สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้ง ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑) การจัดทําวิธีและกระบวนการปฏิรูปการคัดเลือกคนดีเข้าสู่สภา ที่ประชุมเห็นว่าต้องปฏิรูประบบ
การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และนักการเมือง รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกพลเมืองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว
๑.๒) การจัดทําวิธีและกระบวนการปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ประชุมเห็นว่าต้องปฏิรูปการ
สรรหา จํานวน คุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิรูปโครงสร้างและการจัดการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ปฏิรูปอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และปฏิรูปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ได้พิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๒ คณะ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้รายงานความคืบหน้าว่าที่
ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการและให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการถ่ายโอน
อํานาจหน้าที่ ภารกิจให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงของรัฐ
ได้รายงานความคืบหน้าว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหาร
ราชการแผ่นดินจากรัฐแบบดั้งเดิมสู่รัฐธรรมาภิบาลที่สมบูรณ์
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ กรรมาธิ การจั ดทํ าร่ างกฎหมายว่ าด้ วยยุ ทธศาสตร์ ชาติ ได้ พิ จารณาการจั ดทํ าร่ าง
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) ควรกําหนดอํานาจหน้าที่ของสภายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
สํานักงานซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และควรมีสมาชิกสภายุทธศาสตร์ชาติไม่เกิน ๑๐๐ คน
ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มเวลา และกําหนด
เงินเดือนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนสํานักงานสภายุทธศาสตร์ชาติควรทําหน้าที่เป็นคลังสมองของสภา
ยุทธศาสตร์ชาติและควรว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ

-๒(๒) ที่ประชุมเห็นว่าบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสาระสําคัญและ
ความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติเท่าที่ควร จึงเห็นควรให้บรรจุเรื่องยุทธศาสตร์ชาติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ หมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในบททั่วไปหรือในส่วนแนวนโยบายด้านยุทธศาสตร์ชาติ ไว้เป็นการเฉพาะ
(๓) เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นกลไกในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติมีความเป็นอิสระ ที่
ประชุมเห็นควรกําหนดให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานดังกล่าวให้เพียงพอสําหรับการดําเนินการ ทั้งนี้
ให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในร่างรัฐธรรมนูญด้วย
(๔) ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้มีการบัญญัติให้มีองค์กรใหม่ขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความซ้ําซ้อนของอํานาจหน้าที่และเกิดภาระต่องบประมาณของแผ่นดิน ที่ประชุมจึงเห็นว่าไม่ควรมีการจัดตั้งสภา
ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ควรกําหนดให้มีกลไกการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
(๔.๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
(๔.๒) คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทําหน้าที่เป็นคลังสมอง
(Think Tank) ให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และบูรณาการแผนของหน่วยงานต่าง ๆ
(๔.๓) สํ า นั ก งานคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทํ า หน้ า ที่ ด้ า นเลขานุ ก ารให้ แ ก่
คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้พิจารณารายงานการปฏิรูป
โครงสร้างอํานาจของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะมีการนําเสนอภาพรวม
ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้เนื้อหารายงานมีความเชื่อมโยงกับกรอบแนวทางการ
ปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย
ส่วนที่ ๒ การปฏิรูปโครงสร้างอํานาจการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ การปฏิรูปโครงสร้างอํานาจราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น
ค. คณะอนุ กรรมาธิ การปฏิ รู ประบบงบประมาณและการคลั ง ได้พิ จารณากระบวนการจัดทํ า
งบประมาณเชิงบูรณาการในมิติพื้นที่ ดังนี้
(๑) การจัดทํางบประมาณเชิงบูรณาการในมิติพื้นที่ระดับจังหวัดเกี่ยวข้องกับแหล่งงบประมาณ
๔ ส่วน คือ งบประมาณของท้องถิ่ น งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณของกระทรวง/กรม และ
งบประมาณอื่น ๆ
(๒) การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านเวทีสมัชชาพลเมือง
