สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การเมือง ในการสัมมนา ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้กําหนดกรอบ
การพิจารณาเป็น ๖ ประเด็น ได้แก่
ก. ระบบรัฐสภา
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. องค์กรอิสระ
ง. พรรคการเมือง
จ. การเลือกตั้ง และระบบการเลือกตั้ง
ฉ. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้กําหนดวิธีการและกระบวนการปฏิรูป
(Process and Organizational Design) เพื่อเสนอรายงานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
(๑) หน้าที่ของพรรคการเมือง
(๒) พัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชน
(๓) ปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง
(๔) ปฏิรูปการบริหารพรรคการเมือง
(๕) การปฏิรูปวิธีการหาเสียงของพรรคการเมือง
(๖) การปฏิรูปวิธีการป้องกันการทุจริต การซื้อสิทธิ ขายเสียงของพรรคการเมือง
(๗) การอุดหนุนเงินทุนให้แก่พรรคการเมือง (Political Finance) เพื่อลดการครอบงําจาก
นายทุน ส่งเสริมพรรคเล็กให้เจริญเติบโต และให้พรรคการเมืองเข้มแข็งและเป็นพรรคการเมืองของประชาชน
(๘) การยุบพรรคการเมือง
ข. คณะอนุกรรมาธิการการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ได้กําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยที่ประชุมเห็น
ควรศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันวางยุทธศาสตร์สร้างความเป็นพลเมือง และมอบหมายให้คณะทํางาน
พิจารณาศึกษาวาระการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไปดําเนินการศึกษา
โครงสร้างและแนวทางการดําเนินงานของสถาบันดังกล่าวต่อไป

-๒๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาสรุปผลการดําเนินงานการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ในส่วนขององค์กรบริหารการพัฒนาภาค ควรมีการพิจารณาอย่างละเอียด ไม่เฉพาะเขตอํานาจการปกครอง
สถานะขององค์กร ขอบเขตอํานาจหน้าที่ ภารกิจ และบุคลากรเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงขนาดของพื้นที่และ
จํานวนประชากรของแต่ละจังหวัด เนื่องจากมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ดังนั้นหากต้องการยกระดับศักยภาพของท้องถิ่น ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องพิจารณาอย่าง
ละเอียดในทุกด้าน และควรพิจารณาวางกลไกการขับเคลื่อนและการกํากับดูแลให้ภูมิภาคสามารถปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นว่าการกําหนดให้มีองค์กรการบริหารการพัฒนาภาคเพื่อทําหน้าที่
บริหารงานด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับภาคจะสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นการลดขนาดภาครัฐและบทบาทของราชการส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีข้อ
ห่วงใยว่า ในทางปฏิบัติอาจเป็นการเพิ่มชั้นการปกครองระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคใน
ระดับจังหวัด รวมทั้งปัญหาที่จะตามมาจากการลดบทบาทหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาค
ข. พิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
และการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมเห็นว่ากรณีวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรกําหนดให้ชัดเจน รวมทั้งบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
มีความชัดเจน
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน และความมั่นคง
แห่งรัฐ ได้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์การมองอนาคต (Strategic Foresight) กับการปฏิรูประบบและกระบวนการ
บริหารราชการแผ่นดิน และระบบการประเมินผลหน่วยงานเพื่อกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process
and Organizational Design) สรุปได้ดังนี้
(๑) สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับการมองอนาคตมาประยุกต์ใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ์และวางแผนขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ประเทศหรือองค์กร
สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ (ความไม่แน่นอน) ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และทําให้การพัฒนาประเทศหรือ
การดํ า เนิ น งานขององค์ ก รมี แ นวทางและเป้ า หมายที่ ชั ด เจน นอกจากนี้ ก ระบวนการมองอนาคตซึ่ ง ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ) จะช่วยลดความเสี่ยงในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้
(๒) คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ๒ คณะ ได้แก่
(๒.๑) Thailand Strategy Board for Future ทําหน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงาน
ภาครั ฐ โดยมี สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น สํ า นั ก งาน
เลขาธิการ

-๓(๒.๒) Thailand Productivity and Innovation Board รับผิดชอบเรื่องการจัดการ
คุณภาพ การเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับหน่วยผลิตและบริการต่าง ๆ โดยมี
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการ
ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ได้พิจารณาการจัดทําร่าง
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) คํานิยาม “ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ประชุมเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติควรเป็นแผนแม่บทหลักใน
การกํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทางและเป้ า หมายของประเทศ มี ค วามครอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่ นดินและการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศ
(๒) การได้มาซึ่งสภายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นควรให้มีการ
จัดตั้งสภายุทธศาสตร์ชาติขึ้นก่อน จากนั้นสมาชิกสภายุทธศาสตร์ชาติจึงสรรหาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ต่อไป
(๓) พิจารณาอํานาจหน้าที่ของสภายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
(๔) วาระของสภายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ควรกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่งเพียงวาระเดียว มีระยะเวลา ๖ ปี หรือกําหนดไม่เกินสองวาระ ระยะเวลาสั้นกว่า ๖ ปี
(๕) เรื่ องประโยชน์ ตอบแทน ที่ ประชุมเห็ นว่า สมาชิกสภายุทธศาสตร์ ชาติ ไม่ ควรได้ รั บ
เงินเดือน แต่ให้รับเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น
(๖) เรื่องบทเฉพาะกาล ที่ประชุมจะได้พิจารณากําหนดในรายละเอียดต่อไป
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “มาตรการควบคุมนักโทษแทนการคุมขังใน
เรือนจํา” โดยที่ประชุมให้ตรวจสอบรายละเอียดและเนื้อหาของรายงานแล้วนํามาเสนอต่อที่ประชุมในคราว
ต่อไป
ข. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “การปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญ” ที่ประชุมเห็นควร
นํารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล
มาปรับปรุงให้เป็นรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสนอต่อสภา
ปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ค. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “การปฏิรูปศาลปกครอง” ที่ประชุมเห็นควรนํา
รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล มา
ปรับปรุงให้เป็นรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เสนอต่อสภาปฏิรูป
แห่งชาติต่อไป
ง. พิ จ ารณาสรุ ป ผลการสั ม มนา เรื่ อ ง “ข้ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตให้ ฎี ก า” หาก
กรรมาธิการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เสนอแก้ไขก่อนจะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

-๔๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ กรรมาธิ การปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกระบวนการทํางานตํารวจเพื่อ
ประโยชน์ ข องประชาชน ได้ พิ จ ารณา เรื่ อ งการถ่ า ยโอนภารกิ จ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมไปให้ ห น่ ว ยงานราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดํ า เนิ น การ โดยที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ มี ก ารยกร่ า ง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวโดยอาศัยหลักการเดียวกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณากําหนด
เนื้อหาในพระราชบัญญัติต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาเรื่องการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวิธีและ
กระบวนการปฏิรูป ดังนี้
(๑.๑) เหตุผลที่จะปฏิรูป
(๑.๒) ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไร
(๑.๓) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจากข้อเสนอแนะ
(๑.๔) ช่วงระยะเวลาในการเสนอให้มีการปฏิรูป แต่ละประเด็น
ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา คือ ต้องดําเนินการโดยเสนอแนะแนวทาง
ทั้ง ๒ มิติ คือ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย ให้ทั้งสองฝ่ายหมดข้อโต้แย้ง มีความเข้าใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและถูกต้องตรงกัน
(๒) พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานด้านเศรษฐกิจ โดยคณะทํางานได้
พิจารณาเรื่อง “การนําอาคารอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม” ซึ่งปัจจุบันเป็นประเด็นที่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้ประกอบการ จนถึงขั้นถูกจับกุมดําเนินคดีโดยไม่จําเป็น และเป็นผลมาจากปัญหาข้อกฎหมายและการ
ตีความกฎหมาย ดังนั้นจึงเสนอให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนําอาคารอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. .... ของกระทรวงมหาดไทย
(๓) พิ จ ารณารายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะทํางานได้รายงานผลการพิจารณาเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายในคดียิงปืนขึ้นฟ้า” และ
เรื่อง “สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้” ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการปฏิรูปทั้งสองฉบับ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ได้พิจารณาศึกษาการปฏิรูปศาล
ยุติธรรมในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) การจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ที่ประชุมเห็นว่าควรจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเป็น
แผนกหนึ่งในศาลอุทธรณ์ เมื่อมีความพร้อมให้ตั้งเป็นศาลชํานัญพิเศษ
(๒) ควรกํ า หนดกรอบเวลาการทํา งานในขั้นตอนต่ าง ๆ ตามที่ค ณะกรรมาธิก ารยกร่า ง
รัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
(๓) การปฏิรูปแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ที่ประชุมเห็นว่าควรมีองค์
คณะ ๕ คน เพื่อไม่มีปัญหาเรื่องขาดองค์คณะ และเมื่อศาลมีคําพิพากษาแล้ว ให้สามารถอุทธรณ์ได้ภายในเก้า
สิบวัน
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิ จารณาศึ กษาความพร้อมในการจัดเตรี ย มการเลือกตั้ งระบบสั ดส่วนผสมระหว่า ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตตามร่างของคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

