สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมได้แบ่งประเด็นการปฏิรูปเป็น ๖ กรอบ คือ
กรอบที่ ๑ รัฐสภา ที่มาและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
กรอบที่ ๒ คณะรัฐมนตรี
กรอบที่ ๓ ความสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
กรอบที่ ๔ พรรคการเมือง
กรอบที่ ๕ การเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้ง
กรอบที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ที่มาและอํานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ)
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาของกรอบต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
ก. พรรคการเมือง ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการให้มีกลุ่มการเมือง เนื่องจากพรรคการเมืองคือผล
ของการพัฒนากลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการเมืองจนกลายเป็นพรรคการเมืองในปัจจุบัน จึงไม่ควร
กลับไปสู่การเป็นกลุ่มการเมืองเช่นเดิม
ข. ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการกําหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นเพศตรงข้ามมีจํานวนสัดส่วนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม เนื่องจากหลักการดังกล่าวขัดกับหลักการหยั่งเสียง และเมื่อพิจารณาจากหลักการเขียน
กฎหมายแล้ว หากประเด็นใดที่ไม่เป็นปัญหาหรือไม่มีผลกระทบต่อสังคม จะไม่นํามาบัญญัติหรือตราเป็น
กฎหมาย
ค. ที่ประชุมเห็นด้วยในการหยั่งเสียง (Primary Vote) แต่ควรกําหนดให้เป็นการหยั่งเสียงโดย
สมาชิกพรรคการเมือง
ง. ควรขยายระยะเวลาในการแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังจาก ๓ ปี เป็น ๕ ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการตรวจสอบภาษีเงินได้ย้อนหลังของกรมสรรพากร
จ. ควรให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง เว้นแต่กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติจึงสามารถแต่งตั้งคน
นอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้ โดยจํากัดวาระการดํารงตําแหน่งเป็นไม่เกิน ๑ - ๒ ปี
ฉ. ประเด็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ที่
ประชุมเห็นว่า เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ควรให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ช. ประเด็นการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่
จําเป็นต้องเข้าฟังการประชุมทุกครั้งก็ได้ เนื่องจากกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ยกเว้นกรณีการ
เข้าไปตอบกระทู้หรือญัตติในสภา โดยสามารถมอบหมายให้ผู้แทนเข้าไปตอบหรือชี้แจงแทนได้
ซ. ประเด็ น องค์ ก รตรวจสอบการใช้ อํ า นาจรั ฐ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า ควรมี ก ารตรวจสอบและ
ประเมินผลองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐด้วย

-๒อนึ่ง ที่ประชุมได้กําหนดแนวทางการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก โดยประธานกรรมาธิการ
รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง โฆษกกรรมาธิการ และกรรมาธิการบางท่าน เป็นผู้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างแรกในที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ สําหรับประเด็นที่คณะกรรมาธิการจะนําไปใช้ในการอภิปรายร่าง
รัฐธรรมนูญนั้น จะได้มีการสรุปประเด็นและข้อคิดเห็นในการประชุมครั้งต่อไป
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้พิจารณากําหนดวิธีการและกระบวนการ
ปฏิรูป (Process and Organizational Design) ตามประเด็นปฏิรูปที่ได้เสนอรายงานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
โดยกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูประบบพรรคการเมืองไม่เป็นของนายทุนจํานวน ๘ ประเด็น คือ ๑) หน้าที่
ของพรรคการเมือง ๒) การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชน ๓) ปฏิรูปพรรคการเมือง
ให้ เป็ นสถาบันทางการเมือง ๔) ปฏิรูปการบริหารพรรคการเมือง ๕) การปฏิรูปวิธีการหาเสียงของพรรค
การเมือง ๖) การปฏิรูปวิธีการป้องกันการทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียงของพรรคการเมือง ๗) การอุดหนุนเงินทุน
ให้แก่พรรคการเมือง (Political Finance) เพื่อลดการครอบงําจากนายทุน ส่งเสริมพรรคเล็กให้เจริญเติบโต ให้
พรรคการเมืองเข้มแข็ง และเป็นพรรคการเมืองของประชาชน และ ๘) การยุบพรรคการเมือง โดยที่ประชุมเห็น
ควรเสนอรายงานของคณะอนุกรรมาธิการต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองในวันอังคารที่ ๗ เมษายน
๒๕๕๘
ข. คณะอนุกรรมาธิการการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ได้กําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยคณะทํางาน
พิจารณาศึกษาวาระการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้รายงานผลการศึกษา
วิธีและกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยที่ประชุมมีการอภิปราย
อย่างกว้างขวางและเห็นควรมอบหมายให้คณะทํางานนําความคิดเห็นไปพิจารณาและปรับปรุงรายงานให้มี
ความครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมครั้งต่อไป
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปงบประมาณและการคลัง ได้ออกแบบกระบวนการจัดทํา
งบประมาณ ดังนี้
๒.๑) หลั ง จากจั ด ทํ า รายงานเรื่ อ งการปฏิ รู ป ระบบงบประมาณและการคลั ง ท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว การดําเนินการขั้นต่อไปของคณะอนุกรรมาธิการคือการ
จัดสร้างกลไกการจัดทํางบประมาณและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๒) กระบวนการงบประมาณเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะกระบวนการจัดทํางบประมาณของท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมเป็นสิ่งจําเป็นและควรผลักดันให้สําเร็จเพราะจะทําให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสูงต่อไป
๒.๓) ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้แทนสํานักงบประมาณ จัดทําร่างกระบวนการจัดทํางบประมาณเชิงพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม แล้วนําเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

-๓๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิ การ เรื่อง มาตรการควบคุ ม นักโทษแทนการคุมขังใน
เรือนจํา ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมนักโทษแทนการคุมขังใน
เรือนจํา และเห็นควรให้เสนอรายงานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก าร เรื่ อ ง การปฏิ รู ป โครงสร้ า ง อํ า นาจหน้ า ที่ และ
กระบวนการทํางานตํารวจเพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ
เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกระบวนการทํางานตํารวจเพื่อประโยชน์ของประชาชน และเห็น
ควรให้เสนอรายงานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ค. พิจารณาแนวทางการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน – วันอาทิตย์
ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ได้กําหนดเวลาการอภิปรายไว้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา ทุกวัน ยกเว้น
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ จะเริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา ซึ่งจะแบ่งเวลาการอภิปราย
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภา ๑๘ คณะ ๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวม ๓๖ ชั่วโมง และคณะกรรมาธิการปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาให้มีผู้อภิปรายในนามคณะกรรมาธิการจํานวน ๕ คน โดยเป็น
ประธานกรรมาธิการ ๑ คน และสมาชิก ๔ คน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้มีการประชุมเพื่อกําหนดผู้อภิปราย
อีกครั้งหนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ง. ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด และมีกําหนดเดินทางไปศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคดียาเสพติด ณ เรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิ รูปโครงสร้ าง อํานาจหน้ าที่ และกระบวนการทํางานตํารวจเพื่อ
ประโยชน์ ข องประชาชน ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งการถ่ า ยโอนภารกิ จ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรม ไปให้หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้
(๑) ข้อเสนอแนะการแยกระบบงานสอบสวน
(๑.๑) แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสอบสวนให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต
(๑.๒) สร้างมาตรฐานในการดําเนินงาน
(๑.๓) มีกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจน
(๑.๔) ใช้ระบบเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการสอบสวนได้
(๒) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๒.๑) ผู้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิ์ แต่งตั้ง โยกย้าย ระดับผู้บังคับการ
(๒.๒) นักการเมืองไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้
(๒.๓) การปฏิบัติงานของตํารวจสามารถตรวจสอบผ่านทางระบบเครือข่าย
(๒.๔) การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย ระดั บ จั ง หวั ด โดยมี ป ระชาชน ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เพื่อทําหน้าที่บริหารกิจการตํารวจ