(๓) ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน ผู้แทนจากทุกภาคส่วนเป็นกรรมการ และสํานักงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยเป็นกลไกในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด
(๔) กําหนดบทบาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัด

-๓๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นดังนี้
ก. พิจารณาประเด็นการจัดสรรเวลาและกําหนดผู้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖
เมษายน ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมาธิการมีเวลาในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ๒ ชั่วโมง ดังนั้นจึงเห็นควรกําหนดผู้
อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ๕ คน ประกอบด้วย นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ นายอุดม
เฟื่องฟุ้ง ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และนายอมร วาณิชวิวัฒน์
ข. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้ความสําคัญกับการบังคับใช้
กฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมเห็นควร
ให้กรรมาธิการนํารายงานดังกล่าวไปศึกษาในรายละเอียดและนํามาพิจารณาในโอกาสต่อไป
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการบังคับ
ใช้กฎหมาย พ.ศ. .... โดยที่ประชุมได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่ขับเคลื่อนหลักการ
สําคัญของร่างกฎหมาย พิจารณาอํานาจหน้าที่หรือการดําเนินการที่ต้องมีข้อยุติและไม่มีลักษณะซ้ําซ้อนกับ
กระบวนงานขององค์กรของรัฐอื่น ๆ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่และกระบวนการทํางานตํารวจเพื่อประโยชน์
ของประชาชน ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่
และกระบวนการทํางานตํารวจเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อเสนอสภาปฏิรูป
แห่งชาติ จํานวน ๑๕ ประเด็น เช่น ความเป็นอิสระของหน่วยงานตํารวจ การกระจายอํานาจการบริหารราชการ
ไปสู่ระดับจังหวัด การถ่ายโอนภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ไม่ใช่ภารกิจหลักให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตํารวจ การสร้างกลไกตรวจสอบ การพัฒนาคุณภาพ
ข้ าราชการตํารวจ การปฏิ รู ปงานสอบสวน การใช้อุ ปกรณ์ บันทึ กภาพและเสียงในการสอบสวน การพัฒนา
งบประมาณของตํารวจ เป็นต้น
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล ได้พิจารณารายงาน
เรื่องการปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวโดยมีประกัน ซึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ประเด็นการศึกษา วิธี
การศึกษา สรุปผลการพิจารณา และข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปและแนวทางดําเนินงาน โดยที่ประชุมพิจารณา
แล้วเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยความในประเด็นการศึกษาและข้อเสนอฯ ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการดําเนินงาน
รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหารายงานให้มีความถูกต้องต่อไป
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้พิจารณารายงานเรื่องปัญหาการบังคับใช้
กฎหมาย กรณีการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรเร่งรัดสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายในบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๓ ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๓ ข้อ ๙ เพราะเป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยเกิด
ข้อสงสัยไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมก่อน พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ นอกจากนี้เห็น
ควรให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับเพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและเป็นสากลมากขึ้น

-๔๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณาซักซ้อมการอภิปรายเรื่อง แนวทางการปฏิรูปการกระจายอํานาจและการปกครอง
ท้องถิ่น ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีลําดับการนําเสนอ คือ ลําดับแรกเพื่อให้เห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ประธาน
กรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ จะกล่าวเริ่มต้นการนําเสนอ และประธานกรรมาธิการปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน จะนําเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน จากนั้นจึงจะเปิดโอกาส
ให้ประธานอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นได้นําเสนอเพิ่มเติมอีกไม่เกินคนละ ๕
นาที แล้วจึงให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอภิปรายแสดงความคิดเห็น และในตอนท้ายให้ประธานกรรมาธิการ
และประธานอนุกรรมาธิการได้มีโอกาสชี้แจง โดยมีการจัดทําเอกสารประกอบการนําเสนอซึ่งนํามาจากผลการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๖ ด้าน