-๕(๑.๑) ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม จําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกตั้งให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบดังกล่าวแตกต่างจากระบบการเลือกตั้งที่ผ่าน
มา อาจทําให้ประชาชนสับสนและอาจทําให้มีการลงคะแนนเสียได้
(๑.๒) ให้มีการนําเครื่องนับคะแนนอัตโนมัติมาใช้ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการ
ทุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(๑.๓) ให้ มี ก ารเร่ ง รั ด ติ ด ตามผู้ ก ระทํ า ผิ ด การเลื อ กตั้ ง ที่ ส่ ง ผลให้ ภ าครั ฐ เกิ ด ความ
เสียหาย
(๑.๔) ให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง แทนการนับคะแนนแบบรวมหน่วย เพื่อ
ป้องกันปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง
(๒) พิ จ ารณาศึ ก ษาความพร้ อ มในการดํ า เนิ น การควบรวมผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๒.๑) หากมี ก ารควบรวมผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ต้ อ งสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงภารกิจอํานาจหน้าที่และบทบาทในการทํางาน
(๒.๒) ทั้งสองหน่วยงานต้องมีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยต้อง
คํานึงถึงสถานะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ บุคลากรของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีสถานะ
เป็นพนักงานของรัฐ แต่บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นข้าราชการ
(๓) พิ จ ารณาสรุ ป ผลการปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมในองค์ ก รอิ ส ระ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติจะได้มีการหารือเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่จําเป็นต้องตราขึ้นตามร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะกําหนดให้มีการตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นเพื่อไม่ให้
เกิดการซ้ําซ้อนกันในการดําเนินการยกร่างกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ คณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระจะได้รวบรวมประเด็นการปฏิรูปองค์กรอิสระ รวมถึงแนวทางในการ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากผลการประชุมของคณะวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นประการใด
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระจะได้วางแนวทางในการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระในการประชุมครั้งต่อไป
จ. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. .... โดยใช้ร่างของกรมการปกครองเป็นหลักในการ
พิจารณา ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(๑) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุมทั้งอําเภอ ตําบล
แขวง (ในเขตกรุงเทพมหานคร) และสถานที่ที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยกําหนด
(๒) ให้มีหน่วยงานธุรการประจําทุกศูนย์ไกล่เกลี่ย
(๓) คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย ให้มีภูมิลําเนาหรือเคยมีภูมิลําเนาในพื้นที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่น้อย
กว่าสองปี และสามารถทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยภายในเขตอําเภอเดียวกันได้
(๔) กํ า หนดค่ า ตอบแทนของผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
กระทรวงยุติธรรม

-๖(๕) กําหนดให้สํานักงานทนายความประจําจังหวัดเป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยเพื่อความสะดวก
ของประชาชน
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) คณะกรรมาธิการได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เรื่องแนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
ก. มุ่งเน้นการกระจายอํานาจเพื่อการจัดการตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค. มุ่งเน้นการลดภาระของรัฐบาล โดยให้รัฐบาลมีหน้าที่กําหนดและควบคุมมาตรฐานกลางใน
ด้านต่าง ๆ
ง. มุ่งเน้นการสร้างประชาชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของ
ตนเองได้
จ. มุ่งเน้นการลดความรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมือง
ฉ. กําหนดให้ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางปฏิบัติภารกิจเท่าที่จําเป็น โดยดําเนินกิจการที่
สงวนไว้และกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมจัดทํา ค้นคว้าหรือวิจัยทางวิชาการ กํากับดูแล
ท้องถิ่น ช่วยเหลือแนะนําท้องถิ่น และระงับข้อพิพาทต่าง ๆ
ช. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผังพัฒนาเมือง การ
เศรษฐกิจ การผลิต การขาย การสังคม การศึกษา วัฒนธรรม การเมือง การบริหาร และการบริการสาธารณะ
ซ. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณากําหนดโครงร่าง
กฎหมายกระจายอํานาจ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
(๑) การกระจายอํานาจไม่ควรมีรูปแบบเดียวหรือเป็นแบบแผนเดียวกันทั้งหมด รัฐอาจจะ
พิจารณาเลือกแบ่งอํานาจหน้าที่ทางการปกครองและการบริหารเฉพาะเรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ
สังคมของแต่ละพื้นที่โดยอยู่บนพื้นฐานหลักการลดบทบาทของรัฐให้เหลือเท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ รัฐ/หน่วยงานของ
รัฐยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการกับดูแลโดยการกําหนดมาตรฐาน ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําในเรื่องใดได้
ตามมาตรฐาน ก็มอบหรือโอนภารกิจและให้อํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเข้าไปดูแลบริหารจัดการ
ในเรื่องนั้นได้ด้วยตนเอง
(๒) ในหัวข้อเรื่อง “ความหมายของการกระจายอํานาจ” ไม่ควรใช้ถ้อยคําว่า “ภารกิจของ
รัฐ” เพราะอาจถูกตีความได้ว่าเนื่องจากเป็นภารกิจของรัฐจึงไม่จําเป็นต้องกระจายอํานาจหรือคืนอํานาจใน
เรื่องการจัดทําบริการสาธารณะไปยังส่วนอื่น ๆ
(๓) ควรพิจารณาถึงเรื่องของการกระจายอํานาจในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่ติดยึดในเรื่องของ
พื้นที่หรือรูปแบบองค์กร เช่น การกระจายอํานาจตามเนื้องานหรือปัญหา (issue) เป็นต้น เพื่อให้ภารกิจต่าง ๆ
ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ยุติหรือไม่มีการดําเนินการต่อ

-๗(๔) จะต้องมีกลไก/มาตรการในการบริหารจัดการความสัมพันธ์เพื่อจัดแบ่งในเรื่องอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกลุ่ม/ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
จังหวัด ทั้งที่มีอยู่แล้ว เช่น ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น หรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ เช่น สมัชชาประชาชน ทั้งนี้
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนหรือช่องว่างในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยอาจจะกําหนดให้เป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐที่จะต้องเข้ามาจัดแบ่งโดยอยู่บนพื้นฐานของการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น
(๕) ส่วนที่เป็นภารกิจเสริมหรือภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกที่จะทํา
เพิ่มเติมได้นั้น อาจจะนําไปสู่ปรากฏการณ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกทําเฉพาะในสิ่งที่อยากจะทําและ
ไม่ก่อ ให้เ กิดภาระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่งอาจจะไม่ ตอบสนองหรื อตรงตามความต้ อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นอาจจะมีการจัดแบ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นระดับตามความสามารถ และ
กําหนดว่าแต่ละระดับจะต้องทําอะไร หรืออาจจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะเลือกทําภารกิจเสริมจะต้องสามารถดําเนินการในส่ วนที่เป็นภารกิจพื้นฐานได้ อย่างครบถ้ วน
สมบูรณ์แล้ว
(๖) การถ่ายโอนภารกิจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ผ่านมาไม่ได้คํานึงถึงความ
เหมาะสม ความสามารถ และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งจะทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังก่อให้เกิดภาระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย ดังนั้นในส่วนที่เป็นภารกิจเสริมจะต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การเลือกที่จะไม่ทําได้
(๗) ส่วนที่เป็นภารกิจเสริม ทั้งที่เกิดจากภารกิจที่รัฐถ่ายโอนมาให้ หรือเกิดจากการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้มีการถ่ายโอน และรวมถึงภารกิจที่เกิดจากการริเริ่มเสนอขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง รัฐจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดําเนินภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลสําเร็จได้
(๘) ควรมี ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายการภารกิ จ ขั้ น ต่ํ า ที่ ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง
ดําเนินการตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้
ข. คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบ โครงสร้าง และอํานาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น ได้
พิจารณารูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะประเด็นการควบรวมท้องถิ่น ซึ่งได้กําหนดแนวทางการ
ควบรวมท้องถิ่นไว้ในเบื้องต้นว่าการควบรวมท้องถิ่นควรยึดหลักความเป็นท้องถิ่น คํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ โดยมีแนวทางดังนี้
(๑) ควบรวมโดยผลทางกฎหมาย อันเนื่องมาจากลักษณะท้องถิ่นที่จัดมาแต่เดิมมีความ
บกพร่อง เช่น ๑ ตําบล แบ่งออกเป็น ๒ ท้องถิ่นหรือมากกว่า ๒ ท้องถิ่น ท้องถิ่นลักษณะนี้ต้องควบรวม โดยมี
ข้อสังเกตว่า ๑ ตําบล ไม่ควรมีเกิน ๑ ท้องถิ่น แต่ ๑ ท้องถิ่น อาจมีหลายตําบลได้ เป็นต้น
(๒) หลั ก ความสมั ค รใจ ในกรณี ที่ ท้ อ งถิ่ น อยากควบรวมเข้ า ด้ ว ยกั น และสอดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ของประชาชน ให้ควบรวมได้
(๓) หลักแรงจูงใจที่จะทําให้ท้องถิ่นควบรวม เช่น การสนับสนุนงบประมาณพิเศษ หรือการ
เพิ่มเติมสิ่งจูงใจอื่น ๆ ซึ่งหากมีการควบรวมท้องถิ่นเพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ต้องใช้
หลักการจูงใจ/เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่มีการควบรวม
(๔) หลัก ผ่ อ นคลายผลกระทบ ในกรณี มีผ ลกระทบในทางเสี ย หายกับ ท้อ งถิ่นในด้า นใด
ด้านหนึ่ง และการควบรวมจะทําให้แก้ไขหรือผ่อนคลายผลกระทบได้ ก็ให้ทําการควบรวม

