สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิ จ ารณาศึ ก ษาระบบการเลื อ กตั้ ง โดยเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การเมื อ งเกิ ด ประโยชน์ แ ละอภิ ป รายได้ ต รงประเด็ น ควรมี ก ารพิ จ ารณาจากร่ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอย่างเป็น
ทางการในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
ข. พิ จ ารณารายงานการกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process and Organizational
Design) ของคณะกรรมาธิการในวาระปฏิรูปการเข้าสู่อํานาจและระบบพรรคการเมือง เนื่องจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ให้เลื่อนการส่งรายงานดังกล่าวออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์ ที่ประชุมขอให้คณะ
อนุ ก รรมาธิ ก ารทุ ก ชุ ด ได้ นํ า รายงานดั ง กล่ า วไปพิ จ ารณาและตรวจสอบความสมบู ร ณ์ รวมทั้ ง เพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้พิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิรูป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณียุบรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยที่ประชุมเห็นว่าเนื่องด้วยจากสภา
ปฏิรูปแห่งชาติได้ขยายเวลาการส่งรายงานเรื่องดังกล่าว จึงให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน พร้อมกันนี้ได้ให้อนุ
กรรมาธิการจัดเตรียมข้อมูลและความเห็นให้แก่คณะกรรมาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายร่าง
รัฐธรรมนูญต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ได้กําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ดังนี้
(๑) ควรมีการบรรจุมาตราเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญภาค
(๒) ควรตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
(๓) ควรตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ าณารายงานความคื บ หน้ า ของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบ
งบประมาณและการคลัง และคณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้จัดเตรียม

-๒เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๘ โดยมีผลการพิจารณาดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ได้รายงานความคืบหน้าว่าในการ
จัดทํากระบวนการงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area - Based Budgeting) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
งบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถรับงบประมาณได้โดยตรง และเพิ่มเส้นทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทําคําของบประมาณผ่านแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาตําบล
ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ โดยเห็นควรกําหนดอํานาจหน้าที่ของสภายุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และสํานั ก งานเลขานุก ารให้ มี ค วามชั ด เจนยิ่ งขึ้ น และเห็น ควรให้ ล ดจํา นวนสมาชิก สภา
ยุทธศาสตร์ลง
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ความมั่นคงแห่งรัฐ เกี่ยวกับแนวทางในการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process and Organizational
Design) เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ โดยที่ประชุมเห็นว่าในการปฏิรูประบบ
และกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินต้องดําเนินการควบคู่กันทั้งการปฏิรูประบบราชการและการจัดการ
คุณภาพ ซึ่งมีกลไกในการดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่
ก. Thailand Strategy Board for Future มีหน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและบริการของรัฐ อยู่ภายใต้สภายุทธศาสตร์ชาติ
ข. Thailand Productivity and Innovation Board ทํ า หน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ให้ มี
คุณภาพ เจริญเติบโตและแข่งขันได้ โดยนําแนวคิดเรื่องจัดการคุณภาพมาปรับใช้ เพื่อสร้างระบบและกลไกใน
การประเมินผลที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนําไปสู่การปรับปรุงตนเองของหน่วยผลิตและ
บริการต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ค. กองทุนคุณภาพแห่งรัฐ (National Fund Board for Development of Strategy, Productivity
and Innovation) เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ การเพิ่มผลผลิต และนวัตกรรม
ง. ผู้ประเมิน (Assessor) ต้องมีความเป็นอิสระ
จ. ที่ปรึกษา (Consultant) ให้คําปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และการเพิ่มผลผลิตและนวัตกรรม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กําหนดเป้าหมายในการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน โดยควรเพิ่มประเด็น ได้แก่
(๑) เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Government) โดยนําระบบ E-government
มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
(๒) เพิ่มการบริการภาครัฐ (Service Government)
(๓) เพิ่ม Community based Government ให้มากขึ้น
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) การได้พิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ได้พิจารณาศึกษา
การปฏิรูปศาลยุติธรรมในประเด็นดังต่อไปนี้

-๓ก. ควรจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยธุ ร การในแผนกคดี ต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น หน่ ว ยธุ ร การเฉพาะแผนกคดี นั้ น ๆ เพื่ อ