ข. พิจารณาซักซ้อมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๒๐ –
๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมาธิการแต่ละคณะมีสิทธิอภิปรายในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการเป็นเวลา
๒ ชั่วโมง แต่ละคณะมีสิทธิเสนอชื่อผู้อภิปราย ๕ คน และกรรมาธิการทุกคนสามารถอภิปรายได้อีกคนละ ๑๒
นาที ในส่วนของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนั้นเสนอให้ผู้อภิปรายมาจาก ๓ ส่วน คือ ผู้แทน
ของภาควิชาการ ผู้แทนของส่วนภูมิภาค และผู้แทนของส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะมีการนัดประชุมเพื่อซักซ้อมการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ ๑๐ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
๔.๒) คณะอนุกรรมาธิการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น ได้พิจารณาเรื่องการกําหนดมาตรการเร่งรัด
หรือมาตรการบังคับด้านวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามประกาศของคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๔๐ ซึ่งการ
ดําเนินการทางวินัยดังกล่าวยังมีปัญหาความล่าช้าและเรื่องค้างดําเนินการเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการ ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอแนวทางกําหนดมาตรการทางวินัยเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้
ก. กําหนดเป็นมาตรการเร่งรัด โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้ชัดเจน หากดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามกําหนดต้องมีเหตุผลประกอบ มิฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความผิดฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ข. กําหนดเป็นมาตรการบังคับ โดยมีระยะเวลาดําเนินการให้ชัดเจน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ถือว่าหมดอายุ
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ไม่มีการประชุม)
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
(ไม่มีการประชุม)

-๕๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๗.๑) พิ จ ารณาเรื่ อ งการกํ า หนดรายละเอี ย ดในการปฏิ รู ป โครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ ต าม
Conceptual Design for Thai Logistics Development Process ซึ่งในรายงานขั้นต้นแต่ละเรื่องที่คณะอนุ
กรรมาธิการฯ จะจัดทํานั้น ได้รับมอบหมายแนวทางในการจัดทําจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยจะต้องมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
ก. Connectivity
ข. Logistics hub of ASEAN
ค. Infrastructure for the next generation
ง. Efficiency
จ. Competitiveness
ฉ. Innovation
ช. Cross cutting with: agriculture, industry , intl trade , tourism and services
ซ. Gateway
๗.๒) พิจารณาการกําหนดรายละเอียดในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตาม Conceptual
Design for Thai Logistics Development Process โดยแบ่งเป็นรายงานจํานวน ๒ เรื่องคือรายงานเรื่อง
แผนการปฏิ รู ป โครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ ข องไทย (Plan for Thai Logistics and Infrastructure
Reform) และรายงานเรื่องโครงการคลองไทย (Klong Thai Mega Project)โดยรายงานทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว
เป็นไปตามวาระการปฏิรูป (Reform Agenda) คือ การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างและระบบ การปรับเปลี่ยน
เชิงพฤติกรรม และวาระการพัฒนา (Development Agenda) คือ การตระเตรียมเพื่อไปข้างหน้า และการเติม
เต็มให้สมบูรณ์ โดยมอบหมายคณะทํางานดําเนินการ พอสรุปได้ดังนี้
ก. คณะทํางานศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) กําหนดแผนยุทธศาสตร์ ICT เพื่อสนับสนุน e-logistics และ e-commerce
(๒) สนับสนุน Digital Economy
(๓) สร้างเครือข่ายให้เกิด e-commerce เก็บและสร้างฐานข้อมูล
(๔) ผลั ก ดันให้ มีก ารใช้ ICT ทั้งหน่ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ให้ เกิด การแข่ งขัน และ
ประสิทธิภาพ
ข. คณะทํางานศึกษาระบบกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการขนส่ง (ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม การค้า และบริการ)
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบกฎหมายโลจิสติกส์
(๒) กฎหมายระเบียบต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงการค้าระหว่างประเทศในอนาคต โดยเน้นความ
ร่วมมือที่เอกชน เช่น เปลี่ยนจากหน่วยราชการเป็นผู้ออกกฎ ให้มาส่งเสริมผู้ประกอบการ LSP ไทย custom
orangeted โดยเฉพาะกฎหมายคมนาคมขนส่ง/พรบ เดินอากาศ/พาณิชย์นาวี เพื่ อเป็ นการส่งเสริม กลุ่ ม
โลจิสติกส์ไทย
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งองค์กรโลจิสติกส์แห่งชาติ โดยออกเป็นกฎหมาย รวมถึงองค์กรที่
กํากับดูแลความปลอดภัยจากโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศในทุกมิติ

-๖ค. คณะทํ า งานศึ ก ษาโครงสร้ า งพื้ น ฐานคมนาคมและการขนส่ ง ทางราง (ด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม การค้า และบริการ)
(๑) กําหนดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราง
(๒) พัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้กําหนดในเรื่องการเชื่อมจากเหนือลงใต้ ตะวันตกไป
ตะวันออก และใช้ไฟฟ้าเพื่อการขับเคลื่อน ให้เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
พาณิชย์และบริการในแต่ละภูมิภาค ในระยะยาวจะทําให้ระบบรางเชื่อมไปยังเมืองเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด
โดยเน้นให้โครงการนั้นมีความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน และไม่ต้องพึ่งงบจากการกู้เงิน โดยเอามูลค่าที่
เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาพัฒนาโครงการ
ง. คณะทํางานศึกษาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
(๑) พิ จ ารณากํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารเชื่ อ มโยงระบบขนส่ ง สํ า หรั บ การพั ฒ นาการ
เชื่อมโยงระบบขนส่ง จะต้องครอบคลุมในด้านน้ํา ราง ถนน และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยลดการใช้
ถนนในการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยระบบทางน้ําและราง โดยมุ่งเน้นการเชื่อมแม่น้ําด้วยรางไปสู่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและจังหวัดชายแดน
(๒) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในเรื่องเขตปลอด
อากรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ การใช้เขตปลอดอากรเพื่อสนับสนุนการเป็นชาติการค้า (Trading Nation)
ในภูมิภาคและระดับโลก และการส่งเสริมภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการที่มาดําเนินกิจกรรมในเขต
ปลอดอากร คณะอนุกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๒.๑) สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศ
ไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ควรหารือร่วมกับกรมสรรพากรเพื่อทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการส่งเสริมผู้จัดหาบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP)
และความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีอากรและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามกฎหมาย
(๒.๒) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ
ทําธุรกรรมในเขตปลอดอากรในเรื่องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ
ผู้ใช้บริการทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการของต่างประเทศ
จ. คณะทํางานศึกษาการอํานวยความสะดวกเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดน และการค้า
ข้ามแดน
(๑) กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมาย cross border transport agreement
(๒) พัฒนาให้เป็น spoke (เป็นการรวบรวมสินค้าต่าง ๆ ไว้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อข้ามไป
ยังชายแดนเพื่อนบ้าน)
(๓) จัดตั้ง second line defense เป็นจุดคัดกรองเพื่อความมั่นคงของประเทศและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจให้อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือทั้งสองฝ่ายระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของไทยแบบเกื้อกูล
ฉ. คณะทํางานศึกษาด้านการคมนาคมและขนส่งเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านท่าเรือ และกําหนดแผนยุทธศาสตร์การเชื่อมแม่น้ําโขงสู่
GMS และ ASEAN
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน
(ไม่มีการประชุม)

-๗๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
(ไม่มีการประชุม)
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ก. พิจารณาเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๕๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เตรียมความพร้อมการอภิปรายร่าง
รัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่สภาปฏิรูปแห่งชาติกําหนดไว้
ข. พิ จ ารณาการใช้ จ่ า ยงบประมาณของคณะกรรมาธิ ก าร ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารายงาน
ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ โดยงบประมาณดังกล่าวจะนําไปใช้ใน
การจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและค่าพาหนะ
ค. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าประเด็นที่สําคัญและ
ควรได้รับการปฏิรูปเป็นลําดับแรก คือ การผลักดันกฎหมายแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบผั ง เมื อ งและการใช้ พื้ น ที่ ได้ พิ จ ารณาทบทวนร่ า ง
พระราชบัญญัติการผังเมืองและการใช้พื้นที่ พ.ศ. .... ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาดังนี้
(๑) ได้กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมือง ในส่วน
ของผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๖) และมาตรา ๒๓ (๒) จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการผัง
เมือง
(๒) ได้กําหนดให้คณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา ๒๔ (๒) และ (๔) มีอํานาจหน้าที่ให้
ความเห็นและรับรองผังประเภทต่าง ๆ รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการผังเมือง
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการยกร่างมาตรา ๒๖ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการผังเมืองและการใช้พื้นที่
จังหวัด และมาตรา ๒๗ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ ขึ้นใหม่
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุกรรมาธิการได้รายงานผลความ
คืบหน้าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดทํารายงาน ซึ่งกําลังดําเนินการเพื่อให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทําร่างพระราชบัญญัติการอนุรักษ์คุณภาพแหล่งน้ํา พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) โดยนําร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ มาพิจาณาศึกษา
เปรี ย บเที ย บเพื่ อ กํ า หนดแนวทางการปฏิ รู ป เช่ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารอิ ส ระด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการสี่ฝ่าย และร่างกฎหมายของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน รวมทั้งการปรับกระบวนการให้มีความกระชับ เพื่อจัดทําข้อเสนอ
เกี่ยวกับการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

-๘ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ได้ พิ จ ารณาศึ ก ษาการปรั บ ภารกิ จ
หน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ซึ่งได้ดําเนินการศึกษาอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ที่ประชุมยัง
ได้พิจารณาทบทวนกรอบการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ําตามลําดับความสําคัญของปัญหาดังนี้ ๑) การ
วิเคราะห์กฎ ระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และการออกกฎ ระเบียบใหม่ที่มีความจําเป็น ๒) การศึกษา
วิเคราะห์ และจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําและแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ และ ๓) การจัดการข้อมูล
ข่าวสารและการเข้าถึงของประชาชน
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ไม่มีการประชุม)
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(ไม่มีการประชุม)
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) พิจารณาเรื่อง กําหนดแนวทางและเตรียมการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖
เมษายน ๒๕๕๘ โดยประธานกรรมาธิการการปฏิรูปแรงงาน จะเป็นผู้อภิปรายโดยใช้เวลา ๓๐ นาที สําหรับ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สามารถใช้สิทธิอภิปรายได้ตามเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ ภายหลังการอภิปรายจะ
มีการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ในคณะกรรมาธิการอาจแบ่งกลุ่มการแปรญัตติออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อ
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านอื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในคณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นเกี่ยวกับด้านแรงงานด้วย
๑๓.๒) พิจารณาเรื่ อง การเตรียมรายงานเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรู ปด้านแรงงาน ตามที่สภาปฏิ รูป
แห่งชาติได้กําหนดให้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงานในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเสนอรายงานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น ควรมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา
จึงควรเสนอความเห็นต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตเลื่อนการเสนอรายงานเป็นวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ไม่มีการประชุม)
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
(ไม่มีการประชุม)

-๙๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ ไม่มีการประชุม
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
๑๖.๑) พิจารณากําหนดแนวทางการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง การกีฬา ตามาตรา ๙๕
ก. การติดตามความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญและการประชาสัมพันธ์
(๑) การติดตามความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในขณะนี้มีเรื่อง “กีฬา” ปรากฏใน
มาตรา ๙๕ (ภาค ๒ หมวด ๒) และในมาตรา ๒๙๕ (ภาค ๔ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ การปฏิรูปด้านอื่น ๆ ) ความว่า
“รัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรบริหารท้องถิ่น และศาสนสถาน ต้องจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้คนในชุมชนใช้
ประโยชน์ ร่ ว มกั น ในการทํ า กิ จ กรรม เพื่ อ สร้ า งสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม กิ จ กรรมนั น ทนาการ และกี ฬ า”
การประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสที่ได้ร่วมเดินทาง
จัดเวทีสัมมนาการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ใน ๗๗ จังหวัด
(๒) การปฏิรูปเร็ว (Quick Win)
(๒.๑) คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รูปการกีฬา ดํา เนินการจัดทํารายงานและเสนอไปยั ง
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว จํานวน ๒ เรื่อง คือ เรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีแก่ผู้สนับสนุนด้านการกีฬา
และเรื่องการจัดกิจกรรมการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลแก่เยาวชนไทยโดยสโมสรเชลชี ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมาธิการ มีนโยบายเข้าพบเพื่อนําเรียนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติทราบโดยตรง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (โดยมี พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และ
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง เข้าร่วมกับประธานกรรมาธิการด้วย)
(๒.๒) การดําเนินการในเรื่อง โครงการกีฬาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬานั้น กําลังอยู่ในระหว่างการจัดทํารายงานเพื่อเสนอ
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
(๒.๓) โครงการกีฬาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) การรับฟังความคิดเห็น
(๓.๑) การจัดสัมมนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(๓.๒) การจัดสัมมนาที่จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(๓.๓) การจัดสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(๔) การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงสร้าง
กระทรวงกีฬา ประกอบด้วย ๘ องค์กร ได้แก่ สภาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการสภาการกีฬาแห่งชาติ
สํานักงานปลั ดกระทรวง กรมพลศึกษาและนันทนาการ กรมส่งเสริมการกีฬาและสิทธิประโยชน์ สถาบัน
วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ โดยมีการลงนามในหนังสือ
เรียน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกรรมาธิการกิจการสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) แล้ว เพื่อช่วยในการประสานงานระหว่าง สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และรัฐบาล (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
(๕) ความคืบหน้าการดําเนินการเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการ
(๕.๑) ด้านโครงสร้างการกีฬา
(๕.๒) ด้านกฎหมายกีฬา
(๕.๓) ด้านพัฒนาการกีฬา

- ๑๐ (๕.๔) ด้านบริหารจัดการด้านการกีฬา
ข. พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางการอภิ ป รายร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อ ง การกี ฬ า ตามาตรา ๙๕
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการอภิปราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๕๘ คือ ให้เวลาอภิปรายแก่ประธานกรรมาธิการ ๑๘ คณะ ๆ ละ ๓๐ นาที รวม ๙ ชั่วโมง ส่วนสมาชิกทั่วไป
จะอภิปรายคนละ ๑๕.๘ นาที โดยทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มว่าจะอภิปรายในภาคใดหมวดใด แล้วยื่น
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา และจะอภิปรายตามลําดับบท ภาค และ
หมวด ในร่างรัฐธรรมนูญ กรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ในภาคใดและหมวดใดเป็นจํานวนหลายท่านจะ
จัดลําดับการอภิปรายโดยจับสลาก ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่าควรผลักดันให้มีคําว่า “กีฬา” ในร่างรัฐธรรมนูญ
และขอให้การอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ควรตําหนิหรือสร้างความขัดแย้ง
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาเรื่อง การเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมาธิการได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาการปฏิรูประบบข้อมูลของประเทศ เช่น
การจัดหาหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล (Clearing House) การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารจัดการข้อมูล และการพิจารณากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศ น์ กิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทั ล ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้ มครองผู้บริโภค การ
พิจารณาร่างรายงานการคุ้มครองผู้บริโภค กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ
เศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี้
ก. นางสุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค และนางสาวโสภิดา วีรกุลเทวัญ รายงานการจัดทํา
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : โครงสร้างและ
กลไกการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ข. นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ รายงานการจัดทําข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปในส่วนกิจการ