-๔ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้พิจารณารายงานเรื่อง “การปฏิรูปการ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ” โดยที่ประชุมวิเคราะห์ว่าปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้ผลและไม่มี
ประสิทธิภาพมีสาเหตุ ๓ ประการ คือ ๑) บทบัญญัติของกฎหมาย ๒) ผู้บังคับใช้กฎหมาย ๓) ผู้ถูกบังคับใช้
กฎหมาย ทั้งนี้ที่ประชุ มได้กําหนดประเด็ นการปฏิรู ปและแนวทางการดําเนินงานเพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ดังนี้
(๑) ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรให้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ต รวจสอบและติ ด ตามการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย พ.ศ. .... เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในภาครัฐ โดย
ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ
(๒) ที่ประชุมเห็นควรปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายในทุกภาคส่วนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ได้พิจารณาศึกษาการปฏิรูปศาล
ยุติธรรม โดยมีความเห็นดังนี้
(๑) ปัญหาข้อขัดข้อง
(๑.๑) แผนกคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ที่ประชุมเห็นควรให้เป็นแผนก
คดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ไปในอยู่
ในแผนกคดีต่อต้านการทุจริต
(๑.๒) ที่ประชุมเห็นควรให้มีแผนกคดีเลือกตั้ง
(๑.๓) ระบบผู้พิพากษาอาวุโส ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้พิพากษาอาวุโสไปดํารงตําแหน่ง
ที่ศาลชั้นต้นทั้งหมด และระบบการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นไปตามตําแหน่งที่เกษียณราชการ อายุราชการ และ
อายุของบุคคลนั้น
(๑.๔) ที่ประชุมเห็นควรให้หมุนเวียนผู้พิพากษาศาลสูงไปอยู่ศาลล่างในระดับผู้บริหาร
เพื่อเป็นการหมุนเวียนกันไป
(๒) ศาลชั้นต้น
(๒.๑) ที่ประชุมเห็นว่ากรณีการจ่ายสํานวนให้ใช้ระบบคะแนนโดยพิจารณาจากความ
ยากง่าย เพื่อให้คดีได้รับการพิจารณาโดยไม่มีค้างการพิจารณา และการพิจารณาคดีได้รับความเสมอภาคและ
รวดเร็วขึ้น
(๒.๒) จัดให้มีเจ้าพนักงานช่วยเหลือประจําผู้พิพากษาแต่ละคนหรือประจําองค์คณะ
(๒.๓) แผนกคดีต่าง ๆ มีระบบงานธุรการเป็นเอกเทศ
(๒.๔) มีฝ่ายสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
(๒.๕) มีการสรรหาประธานศาลฎีกา
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาซักซ้อมการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกําหนดส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

-๕ข. สภาปฏิรูปแห่งชาติกําหนดให้มีการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน
๒๕๕๘
ค. การอภิปรายจะเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน จะ
เริ่มอภิปรายเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา
ง. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะอธิบายภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญ ในวันแรกของการ
อภิปราย โดยจะใช้เวลาประมาณ ๒ – ๓ ชั่วโมง ส่วนคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ให้ใช้เวลาในการอภิปรายคณะ
ละ ๒ ชั่วโมง ผู้อภิปรายคณะละ ๕ คน
จ. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ไม่ใช่ผู้อภิปรายของคณะกรรมาธิการ สามารถอภิปรายในเรื่องที่
สนใจได้คนละ ๑๒ นาที
ฉ. สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาเสร็จสิ้นการ
พิจารณา โดยคําขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องทําเป็นหนังสือและมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิก และสมาชิกที่ยื่นคําขอหรือให้คํารับรองคําขอของสมาชิกอื่นแล้ว จะยื่นคําขอหรือคํารับรองของสมาชิก
อื่นอีกไม่ได้
๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น ได้พิจารณารายงานเรื่อง
“การปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น” เพื่อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีความเห็นดังนี้
ก. สภาพปัญหาด้านการคลังท้องถิ่น เห็นควรเพิ่มเติมประเด็นต่อไปนี้
(๑) ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
(๒) ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๓) ปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ไม่ได้ชําระภาษีให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นั้น
ข. การปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่นด้านรายได้ ที่ประชุมเห็นควรเพิ่มประเด็น “การถ่ายโอน
ภารกิจพร้อมงบประมาณ” ในหัวข้อนี้ด้วย
ค. การปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่นด้านรายจ่าย ที่ประชุมเห็นควรคํานึงถึงศักยภาพในการหา
รายได้และภาระการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตด้วย
ง. กระบวนการงบประมาณเชิ ง พื้ น ที่ ควรเพิ่ ม ประเด็ น เรื่ อ ง “การประสานแผน” ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ชาติมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
งบประมาณท้องถิ่น
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและ
พัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. .... โดยหากมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาฯ ขึ้นเป็น
หน่วยงานในกํากับของรัฐแล้ว จะมีการ ถ่ายโอนภารกิจของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี จะต้องมีการปรับแก้ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องอีกจํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) พ.ร.บ. หน่วยงานในสังกัด
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (เพื่ อ ให้ เ พิ่ ม สภาการศึ ก ษาเข้ า ไปในสั ง กั ด ) ๒) พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ๓) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓

-๖๕.๒) คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณา สรุปผลได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ได้มีการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ พ.ศ. .... โดยการดําเนินการการสร้างกลไกนําร่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่
(๑) จั ด ตั้ง หน่ ว ยงานเฉพาะกิ จ เพื่อ 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
การจัดทํา (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยควรกําหนดกรอบและเค้าโครง (ร่าง) รายงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองสถานะบุคคลและ
สิทธิในการได้รับบริการทางการศึกษาของกลุ่มชนพหุวัฒนธรรม
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละออกแบบอนาคตการศึ ก ษาและพั ฒ นามนุ ษ ย์
พิจารณารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยปัญหา
หลักของการศึกษาไทยจะพบว่ า คะแนนสอบมาตรฐานต่ํ า ประเมินจากข้ อสอบระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ความเหลื่อมล้ําด้านคุณภาพการศึกษามีอยู่สูง โรงเรียนจํานวนมากมีขนาดโรงเรียนและขนาด
ห้องเรียนเล็กเกินไป คุณภาพการศึกษามีความเหลื่อมล้ําอย่างมากระหว่างโรงเรียนและพื้นที่ ที่มีนักเรียนระดับ
ฐานะทางสังคมแตกต่างกัน ความเหลื่อมล้ําทางคุณภาพมีอยู่สูง
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์
พิจารณาระบบการสนองทุนผ่านด้านอุปสงค์และกลไกตลาด และสํานักงานหลักประกันการศึกษาแห่งชาติ โดย
เห็นควรให้มีการปรับชื่อสํานักงานฯ เป็น “สํานักงานบริหารการเงินเพื่อการศึกษาแห่งชาติ” และให้มีการปรับ
ในเรื่องอํานาจหน้าที่ โดยให้พิจารณาอํานาจหน้าที่หลัก ๆ ได้แก่ การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา การจําแนกประเภทของสถานศึกษา และการตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษา เป็นต้น
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิจารณาแนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้
ก. ควรกําหนดคุณสมบัติและข้อจํากัดของสมาชิกสมทบให้ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้น
ข. ควรจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมา เพื่อทําหน้าที่พัฒนาและกํากับดูแลสหกรณ์เป็นการเฉพาะ
โดยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้ด้านการบัญชี การบริหารด้านการเงิน เป็นต้น
ค. ควรมีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อดูแลสมาชิกผู้ฝากเงินและเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกด้วย

-๗ง. ควรปรับปรุงและให้ ความรู้กับผู้บริหาร กรรมการ และพนั กงานของสหกรณ์ เพื่ อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลรักษาเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จ. สหกรณ์ขนาดเล็ก หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็สามารถดํารงอยู่ได้โดยมิต้องควบรวมกิจการ
กับสหกรณ์ขนาดใหญ่
ฉ. สหกรณ์ขนาดใหญ่ การทําธุรกรรมภายนอกควรดูศักยภาพขององค์กรและในระยะยาวอาจมี
การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ขึ้น
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณาการปฏิรูป
งบประมาณ สรุปดังนี้
(๑) จัดระบบภาษีเป็นสองระดับ คือ ระดับชาติและระดับท้องถิ่น และดําเนินการให้องค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จําเป็นแก่การใช้จ่ายของท้องถิ่น และมีระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) ให้มีกฎหมายกําหนดให้บุคคลต้องแสดงรายได้ของตนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้มีรายได้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รัฐจะนําไปใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ และให้ผู้ซึ่งได้เสียภาษีมีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นกลาง เป็นธรรม และลดความเหลี่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ โดยการพิจารณายกเลิกมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด
(๔) จัดให้มีระบบบํานาญแห่งชาติเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบ
บํานาญให้ดํารงชีพได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน พิจารณา แนวทางการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชน
และแนวทางการปรับโครงสร้างตลาดทุน (ต่อเนื่อง) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ศึกษาแนวปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการเป็น RHQ/TC ใน
ธุรกรรมทั้ง ๓ ด้าน
(๒) ตรวจสอบสถานะของเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่และที่อยู่ในระหว่างผลักดันใน
การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (Regional Hub) ของประเทศไทย เช่น ภาษี และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
เป็นต้น
(๓) ประชุมร่วมกับนักธุรกิจไทยและต่างชาติที่มีแนวคิดการดําเนินธุรกิจด้าน RHQ/TC เพื่อ
ขอหารือถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจและข้ออุปสรรคต่าง ๆ
(๔) รวบรวมและประมวลผลการศึกษาที่ได้จากการดําเนินงานข้างต้น เข้าพบและหารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(๕) สรุ ปผลการศึกษาและนําเสนอแนวทางการปฏิ รูปเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลังเพื่อพิจารณาต่อไป
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้

-๘๗.๑) พิจารณาศึกษาเตรียมความพร้อมในการนําเสนอกรอบความคิดการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ
เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างราบรื่น จึงจําต้องมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการดังกล่าว ซึ่งสรุปประเด็น
ปฏิรูปสําหรับวาระทั้ง ๓ ได้ดังนี้
ก. วาระที่ ๑๒ การผู ก ขาดและการแข่ งขั นที่ เ ป็ น ธรรม เรื่ อ งกรอบความคิ ด วาระการปฏิ รู ป
กฎหมายแข่งขันทางการค้า มีประเด็นการปฏิรูป ๔ ประเด็น ได้แก่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย สาระของกฎหมาย
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย และการสืบสวน การดําเนินคดีและบทลงโทษ
ข. วาระที่ ๑๔ การปฏิรูปภาคเกษตร เรื่องกรอบแนวความคิดวาระการปฏิรูปการเกษตรของ
ประเทศ มีประเด็นการปฏิรูป ๔ ประเด็น ได้แก่ การปฏิรูปเกษตรกร การปฏิรูประบบ การปฏิรูปการบริหาร
จัดการและกลไก และกองทุนและการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร
ค. วาระที่ ๑๕ การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เรื่องวาระการปฏิรูปการสร้างสังคมผู้ประกอบการ
มีประเด็นการปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ พัฒนายุทธศาสตร์ชาติให้มีเอกภาพและมุ่งเน้นสาขาธุรกิจเป้าหมาย
ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านธุรกิจ ปฏิรูปกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเกิดและพัฒนาผู้ประกอบการ ปฏิรูปกระบวนการ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ให้ ยั่ ง ยื น และปฏิ รู ป กลไก/องค์ ก รและการดํ า เนิ น งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมผู้ประกอบการ
๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ พิจารณากรณีประเทศญี่ปุ่นห้าม
เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลํา (Charter Flight) จากประเทศไทยเข้าประเทศ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้
ดังนี้
(๑) ควรเร่ ง แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ทั น สมั ย เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไทย แอร์ เอเชียเอ็กซ์ จํากัด ควรเร่งทําแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและชี้แจงให้ผู้ใช้บริการ
ทราบว่า กรณีประเทศญี่ปุ่นห้ามเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลํา (Charter Flight) จากประเทศไทยเข้าประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากกรมการบินพลเรือนซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับควบคุมการบินไม่ผ่านมาตรฐาน (ICAO) เท่านั้น
แต่สายการบินที่เป็นผู้ให้บริการยังคงมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานการบินสากล
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ พิจารณาศึกษาแผนการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการ
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทําหน้า
จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การจัดสรรและใช้
คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม การให้บริการอย่างทั่วถึงจัดให้
ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการดําเนินการสื่อสารมวลชนสาธารณะ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายกําหนด เจ้าของกิจการตามมาตรานี้ต้องเป็นพลเมืองและต้องไม่ดําเนินการในลักษณะที่อาจมีผล
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ ด้วย
(๒) พิจารณากรอบความคิดการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นจุดประสานทางการค้า การ
ลงทุนและบริการที่มีคุณภาพ เรื่องกรอบความคิดการส่งเสริมนักธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศ ต้องสร้าง
แรงจูงใจของการลงทุนในประเทศผู้รับทุน Pull Factor (Demand) ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน Push
Factor ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ TOI สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์

