนูญ และมีการแบ่งสีให้แตกต่างกัน
๒๐.๒) พิจารณากาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจัดทารายงานผลการติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช.... (ฉบับปฏิรูป) ที่เป็น Final Report
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และภาพ
อนาคตประเทศไทย โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๒๑.๑) การจั ดทาวิสัย ทัศน์ ประเทศไทย : คณะกรรมาธิการจะพิจารณาและกาหนดรายละเอียดของ
ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญของกรอบแนวทางการจัดทาวิสัยทัศน์ (Big Idea) เพื่อให้วิสัยทัศน์ประเทศไทยมี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
๒๑.๒) วาระการพัฒนา : คณะกรรมาธิการจะพิจารณาทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพัฒนา
ทั้ง ๗ วาระอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้วาระการพัฒนามีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไป
สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนภายใต้บริบทใหม่ของโลกที่กาลังจะเกิดขึ้น
๒๑.๓) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์วิสัย ทัศน์ประเทศไทย : คณะกรรมาธิการจะพิจารณาศึกษาและ
จัดทาแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประเทศไทยไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
๒๑.๔) การจัดทาเอกสารเผยแพร่วิสัยทัศน์ประเทศไทย : ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการ พิจารณาและ
จัดทาวิสัยทัศน์ประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมาธิการจะจัดทาเอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และภาพ
อนาคตประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจต่อไป
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
๒๒.๑) คณะอนุ กรรมาธิ การประสานภารกิ จ ติ ดตาม สนั บสนุ น และรวบรวมข้อเสนอการปฏิ รู ป ได้
พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้

- ๒๖ ก. พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจาจังหวัด โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดเวทีสัมมนาของคณะ
อนุกรรมาธิการดังกล่าว ซึ่งได้มีการโอนงบประมาณและทาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ ายงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้แต่ละจังหวัดกาลังดาเนินการจัดโครงการสัมมนา
ข. พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูป โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลการปฏิรูปที่ได้รับ
จากประชาชน และการจัดเวทีสัมมนาขององค์กรหรือภาคเอกชนในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งประธานอนุกรรมาธิการจะได้
หารือแนวทางการดาเนินการร่วมกับประธานอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นปฏิรูป แล้วรายงานผลการหารือต่อ
ที่ประชุมต่อไป
ค. พิจารณาการบูรณาการแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย
ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับในการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีมติตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อกลั่นกรองประเด็น
ข้อมูลจากการจัดเวทีการมีส่วนร่วมฯ ในแต่ละจังหวัด
๒๒.๒) คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาแนวทางการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
ประเด็นการปฏิรูป ดังนี้
(๑) โปรแกรมรวบรวมความคิดเห็ นฯ ต้ องแสดงล าดับประเด็ นการปฏิรูปว่า ประเด็นใดที่
ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยให้อยู่ในลาดับที่ ๑ ส่วนประเด็นการปฏิรูปด้านอื่นๆ ให้เรียงลาดับลดหลั่น
กันลงมาตามจานวนความคิดเห็น
(๒) โปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นฯ ให้แยกข้อมูลประเด็นการปฏิรูปออกเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประเด็นการปฏิรูปที่ได้รับมาจากศูนย์รับฟังความคิดเห็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ และส่วนที่ ๒ ข้อมูล
ประเด็นการปฏิรูปที่ได้รับมาจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเวทีต่างๆ ทั่วประเทศ
(๓) โปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นฯ ต้องแสดงจานวนสถิติ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้
(๓.๑) จานวนความคิดเห็นของประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการปฏิรูป
ในด้านต่างๆ
(๓.๒) จานวนความคิดเห็นของประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นเป็นประเด็นย่อยๆ
(๓.๓) จานวนผู้ให้ความคิดเห็นแยกตามเพศ
(๓.๔) จานวนผู้ให้ความคิดเห็นแยกตามอายุ
(๓.๕) จานวนผู้ให้ความคิดเห็นแยกตามอาชีพ
(๓.๖) จานวนผู้ให้ความคิดเห็นแยกตามรายได้
(๓.๗) จานวนผู้ให้ความคิดเห็นแยกตามศาสนา