-๘ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความละเอียด รอบคอบ และก่อให้เกิดผลดีในการควบรวมท้องถิ่น จึงให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการควบรวมท้องถิ่น
ขนาดเล็ก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการต่อไป
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและ
พัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. .... แห่งชาติ โดยเฉพาะในหลักการให้ยึดตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการได้เสนอไว้
ในร่างรัฐธรรมนูญในหมวดปฏิรูป ดังนี้
ก. องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาฯ
ข. ควรแยกสมัชชาการศึ กษาออกเป็นร่าง พ.ร.บ. อีกฉบับหนึ่งหรื อไม่ หากไม่แ ยกออกและ
กําหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เสมือนเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับไว้ว่า ต้องจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาตามที่
กฎหมายกําหนด
ค. การเขียนบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่าง พ.ร.บ. ในส่วนของหลักการและเหตุผลที่
ต้องนําความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการที่ได้เสนอเพิ่มเติมมากําหนดไว้ด้วย
ง. ตามร่าง พ.ร.บ. ที่กําหนดสถานะของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาฯ ให้เป็น
องค์กรอิสระแล้ว ควรจะอยู่ในการกํากับดูแลหรือผู้ใดเป็นรัฐมนตรีรักษาการ เนื่องจากหากมีสถานะเป็นองค์กร
อิสระแล้ว สถานภาพทางกฎหมายจะแตกต่างจากหน่วยงานปกติของรัฐ
จ. ตามบทเฉพาะกาล ที่กําหนดให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการ กิจการ การเงิน
ทรัพย์สิน และอื่น ๆ จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาฯ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่มีการถ่ายโอนทั้งงบประมาณและบุคลากร มาสังกัด
หน่วยงานใหม่ ดังนั้น ควรที่จะพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว
จะต้องดําเนินการจัดตั้งสํานักงานและจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาใด
๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ได้มีการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ พ.ศ. .... โดยการดําเนินการการสร้างกลไกนําร่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่
(๑) จัด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะกิ จ เพื่ อ แก้ ปัญ หาการจัด การศึ ก ษา มาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) จัดตั้งกลไกการมีส่วนร่วมในจังหวัดนําร่อง ๕ จังหวัด
(๓) ร่างกฎหมายขึ้นใหม่
(๔) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องการส่งเสริมการศึกษาตามกฎหมายใหม่และการสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์จากทุกภาคส่วน
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณา
การเตรียมจัดทํารายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม

-๙ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละออกแบบอนาคตการศึ ก ษาและพั ฒ นามนุ ษ ย์
พิจารณา พิจารณาข้อมูลแผนภาพรูปแบบการบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมาธิการอื่นที่เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์เชิงระบบ โดยพิจารณาในแต่ละช่วงอายุของคนและระดับการศึกษา
ได้มีการพิจารณาในประเด็นทิศทางยุทธศาสตร์ ผู้จัดการศึกษาหลัก ผู้ช่วยจัดการศึกษา และผู้ร่วมสนับสนุน ที่
เป็นแนวทางการบูรณาการร่วมกันกับส่วนอื่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ตามช่วงอายุในแต่ละวัย
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) พิจารณาการปฏิรูประบบภาษี จํานวน ๕ ประเด็น ดังนี้
ก. การแสดงสถานะรายได้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษีและองค์กรผู้มี
อํานาจทางภาษี เพื่อให้ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ และผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษี
โดยผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เสียภาษีไม่เกินจํานวนที่กฎหมายกําหนดอย่างเป็นธรรม
ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและแน่นอน ให้สามารถอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีได้ รวมทั้ง ได้รับความ
คุ้มครองในสิทธิส่วนบุคคล โดยมีมาตรการป้องกันความลับส่วนบุคคลด้วย
ข. การเสียภาษีตามหลักความสามารถ ความเป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยสมควรกําหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถ ความเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ค. การจัดเก็บภาษีจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยให้ภาษีท้องถิ่นมีรายได้มากพอสมควรแก่
การใช้จ่ายของท้องถิ่น และสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ
ง. ให้จัดทําเป็นพระราชบัญญัติเรียกว่า พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี ซึ่งจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา รวมถึงกําหนดแผนในการจัดหารายได้ในรูปแบบของภาษีเพื่อนํามาชําระหนี้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สะสม
จ. การจั ดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังและภาษีอากรแห่งชาติ คณะกรรมการ
ดังกล่าวควรมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี รวมทั้งการส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีโดยให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลผ่าน
กระทรวงการคลังเช่นเดียวกับการเสนอแนะนโยบายภาษีอากร
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง จะได้ร่วมกันพิจารณารายงานของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ พิจารณาการพัฒนากองทุนการ
ออมชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนและแหล่งการออมให้กับชุมชน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

- ๑๐ (๑) ควรจัดตั้ง “โครงข่ายการออมฐานราก” โดยการยกระดับจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองและกองทุนการออมชุมชน จํานวน ๓,๕๐๐ - ๗,๐๐๐ แห่ง ขึ้นเป็นธนาคารชุมชนหรือสถาบันการออม
ชุมชน โดยการคัดสรรจากกลุ่มที่เน้นการออมเป็นสําคัญ
(๒) ควรมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน
ร่วมกันเป็นแม่ข่ายในการดูแลโครงข่ายการออมฐานราก เพื่อเป็นช่องทางในการบริหารจัดการการกู้ยืมข้าม
เครือข่าย โดยขอความร่วมมือในการรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากสมาคมธนาคารไทย
(๓) ควรให้การสนับสนุนด้านมาตรฐานทางการบัญชี ระบบการธนาคาร การโอนเงิน ความ
เป็นนิติบุคคล และการกู้ยืมข้ามเครือข่ายแก่กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง และกองทุนการออม ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก เพื่อจูงใจให้เข้าร่วมเป็นโครงข่ายการออมฐานราก
(๔) ควรสนับสนุนให้กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน ดําเนินการแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการ
ทํางานร่วมกันและง่ายต่อการบริหารจัดการ
(๕) ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น ฐานราก เพื่ อ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินฐานราก ที่ทําหน้าที่กําหนดแผนแม่บท ยุทธศาสตร์และบูรณาการการ
ทํางานระหว่างองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ทั้งในส่วนของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมการ
พัฒนาชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตลอดจนกําหนดกรอบกฎหมายเพื่อช่วยส่งเสริมกลุ่มการออมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งระดับเป็น Tiers ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ข. การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และการภาษีอากร
พิจารณารายงานการปฏิรูปภาษีอากร โดยมีข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบภาษีอากร ดังนี้
(๑) จะนําผลการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางการปฏิรูประบบภาษีทั้งโครงสร้างโดยนํา
กฎหมายภาษีอากรของสิงคโปร์เป็นโครงร่าง
(๒) ให้มีการปฏิรูประบบภาษีอากรทั้งระบบ ทั้งในประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอื่นๆ
รวมถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ดีขึ้น
(๓) ควรมีการกําหนดนโยบายเรื่องการใช้มาตรการภาษีที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภท
ให้ เ ป็ น ไปในทางเดี ย วกั น และพิ จ ารณาตั ด ลดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ภ าษี แ ก่ กิ จ การบางประเภทโดยให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังและภาษีอากรแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา
(๔) ยกร่างมาตรการทางภาษีใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ําช่องว่างรายได้ เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม
ภาษีน้ําท่วม ภาษีโชคลาภ ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น
(๕) สิทธิของผู้เสียภาษีอากรและสิทธิในการอุทธรณ์หรือการดําเนินคดีภาษีอากร ควรได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
(๖) พิจารณาประเภทของภาษีอากรที่ควรจัดเก็บในภาษีส่วนกลางกับภาษีระดับท้องถิ่น
(๗) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังและภาษีอากรแห่งชาติที่จะทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการปฏิรูปภาษีอย่างถาวรต่อไป
ค. การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน พิจารณาการ
ปฏิรูประบบการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) รัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการออมระยะยาว และการประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
(๒) ควรสนับสนุนและผลักดันการดําเนินโครงการบ้านหลังที่สอง เพื่อใช้สําหรับเป็นที่พักพิง
เมื่อสูงอายุและไม่มีบุตรหลานดูแล