-๙ด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศในรูปแบบของภาษี ส่งเสริมการใช้มาตรฐานต่างๆ ให้กับ
ผู้ประกอบการไทยและประเทศเป้าหมายเพื่อการดําเนินงานร่วมกันให้สะดวก เช่น มาตรฐานรหัสแท่งสากล
มาตรฐานสินค้า มาตรฐาน EDI มาตรฐาน ISO ภาครัฐควรปรับปรุงศูนย์ข้อมูลการลงทุนให้สามารถทําหน้าที่
One Stop Service ทั้งเชิงรุกในการให้ความรู้ ชี้แนะโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาบุคลากรที่มีความชํานาญในเรื่อง
กฎระเบียบการกีดกันจากต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจไทยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการตั้งกฎระเบียบที่ไม่เป็น
ธรรม
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) พิ จารณาเรื่ อ งวิธีการและกระบวนการปฏิ รู ป(Process & Organization Design) ที่เสนอโดย
คณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน มีประเด็นการปฏิรูป เรื่อง
โครงสร้างราคาเชื้อเพลิง โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูป ๕ ข้อย่อย และ Blueprint for Change
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารและกํากับกิจการพลังงาน/สารสนเทศ มีประเด็นการ
ปฏิรูป เรื่อง โครงสร้างระบบบริหารจัดการและกํากับกิจการพลังงานของชาติ โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูป ๗
ข้อย่อย และ Blueprint for Change
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า มีประเด็นการปฏิรูป เรื่อง กิจการไฟฟ้า โดยมีกรอบ
แนวทางการปฏิรูป ๕ ข้อย่อย และ Blueprint for Change
ง. คณะอนุกรรมาธิการพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เสนอวิธีการ
และกระบวนการปฏิรูปพลังงาน ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงาน ด้วยมาตรการที่เหมาะสม
และเป็นธรรม
(๒) จัดให้มีนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
(๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
(๔) สร้างกลไกการอนุรักษ์พลังงานภาคบังคับอย่างจริงจัง
(๕) ส่งเสริมและเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
(๖) เพิ่มประสิทธิผลของนโยบายและการดําเนินงานด้านพลังงานทดแทน
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน
(๑) พิจารณารายงานของคณะทํางาน และมีมติให้ปรับปรุงรายงานบางประเด็นและนําเสนอ
ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะทํางานดําเนินการพิจารณา
ศึกษาการปฏิรูปพลังงานชีวมวล (Biomass)และก๊าซชีวภาพ (Biogas) ต่อเนื่องจากรายงานฉบับนี้ที่มุ่งเน้นเรื่อง
เชื่อเพลิงชีวภาพ (Bio fuel) เป็นหลัก และจัดทํารายงานเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ
(๒) พิจารณาเค้าโครงการออกแบบกฎหมายเพื่อการปฏิรูปฯพร้อมกับพิจารณาแนวทางการ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... โดยกําหนดรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป และ
มอบหมายให้ฝ่ ายเลขานุการรวบรวมกฎหมายดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุ มเพื่อกําหนดประเด็นการออก

- ๑๐ กฎหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย อนึ่ง ที่ประชุมมติเห็นชอบในหลักการการตั้งคณะทํางานร่างกฎหมาย
เพื่อการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน
(๓) พิจารณาร่างหนังสือ เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่าง
เสรี โดยมีเนื้อหาที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และมีมติให้เสนอต่อ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานพิจารณาและนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาส่งเรื่องไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พิจารณาร่างรายงานการปฏิรูปกิจการไฟฟ้ากรณี
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
(๑) การจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้
(๑.๑) ควรมีการทบทวนการพยากรณ์ทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรง
ขึ้น เช่น การเงิน ภัยแล้ง ภัยร้อน เพื่อให้ได้ค่าการพยากรณ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ผลการ
อนุรักษ์พลังงานเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การต่างประเทศ และเทคโนโลยี
(๑.๒) ในการจัดทําการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
แต่ละภูมิภาคได้แสดงความคิดเห็น ความต้องการ และสิ่งที่ไม่ต้องการ และควรทํางานคู่กับหน่วยงานด้านการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แผนการอนุรักษ์พลังงาน และแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งควรนํา
ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(๑.๓) ควรมีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในมิติของช่วงเวลา ในแต่ละพื้นที่ คือ
ความต้องการไฟฟ้าในเวลากลางวัน และความต้องการฟ้าในเวลากลางคืน แต่ละรอบวัน ฤดูกาล จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมต่อความต้องการที่แตกต่างกันของช่วงเวลาในแต่ละวัน
และแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีจุดเด่นที่ผลิตไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวัน
(๒) การจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๒.๑) นําประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิต
ไฟฟ้าในแต่ละข้อมารวมไว้ในข้อเดียวกัน
(๒.๒) ลดปริ ม าณสั ด ส่ ว นของการผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยก๊ า ซธรรมชาติ ล งให้ เ หลื อ ไม่ เ กิ น
ร้อยละ ๓๐
(๒.๓) ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนระดับครัวเรือน อาคารทั่วไป ชุมชน
สถานที่ราชการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และลม สะสมรวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐
เมกะวัตต์ ในปลายแผน
(๒.๔) โรงไฟฟ้าประเภท Small Power Plant (SPP) ซึ่งมีขนาดประมาณ ๑๐-๑๐๐
MW (เฉพาะฟอสซิล) และโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Plant (IPP) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ๑๐๐
MW ควรใช้ระบบการประมูลเช่นเดียวกัน
(๒.๕) เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายส่ง สายจําหน่าย ลดการ
สูญเสียทั้งในระบบการผลิต ระบบสายส่ง ระบบจําหน่าย
(๒.๖) นํ า ประเด็น การแก้ไ ขกฎหมายต่า งๆ มารวมไว้ใ นข้อ เดีย วกัน คือ
พระราชบัญ ญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในจัดทําแผนพัฒนากําลังการ
ผลิตไฟฟ้าต้องให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