สนับสนุนการทํางานของแต่ละแผนก แต่ควรคํานึงถึงบางแผนกที่มีคดีเฉพาะช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะทําให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ
ข. ควรมีฝ่ายสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ เพื่อค้นคว้างานวิชาการให้แก่ผู้พิพากษา
โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านกฎหมาย สังคมวิทยา และอาชญาวิทยา รวมถึงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดี และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
ค. การรวมคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธรรม (ก.ต.) คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติธ รรม
(ก.บ.ศ.) และคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) เป็นองค์กรเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรให้มีการ
กํ า หนดกติ ก าในการหาเสี ย งของการเข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง คณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม (ก.ต.) และ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) โดยจะพิจารณากําหนดวิธีการต่อไป
๓.๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดทํากฎหมาย ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย ได้พิจารณาศึกษา
การปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝาก โดยที่ประชุมเห็นควรให้รวบรวม
ข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขายฝากเพื่อนํามาพิจารณาและศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด เช่น การร่างสัญญาขายฝากกลางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รวมทั้งเห็นควรจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจและภาคประชาชนในเดือนพฤษภาคม – เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้วางกรอบในการปฏิรูปกฎหมาย เช่น
ก. กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ข. การปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝาก
ค. แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการจัดการประชาชนอาเซียน (AEC)
ง. กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
จ. การจัดทํา ปรับปรุง และยกร่างกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อให้มีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
(ไม่มีการประชุม)
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑ คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาการบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะอื่นที่
เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ โดยแบ่งเนื้อหาสาระในการปฏิรูปออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ก. เป้ า ประสงค์ ข องการปฏิ รู ป ประกอบด้ ว ย คุ ณ ลั ก ษณะ รวมทั้ ง ประเด็ น พั ฒ นาการและ
ความสามารถของผู้จบการศึกษา
ข. ระบบและโครงสร้างการปฏิรู ป ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ผู้จัดการศึกษาหลัก ผู้ร่วมจัด
การศึกษา ผู้ร่วมสนับสนุน และการกํากับตรวจสอบ

-๔ค. องค์กรในการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์แห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบการศึกษาและพัฒนามนุษย์ สมัชชาเครือข่ายการศึกษาและคณะกรรมการ
การศึกษา และสํานักงานบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา
๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณา
กรอบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ดังนี้
(๑) ลักษณะสําคัญสังคมพหุวัฒนธรรม
(๒) กรอบการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมสากล
(๓) ปรัชญาการศึกษา
(๔) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(๕) ประเด็นปัญหาการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
(๖) เป้าประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
(๗) กรอบประเด็ นการพิจารณา คือ เชิ งอัตลักษณ์ เชิงพื้นที่ รวมทั้งข้อจํากัดในการจั ด
การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม และโอกาสของการจัดการศึกษา
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละออกแบบอนาคตการศึ ก ษาและพั ฒ นามนุ ษ ย์
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลแผนการปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) ทั้งนี้ จะได้
นําเสนอรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
คณะกรรมาธิ ก าร มี ม ติ ม อบหมายให้ ป ระธานกรรมาธิ ก ารและประธานอนุ ก รรมาธิ ก ารเป็ น ตั ว แทน
คณะกรรมาธิการในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ โดยกรรมาธิการที่ไม่ได้เป็นตัวแทนคณะจะได้ใช้สิทธิ์ในฐานะ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๖.๒) พิจารณาสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อรายงานการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจและรายงานการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํารัฐสภา (PBO)ได้
มีมติเห็นชอบกับรายงานที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
ก. รายงานการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
ข. รายงานการจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ เ คราะห์ ง บประมาณประจํ า รั ฐ สภา (Parliamentary Budget
Office หรือ PBO)
ค. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํารัฐสภา พ.ศ. ....