- ๒๗ (๔) ในรายละเอียดเนื้อหาโปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นฯ ของประเด็นการปฏิ รูป ๑๘ ด้าน
และด้านอื่น ๆ อีก ๑ ประเด็น ต้องมีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นเป็นหัวข้อย่อยแต่ละประเด็น เพื่อให้ผู้ที่มี
ความสนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลว่าประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ อย่างไร พร้อมทั้งสามารถ
พิมพ์เอกสาร (print) ข้อมูลประเด็นการปฏิรูปออกมาศึกษาได้
(๕) การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปจากโปรแกรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ควรมี
การจัดทาคาสาคัญ (keyword) ของประเด็นการปฏิรูป ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะสืบค้นข้อมูลสามารถสืบค้นได้
จากคาสาคัญ (keyword)
ข. พิ จ ารณาแนวทางและรู ป แบบการรายงานผลการสั ง เคราะห์ ป ระเด็ น การปฏิ รู ป ต่ อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญประจาสภา ทั้ง ๑๘ คณะ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานผลการรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นของประชาชนและสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา โดยที่ประชุมได้
มอบหมายให้ อนุ กรรมาธิการไปปรั บปรุ งแก้ไขร่างรายงานตามมติของที่ประชุมเพื่อให้ เนื้อหารายงานมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) พิจารณารายงานความคืบหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมาธิการแต่ละคณะดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อบูรณาการ ได้รายงานการแจกแผ่น
พับบนทางด่วนมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในแผ่นพับ และจะมีการ
ดาเนินการในรายการเดินหน้าประเทศไทยในเร็วๆนี้ ส่วนแผ่นพับรูปแบบที่สองจะเกี่ยวกับ ประชาชนได้อะไร
จาก สปช. จะมีการดาเนินการเพื่อผลิตต่อไป
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารขับ เคลื่ อ นการออกแบบเนื้ อ หาการสื่ อ สารและผลิ ต มี ก ารน าเสนอ
วัตถุประสงค์การสื่อสาร กลยุทธ์งานสื่อสาร และแนวทางการใช้สื่อ นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาตัวอย่างสปอต
โฆษณาทางวิทยุชุด “ขอเสียง”
ค. คณะอนุ กรรมาธิการขับเคลื่ อนการสื่ อสารภายในและเสริมสร้างภาพลั กษณ์ สปช. มีการ
นาเสนอแผนการดาเนินงานในการจัดทาและดาเนินงานอิทราเน็ต การบริหารศูนย์ประชาสัมพันธ์ การประสาน
สื่อ และโฆษกทุกคณะ การผลิตสื่อ ประสานช่องทาง และจัด roadshow
๒๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อบูรณาการ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อและ
อานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการเป็นชื่อ “คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่าน
สื่อบูรณาการ” และเปลี่ยนแปลงอานาจหน้าที่เป็นวางแผนและดาเนินกลยุทธ์การสื่อสารโดยจัดทากิจกรรมการ
สื่ อสารภายนอกผ่ านสื่ อบู ร ณาการที่มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลสู งสุ ดในการสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีและ
รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานของ สปช