- ๑๑ ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน
(๑) พิ จ ารณาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วกั บ การสํ า รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม เรื่ อ ง
กระบวนการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศไทย
(๒) พิจารณารายงานการศึกษาขั้นต้น โครงการจัดทําร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
ควบคุมธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศ มีมติยุติ
โครงการจัดทําร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและควบคุมธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยการศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศ เนื่องจาก ขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ....
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการ
ได้รับทราบข้อมูลระบบบริการสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง และระดับ
ปฏิบัติการ อาทิ ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและบูรณาการระบบบริการสุขภาพ ความไม่
ชัดเจนของบทบาท อํานาจและหน้าที่ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกรุงเทพมหานคร หน่วยบริการไม่
เพียงพอกับจํานวนผู้รับบริการ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการของระบบบริก ารสุ ขภาพ โดยให้มี ความเชื่ อมโยงกั นทั้ ง ระดับ ปฐมภู มิ ทุติย ภูมิแ ละตติยภู มิ ความ
เชื่อมโยงกับภาคเอกชน ตลอดจนมีการพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ
ข. พิจารณาศึกษาข้อมูลและแนวทางการแถลงข่าวของคณะกรรมาธิการ (Press Release) ได้
เห็นชอบให้จัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมาธิการทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐
นาฬิกา โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๙.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้พิจารณาเกี่ยวกับที่มาของข้อเสนอ
เพื่ อ การปฏิ รู ป ระบบสาธารณสุ ข เรื่ อ งการจัด ตั้ง คณะกรรมการนโยบายสุ ข ภาพระดับ ชาติ และการจัด ตั้ ง
สํานักงานมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยผลการศึกษาของข้อเสนอดังกล่าวจะมาจากงานวิจัย และการศึกษา
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเขตบริการสุขภาพ การจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพ
ระดับชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้ข้อเสนอมีผลในทางปฏิบัติ
จึงเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญอื่นๆ ด้วย
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้เสนอให้มีการแก้ไขในมาตราต่างๆ เช่น บทนิยาม
คําว่ายาแผนไทย หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรงหรือที่ได้จากการผสม ปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพร
และคําว่าผู้อนุญาต หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย เป็นต้น
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์และกลไกใน
การปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ซึ่งเห็นว่าในการจัดทํายุทธศาสตร์และกลไกในการปฏิรูปนั้น ควรจะมี

- ๑๒ การศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติของประเทศที่ใช้ระบบหลักประสุขภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทางการเงินด้านสุขภาพ วิธีการบริหารจัดการระบบเงินด้านสุขภาพของประเทศอื่นๆ และการกําหนดกลไกการ
บริหารจัดการเขตสุภาพในแต่ละเขตให้มีความชัดเจน เป็นต้น
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาโครงการนําร่อง (Pilot
Study) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ โดยเห็นชอบให้มีการเดินทางไปจัดสัมมนา เรื่อง “การ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในจังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี
อุ ดรธานี สุร าษฎร์ ธ านี อํานาจเจริญ แม่ ฮ่ อ งสอนหรือจั งหวั ด น่ า น รวม ๖ ครั้ ง ระหว่า งเดือ นเมษายน –
พฤษภาคม ๒๕๕๘
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้พิจารณากรอบการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ การปฏิรูปการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนเพื่อการดูแล
ตนเองและพิจารณาจัดตั้งศูนย์สื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อการปฏิรูป
โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางจัดการระบบข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพ การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ การจัดระบบและกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพให้แก่
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินผลการจัด
สัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งปรากฏว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นด้วยกับแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว นอกจากนี้
ที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นการปฏิรูปเชิงระบบโดยการใช้กระบวนการ SEA EIA และ M&A และประเด็น
การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ พิ จ ารณาติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของอนุกรรมาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอนุกรรมาธิการผู้รับผิดชอบได้รายงานต่อที่ประชุม
จํานวน ๒ เรื่อง คือ
(๑) เรื่องการจัดทํารายงาน ซึ่งกําลังดําเนินการเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) เรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศ มาตรฐานทางด้านกฎหมายและการบังคับใช้
ได้นําเสนอแนวทางในการปฏิรูปการรับรองมาตรฐาน โดยควรมีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระใน
รู ป แบบของกรรมการระดั บ ชาติ ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจหน้ า ที่
ควบคุมดูแลมาตรฐานต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ํา ได้พิจารณาทบทวนเนื้อหาสาระของ (ร่าง)
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว รวมทั้งหลักการและเหตุผล เพื่อให้เนื้อหาของ
ร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

- ๑๓ ๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) พิจารณาแนวทางในการพิจารณาอภิปรายขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ได้ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
ก. ควรมีวิธีการนําเสนอให้ง่ายและกระชับตรงประเด็น
ข. ควรอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด และ
ค. ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ....
๑๑.๒) พิจารณาสรุปการจัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปสื่อ : เพื่อพัฒนาระบบกลไกดูแลด้านจริยธรรม การ
ยกระดับมาตรฐานและระบบสวัสดิการของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ” ดังนี้
ก. ผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เช่น เจ้าของหนังสือพิมพ์ ผู้อํานวยการ
สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบเนื้อหากันเองก่อนการนําเสนอ
ข. ต้องมีกระบวนการคัดกรองก่อนการเข้าสู่วิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพ
ค. สื่อควรมีการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม โดยรัฐมีหน้าที่จัดระเบียบและอํานวยความ
สะดวก
ง. มีกระบวนการกํากับกันเอง โดยให้องค์กรสื่อ/เจ้าของสื่อกํากับก่อน และให้มีคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาตัดสินและมีบทลงโทษ เมื่อปรากฏชัดว่ามีสื่อทําผิดจริยธรรม
จ. มีความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรสื่อและสภาวิชาชีพระดับย่อย ระดับภูมิภาค กับสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน
๑๑.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
ทบทวนสรุปรายงานผลการพิจารณาการจัดทําข้อสรุป ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับร่าง
กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง ๑๐ ฉบับ โดยเป็นการศึกษาเฉพาะมิติด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง ๑๐ ฉบับ เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
กลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบ จึงยังคงมีความจําเป็นที่หน่วยงานหรือผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการศึกษามิติด้านอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบต่อไป
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) พิจารณาศึกษารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีมติ
เห็นชอบตามร่างข้อเสนอ และให้นําเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยต่อไป
๑๒.๒) พิจารณาศึกษาบทวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ หมวดสังคมกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูป
สังคมฯ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะในคณะกรรมาธิการนําร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การ
พิจารณาเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมาธิการของตน พร้อมทั้งให้เนื้อหาและเหตุผลประกอบใน

- ๑๔ แต่ ล ะประเด็ น เพื่ อ ใช้ เ ตรี ย มการอภิ ป รายและเสนอแปรญั ต ติ โดยรวบรวมและนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการ
๑๒.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการพิจารณา
เพื่ อ วางกรอบการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. .... โดยมอบหมายแต่ ล ะภาคส่ ว นของ
คณะกรรมาธิการให้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส ศึกษาขอบเขตและความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ สิทธิที่ควรได้รับความคุ้มครองจาก
รัฐธรรมนูญ ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และการไม่เลือกปฏิบัติ หน้าที่พลเมือง และมาตรา ๒๙๕ (๒)
(๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม ศึกษาสิท ธิ
ชุมชนหน้าที่พลเมือง และมาตรา ๒๙๕ วรรค ๑
(๓) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว ศึกษาการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ร่มเย็นและเป็นสุข
(๔) ทีมวิชาการ ศึกษาสังคมคุณธรรม และมาตรา ๒๙๕ วรรค ๒
(๕) คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ศึกษามาตรา
๒๙๕ วรรค ๑
(๖) คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ศึกษามาตรา
๒๙๕ (๔)
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สู งอายุ แ ละครอบครัว พิ จารณาสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี โดยมีความเห็นให้นําไปปรับเพิ่มในประเด็นการปฏิรูป
ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ได้มีการสรุปมาเป็นเพียงนามธรรม ไม่สามารถนําไปสู่การ
ดําเนินการที่เป็นรูปธรรมได้
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
(๑) พิจารณาการจั ดทํารายงานของคณะอนุ ก รรมาธิการ เห็น ควรให้จั ดทํารายงานการ
พิจารณาศึกษาเรื่อง “ระบบสวั ส ดิการแบบเติ มเต็ ม ” ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้ อหาในส่วนการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการยกร่างพระราชบัญญัติขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....
(๒) พิ จ ารณาภาพรวมร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ตามที่
คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชนฯ มอบหมาย การพิจารณาวิเคราะห์ข้อเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้เสนอในลักษณะเดียวกันคือ เห็นด้วยเพราะอะไร ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร ซึ่งสรุปประเด็นความรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคล การรับรองสถานะบุคคล
(๒.๒) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวลและอื่น ๆ

