สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน โดยเห็นชอบให้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันที่ทําหน้าที่ในการวางยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นพลเมือง และมอบหมายให้ “คณะทํางานพิจารณาศึกษาวาระการปฏิรูปการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” ไปดําเนินการศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน
ดังกล่าว
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้กําหนดวิธีและกระบวนการ
ปฏิรูป (Process and Organizational Design) ดังนี้
ก. การปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง
ข. การสนับสนุนพรรคการเมืองทางด้านเงินทุน
ค. การปฏิรูปผู้บริหารและสมาชิก ตลอดจนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ง. การปฏิรูปวิธีการหาเสียงของพรรคการเมืองและการป้องกันการทุจริต
๑.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้ง ได้ศึกษาผลการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาโดยอ้อม โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๒๓ ที่บัญญัติไว้ว่า วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน
ไม่เกินสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อมจากบุคคลผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธาน
รัฐสภา และประธานศาลฎีกา ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการฝ่ายทหาร พนักงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพหรืออาชีพที่กฎหมายจัดตั้ง ผู้ซึ่งมาจากการเลือกกันเองขององค์กรด้าน
ต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านต่าง ๆ โดยที่ประชุมจะนําผลการพิจารณาดังกล่าว รวมทั้งข้อดี
ข้อเสียนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองพิจารณาต่อไป
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาสรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ชาติกับการบริหารราชการแผ่นดิน สรุปได้ดังนี้
(๑) ควรกําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ
(๒) ควรกํ า หนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาว เช่ น ๑๕ ปี หรื อ ๒๐ ปี และเป็ น แผนหลั ก
(Master Plan) ของประเทศ

-๒(๓) กํ า หนดโครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ ป็ น “สมั ช ชายุ ท ธศาสตร์ ” หรื อ อาจเรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
มีองค์ประกอบมาจาก ๕ ภาค ได้แก่ ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ข. พิจารณารายงานการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการ
บริ ห ารงานบุค คล โดยเห็ น ควรกํ า หนดบทบาทภารกิ จ ของภาครั ฐ ให้ ชั ด เจน จัด รู ป แบบองค์ก รภาครัฐ ให้
เหมาะสมกับภารกิจ และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานรูปแบบอื่นให้ชัดเจน
ค. พิจารณาแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
(๑) ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยังขาดกลไกในการบังคับใช้ ทําให้การปฏิบัติตามแผน
ขาดความต่อเนื่อง
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ – ฉบับที่ ๑๑ ขาดการบูรณาการที่ครอบคลุมใน
ทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๓) การจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการต่าง ๆ สํานักงบประมาณควรพิจารณาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดิน
(๔) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เห็ น ควรกํ า หนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาว ๒๐ ปี โดยให้ มี ส ภา
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
สัดส่วนและจํานวนที่เหมาะสม ทําหน้าที่กําหนดแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และมีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายการเมือง และผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากกลุ่มภารกิจ
ต่าง ๆ จํานวน ๑๕ คน ทําหน้าที่กํากับและบริหารการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ง. ตั้งคณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานยกร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงแห่ง
รัฐ ได้พิจารณาเรื่อง “สรุปข้อมูลระบบการประเมินผลหน่วยงานเพื่อกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป” โดย
กํ า หนดให้ มี Super Board ประกอบด้ ว ยรั ฐ มนตรี แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพชาติ
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพของ
ชาติ และกําหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการกําหนดยุทธศาสตร์ประเทศไทยในอนาคต (ยุทธศาสตร์ชาติ) ทําหน้าที่
กําหนดแนวทางให้หน่วยราชการต่าง ๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน
(๒) คณะกรรมการเพื่อเพิ่มผลผลิตและนวัตกรรมของประเทศ ทําหน้าที่กํากับดูแลเรื่อง
Quality, Growth and Competitiveness ในการเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมของภาคการผลิตต่าง ๆ
(๓) หน่วยให้คําปรึกษา ทําหน้าที่เป็นคลังสมอง (Think Tank) เพื่อกระตุ้น ให้คําแนะนํา
และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ
(๔) หน่ ว ยประเมิ น ผล ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบและ
กระบวนการปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงตนเองของหน่วยผลิตและบริการต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ได้พิจารณากรอบแนวทางการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

-๓(๑) กําหนดความหมายคําว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” และสาระสําคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) กําหนดกลไกในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
(๓) กําหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
(๔) การนํ า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ กั บ
ยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕) การกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้พิจารณารายงานเรื่อง
“การปฏิรูปโครงสร้างอํานาจของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการบริหารงาน
บุคคล” โดยที่ประชุมได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการมาประกอบการพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อหารายงาน โดยเฉพาะการปรับบทบาทหน้าที่ของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มี
ความชัดเจน และเพิ่มบทบาทหน้าที่ของการปกครองท้องที่ รวมทั้งการถ่ายโอนกําลังคน และการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการให้มีความครอบคลุม
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๖ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(วาระการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ) ที่ประชุมเห็นควรเพิ่มข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปและแนวทางการ
ดําเนินการ โดยนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชาชนส่งผ่านมาจากศูนย์รับฟังความคิดเห็นของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ คือ “ให้มีกระบวนการตรวจสอบการทํางาน จริยธรรม ธรรมาภิบาล ที่เข้มแข็ง โดยให้ประชาชน
สามารถร้องเรียนไปยังองค์กรตรวจสอบ และให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลจากการให้ปากคําของคู่กรณีด้วย”
เพิ่มเติมในรายงาน แล้วนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาต่อไป
ข. พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มเติม จํานวน ๒ คณะ ประกอบด้วย
(๑) คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารยกร่ า งกฎหมายแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารราชการศาล
ยุติธรรม
(๒) คณะอนุกรรมาธิการยกร่างกฎหมาย เพื่อพัฒนาระบบศาลชํานัญพิเศษ และปรับปรุง
สถานะของดะโต๊ะยุติธรรม
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล ได้พิจารณาศึกษา
การปฏิรูปองค์กรทนายความและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทนายความ สรุปได้ดงั นี้
(๑) นิยามคําว่า “การประกอบวิชาชีพทนายความ” ควรมีความชัดเจน และต้องไม่ก้าวล่วง
หรือกระทบต่อวิชาชีพอื่น
(๒) การกํ า หนดให้ ส ภาทนายความเห็ น ชอบและรั บ รองหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต นั้ น
ที่ประชุมไม่เห็นด้วย เพราะสภาทนายความไม่สามารถอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรได้ เนื่องจากเป็นอํานาจของ
สภามหาวิทยาลัย
(๓) กํ า หนดให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น ทนายความ ต้ อ งมี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ

-๔(๔) ให้ นํ า ข้ อ มู ล การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รหรื อ การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทนายความมา
ประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความได้
(๕) กําหนดให้นายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความ มีวาระการดํารงตําแหน่ง
ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้พิจารณาเรื่อง “การปฏิรูปการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ” โดยเห็นว่าปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้ผลและไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหา
ที่พบเจอในสังคมไทยมาช้านาน โดยมีสาเหตุมาจาก ๓ มิติ คือ ๑) บทบัญญัติของกฎหมาย ๒) ผู้บังคับใช้
กฎหมาย และ ๓) ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องปฏิรูปทั้ง ๓ มิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
ยกร่างพระราชบัญญัติตรวจสอบติดตามการบังคับใช้กฎหมาย พ.ศ. .... เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิทธิและผลประโยชน์ให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ควร
มีการสร้างจิตสํานึก ดังนี้
(๑) ผู้ออกบทบัญญัติกฎหมาย ทั้งกฎหมายหลัก กฎหมายระดับรอง กฎกระทรวง ประกาศ
หรือคําสั่ง ต้องพิจารณาให้รอบด้าน และตรวจสอบว่ากฎหมายที่ตราออกมามีประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติอย่างไร
(๒) ผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องได้รับการฝึกอบรม ชี้แจงเนื้อหาสาระของกฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายรับรู้ถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายที่บังคับใช้
(๓) ผู้ ถู ก บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ต้ อ งสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกระบวนการทํางานตํารวจเพื่อประ
โยชน์ของประชาชน ได้พิจารณารายงานความคืบหน้ าของ “ร่างพระราชบัญ ญัติการถ่ายโอนภารกิจ ที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไปให้หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องดําเนินการ” สรุปผลได้
ดังนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร รับโอนภารกิจงานจราจรเฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา โดยได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะอนุกรรมาธิการแล้ว
(๒) การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณา
(๓) กรมทางหลวง ได้ เ สนอร่ า งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จํ า นวน ๒ ฉบั บ คื อ ๑) ร่ า ง
พระราชบัญญัติทางหลวง และ ๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนอํานาจหน้าที่ของกองตํารวจทางหลวง สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
(๔) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เห็นว่าการถ่ายโอนภารกิจต้องมีความชัดเจน เช่น
อํานาจหน้าที่ งบประมาณ และอัตรากําลัง
(๕) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เห็นควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงว่า
ด้วยการแบ่งส่วนราชการ
(๖) คณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้หน่วยงานที่รับโอนภารกิจจัดทําร่างพระราชบัญญัติ
โอนอํานาจหน้าที่ด้วย
(๗) สํานักงบประมาณ เห็นว่าการถ่ายโอนภารกิจต้องกําหนดบทเฉพาะกาล อํานาจหน้าที่
งบประมาณ บุคลากร