๖.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ พิจารณา
ร่างรายงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจร่ วมชายแดน ที่ประชุมเห็นควรเพิ่มเติ มเกี่ยวกับระบบบริ หารเขตพัฒนา
เศรษฐกิจร่วมชายแดน ทั้งนี้อนุกรรมาธิการอาจแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างรายงานดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จากนั้น
จะนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

-๕ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ พิจารณาบทบาทของภาคเอกชน
ในการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Social Investment Fund) สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) ควรส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ภ าครั ฐ และองค์ ก ร NGO มี บ ทบาทในเรื่ อ ง Social
Investment Fund ร่วมกัน โดยจัดระบบการบริหารในรูปแบบเดียวกันกับการบริหารจัดการของภาคเอกชน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขัดต่อกฎหมาย ระเบียบราชการ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น
(๒) ควรปรับเปลี่ยนระบบการเมินผล CSR จากที่รัฐประเมินโดยใช้ระบบการรายงาน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติประเมินตนเอง มาเป็นการประเมินโดยกําหนดให้องค์กรวิชาชีพทําการประเมินในระดับการบริหาร
โครงการ และให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจ
(๓) ควรจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานกลาง เพื่อทําหน้าที่รับบริจาคเงินทุนจากบริษัทขนาด
เล็ก และเพื่อให้บริษัทขนาดเล็กมีช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ
(๔) ควรเพิ่มข้อความในแบบฟอร์มการชําระภาษีประจําปี โดยกําหนดให้มีข้อความ “บริจาค
เงินให้แ ก่กองทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศไทย” เพื่อให้กองทุนได้รับเงิ นทุนจากเอกชนและประชาชน
โดยตรง
(๕) ควรกระจายเงินทุนและกระจายอํานาจลงสู่ภูมิภาค เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกระจุกตัว
ของผู้รับเงิน
(๖) ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เอกชนจัดทําโครงการ CSR ที่มากกว่าการให้สิทธิ
ลดหย่ อ นภาษี และควรวั ด ผลโครงการ CSR จากผลกระทบในเชิ ง บวก แทนการประเมิ น ผลจากการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
(๗) ควรสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนจั ด ทํ า แผนแม่ บ ท (Master plan) เรื่ อ ง CSR เพื่ อ ให้
ภาคเอกชนทําประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ภาคเอกชนให้หันมาทําโครงการ CSR ระยะยาว
(๘) ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะเรื่องที่ชัดเจน
(๙) ควรปรับระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และควรให้
เอกชนเข้ามามีส่วนในการร่วมทุน
(๑๐) ควรกําหนดรายการลดหย่อนทางด้านภาษีให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความ
กฎหมายในภายหลัง และป้องกันการถูกประเมินภาษีย้อนหลัง
(๑๑) ควรจัดให้มีเครื่องมือชี้วัด การติดตามผล และการประเมินผล จากหน่วยงาน องค์กร
หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิ จ ารณาการดํ า เนิ น งานและรายงานความคื บ หน้ า การดํ า เนิน งานของคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร
สรุปผลการประชุมดังนี้
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รูป การอุ ตสาหกรรม รายงานความคื บ หน้า การดํ า เนิ น งาน ดั ง นี้
ภายในเดือนพฤษภาคมจะมีความชัดเจนในรายงานการปฏิรูปสังคมผู้ประกอบการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
การสร้างผู้ประกอบการในแต่ละภาคส่วน เช่น ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์ ภาคการท่องเที่ยว

-๖และบริการ ต้องการองค์กร กลไกที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะจะทําให้เพิ่มระดับ GDP ได้มาก การมีฐานรากที่ดีทําให้
อุตสาหกรรมเติบโตและเข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล และสิ่งนี้คือเป้าหมายที่สําคัญในการปฏิรูป ส่วนการ
ปฏิรูปเชิงพื้นที่อาจมีการตั้งคณะขึ้นเพื่อดําเนินการต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังนี้ ทางคณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรจะเป็นผู้ดําเนินการทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและจะส่งให้ทางคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณา
ต่อไป รวมทั้งเรื่องสวัสดิการของเกษตรกรด้วย
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยว รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังนี้ การเพิ่ม
Productivity เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของ Real Sector และข้อเสนอแนะจากทางคณะอนุฯ คือการบูรณาการ
การรั บฟังความคิ ดเห็ นจากทางภาคเอกชนได้ดําเนินการเรีย บร้อ ยแล้ว ส่วนจากหน่ วยงานราชการกํ าลั ง
อยู่ระหว่างการดําเนินการและจะรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานเช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น จากนั้นจึงนําข้อมูลเสนอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา สิ่งที่สําคัญคือควรมีการปฏิรูปและบูรณาการแผนงานและแผนเงิน
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป โครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ รายงานความคื บ หน้ า การ
ดําเนินงาน ดังนี้ ได้มีการจัดทําข้อเสนอแนะเรื่อง ๑) ค่าเซอร์ชาจ ๒) Truck Rest Area ๓) การสร้างทางรถไฟ
จากลาดกระบั งถึ งแหลมฉบั ง และ ๔) กรณีประเทศญี่ปุ่นห้ามเที่ ยวบิ นแบบเช่ าเหมาลํ าจากประเทศไทย