- ๑๕ ๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) การพิจารณาจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดทํายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในเชิง
บูรณาการ” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเพื่อนํามาศึกษาและ
วิเคราะห์และจัดเตรียมรายงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดสัมมนาเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ จึ ง ควรให้ จั ด เตรี ย มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งแรงงานข้ า มชาติ ตลอดจนข้ อ มู ล ที่
คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษาดูงานการใช้แรงงานข้ามชาติในจังหวัดต่าง ๆ มาประกอบการตลอดจนข้อมูล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนา และนํามาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดเตรียมรายงานของคณะกรรมาธิการและเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ และเห็นชอบให้จัดสัมมนา เรื่อง “การ
จัดทํายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในเชิงบูรณาการ” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส ริสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เพื่อการปฏิรูปแรงงาน พิจารณาเรื่อง “ผลกระทบการจ่าย
ค่าจ้างและสภาพการจ้างในปัจจุบันและอนาคต” ในประเด็นดังนี้
(๑) เรื่องระบบการจ่ายค่าจ้างของต่างประเทศ
(๒) ผลกระทบของการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท
(๓) การกําหนดนโยบายเรื่องค่าจ้างโดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
และจากการพิจารณามีความเห็นว่า เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนจึง
มอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งได้เข้าร่วมประชุม จัดทําเอกสารเกี่ยวกับประเด็นที่ได้นําเสนอต่อที่ประชุม
อย่างละเอียด และส่งมายังคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาศึกษาอีกครั้ง
ข. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย พิจารณารายงานของคณะทํางานศึกษาเรื่อง การ
จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆ เช่นการจัดทํามาตรฐานฝีมือ
ไม่ควรเน้นเรื่องการกําหนดระดับค่าจ้างแรงงานมากเกินไป แต่ควรสร้างแรงจูงใจให้แรงงานได้มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น และเพื่อให้รายงานของคณะทํางานฯ มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของคณะอนุกรรมาธิการ คณะทํางานฯ นํารายงานไปปรับให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอนุ
กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ค. คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม โดยพิจารณาเกี่ยวกับรายงานเรื่อง แนวทางปรับ
รูปแบบองค์กรสํานักบริหารการลงทุนและรายงานเรื่อง การปฏิรูประบบการประกันสังคมของประเทศไทย โดย
ที่ ป ระชุ ม ได้ กํ า หนดประเด็ น คื อ การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องแรงงานต่ า งด้ า วออกจากมาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และการยกร่างปรับปรุงแก้ไขโดยรวมพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ
คือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แบบรวมกฎหมาย
แต่ไม่รวมกองทุน โดยมีความเห็นว่าควรจะมีการศึกษามาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมที่รอการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการที่มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว รวบรวมข้อมูลเพื่อมา
นําเสนอที่ประชุมพิจารณา

- ๑๖ ๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) คณะกรรมาธิการ ได้มีการพิจารณาแนวทางและประเด็นเกี่ยวกับการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และจัดกลุ่มเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยการอภิปรายร่าง
รัฐ ธรรมนูญ จะเริ่ม ประชุ ม ในวัน จัน ทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันอาทิ ตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ โดย
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาจะสามารถอภิปรายได้คณะละ ๒ ชั่วโมง และมีผู้แทนในการอภิรายได้ไม่เกิน
คณะละ ๕ คน ซึ่งคณะผู้อภิปรายในนามคณะกรรมาธิการทั้ง ๕ คนนี้ จะไม่มีสิทธิยื่นความประสงค์ขออภิปราย
เป็นรายบุคคลได้อีก
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 ปลูกฝังจิตสํานึกผ่าน
หลักสูตรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น หลักสูตร “โตไปไม่โกง” อบรมผู้ปกครอง “การเลี้ยงดูเด็ก” เป็นต้น
(๒) กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้แก่ การอบรมปลูกฝังจิตสํานึกแก่
ข้า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน ผู้ ที่ จ ะเลื่ อ นตํ า แหน่ งผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งผ่ า นการอบรมหลัก สู ต ร
จริยธรรม เป็นต้น
(๓) กลุ่ม เป้าหมายที่ ๓ นักการเมืองและพรรคการเมือง ได้ แ ก่ การคั ดเลือกผู้ส มัค รที่มี
ประวั ติดีแ ละเป็นที่ ย อมรั บของประชาชน มี ก ารจั ด อบรมเพื่อ กระตุ้ นจิต สํานึ กที่ ดี ใ ห้แ ก่ ส มาชิ ก ของพรรค
การเมือง เป็นต้น
(๔) กลุ่มเป้าหมายที่ ๔ ธุรกิจเอกชน ได้แก่ การอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกธรรมาภิบาลเป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ พิจารณาทบทวนกรอบและหลักการในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ หลักการและเหตุผล รูปแบบองค์กร อํานาจหน้าที่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร กระบวนการในการเข้าถึงข้อมูล/กระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร และข้อยกเว้นในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป กฎหมายเพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบ ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งการกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป เพื่ อ ยกร่ า งกฎหมายตามที่ ไ ด้
รั บ มอบหมายจากคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประกอบด้วย การจัดตั้งศาลป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบทรัพย์สินและการได้มาของ
ทรัพย์สินของนักการเมืองทุกระดับ การกําหนดโทษกับผู้ให้สินบนมากขึ้น เป็นต้น