-๕ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาบั น ทึ ก ความเห็ น ของคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองเกี่ ย วกั บ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวกับศาลปกครองและตุลาการศาลปกครอง
โดยได้มอบหมายให้เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการไปศึกษารายละเอียด และที่ประชุมได้เห็นขอบด้วยกับ
ประเด็นดังกล่าว
(๒) พิจารณาศึกษาการปฏิรูปศาลยุติธรรม โดยเห็นควรให้ศาลยุติธรรมสร้างความเข้มแข็งให้
ศาลชั้นต้น โดยให้ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ไปปฏิบัติหน้าที่ในศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว
เนื่องจากศาลแขวงเป็นศาลที่พิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งซึ่งคดีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจํานวน
เงินที่ฟ้องไม่เกิน ๓๐๐,๐๐ บาท และคดีอาญาที่มีโทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งเป็นคดีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น และเป็นการสร้างหลักประกันให้องค์คณะมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่ง
คือ การบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดี เพื่อป้องกันปัญหาระหว่างกระบวนพิจารณา
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ ได้พิจารณากระบวนการ
ตรวจสอบคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ต้องส่งไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยที่ประชุมเห็นว่า สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ นั้น มี
ความสําคัญและมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเรื่องระบบการทํางานให้มีการบูรณา
การร่วมกัน โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้มีการเข้าถึงได้
โดยง่าย มีประสิทธิภาพ และบรรลุต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้
ฉ. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้พิจารณา
กรอบการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังนี้
(๑) แนวทางการให้มีกฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในตําบลและสถานีตํารวจ
มีดังนี้
(๑.๑) ให้อําเภอเป็นหลักในการไกล่เกลี่ย
(๑.๒) ให้ตําบลเป็นหน่วยงานไกล่เกลี่ย โดยให้อําเภอเป็นผู้ดูแล และให้ใช้สถานที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในการไกล่เกลี่ย
(๑.๓) ให้ใช้สถานีตํารวจเป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย
(๒) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. .... สรุปได้ดังนี้
(๒.๑) เห็ น ควรให้ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ารปกครองพิ เ ศษ เช่ น
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เนื่องจากไม่มีกํานันผู้ใหญ่บ้าน
(๒.๒) ให้ มีค ณะกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิพ าทประจํ าตํ า บล เพื่อ ความสะดวกของ
ประชาชน พร้อมกับให้มีระบบงานธุรการเพื่อจดบันทึกการรับเรื่อง
(๒.๓) ในกรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศและชุมชนที่ไกล่เกลี่ยเองได้ จะไม่สามารถ
ทํ าบั นทึกข้ อตกลงได้เพราะถือเป็นคดี อ าญา และหากเจ้าหน้าที่ตํารวจและปลัดอําเภอทราบเรื่ องแล้ ว ไม่
ดําเนินคดีจะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

-๖๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาสรุปผลการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ด้านต่าง ๆ” ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้มีการกําหนดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
ออกเป็น ๒ ชั้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะยังคงอยู่ แต่ควรกําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจน
ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลจะยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด
สําหรับกรณีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องพิจารณารูปแบบและวิธีการควบรวม
ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเป็นหลัก โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
ก. การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันควรกําหนดกลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีรายได้ต่ํากว่า ๑๕ ล้านบาท (รวมเงินอุดหนุน) ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ
๓๐๐ – ๔๐๐ แห่ง
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะควบรวมควรเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก
โดยนําหลักเกณฑ์การยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบลมาเป็นเกณฑ์พิจารณา
ค. กรณี ก ารควบรวมองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรพิ จ ารณาจํ า นวนประชากรเป็ น หลั ก
โดยเฉพาะจํานวนประชากรต่อพื้นที่ไม่ควรมากจนเกินไป
ง. การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเข้ าด้ วยกันควรคํานึงถึงจุ ดแข็งและจุดอ่ อนของ
ท้องถิ่นขนาดเล็กด้วย โดยท้องถิ่นขนาดเล็กจะมีจุดแข็งด้านโครงสร้างทางสังคม ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
ทั้งนี้ควรให้สถาบันวิจัยที่ทําหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดําเนินการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและ
แนวทางในการพิจารณาต่อไป
๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) เรื่องการปฏิรูปด้านรายจ่ายของท้องถิ่น พบว่ามีประเด็นปัญหาด้านประสิทธิภาพ ด้าน
ความโปร่งใส ด้านความคุ้มค่า การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยที่ประชุมมีข้อเสนอการปฏิรูป ดังนี้
(๑.๑) ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณ
(๑.๒) ควรสร้างระบบข้อมูลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑.๓) ควรสร้างกลไกสนับสนุนและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑.๔) ควรสร้างช่องทางการตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑.๕) ควรปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน
(๒) พิจารณาร่างรายงานการปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่นด้านรายจ่ายของท้องถิ่น โดยมี
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและจัดลําดับสภาพปัญหา ให้ความสําคัญกับประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การใช้จ่ายงบประมาณ และแยกข้อเสนอให้ชัดเจนว่าเป็นข้อเสนอในการพัฒนาหรือข้อเสนอในการปฏิรูป
(๓) พิจารณาร่างรายงานการปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่นด้านรายได้ของท้องถิ่น โดยมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีที่รัฐ
จัดเก็บเพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้

-๗ข. คณะอนุ ก รรมาธิ การจัดระบบ โครงสร้าง และอํ านาจหน้าที่ ของการปกครองท้องถิ่น ได้
พิจารณารูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหัวข้อ “กลไกระดับชาติในการบริหารงานท้องถิ่นและท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ” ดังนี้
(๑) กลไกระดับชาติในการบริหารงานท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑.๑) สภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ เป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารและพิจารณา
การปกครองท้องถิ่น โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารการปกครองท้องถิ่นของชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ จัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงภารกิจของท้องถิ่นกับภารกิจของชาติ
(๑.๒) ให้มีสภาการปกครองท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบแบบจตุภาคี คือ ส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคพลเมือง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
(๑.๓) ใ ห้ มี อนุ ก ร ร ม ก า ร ส า มั ญ ( Standing Subcommittee) ๔ ชุ ด คื อ ๑ )
คณะกรรมการการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น ๒) คณะกรรมการส่งเสริมการบริการท้องถิ่น ๓) คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรและบริหารบุคคลท้องถิ่น ๔) คณะกรรมการรายได้และการคลังท้องถิ่น และกําหนดให้มีหน่วย
ธุรการรองรับ เรียกว่า “สํานักงานสภาการปกครองท้องถิ่น” มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
(๒) ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กําหนดไว้ ๒ แนวทาง คือ
(๒.๑) ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามพื้นที่ (Area approach) เช่น กรุงเทพฯ และเมือง
พัทยา
(๒.๒) ท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษตามภารกิ จ หน้ า ที่ (Functional approach) โดยยึ ด
หน้าที่เป็นหลักในการบูรณาการภารกิจในหลาย ๆ พื้นที่ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีโครงสร้างการบริหารงานใน
รูปแบบ Council มีผู้บริหารที่มีความชํานาญมาบริหารงาน
ค. คณะอนุกรรมาธิการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น ได้พิจารณาเรื่องวินัยของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
(๑) สภาพปัญหาการดําเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กระทําการ
ฝ่าฝืนข้อห้ามและหรือไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่กําหนดเป็นความผิดทางวินัย ผู้มีอํานาจขาดความรู้และความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลน
บุคลากรด้านวินัย และกระบวนการสอบสวนล่าช้า ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม
(๒) กรอบการดําเนินการทางวินัยและการรักษาวินัย ได้แก่ กําหนดประเด็นข้อพึงปฏิบัติ/ข้อ
ห้าม ประเด็นความผิดวินัยร้ายแรง ประเด็นโทษทางวินัย ประเด็นการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทาง
วินัย ประเด็นการสอบสวน และประเด็นการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กระทําผิด
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมจํานวน ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและ
พัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. .... แห่งชาติ โดยมี สาระสําคัญประกอบด้วย หลักการและเหตุผล โครงสร้าง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย ๔ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ

-๘หมวดที่ ๒ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หมวดที่ ๓ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ
หมวดที่ ๔ สมัชชาการศึกษา
๕.๒) คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณา สรุปผลได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ได้มีการพิจารณาโครงสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์
โดยได้ร่างแนวปฏิบัติการตามมาตรการเร่งด่วนในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องดําเนินการเร่งด่วนเป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑) โครงการนํา
ร่องจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ๒) จัดตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการศึกษาและการพัฒนา
มนุษย์ในระดับชาติและระดับจังหวัด ๓) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือร่างกฎหมายขึ้นใหม่ ๔) จัดประชุม
และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องการส่งเสริมการศึกษาตามกฎหมายใหม่
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ พิจารณาแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทางการศึกษา
รวมทั้งประเด็นการศึกษาของคนไทยในต่างแดน คนไทยผลัดถิ่น คนต่างชาติในประเทศไทย และโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ พิจารณา แนวทางการ
ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับในภาพรวมคณะอนุกรรมาธิการเห็นชอบด้วยกับแนวทางการ
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ของคณะกรรมาธิการ โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น
(๑) ประเด็นเรื่องของของคนไทยที่สมบูรณ์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ( A
Self – directed Learner) นั้น ควรปรับว่าเป็นผู้ที่สามารถนําหรือกํากับทิศทางการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิตเพื่อให้ความหมายชัดเจนครอบคลุมยิ่งขึ้น
(๒) ประเด็นเรื่องการจัดให้มีระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพนั้นเพื่อให้มี
ความหมายที่กว้างขึ้นควรเป็นการจัดให้มีระบบการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ
(๓) ประเด็นการส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม เพื่อให้มีความหมายที่กว้าง
ขึ้นควรปรับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม
(๔) ให้เพิ่มประเด็นการจัดการเรียนรู้ในระบบที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าและออกจากระบบการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการโดยที่ไม่สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์
พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์ พ.ศ. .... ได้มีมติเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาฯ ต่อไป
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิจารณาการปฏิรูประบบงบประมาณ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
ก. เน้นหลักธรรมาภิบาลในระบบจัดการงบประมาณภาครัฐ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทํางบประมาณ

-๙และการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นไปตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
ข. กระจายอํานาจและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ
ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการกระจายอํานาจและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่และมี
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเองมากขึ้น และลดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐให้น้อยลง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
ค. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน เช่น กําหนดให้มีแผนพัฒนาที่จะช่วยสนับสนุนให้
ระบบการชําระเงินมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย อันจะเอื้อให้ธุรกรรมการค้าและการเงินในระบบเศรษฐกิจ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ง. ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เช่น ลดโอกาสไม่ให้ภาคการเมืองสามรถใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการ
จัดทํานโยบายประชานิยมที่ไร้ความรับผิดชอบ ปฏิรูปการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) โดย
มอบหมายให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยเป็ น หน่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล และปฏิ รู ป การกํ า กั บ ดู แ ล
รัฐวิสาหกิจในภาพรวม โดยจัดให้มีองค์กรเจ้าของแบบรวมศูนย์ เพื่อวางนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยรวมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ พิจารณาเรื่องเกษตรพันธะ
สัญญาที่เป็นธรรม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) ควรมีกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัด
เอาเปรียบกัน
(๒) ควรมีสัญญากลางที่เป็นธรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
(๓) ควรมีองค์ กรที่ เป็ นกลางเข้ามาติ ดตาม ควบคุม และกํากับดูแลการทํ าเกษตรพันธะ
สัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(๔) ควรมีกองทุนให้กู้ยืมสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาในการทําเกษตรพันธะสัญญา
(๕) ควรมีแ นวทางช่วยเหลือ เกษตรกรรายย่อยโดยใช้ก ารรวมกลุ่ม เกษตรกรในรู ป แบบ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
(๖) ควรจัดทําประกันภัยความเสี่ยงให้กับเกษตรกรที่ทําการเกษตรพันธะสัญญากับบริษัท
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทําให้เกิดความเสี่ยงใน
กระบวนการผลิตทางการเกษตร
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ พิจารณา
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชายแดน มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) การปฏิรูปเศรษฐกิจชายแดนควรดําเนินการควบคู่กับการดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการจัดทําวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๑๕
(๒) ควรมี การทําเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ ร่วมระหว่ างประเทศเพื่อนบ้ าน Joint Economic
Development Area (JEDA) ตามแนวชายแดน
(๓) ให้ ก ารดํ า เนิ น การในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ร่ ว ม (JEDA) ใช้ ก ฎระเบี ย บตามข้ อ ตกลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นเสมือนตลาดเดียว

- ๑๐ (๔) ให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจร่วมรับมอบอํานาจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ (Operater) แทนหน่ ว ยงานของรั ฐ ในด้ า นต่ า งๆ โดยหน่ ว ยงานของภาครั ฐ ยั ง คงเป็ น ผู้ ดู แ ล
กฎระเบียบต่างๆ อยู่
(๕) ควรนํ า รายงานปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ชายแดนไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม หากมี ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะประการใด ให้นํามาเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป
(๖) เมื่ อรายงานปฏิ รูป เศรษฐกิ จชายแดนเสร็จ สมบู รณ์คณะอนุ ก รรมาธิ การจะนํ าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณาศึกษาเรื่อง
การปฏิรู ป งบประมาณ โดยการดํ าเนิ น การเพื่ อปฏิ รู ป ระบบงบประมาณที่ พ ยายามดํ าเนิ น การนี้ เป็น การ
พยายามแสดงทั้งในเรื่องการใช้จ่ายเงินและความเสี่ยงทางการคลั งของประเทศทั้งหมด ซึ่ งจะครอบคลุม
หน่วยงานต่างๆ มากกว่าเฉพาะแต่หน่วยงานภายใต้กํากับของรัฐบาล แต่ยังรวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่น ๆ
ด้วย ประเด็นสําคัญที่ต้องการนําเสนอ คือ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
โปร่งใสของระบบงบประมาณ และต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจง่ายเป็นข้อมูลงบประมาณ
“ฉบับประชาชน”
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน พิจารณากรอบแนวทางการ
ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) ในการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลสหกรณ์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก
สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของเงินฝาก อาจไม่เพียงพอต่อการบริหารองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ จึงควรพิจารณาจัดเก็บในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรอิสระดังกล่าวมีเงินทุนที่เพียงพอในการบริหาร
จัดการ
(๒) ควรมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารให้มีความเป็นมืออาชีพ แล้วจึง
ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรประเภททั่วไป เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับปรัชญาของ
สหกรณ์ การประเมินความเหมาะสมระหว่างรายได้ที่เป็นผลตอบแทนและความเสี่ยงของธุรกรรม
(๓) ควรมีการกําหนดกฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหาร ถ้ามีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
(๔) ควรกํ า หนดให้ อ งค์ ก รอิ ส ระที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลสหกรณ์ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้
พิจารณารวมกลุ่มสหกรณ์ขนาดเล็กเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างสหกรณ์
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) แนวทางการปฏิรูปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดการอุปทานด้านการผลิตในระบบ
เกษตรโดยสิ่งที่กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการไปแล้วคือ การรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เกิดเป็น
หน่วยใหญ่ โดยการคัดเลือกพื้นที่และการพัฒนาเกษตรกรในส่วนนั้น โดยการบริหารจัดการ community ซึ่ง
ทาง คสช. ได้ มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการในส่ ว นนี้ โ ดยจะมี ก ารจั ด การในระยะยาวทั้ ง ในด้ า นของ product

- ๑๑ community และ area community ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนในส่วนนี้จะเป็นการดําเนินการร่วมกันทั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
ก. ด้านอุปทาน ได้แก่
(๑) ปัญหา Oversupply โดยการเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะในการผลิต เช่น เรื่องยางพาราที่มี
การเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะในการเพาะปลูก ทําให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้ ซึ่งอาจมีปัญหาในเชิง
โครงสร้างการผลิตต่อไป
(๒) ปัญหาการกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีความ
ใกล้ชิดที่ปัจจุบันยังไม่ได้ทําหน้าที่ช่วยภาครัฐในการควบคุมปริมาณการผลิตของเกษตรกร
ข. ด้านอุปสงค์ ได้แก่
(๑) การจัดการด้านคุณภาพสินค้าและสุขอนามัยสินค้า มีการดําเนินการด้าน GMP และ
GAP มีการตรวจมาตรฐานสินค้าเข้มข้นมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาการตรวจสอบสินค้าย้อนหลัง ซึ่งในส่วนนี้จะต้อง
มีการบูรณาการกับระบบ digital economy ต่อไป
(๒) การจัดการด้าน culturing ของสินค้าเพื่อการดูดซับสินค้าแทนการเน้นการส่งออกเพียง
อย่างเดียว
(๓) การจัดการระดับราคาสินค้าและความเสี่ยงของธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจในภาคเกษตรนั้น
เป็น oligopoly ที่ในระบบตลาดมีผู้ขายน้อยราย ทําให้มีปัญหาการส่งผ่านรายได้จากผู้ผลิตไปยังเกษตรกรที่มี
อัตราต่ําไปทําให้เกิดความต่างของช่องว่าที่ไม่สามารถควบคุมได้และไม่เป็นธรรม
ค. ปัญหาภาคประมงและภาคปศุสัตว์จาก Illegal unreported unregulated (IUU) และการ
ใช้แรงงานภาคประมงที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันมีการปราบปรามการจดทะเบียนเรือ ในส่วนทางด้านปศุสัตว์ ได้มี
การแก้ไขในเรื่องของโรงฆ่าสัตว์
ง. การบริหารทรัพยากร เช่น เรื่องน้ําได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องดังกล่าวและ
เรื่องดิน ซึ่งจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิทธิในที่ดินกับการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร เกษตรจะมีการ
แก้ไขปัญหาการทดแทนประชากรภาคเกษตรกร
๗.๒) พิจารณารวบรวมความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุสาหกรรม เสนอกรอบการดําเนินงานของวาระ การปฏิรูปการ
สร้างสังคมผู้ประกอบการ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ส่งเรื่อง Process & Organizational Design
แต่ละวาระ ภายในพฤษภาคม ส่ง Final Draft ข้อเสนอวาระปฏิรูปสังคมผู้ประกอบการ ภายในเดือนสิงหาคม
เสนอร่างกฎหมาย ประเด็นที่นําเสนอคือ ปฏิรูปการเรียนรู้การกําหนดเป้าหมายชัดเจน เช่น การสร้างคนเข้าสู่
ระบบยกระดับการศึกษาและการฝึกอบรม ปฏิรูปกลไกและองค์กร ด้วยการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อจัดตั้งสภาผู้ประกอบการ SMEs ปฏิรูปกฎระเบียบ ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การปฏิรูปกระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและข้อมูลมี
การพัฒนาระบบผู้ประกอบการ เป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร พิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปโครงสร้าง
ข้าว ประเทศไทยเริ่มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนการผลิต ปัญหาค่าแรงงานสูงและการ
ขาดแคลนแรงงาน พื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสมและดินเสื่อมโทรมรวมทั้งเป็นพื้นที่ระบบชลประทานเข้าไม่ถึง
นโยบายเกี่ยวกับข้าวขาดความชัดเจนไม่ต่อเนื่อง นโยบายจํานําข้าวส่งผลทําให้ข้าวค้างในสต๊อกจํานวนมาก
การแก้ปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ําเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่จะต้องเร่งการสร้างคลองส่งน้ําจากเขื่อนเพื่อเข้าถึงพื้นที่
การเกษตร การโซนนิ่งจะต้องมีความเป็นรูปธรรมและชัดเจน เป็นต้น

- ๑๒ -

๗.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป โครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ พิ จ ารณาแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
(๑) กรมศุลกากรมีแผนการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อรองรับการค้าชายแดน
ของด่านสะเดา โดยอาจจะมี การสร้ างด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน ตํ าบลท่ าข้าม อํ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยห่างจากจุดเดิมประมาณ ๑๐ กว่ากิโลเมตร
(๒) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย เช่น แผนการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง การ
พัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศและสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
(๓) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีนโยบายด้านการลงทุนต้องมีความคุ้มค่า
และมีการกําหนดทิศทางในการลงทุน การใช้จ่ายเงินของภาครัฐ จะใช้จ่ายในรูปแบบของงบประมาณหรือเงินกู้
หรือให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน แต่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ จะนํารายได้จากการประกอบการมาลงทุนหรือจากการ
กู้ยืม ในด้านกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ โดยหลักการ อํานาจเป็นของรัฐแต่รัฐ
(๔) ไม่สามารถดําเนินการได้ ต้องให้ภาคเอกชนมาดําเนินการ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม พิจารณาการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา
และบ่มเพาะบุคคลให้เป็นผู้ประกอบการ โดยการวางแผนให้บุคคลเข้าสู่ระบบ SMEs และ OTOP นั้น ภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนและมีเป้าหมาย ๓ ระดับ คือ
(๑) การสร้างและสนับสนุนให้บุคคลเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และสามารถดําเนินกิจการ
ให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตนเอง
(๒) กิจการของบุคคลนั้นๆ ต้องมีการขยายกิจการ และมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
(๓) กิจการนั้นๆ ต้องประกอบการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน จึงเห็นร่วมกันว่า ขั้นตอนของการประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ต้องเริ่มต้น
จากการหา “ทุน” เพื่อใช้ประกอบกิจการของผู้ประกอบการรายใหม่ และบริหารกิจการให้บรรลุผลสําเร็จและ
เติบโตให้เป็นที่รู้ จักและยอมรับของตลาด จนสามารถสร้างเครื่องหมายการค้ าของตนเองได้ และสุดท้าย
สามารถนําเสนอสินค้าของตนและผลักดันให้เข้าสู่ตลาดสากลได้เป็นผลสําเร็จ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยว พิจารณาปฏิรูปการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
พื้นที่อนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาค
ประชาชนและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลอนุรักษ์พื้นที่
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เช่น ปัญหามลภาวะจากการเดินทาง ปัญหาขยะ ปัญหามลภาวะทางเสียง ปัญหานักท่องเที่ยวมีจํานวนเกินกว่า
การรองรับของอุทยาน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
อนุรักษ์ ปัญหาการคอรัปชั่น และปัญหาในการจัดสรรงบประมาณจากรายรับของพื้นที่อนุรักษ์ที่ยังไม่มีการ
ตรวจสอบและขาดประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการดู แ ลคุ้ ม ครองพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น