- ๒๘ ข. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการออกแบบเนื้อหาการสื่อสารและผลิต โดยมีมติ ดังนี้
(๑) ที่ป ระชุมได้พิจ ารณาการนาเสนอวัตถุป ระสงค์การสื่ อสาร กลยุทธ์งานสื่ อสาร และ
แนวทางการใช้สื่อ นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาตัวอย่างสปอตโฆษณาทางวิทยุชุด “ขอเสียง”
(๒) ที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายการดาเนินงานให้แก่อนุกรรมาธิการแต่ละท่าน ในการ
จัดทาสปอตวิทยุ สปอตทีวี เว็บไซต์ โปสเตอร์
ค. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช. พิจารณา
กรอบอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลั กษณ์ สปช.โดยมี
การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสาร
ภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช. ได้แก่
(๑) การจัดทาและดาเนินงานอินทราเน็ต
(๒) การบริหารศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
(๓) การประสานสื่อวิทยุ โทรทัศน์
(๔) สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
(๕) การประสานในการแถลงข่าวของโฆษกกรรมาธิการ
(๖) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เสื้อแจ็คเก็ต สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ เข็มกลัด
(๗) ประสานช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทาจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
๒๔.๑) พิจารณาติดตามการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยมีมติ ๓ เรื่อง ดังนี้
ก. มีมติให้เร่งรัดการจัดส่งเอกสารการประชุมจากคณะกรรมาธิการและคณะกรรมการต่างๆ ที่ยัง
ไม่ดาเนินการจัดส่งให้แก่คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ
ข. มีมติเห็นชอบในหลักการขั้นตอนการดาเนินงานของสภาปฎิรูปแห่งชาติเพื่อใช้ในแนวทางการ
เรียบเรียงจดหมายเหตุของคณะอนุกรรมาธิการจัดทาจดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฎิรูปแห่งชาติ
ค. มีมติเห็นชอบในข้อกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของการดาเนินการการจั ดจ้าง
โครงการสารวจความเห็นเชิงวิชาการ เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่าของสภาปฎิรูปแห่งชาติ
ตามที่คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่าเสนอ
๒๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ
(๑) พิจารณาศึกษาความรู้เกี่ย วกับการจัดระบบเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่ง
บรรยายโดย นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่ ๒ สรุปสาระสาคัญของกระบวนการ
จัดระบบเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเริ่มจากการแสวงหา ติดตามเอกสารเข้ามาที่หอจดหมายเหตุ
และวางระบบ โดยการวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของเอกสาร เพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าควรจัดเก็บเป็น

- ๒๙ เอกสารจดหมายเหตุ จัดหมวดหมู่ของเอกสารและจัดทาเครื่องมือช่วยค้น อบเอกสาร และเก็บเข้าคลังศูนย์เก็บ
เอกสาร จากนั้นจึงนาออกให้บริการสืบค้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ของประชาชน ต่อไป
(๒) พิ จ ารณาความคื บ หน้ า การจั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข องคณะอนุ
กรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ รูปแบบของเอกสารประชาสัมพันธ์จะมีความผสมผสาน
กันระหว่างอินโฟกราฟิกส์กับเนื้อหาที่เป็นข้อความ ทั้งนี้เอกสารประชาสัมพันธ์ที่จะจัดทาควรมีตัวอย่างของ
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ด้วย
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจั ด ท าจดหมายเหตุ แ ละบั น ทึ ก เจตนารมณ์ ข องสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
พิจารณาความคืบหน้าในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งพบปัญหาในการเขียนเอกสารจดหมายเหตุ
คือ เอกสารยังมีปริมาณน้อย และเพื่อมิให้มีการเขียนซ้าซ้อน จึงมีมติให้ แก้ไขเค้าโครงเรื่องภาคที่ ๑ การตั้งสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ โดยยกเลิกข้อที่ ๑.๒ – ๑.๖ และเพิ่มเป็นข้อ ๑.๒ การดาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ค. คณะอนุ กรรมาธิการประวัติศ าสตร์จากคาบอกเล่ า พิจารณาข้อกาหนดรายละเอียดและ
คุณลั กษณะเฉพาะของการดาเนิ น การการจัดจ้าง โครงการส ารวจความเห็ นเชิงวิช าการ เรื่อง การศึกษา
ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่ าของสภาปฏิ รูปแห่งชาติ โดยมีมติเห็นชอบในข้อกาหนดรายละเอียดและคุณ
ลักษณะเฉพาะของการดาเนินการการจัดจ้าง โดยจะนาเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญจัด ทาจดหมายเหตุและ
เจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา ต่อไป

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

คณะทางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
โสฬส เพชรสุขุม / พิมพ์