เนื่องจากผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยสากลขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องอันมีนัยยะสําคัญต่อความปลอดภัย และเสนอแนะ
ให้มีการแถลงข่าวความคืบหน้าการทํางานของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้ข้อมูลต่อประชาชน
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังนี้ เรื่องการ
ผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมได้มีการประสานงานกับคณะอื่นๆ และคณะจากทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ได้ทําเรื่องเดียวกันนี้ดําเนินงานและได้มีการออกกฎหมายเสร็จแล้ว ร้อยละ ๙๙ ทั้งหมด ๖๑ มาตรา
๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป โครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ พิ จ ารณาการขุ ด คลองไทย
(คอคอดกระ) และการเปิดให้บริการแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งและท่าเรือปากบารา โดยนายจุฬา
สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า มีความเห็นว่าในภาพรวมจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดี จึงควรมีการพิจารณาในระดับ
นโยบาย สําหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกปากบารา กรมเจ้าท่าได้ตั้งคณะทํางานร่วมกับจังหวัด
สตูลและหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจกับมวลชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป และกรมเจ้าท่าได้ขอ
งบประมาณเพื่อศึกษาและสํารวจออกแบบรวมถึงการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุ ขภาพ (EHIA) ซึ่ งโครงการนี้ เป็ น หนึ่ ง ในโครงการตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้า น
คมนาคมขนส่งของประเทศไทย รองศาสตราจารย์สถาพร เขียววิมล ประธานชมรมคลองไทย มีความเห็นว่า
คลองไทยจะทําให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่สองฝั่งทะเลไทยจะได้รับผลประโยชน์ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้เป็นอย่างมาก คลองไทยจะช่วยลดต้นทุนระบบการขนส่งสินค้า (Logistics)
ทางทะเลทั้งหมดของประเทศไทย และเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ส่วนด้านความมั่นคงของประเทศ
คลองไทยจะเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการทหาร การขนส่งทางทะเลด้านอ่าวไทย หากมีการถูกปิดกั้นด้วย
เหตุผลใดๆ และคลองไทยจะเป็นเส้นทางขนส่งที่สําคัญทั้งในยามปกติและยามสงครามของประเทศไทยใน
อนาคต

-๗ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร
(๑) พิจารณาความคืบหน้าผลการดําเนินงานของคณะทํางาน
(๑.๑) คณะทํางานศึกษาข้อมูลที่เป็นจริงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชเทค
โนชีวภาพและความปลอดภัย ได้นําเสนอรายงานต่อที่ประชุมโดยมีข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปที่จะเสนอ
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
(๑.๑.๑) ปฏิรูปนโยบาย โดยเสนอให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาพืชเทคโนชีวภาพ รวมทั้งการผลิตในเชิงการค้า และเสนอให้พิจารณายกเลิกข้อจํากัดและอุปสรรคที่
นําไปสู่การวิจัยและพัฒนาพืชเทคโนชีวภาพรวมทั้งการใช้ประโยชน์
(๑.๑.๒) ปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบ โดยการปรับปรุงทบทวน และให้มี
การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอนุญาตโดยให้สามารถนําเมล็ดพันธุ์พืชเทคโนชีวภาพเข้ามาเพื่อศึกษาทดลอง
และประเมินความปลอดภั ยทางชีวภาพ หากพบว่าปลอดภัยควรอนุญาตให้ปลูกเพื่อการค้าพร้อมกําหนด
มาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบให้ชัดเจน และเร่งออกกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกํากับ
ดู แ ลการศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาพื ช เทคโนชี ว ภาพและการประเมิ น ความปลอดภั ย เพื่ อ เป็น ทางเลื อ กให้ กั บ
เกษตรกร
(๑.๑.๓) ปฏิรูประบบการผลิตพืช โดยให้มีการจัดระเบียบการผลิตแบบการอยู่
ร่วมกัน(Coexistence) ทั้งในการผลิตแบบปกติ แบบเกษตรอินทรีย์และแบบพืชเทคโนชีวภาพแต่ต้องมีระบบ
ในการคัดแยกผลผลิตเพื่อการค้าที่มีประสิทธิภาพ
(๑.๑.๔) ปฏิรูปองค์กร เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะที่
ทําหน้าที่กํากับดูแลการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการใช้ประโยชน์ จากพืชเทคโนชีวภาพหน่วยงานที่มี อยู่ไม่
สามารถทํางานได้เต็มที่ เนื่องจากไม่มีหน้าที่หรือภารกิจโดยตรง
(๑.๒) คณะทํางานศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ : ศึกษากรณี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้นําเสนอรายงานต่อที่ประชุมโดยมีประเด็นการปฏิรูปที่จะเสนอคณะกรรมาธิการพิจารณา
เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
(๑.๒.๑) มาตรการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ควบคู่กับการเพิ่มต้นทุนการผลิตเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น โดยการพัฒนาพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์และให้เกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพียงพอกับความต้องการ การวิจัยพัฒนาทดสอบข้าวโพดเทคโน
ชีวภาพว่ามีผลกระทบหรือไม่ การบริหารปัจจัยการผลิต ปุ๋ย ดินและน้ํา การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร
สําหรับการปลูกและเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการระบบการผลิตตลอดเส้นทางเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์
และเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(๑.๒.๒) มาตรการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต เพื่ อ กระจายอั ต ราการผลิ ต ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิต
(๑.๒.๓) มาตรการบริหารจัดการพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มค่า
ผลผลิตต่อไร่และการรักษาพื้นที่ป่า
(๑.๒.๔) มาตรการตอบสนองต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น การ
จัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษข้าวโพด การส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจพิเศษข้าวโพดเป็นศูนย์กลางการค้า การแปรรูป การ
ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวโพดระหว่างประเทศ
(๑.๓) คณะทํางานปฏิรูปการเพิ่มผลผลิตในการใช้ปุ๋ยเพื่อความยั่งยืน คณะทํางานได้
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโดยสรุปว่าการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดจะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ร้อยละ

-๘๓๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มผลผลิตได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังเป็นการลดการปนเปื้อนสารเคมี จึงควรส่งเสริม
สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งคลินิกดินและหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งโครงการคลินิกดิน:
ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยอย่างยั่งยืน โดยให้มีคณะทํางาน สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินงานในระยะเวลา ๕ ปี ดังนี้
(๑.๓.๑) ยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้เกษตรกรและเยาวชน โดยส่งเสริม
วิชาดินปุ๋ย และการวิเคราะห์ดินในหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยี
(๑.๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้
จัดตั้ง คลินิกดิน โดยมีบริการตรวจดิน แนะนําการใช้ปุ๋ยและจําหน่ายแม่ปุ๋ยให้รัฐบาลนําเข้าแม่ปุ๋ยโดยเฉพาะ
DAP (18-16-0) และ MOP (0-0-60) ให้เนคเทคพัฒนาแอพพลิเคชั่นแผนที่ชุดดิน และคําแนะนําการใช้ปุ๋ย
ที่สามารถใช้ผ่านสมาร์ทโฟน
(๒) คณะอนุกรรมาธิการเห็นชอบแผนการเดินทางดังนี้
(๒.๑) การศึกษาดูงานโรงงานทําน้ําตาลและสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนว
ทางการปฏิรูปอ้อยและน้ําตาล และความต้องการของกลุ่มชาวไร่อ้อย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดนครสวรรค์
(๒.๒) การศึกษาดูงานโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มและสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง
แนวทางการปฏิรูปปาล์มน้ํามัน และความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดนครสวรรค์
(๒.๓) การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง การปฏิ รู ป
การเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) พิ จ ารณาเรื่ อ ง วิ ธี ก ารและกระบวนการปฏิ รู ป (Process & Organization Design) เกี่ ย วกั บ
สถานะของ Blueprints for Change สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
ก. การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง
ข. การปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารจัดการและกํากับกิจการพลังงานของชาติ
ค. การปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
ง. การปฏิรูปพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์
พลั งงาน พิจารณาร่างรายงานการปฏิรู ปด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและหน่วยงานราชการ โดยมี
ความเห็นสามารถสรุปได้ดังนี้
ก. การบังคับใช้ข้อบัญญัติการใช้พลังงานสําหรับอาคาร (BEC) ควรใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
ของข้อบัญญัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อบังคับใช้ BEC เช่น การคํานวณระบบกรอบอาคาร
(OTTV/RTTV) และควรบังคับใช้ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ รวมทั้งควรระบุประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
หากมีการบังคับใช้ BEC ที่เป็นตัวเงินชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หันมาอนุรักษ์พลังงาน
ข. การใช้ ร ะบบบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน (ESCO) ไปใช้ กั บ หน่ ว ยงานราชการ หากสามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการหรือมีระเบียบเฉพาะสําหรับการนําระบบ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ไปใช้กับหน่วยงานราชการ ก็จะทําให้การดําเนินโครงการมีความสะดวกมาก

-๙ยิ่งขึ้น และอาจจัดทําโครงการนําร่องก่อนเพื่อสร้างต้นแบบให้แก่หน่วยงานราชการอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑ ควบคู่ไปด้วย
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
(ยังไม่ได้รับข้อมูล)
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางและบุ ค คลของคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในการอภิปรายร่ างรัฐ ธรรมนู ญ ระหว่างวันจัน ทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ – วั นอาทิตย์ที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๘ โดยบุคคลที่แสดงความประสงค์จะทําการอภิปรายในนามคณะกรรมาธิการมีจํานวน ๗ คน
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ ส รุ ป ผลจากการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “การจั ด ทํ า แนวทางการปฏิ รู ป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้นําความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนามาวิเคราะห์กรอบความคิดรวบยอด (Conceptual Framework) ตามแนวทางการ
ปฏิรูป ๖ ประเด็น คือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ การจัดการป่า
ไม้แ ละที่ ดิน การจั ด การคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อ ม การจัดการทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการจั ด การ