โทรคมนาคม
ผู้จัดทํารายงานทั้งสองเรื่องดั งกล่าวนํารายงานกลับไปแก้ไข ปรับปรุ ง เพิ่ มเติมให้ มีส่ วนการ
คุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเศรษฐกิ จดิจิทัล ของ
ต่างประเทศเข้ามาเปรียบเทียบไว้ในรายงาน

- ๑๑ ๑๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐใน
การคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณากําหนดประเด็นและแผนการ
ดําเนินงานคณะอนุกรรมาธิการในการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยรับฟังการชี้ แจงแผนการดํ าเนินงานจากนางสาววิชยา โกมินทร์ นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการจัดทําข้อเสนอแนะ
เพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะในการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยได้กําหนดกรอบในการจัดทํารายงานดังกล่าวเป็น
๖ ประเด็น ดังนี้
ก. สถานการณ์ทั่วไป แนวโน้มของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ และสภาพ
ปัญหาในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน
ข. กฎหมายต่ า งๆที่ เกี่ยวข้อ งกั บ การคุ้มครองผู้บริ โ ภค ทั้ งที่ ป ระกาศใช้บังคั บ แล้วหรื อกําลั ง
ประกาศใช้บังคับ กรอบความคิดรวบยอดด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศและแนวทางใน
การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ค. แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหาใน
การทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ อาจมีการเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ประกอบในการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ง. สรุปข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยุทธศาสตร์และแนวทางในการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์
จ. ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ วิธีการและการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ฉ. บทสรุป
ทั้งนี้ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ควรกระชับ ชัดเจน โดยกําหนดสิทธิและ
หน้าที่ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนมีการกําหนดแผนงานด้านการ
ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(ไม่มีการประชุม)
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)

- ๑๒ ๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณาสรุปภาพรวมการจัดเวทีระดับจังหวัดและระดับอําเภอ นับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
– มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในส่วนของการจัดทําแบบฟอร์มสรุปรายงานการจัดเวทีทั้ง ๔ แบบฟอร์ม ได้แก่ แบบฟอร์ม
A แบบฟอร์ม B แบบฟอร์ม C (PDF) และแบบฟอร์ม C (Excel) นั้น คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนประจําจั งหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิ ดชอบดําเนินการ แต่พบว่าบางจั งหวั ดส่ ง
แบบฟอร์มไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ทั้งยังส่งข้อมูลให้แก่คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัดล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ดังนั้นที่ประชุมจึงให้
แต่ละจังหวัดรีบเร่งส่งข้อมูลสรุปรายงานการจัดเวทีและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและแบบฟอร์มให้ถูกต้อง
ต่อไป
ข. สรุปสาระสําคัญของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่ง
ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย
(๒) คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ดําเนินการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน
มกราคมเป็นต้นมา ซึ่งพบว่าการจัดเวทีดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมาก ประชาชนให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยใสสะอาด โดยมีความคิดเห็นเป็น ๔ กลุ่ม คื อ ๑) ต้องปราศจากการทุจริต ๒) ปฏิรูป
การศึกษา ๓) การสร้างความปรองดองในการปฏิรูปประเทศ และ ๔) การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ํา นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทําเอกสารสรุปสาระสําคัญของการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ไปยัง
จังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสาระสําคัญและเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ
ค. สรุปข้อสั งเกตในภาพรวมการจั ดรายการเสี ยงประชาชน (สปช.) ใน ๓๘ กลุ่มจั งหวัด และ
ข้อแนะนําเพิ่มเติมที่ต้องการให้จังหวัดพื้นที่จัดรายการสนับสนุน โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อสังเกตในภาพรวมของ
การจัดรายการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้จัดทํารายการเสียงประชาชน
(สปช.) จึงเห็นสมควรให้ขึ้นตัวอักษรหน้าจอโทรทัศน์ว่า “รายการเสียงประชาชน (สปช.) จัดทําโดยสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์”
ง. สรุปสาระสําคัญการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ได้ดําเนินการจัดเวทีแล้ว รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง
ดังนี้
(๑) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ และแนวทาง
การบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน” ของนักวิชาการ
(๒) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ และแนวทาง
การบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน” ของประชาชน
(๓) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทํายุทธศาสตร์และกฎหมายการบริหารจัดการ
น้ําแบบมีส่วนร่วม”

- ๑๓ (๔) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน”
(๕) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “เราจะปฏิรูปสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร”
จ. การประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย และการจัดโครงการ Opinion
Leader Dialogue จํานวน ๑๓ เวที โดยคณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งที่
ประชุมได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ทําการประชาสัมพันธ์โครงการ
ดังกล่าว เพื่อขยายการรับรู้โครงการไปยังทุกภูมิภาค และเพื่อให้เด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศผ่านโครงการดังกล่าวมากขึ้น
ฉ. การขอความร่วมมือจัดเวทีเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ๔ ภาค
จํานวน ๑๒ จังหวัด โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมเห็นควรให้ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในแต่ละ
จังหวัดให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีดังกล่าว
ต่อไป
๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้พิจารณาเตรียม
ความพร้อมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “เราจะปฏิรูปสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร” ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้มีการแก้ไขรายละเอียด
เนื้อหาโครงการให้มีความเหมาะสม รวมทั้งให้จัดหาผู้จดบันทึกการรับฟังความคิดเห็น และติดต่อประสานงานกับ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งจัดทําหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมสัมมนาต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาผลการวิเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการ
แต่ละท่านรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลประเด็นการปฏิรูปแต่ละด้านที่มีการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมรวบรวม
ความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นําข้อมูลดังกล่าวส่งให้ ศาสตราจารย์ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อนุ
กรรมาธิการ นําไปแก้ไขเพิ่มเติมในระบบต่อไป
(๒) พิ จารณารู ปแบบรายงานผลการสั งเคราะห์ ข้ อมู ลประเด็ นการปฏิ รูป โดยที่ประชุ มมี
ความเห็นว่า การรายงานผลการสังเคราะห์ข้อมูลควรอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ด้วย และให้นําข้อมูลการปฏิรูปจากแหล่ง
ต่าง ๆ มาพิจารณาด้วย เช่น สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ เป็นต้น และในการรายงานผลในแต่ละเดือนให้แสดงความถี่ของข้อมูลว่าประเด็นปฏิรูปด้านใด
ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งแสดงข้อมูลในแต่ละด้านว่าเพิ่มหรือลดลงอย่างไร
(๓) พิจารณาคู่มือการใช้งานโปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า คู่มือการใช้งานดังกล่าวควรมีการกําหนดความสําคัญของข้อมูล ระบุที่มาของข้อมูล
และระบุว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นในปัจจุบันเท่านั้น นอกจากนี้ควรจัดทําวีดีโอแสดงขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม
เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการค้นข้อมูล รวมทั้งไม่ควรมีการเปิดเผยฐานข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
เพราะอาจเข้าข่ายความผิดได้

- ๑๔ ๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช.
๒๓.๑) พิจารณาการจัดทําและการดําเนินงานเว็บไซต์เพื่อการสื่อสาร (หนังสือพิม พ์ออนไลน์“เสียง
ปฏิรูป”) โดยที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานและขอให้อนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็นผู้เขียนข่าวต่อไป
๒๓.๒) รายงานแผนการดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโอกาส เช่น เสื้อ สติ๊กเกอร์ เข็มกลัด แผ่น
พับ ฯลฯ ในส่วนการจัดทําแผ่นพับชุดที่ ๒ (รูปแบบวิชาการและรูปแบบการ์ตูน) โดยเห็นชอบการจัดทําแผ่นพับ
รูปแบบการ์ตูน โดยมีตัวดําเนินเรื่อง ๒ ตัว คือ พี่ไหมกับน้องหม่อน
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
(ไม่มีการประชุม)

-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
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