- ๑๓ จึงเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อเสนอแนะไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอวาระการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ต่อไป
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร พิจารณาแนวทางการปฏิรูปข้าวโพดเพื่อการปศุสัตว์
สรุปสาระสําคัญดังนี้
(๑) กําหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างผลผลิตตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดภายในและภายนอกประเทศ
(๒) เพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต เช่น การพัฒนาพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งเสริม
รายได้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และให้ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการ ปรับ
ฤดูกาลการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กําหนดพื้นที่สําหรับปลูกข้าวโพดให้ชัดเจน และจัดทํา
ฐานข้อมู ล เกษตรกร ปรั บ สัดส่ ว นผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ใ ห้ส อดคล้ อ งปริม าณความต้ อ งการของตลาด
ตอบสนองต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น พัฒนามาตรฐานผลผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับ จัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษข้าวโพด ส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจพิเศษข้าวโพดเป็นศูนย์กลางการค้า การแปรรูป การปรับปรุง
คุณภาพเมล็ดข้าวโพดระหว่างประเทศ เป็นต้น
(๓) ปฏิรูปการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กําหนด โดยเน้นเรื่องผลผลิตและฤดูการผลิต จากที่ผลิตช่วงฤดูฝนที่มีผลผลิตจํานวนมากถึง ๘๐
เปอร์เซ็นต์ ทําให้ราคาตกต่ํามาเป็นผลิตในฤดูแล้งซึ่งเมล็ดพันธุ์จะมีคุณภาพและราคาสูงกว่า
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่จะรวบรวมในวิธีและกระบวนการปฏิรูป
(Process & Organization Design) ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ราชพฤกษ์คลับ ถนนวิภาวดีรังสิต
ก่อนเสนอฉบับร่างสุดท้ายเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
๘.๒) กํ า หนดการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมาธิ ก ารทั้ ง ๔ คณะ รวบรวมร่ า ง Blueprint for
change ส่งให้เลขานุการคณะกรรมาธิการภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๘.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน
(๑) การปฏิรูปการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและหน่วยราชการ
(๑.๑) ประเด็นการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานขั้นต่ําในอาคารใหม่และ
อาคารดั ด แปลง กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีความเห็นร่วมกันว่า ควรนําร่องบังคับใช้กับอาคารขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม
ก่อนทยอยบังคับใช้จนถึงอาคารพื้นที่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑.๒) ประเด็นการนําระบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ไปใช้กับหน่วยงานภาครัฐ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้หลักการ

- ๑๔ ของการนําระบบ ESCO ไปใช้กับหน่วยงานภาครัฐ และการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีรองรับโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารราชการโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
(๒) จัดทําร่างแผนงาน วิธีและกระบวนการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และ
อนุรักษ์พลังงาน โดยจะได้มีการปรับปรุงเอกสารเพื่อนําส่งต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานเพื่อพิจารณา
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
(๑) พิจารณาการปฏิรูปกิจการไฟฟ้ากรณีแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(PDP) การตั้งโรงไฟฟ้า และ IPP และ SPP ซึ่งการใช้ก๊าซ SPP อาจมีปัญหาในอนาคต โรงไฟฟ้าใช้แก๊สควรมี
สัดส่วนน้อยลง และควรกําหนดแผนกําลังการผลิตให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะควรมีการแก้ไข
จํานวนกําลังไฟฟ้าสํารองที่เหลือจํานวนมาก ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
และระบบสายส่ง จะต้องพิจารณาความคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนกรณีของพลังงานทดแทนนั้นยังไม่มีความ
แน่นอน และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถพึ่งพิงได้ ทําให้การที่จะกําหนดไว้ในแผนจึงอาจไม่มีความ
ชัดเจน สําหรับกรณีพลังงานทดแทนยังมีปัญหาเรื่องระบบส่ง ซึ่งจะต้องมีความคุ้ม ค่าและรองรับได้ อย่าง
หลากหลาย
(๒) พิจารณา Blueprint For Change : การปฏิรูปกิจการไฟฟ้า โดยได้กําหนดหัวข้อ ดังนี้
(๒.๑) การจัดทําแผน PDP
(๒.๒) การปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(๒.๓) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกิจการไฟฟ้า ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายไฟฟ้าและพลังงานของอาเซียน
(๒.๔) การซื้อขายไฟฟ้าเสรี
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไทย – กัมพูชา โดยในส่วนของพื้นที่ไหล่ทวีปที่
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ใช่พื้นที่ที่มีข้อพิพาทแต่อย่างใด โดย
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาต่างได้ประกาศพื้นที่ไหล่ทวีปของตนเอง ในส่วนของประเทศไทยก่อนที่จะมี
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่า
ด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (MOU ๔๔) มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะมีการ
เจรจากับประเทศกัมพูชาเพื่อขอให้แบ่งเขตทางทะเลแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ จึงเป็นที่มาของการทําบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาดังกล่าว ดังนั้นบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาจึงมีลักษณะเป็นการ
ประนีประนอม ตามความต้องการของทั้ง ๒ ประเทศ โดยมีการกําหนดว่าจะมีการแบ่งเขตทางทะเลเหนือเส้น
ละติจูดที่ ๑๑ องศาเหนือขึ้นไป และในส่วนที่ต่ํากว่าเส้นละติจูดที่ ๑๑ องศาจะเป็นการแสวงผลประโยชน์
ร่วมกัน
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสัมปทานปิโตรเลียมที่กําลังจะหมดอายุ โดยการ
แปลงสัมปทานปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ที่กําลังจะหมดอายุมีประมาณ
๔ แปลง จะหมดอายุในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยภาครัฐควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสัมปทาน
ปิโตรเลียมอย่างน้อย ๕ ปี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตปิโตรเลียม
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารและการกํากับกิจการพลังงาน/สารสนเทศ
(๑) พิจารณา การแยกกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติเป็นเอกเทศจาก
กิ จ การอื่ น ๆ โดยสร้ า งองค์ ก รของรั ฐ ขึ้น ใหม่ ให้ เป็ น ผู้ ดํา เนิ นกิ จ การโครงสร้า งพื้ น ฐานที่มี ก ารผู ก ขาดโดย

- ๑๕ ธรรมชาติดังกล่าวเป็นการเฉพาะ รวมทั้งให้ภาคเอกชน (ที่ทํากิจการผลิตและ/หรือจําหน่าย) มีสิทธิใช้โครงสร้าง
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการ
ตรวจสอบการแบ่งแยกทรัพย์สินของปตท. ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ายังไม่ครบถ้วนตามคํา
พิพากษา ซึ่งปัญหาข้อโต้แย้งดังกล่าวสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความ ซึ่งอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และยังคงมีการดําเนินการเพื่อแบ่งแยกอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะมีการชะลอการแบ่งแยก ซึ่งเป็นการจัดการภายในเพื่อให้มีการแบ่งแยกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด โดย
คาดว่าเมื่อมีคําสั่งให้ดําเนินการต่อ ก็จะมีความพร้อมในการแยกให้เสร็จภายในปี ๒๕๕๙
(๒) กระทรวงพลังงานได้พิจารณาประเด็นปัญหาที่สังคมมีความขัดแย้ง สับสนในเรื่องข้อมูล
พลังงาน ขาดความรู้ความเข้าใจด้ านพลังงานที่ถูกต้ อง จึงศึกษารูปแบบทางเลือกในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
พลังงาน(โดยมีโมเดลตามประเทศสหรัฐอเมริกา) สามทางเลือก คือ เป็นหน่วยราชการภายใต้กระทรวงพลังงาน
เป็นองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ราชการภายใต้กระทรวงพลังงาน และไม่อยู่ในกระทรวงพลังงาน โดยมีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาเรื่อง อํานาจในการเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงาน ระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียว คุณภาพข้อมูล
บุคลากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง งบประมาณ และความเป็นอิสระ โดยมีข้อสังเกตว่าในการปฏิรูปที่
สามารถดําเนินการไปพร้อมกับกระทรวงพลังงานได้ควรเป็นในรูปแบบที่สองคือเป็นองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ราชการ
ภายใต้กระทรวงพลังงานไปก่อน มีคณะกรรมการบริหารที่เป็นอิสระ
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้บริการสุขภาพของกรุงเทพมหานคร ภาพรวมของระบบ
การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร คื อ ๑) ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ๒) ระบบ
ประกันสังคม ๓) ระบบสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ และ ๔) การให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่าน
ระบบ EMCO (Emergency Claim Online) โดยระบบที่ ๔ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงการบริการรักษากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยไม่ถูกปฏิเสธการรักษาจากสถานพยาบาล ทั้งนี้ ควรพัฒนา
สถานพยาบาลให้มีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นเอกภาพ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความตระหนักและให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง อนึ่ง ประชาชนควรสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพจากกรุงเทพมหานครและศิริราชพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และได้รับการบริการที่สุภาพ สะดวก มีคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ข. พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ได้เห็นชอบการเดินทางไปศึกษาดู
งานในจังหวัดต่าง ๆ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี ในศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และจังหวัดสระบุรี ในวัน
พุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และได้กําหนดกรอบการศึกษาดูงานและพื้นที่ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งต่อไปอีก
๖ จังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขต่อไป
ค. รายงานผลการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการรับ
บริ ก ารสาธารณสุ ข ” การสั ม มนาในเรื่อ งดั งกล่า วเป็น ความร่วมมื อ ระหว่ า งคณะกรรมาธิ ก ารปฏิรู ป ระบบ
สาธารณสุข และคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้รับบริการสาธารณสุข เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