- ๑๑ (๓) ควรกําหนดให้ประชาชนได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิต สําหรับผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่เน้นการออมระยะยาว การออมเพื่อวัยเกษียณ กรมธรรม์ลูกกตัญญู และการประกันสุขภาพ
(๔) ควรผลักดันให้มีการตรากฎหมายป้องกันสิทธิจากผลประโยชน์หรือเงินได้ของกรมธรรม์
บํานาญ ป้องกันมิให้เจ้าหนี้เรียกร้องจากเงินดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับกรมธรรม์มีเงินก้อนสุดท้ายไว้ใช้ยามเกษียณ
(๕) ควรดําเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน
(๖) ควรมีการจัดทํา Health Bureau เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ของคนไทย และให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง. การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นอื่นด้าน
เศรษฐกิจ พิ จ ารณาร่ า งรายงาน “ปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ชายแดน” โดยมี ก ารปรั บ ปรุ งชื่ อ ร่ า ง เป็น “เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจชายแดน” และปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งนี้ จะนําเสนอร่างฉบับปรับปรุงอีก
ครั้งในการประชุมครั้งหน้า และจะนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินการคลัง สภาปฏิรูป
แห่งชาติ ต่อไป
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิจารณาแนวทางการปฏิรูปกระทรวงพาณิชย์และความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการปฏิรูปกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า ได้นําเสนอเกี่ยวกับประเด็นสําคัญๆ สรุปได้ดังนี้
ก. ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ปี ๒๕๕๘ มี ๔ ด้าน ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการข้าวและสินค้าเกษตรหลักที่สําคัญในเชิงรุก
(๒) ยุทธศาสตร์การดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
(๓) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการส่งออก
(๔) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การเป็น Trading Nation โดยใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จากการที่อยู่บน
Global Value Chain (GVC) ด้วยการเก็บมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการไว้ในประเทศ
ไทยให้มากที่สุด
ค. ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ดํ า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งตามเป้ า หมายหลั ก ของอาเซี ย น เพื่ อ ลดอุ ป สรรคทางการค้ า ระหว่ า งกั น สู่ RCEP และ
FTAAP และดําเนินการเชื่อมโยงต่อเนื่องทุกมิติตาม ASEAN Connectivity Master Plan เพื่อส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น
ง. ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สําหรับกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดย
มีวิสัยทัศน์ให้เศรษฐกิจการค้าของประเทศที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีศักยภาพและความแข็งแกร่ง
สําหรับเวทีการค้าโลก
จ. ประเด็นเกี่ยวกับวาระปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีประเด็นปัญหาในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๑๒ ๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
(๑) พิ จ ารณาการออกแบบแนวคิ ด เพื่ อ การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทย
(Conceptual Design for Thai Logistics Development Process) สรุปสาระสําคัญได้ว่าระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทยยังประสบปัญหาเรื่องต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง ปัญหาภาระหนี้สินจากการกู้เงินของรัฐ ปัญหา
การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ไม่ได้เริ่มการพัฒนาจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน (Bottom up)
ทําให้ระบบโลจิสติกส์ของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานแบบ
บูรณาการซึ่งจะเกิดประโยชน์แท้จริงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความเท่าเทียมนําไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงควรปรับปรุงและยกระดับห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ (Logistic Performance Index : LPI) และการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศให้สูงขึ้น โดยการ
ปรับเปลี่ยนวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโลจิสติกส์จากด้านล่างสู่ด้านบน (Bottom Up แทนที่ Top Down)
โดยเน้นการขนส่งทางน้ํา ซึ่งมีต้นทุนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุงกระบวนการศุลกากร
กฎหมาย และโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอื่น ๆ
ที่มีความสามารถให้เป็น Logistics Hub เลือกเส้นทางและแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา Land Bridge
ระหว่างท่ าเรือในฝังทะเลอันดามันกับท่าเรือในอ่าวไทย และเชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่ง ที่จะเชื่ อมโยงกับ
โครงข่ายโลจิสติกส์ ที่สะดวกในการขนส่งทางบกเชื่อมไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
(๒) พิจารณาเรื่องความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะทํางานในคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โดยที่ประชุมได้วางกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานให้เป็นไป
ตามกรอบหลักการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งจะต้องกําหนดวิธีและกระบวนการ
ปฏิรูปให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยมาตรการปฏิรูป จุดคานงัด ตัวขับเคลื่อนหลัก อุปสรรคการปฏิรูป ผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นเร็วและการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการปฏิรูป เป็นต้น
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การเกษตร พิ จ ารณาศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ทํ า แนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการเพิ่มผลผลิตในการใช้ปุ๋ยเพื่อความยั่งยืน โดยประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมีปีละ ๖ ล้าน
ตัน ๒.๕ ล้านตันใช้ปลูกข้าว คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ ๒๐ ของต้นทุนการผลิต เกษตรกรจึงมีปัญหาใช้ปุ๋ยผิด ปุ๋ย
ปลอม และปุ๋ยแพงเกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการลดต้นทุน
การผลิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" จึงถูกหยิบยกขึ้นมาหลังพบว่า
ปุ๋ยเคมีเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สําคัญของการทํานาที่จะทําให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๐ ดังนั้น
ถ้าต้องการพลิกโฉมการใช้ปุ๋ยในประเทศไทย ควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งคลินิกดิน โดย
เกษตรกรเพื่อเกษตรกร ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ดินปุ๋ยในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะขจัดปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และการ
ใช้ปุ๋ยผิดได้อย่างยั่งยืน
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน ได้รายงานเกี่ยวกับพื้นที่
อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไทย – กัมพูชา และการบริหารจัดการสัมปทานปิโตรเลียมที่กําลังจะหมดอายุ

- ๑๓ ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารและการกํากับกิจการพลังงาน / สารสนเทศ ได้รายงาน
เกี่ยวกับการแยกกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติเป็นเอกเทศจากกิจการอื่น ๆ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า ได้รายงานเกี่ยวกับแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย และการดําเนินการจัดทํา Blueprint For Change เกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
ง. คณะอนุ กรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลั งงาน ได้
รายงานเกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนงานวิธีและกระบวนการปฏิรูป การปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการ
กําหนดแนวทางในการปฏิรูปพลังงานชีวภาพ
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน พิจารณา
ร่างแผนงาน วิธีและกระบวนการปฏิรูป ตามกรอบหลักการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน พลังงาน
หมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีแผนงาน วิธี และกระบวนการปฏิรูป รวมทั้งการออกแบบองค์กรเพื่อ
การปฏิ รู ป ที่ สํ า คั ญ เช่ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการผลิ ต ไฟฟ้ า แบบกระจายตามแหล่ ง การใช้ (Distributed
Generation: DG) จนพั ฒ นาได้ ถึ ง ระดั บ ที่ ส ามารถพึ่ ง พาเป็ น ปริ ม าณไฟฟ้ า สํ า รองได้ , การจั ด ทํ า ร่ า ง
พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... , การจัดทําแผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังงาน
หมุ น เวี ย น และการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในระยะยาว, การใช้ ร ะบบบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน (Energy Service
Company: ESCO) กับหน่วยงานภาครัฐ บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานพลังงานขั้นต่ํา (Building Energy Code:
BEC) กับอาคารและอาคารดัดแปลง, การจัดทําโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยกําหนด
เป้าหมายยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV ที่ชัดเจนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ASEAN BEV Hub, การตรา
กฎหมายเพื่อแยกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และกรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านพลังงาน, การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้านพลังงาน
และการกําหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานทดแทนแห่งชาติ เป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
(๑) พิจารณาการจัดทํากรอบแนวคิด (Conceptual Design) การปฏิรูปกิจการไฟฟ้า โดยได้
มีการปรับปรุงกรอบแนวทางในข้อ ๓.๓ จากข้อความเดิม “ลดขอบเขตกิจการของ กฟผ.” แก้เป็น ลดการ
ผูกขาดในกิจการไฟฟ้า ข้อ ๓.๔ เพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการกํากับกิจการไฟฟ้า รวมทั้งการ
บริหารกองทุนไฟฟ้า และข้อ ๓.๕ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกิจการไฟฟ้าในกลุ่มประชาคมอาเซียน
เพิ่มเติมให้รวมถึงภูมิภาคข้างเคียง อีกทั้งให้เพิ่มการเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายไฟฟ้า และเพิ่มเติมข้อความ
ส่วนท้ายเป็น “ทั้งนี้ให้บริหารจัดการกําลังไฟฟ้าสํารอง ในสภาวะปกติ และไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
(๒) พิ จ ารณาการปฏิ รู ป ระบบพลั ง งานของประเทศไทย ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ ขาย
พลังงานเสรี โดยควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และควรที่จะศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ของการซื้อขายไฟฟ้าเสรี อีกทั้งควรมีกฎหมายรองรับหลักการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการ
ปฏิรูปอย่างแท้จริง