- ๑๗ ๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม
ก. พิจารณากรอบการดําเนินงาน และกระบวนการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม โดย
พิจารณาค่านิยมที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งกลไกการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของ
ประเทศไทยและของประเทศต่ า ง ๆ ทํ า ให้ ค ณะอนุ ก รรมาธิ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล รอบด้ า นอั น จะนํ า มาใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลและกลไกการขับเคลื่อนเพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สรุปได้ดังนี้
(๑) กลไกผู้นําและนโยบายแห่งรัฐ
(๒) กลไกการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมการศึกษา
(๒.๑) ครอบครัวและระบบการเลี้ยงดูเด็ก
(๒.๒) สถาบันศาสนา
(๒.๓) ชุมชนท้องถิ่น
(๒.๔) ประชาสังคม
(๒.๕) สื่อมวลชน/สื่อสาธารณะ
(๒.๖) ธุรกิจเอกชน
(๓) กลไกการประสานและสนับสนุน
(๔) การเปิดพื้นที่/กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
(๕) การประสานและบริหารจัดการ
ข. พิจารณาศึกษาคุณลักษณะพิเศษและกลไกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วมีความเห็นว่า
ควรดําเนินการปลูกฝังค่านิยมในระบบการศึกษา โดยถ่ายทอดให้กับครูเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนใน
ลักษณะของการมีส่วนร่วมทั้งด้านจิตใจและด้านการปฏิบัติ
๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา พิจารณากําหนดวิธีและกระบวนการ
ปฏิรูป (Process & Organizational Design) วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๖ เรื่อง “ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” การพิจารณาความคืบหน้าของการจัดทําการกําหนดวิธีและ
กระบวนการปฏิรูป (Process & Organizational Design) วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๖ เรื่อง “ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ บทนํา ส่วนที่ ๒
แนวคิดและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ วิธีการพิจารณาศึกษา ส่วนที่ ๔ กรอบความคิดรวบยอด/
หลักการและสาระสําคัญการปฏิรูป ส่วนที่ ๕ สรุปประเด็นการปฏิรูปและจุดคานงัดในการขับเคลื่อนเพื่อ
“ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา ให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” โดยจะต้องปรับปรุงเนื้อหาของการ
นําเสนอข้อมูลและรายงานผลความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ ไม่มีการประชุม
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) พิจารณาการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) โครงการกีฬาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใต้ โดย
กําหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬานอกสถานที่ โดยจะเริ่มจากชนิดกีฬาที่มีความพร้อม ขั้นต้นคือ ฟุตบอลและ

- ๑๘ 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 ในประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศ สรุปได้ดังนี้
ผู้แทนสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ข้อมูลว่าสํานักงานสถิติ
แห่งชาติทําหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางของประเทศ ทําการผลิตสถิติในเกือบทุกสาขา โดยส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้
จากการสํามะโนและสํารวจ เช่น สํามะโนประชากรและเคหะ สํามะโนการเกษตร และสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีแต่ละหน่วยงานภาครัฐก็ได้ผลิตสถิติจากการบริหารงาน งานทะเบียน และ
ความต้องการเฉพาะของหน่วยงานขึ้น จึงทําให้ประเทศไทยมีสถิติที่ผลิตภายใต้การดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดความซ้ําซ้อนในการผลิตสถิติ และทําให้ประเทศขาดสถิติที่สําคัญสําหรับใช้
ในการจัดทํานโยบายและกําหนดทิศทางแผนงานในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล
สถิติของประเทศเป็นระบบ จึงได้จัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบ
การดําเนินงานสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ร่วมมือกันพัฒนาสถิติให้มีคุณภาพและได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยสถิติ (Statistical Unit: SU) หน่วยงานได้ทําการรวบรวมข้อมูล
จากส่วนราชการต่างๆ จํานวน ๒๐ กระทรวง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจํานวน ๗๖ จังหวัด โดยจะ
เน้ น เฉพาะสถิ ติ ท างการ (Official Statistics) ซึ่ ง เป็ น สถิ ติ ที่ สํ าคั ญ และจํ า เป็ น ต่ อ การกํา หนดนโยบายหรื อ
ตัดสินใจเพื่ อการบริหารและพัฒนาของผู้บริหารประเทศ ส่วนหลักการบริ หารจัดการระบบสถิ ติ ได้มีการ
พัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติทางการหรือข้อมูลภาครัฐด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ Statistical
Data and Metadata exchange (SDMX) ซึ่งเป็นระบบที่ใ ช้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการข้ อมูล ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเว็บไซต์ และเพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก สําหรับปัญหา
และอุปสรรค คือ การเรียกให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดส่งข้อมูล แม้ตามพระราชบัญญัติสถิติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กําหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติมีอํานาจในการเรียกให้หน่วยงานของรัฐและประชาชน ต้อง
จัดส่งข้อมูลตามที่หน่วยงานต้องการ เพื่อการจัดทําสถิติที่สําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และผลของ
การไม่จัดส่งข้อมูลจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ อย่างไรก็ดี แต่ละหน่วยงานต่างก็มีอํานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายของหน่วยงานกําหนดไว้ ซึ่งมีลําดับชั้นทางกฎหมายเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติสถิติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทําให้ไม่สามารถใช้กฎหมายดังกล่าวในการเรียกข้อมูลได้

- ๑๙ ๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) พิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี ก ารและกระบวนการปฏิ รู ป การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (Process &
Organizational Design) ได้พิจารณาให้กําหนดวิธีการและกระบวนการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยให้กําหนดรายละเอียดการดําเนินการปฏิรูปในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และมีระยะเวลาในการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน การดําเนินการให้มีความเหมาะสม
ทั้งนี้ เห็นสมควรให้กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน
ก่อน จากนั้นจึงสรุปเป็นวิธีการและกระบวนการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
๑๘.๒) มีม ติใ ห้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้ บริโภคด้ านกิ จการโทรคมนาคม กิ จการ
กระจายเสียงและเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นอีกคณะหนึ่ง โดยมีคณะอนุกรรมาธิการ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน โดยมี
อํานาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะ ตลอดจนพัฒนา
กลไก โครงสร้าง และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม
๑๘.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการผูกขาดและการแข่งขันทาง โดยได้เชิญนางณัฏฐณิชา เลอฟิลิ
แบร์ต ผู้เตรียมรายงานเรื่อง การแข่งขันทางการค้า มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า หลัก
สากล ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค โดยได้นําเสนอถึงหลักสากลของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ห้ามการใช้อํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ
(๒) ห้ามการตกลงร่วมกันทําลาย ขัดขวางหรือจํากัดการแข่งขัน
(๓) การควบคุมพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
(๔) ห้ามการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ที่ ป ระชุ ม ขอให้ ผู้ เ ตรี ย มรายงานแก้ ไ ขรายละเอี ย ดโดยเปรี ย บเที ย บกั บ ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
โดยขอนําเสนอผลการแก้ไขปรับปรุงภายใน ๔๕ วัน
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ได้พิจารณาเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสรุปผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ โรงแรมลําพวา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