- ๑๖ คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่สําคัญ คือ มาตรฐาน
ของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข กระบวนการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้รับบริการสาธารณสุข โครงสร้างของ
คณะกรรมการ และการบริหารจัดการกองทุนผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
๙.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้พิจารณากรอบการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ
ด้ า นส่ง เสริม สุข ภาพ ป้ อ งกัน โรคและภั ยสุ ขภาพ เนื่ อ งจากสถานการณ์ก ารเปลี่ ย นแปลงของโลก ทํ า ให้ มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยทางสุขภาพกับประชาชน ซึ่งจากข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ พบว่า
คนไทยป่วยด้วยโรคที่สําคัญ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน จึงต้องปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพให้เป็นระบบบริการสุขภาพเชิงรุกที่
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนและสร้างพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชนที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย โดยการจัดตั้งศูนย์
สื่อสารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ได้พิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์และกลไก
ในการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ในประเด็นการลงทุนในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์ชีวเคมี ซึ่งได้มี
ข้อเสนอแนะของอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) ควรส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ (Research and Develop) ภายหลังการ
ซื้อเทคโนโลยี การผลิตยาชนิดต่ าง ๆ จากบริษั ท ต่างประเทศ เพื่ อ ให้ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Trans
Knowledge)
(๒) ควรปรับปรุงระบบและโครงสร้างของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการ
จัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้เพียงพอและสอดคล้องกับภาระงานของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้
ภาคเอกชนสูญเสียโอกาสทางการค้า จากความล่าช้าของการขึ้นทะเบียนยา
(๓) ควรมีการประชุมร่วมกัน (Cross Cutting) กับคณะกรรมาธิการคณะกรรมการปฏิรูป
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นความมั่นคงทาง
ยา
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาศึกษาการแก้ไขพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยได้มีการเสนอให้แก้ไขในมาตราต่างๆ ดังนี้
(๑) มาตรา ๔ ได้เสนอให้มีการแก้ไขความหมายของถ้อยคําในบทนิยามให้มีความชัดเจน
เช่น ถ้อยคําว่า “ยาแผนไทย” ควรบัญญัติให้หมายความรวมถึงยาที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เป็นต้น นอกจากนี้ควรบัญญัติเพิ่มเติมความว่า “เจ้าของตํารับ
ยา” ในมาตราดังกล่าวด้วย
(๒) มาตรา ๗ ได้ เ สนอให้ มี ก ารแก้ ไ ขที่ ม าของบุ ค คลที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง คณะกรรมการยา
แห่งชาติ เช่น ตําแหน่งประธานคณะกรรมการ ไม่ควรกําหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน เป็นต้น เพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง นอกจากนี้ควรบัญญัติ
เพิ่มเติมจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ จาก ๕ คน เป็น ๗ คน โดยเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างละ ๑ คน
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาการจัดตั้ง
คณะกรรมการกลางระดับชาติด้านสุขภาพ ซึ่งผู้แทนโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเขตบริการสุขภาพ ว่า หมายถึง พื้นที่ที่กําหนดเป็นเขตบริการสุขภาพ โดยใช้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และ

- ๑๗ จํ า นวนประชากรเป็ น เกณฑ์ ใ นการกํ า หนดพื้ น ที่ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะมี จํ า นวนประชากรตั้ ง แต่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาร่างรายงานเรื่อง กําหนดให้โรงงานติดตั้งรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง
หรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ พ.ศ. .... เห็นควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็น เช่น การ
กําหนดสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและโรงงานที่ต้องติดตั้งจอแสดงผล มีโรงงานประเภทใดบ้างให้ชัดเจน รวมทั้ง
กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของจอแสดงผลด้วย
ข. กําหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากอนุกรรมาธิการทั้ง ๗ คณะ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการสัมมนาจะเป็นการรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และร่วมกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในขั้นตอนต่อไป
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ พิ จ ารณาติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของอนุกรรมาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอนุกรรมาธิการผู้รับผิดชอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า
กําลังดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ สรุปได้ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรายงานของคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ (การปฏิรูปโครงสร้าง
องค์กร) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรแยก
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกมาเป็นสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองและการใช้พื้นที่ โดยให้ถ่ายโอนบุคลากรจากหน่วยงานเดิม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและร่วมปฏิบัติงานระหว่างส่วนนโยบายกับส่วนการปฏิบัติของภาครัฐ และ
ให้มีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองและการใช้พื้นที่ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัด
ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ๓ ภาคส่วน คือ ภาคราชการ ภาค
วิชาการ และภาคประชาชน อนึ่ง ตําแหน่งประธานคณะกรรมการอาจไม่จําเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ควร
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยผ่านมติคัดเลือกของคณะกรรมการซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อ
ทําหน้าที่ในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
(๒) พิ จ ารณาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรายงานของคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ (การปฏิรูปโครงสร้าง
องค์กร) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยผู้แทนจากสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ได้เสนอให้มีการแยกสํานักผังเมือง ออกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และให้คณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองและการใช้พื้นที่แห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบในเรื่องนโยบายที่สําคัญ
นอกจากนี้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการวางแผนระยะยาว ๕๐ ปี และมีการ
ทบทวนแผนทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- ๑๘ -

๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการกํากับดูแลประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนา
คม และกิจการสารสนเทศ พิจารณาแนวคิดสภาพปัญหาข้อเสนอแนะการปฏิรูปองค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ
ก. รูปแบบองค์กร เป็นองค์กรอิสระตามกฎหมาย ที่จัดขึ้นโดยอาศัยอํานาจที่ให้ไว้โดยรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีสํานักงานเป็นของตนเอง ใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคลของตนเอง คณะกรรมการ
ทํางานเต็มเวลาโดยมีจํานวน ๕ - ๗ คน โดยวิธีการสรรหา มีกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมขึ้น
เป็นสองเท่าของตําแหน่งที่ต้องการ แล้วให้รัฐสภาแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งโดยคัดเลือกจากรายชื่อนั้น โดยรัฐสภา
ต้องดําเนินการให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากกรรมการสรรหา หากรัฐสภาไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ให้นํารายชื่อที่สรรหาไว้ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้มีอํานาจหน้าที่สําคัญในการบริหารคลื่น
ความถี่ การกํากับการประกอบกิจการ ความมั่นคงและปลอดภัย คุ้มครองผู้รับบริการ มีวาระในการดํารง
ตําแหน่ง ๖ ปี
ข. การควบคุมองค์กรจากภายใน การตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี การติดตามและ
ประเมินนโยบาย รวมทั้งมีการปฏิรูปกองทุนให้กองทุนให้บริการทั่วถึงให้เป็นกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา มี
การส่งเสริมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่เป็น
นิติบุคคล แบ่งส่วนการบริหารอย่างชัดเจน
๑๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก. มาตรการสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เห็นว่า การที่สร้างกลไกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับผู้บริโภค ย่อมจะส่งผลดีต่อ
ประชาชนในฐานะผู้บริโภค โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค แยกออกมาจากหน่วยงานกํากับ
คือ สํานักงาน กสทช. เรียกว่า “สํานักงานผู้ตรวจการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคม” (Ombudsman) เพราะจะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้บริโภคได้เข้าถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการคุ้มครองเพื่อมิให้ถูกเอาจากผู้ประกอบการ อีกทั้ง อํานาจหน้าที่ของสํานักงานผู้ตรวจการคุ้มครอง
ผู้ บริ โภคในกิ จการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม (Ombudsman) ควรกําหนดให้มีอํานาจในการ
ดําเนินคดีแทนผู้เสียหายด้วย
ข. มาตรการและกลไกปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่และมาตรการเยียวยาให้กับประชาชน
ผู้ถูกกระทําละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ร่างกฎหมายดิจิทัล เห็นว่าภาพรวมของ
กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้ง ๑๐ ฉบับนั้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้ น ฐานของประชาชนในการแสดงความคิ ด เห็น และการสื่ อ สารของประชาชนเป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะ
บทบัญญัติทางกฎหมายที่กําหนดให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในการ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง โดยให้มีอํานาจค้น ยึดหรืออายัดเอกสารและหลักฐาน โดยไม่ขออํานาจศาล
ขณะเดี ย วกั น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของประชาชนก็ จ ะได้ รั บ ผลกระทบ
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพราะความเป็นอิสระของ กสทช. จะถูกตัดทอนลง เพราะการจะดําเนินกิจการใดๆจะต้อง

- ๑๙ สอดคล้องกับนโยบายฝ่ายการเมืองและคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับคลื่นความถี่
ส่วนหนึ่งจะถูกครอบครองและใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานราชการ ดังนั้น การเผยแพร่เนื้อหา (Content) ต่อ
สาธารณะผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ อาจจะถูกแทรกแซงได้ง่าย ย่อมอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้รวมทั้งสื่อมวลชนด้วย
ค. แนวคิดและมาตรการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber security) ให้กับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ หรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ร่างกฎหมาย
ดิจิทัล ที่ ควรจะเป็ น และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการบั งคับ ใช้ร่ างกฎหมายดังกล่าว เห็นว่า โดย
หลักการ นโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นเป็นนโยบายที่ดี เพราะจะเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยนั้นได้ก้าวสู่การเป็นสั งคมยุคดิจิทัล อันจะเป็นการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ทั้ง ๑๐ ฉบับ ที่เสนอออกมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าว กลับก่อ ให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่ อความเชื่อมั่นความมั่นให้กับภาคเอกชน ภาคธุร กิจ หรือ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากร่างกฎหมายชุดดังกล่าวนั้น เป็นการมุ่งเน้นไปใน
ทางการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (National Security) มากกว่าความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบหรือความมั่นคงปลอดภัยของระบบไซเบอร์ (Cyber security) ซึ่งจะผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้
ประกอบในการลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ และอาจจะส่งผลต่อผู้ประกอบการในต่างประเทศที่จะเข้ามาดําเนินการ
ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะไม่มีความเชื่อมั่นความมั่นคงปลอดภัยของระบบไซเบอร์
(Cyber security)ของประเทศไทยและอาจจะไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในประเทศอื่นแทน
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. เห็นชอบข้อเสนอแนะต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความ
ปรองดอง ส่วนที่ ๑๖ การปฏิรูปด้านสังคม ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ๖ ประเด็น ดังนี้
(๑) รัฐต้องสร้างหลักประกันให้ทุกคน
(๒) รัฐต้องออกกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
(๓) รัฐต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(๔) รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภาคประชาสั ง คมและพลั ง
พลเมืองอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
(๕) รัฐต้องดําเนินการปฏิรูปการศึกษาพิเศษ
(๖) รัฐต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาความด้อยโอกาสของบุคคลอันเนื่องมาจากปัญหาการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
ข. พิจารณารายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชน โดยพิจารณากรอบแนวคิด
การพัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชน ซึ่งมีแนวคิดว่าธุรกิจชุมชนที่ยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่ง
ปัจจุบันกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ได้ดําเนินการอยู่ คือ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และ OTOP แต่