- ๑๔ ๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) พิจารณากรอบแนวคิดรวบยอดของการปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยได้กําหนดประเด็นการปฏิรูป
จํานวน ๔ ประเด็น ดังนี้
ก. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะเน้นในเรื่องต่างๆ อาทิ สุขภาพในระดับปฐมภูมิโดยมี
พื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ข. การปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ซึ่งจะเน้นในเรื่องต่างๆ อาทิ กลไกประสานและ
บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับชาติ (National Health Board) และการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพ
ค. การปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ซึ่งจะเน้นในเรื่องต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพ และการเงินการคลังด้านสุขภาพของกองทุนสุขภาพต่าง ๆ
ง. การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งจะเน้น
ในเรื่องต่างๆ อาทิ กลไกและระบบการบริหารจัดการระดับพื้นที่ที่บูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ
๙.๒) เห็ นชอบรายงานเรื่ อง การปฏิรู ป ระบบการรับแจ้งเหตุฉุก เฉิน หมายเลขเดี ยว ๑๑๒ และให้
นําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
๙.๓) เห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. ได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานเรื่องร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้
โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ พ.ศ.
.... และให้นําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. ได้กําหนดรูปแบบของการจัดสัมมนาเรื่อง การจัดทําแนวทางการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งบู ร ณาการ ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๙ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็ น จู รี่ พาร์ ค
กรุงเทพมหานคร
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการเตรียม
ความพร้อมในการจัดสัมมนาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานเรื่อง การปฏิรูป
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข. 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

- ๑๕ ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ได้พิจารณาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูประบบผังเมือง
และการใช้พื้นที่ (การปฏิรูปโครงสร้างองค์กร) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ซึ่งที่ประชุมได้กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองและการใช้พื้นที่แห่งชาติมีจํานวน
๒๙ คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน โดยกรรมการจะมี
ที่มาจากผู้แทนขององค์กรในภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนราชการจํานวน ๑๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจํานวน ๘ คน และภาคพลเมืองจํานวน ๙ คน และภายหลังได้กําหนด
องค์ประกอบขององค์กรดังกล่าวแล้ว จะต้องดําเนินการตรากฎหมายเพื่อกําหนดโครงสร้างและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการต่อไป
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) พิจารณารายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสิทธิเสรีภาพ จริยธรรม และการกํากับดูแลกันเองของสื่อ และ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการกํากับดูแลการประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคมและกิจการสารสนเทศ
เรื่องปัญหาและแนวทางปฏิรูปองค์กรกํากับดูแลสื่อ โดยที่ประชุมเห็นว่าควรให้นําผลการศึกษาของคณะอนุ
กรรมาธิ ก ารดั ง กล่ า วไปบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การปฏิ รู ป สื่ อ (Operational Design) ของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอรายงาน เรื่อง
“กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยที่ประชุมมีมติให้ส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ไปยังคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ๑๐ ฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายชุดสําคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
จํานวนมาก อาจส่งผลกระทบด้านลบ รวมถึงทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยใน
วงกว้าง
๑๑.๒) สรุปผลการจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” ของคณะกรรมาธิการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมเห็นควรให้นําผลการสัมมนา
และรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนระดับปฏิบัติการ เพื่อการปฏิรูปสื่อ (Operational Design) ของ
คณะกรรมาธิการ และใช้ประกอบการพิจารณาปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสนอ
ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
๑๑.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการกํากับดูแลประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
สารสนเทศ
(๑) ได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรกํากับดูแล จากผู้แทนคณะกรรมาธิการ
กระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในประเด็นดังนี้
(๑.๑) ประเด็นสภาพปัญหาของการกํากับดูแลวิทยุโทรทัศน์ ในมิติของการจัดสรร
ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุให้แก่ผู้ประกอบการ ประเด็นการกํากับดูแลวิทยุเชิงพาณิชย์ วิทยุเพื่อการสาธารณะ
วิทยุชุมชน รวมถึงการตีความของคําว่า ชุมชน ทั้งในมิติของชุมชนเชิงพื้นที่และชุมชนเชิงประเด็น

- ๑๖ (๑.๒) ประเด็นการครองสิทธิข้ามกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑.๓) ประเด็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรรัฐที่กํากับดูแลเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ
เช่น กสทช. องค์การอาหารและยา
(๑.๔) ประเด็นการบริหารบุคคล การใช้งบประมาณในด้านต่าง ๆ ของ กสทช.
(๑.๕) ประเด็นการคิดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๒) สรุปผลการสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปองค์กรกํากับดูแล
การประกอบกิจการสื่อสารมวลชน กิจการโทรคมนาคม และสื่อสารสนเทศ” เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่ โดยประเด็นการทําหน้าที่ของสื่อในประเทศ การกํากับดูแลสื่อ
แต่ละชนิด การถ่วงดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพสื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อ การปฏิรูปการกํากับดูแลสื่อ
ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรกํากับดูแล และการทําหน้าที่ของสื่อควรมีการปฏิรูป เช่น การมี
กฎหมายกํากับดู แลด้านสื่อภายใต้ขอบเขตของสื่อ หรือ เจ้ าของสื่อและผู้ใช้ สื่อต้องร่วมรับผิดชอบในการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสาร การเสนอองค์กรกํากับดูแลด้านสื่อที่เหมาะสม การใช้วิจารญาณของผู้รับสื่อในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสิทธิ เสรีภาพ จริยธรรม และการกํากับดูแลกันเองของสื่อ
พิจารณาแผนระดับปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปสื่อ โดยกําหนดให้มีกลไกขับเคลื่อนระบบการสื่อสารของประเทศ
ให้เคลื่อนที่และก้าวหน้าไปตามพันธกิจในการปฏิรูปสื่อสารมวลชนใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย
(๑) กลไกด้านกฎหมาย
(๒) กลไกด้านการกําหนดพันธกิจ
(๓) กลไกด้านการเสริมจิตสํานึกของสื่อ
ค. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
(๑) แนวคิดหลักการสําคัญของการเสนอร่างกําหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง ๑๐
ฉบับ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนสนับสนุนให้ประเทศไทยมีพัฒนาการความก้าวหน้าเข้าสู่การเป็นสังคมยุคดิจิทัล
(๒) โครงสร้าง สถานะและบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานองค์กรหรือหน่วยงานรัฐที่ถูก
จัดตั้งขึ้นตามร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลมีความชัดเจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการสํานักงานและ
องค์กรขึ้นใหม่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
(๓) สถานะและบทบาทอํ า นาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการกิจ การวิ ท ยุก ระจายเสี ย งวิ ท ยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้ร่างกฎหมายดิจิทัลจะถูกลดบทบาทหน้าที่ลง
(๔) ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีการกําหนดมาตรการรองรับหรือกลไก
การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
(๕) โครงสร้าง สถานะและบทบาทอํานาจหน้าที่ของสํานักงานองค์กร หรือหน่วยงานรัฐที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ภาคธุรกิจ
หรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(ไม่มีการประชุม)

- ๑๗ ๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เรื่องการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการ
ใช้แรงงานในภาคประมงที่ โดยเชิญผู้แทนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร มาให้ข้อมูล ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในโอกาสต่อไป
๑๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตามเพื่อการปฏิรูปแรงงาน พิจารณากําหนดเรื่องที่คณะอนุ
กรรมาธิการควรดําเนินการศึกษา โดยที่ประชุมได้เสนอว่าควรเชิญผู้แทนฝ่ายนายจ้างมาร่วมประชุม เพื่อให้
ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมครั้งต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย พิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิรูปแรงงานในด้าน
การประกั น สั ง คม กรณี ศึ ก ษาผลการดํ า เนิ น การเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา ๔๐ ของพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีอยู่จํานวน ๒๔ ล้านคนของประเทศ ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านประกันสังคม
อย่างถ้วนหน้า โดยเห็นชอบให้ผลักดันการดําเนินงานดังกล่าวต่อไป รวมทั้งเสนอให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบทางสังคม สื่อสารทําความเข้าใจต่อแนวคิดด้านการประกันสังคม เพื่อให้มีผู้ประกันตนสมัครเข้า
ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้น
ค. คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม พิจารณาศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) คณะกรรมาธิการ ได้มีการพิจารณาแนวทางในการดําเนินการกําหนดวิธีและกระบวนปฏิรูปของ
คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ (Process and
Organizationl Design) มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมาธิ ก ารในคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดทําแนวทางในการดําเนินการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป
๑๔.๒) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมใน
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ได้ พิ จ ารณารายละเอี ย ดร่ า งพิ ม พ์ เ ขี ย วการปฏิ รู ป (Blueprint for
Change) กรอบแนวคิดคนไทยไม่โกง ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(๑) กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ เด็กและเยาวชน (อายุ ๐ – ๒๕ ปี) ได้แก่ อบรมพ่อแม่ / ผู้ปกครอง
ปลูกจิตสํานึกหลักสูตรต่อต้านการทุจริตในโรงเรียน / สถานศึกษา / ครู และการใช้สื่อเพื่อกระตุ้นความคิดและ
จิตสํานึก เป็นต้น