- ๒๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ จัดเตรียม
เอกสารประกอบการพิจารณา จํานวน ๒ ชุด ดังนี้
๒๐.๑) เอกสารประมวลความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภา ๑๘ คณะ
๒๐.๒) ร่างตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับปฏิรูป) จํานวน ๔ ภาค และข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่นําไป
บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย (ไม่มีการประชุม)
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๒๒.๑) พิจารณาความก้าวหน้าโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก. ขณะนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวด จํานวน ๒ ชิ้น ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะอยู่ในประเภท
การประกวดความเรียง
ข. สปอตโฆษณาโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยได้จัดทําเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม
อนุกรรมาธิการเห็นควรให้นําสปอตโฆษณาโครงการไปเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด
ค. ขยายเวลาการปิดรับสมัครเนื่องจากระยะเวลาในการปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๘ ซึ่งผลงานที่ได้รับในขณะนี้มีเพียง ๒ ผลงาน ที่ประชุมอนุกรรมาธิการฯ เห็นควรให้มีการขยายเวลาการ
ปิดรับสมัครเป็นวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยการประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครและปิดรับสมัครนั้น
เห็นควรให้ประกาศทางเว็บไซต์ โดยดําเนินการประกาศตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากเด็ก และ
เยาวชนจะได้ทราบ และจะได้มีเวลาในการทําผลงานเข้าประกวด
๒๒.๒) พิจารณาโครงการเวทีเสวนาผู้นําทางความคิด (Opinion Leader Dialogue) “ร่วมกันหาทาง
ออกอนาคตประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า” จํานวน ๑๓ เวที
ก. พิ จ ารณาโครงการเวที เ สาวนาผู้ นํ า ทางความคิ ด (Opinion Leader Dialogue) “ร่ ว มกั น
หาทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า” ตามภูมิภาค จํานวน ๑๓ เวที ดังนี้ ๑) ภาคเหนือ ได้แก่
ลํ า ปาง อุ ต รดิ ต ถ์ กํ า แพงเพชร ๒) ภาคกลาง ได้ แ ก่ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นครปฐม ฉะเชิ ง เทรา ๓) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาสารคาม อุดรธานี บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ๔) ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา
และ ๕) กรุงเทพมหานคร
ข. วันที่ ๑๙ – ๒๐ มี นาคม ๒๕๕๘ ได้ มีการจั ดอบรมวิ ทยากรกระบวนการจํานวน ๓๐ คน
วิทยากรกระบวนการทั้ง ๓๐ คน จะเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาผู้นําทางความคิดทั้ง ๑๓ เวที โดยจัดแบ่งทีม
วิทยากรตามภูมิภาค ซึ่งผลการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ในส่วนของ
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้นําทางความคิดนั้น จะทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามเขตจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมดจํานวน ๕๐ คน ซึ่ง ABAC จะเป็นผู้ทําหน้าที่สุ่มกลุ่มตัวอย่าง

- ๒๑ ๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) พิจารณารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของอนุกรรมาธิการแต่ละคณะดังนี้
ก. คณะอนุ กรรมาธิการขั บเคลื่อนกลยุ ทธ์ การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ ได้รายงาน
แผนการดําเนินการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์รูปแบบที่ ๒ มีการออกแบบแผ่น
พับเป็นการ์ ตูน “หนู หิ่น”โดยให้มี ความเชื่ อมโยงกับสภาปฏิ รูป แห่งชาติ การจั ดกิ จกรรมเผยแพร่แ ผ่ นพั บ
ประชาสัมพันธ์ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น การประสานงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการเสียง
ประชาชนเสียงปฏิรูป หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย อยู่ระหว่างการขอเวลาจัดรายการและรอเนื้อหา
รายการจากคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการออกแบบเนื้อหาการสื่อสารและผลิต
ข. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการออกแบบเนื้อหาการสื่อสารและผลิต มีการนําเสนอ media
timeline ได้แก่ TV Documentary โดยที่ประชุมมีมติให้อยู่ในประเด็น ๓๖ ประเด็น วาระการปฏิรูป ๗ วาระ
การพัฒนา และการยกร่างรัฐธรรมนูญ การจัดทํา Infographic อยู่ระหว่างการปรับแก้เนื้อหา และให้มีการ
พั ฒ นา AR Code และ QR Code โดยให้ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ในคราวต่ อ ไป สํ า หรั บ การจั ด ทํ า Print Ad
เรี ย บร้ อ ยแล้ว โดยได้ นํา เสนอต่ อ ที่ป ระชุม คณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญ ประชาสัม พัน ธ์ เ พื่อ การปฏิรู ป เพื่อ ให้
พิจารณาเห็นชอบ
ค. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช. มีการ
นําเสนอแผนการดําเนินงานในอินทราเน็ต จัดทําหนังสือพิมพ์ออนไลน์ “เสียงปฏิรูป” วิทยุออนไลน์ และการ
บริหารศูนย์ประชาสัมพันธ์แล้ว และมีการประสานสื่อ และโฆษกทุกคณะเรื่องการแถลงข่าวอย่างเป็นระบบทุก
สัปดาห์ คณะอนุกรรมาธิการจะจัดสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ สปช. สถานที่จัดสัมมนา คือ
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุก รรมาธิ ก ารขั บ เคลื่อ นการออกแบบเนื้อ หาการสื่อ สารและผลิต พิ จ ารณาความ
คืบหน้าแผนการดําเนินงานดังนี้
(๑) TV Documentary (ความยาว ๓ นาที และ ๖๐ วินาที) อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวม
เนื้อหา โดยที่ประชุมมีมติให้อยู่ในประเด็น ๓๖ ประเด็นวาระการปฏิรูป ๗ วาระการพัฒนา และการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ
(๒) Infographic อยู่ระหว่างการดําเนินการของบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทําต่อไป
(๓) สปอตวิทยุ ได้ดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์
เพื่อการปฏิรูปเพื่อดําเนินการผลิตต่อไป
(๔) การจัดทําเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบเนื้อหารายละเอียดในการจัดทําหน้า
เว็บไซต์
(๕) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างการแก้ไขเนื้อหาตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
ข. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์
(๑) พิจารณาโครงการ “เวทีเสวนาเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช.” โดยมติที่ประชุม ให้จัด
สัมมนาในวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์
เพื่อการปฏิรูปต่อไป

- ๒๒ (๒) พิจารณาแผนและความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
สื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช. ประกอบด้วย
(๒.๑) พิจารณาการจัดทําและดําเนินงานอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสาร (หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ “เสียงปฏิรูป”)
(๒.๒) รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการประสานสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ จะมีรายการใหม่ชื่อ รายการ “เสียงประชาชน”
(๒.๓) รายงานความคืบหน้าในการประสานโฆษกกรรมาธิการทุกคณะเพื่อจัดการ
แถลงข่าวอย่างเป็นระบบและจัดการแถลงข่าวตามตารางวาระการแถลงข่าวที่กําหนดไว้
(๒.๔) ดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโอกาส เช่น เสื้อ สติ๊กเกอร์ เข็มกลัด แผ่น
พับ ฯลฯ ในส่วนการจัดทําแผ่นพับชุดที่ ๒
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดมหายเหตุ พิจารณาและติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ดังนี้
๒๔.๑) พิจารณาความคืบหน้าเอกสารจดหมายเหตุที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ยกตัวอย่าง หน่วยงานที่
จัดส่งเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการแล้ว เช่น คณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ และ
หน่วยงานที่ยังไม่มีการจัดส่งเอกสารใดๆ ให้กับคณะกรรมาธิการ เช่น คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็น
การปฏิรูป คณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น
๒๔.๒) พิจารณาความคืบหน้าการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ของคณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและ
จัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ ที่ประชุมมีมติแก้ไขเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อความสมบูรณ์เพิ่มเติม
-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
นางสาวโสฬส เพชรสุขุม/พิมพ์