- ๒๐ ยังคงมีปัญหาว่ากลุ่มเศรษฐกิจดังกล่าวยังคงขาดการบูรณาการซึ่งต้องสานพลังกับกลุ่มภาคีเครือข่ายของเอกชน
ส่วนปัจจัยการผลิตคือ องค์กรการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ และเครดิตยูเนียน เกิดปัญหาด้านการ
กระจัดกระจายของกองทุนทําให้ไม่สามารถใช้ทุนได้
ค. พิ จ ารณากรอบการศึ ก ษาปฏิ รู ป สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนสู่ สั ง คมสวั ส ดิ ก ารและข้ อ เสนอการออก
พระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน ซึ่งความเป็นมาเพื่อปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งที่เกิดจากความเหลื่อมล้ําไม่เป็นธรรม
ทางสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกชุมชนเข้มแข็ง สําหรับการกําหนดแนวปฏิรูปสวัสดิการชุมชนและ
ยกระดับงานสวัสดิการชุมชนในส่วนของผลสัมฤทธิ์ คือ สวัสดิการชุมชนสู่สังคมสวัสดิการและการมีส่วนร่วม
จัดบริการสาธารณะ
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม พิจารณาศึกษาร่าง
รายงานสวัสดิการชุมชนและร่างรายงานสัมมาชีพชุมชน โดยเห็นควรให้จัดทํา power point สรุปสาระสําคัญ
ของแต่ละเรื่องจํานวน ๕ – ๑๐ หน้า ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อขอข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และนําไปพิจารณาต่อในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยพิจารณาวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเพื่อสร้าง
เสริมชุมชนเข้มแข็ง โดยพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดทํารายงานการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
และพิจารณาการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม ซึ่งได้มีกําหนดการในการจัดโครงการ
ประชุ มเชิงปฏิ บัติการ เรื่ อง “การจัดทํารายงานการปฏิรู ประบบเพื่ อสร้างเสริม ชุมชนเข้ ม แข็ง ครั้งที่ ๒”
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว พิจารณา
(๑) การเตรี ย มงานการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย (๐ – ๒ ปี) ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น เรื่อง การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กต่ํากว่า ๓ ปี เพื่อให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจ
(๒) ศึกษาการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ๐ - ๒ ปี การพิจารณา
การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ๐ – ๒ ปี เห็นควรให้เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเด็ก
๐ – ๒ ปี เป็นเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี จากนั้นได้มีการพิจารณาศึกษาระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพโดยการ
ปฏิรูปเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย จัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระดับชาติ วางกลไกเพิ่มเงินเข้าสู่
ระบบ กระจายอํานาจทุนและทรัพยากร
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ มีความเห็นว่าควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผน

- ๒๑ ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติเชิงบูรณาการ และพิจารณาประเด็นการเข้าเมืองของแรงงาน
ข้ามชาติ แบ่งเป็น แรงงานถูกต้องตามกฎหมายและแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การควบคุมแรงงานข้าม
ชาติควรทําบัตรประจําตัว เพื่อให้ตรวจสอบประวัติได้และแรงงานข้ามชาติที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชน
ข. พิจารณาเกี่ยวกับธนาคารแรงงาน จากการรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่คณะ
อนุ ก รรมาธิ ก ารศึ ก ษาธนาคารแรงงาน สวั ส ดิ ก ารคุ้ ม ครองแรงงานและแรงงานสั ม พั น ธ์ เสนอต่ อ
คณะกรรมาธิการพิจารณา ซึ่งเห็นควรให้นํารายงานมาบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลที่คณะกรรมาธิการมีอยู่เพื่อ
รวบรวมจัดทําเป็นรายงานส่งสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ค. พิจารณาพัฒนาฝีมือแรงงาน ของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย โดยเห็นว่า
จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กรอบวาระการพั ฒ นาของคณะกรรมาธิ ก ารที่ กํ า หนดไว้ แ ละมอบหมายให้ ค ณะอนุ
กรรมาธิการดําเนินการศึกษาต่อเพื่อจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมาธิการต่อไป
ง. พิจารณาแนวทางการจัดเตรียมรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
โดยกําหนดหัวข้อการจัดทํารายงาน ดังนี้
(๑) ธนาคารแรงงานและการจัดทําฐานข้อมูล (Data Base)
(๒) การพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๓) แรงงานข้ามชาติ
ทั้งนี้ ต้องจัดทํารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
๑๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน พิจารณากําหนดเรื่องที่คณะอนุ
กรรมาธิการควรดําเนินการศึกษา ควรเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเสนอประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดให้
นายจ้างปรับค่าจ้างประจําปีตามอัตราที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางกําหนด ควรดําเนินการพิจารณาศึกษาใน
เรื่องดังกล่าวต่อไป ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ผลกระทบการจ่ายค่าจ้างและสภาพการจ้างในปัจจุบันและอนาคต”
ข. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย
(๑) พิจารณาการจัดทํามาตรฐานฝีมือแห่งชาติ โดยพิจารณาร่างการปฏิรูปเรื่องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานไทย มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีการตรา
พระราชบัญญัติมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่จะให้การรับรองมาตรฐานทักษะ ฝีมือ ความรู้ความสามารถใน
การทํางานและเป็นหลักประกันในการประกอบอาชีพของแรงงาน เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง จําเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของกําลังแรงงานให้มีทักษะการทํางานที่ได้
มาตรฐานในทุกภาคการผลิตของประเทศและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
ต่อไป
(๒) พิจารณาเรื่องการเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลแห่งพระราชบัญญัติล้าง
มลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.
๒๕๕๐ เห็นว่าการรับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ในการพิจารณาศึกษาต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาธนาคารแรงงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
(๑) พิจารณาเรื่องธนาคารแรงงาน (ด้านการเงิน) ซึ่งมีกําหนดในการสัมมนา เรื่อง “การ
จัดทํายุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาแรงงานข้ามชาติในเชิ งบู รณาการ” ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหัวข้อเรื่องการสัมมนา

- ๒๒ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในเชิงบูรณาการ
(๒) พิจารณารายงานการศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
แรงงาน ซึ่ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามต้ อ งการให้ ผ ลั ก ดั น การยกร่ า งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง กองทุ น
รักษาพยาบาลอุดมศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ง. คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม
(๑) พิจารณาศึกษาการปฏิรูปแรงงานในด้านการประกันสังคม กรณีศึกษาแนวทางปรับ
รูปแบบองค์กร สํานักบริหารการลงทุนให้เป็นองค์กรอิสระ โดยมีกรอบแนวคิดให้แยกสํานักบริหารการลงทุน
สํานักงานประกันสั งคม เป็นหน่ วยงานอิ ส ระออกจากสํานักงานประกันสั งคม พบว่ าหน่ วยงานดังกล่ า วมี
ศักยภาพในการบริหารกองทุนประกันสังคม มีผลตอบแทนกําไรจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่อปีเป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่มีปัญหาขาดแคลนในด้านอัตรากําลังบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเงินที่
ซับซ้อน และบริหารจัดการระบบ และในด้านการลงทุนที่ยุ่งยาก และมีความเห็นว่าควรดําเนินการศึกษาจัดทํา
เป็นรายงานส่งคณะอนุกรรมาธิการต่อไป
(๒) พิ จ ารณารายงานเรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ป รั บ ลู ก จ้ า งเหมาบริ ก ารของกรมการปกครอง
เพื่อกําหนดตําแหน่งเป็นพนักงานราชการ ๔,๖๔๙ อัตรา ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการเห็นชอบให้เสนอรายงานเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานเพื่อพิจารณา
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางในการดําเนินการกําหนดวิธีและ
กระบวนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ
ข. พิจารณาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดําเนินการจัดส่งร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและวิธีการพิจารณาคดีป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ให้กับ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทําการพิจารณาต่อไป
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันภาครัฐ
ได้พิจารณารูปแบบการนําเสนอ (Blueprint for Change) ของคณะอนุกรรมาธิการจํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้
(๑) ประเด็นปัญหา เช่น ปัญหาวาระการดํารงตําแหน่งของคระกรรมการองค์กรอิสระ และ
ปัญหาความไม่ชัดเจนในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์กรอิสระ เป็นต้น
(๒) ประเด็นการปฏิรูป เช่น การปฏิรูปด้านโครงสร้าง และการปฏิรูปด้านบทบาทอํานาจหน้าที่
เป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นชอบให้ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นําความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการไปทําการปรับปรุงร่าง

- ๒๓ กฎหมายเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุต่อไป และเมื่อได้จัดทําร่าง
กฎหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งร่างกฎหมายให้กับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อจะได้นําเสนอต่อสภา
ปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้กําหนดกรอบและแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประกอบด้วย การสร้างภาคราชการให้มีความเข้มแข็งและปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การตั้ง
หน่วยงานกลางในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ และการสนับสนุนองค์กรต่อต้านการทุจริตให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการสังเกตการณ์ให้มากขึ้น เป็นต้น กับการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลกองทุนต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน
มีจํานวนมาก เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ง. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ได้สรุปข้อมูลของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และได้กําหนดหลักการในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร และบทกําหนดโทษและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) พิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การพิจารณากฎและระเบียบการ
ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุในประเทศไทยและความเห็นเกี่ยวกับการทําประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
สําหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้แทนคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องทํา
ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนักท่องเที่ยว และศึกษาแนวทางการนํารายได้จากการทําประกันภัย
สุขภาพและอุบัติเหตุสําหรับนักท่องเที่ยวมาสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ
๑๕.๒) พิจารณารายงานความคืบหน้าการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป
ก. วาระที่ ๓๕ “ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศ” ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เอกสาร
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ข. วาระที่ ๓๖ “ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” มี
มติ ใ ห้ ถ อนรายงานออกจากระเบี ย บวาระการประชุ ม ของสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ไ ปก่ อ น เนื่ อ งจากรายงาน
ฉบับดังกล่าวยังขาดความสมบูรณ์ในเชิงเอกสารวิชาการประกอบการพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ค. วาระการพัฒนาเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน “การปฏิรูป ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม” ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เอกสารมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วน
๑๕.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