- ๑๘ (๒) กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้แก่ ปลูกจิตสํานึกสาธารณะ สร้าง
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม เป็นต้น
(๓) กลุ่มเป้าหมายที่ ๓ นักการเมืองและพรรคการเมือง ได้แก่ การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
การเมือง การปลูกฝังจิตวิญญาณของนักการเมือง และกลไกกํากับภายในพรรคการเมือง เป็นต้น
(๔) กลุ่มเป้าหมายที่ ๔ ธุรกิจเอกชน ได้แก่ นโยบาย Anti – Corruption ของบริษัท และ
การรับรองมาตรฐานบริษัทที่มีมาตรฐานด้านการป้องกันการทุจริต เป็นต้น
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้พิจารณาเรื่องกรอบและหลักการในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ หลักการและเหตุผล รูปแบบองค์กร อํานาจหน้าที่ สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กระบวนการในการเข้าถึงข้อมูล/กระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ของรัฐในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และข้อยกเว้นในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ มีการพิจารณาศึกษาเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดตั้งเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยเชิญ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ซึ่งผู้ชี้แจงได้เสนอประเด็นที่ควรพิจารณา ซึ่งที่ประชุม
ได้เสนอให้มีการศึกษาประเด็นดังกล่าวพร้อมประเด็นปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยการประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง และบริษัท ทิพยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการที่เป็นไปได้และถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
ข. พิ จ ารณาความคื บ หน้ า ในการกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process and
Organizational Design) วาระที่ ๓๕ วาระที่ ๓๖ และวาระการพัฒนาเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน โดยที่ประชุมได้
มีมติให้เสนอรายงานทั้ง ๓ วาระต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติในนามคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม
จริยธรรม และการศาสนา เป็นรายงานฉบับเดียว โดยแบ่งเนื้อหาเป็นสามส่วนเพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงของประเด็นการปฏิรูปแต่ละด้าน
๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พิจารณาคุณลักษณะพิเศษและ
กลไกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย ไต้หวัน ศรีลังกา เกาหลี และเวียดนาม ซึ่ง
ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรดําเนินการปลูกฝังค่านิยมในระบบการศึกษา โดยถ่ายทอดให้กับเยาวชนในลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมทั้งด้านจิตใจและด้านการปฏิบัติ

- ๑๙ ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป กิ จ การศาสนา พิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป
(Process & Organizational Design) วาระการปฏิรูป เรื่อง “ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้
เป็นสถาบันหลักของสังคม” โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางตามเอกสารของคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทํา
วิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย เรื่อง “วาระการปฏิรูปที่สําคัญและแนวทางการบริหารจัดการของ
สปช.” หลังจากนั้น ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณารายละเอียดของข้อเสนอแนวทาง
ปฏิรูประบบและกลไกที่สําคัญซึ่งนําไปสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณากําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป
(Process & Organizational Design) วาระการปฏิรูปเรื่อง“ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยที่ประชุมได้เสนอให้คณะอนุกรรมาธิการเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม:สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพบเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อเรื่อง ของเก่าก็หาย
ของใหม่ก็ไม่ได้เกิด อย่าให้งานศิลปวัฒนธรรม “ตกขบวน” การปฏิรูปของสังคมไทย โดยมีประเด็นที่เป็น
สาระสําคัญในหัวข้อตามที่กําหนด ได้แก่ หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๑๙ และส่วนที่ ๑๒ การ
ปฏิรูปศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเครือข่ายศิลปิน เพื่อนํามาวิเคราะห์และ
ประมวลผลดําเนินการต่อไป นอกจากนี้ได้เสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ชื่อ “คณะอนุกรรมาธิการกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ของดําเนินการร่วมกัน
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) พิจารณาการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) โครงการกีฬาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใต้ โดย
กําหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬานอกสถานที่ โดยจะเริ่มจากชนิดกีฬาที่มีความพร้อม ขั้นต้นคือ ฟุตบอลและ
มวย วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวด้านกีฬาร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างสันติสุข
ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือการเมือง
๑๖.๒) พิ จ ารณาศึ ก ษา (ร่ า ง) การกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process and Organization
Design) มี ๔ บท คือ
ก. บทที่ ๑ พระบรมราโชวาท บทบาท ความสําคัญเกี่ยวกับกีฬาการกีฬาของประเทศไทย
ข. บทที่ ๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ค. บทที่ ๓ การดําเนินการด้านการกีฬาและการวิเคราะห์
ง. บทที่ ๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาเรื่อง การเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา สรุปได้ดังนี้

- ๒๐ ๑๗.๑) ผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ข้อมูลในประเด็น
การบริการระบบมาตรฐานเพื่อสร้างสมรรถนะ และการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ภาคการผลิตว่า โครงสร้าง
พื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ประกอบด้ ว ย ๑)มาตรวิ ท ยา
(Metrology) ๒)การมาตรฐาน (Standardisation) ๓)การทดสอบ (Testing) และ ๔)การบริ ห ารคุ ณ ภาพ
(Quality Management) ซึ่งการนําเกณฑ์ดังกล่าวมาปฏิบัติย่อมทําให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลผลิตและ
บริการ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ทําให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและเป็นหลักประกันการเข้าสู่ตลาดการค้าต่อไป
สําหรับปัญหาและอุปสรรคของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศนั้น เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ได้มี
การบูรณาการร่วมกันทั้งในเรื่องกิจกรรมและแผนงานระหว่างองค์กร ทําให้เกิดความล่าช้าในการบริการ รวมทั้ง
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รขาดความเข้ า ใจในประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกระบวนการต่ า งๆ ในระบบคุ ณ ภาพ โดยมี
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา อาทิ การรับรองและการบริหารคุณภาพ ควรมีหน่วยงานให้การรับรอง
แห่งชาติเพียงหน่วยเดียว ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีการบริหารงานและงบประมาณที่เป็นอิสระ และมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและจํานวนเพียงพอ
๑๗.๒) ผู้แทนสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้ให้ข้อมูลในประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศว่า ได้มีการจัดทําโครงการ Open Government Data เพื่อเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐ และผลของการเปิดเผยข้อมูลย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ความโปร่งใสและ
ความเป็นประชาธิปไตย และการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น แต่การดําเนินโครงการจะสําเร็จได้ เห็นว่าจะต้องมี
มาตรการด้านงบประมาณ โดยควรกําหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานในการจัดทําระบบข้อมูล
Open data มาประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งจะเป็นมาตรการให้แต่ละหน่วยงานต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลดังนี้
ก. ควรให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ข. คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับ ๓๖ วาระการปฏิรูป และ ๗ วาระการพัฒนานั้น ควรร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการระบบข้อมูลของประเทศ โดยบรรจุประเด็นการปฏิรูปเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลของประเทศไว้ในวาระการปฏิรูปและการพัฒนา อันจะทําให้เกิดการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) พิจารณาร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีการ
พิจารณาร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยเห็นสมควรให้กําหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ดังนี้
ก. กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างภาครัฐและการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจน
ปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย
ข. กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ องค์กรผู้บริโภค ต้องมีการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการรวมตัวกันพิทักษ์
สิทธิ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคและการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนเพิ่มบทบาทของสื่อภาคเอกชนและภาควิชาการ