ทรัพยากรน้ํา ส่วนประเด็นการปฏิรูปกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นส่วนเสริมใน ๖ ประเด็น
ดังกล่าว สําหรับเป้าหมายของการปฏิรูป คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งในด้าน
โครงสร้างและกฎหมาย
๑๐.๒) พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางและบุ ค คลของคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในการอภิ ปรายร่างรั ฐ ธรรมนูญ ระหว่างวันจัน ทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้บุคคลที่จะอภิปรายในนามคณะกรรมาธิการมีจํานวน ๖ คน
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตามวาระการปฏิรูปเร่งด่วน ๓ วาระ คือ วาระการจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติและภาวะโลกร้อน
วาระระบบการบริหารจัดการทรัพยากร และวาระปฏิรูปที่ดินและจัดการที่ดิน
๑๐.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ได้พิจารณาหลักการและเหตุผลของร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... รวมถึงความจําเป็นในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) โดยนําร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ มาพิจาณาศึกษา
เช่ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารอิ ส ระด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมการสี่ฝ่าย และร่างกฎหมายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้
สรุ ป ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาเมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ และวั น ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๕๘
ในประเด็นการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดแบ่งกลุ่มประเมินจํานวน ๓ กลุ่ม คือ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล

- ๑๐ ๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชน พิจารณา
กรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยจะพิจารณาตามประเด็นที่คณะทํางานพิจารณากฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพและ
สวัสดิการของสื่อมวลชน ได้สรุปเปรียบเทียบแนวคิดและข้อเสนอเกี่ยวกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ โดยมีประเด็น
ดังต่อไปนี้
๑๑.๑) ลักษณะองค์กร
๑๑.๒) ภารกิจ/หน้าที่
๑๑.๓) องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร (บอร์ดบริหาร)
๑๑.๔) ที่มาของคณะกรรมการบริหาร (บอร์ดบริหาร)
๑๑.๕) โครงสร้างคณะทํางาน/คณะอนุกรรมการฯ
๑๑.๖) สมาชิกของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
๑๑.๗) ความสัมพันธ์/ความเชื่อมโยงกับองค์กรภาคประชาชน-สภาฯ ภูมิภาค
๑๑.๘) กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน-กลไกการอุทธรณ์และบทลงโทษ
๑๑.๙) มาตรฐานจริยธรรมกลาง
๑๑.๑๐) แหล่งที่มาของรายได้
๑๑.๑๑) ประเด็นพิจารณาอื่น ๆ เช่น กลไกติดตามตรวจสอบและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) พิจารณาศึกษาสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยคณะกรรมาธิการจะติดตามการทํางาน
และการนําเสนอรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติใน ๓ ประเด็น ดังนี้
ก. ติดตามประเด็นที่ต้องยืนยันตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการให้ยังคงอยู่หรือปกป้อง
สาระสําคัญที่ได้ใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ข. ส่วนที่คณะกรรมาธิการเชื่อมโยงไปยังส่วนใดของร่างรัฐธรรมนูญ ให้มีการพิจารณาติดตาม
ประกอบไปด้วย
ค. สาระสํ า คั ญ อื่ น ๆ ที่ ต้ อ งติ ด ตาม แม้ จ ะไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ หรื อ ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ชุ ม ชนท้อ งถิ่น และสั งคม พิ จ ารณาศึ ก ษา
ประเด็นสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยที่ประชุมได้มีมติ
มอบหมายให้นายกฤษดา สมประสงค์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
ตามที่ที่ประชุมมีมติและนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อไป

- ๑๑ ข. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ใน
ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการทั้ง ๘ ประเด็น โดยที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาเอกสารแบบวิเคราะห์
ภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม
ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อรวบรวมประเด็นเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเป็นข้อมูลในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตามเพื่อการปฏิรูปแรงงาน พิจารณาศึกษาเรื่อง
ผลกระทบการจ่ายค่าจ้างและสภาพการจ้างในปัจจุบันและอนาคต โดยที่ประชุมได้มีความเห็นให้เชิญผู้แทนจาก
สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอิสระแห่ง
ประเทศไทย มาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งต่อไป
๑๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย พิจารณาศึกษาเรื่อง การเสริมสร้าง
โอกาสให้กับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ข้อมูล ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากทุกหน่วยงานมีความครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงขอให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมาธิการทุกท่าน นําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียด และร่วมกันจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
๑๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม พิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิรูป
แรงงานในด้านการประกันสังคม โดยที่ประชุมได้เห็นด้วยกับการแยกสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมสําหรับ
แรงงานข้ามชาติให้แยกต่างหากจากสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมสําหรับคนไทย โดยอาจออกเป็นพระราช
กฤษฎีกาหรือแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมด้วยการตั้งกองทุนประกันสังคมสําหรับแรงงาน
ข้ามชาติเป็นการเฉพาะ และมีมติมอบหมายให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายไป
ทําการศึกษาการแก้ไขข้อกฎหมายตามประเด็นความเห็นของที่ประชุมดังกล่าว เพื่อนําเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) การพิจารณาของคณะอนุ กรรมาธิการสร้างความเข้ม แข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงาน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐ พิจารณาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระ ฯ และหน่วยงานต่อต้าน
คอร์รัปชั่นภาครัฐ โดยเห็นควรให้มีประเด็นที่สําคัญบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ อาทิ คํานิยาม จํานวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ที่มาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การแจ้งผลในกรณีการตรวจสอบป้องปราม และการดําเนินการ
ไต่สวนกรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ

- ๑๒ ๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก. การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น โดยเห็นควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจัดตั้งร้านค้าปลอดอากรและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรมีการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น
ข. แนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเห็นควรกําหนดให้มีแนวทางการตรวจสอบการเสียภาษีและรายได้ย้อนหลังของนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้ใหญ่
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ มีการพิจารณาศึกษาเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้
ก. รายงานความคื บ หน้ า การกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process Organizational
Design) วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๕ “ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ”วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๖ “ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของ
สังคมและวาระการพัฒนาเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน เรื่อง “การปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม” โดยที่
ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบในแต่ละวาระนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อ
คณะกรรมาธิการภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. การพิจารณาเลือกผู้แทนของคณะกรรมาธิการในการอภิปรายเสนอแนะหรือให้ความเห็นร่าง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยที่
ประชุมได้มีมติเลือกผู้อภิปรายในนามคณะกรรมาธิการ จํานวน ๕ คน ประกอบด้วย
(๑) นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานกรรมาธิการ
(๒) พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
(๓) นางจุรี วิจิตรวาทการ ที่ปรึกษากรรมาธิการ
(๔) นายวินัย ดะห์ลัน รองประธานกรรมาธิการ คนที่หก
(๕) นางเตือนใจ สินธุวณิก กรรมาธิการ
๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พิจารณากรอบการดําเนินงาน
และกระบวนการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า วาระปฏิรูปต้องนําการปฏิรูป
ค่านิยมไปใช้เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็ง จึงมอบหมาย นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ เป็นผู้จัดทํารายงานหัวข้อ เรื่อง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process
& Organizational Design) วาระการปฏิรูปเรื่อง “ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ” โดยที่ประชุมได้มีความเห็นว่า ถ้อยคําตามที่ได้กําหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญคําว่า
“เอกลักษณ์ของชาติ” มีความหมายครอบคลุมดูแลศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอยู่แล้ว
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ยึดมั่นในหลักการเดิมโดยไม่มีการแก้ไขถ้อยคําดังกล่าวในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

- ๑๓ ไทย แต่ให้ไปพิจารณารายละเอียดในขั้นตอนการออกกฎหมายเพื่อรองรับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา
(ไม่มีการประชุม)
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาเรื่อง การเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศ สรุปได้ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ข้อมูลว่าระบบข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันเป็นแบบ Silo-based Information Systems
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานจัดทําข้อมูลตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงส่งผลให้ข้อมูลเกิดความซ้ําซ้อน
ไม่มีมาตรฐาน และขาดการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบูรณาการในการทํางาน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงควรดําเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
๑๗.๑) ด้านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เช่น กําหนดให้มี
การบังคับการส่งข้อมูล และกําหนดให้แต่ละหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น เป็นต้น
๑๗.๒) ด้ า นวิ ธี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ จั ด การข้ อ มู ล ควรพิ จ ารณาการจั ด สรรงบประมาณ
โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ แ นวทาง Master Data Management เป็ น ข้ อ กํ า หนดพื้ น ฐาน และควรจั ด สรร
งบประมาณให้มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ต้องบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน
๑๗.๓) ด้านบุคลากร ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการจะต้องมีความตระหนัก เข้าใจ และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาระบบข้อมูล โดยในระดับบริหารจะต้องกําหนดนโยบาย เพื่อให้มีการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) พิจารณารายงานการสัมมนา เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการรับ
บริการสาธารณสุข โดยเห็นควรมีกระบวนการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการสารณสุข โดยสามารถ
ชดเชยได้ทันท่วงทีในอัตราที่เหมาะสมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
๑๘.๒) พิ จ ารณากํ า หนดการจั ด สั ม มนาของคณะกรรมาธิ ก าร เห็ น ควรกํ า หนดการจั ด สั ม มนาเรื่ อ ง
“การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อกําหนดทิศทางการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค”
ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง เครือข่ายองค์กร
ผู้บริโภคต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการ

- ๑๔ ๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(ไม่มีการประชุม)
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป ได้พิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
๒๒.๑) พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนประจํ า จั ง หวั ด โดยที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบความคื บ หน้ า ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการแจ้งผลการขอขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ และซักซ้อมความ
เข้าใจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันไปยังผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
๒๒.๒) พิ จ ารณาการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การปฏิ รู ป ที่ ไ ด้ รั บ จากจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ โดยที่ ป ระชุ ม มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ http://thaireform.org ของคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการ
ปฏิรูป โดยเห็นว่ายังมีการเข้าไปใช้งานเว็บไซต์จํานวนน้อย จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
๒๒.๓) พิจารณาการบูรณาการแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
โดยเฉพาะความคืบหน้าการจัดโครงการ “เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย” ของคณะอนุกรรมาธิการ
รณรงค์ ทางสั งคมและกลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ ซึ่ งที่ป ระชุม ขอให้ร่วมกันประชาสั ม พันธ์โครงการดั งกล่าวให้
ประชาชนได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ
๒๓.๑) การจัดกิจกรรมเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจัดสลากของรางวัล โดยเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ ๑๙ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ไม่ให้มีการจับ
สลากของรางวัล แต่ให้มีการมอบของที่ระลึก เช่น เสื้อ ร่ม หมวก โดยมีโลโก้ของ (สปช)
๒๓.๒) ได้มีมติให้จัดกิจกรรมร่วมกันโดยนําศิลปินมาร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลง เสียงประชาชน เพื่อให้
ประชาชนรู้จัก สปช และการมีส่วนร่วม ในวันที่๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยจะได้มีการ
เผยแพร่แผ่นพับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

- ๑๕ ๒๓.๓) ได้มีมติให้ดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยจะมีการจัดในภาคต่างๆ ภาคละ ๓ จังหวัด
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๔.๑) พิจารณาและติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ ขณะนี้ได้รับมอบเอกสาร
จํานวนมากและจัดระบบเอกสารแล้ว และที่ประชุมได้พิจารณาจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในการปฏิรูปของสภา ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้รูปแบบของเอกสาร
ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักการจ่ายอัตราค่าตอบแทนและบุคคลผู้จัดทําจดหมายเหตุฯ
ค. คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า อยู่ระหว่างการดําเนินการ เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินโครงการสํารวจความเห็นเชิงวิชาการเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
๒๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานและการติดตามเอกสารเพื่อใช้ประกอบในการเรียบเรียงตาม
โครงเรื่อง จดหมายเหตุการณ์ดําเนินงานและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
ก. คําปรารภ คํานํา บทนํา
ข. เนื้อหาแบ่งเป็น ๖ ภาค คือ ฃ
(๑) การตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(๒) เจตนารมณ์และการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(๓) เจตนารมณ์ แ ละผลการดํ า เนิ น งานของสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ คณะกรรมาธิ ก ารและ
คณะอนุกรรมาธิการคณะต่างๆ
(๔) การพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๕) การจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
(๖) ประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ค. ภาคผนวก
-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
นางสาวโสฬส เพชรสุขุม/พิมพ์