- ๒๔ ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา เรื่อง “การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น สถาบั น หลั ก ของสั ง คม” โดยพิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process &
Organizational Design) วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๖ เรื่อง “การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา
เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” ซึ่งมีความคืบหน้าของการจัดทําการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป
(Process & Organizational Design) วาระการปฏิรูป ลํ าดับที่ ๓๖ เรื่อง “การส่งเสริ มความเข้ม แข็งของ
สถาบั น ศาสนา เพื่ อให้ เ ป็ น สถาบั น หลั ก ของสั ง คม” ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรทางศาสนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การนําหลักศาสนธรรมมาปฏิบัติ
ในชีวิตประจํ าวันทั้ งระดับบุคคลและองค์กรเพื่อพัฒนาสังคมอย่ างยั่ งยืน ยุ ทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริ ม สร้าง
ความสัมพั นธ์ที่ ดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพั ฒนาศักยภาพของสถานศึกษา
ในการบูรณาการหลักศาสนธรรมในการจัดการศึกษาทุกระดับ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมบทบาทหน้าที่
ของสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําหลักศาสนาที่ถูกต้องไปเผยแผ่สู่ประชาชน
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับกรณีการคุ้มครองกรรมสิทธิ์ที่คุ้มครองอายุผู้สร้างสรรค์และอีก ๕๐ ปี
นับแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์ตาย งานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตกเป็นสิทธิ์ของสาธารณะ (Public domain) เมื่อมีผู้ละเมิดใคร
จะเป็นผู้ดูแล Resale Right หรือการขายซ้ํา กรณีที่ผู้ซื้อได้ซื้อไปจากผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผ่านระยะเวลาไป
ช่วงหนึ่ง ผู้สร้างสรรค์งานมีชื่อเสียงขึ้นมา ทําให้งานที่สร้างสรรค์มีราคาที่สูงขึ้น เมื่อผู้ซื้อนําไปขายต่อและได้
กําไรมาก ควรที่จะแบ่งกําไรให้กับผู้สร้างสรรค์ด้วย ควรเสนอเป็นประเด็นปฏิรูปให้มีกฎหมายที่จะมาแก้ไข
ปัญหาที่กฎหมายลิขสิทธิ์ยังไม่อาจให้การคุ้มครองได้ หรือการมีกฎหมายจริยสิทธิ์หรือธรรมสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองให้
งานมีกรรมสิทธิ์ไม่ถูกละเมิดหรือมีองค์กรมาดูการบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์
ผลงาน
(๒) พิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process & Organizational Design)
วาระการปฏิรูปเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการจัดพื้นที่ศิลปะ วัฒนธรรมในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ควรให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของศิลปินแขนงต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เพื่อนําประเด็นที่ได้รับนํามาสู่
การปฏิรูป ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) การติ ด ตามความคื บ หน้ า การยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และการประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้รายงานว่า การยกร่างรัฐธรรมนูญได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนการทบทวนบทบัญญัติของร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยได้พิจารณาถึงร่างมาตรา ๑๔๔ ขณะที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการกีฬาได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๕
ส่วนประเด็นการประชาสัมพันธ์ ได้มีการการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๑๖.๒) การปฏิรูปเร็ว (Quick win) ได้พิจารณาเรื่องโครงการกีฬาเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งผู้แทนที่ได้รับมอบหมายได้รายงานว่า ได้กําหนดกิจกรรมกีฬาต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลยะลา
FA CUP และโครงการสานฝันนักกีฬาในสถานศึกษาจังหวัดยะลา เป็นต้น และเพื่อให้การจัดทํ าโครงการ

- ๒๕ ดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการจัดทําแผนให้ชัดเจน สํารวจความสนใจของ
ประชาชนในชนิดกีฬาต่างๆ และประสานงานกับกองทัพภาคที่ ๔ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๓) รายงานเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม วิท ยาเขตชลบุรี จัง หวัดชลบุรี ซึ่ งผู้แ ทนที่ ได้รั บ มอบหมายได้รายงานว่ า
กําหนดการสัมมนาจะมีการเปิดวีดิทัศน์ “กีฬาและความภาคภูมิใจของคนไทย” และมีการแบ่งกลุ่มย่อยสัมมนา
๑๖.๔) การประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารการกี ฬ า สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง ผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้รายงานว่า ในประเด็นเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างจะต้องรอผลสรุปการสัมมนาเรื่องการจัดตั้งสถาบัน
วิทยาศาสตร์การกีฬาของคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการด้านการกีฬา มาประกอบการพิจารณาดังกล่าว
ด้วย ส่วนประเด็นข้อเสนอในการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น จะต้องพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงให้
รอบด้าน
๑๖.๕) ความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ประเด็ น การปฏิ รู ป ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมาธิ ก ารได้ รั บ
มอบหมายสรุปได้ดังนี้
ก. ด้านกฎหมายการกีฬา ซึ่งผู้แทนที่ได้รับมอบหมายได้รายงานว่า ได้ดําเนินการประสานงาน
และรวบรวมข้อมูลผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ส่วนรายละเอียดสามารถดําเนินการได้ภายหลังได้
จัดส่งกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๘ แล้ว
ข. ด้านพัฒนาการกีฬา ซึ่งผู้แทนที่ได้รับมอบหมายได้รายงานว่า การดําเนินการอยู่ระหว่างรอ
ข้อมูลผลการประเมินแผนพัฒนาการกีฬาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ค. ด้านบริหารจัดการด้านการกีฬา ซึ่งผู้แทนที่ได้รับมอบหมายได้รายงานใน ๒ เรื่อง คือ เรื่อง
การจัดสัมมนาการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
โดยเห็นควรให้จัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นรูปแบบหน่วยงานของรัฐประเภทที่สาม
นอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากสถาบันจะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการและแนวคิด
ขององค์การมหาชน และควรให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส่วนเรื่องความคืบหน้า
ในการพิจารณาศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬา ได้มีข้อเสนอ ๒ ระยะ คือ
ระยะสั้น เช่น เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีด้านการกีฬา ที่จะ
สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ออกไป หรือไม่ต้องกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด เป็นต้น ส่วนระยะยาวควรมี
การทํ า วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในระยะยาวต่ อ รั ฐ บาล โดยดํ า เนิ น การขอ
งบประมาณสนับสนุนการจัดทําวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ได้เห็นชอบให้นํา
เสนอเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นการปฏิรูปเร็ว Quick Win ของคณะกรรมาธิการ
๑๖.๖) พิ จ ารณาการเตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ ชี้ แ จงสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ เรื่ อ งข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลง
(Blueprint for change) ของคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การกี ฬ า ซึ่ ง ได้ จั ด ทํ า เอกสารเกี่ ย วกั บ การกํ า หนด
กระบวนการและรู ป แบบองค์ ก ร (Process and Organizational Design) โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก ๒ ส่ ว น
ประกอบด้วย ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กับข้อมูลจากคณะอนุกรรมาธิการ โดยได้จัดทํา
โครงร่างจํานวน ๕ บท

- ๒๖ -

๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาเรื่อง การเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถเข้าถึง
เกษตรกรได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ไปบู ร ณาการร่ ว มกั บ วาระการปฏิ รู ป ที่ ๒๐ และ ๒๑
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับมอบหมายจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้
๑๗.๑) ผู้แทนกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวว่าแนว
ทางการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควรวางแผนดําเนินการ ๓ ระยะ คือ ๑) ก่อน
ดําเนินการจะต้องสํารวจความต้องการของเกษตรกร เพื่อตั้งโจทย์การวิจัย ๒) ระหว่างดําเนินการ ควรให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น และ ๓) ภายหลัง
ดําเนินการควรมีการถ่ายทอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เกษตรกร ส่วนข้อเสนอการปฏิรูปในการ
ให้บริการของหน่วยงานคือ การปฏิรูปองค์กรเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นในการบริหารจัดการน้ํา
และการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ําใน
อนาคต
๑๗.๒) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวว่าได้ดําเนินการ
ศึกษา ถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาในเรื่องต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ํา และการสร้างเครือข่ายหมอดิน
อาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
นอกจากนี้เห็นว่าการจะพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้เข้มแข็งนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนใช้ศักยภาพที่
มีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๑๗.๓) ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวว่าได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านวิชาการ แหล่งเงินทุน การประชาสัมพันธ์ข้อมูล และการให้บริการด้านอื่น ๆ ส่วนแนวทางการ
ปฏิรูป มีแผนการปฏิรูปเชิงรุกทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เช่น ด้านข้อมูลทางวิชาการ โดยการ
ผลักดันระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี (STI Mentoring & STI Consulting) ด้านการ
คุ้ ม ครองและตรวจสอบ โดยผลั ก ดั น ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบผู้ ข ายเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และด้านการมีระบบรวบรวมและประสานข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐให้แก่
เกษตรกร เป็นต้น
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
เห็ น ควรให้ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด เพื่ อ ชํ า รุ ด บกพร่ อ งในสิ น ค้ า ใหม่ โดยยกร่ า งขึ้ น เป็ น
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ แต่ทั้งนี้ ในการยกร่างดังกล่าวต้องคํานึงถึงสินค้าในประเทศต่าง ๆ เพราะสินค้าแต่ละ
ประเภทมีระยะเวลาในการชํารุดบกพร่องไม่เท่ากัน การกําหนดระยะเวลาให้สามารถคืนสินค้าได้ภายใน