- ๒๑ ค. กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๓ การชดเชยความเสียหาย และระบบการร้องเรียน การร้องทุกข์
ง. กรอบยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความปลอดภัยด้านสินค้าและบริการ การคุ้มครองความคุ้มค่า และการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการและการดําเนินการ รวมทั้งระยะเวลาในแต่ละกรอบยุทธศาสตร์ ให้มีความ
ชัดเจน ซึ่งต้องคํานึงถึงความสําคัญในแต่ละกรอบยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
๑๘.๒) พิจารณากําหนดการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติ
กําหนดการจัดสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อกําหนดทิศทางการ
ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค” ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้ง เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการ
๑๘.๓) คณะอนุกรรมาธิการปฏิ รูปกฎหมาย แนวนโยบาย และมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... โดยเห็นว่าเนื่องจากใน
ปัจจุบันพบปัญหาผู้บริโภคถูกผู้ประกอบการหลอกลวงให้บริโภคสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยการโฆษณาเกินจริง จึง
ควรให้มี ร่ างพระราชบัญ ญัติดังกล่าวเพื่อเป็นกฎหมายกลางในการกําหนดให้หน่วยงานภาครั ฐ ต้ องมี แ ผน
มาตรการ วิธีการแจ้งเตือนภัย ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากสินค้า
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๙.๑) แนวทางการอภิ ป รายร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ระหว่ า งวั น จั น ทร์ ที่ ๒๐ เมษายน – วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๘ ทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ จะเริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐
นาฬิกา รวมเวลาการอภิปรายทั้งหมด ๗๙ ชั่วโมง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ ๖๔
ชั่วโมง แบ่งเป็น คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ๑๘ คณะ ๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวม ๓๖ ชั่วโมง และสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติมีเวลาการอภิปราย ๒๘ ชั่วโมง สําหรับเวลาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๒๘ ชั่วโมงนี้ จะ
ให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายเท่านั้น ทั้งนี้ สมาชิก ๑๓๗ คน ใช้เวลาอภิปราย ๒๘ ชั่วโมง เฉลี่ยคนละ ๑๒
นาที ในกรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิอภิปรายไม่ถึง ๑๓๗ คน การแบ่งเวลาเฉลี่ยจะมากขึ้นกว่าเวลา
ที่เสนอไว้
๑๙.๒) ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้
ก. ในคําขอแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับหนึ่ง จะมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติลงชื่อร่วมยื่นคําขอแก้ไข
เพิ่มเติมฯ มากกว่าหนึ่งคนได้หรือไม่
ข. ในคําขอแก้ไขเพิ่มเติมฯ ของตนเอง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะลงชื่อเป็นผู้ยื่นคําขอแก้ไข
เพิ่มเติมฯ และลงชื่อรับรองในขณะเดียวกันได้หรือไม่
ค. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมฯ แล้ว จะรับรองคําขอของสมาชิกอื่นอีกได้
หรือไม่ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่รับรองคําขอของสมาชิกอื่นแล้ว จะยื่นคําขอของตนเองอีกได้หรือไม่
ที่ประชุมมีมติ ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภา
ปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ จั ด ทํ า หนั ง สื อ เพื่ อ ขอความเห็ น ทางกฎหมายในประเด็ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไปยั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นการเร่งด่วน

- ๒๒ ๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พร้อมด้วยประเด็นความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีการจัดทํารายงานดังกล่าวเสร็จแล้ว รวมเป็นเอกสารประมาณ ๓๐๐
หน้า คาดว่าจะมีความสมบูรณ์เพื่อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ นอกจากนี้คณะอนุ
กรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา
โปรแกรม Microsoft excel สําหรับค้นหาคํา โดยใส่คําสําคัญที่ต้องการสืบค้นลงไป โปรแกรมจะแสดงผลว่ามี
คําสําคัญนั้นอยู่ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับปฏิรูป) มาตราใดบ้าง รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติใดที่เสนอไว้ โปรแกรมดังกล่าว ช่วยให้สามารถค้นหาคําได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและจะ
เป็นเครื่องมือที่คณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรองฯ นําไปใช้วิเคราะห์ประเด็นความเห็นหรือข้อเสนอแนะของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
๒๐.๑) ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมรายงานการเปรียบเทียบฯ ซึ่งเดิมแยกเป็น ๔ เล่ม ให้นําไปไว้เป็นเล่ม
เดียวกัน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหารายงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
๒๐.๒) ให้นํารายงานการเปรียบเทียบฯ และโปรแกรมการสืบค้นคําสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เสนอต่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้ประสานสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระ
ต่อไป
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระยะที่ ๑ ของคณะอนุกรรมาธิการ
สังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป โดยคณะอนุกรรมาธิการได้รายงานว่า ขณะนี้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลประมาณ
๙,๐๐๐ รายการ ไว้ในระบบฐานข้อมูลแล้ว ประกอบด้วยข้อมูลของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑๘ ด้าน และข้อมูล
อนาคตประเทศไทยอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ที่ได้จากเวทีจังหวัดและเวทีสัมมนา ๑๓ เวที ทั้งนี้ได้วางระบบในการ
ควบคุมคุณภาพของข้อมูลเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) มีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากแต่ละเวที ๒) มีทีมงานจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ทํ า การจั ด ระบบแยกแยะข้ อ มู ล และ ๓) มี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล โดยคณะอนุ
กรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปก่อนนําเสนอข้อมูลในภาพรวมเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
นอกจากนี้ ได้มีการจัดทําคู่มือให้กับผู้ใช้บริการ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลใน
เว็บไซด์ให้กับผู้ใช้บริการ โดยจะมีการจัดทํารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะ ๆ เพื่อ
สะท้อนเสียงของประชาชน และสภาปฏิรูปแห่งชาติสามารถนําข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมา
เป็นส่วนสนับสนุนในการปฏิรูปในประเด็นต่าง ๆ ได้

- ๒๓ ข. พิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการวัดอุณหภูมิ ความคิดประชาชน โดยให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน การออกแบบสอบถามต้องกําหนดวิธีการให้รัดกุม
มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ผลสํารวจสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ที่ประชุม
เห็นควรตั้ง “คณะอนุกรรมาธิการเพื่อดําเนินการจัดทําแบบสอบถามสําหรับการจัดทําโครงการวัดอุณหภูมิ
ความคิดประชาชน” เพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแบบสอบถาม กําหนดขอบเขตประเด็นในการสํารวจ
ความคิดเห็น
ค. พิจารณาโครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน โดยเน้น
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบ แบ่งออกเป็น ๔ ภาค คือ ๑)
ภาคเหนือ ได้แก่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เชียงราย ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี นครราชสีมา
อุบลราชธานี ๓) ภาคกลาง ได้แก่ ชลบุรี อยุธยา เพชรบุรี ๔) ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ภูเก็ต นราธิวาส ทั้งนี้ ให้
ดําเนินการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และกําหนดให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ดําเนินการถ่ายทอดใน
ทุกเวที เริ่มโครงการครั้งแรกในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดนครสวรรค์
ง. พิจารณารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย รายงาน
ว่าได้ดําเนินการจัดรายการ “เสียงประชาชน” จํานวน ๑๒ ครั้ง โดยประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
สําหรับรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ
ให้กรมประชาสัมพันธ์ใส่ชื่อผู้จัดทํารายการก่อนเริ่มรายการ และให้จัดทําตัววิ่งคําว่า “จัดทําโดย สภาปฏิรูป
แห่งชาติ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์” ไว้ทั้งสองรายการ
(๒) คณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิ งประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้กําหนดจั ด
สัม มนาเรื่ อ ง “เราจะปฏิ รูป สุ ข ภาพด้ ว ยภู มิปั ญ ญาไทยได้ อ ย่ า งไร” ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม เป้ า หมายจํ า นวน ๒๐๐ คน โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากกระทรวงสาธารณสุ ข
นอกจากนี้ ที่ประชุมให้พิจารณาประเด็นเรื่อง “การแปรรูปยางพารา” โดยให้เร่งรัดดําเนินการจัดสัมมนาในช่วง
ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
(๓) คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป
ได้กําหนดให้มีตัวแทนภาคเพื่อติดตามในเรื่องดังนี้ ๑) ความคืบหน้าในการดําเนินการของแต่ละจังหวัด ๒) การ
จัดการระบบข้อมูล ๓) การบูรณาการข้อมูลในพื้นที่
๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้พิจารณาเตรียม
ความพร้อมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย โดยกําหนดให้มีจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นเรื่อง “เราจะปฏิรูปสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร”” ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ
โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ข. คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป ได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเบิกงบประมาณแทน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจากกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดการเงิน
งบประมาณคงเหลื อ จากการจั ด เวที ข องคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารการมี ส่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนประจําจังหวัด

- ๒๔ (๒) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูป ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุก
จังหวัดให้ ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูป โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือไปยัง
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
(๓) พิจารณาบูรณาการแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยที่ประชุมเสนอว่าควรมีการจัดรูปแบบที่สนับสนุนความคิดเห็นต่างโดยไม่เกิดความขัดแย้ง
ค. คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ดังนี้
(๑.๑) ควรให้ความสําคัญกับข้อมูลประเด็นการปฏิรูปที่ได้มาจากการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็ นของประชาชน ๗๗ จังหวัดเป็นหลัก ส่วนข้อมูล ที่มาจากศู นย์ รับฟังความคิ ดเห็น สภาปฏิรู ป
แห่งชาติ และจากที่อื่น ๆ ให้ถือเป็นข้อมูลในลําดับรอง
(๑.๒) การนําเสนอรายงานผลการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปต่อคณะกรรมาธิการ
ควรจัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) เพิ่มเติม
(๑.๓) ให้คณะอนุกรรมาธิการทําการสังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่ส่ง
ข้อมายังฐานข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
(๑.๔) โปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ต้องออกแบบ
ให้สามารถสืบค้นได้ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น ซึ่งขณะนี้ผู้เข้าใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยคําสําคัญ
(keyword) ปัจจุบันมีประมาณ ๑,๐๐๐ คํา โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลให้ทราบว่าคําสําคัญนั้นเกี่ ยวข้องกั บ
ประเด็นการปฏิรูปด้านใดบ้าง มีเนื้อหาอย่างไร
(๒) พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ
ประเด็นการปฏิรูป
(๒.๑) ควรมีทีมที่ปรึกษา (Supervise) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด
(๒.๒) ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันกับทีมงานจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๒.๓) แบบสอบถามทุกประเภทควรสแกนและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
ย้อนหลังและเพื่ออ้างอิงข้อมูล โดยมอบหมายให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้นําเข้าข้อมูลใน
ลักษณะการวิเคราะห์เบื้องต้น ส่วนทีมงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบในขั้น
สุดท้ายก่อนนําข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
(๓) พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะของประชาชน โดย
ที่ประชุมเห็นควรให้ดําเนินการตรวจสอบระบบและเพิ่มความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาฐานข้อมูล
และป้องกันการเข้าถึงหรือทําลายข้อมูล
(๔) พิจารณาการสังเคราะห์ข้อมูลประเด็นการปฏิรูปที่ส่งมาจากคณะอนุกรรมาธิการการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด พบว่าข้อมูลบางจังหวัดไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
จึงเห็นควรให้ดําเนินการติดตามและเร่งรัดให้แต่ละจังหวัดแก้ไขต่อไป