- ๒๗ ๖ เดือน จึงอาจไม่เหมาะสม ประกอบกับผู้ขายสินค้าสามารถจําแนกให้เป็นผู้จัดจําหน่ายและผู้ผลิตสินค้า
การใช้สิทธิเรียกร้องจะดําเนินการกับบุคคลใด
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ไม่มีการประชุม)
๑๙.๑) ได้หารือร่วมกันระหว่าง คสช. ครม. สนช. สปช. และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
การนําเสนอประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี ควรกําหนดสาระสําคัญ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในประเด็นที่เสนอ ดังนี้
ก. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องปฏิรูปแยกแต่ละประเด็นให้ชัดเจน
ข. สิ่งที่ประชาชนจะได้รับหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูป
ค. กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิรูปในแต่ละประเด็น หรือขั้นตอนการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปในแต่ละด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้องคํานึงถึงสภาพ
สังคมและความต้องการของประชาชนและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ
๑๙.๒) การจัดทําหนังสือเชิญหน่วยงานราชการหรือบุคคลภายนอกให้เป็นอํานาจหน้าที่ของประธาน
กรรมาธิการในการลงนามตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๙ ทั้งนี้ การจัดทํา
หนังสือควรมีแนวปฏิบัติที่มีลักษณะเดียวกัน คือ
ก. การจัดทําหนังสือเชิญหน่วยงานราชการของคณะกรรมาธิการทุกคณะ ควรมีรูปแบบเดียวกัน
และใช้ถ้อยคําภาษาที่สุภาพ ในลักษณะขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุม
ข. การจัดทําหนังสือเชิญหน่วยงานราชการ จะต้องทําหนังสือถึงรัฐมนตรีต้นสังกัดทราบ เพื่อ
รัฐมนตรีจะได้สั่งการให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ในการ
ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ
ค. การจัดทําหนังสือเชิญหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม ควรจัดส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาพอสมควร
๑๙.๓) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ เกี่ ย วกั บ คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยดําเนินการประจําสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
โดยสารทางเครื่องบินของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
ก. คําสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยดําเนินงานประจําสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเห็นชอบ
ให้มีการเปิดเผยข้อมูล โดยจัดทําสรุปรายชื่อสมาชิกที่มีการแต่งตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว ให้แก่ผู้ขอข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว
ข. ข้อมู ล เกี่ ยวกับค่ า ใช้ จ่ายในการเดินทางโดยสารเครื่องบินของสมาชิกสภาปฏิรูป แห่งชาติ
ขณะนี้ คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดส่ง
หนังสือการขอข้อมูลในเรื่องดังกล่าวไปยังสํานักการคลังและงบประมาณแล้ว โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการของ
สํานักการคลังและงบประมาณ

- ๒๘ โดยมีความเห็นที่จะขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปรับเปลี่ยนการแต่งตั้งบุคคลที่
เป็นเครือญาติมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยดําเนินงานประจําสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อ
สร้างมาตรฐานที่ดีขึ้นให้กับการเมืองและเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๐.๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณา ๒ เรื่อง
ดังนี้
ก. พิ จ ารณาติ ด ตามความคื บ หน้ า ผลการยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับปฏิรูป)
เป็ น รายมาตรา ทํ า ให้ เ นื้ อ หาในร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น โดยฝ่ า ยเลขานุ ก ารประจํ า
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามัญ ติ ด ตามฯ ได้ จั ด ทํ า ตารางเปรี ย บเที ย บรั ฐ ธรรมนูญ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ กั บ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญ (ฉบับปฏิรูป) พ.ศ. .... เสร็จแล้วจํานวน ๒ ภาค
ข. พิจารณาแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน
๒๕๕๘ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ นํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับปฏิรูป) พ.ศ. .... และประเด็นความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ จํานวน ๒๔๖ ประเด็น มาศึกษาวิเคราะห์ว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนําประเด็นใด
ไปใช้ประกอบในการยกร่างรัฐธรรมนูญ และมีประเด็นใดที่ไม่ได้นําไปใช้ หากเห็นว่าประเด็นใดมีความสําคัญแต่
ไม่ถูกหยิบยกเข้าไปไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ให้จัดทําความเห็นเป็นข้อสรุปไว้ในรายงาน โดยคณะกรรมาธิการจะ
พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อสรุปดังกล่าวในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ระหว่างวันที่ ๑๗ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมจัดทําเป็นรายงานเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป
๒๐.๒) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารกลั่ น กรอง รวบรวม สั ง เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิ จ ารณาติ ด ตามความคื บ หน้ า ผลการยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ โดยฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการติดตามการประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นการพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา และบันทึก
เจตนารมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยพิจารณาทบทวนไปแล้ว ๒๐๕ มาตรา
ข. พิจารณาแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่าง
วันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘ รวมทั้งแนวทางการจัดทําสรุปรายงานเพื่อรายงานผลการพิจารณา เสนอสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ โดยประเด็นสําคัญที่เห็นควรนําไปพิจารณาและสังเคราะห์ในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่
(๑) ประเด็นความเห็นหรือข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จํานวน ๒๔๖ ประเด็น ที่
คณะกรรมาธิก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ นํ าหลัก การไปบรรจุไ ว้ใ นร่ า งรัฐ ธรรมนูญ และที่ไ ม่ ไ ด้บ รรจุใ นร่ า ง
รัฐธรรมนูญ

- ๒๙ (๒) ประเด็นข้อความหรือถ้อยคําที่เป็นอัตลักษณ์ หรือข้อสังเกตที่เป็นหลักการใหม่ในร่าง
รัฐ ธรรมนูญ รวมทั้งประเด็นที่ คณะอนุ กรรมาธิการเห็นว่ าอาจจะไม่นําไปสู่การปฏิรูปและการสร้างความ
ปรองดอง
(๓) ประเด็นที่คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่าควรบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ นอกเหนือจากที่
ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญ
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)
ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมการ
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) คณะกรรมาธิก ารได้ พิจ ารณารายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร
ชุดต่าง ๆ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้จัดทําระบบฐานข้อมูลใน ๓ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ การนําข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในระบบ
ระยะที่ ๒ การจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ระยะที่ ๓ การนําข้อมูลมาจัดทําความถี่ และใส่คําสําคัญ (Keyword) เพื่อเรียกดูข้อมูล
ข. คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศ จะได้มีการบันทึกเทป
รายการ “สปช. เสียงประชาชน” ครั้งที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ อาคาร
ดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ และออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ในเวลา ๒๐.๓๐ –
๒๒.๐๐ นาฬิกา นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายการ “สปช. เสียงประชาชน” ผ่านทางเว็บไซต์
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ยูทูปรายการเสียงประชาชนที่ได้มีการอัปโหลดรายการไว้
และที่ประชุมให้กรมประชาสัมพันธ์กําหนดรายชื่อผู้จัดทํารายการก่อนเริ่มรายการ และจัดทําตัววิ่งในรายการ
“สปช. เสียงประชาชน” และ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย“ โดยใช้ถ้อยคําว่า “รายการนี้จัดทําโดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์”
ค. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้จัดส่งสรุปผลการ
ดําเนิ นงานและบทสรุปผู้บริหารการจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การจัดทํายุทธศาสตร์แ ละ
กฎหมายการบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร และได้จัดส่งสรุปผลการประชุมเชิงวิชาการและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนว
ทางการบริหารจัดการแผนแม่บทป่าไม้อย่างยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ – อังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
เดอะทวิ น ทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร โดยร่วมกับสํ านั ก งานประสานการพั ฒ นาสัง คมสุ ขภาวะ (สปพส.)
เรียบร้อยแล้ว
ง. คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป ได้
โอนงบประมาณไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้แต่ละจังหวัด
จะดําเนินการจัดเวทีและจะจัดส่งข้อมูลเข้ามายังคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปต่อไป

- ๓๐ ๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าการจัดจ้าง
สถาบันการศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการปฏิรูป โดยมีการแก้ไขปรับปรุงขอบเขตโครงการจัดจ้าง (Terms of
Reference) และมอบหมายให้อนุกรรมาธิการเป็นผู้ดําเนินการจัดทําราคากลาง
ข. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้พิจารณาเตรียม
ความพร้อมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การผูกขาดทางการค้า กรณีค้าปลีก ค้าส่ง” มีกําหนดจัดเวที
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเห็นควรให้มีการประสานงานร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
จัดทําข้อเสนอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐธรรมนูญ ในคณะปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เพื่อกําหนดแนวทางการจัดเวทีดังกล่าวต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป ได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด โดยที่ประชุมให้ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีให้กับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(๒) พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูปที่ได้รับจากจังหวัดต่าง ๆ โดยที่ประชุม
ให้จัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่จะส่งไปยังศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัด
(๓) พิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของคณะกรรมาธิการและ
คณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดสัมมนาและการเดินทางไปราชการ
โดยที่ประชุมให้จัดทําร่างกําหนดกรอบวิธีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมาธิการต่อไป
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
๒๓.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์
สปช.เห็ น ชอบการจั ด เวที เ สวนาเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ สปช. โดยจะเริ่ ม ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะจัดเวทีขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี และจะนําเสนอโครงการต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๒๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ
โดยเห็นชอบที่จะประสานไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อผลิตสปอตวิทยุต่อไป
๒๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ
ก. จะได้เชิญศิลปินมาร่วมขับร้องเพลงเสียงประชาชนไปยังทุกภาคส่วนโดยจะได้มีการเสนอ
รายชื่อผ่านฝ่ายเลขานุการ
ข. จั ด ทํ า แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ การดํ า เนิ น งานของสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ต้ อ งมี ก ารใส่ ชื่ อ
ผู้สนับสนุนไว้ในด้านหลังของแผ่นพับ โดยจะจัดพิมพ์มาเผยแพร่ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่แผ่นพับ
บริเวณทางด่วนพิเศษ

- ๓๑ ๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๔.๑) พิจาณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ
(๑) พิจารณาความคืบหน้าของ เอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ แบ่งเป็นหน่วยงานที่
ได้จัดส่งเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการบางส่วนแล้ว กับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารใดๆ ให้กับ
คณะกรรมาธิการเลย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้ทําหนังสือติดตามทวงถามพร้อมกับการประสานด้วยวาจา
แล้ว
(๒) พิจารณาความคืบหน้าเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในการ
ปฏิรูปของสภา โดยมีการปรับแก้ไข คําถูกผิด ตัดคําซ้ํา และเพิ่มเติมชื่ออนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุและ
บันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมทั้งระบุอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจะพิ จ ารณารู ป แบบที่ ส มบู ร ณ์ อี ก ครั้ ง ก่ อ นเสนอต่ อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา ต่อไป

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

คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

นางสาวโสฬส เพชรสุขุม/พิมพ์