- ๒๕ (๕) พิจารณามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่อนุกรรมาธิการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ประเด็นปฏิรูปในโปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน โดยมีประเด็นที่สําคัญ เช่น การปฏิรูปกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การ
ปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ การปฏิรูปการกีฬา การปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ กรรมาธิ การขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่ อสารภายนอกผ่ านสื่อบูรณาการ ได้รายงาน
แผนการดําเนินการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์รูปแบบที่ ๒ การจัดกิจกรรม
เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น การทําอักษรวิ่งบนบอร์ดอิเลกทรอนิกส์
การประสานสื่อของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย การประสานกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ และ
สถานีวิทยุจํานวน ๑๒๖ แห่งของกองทัพบกทั่วประเทศ การประสานงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการ
เสียงประชาชนเสียงปฏิรูป (๕ นาที) หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย การจัดทําเพลงเสียงของประชาชน และ
การวางแผนในการผลิตรายการและจัดหาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน การจัดทําสปอตโทรทัศน์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ผ่านจอ LED ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การ
ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ข. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการออกแบบเนื้อหาการสื่อสารและผลิต รายงานแผนกล่าวคือ
การจัดทําTV Documentary (ความยาว ๕ นาที และ ๖๐ วินาที) อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมเนื้อหา โดยที่
ประชุมมีมติให้อยู่ในประเด็น ๓๖ ประเด็นวาระการปฏิรูป ๗ วาระการพัฒนา และการยกร่างรัฐธรรมนูญ การ
จัดทํา Infographic อยู่ระหว่างการปรับแก้เนื้อหา โดยให้มีความยาวประมาณ ๒-๒.๓๐ นาที และให้ประสาน
กับเพื่อ ให้การจัดทํ าเนื้อหาและข้อมูล ต่างๆ เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกั น ส่วนสปอตวิท ยุ ฝ่ายเลขานุ การได้
ประสานกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอก เพื่อนําเสนอสปอตวิทยุดังกล่าว ต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘ โดยมีการปรับแก้เนื้อหา และกําหนดให้มี
การผลิตสปอตวิทยุในวันพุธที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘ การจัดทําเว็บไซต์ ยังอยู่ระหว่างการวางกรอบเนื้อหา ในการจัดทํา
Website และหาผู้ที่จะทําหน้าที่ในการตอบประเด็นปัญหาต่างๆ หากประชาชนมีข้อสงสัย การจัดทํา Print Ad
/ Brochure ดําเนินการจัดทํา Print Ad เรียบร้อยแล้ว
ค. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช.รายงาน
แผนการดําเนินงานกล่าวคือ มีการนําเสนอแผนการดําเนินงานในการจัดทําและดําเนินงานอินทราเน็ตการ
จัดทําหนังสือพิมพ์ออนไลน์ “เสียงปฏิรูป” วิทยุออนไลน์ และการบริหารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งดําเนินการแล้ว
การประสานสื่อ และโฆษกทุกคณะเรื่องการแถลงข่าวอย่างเป็นระบบทุกสัปดาห์ การผลิตสื่อตามโอกาสเช่น
เสื้อ สติกเกอร์ เข็มกลัด แผ่นพับในรูปแบบการ์ตูน การประสานช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ตามโอกาสโดยการเขียนข่าว
คอลัมน์ต่างๆ และการจัดสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ สปช. สถานที่จัดสัมมนา คือ จังหวัด
อุบลราชธานี

- ๒๖ ๒๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการออกแบบเนื้อหาการสื่อสารและผลิต ได้พิจารณาและ
เห็นชอบในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาการจัดทําเว็บไซต์ที่ได้มีการจดชื่อโดเมนแล้วคือ www.สปชเสียงประชาชน.
com โดยมีการพิจารณากลยุทธ์ รูปแบบและเนื้อหา การกําหนดบทบาทการทํากรอบเวลาในการดําเนินการ
การเปิดตัวเว็บไซต์
(๒) พิจารณาการจัดทํา Infographic ของสปช. มีเนื้อเรื่องแบ่งเป็นสามตอนโดยที่ประชุมได้
แสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ แก้ แ ละนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ เห็ น ชอบในคราวต่ อ ไป และมี ก ารหารื อ ถึ ง
งบประมาณในการจัดทํา
ข. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช. พิจารณา
แผนและความคืบหน้าในการดําเนินงานโดยพิจารณาการจัดทําและดําเนินงานอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสาร
(หนังสือพิมพ์ออนไลน์ “เสียงปฏิรูป”) การบริหารจัดการศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป ดําเนินการประสาน
สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ และประสานโฆษกทุกคณะ
เพื่อจัดระบบการแถลงข่าว การดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโอกาส เช่น เสื้อ สติ๊กเกอร์ เข็มกลัด แผ่น
พับ ฯลฯโดยการจัดทําแผ่นพับชุดที่ ๒
ค. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ
(๑) พิจารณาความคืบหน้าการเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมอบหมายให้
ประสานข้อมูลเนื้อหาในแผ่นพับจากคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการออกแบบเนื้อหาการสื่อสารและผลิต
และจะมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่แผ่นพับ
(๒) การจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ปรองดองของคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป
(๓) พิจารณาการใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีการ
มอบหมายให้ประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์ในการใช้สื่อต่างๆ
(๔) การประสานการทางพิเศษเพื่อจัดทําอักษรวิ่งบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อความ
“ร่วมคิดสร้างไทย ร่วมใจสร้างอนาคต กับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช คือเสียงประชาชน)” และให้เพิ่มหมายเลข
โทรศัพท์และเว็บไซต์
(๕) การจัดทําเพลงเสียงประชาชน ที่ประชุมให้ดําเนินการจัดทํามิวสิควีดีโอประกอบ โดยให้
ประสานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อจัดหาสถานที่ต่อไป
(๖) การประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ประชุมให้มีการประสานงาน
เพื่อให้กรมอุทยานฯดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์

- ๒๗ ๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๔.๑) พิจารณาและติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ ขณะนี้ได้รับมอบเอกสาร
จํานวนมากและจัดระบบเอกสารแล้ว และได้จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุในการปฏิรูปของสภา
ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ อยู่
ระหว่างเรียบเรียงจดหมายเหตุการณ์ดําเนินงานและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ค. คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อดําเนินการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมายงวดแรก
๒๔.๒) พิจาณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารรวบรวมและจั ด ระบบเอกสารจดหมายเหตุ พิ จ ารณาความคื บ หน้ า
เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในการปฏิรูปของสภา โดยมีมติปรับปรุงเนื้อหาและ
ข้อความให้ตรงตามมติที่ประชุม เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะนําเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภาต่อไป
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจั ด ทํ า จดหมายเหตุ แ ละบั น ทึ ก เจตนารมณ์ ข องสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
พิจารณากําหนดหัวข้อเพื่อจัดทําจดหมายเหตุ
(๑) ชื่อคณะกรรมาธิการ ประธานกรรมาธิการ เลขานุการคณะกรรมาธิการ การอ้างอิง
เชิงอรรถ
(๒) อํานาจหน้าที่
(๓) กรอบการพิจารณาโดยกําหนดเป็นหัวข้อ รายละเอียดประกอบหัวข้อ และเจตนารมณ์
ในเรื่องนั้นๆ
(๔) ผลการพิจารณา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนออย่างไร
(๕) มติที่ประชุม
โดยได้เริ่มเขียนงานตามหัวข้อที่ได้รับผิดชอบแล้วและบางหัวข้อที่ยังไม่มีข้อมูล ทั้งนี้ จะมี
การจัดเสวนาเพื่อกําหนดรูปแบบและการเขียนตามหลักวิชาการต่อไป
-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
นางสาวโสฬส เพชรสุขุม / พิมพ์

